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اهدمایپ اهدادیور ، اه ، هزیگنا  اه ، هشیر  اروشاع 

: هدنسیون

يدواد دیعس 

: یپاچ رشان 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  هسردم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، 24اروشاع 

باتک 24تاصخشم 

مجنپ پاچ  24همدقم 

خیرات گرزب  هسامح  25اروشاع 

25هراشا

26 ص :  خیرات .....  هعلاطم  يارب  شور  27نیرتهب 

27هراشا

30 ص :  یهلا .....  صلاخ  ياههزیگنا  فادها و  - 129

30 ص :  ناملسم .....  رهاظ  هب  یمدرم  طّسوت  ادخ  تّجح  ندش  هتشک  - 229

30 ص :  مالسلا .....  هیلع  ماما  هارمه  نارای  - 329

32 ص :  ناییاروشاع .....  يریذپان  تّلذ  - 430

33 ص :  فلتخم .....  داعبا  رد  تّیمولظم ، - 531

34 ص :  يراذگریثأت .....  تردق  - 631

36 ص :  رضاح .....  32باتک 

يرادازع هفسلف  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تیصخش  لوا : 33شخب 

34هراشا

41 ص :  مالسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  تدالو  34لّوا :

42 ص :  ترضح .....  نآ  زاتمم  تّیصخش  34مود :

34هراشا

43 ص :  هناگ .....  هس  يافلخ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  35ماما 

45 ص :  مالسلا .....  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تفالخ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  36ماما 

45 ص :  مالسلا .....  هیلع  نسح  ماما  نارود  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  36ماما 
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46 ص :  مدرم .....  هداعلا  قوف  میظعت  37میرکت و 

47 ص :  38يدنبعمج ..... 

48 ص :  مالسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  مان  دای و  يایحا  رد  مالسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  شقن  38موس :

38هراشا

50 ص :  ناییاروشاع .....  اروشاع و  نتشادهگن  هدنز  رد  مالسلا  مهیلع  هّمئا  39ياهشور 

39هراشا

50 ص :  يراوگوس .....  سلاجم  ییاپرب  - 139

50 ص :  فلتخم .....  ياهتبسانم  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  بیاصم  يروآدای  - 240

51 ص :  ندنایرگ .....  نتسیرگ و  - 340

53 ص :  ییارسهیثرم .....  هب  نارعاش  قیوشت  - 441

54 ص :  مالسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  هب  تّیّمها  - 542

55 ص :  مالسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  دقرم  ترایز  هب  هژیو  مامتها  - 643

56 ص :  مالسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  تّیمولظم  رب  يراوگوس  هچخیرات  44مراهچ :

44هراشا

57 ص :  ترضح .....  نآ  ّدلوت  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  - 144

58 ص :  تدالو .....  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  - 245

45هراشا

58 ص :  هلآ .....  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  45هیرگ 

59 ص :  مالسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  تّیمولظم  رب  مالسلا  هیلع  یلع  46هیرگ 

60 ص :  مالسلا .....  اهیلع  ارهز  همطاف  46يراوگوس 

60 ص :  تداهش .....  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  يراوگوس  هیرگ و  - 346

46هراشا

61 ص :  تسیرگ .....  وا  رب  نمشد  47یّتح 

62 ص :  دیزی .....  هاگراب  رد  متام  47گوس و 
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62 ص :  مالسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  رسمه  يراوگوس  47همانرب 

62 ص :  مالسلا .....  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  رضحم  رد  يراوگوس  48مسارم 

63 ص :  مالسلا .....  هیلع  اضر  ماما  رضحم  رد  يراوگوس  48مسارم 

65 ص :  البرک .....  يادهش  رازم  رانک  رد  49يراوگوس 

66 ص :  مالسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  يارب  يرادازع  هیرگ و  هفسلف  50مجنپ :

50هراشا

67 ص :  هیرگ .....  یتاذ  نسح  - 150

68 ص :  مالسلا .....  مهیلع  تیب  لها  تعافش  هب  ندیسر  باوث و  كرد  - 251

69 ص :  مالسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  زا  رّکشت  - 352

70 ص :  يرادازع .....  هفسلف  رد  حیحص  52لیلحت 

52هراشا

70 ص :  مالسلا .....  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ظفح  - 152

53هراشا

71 ص :  دنراد .....  فارتعا  رما  نیا  هب  مه  ناناملسم  ریغ  53یّتح 

72 ص :  اههدوت .....  جیسب  - 254

75 ص :  يریذپوگلا ..... )  ) ینید تیبرت  يزاسدوخ و  - 355

77 ص :  رئاعش .....  میظعت  مالسلا و  هیلع  ماما  تدهاجم  زا  لیلجت  - 456

79 ص :  يرادازع .....  ياههویش  58مشش :

58هراشا

79 ص :  ندرک .....  هیرگ  - 158

81 ص :  یکابت .....  - 259

81 ص :  ندرک .....  نت  رب  یکشم  سابل  - 359

82 ص :  يراوگوس .....  سلاجم  لیکشت  - 460

83 ص :  ییارس .....  هحون  - 560
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84 ص :  ندز .....  هنیس  رس و  هب  - 661

85 ص :  راک .....  بسک و  یلیطعت  - 762

62هراشا

86 ص :  مزال .....  62تارّکذت 

87 ص :  مرتحم .....  ناحاّدم  یبهذم و  ياهتئیه  هب  هّلظ - ّدم  يزاریش - مراکم  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  هناگهدراهچ  63ياههیصوت 

89 ص :  ناگدیدمتس .....  64هاگهانپ 

اروشاع مایق  ياههشیر  مود : 64شخب 

64هراشا

95 ص :  مشاهینب .....  اب  هّیماینب  هنیرید  ینمشد   165

65هراشا

95 ص :  یخیرات .....  ياههشیر  65فلا )

98 ص :  مشاه .....  ینب  هژیو  تازایتما  67ب )

98 ص :  تلیضف .....  ملع و  هب  یگتسارآ  - 167

99 ص :  یگداوناخ .....  تلاصا  اوقت و  یکاپ و  - 267

100 ص :  يدرف .....  ياهیگتسیاش  - 368

101 ص :  مالسا .....  روهظ  اب  تافالتخا  شتآ  ندش  69روهلعش 

105 ص :  هلآ .....  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  نامز  ياهتسکش  زا  مالسا  نانمشد  ماقتنا   271

71هراشا

106 ص :  شیرق .....  ناکرشم  تسکش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  72شقن 

107 ص :  مالسلا .....  هیلع  ادخ  لوسر  72ینارگن 

108 ص :  دوب .....  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  نارگن  زین  مالسلا  هیلع  72یلع 

108 ص :  تسا .....  راکشآ  ماقتناو  هنیک  راثآ  هیواعم  نانخس  73زا 

110 ص :  ردب .....  ياههتشک  ماقتنا  74دیزی و 

113 ص :  نایوما .....  رگید  زا  75ینانخس 
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115 ص :  نایوما ..... ) تموکح  يزیر  هیاپ  رد  هفیقس  شقن   ) هفیقس رد  هئطوت   376

76هراشا

117 ص :  مالسلا .....  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمرح  ندش  هتسکش  78فلا )

119 ص :  يرشب .....  يرما  هب  یهلا  دهع )  ) تفالخ ندش  لیدبت  79ب )

121 ص :  یهاشداپ ..... ) هب  تفالخ  لیدبت   ) ماش رد  هّیماینب  ندیسر  تردق  هب  80ج )

123 ص :  هیواعم ..... ! اب  رمع  تاشامم  زار  81زمر و 

127 ص :  نامثع .....  ندیسر  تردق  هب  و  رمع ، یباصتنا  ياروش   484

84هراشا

132 ص :  هّیماینب .....  تردق  میکحت  رد  نآ  شقن  نامثع و  تفالخ  87ياهدمایپ 

87هراشا

133 ص :  نایوما .....  رایتخا  رد  يدیلک  بصانم  - 188

88هراشا

135 ص :  نامثع .....  یلاع  رواشم  مکح  نب  89ناورم 

137 ص :  هّیماینب .....  يوس  هب  لاوما  لیس  ندش  ناور  - 290

141 ص :  مالسلا .....  هیلع  نانمؤمریما  رصع  رد  اههئطوت   592

92هراشا

141 ص :  نامثع .....  زا  تیامح  كرت  - 192

144 ص :  مالسلا .....  هیلع  ماما  اب  هیواعم  میقتسم  ریغ  ییورایور  ای  لمج  گنج  - 294

148 ص :  مالسلا .....  هیلع  ماما  اب  هیواعم  میقتسم  ییورایور  ای  نیّفص ، گنج  - 396

150 ص :  يولع .....  تموکح  ورملق  رد  تشحو  بعر و  داجیا  - 497

155 ص :  مالسلا .....  هیلع  یبتجم  ماما  رصع  رد  اههئطوت  يریگلکش   699

99هراشا

155 ص :  هیواعم .....  طّسوت  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رکشل  ناهدنامرف  زا  یخرب  ندروخ  بیرف  - 199

156 ص :  هیواعم .....  لماوع  ناقفانم و  طّسوت  مالسلا  هیلع  ماما  تّیعقوم  فیعضت  - 2100
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157 ص :  یلیمحت .....  حلص  - 3100

161 ص :  هیواعم .....  تفالخ  نارود   7102

102هراشا

162 ص :  مالسلا .....  هیلع  یبتجم  ماما  همانحلص  ضقن  - 1102

163 ص :  ساّسح .....  ياهتسپ  رد  ناقفانم  بصن  - 2103

103هراشا

165 ص :  رصم ..... ) یلاو   ) صاع نب  104ورمع 

168 ص :  هفوک ..... ) هرصب و  یلاو   ) هیبا نب  106دایز 

171 ص :  هفوک ..... ) یلاو   ) هبعش نب  108ةریغم 

174 ص :  هرصب ..... ) رد  دایز  نیشناج   ) بدنج نب  110ةرمس 

176 ص :  شیوخ .....  موش  فادها  دربشیپ  يارب  یگنهرف  ياهيزاس  رتسب  - 3111

111هراشا

177 ص :  نآرق .....  ریسفت  زا  يریگولج  112فلا )

178 ص :  ربج .....  بهذم  جیورت  113ب )

179 ص :  نارگید .....  هرابرد  ثیدح  لعج  مالسلا و  هیلع  یلع  لیاضف  رکذ  میرحت  113ج )

183 ص :  مالسلا .....  هیلع  یلع  هب  ییوگازسان  جیورت  115د )

186 ص :  مالسلا .....  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ندناسر  تداهش  هب  - 4118

188 ص :  نوگانوگ .....  ياههناهب  هب  نایعیش  نتشک  - 5119

119هراشا

190 ص :  « ..... 2  » يدع نب  رجُح  120تداهش 

193 ص :  قِمَح .....  نب  ورمع  122تداهش 

196 ص :  نافلاخم .....  يداصتقا  يانگنت  - 6124

200 ص :  اهتعدب .....  - 7126

204 ص :  مدرم .....  رب  دیزی  تعیب  لیمحت  - 8129
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211 ص :  دیزی .....  رابتیانج  تموکح   8132

132هراشا

211 ص :  دیزی .....  تیبرت  132تدالو و 

213 ص :  دیزی .....  ینید  ّدض  ياهراتفر  اههشیدنا و  133راکفا ،

218 ص :  دیزی .....  136تایانج 

136هراشا

218 ص :  البرک .....  نینوخ  هعجاف  - 1136

219 ص :  هنیدم .....  مدرم  عیسو  راتشک  - 2137

222 ص :  هبعک .....  ندز  شتآ  - 3139

اروشاع مایق  ياههزیگنا  موس : 140شخب 

140هراشا

229 ص :  اهتعدب .....  لاگنچ  زا  مالسا  تاجن  ادخ و  نییآ  يایحا   1140

237 ص :  رکنم .....  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تّما ، حالصا   2145

247 ص :  نارگمتس .....  اب  هزرابم  یمالسا و  تموکح  لیکشت   3149

149هراشا

250 ص :  هتشذگ .....  هب  151یهاگن 

251 ص :  هیواعم .....  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  152نخس 

252 ص :  دیزی .....  نامز  رد  یمالسا  تموکح  لیکشت  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  152شالت 

152هراشا

252 ص :  تفالخ ..... ) يارب  وا  یگتسیاش  مدع  مالعا  و   ) دیزی اب  تعیب  كرت  153فلا )

254 ص :  تفالخ .....  يارب  دوخ  یگتسیاش  هب  حیرصت  154ب )

254 ص :  نایفوک .....  توعد  هب  خساپ  154ج )

255 ص :  مالسلا .....  هیلع  ماما  رضحم  هب  154هفوک 

256 ص :  هفوک .....  هب  ملسم  مازعا  مالسلا و  هیلع  ماما  155خساپ 
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259 ص :  تداهش .....  زا  یهاگآ  اب  یمالسا  تموکح  لیکشت  يارب  157مایق 

اروشاع مایق  ياهدادیور  مراهچ : 160شخب 

269 ص :  البرک .....  ات  هنیدم  زا   1160

160هراشا

272 ص :  موثلک .....  ّما  يراگتساوخ  - 1161

275 ص :  مالسلا .....  هیلع  یلع  مان  زا  تشحو  - 2163

276 ص :  تسا ..... ! همطاف  طقف  امش  راختفا  - 3163

277 ص :  هیواعم .....  لاوما  هرداصم  - 4164

278 ص :  عونمم ..... ! نیسح  اب  تاقالم  - 5165

279 ص :  هیواعم .....  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیدش  دروخرب  - 6165

280 ص :  هیواعم .....  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نحللا  دیدش  همان  - 7166

285 ص :  رگید .....  تیاور  هب  همان  نامه  - 8169

290 ص :  هنتف ..... ! نیرتگرزب  هیواعم  تموکح  - 9172

292 ص :  دیزی .....  باختنا  رب  هیواعم  شهوکن  - 10173

293 ص :  هیواعم .....  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هدنبوک  خساپ  - 11174

297 ص :  منادیمن ..... !! دیزی  زا  رتحلاص  ار  یسک  نم  - 12176

299 ص :  زاستشونرس .....  ّمهم و  رایسب  ياهبطخ  - 13177

306 ص :  مدرک .....  مایق  قح  هماقا  يارب  طقف  نم  - 14182

313 ص :  تعیب .....  نتفرگ  يارب  هنابش  هئطوت  - 15186

315 ص :  دش ..... ؟ یثنخ  هئطوت  هنوگچ  - 16187

316 ص :  رگید .....  تیاور  هب  بلطم  نامه  - 17188

318 ص :  مالسلا .....  هیلع  ماما  هدنبوک  خساپ  - 18189

320 ص :  نخس .....  نامه  همادا  - 19190

322 ص :  تسا ..... ! مارح  نایفسوبا  لآ  رب  تفالخ  ییاهن : خساپ  - 20191
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324 ص :  هلآ .....  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  رانک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 21193

325 ص :  مراد .....  تسود  ار  اهیکین  نم  ایادخ ! - 22193

326 ص :  هلآ .....  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شّدج  ربق  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  عادو  - 23194

327 ص :  درک ..... ! مهاوخن  تعیب  دیزی  اب  مشاب ، هتشادن  یهاگهانپ  چیه  ایند  رد  رگا  . 24194

329 ص :  مالسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  یخیرات  همانتّیصو  - 25195

330 ص :  داد ..... ! مهاوخن  تّلذ  هب  نت  زگره  نم  - 26196

331 ص :  موشیم ..... ! دیهش  هک  منادیم  مردام ! - 27197

333 ص :  تسا ..... ! تداهش  هار  نیا  نایاپ  - 28198

334 ص :  دوشیم .....  جراخ  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 29198

335 ص :  هّکم .....  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دورو  - 30199

336 ص :  مالسلا .....  هیلع  ماما  نتخاس  فرصنم  يارب  رمع  نب  هَّللادبع  ساّبع و  نبا  شالت  - 31200

341 ص :  مالسلا .....  هیلع  ملسم  ترضح  مازعا  ماگنه  هب  هفوک  مدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  همان  . 32203

343 ص :  مایق .....  تعیب و  يارب  يزیرهمانرب  - 33204

344 ص :  مایق .....  يارب  يزیرهمانرب  هرصب و  مدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  همان  - 34205

346 ص :  مراد ..... ! تّیرومأم  نم  - 35206

348 ص :  درک .....  مامت  ماما  رب  ار  تّجح  نایفوک  نامیپ  - 36207

348 ص :  دنوش ..... ! هارمه  ام  اب  نافک  رب  ناج  طقف  - 37207

350 ص :  یهلا .....  مرح  مارتحا  - 38209

352 ص :  دهدیم .....  ربخ  شیوخ  تداهش  زا  مالسلا  هیلع  ماما  - 39210

353 ص :  دریذپیمن .....  ار  نمشد  ناما  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 40210

354 ص :  قح .....  هملک  يالعا  يارب  مایق  - 41211

355 ص :  هفوک .....  مدرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  رگید  همان  - 42212

357 ص :  قح .....  يایحا  يارب  مایق  - 43213

358 ص :  مالسلا .....  هیلع  ربکا  یلع  شدنزرف  اب  مالسلا  هیلع  ماما  ینعم  رپ  يوگتفگ  - 44214
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359 ص :  مالسلا .....  هیلع  ماما  بیقعت  رد  هّیما  ینب  - 45214

360 ص :  دراذگیم .....  دازآ  تشگزاب  يارب  ار  مدرم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 46215

361 ص :  دنکیم ..... ! وگزاب  شنارای  يارب  ار  قیاقح  مالسلا  هیلع  ماما  - 47215

362 ص :  انعم .....  رپ  يراعشا  بلاق  رد  ماما  فادها  - 48216

363 ص :  نمشد .....  اب  دروخرب  نیتسخن  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هبطخ  - 49217

366 ص :  ّرح .....  رکشل  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  ماما  رگید  هبطخ  - 50219

367 ص :  ّرح .....  اب  مالسلا  هیلع  ماما  يانعمرپ  يوگتفگ  - 51219

370 ص :  يریذپانتّلذ .....  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  يرگید  ریبعت  - 52221

371 ص :  ّرح .....  نارای  عمج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  يرگید  هبطخ  - 53222

373 ص :  تصرف .....  نداد  تسد  زا  یفعج و  ّرُح  نب  هَّللادیبع  - 54223

377 ص :  سب ..... ...  نیمه  ایند  یتسپ  رد  - 55225

379 ص :  دوصقم .....  لزنم  رس  هب  دورو  - 56227

382 ص :  هَّللادیبع .....  هداتسرف  اب  مالسلا  هیلع  ماما  هنادنمتّزع  دروخرب  - 57229

383 ص :  تسا .....  هانگ  نتسشن  شوماخ  - 58229

386 ص :  یگرم ..... ! نینچ  اشوخ  - 59231

387 ص :  میوگب .....  نخس  وت  اب  مهاوخیم  - 60232

389 ص :  مراد .....  تسود  ار  بوبحم  اب  زاین  زار و  نم  - 61233

391 ص :  اروشاع .....  بش  رد  مالسلا  هیلع  ماما  یخیرات  هبطخ  - 62234

394 ص :  میرادیمن ..... ! رب  تنماد  زا  تسد  زگره  - 63236

398 ص :  لسع .....  زا  رتنیریش  - 64238

401 ص :  گرزب .....  ياهثداح  يارب  يزاسهدامآ  - 65240

403 ص :  راثیا .....  ياههنحص  نیرتبلاج  - 66241

409 ص :  دنربیم ..... ! هیده  نامسآ  هب  ار  نادیهش  ياهنوخ  - 67244

410 ص :  هشوت ..... ! نیرخآ  - 68245

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


411 ص :  اروشاع .....  حبص  تاجانم  - 69246

411 ص :  اروشاع .....  حبص  هبطخ  - 70246

413 ص :  اروشاع .....  زور  رد  یّتح  مدرم  قوقح  هب  هّجوت  - 71247

414 ص :  اروشاع .....  حبص  رد  یگدنزاس  - 72248

415 ص :  نمشد .....  ییارآفص  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  ماما  زیگناروش  هباطخ  - 73248

420 ص :  نمشد .....  هاپس  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  ماما  یسامح  هبطخ  - 74251

426 ص :  مالسلا .....  هیلع  ماما  يایوگ  قطنم  لباقم  رد  نایفوک  فارتعا  - 75255

427 ص :  شراوگرزب .....  باحصا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نانخس  - 76256

428 ص :  نادرمریلد ..... ! يا  دیباتشب  - 77256

430 ص :  لّوا .....  هلمح  راختفارپ  يادهش  - 78257

435 ص :  تسین ..... ) داهج  نانز  رب  هک   ) درگرب اههمیخ  يوس  هب  - 79260

437 ص :  دیدرک .....  میرای  ناتناج  اب  امش  - 80261

437 ص :  موریم .....  میرک  هدنشخب و  يادخ  دزن  هب  نم  - 81262

438 ص :  يدنک .....  ءاثعشوبا  - 82262

439 ص :  یحایر .....  دیزی  نب  ّرح  - 83263

442 ص :  ریضخ .....  نب  ریرب  - 84264

444 ص :  هجسوع .....  نب  ملسم  - 85266

445 ص :  نیق .....  نب  ریهز  - 86267

451 ص :  رهاظم .....  نب  بیبح  - 87270

456 ص :  يراصنا .....  بعک  نب  ۀَظَرَق  نبورمع  - 88273

457 ص :  یلهاک .....  ثرح  نب  سنا  - 89274

458 ص :  « ..... 2  » یکرت مالغ  ورمع ، نب  ملَسا  - 90274

459 ص :  ةدانُج .....  نب  ورمع  - 91275

461 ص :  طیَبُث .....  نب  دیزی  - 92276
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462 ص :  يرکاش .....  بیبشیبا  نب  سباع  - 93277

464 ص :  یمابش .....  دعسا  نب  ۀلظنح  - 94278

466 ص :  قورسم .....  نب  جاّجح  - 95279

467 ص :  یفنح .....  هَّللادبع  نب  دیعس  - 96280

468 ص :  ّرذیبأ .....  یلوم  « 2  » نوَج - 97281

470 ص :  لاله .....  نب  عفان  - 98282

471 ص :  يدئاص .....  همامثوبا  - 99283

473 ص :  دش ..... ! هدوشگ  ناتیور  هب  تشهب  ياهرد  - 100284

475 ص :  جراوخ .....  زا  ردارب  ود  - 101285

475 ص :  ورمع .....  نب  دیوس  - 102285

477 ص :  شاب .....  دهاش  ایادخ  - 103286

482 ص :  تسا ..... ! راوشد  تیومع  رب  دنگوس  ادخ  هب  - 104289

484 ص :  لیقع .....  نادناخ  يادهش  - 105291

291هراشا

484 ص :  لیقع .....  نب  ملسم  نب  هَّللادبع  . 1291

485 ص :  لیقع .....  نب  رفعج  . 2292

486 ص :  لیقع .....  نب  نامحرلادبع  . 3292

487 ص :  رایط .....  رفعج  نادناخ  يادهش  - 106293

487 ص :  رفعج .....  نب  هَّللادبع  نب  نوع  . 1293

487 ص :  رفعج .....  نب  هَّللادبع  نب  دمحم  . 2293

489 ص :  مالسلا .....  هیلع  نانمؤمریما  نادنزرف  - 107294

489 ص :  یلع .....  نب  هَّللادبع  . 1294

490 ص :  یلع .....  نب  نامثع  . 2295

491 ص :  یلع .....  نب  رفعج  . 3296
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492 ص :  یلع .....  نب  رکبوبا  . 4296

492 ص :  نک .....  هّیهت  یبآ  ناگنشت ، بل  يارب  مردارب ! - 108297

497 ص :  دیناسرب ..... ! يو  هب  بآ  ياهعرج  سپ  تسا  ههام  شش  یلفط  وا  - 109299

500 ص :  دیهدیمن ..... !؟ ارم  خساپ  دش  هچ  منارای ! يا  - 110302

502 ص :  دنتشک ..... . زین  ار  تیومع  مرسپ ! - 111303

505 ص :  رادید .....  نیرخآ  رد  ردام  زا  يدای  - 112305

506 ص :  ارچ ..... ؟ هنهک  سابل  - 113305

507 ص :  مرح .....  نانز  اب  وگتفگ  - 114306

508 ص :  نمشد .....  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  ماما  راعشا  نانخس و  - 115306

513 ص :  رادید .....  قوش  - 116310

514 ص :  اوسر ..... ! نانکش  نامیپ  - 117310

516 ص :  دیسانشب .....  ارم  - 118311

518 ص :  رگید .....  يراعشا  - 119312

520 ص :  تسا ..... ! نیگنن  یگدنز  زا  رتهب  گرم  - 120314

521 ص :  دیشاب ..... ! درم  دازآ  دیرادن  نید  رگا  - 121314

522 ص :  نمشد .....  هب  نیرفن  ادخ و  اب  تاجانم  - 122315

525 ص :  مورب .....  مّدج  تاقالم  هب  نینوخ  هرهچ  اب  مهاوخیم  - 123317

526 ص :  تسیرگ ..... ! مه  نمشد  هک  اجنآ  - 124317

527 ص :  ردارب .....  راگدای  نسح ، نب  هَّللادبع  - 125318

529 ص :  تاجانم .....  نیرخآ  - 126319

530 ص :  تداهش .....  تاظحل  - 127320

320هراشا

533 ص :  مالسلا .....  هیلع  ماما  تداهش  زا  سپ  322ياهدادیور 

533 ص :  تعیبط .....  َملاع  ینوگرگد  - 128322
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534 ص :  ناگتشرف .....  يرادازع  - 129322

534 ص :  مایخ .....  هب  حانجلاوذ  ندمآ  - 130323

535 ص :  مالسلا .....  هیلع  ماما  ياهسابل  حالس و  تراغ  - 131323

537 ص :  اههمیخ .....  تراغ  - 132324

539 ص :  مالسلا .....  هیلع  داجس  ماما  همیخ  هب  شروی  - 133326

540 ص :  اههمیخ .....  ندز  شتآ  - 134326

542 ص :  مالسلا .....  هیلع  ماما  رکیپ  رب  اهبسا  نتخات  - 135327

543 ص :  هفوک .....  يوس  هب  مالسلا  هیلع  ماما  رس  ندش  هداتسرف  - 136328

544 ص :  ادهش .....  ياهرس  میسقت  - 137328

544 ص :  مالسلا .....  مهیلع  تیبلها  تراسا  - 138329

546 ص :  هاگلتق .....  زا  ناریسا  هلفاق  روبع  - 139330

550 ص :  كاپ .....  داسجا  نفد  - 140333

555 ص :  هنیدم .....  ات  البرک  زا   2334

335هراشا

557 ص :  هفوک .....  هب  دورو  - 1335

558 ص :  تسا ..... ! مارح  ام  رب  هقدص  - 2335

561 ص :  هفوک .....  رد  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  یخیرات  هبطخ  - 3337

565 ص :  « ..... 1  » يرغص همطاف  زا  يرگید  بیجع  هبطخ  - 4340

571 ص :  رگید ..... ! ياهبطخ  - 5343

573 ص :  هفوک .....  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هبطخ  - 6345

576 ص :  ماهدیدن ..... ! ییابیز  زج  نم  - 7346

578 ص :  تسام .....  راختفا  تداهش ، - 8347

579 ص :  دیسوبیم ..... ! ادخ  لوسر  ار  نابل  نیا  - 9348

581 ص :  دیسر .....  شیوزرآ  هب  هک  يدرمریپ  - 10350
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585 ص :  میقر .....  فهک و  باحصا  يارجام  زا  رتبیجع  - 11352

587 ص :  دیزی .....  هب  دایز  نبا  همان  - 12353

588 ص :  هار .....  نیب  لزانم  - 13354

354هراشا

589 ص :  ۀطقنلا .....  354دهشم 

589 ص :  355بلح ..... 

589 ص :  355کبلعب ..... 

590 ص :  ماش .....  ياغوغ  - 14355

593 ص :  دیزی .....  هاگراب  رد  - 15357

596 ص :  مالسلا .....  اهیلع  يربک  بنیز  شورخ  - 16359

604 ص :  دنازرل .....  ار  دیزی  خاک  ياههیاپ  هک  ياهبطخ  - 17364

612 ص :  دیزی .....  ینکفارف  - 18369

613 ص :  مالسلا .....  هیلع  داجس  ماما  اب  لاهنم  يوگتفگ  - 19370

614 ص :  ماش .....  هدنامزاب  - 20370

617 ص :  مالسلا .....  هیلع  داجس  ماما  هناگ  هس  ياههتساوخ  - 21372

618 ص :  سّدقم .....  رس  نفد  لحم  - 22373

620 ص :  ماش .....  زا  تکرح  - 23374

621 ص :  يراصنا .....  هَّللادبع  نبرباج  هناقشاع  ترایز  - 24374

624 ص :  البرک .....  هب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  نادناخ  دورو  یسررب  - 25377

377هراشا

625 ص :  البرک .....  هب  نیعبرا  رد  مالسلا  مهیلع  تیبلها  دورو  دروم  رد  نوگانوگ  لاوقا  . 1377

627 ص :  ینالوط .....  ياهفقوت  تفاسم و  دعُب  . 2379

379هراشا

629 ص :  سوواط .....  نب  دیس  زا  لبق  یناخّروم  حیرصت  . 1380
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630 ص :  اهندب .....  هب  ادهش  ياهرس  قاحلا  . 2380

633 ص :  نیعبرا .....  ترایز  تّنس  . 3382

638 ص :  تشذگ ..... ؟ هچ  البرک  رد  385نیعبرا 

640 ص :  هنیدم .....  يوس  هب  - 26386

642 ص :  هنیدم .....  هب  دورو  - 27387

387هراشا

644 ص :  هنیدم .....  هزاورد  رانک  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  389هبطخ 

647 ص :  هنیدم .....  رد  يرادازع  - 28390

390هراشا

649 ص :  نینبلا .....  ّما  زوسناج  392ياههلان 

اروشاع مایق  ياهدمایپ  راثآ و  مجنپ : 393شخب 

393هراشا

657 ص :  قح .....  نییآ  مالسا و  يایحا   1394

661 ص :  ناگدازآ .....  يارب  يزاسوگلا   2396

665 ص :  اروشاع .....  هثداح  زا  سپ  نینوخ  ياهمایق   3398

398هراشا

666 ص :  یصخش .....  ياهتمواقم  تاضارتعا و  398فلا )

668 ص :  نیباّوت .....  مایق  399ب )

399هراشا

670 ص :  دیزی .....  401تکاله 

671 ص :  نیباّوت .....  تاّیلمع  401زاغآ 

672 ص :  یسررب .....  402لیلحت و 

673 ص :  راتخم .....  مایق  403ج )

403هراشا
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681 ص :  دربن .....  408نیرخآ 

683 ص :  يدنبعمج .....  409لیلحت و 

684 ص :  هّیماینب .....  ضارقنا  410د )

410هراشا

686 ص :  هّیماینب .....  زا  ماقتنا  نایساّبع و  410مایق 

686 ص :  خیرات ..... ! 411ياهیتفگش 

691 ص :  ینایاپ .....  يدنب  414عمج 

هدیزگرب راعشا  مشش : 414شخب 

414هراشا

697 ص :  « ..... 1  » یسراف 415راعشا 

697 ص :  قح .....  هاگ  415هولج 

698 ص :  ادخ .....  416رون 

698 ص :  یگدازآ .....  416رهم 

699 ص :  نیرفآ .....  416هسامح 

701 ص :  دنلب .....  417تّمه 

702 ص :  نامیا .....  417هاگشناد 

703 ص :  يزاب .....  418قشع 

704 ص :  ناهج .....  418ناج 

705 ص :  مالسا .....  419ینابرق 

706 ص :  قفش .....  419کشا 

706 ص :  نادیهش .....  419كاخ 

707 ص :  یگدازآ .....  420تّزع و 

709 ص :  مشتحم .....  دنب  421هدزاود 

709 ص :  لّوا .....  421دنب 
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709 ص :  مود .....  421دنب 

710 ص :  مّوس .....  421دنب 

711 ص :  مراهچ .....  422دنب 

711 ص :  مجنپ .....  422دنب 

711 ص :  مشش .....  422دنب 

713 ص :  متفه .....  422دنب 

714 ص :  متشه .....  423دنب 

714 ص :  مهن .....  423دنب 

714 ص :  مهد .....  423دنب 

716 ص :  مهدزای .....  424دنب 

717 ص :  مهدزاود .....  424دنب 

719 ص :  یبرع .....  424راعشا 

719 ص :  « ..... 1  » ارس هیثرم  نیتسخن  یمهس ، رمع  نب  424ۀبقع 

720 ص :  « ..... 1  » يریمح دّیس  هدیصق  زا  425ياهدیزگ 

721 ص :  « ..... 2  » یعازخ لبعد  هدیصق  زا  426ياهدیزگ 

722 ص :  « ..... 2  » يدبع داّمح  نبا  هدیصق  زا  427ياهدیزگ 

724 ص :  داّمح .....  نبا  رگید  هدیصق  زا  428ياهدیزگ 

727 ص :  رگید ..... : رعاش  زا  429ياهدیصق 

727 ص :  « ..... 1  » سدنرع نبا  هدیصق  زا  430یبختنم 

731 ص :  سدنرع .....  نبا  هدیصق  زا  رگید  432یبختنم 

732 ص :  « ..... 2 ( » هر  ) یّلح رفعج  دّیس  هّیمیم  هدیصق  زا  433ياهدیزگ 

736 ص :  ناگرزب .....  زا  یکی  زا  434ياهدیصق 

737 ص :  « ..... 2 ( » هر  ) ینیوزق نیسح  دّمحم  دیس  زا  435يرعش 

738 ص :  « ..... 1  » یعیلخ خیش  هدیصق  زا  435ياهدیزگ 
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739 ص :  تایآ .....  436تسرهف 

741 ص :  تایاور .....  437تسرهف 

755 ص :  اهبقل .....  صاخشا و  448تسرهف 

771 ص :  اههورگ .....  لیابق و  467تسرهف 

773 ص :  نکاما .....  468تسرهف 

777 ص :  عبانم .....  472تسرهف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  476هرابرد 
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اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، اروشاع 

باتک تاصخشم 

 - 1343 دیعس ، يدواد ، هسانشرس : 
مراکم رظنریز  داژن ؛ متـسر  يدـهم  يدواد ، دیعـس  ناـققحم  اهدـمایپ /  اهدادـیور ، اـههزیگنا ، اـههشیر ، اروشاـع  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

. يزاریش
.]؟ 2 تساریو تساریو [ :  تیعضو 

.1387 ع ،)  ) بلاط یبا  نبیلع  ماما  تاراشتنا  مق : رشن :  تاصخشم 
784 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

3-067-533-964-978 لایر :   60000 کباش : 
Ashura: roots, motives, events & consecuences : . یسیلگنا هب  دلج  تشپ  تشاددای : 

.(. 1384(624ص ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  ماما  هسردم  یلبق : پاچ  تشاددای : 
. مجنپ پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  784 ؛ [- 777 ص [. همانباتک : تشاددای : 
. هیامن تشاددای : 

61ق.  - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 
هفسلف 61ق -- . البرک ، هعقاو  عوضوم : 
للع 61ق -- . البرک ، هعقاو  عوضوم : 
نرق 14 یبهذم --  رعش  عوضوم : 

 - 1342 يدهم ، داژنمتسر ، هدوزفا :  هسانش 
رظان  -، 1305 رصان ، يزاریش ، مراکم  هدوزفا :  هسانش 

BP41/5/د2ع2 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 

1638059 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مجنپ پاچ  همدقم 

یهاگن هب  زاین  دوش ، پاچ  دـیدجت  راب  هس  لاس ، ود  تدـم  رد  هَّللادـمحب - دـش - بجوم  هک  باـتک ، نیا  زا  ناگدـنناوخ  لابقتـسا  یپ  رد 
زا زین  ییاـهرظنهطقن  اهداهنـشیپ و  لاـس ، ود  نـیا  یط  رد  هـکنآ  هژیو  هـب  دیـسریم . رظن  هـب  يرورــض  صقاوـن  زا  ياهراـپ  عـفر  هراـبود و 

هیلع نیسح  ماما  باحصا  هب  طوبرم  ياهشخب  دش  داهنشیپ  هکنآ  هلمج  زا  دش ؛ حرطم  باتک  نیا  لیمکت  يارب  نادنمشیدنا  ناگدنناوخ و 
روضح مالسلا ، مهیلع  تیبلها  نادناخ  تراسا  البرک : زا  سپ  ثداوح  نینچمه  دریگ و  رارق  ثحب  دروم  يرتهدرتسگ  تروص  هب  مالـسلا 

نیودـت زین  هنیدـم  هب  ناـنآ  تعجارم  و  نیعبرا ، رد  ـالبرک  هب  مالـسلا  مهیلع  تیبلـها  دورو  تارظن  هطقن  یـسررب  ماـش ، هفوک و  رد  ناـنآ 
، دنمـشزرا ياهداهنـشیپ  نیا  زا  لابقتـسا  اب  زین  اـم  دزاـس . زاـینیب  يداـیز  ّدـح  اـت  اـهباتک  رگید  هب  هعجارم  زا  ار  ناگدـنناوخ  اـت  ددرگ ،

. دش هدوزفا  باتک  نیا  رب  رگید  هحفص  دصکی  زا  شیب  هجیتن  رد  هدرک و  یلمع  ار  نارظنبحاص  ياههتساوخ 
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هتـشاد ياهژیو  ساپـس  یـسدق  دمحا  خیـش  جاح  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  بانج  صلخم  اناوت و  دنمـشیدنا  زا  مینادیم  مزال  نایاپ  رد 
رظندیدجت رد  هک  دناهداد  رارق  ام  رایتخا  رد  تشاددای و  ار  یتاظحالم  هدرک ، هعلاطم  ار  باتک  ياهتنا  ات  ادتبا  زا  ناوارف  تقد  اب  هک  میـشاب 

. تفرگ رارق  هجوت  دروم 
22 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

نانچمه میراد و  تلأسم  گرزب  دنوادخ  زا  ار  نانآ  شیپ  زا  شیب  قیفوت  هدومن ، يرازگساپس  رّکشت و  نادنمـشیدنا  نازیزع و  نیا  همه  زا 
. مییامنیم لابقتسا  یمارگ  ناگدنناوخ  همهو  نادنمشیدنا  رگید  تارظن  هطقن  زا 

داژنمتسر يدهم  يدواد - دیعس 
نیدرورف 1387

لوالا 1429 عیبر 
23 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

خیرات گرزب  هسامح  اروشاع 

هراشا

نادیهش رالاس  بتکم  ناقـشاع  هآ » کشا و   » نایم رد  لبق ، لاس  زا  رتریگارف  رتهوکـشاب و  لاس  ره  هک  ینیـسح  ياروشاع  يرادازع  مسارم 
. دزاس لفاغ  نآ  یسامح  حور  زا  ار  ام  دیابن  دوشیم ، رازگرب 

نوماریپ ياهتشادرب  رد  یـشحاف  رییغت  دـهاش  مینکفیب ، زورما  ات  تسخن  زور  زا  البرک  خـیرات  هب  ّتقد - اب  یلو  یلامجا - هاگن  کـی  رگا 
. دوب میهاوخ  خیرات  نیا  زا  بتکم  نیا 

نرق رد  و  دمآرد ، هآ  کشا و  اب  مأوت  زیگنامغ  هثداح  کی  تروص  هب  طقف  سپـس  درک ؛ روهظ  هسامح  کی  تروص  هب  اروشاع  زاغآ ، رد 
راکشآ زین  ار  دوخ  یسامح  حور  ینیسح ، بتکم  ناقشاع  هآ  کشا و  لیس  نایم  رد  ینعی  تفایزاب ، ار  دوخ  نیزاغآ  هرهچ  رگید  راب  ریخا 

. دروآرد تکرح  هب  ار  نیملسم  ياههدوت  تخاس و 
هآ کشا و  رپ  راعـشا  رانک  رد  دوب ، ـالبرک  خـیرات  زا  هتفرگرب  هک  داـهج » ةدـیقع و  ةاـیحلا  ّنإ   » و ۀـّلذلا » اـّنم  تاـهیه   » یبـالقنا ياـهراعش 

: مشتحم
تسا مغ  يوناز  رب  همه  نایسدق  ياهرس  تسین  لالم  ياج  هک  سدق  هاگراب  رد 

تسا مدآ  دالوا  فرشا  يازع  ایوگ  دننکیم  هحون  نایمدآ  رب  کلم  ّنج و 
داعبا دوش - شومارف  دـیابن  زگره  هک  یتّنـس - شزرا  اـب  يرادازع  نمـض  دروآ و  دـیدپ  ناحاّدـم  ارعـش و  اـبطخ و  راـکفا  رد  ار  یـشخرچ 

اهاروشاع و رد  ًاریخا  نانبل و  بونج  هَّللا  بزح  ياههمانرب  یمالسا و  بالقنا  رد  ًاصوصخم  هسامح  نیا  دیدرگ . حیرشت  زین  البرک  هسامح 
ضرأ ضرأ ، ّلک   » يادن و  درک ، افیا  يّرثؤم  رایسب  شقن  قارع  ياهنیعبرا 

24 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. دش زادنا  نینط  یمالسا  ياهروشک  ياضف  رد  اروشاع » موی  ّلک   » و البرک »

: دومرف دیوگ ، كرت  قارع  دصق  هب  ار  هکم  تساوخیم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  زور  نآ  اریز  دوب ، هسامح  کی  اروشاع  قح  هب  يرآ !
تکرح نم  اب  تسا ، هَّللاءاقل  تداهـش و  يزابناج و  هدامآ  سک  ره  انَعَم ؛ ْلَحْرَْیلَف  ُهَسْفَن  ِهَّللا  ِءاِقل  یلَع  ًانِّطَُوم  َو  ُهَتَجْهُم  اـًلِذاب  اـنِیف  َناَـک  ْنَم  »

«1 «. » دنک

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف داهن و  نآ  رب  يرگید  دیکأت  البرک  یکیدزن  رد 
ّتلذ ریـشمش و  نایم  رد  ارم  هداز  كاپان  دنزرف  هداز ، كاپان  ۀَّلِّذلا ؛ اَّنِم  َتاَْهیَه  ِۀَّلِّذلا ، َو  ِۀَّلِّسلا  َْنَیب  ینَکََرت  ْدَق  ِّیِعَّدـلا  َْنبا  َّیِعَّدـلا  َّنِإ  َو  الا  »

«2 «. » مهدیمن ّتلذ  هب  نت  زگره  موریم و  اهریشمش  لابقتسا  هب  هتخاس ، ّریخم 
میوش و هتـشک  رابرازه  هکلب  رابداتفه ، هن ، راب  کی  رگا  دـنتفگ : هدرک و  اضما  ار  دنـس  نیا  اروشاع  بش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناراـی  و 

«3 . » میرادیمنرب وت  يرایزا  تسد  مهزاب  میوش ، هدنز 
زا میتسه  قحرب  نوچ  ِتْوَْملِاب ؛ یلاُبن  ـال  ْنَذا   » هلمج اـب  ـالبرک  ریـسم  رد  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  مالـسلا ، هیلع  ترـضح  نآ  عاجـش  دـنزرف 

. داهن هّحص  هسامح  نیا  رب  «، 4 « » میرادن كاب  تداهش 
ظافلا بلاـق  رد  نمـشد ، ربارب  رد  ار  دوخ  يریذپانمیلـست  حور  اروشاـع ، لاـتق  هنحـص  رد  ناـشیاهزجر  رد  مادـک  ره  ترـضح  نآ  ناراـی 

. دندرب ورف  یتفگش  رد  ار  نمشد  دنتخیر و 
: تفگ درک و  دـنلب  نیمز  زا  دوخ  تسد  ود  اب  ار  نینوخ  رکیپ  دز و  وناز  ردارب  نینوخ  رکیپ  رانک  رد  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  شرهاوخ 

«5 !«. » امرف لوبق  تربمایپ ) نادناخ  ، ) ام زا  ار  ینابرق  نیا  ادنوادخ  »
__________________________________________________

ص 367 ج 44 ، راونالاراحب ، ( 1)
ص 24 ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  ( 2)

ص 180 ج 2 ، خیراوتلا ، خسان  هب : دینک  عوجر  ( 3)
ص 367 ج 44 ، راونالاراحب ، ( 4)
ص 307 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  ( 5)

25 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
رتمک دییرگب و  رایسب  ادخب  دیهدیم ، رس  هلان  دینکیم و  هیرگ  : » تسا هدمآ  تحارص  اب  هفوک ، رد  البرک  ِنادیم  ِنز  ریش  نیشتآ  هبطخ  رد 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هلالس  دیداد  هزاجا  هنوگچ  امـش  دوشیمن . كاپ  یبآ  چیه  اب  هک  تسـشن  امـش  ناماد  رب  یگنن  هّکل  دیدنخب ،
«1 « »!؟ دننک شوماخ  ار  امش  هعماج  نازورف  غارچ  دوش و  هتشک  تالکشم  رد  امش  هاگهانپو  هلآ 

: دومرف تعاجش  ایند  کی  اب  كانرطخ ، محریب و  كاّفس  درم  نآ  دایز ، نبا  خساپ  رد  و 
؛...  ْمِهِعِجاَضَم یلإ  اوُزرَبَف  َْلتَْقلا ، ُمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبَتَک  ٌمْوَق  ِءالُؤه  «. » مدـیدن البرک  رد  تمظع ) تعاجـش و  و   ) یبوخ زج  اًلیمَج ؛ ّالِإ  ُْتیَأَر  اـم  »
یهلا لدع  هاگداد  رد  يدوز  هب  دنتفاتش و  دوخ  يدبا  هاگمارآ  هب  دوب و  هدش  هدز  مقر  ناشتشونرس  رد  تداهـش  هک  دندوب  یهورگ  اهنآ 

«2 «. » دش یهاوخ  رهاظ  اهنآ  ربارب  رد 
وت اب  موش  روبجم  هک  داد  رارق  یطیارـش  رد  ارم  راگزور ، تخـس  ثداوح  رگا  : » تفگ دیزی  ربارب  رد  ماش  رد  شرگید  نیـشتآ  هبطخ  رد  و 

؛ هد ماجنا  يراد  ناوت  رد  هچنآ  شنزرـس ....  خیبوت و  هنوگ  ره  روخ  رد  منادیم و  رادقمیب  کچوک و  يدوجوم  ار  وت  نم  منک ، تبحص 
«3 !«. » ییامن وحم  ار  ام  راثآ  ینک و  شوماخ  ار  ام  رون  یناوتیمن  زگره  یلو 

حور رگنایب  مادـک  ره  تسا ، هدـمآ  هنیدـم  یکیدزن  رد  ماش و  رد  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ياـههبطخ  رد  هک  یندـشن  شومارف  نانخـس  و 
. تسا خیرات  گرزب  هعقاو  نیا  یسامح 

. دنراد هگن  هدنز  دوخ  راعشا  رد  ار  اروشاع  یسامح  حور  ات  دندیشوک  مالسلا  مهیلع  تیبلالها  يارعش  زا  يرایسب  زین ، خیرات  لوط  رد 
: درک زاغآ  تیب  نیا  اب  ار  دوخ  فورعم  هدیصق  افص ، اب  عاجش و  رعاش  لبعد ،

ِتاصَرَْعلا ِرِفْقُم  ٍیْحَو  ُلِْزنَم  َو  ٍةَوالَت  ْنِم  ْتَلَخ  ٍتایآ  ُسِرادَم 
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دـندرک و شوماخ  نآ  رد  ار  نآرق  توالت  رون  نانمـشد  هک  دوب  ادـخ  تایآ  سرادـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحملآ  يا  امـش  ياههناخ  »
«4 «. » تسا هتشگ  یهت  زیچ  همه  زا  نونکا  هک  دوب  یهلا  یحو  لوزن  ّلحم 

__________________________________________________

ص 109 و 165 ج 45 ، راونالاراحب ، هب : دینک  عوجر  ( 1)
ص 116 كردم ، نامه  ( 2)

135 ص 133 - كردم ، نامه  هب : دینک  عوجر  ( 3)
ص 147 ج 49 ، راونالاراحب ، ( 4)

26 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: دنداد همادا  ار  مالسلا  مهیلع  تیبلالها  يارعش  هار  تسد  نیا  زا  يراعشا  اب  دندیشخب و  نآ  هب  ياهزات  بآ  گنر و  زین  ام  رصاعم  يارعش 

ینیذُخ ُفُویُس  ای  یْلتَِقب  اَّلِإ  ْمِقَتْسَی  َْمل  ٍدَّمَُحم  ُنید  َناَک  ْنإ 
«1 «. » دییآ نم  غارس  هب  اهریشمش  يا  دوشیمن ، راوتسا  نمشد ) ییاوسر  و   ) نم تداهش  اب  زج  دّمحم  نید  رگا  »

: البرک نادیهش  رالاس  لاح  نابز  ناونع  هب  رگید ، يرعاش  هتفگ  هب  ای 
ٌداهِج َو  ٌةَدیقَع  َةایَْحلا  َّنِإ  ًادِهاُجم  ِةایَْحلا  یف  َِکیْأَر  َنُود  ِْفق 

بطاخم هّتبلا  «. ) تسین داهج  هدیقع و  زج  يزیچ  یقیقح  یگدـنز  هک  نک  داهج  تسیاب و  یگدـنز  رد  دوخ  هدـیقع  بتکم و  ظفح  يارب  »
(. دنتسه مالسلا  مهیلع  تیبلها  بتکم  ناوریپ  ناناملسم و 

***
زا ار  ینیـسح  يازع  مسارم  دنـشوکیم  تساهنآ ، عورـشمان  عفانم  محازم  هک  كاپ  نییآ  نیا  يدوباـن  وحم و  يارب  مالـسا  نانمـشد  زورما 

یـشومارف هب  تسا ، هتفهن  یخیرات  گرزب  هسامح  نیا  ياج  ياج  رد  هک  ییاهسرد  دنریگب و  ار  نآ  یـسامح  حور  دـننک و  یلاخ  اوتحم 
. دنراپسب

زا دنشوکب و  خیرات  گرزب  هسامح  نیا  ياوتحم  ظفح  رد  هک  تسا  مزال  رادیب  عاجش و  ناگدنـسیون  فده ، اب  ناحاّدم  هاگآ ، يابطخ  رب 
. دنریگب ار  اهسرد  نیرتهب  ًاصوصخ  هدیدمتس  نیملسم  ًامومع و  ناهج  مولظم  ياهّتلم  تاجن  يارب  نآ 

26 ص :  خیرات .....  هعلاطم  يارب  شور  نیرتهب 

هراشا

ار یخیرات  ثداوح  دنراد  تداع  ناگتخومآ - شناد  یّتح  و  مدرم - زا  يرایسب 
__________________________________________________

ّبحلاوبا نسحم  خیـش  موحرم  ـالبرک ، بیطخ  رعاـش و  هک  تسا  ینـالوط  هدیـصق  کـی  زا  تیب ، نیا  ص 581 . ج 1 ، ۀعیـشلا ، نایعا  ( 1)
ص 86) ۀمعطلا ، يداه  ناملس  البرک ، ثارت   ) تسا هدورس  ياّفوتم 1305 ق ) )

27 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. دنامب خساپ  نودب  اهنآ  يارب  اهشسرپ  زا  يرایسب  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  هک  دننک  هعلاطم  رگیدکی  زا  يادج 

ياهشیر زورما ، کچوک  ای  گرزب  هثداح  ره  تسا ؛ هتـسویپ  مه  هب  ریجنز  ياههقلح  دننام  هک  تسا  یثداوح  هلـسلس  خیرات ، هک  یلاح  رد 
. دوب دهاوخ  رتنوزف  راثآ  و  رتهدیچیپ ، اههشیر  دشاب ، رتگرزب  هثداح  ردق  رهو  دراد ، هدنیآ  رد  يراثآ  هتشذگ و  رد 
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یخیرات ثداوح  رگید  زا  ادج  زیگنامغ و  هثداح  کی  تروص  هب  ًابلاغ  دهدیم ، حرش  ار  ینیـسح  ياروشاع  رابنوخ  ثداوح  هک  ییاهباتک 
. دنشاب هداد  نخس  داد  هدودحم  نامه  رد  دنچ  ره  دناهدرک ، دای  نآ  زا 

دعب نورق  رد  ار  نآ  تارمث  راثآ و  مینک و  یسررب  ّتیلهاج  رصع  رد  یّتح  مالسا و  خیرات  هتـشذگ  رد  ار  میظع  هثداح  نیا  هشیر  رگا  یلو 
خـساپ دوشیم و  ینعم  هثداح  نیا  ءزج  ءزج  دنکیم و  ادـیپ  يرگید  موهفم  تمظع و  اروشاع  میهد ، رارق  قیقد  هّجوت  دروم  زورما  یّتح  و 

. ددرگیم رتراکشآ  نآ  هب  طوبرم  ياهشسرپ  زا  يرایسب 
متسر يدهم  يدواد و  دیعس  نایاقآ  مالسا  ججح  هّیملع ، هزوح  قوذ  اب  ناوج و  دنمشناد ، يالضف  زا  نت  ود  یگدامآ  داهنـشیپ و  لابند  هب 
هرابرد رّکفت  نیمه  ساسا  رب  باتک ، نیا  تسا  بوخ  مدرک  رکف  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  مایق  اب  طاـبترا  رد  یباـتک  نیودـت  تهج  داژن ،

دزادرپب و ربتعم  فورعم و  عبانم  زا  عیاقو  لصا  ناـیب  هب  سپـس  دوش ، عورـش  اـههزیگنا  اـههشیر و  زا  هک  دوش  هتـشون  نادیهـش  رـالاس  ماـیق 
گرزب هثداح  نیا  قمع  اب  هتخیهرف - ناوج  لسن  هژیو  هب  اهرـشق - همه  اـت  ددرگ ، متخ  نآ  ّمهم  تارمث  هدرتسگ و  راـثآ  ناـیب  هب  ماـجنارس 

. دننک كرد  دوخ  دوجو  مامت  اب  ار  نآ  تمظع  و  هدش ، رتانشآ  مالسا  خیرات 
هتـسویپ هار  ریـسم  رد  دیدرگ و  هئارا  اهنآ  هب  اهراکهار  گرزب ، راک  نیا  ماجنا  يارب  نازیزع  نیا  یگدامآ  اب  دش و  لاح  لماش  یهلا  قیفوت 

، تسا ریظن  مک  دوخ  عوضوم  رد  هک  رـضاح  باتک  دندمآرب و  مهم  نیا  هدهع  زا  یبوخ  هب  هَّللادمحب  زین ، نانآ  دـش و  تراظن  اهنآ  راک  رب 
. دمآرد ریرحت  هتشر  هب 

28 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. تسا دنمدوس  دیفم و  هَّللا - ءاشنإ  اهرشق - همه  يارب  نآ  هعلاطم  هک  يدربراک  یقطنم و  ياهلیلحت  لماش  دنتسم و  اًلماک  تسا  یباتک 

. دراد نورق  راصعا و  همه  هب  ّقلعت  اروشاع  هک  ارچ  هنیمز ؛ نیا  رد  رتشیب  شالت  يارب  دشاب  يزاغآرس  دناوتیم  نیا  و 
نآ زا  دنوش و  نادیهش ، رالاس  ًاصوصخم  البرک و  نادیهـش  قح  هب  فراع  شیپ  زا  شیب  نآ ، هعلاطم  اب  دنناوتب  زیزع  ناگدنناوخ  مراودیما 

. دیازفیب ناشتماهش  يدنلبرس و  تّزع و  رب  ددنب و  شقن  ناشدوجو  رد  اروشاع  ياههسامحو  دنریگب  وگلا  دوخ  یگدنز  رد 
هّیملع هزوح  مق -

يزاریش مراکم  رصان 
یناثلا 1426 عیبر  هام 1384 - دادرخ 

29 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ام ماود  ملاع  هدیرج  رب  تسا  تبث  قشع  هب  دش  هدنز  شلد  هکنآ  دریمن  زگره 

رتمک یلو  تسا ، هداد  شرورپ  شیوخ  لد  رد  ار  یناوارف  نازاسخـیرات  دراد و  داـی  هب  ار  يرامـشیب  نیریـش  خـلت و  ثداوح  رـشب  خـیرات 
خیرات نوچمه  ینازاسخـیرات  رتمک  هدـید و  دوخ  هب  شاهدرتسگ  ياهدـمآ  یپ  اـب  يرجه  لاس 61  ياروشاع  هثداح  دـننامه  ار  ياهثداـح 

. دروآیم دای  هب  ار  البرک  نازاس 
، يدرمناوجان ییافویب ، تنایخ ، نآ ، يور  کی  تسا ؛ رگیدـکی  زا  زیامتم  توافتم و  اًلماک  يور  ود  ياراد  ياهّکـس  نوچمه  هثداـح  نیا 
، تماهــش يدرمناوــج ، يزاــبناج ، يراداــفو ، نآ ، رگید  يور  و  یــشکنامهم ؛ یمحریب و  ییاــفویب ، تواــسق ، يدــیلپ ، يرگمتس ،

. تسا نآ  هجرد  نیرتیلاع  رد  قح  ّتیدوبع  یهلا و  ياضق  ربارب  رد  میلست  ربص ، يریذپانمتس ،
نینوخ و ياهمایق  هدوب و  دهاش  ار  يرتشیب  بتارم  هب  ياههتـشک  هدـید و  دوخ  هب  ار  هثداح  نیا  زا  رتكاندرد  یثداوح  خـیرات ، دـنچ  ره 

رگید رد  هک  تسا  دـنچ  یتاـکن  هدـش ، اروشاـع  تضهن  زاـیتما  ببـس  هک  هچنآ  یلو  دراد ؛ داـی  هب  دوـخ  هظفاـح  رد  ار  یناوارف  هناـبلطقح 
. تسا هدادن  ياج  دوخ  رد  اج  کی  ار  تازایتما  نیا  همه  ای  هدوبن و  گنر  رپ  هزادنا  نیا  هب  ای  و  هتشادن ، دوجو  ای  خیرات  هباشم  ثداوح 

: تسا رارق  نیا  زا  مایق  نیا  هتسجرب  ياههتکن  نیرتمهم 
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30 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

30 ص :  یهلا .....  صلاخ  ياههزیگنا  فادها و  - 1

نید يایحا  ادخ و  ياضر  يارب  طقف  طقف و  ترـضح  نآ  تسا . زاتمم  رایـسب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  رد  یهلا  هزیگنا  ّتین و  رـصنع 
زا تساعّدم . نیا  هاوگ  البرک  خیرات  ياج  ياج  تشادن ؛ تلاخد  وا  مایق  رد  هنابلطهاج  يویند و  رصنع  چیه  زگره  دز و  مایق  هب  تسد  قح 

اهراب تقیقح  نیا  درک . راذگاو  ادـخ  هب  ار  هجیتن  دیـشیدنایم و  شیوخ  یهلا  هفیظو  هب  هراومه  تضهن  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ور ، نیا 
(. تسا هدش  هراشا  بلطم  نیا  دهاوش  هب  اهراب  باتک  نیا  رد   ) تسا هدش  رگهولج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راتفر  هریس و  تاملک ، رد 

30 ص :  ناملسم .....  رهاظ  هب  یمدرم  طّسوت  ادخ  تّجح  ندش  هتشک  - 2

باحـصا زا  درف  نیمجنپ  موصعم ، یماما  هکلب  بلطقحو ، نمؤم  ناسنا  کی  طقف  هن  ارجام ، نیا  رد  هک  تسا  نآ  هثداح  نیا  رگید  یگژیو 
یلص مالـسا  ربمایپ  تّما  زا  ار  دوخ  هک  یمدرم  تسد  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دنزرف  ءاسک و 

. دیسر تداهش  هب  هقباسیب  كاندرد و  ياهنوگ  هب  دنتسنادیم  هلآ  هیلع و  هللا 
دوبن ياهداس  راک  هنحص ، نآ  رد  نشور و  زور  رد  یگداوناخ ، بسن  لصا و  يونعم و  تمظع  همه  نآ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتـشک 

. دنک شومارف  ار  نآ  دناوتب  خیرات  هک 
ماما نیمز و  يور  رب  ادخ  تّجح  هک  يدرم  نتـشک  نیقی  هب  یلو  تسا ، یگرزب  مرج  یمرتحم  سفن  ره  نمؤم و  ناسنا  ره  نتـشک  دنچ  ره 

ناوتیمن هک  تسا  ینیگنس  هانگ  هنادرمناوجان ، رایسب  هویش  نآ  هب  مه  نآ  هتـساخ ، اپ  هب  متـس  ملظ و  اب  هزرابم  يارب  تسا و  شیوخ  رـصع 
. تشذگ یگداس  هب  نآ  رانک  زا 

: دیارسیم هک  اجنآ  یناشاک ؛ مشتحم  تسا  هدورس  ابیز  هچ 
دننز ملق  تمحر  هدیرج  رب  هراب  کی  دننز  مقر  نوچ  وا  لتاق  يازج  مسرت 

دننز مد  قلخ  هنگ  زک  مرش ، دنراد  رشح  زور  ناعیفش  هانگ ، نیزک  مسرت 
هعیش عبانم  رد  ترضح  نآ  زوسناج  تداهش  زا  سپ  ناگتشرف  ناینامـسآ و  هیرگ  نیمز و  نامـسآ و  تالّوحت  هرابرد  هک  یتایاور  رابخا و 

«1 . » دهدیم یهاوگ  تقیقح  نیا  هب  تسا  هدش  لقن  یّنس  و 
هب نایوگ  ریبکت  دـندرکیم ، توالت  نآرق  دـندناوخیم و  زاـمن  رهاـظ  هب  دنتـشاد و  یناملـسم  ياـعّدا  هک  یمدرم  هک  تسا  نآ  رتروآدرد 

« دنتساخرب ناشربمغیپ  هشوگرگج  اب  گنج 
. دنداد رارق  تراغ  کته و  دروم  ار  شمیرح  هدرک و  دیهش  ار  نامیا  اوقت و  هوسا  مامت  یمحریب  اب  و 

30 ص :  مالسلا .....  هیلع  ماما  هارمه  نارای  - 3

هب ارذگ  یهاگن  یلو  دندوب ؛ یکدنا  ّتیعمج  دندیسر ، تداهـش  هب  البرک  هثداح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هارمه  هک  یهورگ  دنچ  ره 
هتخابکاپ راکادف و  رادافو ، نمؤم ، يدارفا  هک  دهدیم  ناشن  تسا ، هدنام  راگدای  هب  هورگ  نآ  زا  هک  ییاهراتفر  تاملک و  نانآ و  یگدنز 

: دومرف هک  تسا  شیوخ  نارای  فصو  رد  اروشاع  بش  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  تقیقح ، نیا  نشور  هاوگ  دناهدوب .
غارس دوخ  باحـصا  زا  رتهب  ینارای  نم  ِیْتَیب ؛ ِلْهَأ  ْنِم  َلَصْوَأ  َال  َو  ََّربَأ  ٍْتَیب  َلْهَأَال  َو  ِیباحْـصَأ ، ْنِم  ًاْریَخ  َو ال  َیلْوَأ  ًاباحْـصَأ  ُمَلْعَأ  یِّنِإَف ال  »

«3 «. » مسانشیمن متیب  لها  زا  رتدنبياپ  يدنواشیوخ  هفیظو  هب  رتراکوکین و  یتیبلها  مرادن و 
__________________________________________________
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428 ص 425 - ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  219 و  ص 201 - ج 45 ، راونالاراحب ، هب : دوش  عوجر  (. 1)
: رعاش هتفگ  هب  (. 2)

اَلیلْهَّتلا َو  َرِیبْکَّتلا  َِکب  اُولَتَق  امَّنِإ  َو  َْتِلُتق ، ْنَِأب  َنوُرِّبَُکی  َو 
ص ج 45 ، راونالاراحب ، «. ) دنتشک ار  هَّللاّالإ ) هلإ  ال   ) لیلهت ریبکت و  وت  نتشک  اب  تقیقح  رد  یلو  دنتفگ ، ریبکت  دنتشک ، ار  وت  هک  یماگنه  »

(244
ص 392 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 317 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 3)

32 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

32 ص :  ناییاروشاع .....  يریذپان  تّلذ  - 4

نانآ رد  هک  ییاههصیـصخ  نیرتیلاع  زا  یکی  یلو  دـندوب ، زاتمم  ینوگاـنوگ  فاـصوا  رد  وا ، هارمه  ناراـی  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما 
. دوب نانآ  یهوتسن  يریذپانّتلذ و  تشاد ، دوجو 

ترسح دشن . ّقفوم  دونـشب ، دیزی  تفالخ  دییأت  رد  نانآ  زا  ینخـس  یّتح  ای  دنک و  راداو  میلـست  هب  ار  نانآ  هک  درک  شالت  هچ  ره  نمـشد 
! دنتشاذگ یقاب  نمشد  لد  رب  ار  فعض  ای  ینامیشپ  زا  یکاح  هملک  کی  ندینش 

«1 « » َۀَّلِّذلا اَّنِم  َتاْهیَه   » راعش
هن مهدیم و  ّتلذ  تسد  امـش  هب  هن  دنگوس  ادخ  هب  ِدیبَْعلا ؛ َرارَف  ُِّرفَأَال  َو  ِلِیلَّذـلا ، َءاطْعِإ  يِدَِـیب  ْمُکیِطْعُأَال  ِهَّللاَو   » راگدـنام مالک  نینچمه  و 

! دشخردیم خیرات  كرات  رب  هشیمه  يارب  « 2 « » درک مهاوخ  رارف  ناگدرب  نوچمه 
تـشذگرس « ) ْمُهُرابْخَأ َو  ِْمیَّضلا  ُةابُأ   » ناونع اب  ار  یثحب  هغالبلاجهن - هبطخ 51  حرش  تبـسانم  هب  دوخ - باتک  رد  یلزتعم  دیدحلایبا  نبا 

: دسیونیم ثحب  نیا  يادتبا  رد  يو  دربیم . مان  مالسا  خیرات  رد  ار  ناریذپانمتس  زا  یعمج  دنکیم و  حرطم  ناریذپانمتس )
ٍِبلاطِیبَأ ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  ِهَّللاِْدبَعُوبَأ  ِۀَِّینَّدلا ، یَلَع  َُهل  ًاراِیتْخِإ  ِفُویُّسلا ، ِلالِظ  َتَْحت  َتْوَْملا  َو  َۀَّیِمَْحلا  َساَّنلا  َمَّلَع  يذَّلا  ِءابِْإلا  ِلْهَأ  ُدِّیَس  »

گرم ندیزگرب  تریغ و  سرد  هک  ناهج  ناریذپانمتـس  ياوشیپ  گرزب و  ِّلُّذـلا ؛ َنِم  َِفنَأَف  ُُهباحْـصَأ  َو  ُنامْألا  ِْهیَلَع  َضِرُع  ُمالَّسلا ؛ اَمِْهیَلَع 
، دـندرک هضرع  ناما  شنارای  وا و  رب  دوب . مالـسلا - امهیلع  یلع - نب  نیـسح  داد ، ناهج  مدرم  هب  يراوخ  ّتلذ و  رب  ار  اهریـشمش  هیاس  رد 

«3 «. » دندادن ّتلذ  هب  نت  نانآ  یلو 
هتشک يرجه  ياروشاع 61  رد  وا  اب  هک  ینارای  مامت  هکلب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اهنت  هن 

__________________________________________________

ص 99 ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  (. 1)
ص 450 دیفم ، داشرا  (. 2)

ص 249 ج 3 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن  حرش  (. 3)
33 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  طّسوت  رمش »  » همانناما ّدر  دندیشون . ار  تداهش  تبرش  یهوتسن  سفن و  تّزع  زا  یجوا  رد  دندش ،
. تسا تقیقح  نیا  زا  ياهنومن  « 1»

برع رعاش  نآ  دهاکب . يزیچ  نانآ  یحور  تمظع  يدنلبرس و  تّزع و  زا  تسناوتن  یلو  درک ، هعطق  هعطق  هلثم و  ار  نانآ  ياهندب  نمشد 
: تسا هدرک  میسرت  ار  تقیقح  نیا  ابیز  هچ 

ِرَیِْغلا َنِم  ٍْنمَأ  ِیف  َمِراکَْملا  اَّلِإ  ٍۀَحِراج  َّلُک  ْمُْهنِم  ُنْعَّطلا  َرَّیَغ  ْدَق 

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


رییغت شوختـسد  زگره  ار  ناـنآ  يراوگرزب  یحور و  تمظع  یلو  تخاـس ؛ نوگرگد  ار  ناـنآ  ندـب  ماـمت  ریـشمش ) هزین و  ي   ) اههبرـض »
«. درکن

33 ص :  فلتخم .....  داعبا  رد  تّیمولظم ، - 5

: دوشیم هدید  البرک  هثداح  رد  ّتیمولظم  زا  ینوگانوگ  داعبا  هکلب  تسا ؛ هدوبن  دُعب  کی  رد  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ّتیمولظم 
تیبلها ناکدوک  نانز و  نارای و  ترضح و  نآ  يور  هب  بآ  نتسب  نامهم ، نتشک  ترضح ، نآ  هب  تبسن  ییافویب  ماما و  ندرک  توعد 

، اههمیخ ندز  شتآ  ناـنز ، ناـکدوک و  هب  هلمح  راوخریـش ، كدوک  نتـشک  نت ، ربارب 72  رد  زّهجم  يورین  رازهیـس  ربارب  اـن  گـنج  وا ،
هللا یلـص  ربمغیپ  لآ  ناکدوک  نانز و  تراسا  نادیهـش ، رکیپ  نفد  زا  يریگولج  ندرب ، هزین  يـالاب  ار  اهرـس  ادهـش ، رکیپ  رب  بسا  نتخاـت 

ثداوح زا  ار  نآ  هک  تسا  هثداح  نیا  ياهیگژیو  زا  همه  ّتیمولظم ، رگید  تاهج  فلتخم و  ياهرهـش  رد  اـهنآ  ندـنادرگ  هلآ و  هیلع و 
. دزاسیم ادج  رگید  هباشم 

يربک بنیز  هک  اجنآ  رد  هلمج  زا  تسیرگیم ؛ زین  محریب  نمشد  هاگ  هک  دوب  نانچ  زور  نآ  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ّتیمولظم  داعبا 
: دومرف دعس » نبرمع   » هب باطخ  مالسلا  اهیلع 

»!؟ ینکیم هراظن  وت  دنشکیم و  ار  هَّللادبعوبا  دعس ! رمع  يا  ِْهَیلِإ ؛ ُرُْظنَت  َْتنَأ  َو  ِهَّللاِْدبَعُوبا  ُلَتُْقیَأ  ٍدْعَس ! َْنب  َرَمُع  ای  »
__________________________________________________

ص 440 دیفم ، داشرا  (. 1)
34 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

مالسلا اهیلع  بنیز  زا  تروص  مرش ، زا  هک  ياهنوگ  هب  دیتلغ  ورف  وا  كاپان  تشز و  هرهچ  رب  دش و  ریزارس  دعـس  رمع  کشا  لاح ، نآ  رد 
«1 . » دنادرگرب

وا زا  شیپ  نادیهـش  رب  تخاس ، دراو  دوخرب  شّدـج  نید  يایحا  هار  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یبئاصم  : » یناملآ نیبرامویـسوم  هتفگ  هب 
صوصخم بئاـصم  هنوگ  نیا  موـجه  اـیند ، خـیرات  رد  تسا ...  هدـشن  دراو  یبئاـصم  نینچ  ناگتـشذگ  زا  کـی  چـیه  رب  داد و  شايرترب 

«2 «. » تسا مالسلا  هیلع  نیسح 

34 ص :  يراذگریثأت .....  تردق  - 6

. تسا خیرات  لوط  رد  ناهج  نادرمدازآ  هکلب  ناناملسم ، یمومع  راکفا  رد  نآ  يراذگریثأت  تردق  گرزب ، هسامح  نیا  تازایتما  رگید  زا 
. تسا ریظنیب  خیرات  لوط  رد  اروشاع  مایق  زا  دُعب  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  تأرج  هب 

ربارب رد  نازرابم  ششوج  تکرح و  ببس  نادرمدازآ و  هوسا  وگلا و  هزادنا  نیا  ات  هک  درک  ادیپ  ملاع  رد  ار  یتضهن  مایق و  ناوتیمن  ینعی 
. دشاب رضاح  رصع  ات  هثداح  عوقو  نامز  زا  مه  نآ  نارگمتس ، ناملاظ و 

. تسا روآتفگـش  قمع  ضرع و  لوط و  رد  اروشاع  تضهن  ذوفن  تسا . یناکمارف  یناـمز و  ارف  تضهن  کـی  تضهن  نیا  رگید : ریبعت  هب 
(. ناهج ناگدازآ  ناج  رد  فرژ  ذوفن  قمع و  نیمز ، ییایفارغج  هرتسگ  ضرع و  نامز ، لوط  ): 

بولغم زور  نامه  زا  دشاب و  زوریپو  حتاف  تسکش ، زور  نامه  زا  هک  تفای  ناوتیم  ینیـسح - تضهن  دننامه  ار - یتضهن  رتمک  نیقی ، هب 
. دشاب هدیسر  نایاپ  هب  شدوخ  راک  دیدیم ، هدش  مامت  ار  دوخ  فلاخم  راک  نمشد ، هک  تعاس  نامه  زا  ددرگ و  بلاغ  ندش 

نیا میریگیم ، البرک  يدژارت  زا  هک  یسرد  نیرتهب  : » دسیونیم « 3  » لیالراک ساموت 
__________________________________________________

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 55 ج 45 ، راونالاراحب ، (. 1)
ص 287 تخومآ ، اهناسنا  هب  نیسح  هک  یسرد  لقن : قباطم  (. 2)

دادـغب رد  ار  یبرع  هک  يدـالیم ) مهدزون  نرق  نادنمـشناد  زا  و   ) یـسیلگنا سانـشرواخ  خّروـم و  سیوـن ، هلاـقم  لـیالراک ، ساـموت  (. 3)
( نیعم گنهرف   ) دیدرگ روبزم  نابز  داتسا  جیربمک  رد  تخومآ و 

35 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
لطاب اب  قح  هک  ییاج  رد  ددـع  قّوفت  هک  دـندرک  نشور  دوخ  لمع  اب  اـهنآ  دنتـشاد . ادـخ  هب  راوتـسا  ناـمیا  شناراـی  نیـسح و  هک  تسا 

«1 «. » تسا نم  یتفگش  ثعاب  تشاد ، هک  یتّیلقا  دوجو  اب  نیسح  يزوریپ  درادن و  ّتیّمها  دوشیم ، ورهبور 
نانآ ینوگنرس  دومن و  عیرست  نانآ  طوقـس  رد  هکلب  درکن ، نایفـسوبا  نادنزرف  تموکح  تیبثت  هب  یکمک  اهنت  هن  نادرمكاپ  نیا  نتـشک 

. دیشخب ياهدنیازف  باتش  ار 
یعقاو يزوریپ  نینوخ و  بالقنا  نیا  يراذگریثأت  تردق  زا  یگمه  اروشاع ، زا  سپ  نینوخ  ياهمایق  مدرم و  یهورگ  يدرف و  تاضارتعا 

(. تفگ میهاوخ  نخس  هراب  نیا  رد  رتشیب  باتک ، نیا  مجنپ  شخب  رد   ) دراد تیاکح  ناییاروشاع 
: دسیونیم يرصم  رصاعم  هدنسیون  « 2  » داّقع دومحم  ساّبع 

بولغم و سکع - رب  زور - نآ  رد  ار  نیـسح  مینیبیم و  شیوخ  فیرح  رب  دنمزوریپ  بایماک و  قلطم و  هدنرب  البرک  ناتـساد  رد  ار  دیزی  »
، شجنـس ياههفک  رد  دوشیم و  اجباج  يزیمآتفگـش  عضو  اب  اههناشن  مئالع و  یهاتوک  تّدم  زا  سپ  یلو  میرگنیم ؛ هدروخ  هتـسکش 
دـیآیم و دورف  نیمز  هب  دـنمزارف ، هفک  دوریم و  نامـسآ  زارف  رب  نیریز ، هفک  هـک  اـجنآ  اـت  ددرگیم ؛ رادـیدپ  يروآتریح  ینوـگرگد 

چیه يارب  ناـیز ، دوـس و  ياـههفک  صیخـشت  رد  ار  ینخـس  چـیه  ياـج  هک  تسا  راکـشآ  نشور و  يردـق  هب  تـقیقح  نـیا  هـک  اـتفگش 
«3 «. » دراذگیمن یقاب  يرگهراظن 

ماّیا رد  لاس  ره  ترـضح ، نآ  هب  دـنمقالع  اـهنویلیم  اـهنرق ، زا  سپ  هک  تسا  نآ  زیگنامغ  هثداـح  نیا  ریثأـت  ذوفن و  رگید  ياـههولج  زا 
دنزادرپیم و نانآ  زا  میرکت  لیلجت و  و  شنارای ، ترـضح و  نآ  يارب  يرادازع  هب  ینیـسح ، ياروشاع  اعوسات و  رد  صوصخ  هب  مّرحم و 

ناج هب  ار  اهجنر  تامحز و  دننکیم و  ینیگنس  ياههنیزه  هار  نیا  رد 
__________________________________________________

ص 290 تخومآ ، اهناسنا  هب  نیسح  هک  یسرد  (. 1)
ص 266 ج 3 ، یلکرز ، مالعالا  هب : دوش  عوجر  يو  لاح  حرش  زا  یهاگآ  يارب  (. 2)

( فّرصت یکدنا  اب  . ) ص 212 يّزعم ، مظاک  دّمحم  همجرت  داّقع ، دومحم  ساّبع  ادهشلاوبا ، (. 3)
36 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. دنزیخیم رب  ینیسح  يازع  رتهوکشاب  هچ  ره  هماقا  هار  هب  هناقاتشم  درم  نز و  ریپ ، ناوج و  كدوک و  دنرخیم و 
تسادخ رون  دوشن ، یناف  هک  هولج  نآ  يرآ  تشگن  شوماخ  وت  رون  یلو  تشک ، تنمشد 

36 ص :  رضاح .....  باتک 

هثداح نیا  قمع  هک  اجنآ  زا  یلو  دش ، هتـشون  خیرات  لوط  رد  یناوارف  ياهباتک  اروشاع ، نینوخ  مایق  ینیـسح و  تضهن  هرابرد  دـنچ  ره 
هب ار  رـصاعم  ناگدنـسیون  دزومآیم و  اـم  هب  ياهزاـت  ياـهسرد  ناـمز  ره  ماـیق  نیا  داـعبا  یـسررب  مینکیم و  رکف  هک  تسا  نآ  زا  رتارف 

نیا نوماریپ  لیلحت  یسررب و  ثحب و  ياج  نانچمه  دوشیم  ساسحا  یلو  تسا ؛ دنمشزرا  رایـسب  هک  هتـشاداو  ياهزات  ياهباتک  نیودت 
. تفرگ ياهزات  ياهسرد  نآ  زا  هزات ، یهاگن  اب  ناوتیم  تسا و  یقاب  ینیسح  گرزب  بالقنا 

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یلاعلا -) هّلظ  ّدم   ) يزاریـش مراکم  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  ترـضح  یمالـسا  گرزب  هدنـسیون  ردـقیلاع و  عجرم  رـضحم  زا  روظنم ، نیمه  هب 
نیودت هراب  نیا  رد  یباتک  دنادب  تحلـصم  رگا  هک  دش  هتـساوخ  هتـشاد - هارمه  هب  مالـسا  ناهج  يارب  ار  یتکربرپ  راثآ  يو  ملق  هشیدنا و 

هدش هتـشون  یناوارف  ياهباتک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  اروشاع و  هرابرد  دـندومرف : داهنـشیپ ، نیا  زا  لابقتـسا  نمـض  هلمّظعم  دوش .
. دوش هدیشیدنا  رتشیب  دیاب  هراب  نیا  رد  اذل  دیآرد ، ریرحت  هتشر  هب  نیون  یبلاطم  هزات و  تاراکتبا  اب  یباتک  تسا  زاین  نیاربانب  تسا ،

هک هدیـسر  مرطاـخ  هب  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  ماـیق  یـسررب  يارب  ياهزاـت  حرط  دوـمرف : درک و  توـعد  ار  اـم  هـلمّظعم  یتّدـم  زا  سپ 
. دش دهاوخ  ینیون  اوتحمرپ و  باتک  دیزادرپب ، بلاطم  نیودت  هب  نآ  قباطم  رگا  هدش و  نیودت  نآ  ياهبوچراهچ 

رد يراکتبا  ون و  یحرط  تفریم - راظتنا  هلمّظعم  زا  هک  روطنامه  دش - هظحالم  ردقیلاع ، عجرم  طّسوت  حرط  ياهلصفرـس  نایب  زا  سپ 
هک تسا  هدش  هدیشیدنا  هراب  نیا 

37 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. دنک رپ  هطبار  نیا  رد  ار  يألخ  دناوتیم  ًاتقیقح 

هدامآ هک  یتمسق  ره  میدرک و  ّتنـسلها  هعیـش و  ربتعم  مهم و  عبانم  زا  هدافتـسا  اب  باتک  نیودت  قیقحت و  هب  عورـش  ناشیا ، دومنهر  ربارب 
اهنآ ّتقد  اب  زین  ناشیا  میدادیم . لیوحت  هلمّظعم  رـضحم  هب  ار  نآ  تاحالـصا ، زا  سپ  هدرک و  یناوخزاب  رگیدکی  يارب  تسخن  دـشیم ،
هئارا بلاطم  لیمکت  يارب  یتارّکذـت  دوزفایم و  نآ  رب  ار  یتاکن  دادیم ؛ ماـجنا  اـم  ياههتـشون  رد  ار  هدـنزرا  یتاحالـصا  دـناوخیم و  ار 

. تسا هدش  هتشون  رضاح  باتک  ناس  نیدب  دومرفیم .
چیه نودـب  زین - باـتک  نیودــت  دوـب و  يرمق  يرجه  نـیعبرا 1423  زور  رد  باـتک ، هـیلّوا  حرط  هـئارا  هماـنرب و  عورـش  هـک  نآ  بلاـج 

. دیسر نایاپ  هب  ( 1384 / 1 / 11  ) لاس 1426 نیعبرا  رد  یلبق - يزیرهمانرب 
: تسا هدش  لیکشت  شخب  شش  زا  باتک  نیا 
يرادازع هفسلف  نیسح و  ماما  ّتیصخش  لّوا : شخب 

اروشاع مایق  ياههشیر  مود : شخب 
اروشاع مایق  ياههزیگنا  موس : شخب 

اروشاع مایق  ياهدادیور  مراهچ : شخب 
اروشاع مایق  ياهدمآیپ  راثآ و  مجنپ : شخب 

هدیزگرب راعشا  زا  یشخب  مشش : شخب 
هتفرگ و رارق  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللادـبعابا  ترـضح  ام  يالوم  شریذـپ  قح و  ترـضح  لوبق  دروم  ةاـجزم » تعاـضب   » نیا میراودـیما 

. ددرگ ام  تمایق  زور  يارب  ياهریخذ 
ِْنیَسُْحلا َنُود  ْمُهَجَهُم  اُولََذب  َنیذَّلا  ِْنیَسُْحلا ، ِباحْصَأَو  ِْنیَسُْحلا  َعَم  َكَْدنِع  ٍقْدِص  َمَدَق  اَنل  ْتِّبَثَو  ِدوُرُْولا ، َمْوَی  ِْنیَـسُْحلا  َۀَعافَـش  اْنقُزْرا  َّمُهللا 

. ُمالَّسلاِْهیَلَع
نیملاعلا ّبر  ای  نیمآ 

داژن متسر  يدهم  يدواد - دیعس 
1384 / 1 اب 11 / ربارب  لاس 1426  نیعبرا 

39 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

يرادازع هفسلف  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تیصخش  لوا : شخب 
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هراشا

41 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: هراشا

دروم ار  نآ  ياههویش  يرادازع و  ترضح و  نآ  ّتیصخش  تمظع و  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تدالو  اب  طابترا  رد  یتاکن  شخب  نیا  رد 
. میهدیم رارق  یسررب 

41 ص :  مالسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  تدالو  ّلوا :

قباطم یلو  « 1 . » تسا هدمآ  ایندب  يرجه  مراهچ  لاس  نابعش  مجنپ  هبنـش  جنپ  ای  هبنـش ، هس  رد  ترـضح  نآ  ناخّروم  زا  یخرب  لقن  قباطم 
«2 . » تسا هدوب  نابعش  موس  زور  يرجه  موس  لاس  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تدالو  اهلقن  زا  رگید  یخرب 

«3 «. » تسا نابعش  موس  ترضح  نآ  تدالو  هک  تسا  نآ  رتروهشم  : » هک تسا  دقتعم  تافالتخا  نیا  لقن  زا  سپ  یسلجم  هماّلع  موحرم 
نآ مدرم  : » ناخّروم زا  یخرب  هتفگ  هب  هک  دـندیمان ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ار  ترـضح  نآ  مان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روتـسد  هب 

دنوادخ بناج  زا  مان  ود  نیا  دننک و  يراذگمان  مسا  ود  نیا  هب  ار  دوخ  نادنزرف  ات  دندوبن  انـشآ  نیـسح  نسح و  مان  اب  نآ  زا  شیپ  طیحم 
، دش یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب 

__________________________________________________

ص 84 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  و  ص 368 ، دیفم ، داشرا  (. 1)
نآ دالیم  زور  دـّلوت ، هام  هب  هراـشا  نودـب  ص 201 ) ج 1 ،  ) یفاـک رد  زین  ینیلک  موـحرم  ص 303 . ج 3 ، سوواط ، نب  دّیـس  لاـبقا  (. 2)

تسا هتسناد  نابعش  موس  ار  ترضح 
ص 201 ج 44 ، راونالاراحب ، (. 3)

42 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 «. » دهنب ار  اهمان  نیا  مالسلا  اهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  نادنزرف  رب  ترضح  نآ  ات 

تـشهب لها  ياهمان  زا  مان  ود  نیـسح  نسح و  : » هک تسا  هدرک  لقن  مهد ) نرق  رد  ّتنـس  لها  فورعم  ياملع  زا   ) یطویـس نیّدـلا  لالج 
«2 «. » دنداهنیمن شیوخ  نادنزرف  رب  ار  مان  ود  نیا  نیا ، زا  شیپ  برع  مدرم  تسا و 

42 ص :  ترضح .....  نآ  زاتمم  تّیصخش  مود :

هراشا

ارهز همطاف  دنزرف  هک  ارچ  دوب ؛ یّصاخ  ّتیـصخش  ياراد  نامز ، نامه  رد  ناناملـسم  یمالـسا و  هعماج  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ادخ و لوسر  هژیو  ّتبحم  ببس  هب  نیسح ) نسح و   ) راوگرزب ود  نیا  دشیم . هدیمان  زین  ادخ  لوسر  دنزرف  ور  نیا  زا  دوب و  مالـسلا  اهیلع 

تاملک زا  ییاههنومن  هب  اجنیا  رد  دنتشاد . رارق  نیملسم  همه  هژیو  هّجوت  دروم  دوب ، هدومرف  نانآ  هرابرد  ترضح  هک  يدنمـشزرا  تاملک 
: مینکیم هّجوت  ترضح  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زیمآّتبحم  ياهدروخرب  و 

: دومرف ار  فورعم  هلمج  نیا  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  . 1
«3 «. » دنتشهب ناناوج  رورس  نیسح  نسح و  ِۀَّنَْجلا ؛ ِلْهَأ  ِبابَش  ادِّیَس  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  »

عمج نآ  شیپاشیپ  ترـضح  نآ  دنتفریم ، ینامهم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  یهورگ  هک : تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  . 2
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نیسح یلو  دریگب ، شوغآ  رد  ار  وا  تساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دید . ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  هار ، يانثا  رد  درکیم . تکرح 
، هتفرگ شوغآ  رد  ار  وا  هکنآ  ات  درک ، مّسبت  تلاح  نیا  هدهاشم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیودیم ؛ وس  نآ  وس و  نیا  هب  مالسلا  هیلع 

تسد کی 
__________________________________________________

ص 9 ج 2 ، ۀباغلا ، دسا  (. 1)
ص 209 ءافلخلا ، خیرات  (. 2)

ننس و 82 ؛  64 ، 62 ص 3 ، ج 3 ، دـمحا ، دنـسم  هلمج : زا  تسا  هدـش  لقن  هعیـش  یّنـس و  عبانم  رد  فلتخم  تاریبعت  اب  ثیدـح  نیا  (. 3)
192 - 191 ، 124 ، 25 ص 21 ، ج 43 ، راونالاراحب ، ص 167 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 321 ؛ ج 5 ، يذمرت ،

43 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: دومرف دز و  هسوب  داد ، رارق  نیسح  ياهبل  رب  ار  شکرابم  ياهبل  داهن و  وا  هناچ  ریز  هب  ار  رگید  تسد  وا و  رس  تشپ  هب  ار  دوخ 

دنوادخ دراد ، تسود  ار  نیسح  سک  ره  منیسح . زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  ًانیَسُح ؛ َّبَحَأ  ْنَم  ُهَّللا  َّبَحَأ  ٍنیَـسُح  ْنِم  اَنَأ  َو  یّنِم  ٌنیَـسُح  »
«1 «. » درادیم تسود  ار  يو 

نانآ هب  يراعـشا  ندـناوخ  اب  درکیم و  راوس  دوخ  هناـش  يور  رب  ار  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  . 3
«2 . » دومنیم ّتبحم 

ار اهنآ  ناگمه  مشچ  ربارب  رد  دمآیم و  دورف  ربنم  زا  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  ندید  اب  دناوخیم و  هبطخ  ربنم  رب  ادخ  لوسر  هاگ  و 
کی مادک  هک  لاؤس  نیا  خساپ  رد  هاگ  و  « 3 « ؛) دـنامهفب ناگمه  هب  ار  ود  نآ  هاگیاج  ات   ) درکیم ّتبحم  نانآ  هب  تفرگیم و  شوغآ  رد 

«4 . » دینابسچیم شیوخ  هنیس )  ) هب دییوبیم و  ار  ود  نآ  هراومه  و  نیسح » نسح و  : » دومرفیم تسا ؟ رتبوبحم  امش  دزن  هداوناخ ، دارفا  زا 
***

43 ص :  هناگ .....  هس  يافلخ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ات دوب ، تفالخ  هاگتسد  مارتحا  دروم  هناگ  هس  يافلخ  نامز  رد  شاهتـسجرب ، بسن  زاتمم و  ّتیـصخش  ببـس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. دنتشاد يو  تمرح  ظفح  رد  یعس  دندرکیم و  لّمحت  يرابدرب  اب  ار  ترضح  نآ  تخس  تاداقتنا  هک  اجنآ 

: دومرف يو  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دناوخیم  هباطخ  ربنم ، رب  مود  هفیلخ  يزور  هک : تسا  هدمآ  ّتنـس  لها  بتک  زا  یخرب  رد 
ردپ ربنم  رب  يآ و  دورف  مردپ  ربنم  زا  »

__________________________________________________

ص 226 ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 51 و  ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ص 172 ؛ ج 4 ، دمحا ، دنسم  (. 1)
286 ص 285 - ج 43 ، راونالاراحب ، 666 و 667 و  ص 664 ، ج 13 ، لاّمعلا ، زنک  (. 2)

ص 284 ج 43 ، راونالاراحب ، (. 3)
ص ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . ) ِْهَیلِإ امُهُّمُضَی  َو  امُهُّمُشَی  َناک  َو  ُْنیَسُْحلا . َو  ُنَسَْحلا  َلاق : َْکَیلِإ ؟ ُّبَحَأ  َِکْتَیب  ِلْهَأ  ُّيَأ  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِلئُـس  (. 4)

(382
44 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

وا هب  و   ) دناشن شیوخ  رانک  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاگنآ  درادن .»! يربنم  هک  مردپ  : » داد خـساپ  يدرـسنوخ  اب  رمع  نیـشنب .»! شیوخ 
«1 (. » درک تبحم  راهظا 
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«2 . » تسا هدش  لقن  زین  هعیش  بتک  رد  ییاهتوافت  اب  ارجام  نیمه 
نآ تمظع  مارتحا و  ناشن  ياهنوگ  هب  مادک  ره  هک  تسا  هدش  تبث  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  روضح  ارجام  دـنچ  رد  زین ، نامثع  نامز  رد 

. دوب ّتیمکاح  هاگتسد  يوس  زا  ترضح  نآ  میرح  تاعارم  ناناملسم و  مومع  نایم  ترضح 
تیادـه ریـسم  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شدـنمجرا  ردارب  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  شراوگرزب  ردـپ  هارمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
يراـچان يور  زا  لاـحره ، هب  یلو  تخیگنایم ، رب  ار  موـس  هفیلخ  مشخ  هاـگ  تشاد و  ياهدـنزاس  روـضح  ناـمولظم  زا  عاـفد  نیملـسم و 

. دندرکیم تاعارم  ار  شتمرح 
عونمم رذوبا  یهارمه  هقردـب و  زا  ار  ناـگمه  درک و  دـیعبت  هذـبر  نیمزرـس  هب  ار  يو  ناـمثع  هک  ماـگنه  نآ  رذوـبا - هقردـب  يارجاـم  رد 

رذوبا و تیوقت  يارب  نومضم  نیا  اب  ینانخـس  دندش و  رـضاح  هقردب  مسارم  رد  شردارب  ردپ و  هارمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تخاس -
نیا تسا . ياهزات  راک  رد  زور  ره  دزاس و  نوگرگد  ار  عاضوا  نیا  هک  تساناوت  دنوادخ  ناجومع ! : » دومرف درک ؛ نایب  يو  رطاخ  ياّلـست 
یلو يزاین ؛ یب  نانآ  يایند  زا  وت  ردـقچ  سپ  یتشادزاب ! نانآ  دربتـسد )  ) زا ار  دوخ  نید  وت  دنتـشاد و  غیرد  وت  زا  ار  شیوخ  يایند  هورگ 

«3 «. » تسا ّتیصخش  هناشن  ییابیکش  تسا و  ییابیکش  ربص و  رد  ریخ  هک  ارچ  نک ! هشیپ  ربص  دندنمزاین ، تخس  وت  نید  هب  نانآ 
__________________________________________________

رکبوبا ّرثأت  رکبوبا و  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  ضارتعا  نیمه  هیبش  هرامش 37662 . ثیدح  ص 654 ، ج 13 ، لاّمعلا ، زنک  (. 1)
ح 3) ص 165 ، ج 15 ، لئاسولا ، كردتسم  . ) تسا هدش  لقن  زین  يو  نانخس  زا 

ص 313 ج 2 ، یسوط ، یلاما  ص 292 و  ج 1 ، یسربط ، جاجتحا  (. 2)
َكانْغَأ امَف  َکَنیِد . ْمُهَتْعَنَمَو  ْمُهاْینُد  َكوُعَنَم  َمْوَْقلا  َّنِإ  ٍنْأَش . ِیف  ٍمْوَی  ُّلُک  َوُه  َو  يَرت  ام  َرِّیَُغی  ْنَأ  ٌرِداق  یلاعَت  َو  َكَرابَت  َهَّللا  َّنِإ  ُهاَّمَع  اـی  (. 3)

جهن حرش  ص 207 و  ج 8 ، یفاک ، . ) ِمَرَْکلا َنِم  ُْربَّصلاَو  ِْربَّصلا  ِیف  َْریَْخلا  َّنِإَف  ِْربَّصلِاب  َکـْیَلَعَف  ْمُهَتْعَنَم . اـم  یلِإ  ْمُهُجَوْحَأ  اـم  َو  َكوُعَنَم  اَّمَع 
ص 131) ج 8 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا 

45 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
هاگتـسد ضّرعت  دروم  لاـح  نیع  رد  درکیم و  لـمع  ناـفلاخم - تادـیدهت  هب  هّجوت  نودـب  شیوخ - هفیظو  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

، دنتفرگ رارق  يو  لاّمع  نامثع و  متش  برض و  ضّرعت و  دروم  دوعـسم ، نب  هّللادبع  راّمع و  رذوبا و  هک  هنوگنآ  تفرگیمن ، رارق  تفالخ 
. دوب فلاخم  راک  نیا  اب  تخس  یمومع  راکفا  اریز 

***

45 ص :  مالسلا .....  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تفالخ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

تکرش نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  هیلع  شیاهگنج  رد  ترضح  نآ  هارمه  شراوگرزب ، ردپ  تفالخ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
زا هچ  نیّفـص ، گنج  رد  و  «، 2  » دوب يو  هدهع  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هاپـس  پچ  حانج  یهدنامرف  لمج  گنج  رد  1 ؛»  » تشاد ّرثؤم 

. تشاد لاّعف  روضح  نیطساق  اب  راکیپ  ریسم  رد  هچ  گنج و  رد  تکرش  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  قیوشت  روشرپ و  ياهینارنخـس  هار 
«4 . » دوب مالسلا  هیلع  یلع  فرط  زا  ارجام  نیا  نادهاش  زا  یکی  زین  ّتیمکح  يارجام  رد  « 3»

45 ص :  مالسلا .....  هیلع  نسح  ماما  نارود  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

نامز ياوشیپ  ماما و  هک  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شردارب  رانک  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  شردپ  تداهش  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ماما هک  یماگنه  دوب و  ترـضح  نآ  هارمه  ماش ، تمـس  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ياهورین  تکرح  ماـگنه  هب  تفرگ و  رارق  دوب ، دوخ 
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نب هَّللادبع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  اب  هراب ، نیا  رد  دش ، هجاوم  هیواعم  يوس  زا  حلص  داهنشیپ  اب  مالسلا  هیلع  نسح 
__________________________________________________

ص 333 ج 1 ، ۀباصالا ، (. 1)
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرش  رکاسع ، نبا  خیرات  (. 2)

249 و 530 ص 114 ، محازم ، نب  رصن  نیّفص  (. 3)
ص 507 كردم ، نامه  (. 4)

46 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«2 . » دیزگ تماقا  اجنامه  رد  تشگزاب و  هنیدم  هب  شردارب  هارمه  حلص ، نامیپ  داقعنا  زا  سپ  و  « 1  » تخادرپ وگتفگ  هب  رفعج 

***

46 ص :  مدرم .....  هداعلا  قوف  میظعت  میرکت و 

دروم دوب ، رادروخرب  ادـخ ، لوسر  دزن  شتّیبوبحم  یحور و  تمظع  یگداوناخ ، تلاـصا  زا  هک  هچنآ  ببـس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
: هنومن ناونع  هب  تشاد ؛ رارق  نیملسم  راشقا  همه  ّصاخ  مارتحا  ّتبحم و 

یـصخش دوب . هدـش  هارمه  نانآ  اب  هتفرگ و  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  بکرم  مامز  ردـقلا ) لیلج  یباحـص   ) ساّبع نبا  يزور  - 1
؟ يریگیم ار  نانآ  بکرم  مامز  «- 3  » تسا رتشیب  ناوج  ود  نیا  زا  ّتنس  هکنآ  اب  وت - ایآ  تفگ : يو  هب  هناضرتعم 

اْنبِإ ِْنیَذـه  َّنِإ  ! » تسا نم  تداعـسو  راـختفا  هیاـم  راـک  نیا  و  دنتـسه ؛ ادـخ  لوـسر  نادـنزرف  نت ، ود  نـیا  تـفگ : خـساپ  رد  ساـبع  نـبا 
«4 «. » امِْهَیباکِِرب َذُخآ  ْنَأ  ِیتَداعَس  ْنِم  َْسَیل  ََوأ  ِهَّللاِلوُسَر ،

اب دمآ و  کیدزن  هتـسشن ، یهار  رد  یگتـسخ  ببـس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  درک ، هدـهاشم  يزور  هک  تسا  هریرهوبا  زا  مود  يارجام  - 2
: داد خساپ  ینکیم ؟ نینچ  ارچ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما  هک  یتقو  درک . كاپ  ترضح  نآ  كرابم  ياهمدق  زا  كاخ  شسابل  هشوگ 

زا نم  هک  هچنآ  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  شاـب ! هتـشادن  يراـک  نم  اـب  ْمِِهباـقِر ؛ یلَع  َكُولَمََحل  ُمَلْعَأ  اـم  َکـْنِم  ُساَّنلا  ُمَْلعَی  َْول  ِهَّللاَوَف  ِینْعَد ! »
«5 !«. » دندرکیم راوس  شیوخ  ياههناش  رب  ار  وت  دندوب ، هاگآ  مدرم  منادیم ، وت  تلزنم ) تمظع و  )

__________________________________________________

(1)
ص 405 ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  . 

ص 333 ج 1 ، ۀباصالا ، (. 2)
ای موس ، لاس  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلو  ص 193 .) ج 3 ، ۀباغلا ، دـسا   ) تسا هدـش  دـّلوتم  ترجه  زا  لبق  لاس  هس  ساّبع  نبا  (. 3)

دش ّدلوتم  يرجه  مراهچ 
ص 128 ج 7 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  (. 4)

كردم نامه  (. 5)
47 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ياهبکرم زا  مارتحا ، هب  یگمه  دـندیدیم ، هدایپ  جـح  ریـسم  رد  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ناناملـسم  هک  یماـگنه  - 3
زا ار  شیوخ  ریـسم  دـنتفین ، تمحز  هب  ناناملـسم  هکنیا  يارب  ناراوگرزب  نآ  هک  اجنآ  ات  دـندومیپیم ، هار  هداـیپو  دـندشیم  هداـیپ  دوخ 

«1 . » دنوش شیوخ  ياهبکرم  رب  راوس  دنناوتب  نیملسم  ات  دندرکیم ، ادج  ّتیعمج 
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راشف تحت  سّدـقم ، دوجو  ود  نآ  هب  نتـسج  كّربت  ترایز و  تهج  مدرم  ماحدزا  ببـس  هب  دـنتفریم ، ادـخ  هناخ  فاوط  هب  هک  یماگنه 
«2 . » دنتفرگیم رارق  دیدش 

47 ص :  يدنبعمج ..... 

رارق افلخ  ناناملـسم و  مارتحا  دروم  هراومه  هیواعم  تفـالخ  ناـمز  اـت  ترـضح ، نآ  زا  سپ  هچ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ماـما 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يراوگرزب ، تمارک و  يونعم و  یحور و  تمظع  یناسنا و  تازایتما  رب  هوالع  يو  هک  ارچ  تشاد ،

نینوخ نایرج  ياههشیر  میدقتعم  ام  دنچره  دش . نوگرگد  عضو  دـیزی  سپـس  هیواعم و  نامز  رد  یلو  دوب ، وا  هداعلا  قوف  تبحم  دروم  و 
نامز نآ ، زا  سپ  هیواعم و  رصع  هک  تسین  يدیدرت  اّما  دش ،) دهاوخ  وگزاب  دوخ  ياج  رد  هک   ) درک ییوجیپ  هفیقـس »  » زا دیاب  ار  البرک 

نیـسح ماما  هنامولظم  تداهـش  يارجام  هیواعم ، يرادـمامز  زا  لبق  ات  رگا  تشاد و  رایـسب  توافت  نانآ  زا  شیپ  نارود  اب  دـیزی ، تموکح 
. درکیمن رواب  ار  نآ  یسک  دشیم ، وگزاب  مدرم  يارب  شنادناخ  تراسا  مالسلا و  هیلع 

هک یهورگ  طّسوت  مالسلا  اهیلع  اربک  هقیّدص  هشوگرگج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بلق  بوبحم  هک  درکیمن  رواب  یسک  يرآ ؛
، هنابیرغ هکنیا  هب  دـسر  هچ  دریگ ، رارق  یتمرحیب  ضّرعت و  دروم  دـندناوخیم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تّما  زا  ناملـسم و  ار  دوخ 

رد هنشت  بل  هنامولظم و 
__________________________________________________

ص 276 ج 43 ، راونالاراحب ، (. 1)
ص 38 ج 8 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  (. 2)

48 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. دنور تراسا  هب  شمرح  ناوناب  نادنزرف و  دسرب و  تداهش  هب  اونین  نیمزرس 

نسح و شنادنزرف  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما  سّدقم  تحاس  هب  تبسن  شلاّمع  هیواعم و  يوس  زا  اهیتمرح  یب  يوما ، تموکح  عورـش  اب 
مهارف ناباتـش  ياهنوگ  هب  البرک  نینوخ  هعجاف  ياههنیمز  دـش و  زاغآ  ینلع  تروص  هب  نانآ  نعل  ّبس و  جـیورت  مالـسلا و  امهیلع  نیـسح 

نیمزرس نآ  مامت  رد  ییاوأم  یّتح  دوب ، نیملسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتبحم  دروم  همه  نیا  هک  يزیزع  نیسح  نآ  دیدرگ و 
(. دمآ دهاوخ  نآ  ثحب  حورشم  روط  هب  هدنیآ  ياهشخب  رد  . ) تشادن یمالسا  روانهپ 

48 ص :  مالسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  مان  دای و  يایحا  رد  مالسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  شقن  موس :

هراشا

تـشذگرس ییوگزاب  خیرات و  هتـسجرب  ياهّتیـصخش  یهلا و  ناربمایپ  دای  نتـشاد  هگن  هدنز  موزل  رب  دـیجم  نآرق  زا  يدّدـعتم  تایآ  رد 
ِیف ْرُکْذاَو  ْمِْهیَلَع ، ُلـْتاَو  : » ریظن یتـالمج  اـب  اـًلومعم  هک  تاـیآ  زا  هتـسد  نیا  هعلاـطم  تسا . هدـش  دـیکأت  ناـنآ  زومآسرد  زیگناتربـع و 

مان و حرـش  یفارگویب و  نایب  یهلا ، ناگدیزگرب  هرطاخ  دای و  يایحا  يروآدای و  زا  ضرغ  هک  دناسریم  یبوخ  هب  دوشیم  زاغآ  ِباتِْکلا »
تافـص دوجو  نانآ  دای  نتـشاد  هگن  هدـنز  لیلد  هک  تسا  هدـش  هراشا  تایآ  زا  هنوگ  نیا  رد  هراومه  هکلب  تسین ، نانآ  یـصخش  لـئاسم 

. تسا نانآ  رد  یناسنا  یهلا و  ياهشور  هدیدنسپ و  ياهتلصخ  وکین و 
: میناوخیم لیذ  تایآ  رد 

«1 . » دوب ادخ )  ) ربمایپ وگتسار و  رایسب  وا  هک  نک ، دای  ار  میهاربا  باتک  نیا  رد  ًاِّیبَن ؛» ًاقیِّدِص  َناک  ُهَّنِإ  َمیِهاْربِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو  »
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الاو يربمایپ  لوسر و  صلخم و  وا  هک  نک ، دای  یسوم  زا  باتک  نیا  رد  و  ًاِّیبَن ؛» ًالوُسَر  َناک  َو  ًاصَلُْخم  َناک  ُهَّنِإ  یـسُوم  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو  »
«2 . » دوب ماقم 

زا باتک  نیا  رد  و  ِدْعَْولا ؛» َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  َلیِعامْسِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو  »
__________________________________________________

هیآ 41 میرم ، (. 1)
هیآ 51 میرم ، (. 2)

49 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 . » دوب قداص  شیاههدعو  رد  وا  هک  نک ، دای  لیعامسا 

ياراد هک  ار ، بوقعی  قحـسا و  میهاربا و  ام  ناگدنب  روایب  رطاخ  هب  و  ِراْصبْالا ؛» َو  يِْدیَْألا  ِیلوا  َبوُقْعَی  َو  َقحْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  انَدابِع  ْرُکْذاَو  »
«2 . » دندوب انیب ) ِي   ) اهمشچ و  دنمورین ) ِي   ) اهتسد

هکلب تسا ، هدشن  ياهراشا  نانآ  یگدنز  لومعم  روما  یگداوناخ و  یصخش و  ياههبنج  هب  تایآ  نیا  رد  دوشیم  هظحالم  هک  هنوگنامه 
هدـنز موزل  دـهدیم  ناـشن  یبوخ  هب  نیا  و  تسا ، هدـمآ  ناـیم  هب  نخـس  ناـنآ  هدـنزاس  ياـههمانرب  یقـالخا و  لـیاضف  اهّتیحالـص و  زا 

ّتیعوـضوم و چـیه  ناـنآ  ناـشن  ماـن و  رکذ  تسا و  هدیدنـسپ  تاـکلم  تافـص و  نیا  دوـجو  تهج  هب  ناـنیا ، هرطاـخ  داـی و  نتـشادهگن 
یناسنا فیاظو  زا  وا  هرطاخ  دای و  نتشادهگن  هدنز  دشاب ، یهلا  یناسنا و  ياهیگتـسجرب  نینچ  ياراد  سک  ره  هکلب  درادن ، یتّیـصوصخ 

. تسا ینیدو 
يراکادف و ياهوگلا  نیرتلماک  ناونع  هب  البرک ، نادیهش  مان  دای و  نتشادهگن  هدنز  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  مینیبیم  ور  نیا  زا 

یناوارف شالت  یعـس و  فلتخم  ياهتبـسانم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللادـبعابا  نادیهـش  رالاس  صوصخ  هب  تّما ، تاـجن  هار  رد  راـثیا 
. دندرکن راذگورف  ناشدای  نتشادهگن  هدنز  رد  ار  یتصرف  چیه  دندومن و 

هدنز ار  راثیا  يراکادـف و  حور  دـهدیم و  تهج  اهناسنا  یگدـنز  هب  هدوب و  شخب  ماهلا  گرزب ، نادرم  نیا  دای  مان و  يایحا  دـیدرت ، یب 
حور یقـالخا و  لـیاضف  حرط  ناـحلاص و  نیا  رکذ  دزاـسیم . راوتـسا  مواـقم و  تخـس ، ثداوـح  تالکـشم و  ربارب  رد  ار  یمدآ  هدرک و 

. دننک ادتقا  یّسأت و  نانآ  هب  هتفرگ و  وگلا  اهنآ  زا  نیملسم - صوصخ  هب  یتّلم - موق و  ره  هک  دوشیم  ثعاب  ناشیسامح 
***
__________________________________________________

هیآ 54 میرم ، (. 1)
هیآ 45 هروس ص ، (. 2)

50 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

50 ص :  ناییاروشاع .....  اروشاع و  نتشادهگن  هدنز  رد  مالسلا  مهیلع  هّمئا  ياهشور 

هراشا

زا دندرکیم ، هدافتسا  ینوگانوگ  ياههویش  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دای  نتشادهگن  هدنز  يارب  شالت  رد  مالسلا  مهیلع  تیبلها  ناماما 
: هلمج

50 ص :  يراوگوس .....  سلاجم  ییاپرب  - 1
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. درکیم ازع  هماقا  شاهناخ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دنکیم  لقن  یمرضح  همقلع 
هیلع ِْنیَسُْحلِاب  ْمِِهباصُِمب  ًاضَْعب  ْمُهُضَْعب  ِّزُعَْیلَو  ِْهیَلَع ...  ِءاُکْبلِاب  ِهیِقَّتَی  َنَّمِم ال  ِهِراد  ِیف  ْنَم  ُُرمْأَی  َو  ِهیِْکبَی  َو  مالـسلا  هیلع  َنیـسُْحلا  ُبِْدنََیل  َُّمث  »... 

نآ رب  دومرفیم : درکیمن ، هّیقت  ناـنآ  زا  دـندوب و  هناـخ  رد  هک  يدارفا  هب  تسیرگیم و  نیـسح  ماـما  رب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  مالـسلا ؛
«1 «. » دنیوگب تیلست  رگیدکی  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  تبیصم  رد  دومرفیم  نانآ  هب  و  دننک ...  يراوگوس  ترضح 

یتیبرت یگنهرف و  راثآ  تسین . هدیشوپ  یسک  رب  دوشیم  هدش و  مالسا  تّما  بیصن  ترـضح  نآ  يراوگوس  سلاجم  زا  زورما  هک  یتاکرب 
میقتسم ریغ  ای  میقتسم  روط  هب  یعیش  گنهرف  مظعا  تمسق  هک  تسا  دایز  ردقنآ  مالسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  ِراگدنام  ّتنس  نیا  یـشزومآو 

. تسا ّرثأتم  نآ  زا 
***

50 ص :  فلتخم .....  ياهتبسانم  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  بیاصم  يروآدای  - 2

: دومرف یّقر  دواد  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  میناوخیم  یثیدح  رد 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  دای  هب  هک  نیا  رگم  مدیـشونن  درـس  بآ  زگره  نم  مالـسلا ؛ هیلع  َنیَـسُْحلا  ُتْرَکَذ  َو  اَّلِإ  ًادِراب  ًءام  ُْتبِرَـش  ام  یِّنِإ  »

«2 «. » مداتفا
__________________________________________________

ح 20 باب 66 ، رازملا ، باوبا  ص 398 . ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 1)
ص 142 قودص ، یلاما  (. 2)

51 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
تشاد روضح  لزنم  رد  ترضح  نآ  دز ، شتآ  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هناخ  ِرد  یقیناود  روصنم  هک  یتقو  میناوخیم  رگید  یتیاور  رد 
تمدخ یسرپلاوحا  يارب  نایعیـش  زا  يدادعت  زور  نآ  يادرف  دومن . مارآ  ار  شاهدز  تشحو  ناوناب  نارتخد و  هدرک و  شوماخ  ار  شتآ  و 

لیلد هب  ایآ  تسیچ ؟ زا  هیرگ  هودنا و  همه  نیا  دندیسرپ : دنتفای ، نیگهودنا  نایرگ و  ار  مالسلا  هیلع  ماما  دندش . بایفرش  مالسلا  هیلع  ماما 
: داد خساپ  مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ امش  هب  تبسن  نانآ  یتمرح  یب  یخاتسگ و 

یلِإ ٍناکَم  ْنِم  َو  ٍةَرْجُح  َیلِإ  ٍةَرْجُح  ْنِم  ِراَّدـلا  ِنْحَـص  ِیف  َنْضَکارَتَی  ِیتاَنب  َو  ِیئاِسن  یلِإ  ُتْرَظَن  ِزِیلْهِّدـلا  ِیف  ام  ُراَّنلا  ِتَذَـخَأ  اََّمل  ْنِکل  َو  «ال ،
؛ ٍءابِخ یلإ  ٍءابِخ  ْنِم  َو  ٍۀَْمیَخ  یلإ  ٍۀَْمیَخ  ْنِم  اروُشاع  َمْوَی  مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َيِّدَج  ِلایِع  َراِرف  ُتْرَّکَذَتَف  ِراَّدـلا  ِیف  َّنُهَعَم  اَنَأ  َو  اذـه  ٍناکَم 
زا نم  نارتخد  ناوناـب و  مدـید  دیـشک ، هناـبز  شتآ  یتقو  هک  تسا  نیا  يارب  نم  هیرگ  هکلب  منکیمن ، هیرگ  نیا  يارب  زگره  دومرف : ماـما 
دای هب  هنحص  نیا  ندید  اب  متـشاد ، روضح  ناشدزن  نم  دندوبن و ) اهنت   ) هکنیا اب  دنربیم  هانپ  اج  نآ  هب  اج  نیا  زا  قاطا و  نآ  هب  قاطا  نیا 

و  ) دندرکیم رارف  رگید  هاگهانپ  هب  یهاگهانپ  زا  رگید و  همیخ  هب  ياهمیخ  زا  هک  مداتفا  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مّدج  ناوناب 
«1 («. » دندوب هدش  دیهش  همه  اهنآ  نادرم 

***

51 ص :  ندنایرگ .....  نتسیرگ و  - 3

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  تسا . مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  اروشاع  تضهن  يایحا  يارب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  ریبادت  نیرتّرثؤم  زا 
اروشاع هّصق  راوگوس  هتسویپ  شتماما  نارود  لوط  رد 
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__________________________________________________

مرحم هژیو  رون ، نایهار  هشوت  هر  ِلقن  قباطم   ) ص 24 ج 1 ، یبودنه ، بیطخ  تیبلالها ، بئاصم  عمجم  ص 117 و  نیسحلا ، ةاسأم  (. 1)
ص 4) ، 1421

52 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 . » دش هداد  بقل  ناگدننک ) هیرگ  رایسب  « ) ملاع نیئاّکب   » زا هک  تسیرگ  ردق  نآ  تبیصم  نیا  رد  دوب و 

، متفایم البرک )  ) همطاف نادـنزرف  هاگلتق  دای  هب  هک  ناـمز  ره  ُةَْربَْعلا ؛ ِیْنتَقَنَخ  اـّلِإ  َۀَـمِطافیَنب  َعَرْـصَم  ْرُکْذا  َْمل  یِّنِإ  : » دومرفیم ترـضح  نآ 
«2 «. » دوشیم مریگولگ  کشا 

نادیهـش دای  مان و  ندش  شومارف  زا  عنام  یمومع و  يرادیب  ثعاب  دندرکیم  مادقا  نآ  هب  یتبـسانم  ره  رد  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  ياههیرگ 
. دش اروشاع 

مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  رب  نتـسیرگ  هب  ار  مدرم  هراومه  هکلب  دنتـسیرگیم ، نادیهـش  رالاس  يازع  رد  دوخ  اهنت  هن  هعیـش  راوگرزب  ناماما 
. دندرکیم بیغرت  قیوشت و 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یتیاور  رد 
هیرگ ناگدننک  هیرگ  دیاب  مالسلا  هیلع  نیـسح  دننامه  رب  سپ  َماظِْعلا ؛ َبُونُّذلا  ُّطُحَی  ِْهیَلَع  َءاُکْبلا  َّنِإَف  َنوُکاْبلا ، ِْکبَْیلَف  ِْنیَـسُْحلا  ِْلثِم  یلَعَف  »

«3 «. » دزیریم ار  گرزب  ناهانگ  ترضح  نآ  رب  هیرگ  هک  ارچ  دننک ،
( نتفرگ دوخ  هب  هیرگ  تلاح  « ) یکاـبت  » یّتح ندـنایرگ و  يارب  تسا ، هدـمآ  تاـیاور  رد  نتـسیرگ  يارب  هک  یمیظع  ياـهباوث  تازاوم  هب 

. تسا هدش  رکذ  يدایز  ياهباوث 
: میناوخیم مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتیمولظم  رب  هیرگ  اب  طابترا  رد  یتیاور  رد 

ره تسا و  تشهب  ششاداپ  دنایرگب ، ار  نت  کی  یّتح )  ) دیرگب و سک  ره  ُۀَّنَْجلا ؛ ُهَلَف  یکابَت  ْنَم  َو  ُۀَّنَْجلا ، ُهَلَف  ًاَدِحاو  یْکبَأ  َو  یَکب  ْنَم  »... 
«4 «. » تسا تشهب  وا  شاداپ  دریگب  دوخ  هب  هیرگ  هودنا و  تلاح  سک 

***
__________________________________________________

ح 7 باب 87 ، ص 922 ، ج 2 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 1)
ص 108 ج 46 ، راونالاراحب ، (. 2)

ح 8 ص 394 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 284 و  ج 44 ، راونالاراحب ، (. 3)
ص 288 ج 44 ، راونالاراحب ، (. 4)

53 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

53 ص :  ییارسهیثرم .....  هب  نارعاش  قیوشت  - 4

ّصاخ و فطل  دروم  هراومه  دـندناوخیم ، لفاحم  سلاجم و  رد  هدروآرد و  رعـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بیاـصم  هک  ینارعاـش 
هب و ...  يریْمِح » دّیـس  «، » یعازُخ لبعِد  «، » يدـسا تیَمُک   » نوچ یماـنب  يارعـش  دنتـشاد . رارق  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  هژیو  تیاـنع 

. دندوب رادروخرب  مدرم  نیب  رد  يدنلب  یعامتجا  ياهّتیعقوم  زا  مالسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  قیوشت  اب  تیب ) لها  نارعاش   ) ناونع
. ناوخب هیثرم  میارب  : » دومرف مدش ، بایفرـش  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  دیوگیم : مالـسلا ) هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی   ) فوفکم نوراه 

هیلع ترـضح  نآ  ربق  راـنک  رد  هک  هنوگ  نآ  مهاوخیمن ، هنوگ  نیا  ِهِْربَق ؛ َدـْنِع  ِهِیثَْرت  اـمَک  َو  َنوُدِْـشنَت  اـمَک  ـال ، : » دومرف مدـناوخ . شیارب 
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: مدناوخ نم  و  ناوخب » دیناوخیم ، هیثرم  مالسلا 
ِۀَّیِکَّزلا ِهِمُظْعََأل  ْلُقَف  ِْنیَسُْحلا  ِثَدَج  یلَع  ُرُْرمُأ 

 ...« وگب وا  كاپ  ياهناوختسا  نآ  هب  نک و  رذگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  رانک  زا  »
. مداد همادا  هدب ، همادا  دومرف : یلو  مدرک ، توکس  داتفا ، هیرگ  هب  ترضح  نآ  مدید 

: مدیسر تیب  نیا  هب  ات  مدناوخ  ناوخب » مه  زاب  : » دومرف
ِكاُکِبب يدَعْساَف  ِنیَسُْحلا  یَلَع  َو  ِكالْوَم  ِیبُْدناَو  یمُوق  ُمَیْرَم  ای 

«. نک بلط  يراگتسر  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  تاهیرگ  اب  نک و  هبدن  دوخ  يالوم  رب  زیخرب و  میرم ! يا  »
: دومرف ترضح  دندش ، مارآ  یتقو  دنداد . رس  نویش  ناوناب ، درک و  هیرگ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدید 

ار رفن  هد  دناوخب و  هیثرم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  سکره  نوراهوبا ! يا  ُۀَّنَْجلا ؛ ُهَلَف  ًةَرْـشَع  یْکبَأَف  ِْنیَـسُْحلا  ِیف  َدَْشنَأ  ْنَم  َنوُراه  ابَأ  ای  »
«1 «. » تسا تشهب  وا  شاداپ  دنایرگب ،

***
__________________________________________________

ص 287 ج 44 ، راونالاراحب ، (. 1)
54 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

54 ص :  مالسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  هب  تّیّمها  - 5

یـشومارف تسد  هب  شاهتخابکاپ  نارای  مالـسلا و  هیلع  ماما  مایق  ات  دـندرکیم  شالت  ناوت ، مامت  اب  ساّبعینب  هّیماینب و  زا  مالـسا  نانمـشد 
. دنامن ياج  هب  مامه  ماما  نآ  ربق  زا  يرثا  یّتح  دنیوگن و  ینخس  نآ  زا  مدرم  دوش و  هدرپس 

مالـسلا مهیلع  راـهطا  هّمئا  وس  نآ  زا  یلو  « 1 . » دـندرک مادـقا  ترـضح  نآ  ربق  ندرک  ناریو  هب  اهراب  یـساّبع  يافلخ  زا  یخرب  ور ، نیا  زا 
بجوم و  اهدرد ، يافـش  هیام  تشهب ، كاخ  زا  ياهعطق  ار  ترـضح  نآ  تبرت  دنتـساوخ و  اـپب  ناـیرج  نیا  اـب  هلباـقم  يارب  یتصرف  رهرد 

. دناهتسناد یگدنز  تکرب 
: میناوخیم مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  یتیاور  رد 

اهَلَعَج َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإَف  مالـسلا  امهیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  يِّدَج  َُۀبُْرت  اَّلِإ  ٌۀَـمَّرَُحم  انل  ٍۀـَبُْرت  َّلُک  َّنِإَف  ِِهب ، اوُکَّرَبَِتل  ًاْئیَـش  یَتبُْرت  ْنِم  اوُذُـخَْأت  «ال 
مالـسلا هـیلع  نیــسح  ماـما  مّدـج  تـبرت  زج  اـهتبرت  هـمه  اریز  دـیرادن ، رب  كّربـت  يارب  يزیچ  نـم  تـبرت  زا  اـِنئاِیلْوَأ ؛ َو  اِنتَعیـِِـشل  ًءاـفِش 

«2 !«. » تسا هداد  رارق  افش  ام  ناتسود  نایعیش و  يارب  ار  نآ  ّلج - ّزع و  دنوادخ - تسا . مارح  شندروخ ) )
. تشادیم هگن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  ياهچراپ  رد  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  تالاح  رد 

رب تخیریم و  شاهداّجس  يور  ار  تبرت )  ) نآ دیسریم ، زامن  تقو  هاگره  ِْهیَلَع ؛ َدَجَس  َو  ِِهتَداَّجَـس  یلَع  ُهَّبَـص  ُةالَّصلا  ُْهتَرَـضَح  اذِإ  َناکَف  »
«3 «. » درکیم هدجس  نآ 

هک دناسریم  تسا ، هدش  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  دروم  رد  هک  یتایاور  عومجم 
__________________________________________________

ربق بیرخت  يارب  روج  يافلخشالت  هرابرد  فیرـشلا » هربق  یلع  ءاـفلخلا  روج   » ناونع تحت  یباـب  ص 390  ج 45 ، راونـالاراحب ، رد  (. 1)
تسا هدمآ  ترضح  نآ 

ص 118 ج 98 ، راونالاراحب ، ح 2 و  ص 414 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 2)
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ذاّختا بابحتسا  باب  ، ) باب 75 ص 420 ، ج 10 ، ۀعیـشلا ، لئاسو  هب  دوش  هعجارم  رتشیب  عـالطا  يارب  ص 135 . ج 98 ، راونالاراحب ، (. 3)
( مالسلا هیلع  نیسحلا  ۀبرت  نم  ۀحبس 

55 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
تایح و تاظحل  نیـسپاو  اـت  هدـش و  زاـغآ  نآ  اـب  دازون  ماـک  ندرکزاـب  اـب  تدـالو ، زور  نیتسخن  زا  كاـپ ، تبرت  نآ  تکرب  زا  هدافتـسا 

رایـسب رادقم  ندروخ  نآ و  نتـشاد  هارمه  البرک و  تبرت  اب  حیبست  رهم و  نتخاس  نینچمه  « 1 . » دـسریم نایاپ  هب  ربق ، رد  تبرت  ندادرارق 
بیغرت دروم  نآ  اب  رطف  دیع  زور  رد  راطفا  ندرک  زاب  افـش و  دصق  هب  نآ  زا  دروخب ) دنک و  لح  بآ  رد  سدع  کی  هزادـنا  هب  اًلثم   ) یمک

«2 . » تسا هدوب  مالسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  هیصوت  و 
***

55 ص :  مالسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  دقرم  ترایز  هب  هژیو  مامتها  - 6

يارب میظع  ياهشاداپ  نایب  اب  دـنتفریم ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  تراـیز  هب  ناـشدوخ  هکنآ  زا  هتـشذگ  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  هّمئا 
، هتـشاد هگن  هدـنز  ار  راختفارپ  نادیهـش  نآ  هرطاـخ  دـندرکیم و  جیـسب  قیوشت و  ـالبرک  هب  نتفر  يارب  ار  نایعیـش  ترـضح ، نآ  تراـیز 

. دندرکیم دراو  مالسلا  مهیلع  تیبلها  نانمشد  دانع و  رفک و  رکیپرب  ار  ینیگنس  تابرض 
: تسا هدش  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

مالسلا امهیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِراَّوُِزب  ُعَنُْـصی  اَمل  يرَی  اِمل  مالـسلا  امهیلع  ٍّیلَع  َْنب  َْنیَـسُْحلا  َراز  ُهَّنَأ  یَّنَمَتَی  َوُه  َو  اَّلِإ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ٍدَحا  ْنِم  ام  »
تمارک زا  هچنآ  ینوزف  زا  دشاب ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  نارئاز  زا  هک  دنکیم  وزرآ  تمایق ، زور  رد  یسک  ره  ِهَّللا ؛ یَلَع  ْمِِهتَمارَک  ْنِم 

«3 «. » دنکیم هدهاشم  دنوادخ  دزن  ترضح ) نآ  ربق  نارئاز   ) نانآ
: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  و 

ِْنیَسُْحلا ِراَّوُز  ْنِم  ْنُکَْیلَف  ِۀَمایِْقلا ، َمْوَی  ٍرُون  ِِدئاوَم  یلَع  َنوُکَی  ْنَأ  ُهَّرَس  ْنَم  »
__________________________________________________

نیـسح ماماتبرت  اب  ار  ناتنادازون  ماک  مالـسلا ؛ هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َِۀبُْرِتب  ْمُکَدالْوَأ  اوُکِّنَح  : » تسا هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  (. 1)
ح 8) ص 410 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  «. ) دینک زاب  مالسلا  هیلع 

باب 70 باب 72 و ص 408 ، ص 414 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  هب : دوش  هعجارم  (. 2)
ح 37 ص 330 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 72 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، (. 3)

56 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  نارئاز  زا  دیاب  دنیـشنب ، یهلا  رون  ياههرفـس  رانک  رد  تمایق  زور  دراد  تسود  سک  ره  مالـسلا ؛ امهیلع  ٍِّیلَع  ِْنب 

«1 «. » دشاب
. تسا هدش  هیصوت  ترضح  نآ  رّرکم  ترایز  تایاور  زا  یخرب  رد  یّتح 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  مشش  ماما 
سک ره  مالـسلا ؛ هیلع  ِنیَـسُْحلا  ِْربَـق  َةَراـیِز  ُْرثْـکَْیلَف  ِعَلَّطُْملا ، ُلْوَه  َو  ِتْوَْملا ، ُةَرْکَـس  ِْهیَلَع  َنَّوَهَت  َو  ِۀَـمیِْقلا ، َمْوَـی  ِهَّللا  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  ُهَّرَـس  ْنَم  »

، ددرگ فرطرب  وا  زا  تمایق  ساره  لوه و  دوش و  ناسآ  وا  رب  ندنک  ناج  یتخس  دنک و  یهلا  ياهتمحر  هب  رظن  تمایق  رد  دراد  تسود 
«2 «. » دنک ترایز  رایسب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دقرم 
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56 ص :  مالسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  تّیمولظم  رب  يراوگوس  هچخیرات  مراهچ :

هراشا

؛ تسه هدوـب و  ترـضح  نآ  ماـن  نیرق  هراوـمه  يراوـگوس  هیرگ و  هک  دوـب  ياهنوـگ  هـب  اـبعلآ  سماـخ  ّتیموـلظم  تبیـصم و  تـمظع 
. تسا هدش  نیجع  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  اب  یمالسا  ياهشزرا  نید و  زا  عافد  تعاجش و  یگدازآ و  هک  هنوگنامه 

«3 . » دمآ نیگنس  زین  نیمز  نامسآ و  نانکاس  نایشرعرب و  یّتح  و  تخاس ، ّرثأتم  ار  مالسا  لها  همه  هثداح  نیا  ینیگنس 
. مینکیم يریگیپ  ارذگ - روط  هب  تمسق - هس  رد  ار  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دّیس  ّتیمولظم  رب  نتخیر  کشا  يراوگوس و  هچخیرات 

__________________________________________________

ح 38 ص 330 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 72 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، (. 1)
ح 40 ص 331 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 77 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، (. 2)

ِلْهَأ ِعـیِمَج  یلَع  ِتاوـمَّسلا  ِیف  َُکتَبیِـصُم  ْتَـمُظَع  َو  ْتَّلَج  َو  ِمالـْـسِْإلا  ِلـْهَأ  ِعـیِمَج  یلَع  َو  اـْنیَلَع  َکـِب  ُۀَبیـِـصُْملا  ِتَـمُظَع  َو  ْتَّلَج  َو  (. 3)
( اروشاع ترایز   ) ِتاومَّسلا

یَکبَو ِشْرَْعلا  ُۀَّلِظا  َُهل  ْتَّرَعَْـشقاَو  تسا : هدـمآ  نینچ  ناـنجلا ) حـیتافم  رد   ) مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  هقلطم  تراـیز  نیلّوا  رد  نـینچمه  و 
ُْعبَّسلا َنوُضَرَْألاَو  ُْعبَّسلا  ُتاومَّسلا  َُهل  ْتََکبَو  ِِقیالَْخلا  ُعیمَجَُهل 
57 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

57 ص :  ترضح .....  نآ  دّلوت  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  - 1

کـشا ترـضح  نآ  ّتیمولظم  رب  دـندشیم ، ربخ  اب  البرک  ماما  دـّلوت  زا  لبق  لاس  نارازه  یهلا - ياـیبنا  زا  یخرب  میناوخیم ، تاـیاور  رد 
. دنتخیریم

نت جـنپ  هب  ار  ادـخ  وا  و  دادیم ، میلعت  هبوت  يارب  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هب  ار  یتاملک  لـیئربج  هک  یماـگنه  تسا : هدـمآ  یتیاور  رد 
یتقو ارچ  منادیمن  تفگ : لیئربج  هب  دش ، يراج  شکشا  تسکش و  شبلق  دیسر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مان  هب  هک  یتقو  دناوخیم ، سّدقم 

؟ دوشیم يراج  مکشا  دنکشیم و  مبلق  مربیم  ار  مالسلا ) هیلع  نیسح   ) یمجنپ مان  هک 
رای نودب  اهنت و  هنابیرغ ، ماک ، هنشت  وا  دوب . دهاوخ  کچوک  نآ  ربارب  رد  بیاصم  همه  هک  تشذگ  دهاوخ  یتبیصم  وا  رب  : » تفگ لیئربج 

«. دیسر دهاوخ  تداهش  هب  روای  و 
دنزرف ِردام  نوچمه  نت  ود  ره  هک  اجنآ  ات  درک ، نایب  مالسلا  هیلع  مدآ  يارب  ار  شنادناخ  ترـضح و  نآ  بیاصم  زا  رگید  یخرب  لیئربج 

«1 (. » یلْکَّثلا َءاُکب  ُلِیئَْربَجَو  ُمَدآ  یکَبَف  ، ) دنتسیرگ مالسلا  هیلع  نیسح  رب  ياهدرم 
نآ هناـمولظم  تداهـش  يارجاـم  تفگ و  نخـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ّتیمولظم  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  يارب  دـنوادخ  هک  یماـگنه 

«2 . » تسیرگ زین  مالسلا  هیلع  یسوم  دومن ، وگزاب  ار  اهرهش  رد  ادهش  ياهرس  ندنادرگ  شمرح و  ناوناب  تراسا  ترضح و 
نابز رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مان  هک  یماگنه  تخومآ ، لیئربج  زا  ار  سّدقم  نت  جنپ  ياهمان  هک  یتقو  زین ، مالـسلا  هیلع  ربمایپ  ياّیرکز 

: تشاد هضرع  دنوادخ  هب  دشیم . يراج  شکشا  تفرگیم و  ار  شیولگ  ضغب  تخاسیم ، يراج 
هک یماگنه  یلو  دوشیم ، لیاز  مهودنا  مغ و  مربیم  ار  مالـسلا ) مهیلع  نسح  همطاف و  یلع ، دّمحم ،  ) نت راهچ  نآ  مان  یتقو  ارچ  ایادخ !

يراج مکشا  مروآیم ، نابز  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مان 
__________________________________________________
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ص 245 ج 44 ، راونالاراحب ، (. 1)
ص 186 ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم  (. 2)

58 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
؟ دریگیم ارف  ارم  مغ  هودنا و  ددرگیم و 

دجـسم زا  زور  هس  تّدم  هب  نآ ، ندینـش  زا  سپ  اّیرکز  و  داد ، حرـش  ایرکز  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بیاصم  زا  یـشخب  دنوادخ 
وا رب  درکیم و  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  رب  تّدم  نیا  مامت  رد  دنـسرب و  شرـضحم  هب  دادن  هزاجا  زین  ار  مدرم  دماین و  نوریب 

«1 . » دورسیم هیثرم 
البرک زا  نوـّیراوح  اـب  هارمه  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هـک  تـسا  هدـش  لـقن  یتـیاور  رد 

ترضح دندیسرپ ، ار  هیرگ  ببس  نّویراوح  هک  یتقو  دنتسیرگ . وا  اب  زین  نّویراوحو  درک  نتسیرگ  هب  عورش  ترضح  نآ  هک  دنتـشذگیم 
«2 «. » دش دهاوخ  هتشک  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دنزرف  ناکم  نیا  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  یسیع 

58 ص :  تدالو .....  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  - 2

هراشا

مالسلا و هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نآ ، زا  سپ  تدالو و  عورـش  نامه  زا  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تدالو  زا  سپ 
. دنتسیرگیم وا  رب  دندشیم ، هاگآ  مالسلا  هیلع  نیسح  هدنیآ  ّتیمولظم  اهجنر و  زا  هک  یماگنه  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

58 ص :  هلآ .....  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هیرگ 

هب دـمآ و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  لزنم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تدالو  زا  سپ  میناوخیم : یتیاور  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  هب  داد و  رارق  دیفـس  ياهچراپ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زین  ءامـسا  روایب ! ار  مدـنزرف  دومرف : ءامـسا 

تسار شوگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دروآ .
__________________________________________________

ِبیِحَّنلاَو ِءاُکْبلا  یَلَع  َلَْبقَأ  َو  ِْهیَلَع  ِلوُخُّدلا  َنِم  َساَّنلا  َّنِهِیف  َعَنَم  َو  ٍماَّیَأ  َۀَثالَث  ُهَدِجْـسَم  ْقِراُفی  َْمل  مالـسلا  هیلع  اَّیِرَکَز  َِکلذـِب  َعِمَـس  اَّمَلَف  ( 1)
ص 529) ج 2 ، یسربط ، جاجتحا   ...« ) ِهَِدلَِوب َکِْقلَخ  ِعیِمَج  َْریَخ  ُعَْجفَتَأ  یِهلِإ  : » ِهِیثُْری َناکَو 

ص 253 ج 44 ، راونالاراحب ، ( 2)
59 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. تسیرگ تفرگ و  شوغآ  رد  ار  يو  سپس  تفگ و  هماقا  يو  پچ  شوگ  رد  ناذا و  مالسلا  هیلع  نیسح 
؟ ینکیم هیرگ  ارچ  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  مدرک : ضرع  ترضح  هب  دیوگیم : ءامسا 

. منایرگ مدنزرف  نیا  رطاخ  هب  دومرف :
(. هودنا هن  تسا ، یلاحشوخ  يداش و  ياج  و   ) تسا هدش  ّدلوتم  نونکا  مه  هک  وا  مدرک : ضرع 

: دومرف
دنوادـخ زگره  هک  دـنناسریم  تداهـش  هب  راکمتـس  یهورگ  نم  زا  سپ  ار  يو  ِیتَعافَـش ؛ ُهَّللا  ُمَُهلانَأ  ـال  يِدـَْعب ، ْنِم  ُۀَـیِغاْبلا  ُۀَـئِْفلا  ُُهُلتَقَت  »

«. تخاس دهاوخن  نانآ  بیصن  ار  متعافش 
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: دومرف هاگنآ 
نیا بحاص  هزات  وا  هک  ارچ  زاسم ؛ هاگآ  ارجام  نیا  زا  ار  همطاف  ءامـسا ! يا  ِِهتَدالِِوب ؛ ٍدـْهَع  ُۀَـبیِرَق  اهَّنِإَف  اذـِهب  َۀَـمِطاف  يِِربُْخت  ُءامْـسَأ ال  اـی  »

«1 «. » تسا هدش  هدنزرف 

59 ص :  مالسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  تّیمولظم  رب  مالسلا  هیلع  یلع  هیرگ 

هب دنلب  يادص  اب  میدیسر ، اونین  هب  هک  یماگنه  مدوب ؛ هارمه  نیّفص  هب  نتفر  ریـسم  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  اب  نم  دیوگیم : ساّبع  نبا 
. مسانشیمن هن ، مدرک : ضرع  یسانشیم ؟ ار  ناکم  نیا  ایآ  ساّبع ! نبا  يا  دومرف : نم 

. ینک هیرگ  نم  دننامه  هک  نآ  زج  یتشذگیمن  نآ  زا  یتخانشیم ، زین  وت  مسانشیم ، ار  نیمزرس  نیا  نم  هک  هنوگ  نآ  رگا  دومرف :
رب شکرابم  نساحم  زا  اهکشا  هک  اجنآ  ات  تخیر ، کشا  ینالوط  یتّدم  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

__________________________________________________

نامیلس خیش  ص 427 و  ج 1 ، يدهلا ،» مالعأب  يرولا  مالعا   » رد ار  ثیدـح  نیا  زین  یـسربط  موحرم  ص 239 . ج 43 ، راونالاراحب ، ( 1)
دناهدرک لقن  ص 300  ج 2 ، ةّدوملا ،» عیبانی   » باتک رد  یفنح  يزودنق 

60 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ارم راک ؟ هچ  نم  اب  ار  نایفسوبا  لآ  ياو ! ياو ! دومرف : لاح  نامه  رد  مالسلا  هیلع  ماما  متـسیرگ . وا  هارمه  زین  نم  دش و  ریزارـس  شاهنیس 
زا زین  تردپ  هب  هک  ارچ  نک ! هشیپ  ربص  هَّللادبعابا ! يا  دنرفک . يایلوا  ناطیش و  بزح  هک  اهنامه  راک ؟ هچ  دیزی ) دادجا  زا   ) برح لآ  اب 

ِءاِیلْوَأ َو  ِناْطیَّشلا ؟ ِبْزِح  ٍبْرَح  ِلآـِلَو  ِیلاـم  َنایْفُـس ؟ ِیبَأ  ِلآـِل  َو  ِیلاـم  ِهِّوَأ  ِهِّوَأ  . ) دـسریم وت  هب  هک  دـسریم  اهمتـس )  ) ناـمه هورگ  نیا 
«1 (. » ْمُْهنِم یْقَلت  يِذَّلا  َْلثِم  َكُوبَأ  َیَِقل  ْدَقَف  ِهَّللاِْدبَعابَأ  ای  ًاْربَص  ِْرفُْکلا ؟

60 ص :  مالسلا .....  اهیلع  ارهز  همطاف  يراوگوس 

اهیلع همطاف  ترضح  شرتخد  هب  ار  ترـضح  نآ  بیاصم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ربخ  مالـسلا  هیلع  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 
؟ داتفا دهاوخ  قاّفتا  ینامز  هچ  ارجام  نیا  دیسرپ : هاگنآ  تسیرگ و  تّدش  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  داد ، مالسلا 

شاهیرگ نخـس  نیا  ندینـش  اـب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  یلع . هن  وت و  هن  مشاـب ، نم  هن  هک  یناـمز  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
تیبلها نانز  ياهجنر  البرک و  يادهش  رب  تّما ، نانز  نادرم و  طّسوت  يراوگوس  ازع و  ییاپرب  زا  ار  يو  ادخ  لوسر  هاگنآ  دش . رتدیدش 

«2 . » دومرف نایب  ار  اههیرگ  نیا  شاداپ  تخاس و  هاگآ  مالسلا  مهیلع 

60 ص :  تداهش .....  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  يراوگوس  هیرگ و  - 3

هراشا

زا شیپ  هک  ییارجام  نیقی ، هب  داتفا . قاـّفتا  دوب ، هدـش  هتفگ  یهلا  ياـیلوا  يارب  شیارجاـم  تقلخ  يادـتبا  زا  هک  ياهثداـح  نآ  ماـجنارس ،
رب ياهلعش  داد ، يور  يرجه  لاس 61  ياروشاع  زور  رد  هک  یماگنه  دوب ، هتخاس  يراـج  ار  اـهکشا  هدروآ و  درد  هب  ار  اـهلد  شعوقو 

یگدازآ گرزب  ياهسرد  اب  هارمه  تخاس . شیوخ  نیرق  ار  متام  گوس و  دز و  اهناج 
__________________________________________________
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( صیخلت اب   ) ص 252 ج 44 ، راونالاراحب ، ( 1)
( صیخلت اب   ) ص 292 كردم ، نامه  ( 2)

61 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
کشا و يراوگوس و  مسارم  اروشاع  زور  زا  هک  دوب  ياهزادـنا  هب  هعجاف  قمع  ناج ، ياپ  ات  داـقتعا  فرـش و  زا  عاـفد  یهاوخ و  ناـمرآ  و 
هب هک  ارچ  تشاد . دـهاوخ  همادا  ایند  رمع  تاظحل  نیـسپاو  ات  دراد و  همادا  نانچمه  دـش و  زاغآ  شزابکاپ  نارای  ترـضح و  نآ  رب  متاـم 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدومرف 
زگره هک  درک ، دهاوخ  داجیا  نانمؤم  لد  رد  یترارح  نیسح ، تداهش  نیقی  هب  ًاَدبَأ ؛ ُدَْربَت  َنِینِمْؤُْملا ال  ِبُوُلق  ِیف  ًةَرارَح  ِْنیَـسُْحلا  ِْلتَِقل  َّنِإ  »

«1 «. » دش دهاوخن  شوماخ 
: مینارذگیم زیزع  هدنناوخ  رظن  زا  تداهش ، زا  سپ  ار  ترضح  نآ  رب  يراوگوس  هیرگ و  زا  ییاههنومن  تمسق  نیا  رد 

61 ص :  تسیرگ .....  وا  رب  نمشد  یّتح 

هلان هبدن و  هب  عورش  بنیز  هاگنآ  دندادرـس و  هّجـض  دایرف و  داتفا ، ادهـش  رب  ناشمشچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  مرح  نانز  هک  یماگنه 
: دز ادص  ینوزحم  يادص  اب  درک و 

. داب وت  رب  دنوادخ  دورد  دمحم ! يا  ایابَـس ؛ َُکتاَنب  َو  ِءاضْعَْألا  ُعَّطَقُم  ِءامِّدلِاب ، ٌلَّمَُرم  ٌْنیَـسُح  اذـه  ِءامَّسلا ، ُکِیلَم  َْکیَلَع  یَّلَـص  هادَّمَُحم  او  »
«. دناهدش ریسا  هک  دنتسه  تنارتخد  مه ) نیا   ) هدش و هعطق  هعطق  شرکیپ  تسا و  هتشغآ  نوخ  هب  هک ) تسوت   ) نیسح نیا 

: تسا هدش  لقن  هک  اجنآ  ات  داد  رس  هبدن  تفگ و  نخس  ادهش ، رگید  شردارب و  تبیصم  رد  نانچمه  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز 
«2 «. » دروآ هیرگ  هب  ار  نمشد  تسود و  دنگوس ! ادخ  هب  ٍقیِدَص ؛ َو  ٍّوُدَع  َّلُک  ِهَّللاَو  ْتَْکبَأَف  »

__________________________________________________

ح 13 ص 318 ، ج 10 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 1)
تسا هدمآ  ییاهتوافت  اب  تاریبعت  نیمه  زین  ص 81  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  رد  صیخلت .) اب  . ) 59 ص 58 - ج 45 ، راونالاراحب ، ( 2)

62 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

62 ص :  دیزی .....  هاگراب  رد  متام  گوس و 

اهیلع يربک  بنیز  مالـسلا و  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هنارگاشفا  ياـههبطخ  اـب  دـندرب ، ماـش  هفوک و  هب  ار  ناریـسا  ناوراـک  هکنآ  زا  سپ 
. تشادن ینکفارف  تمادن و  راهظا  زج  ياهراچ  دیزی  يوما ، تفالخ  هاگتسد  ّدض  رب  هدش  داجیا  ّوج  اب  تشگرب و  ماش  رهش  عاضوا  مالسلا ،

تکرـش نآ  رد  زین  يوما  نادناخ  نانز  یّتح  هک  اجنآ  ات  دـندرک ، اپرب  متام  ازع و  مسارم  ماش »  » رد ینیـسح  مرح  نانز  یطیارـش ، نانچ  رد 
«1 . » تشاد همادا  زور  هس  ات  همانرب  نیا  دندومن و 

62 ص :  مالسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  رسمه  يراوگوس  همانرب 

مان هب   ) وا رسمه  دیسر ، تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 
«3 «. » دندشیم ادصمه  وا  اب  زین  شنامداخ  نانز و  درکیم و  هیرگ  دوخ  درک ، اپرب  یمتام  سلجم  ترضح  نآ  يارب  « 2 ( » بابر
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62 ص :  مالسلا .....  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  رضحم  رد  يراوگوس  مسارم 

ماما ترضح  دروم  رد  اّما  « 4 ، » تشذگ نیا  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  روضح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يراوگوس  مسارم  ییاپرب 
هب هک  تیب  لها  يارعش  زا  یخرب  هاگ  مالسلا  هیلع  قداص 

__________________________________________________

ِْهیَلَع اُوماـقَأَف  مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  یَلَع  ُحُونَت  َو  یِْکبَت  َّنُهَلَبْقَتْـسا  اَّلِإ  ًةَأَْرما  َۀَـیِواعُم  ِلآ  ْنِم  َقـْبَت  ْمَلَف  َدـیِزَی  َراد  َْنلَخَد  یَّتَـح  َنْجَرَخَف  ( ... 1)
تسا هدمآ  رتحورشم  ياهنوگ  هب  زین  ص 142  ج 45 ، راونالاراحب ، رد  بلطم  نیمه  ص 353 ) ج 4 ، يربط ، خیرات  . ) ًاثالَث َۀَحانَْملا 

هنیکس ترضح  ردام  هکتسا  یبلک » سیقلاءرما   » رتخد بابر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارسمه  زا  یکی  دسیونیم : دیفم  خیش  موحرم  ( 2)
ص 491) باب 5 ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  خیرات  دیفم ، داشرا  . ) دشابیم مالسلا  اهیلع 

ص 466) ج 1 ، یفاک ،  ... ) ًامَتْأَم و ِْهیَلَع  ُۀَِّیْبلَْکلا  ُُهتَأَْرما  ِتَماقَأ  ُْنیَسُْحلا  َِلُتق  اََّمل  ( 3)
ياثر رد  ترـضحنآ  رـضحم  رد  يدسا  تیمک  طّسوت  يراعـشا  ندورـس  مالـسلا ، هیلع  رقاب  ماما  رـضحم  رد  يرادازع  زا  رگید  هنومن  ( 4)
سپ مالسلا  هیلع  ماما  دش . هدینش  هدرپ  تشپ  زا  زین  یکزینک  هیرگ  يادص  دش و  يراج  شکشا  نآ ، ندینش  اب  ماما  هک  تسالبرک  نادیهش 

(391 ص 390 - ج 36 ، راونالاراحب ، . ) دندرک اعد  تیمک  ّقح  رد  نآ  زا 
63 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

دوخ هاگ  دنناوخب و  يراعشا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ياثر  رد  تساوخیم  نانآ  زا  ترضح  نآ  دندیسریم ، مالسلا  هیلع  ماما  رـضحم 
هیلع ماما  دراوم  زا  ياهراپ  رد  دنناوخب . مالسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ياثر  رد  يراعـشا  ات  دنتفرگیم  هزاجا  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  نارعاش  نآ 

مهیلع تیبلها  صلاخ  ناتـسود  زا  یلفحم  عقاو ، رد  دنونـشب و  ار  راعـشا  نآ  دننیـشنب و  هدرپ  تشپ  دومرفیم : شیوخ  هداوناخ  هب  مالـسلا 
. دشیم اپ  رب  نادیهش  رالاس  يازع  يارب  مالسلا 

. مینکیم لقن  ار  رگید  ياهنومن  کنیا  میاهدروآ و  نیا  زا  شیپ  ار  فوفکم  نوراهوبا  ناتساد 
هیلع نیسح  ماما  هراب  رد  ياهیثرم  ترضح  نآ  روضح  رد  مدش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  هب  دیوگیم : بلاغ  نب  هّللادبع 

ای : » دز دایرف  هیرگ  اب  هک  مدینـش  هدرپ  تشپ  زا  ار  ینز  يادـص  مدیـسر ، هیثرم  نآ  زا  ساّسح  تیب  کی  هب  هک  یماـگنه  مدـناوخ . مالـسلا 
«1 !«. » ناجردپ هاتبا ؛

63 ص :  مالسلا .....  هیلع  اضر  ماما  رضحم  رد  يراوگوس  مسارم 

ماما رضحم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  ماّیا  رد  نم  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا ) مهیلع  تیب  لها  فورعم  رعاش   ) یعازُخ لبعِد  زا 
هک یماگنه  دناهتسشن . ترضح  نآ  درگ  زین  شنارای  هتـسشن و  نیگهودناو  نوزحم  ترـضح  نآ  مدید  مدش . بایفرـش  مالـسلا  هیلع  اضر 

!«. دنکیم يرای  ار  ام  شنابز  تسد و  اب  هک  یسک  رب  نیرفآ  لبعد ! يا  يدمآ  شوخ  : » دومرف دید  ارم 
هیثرم اـم  يارب  زورما  مراد  تسود  لـبعد ! يا  دومرف : نم  هب  هاـگنآ  دـناشن . شراـنک  ارم  درک و  زاـب  اـج  نم  يارب  شیوخ  راـنک  رد  سپس 

هیلع ماما  سپس  . ) تسا هّیماینب - هژیو  هب  ام - نانمشد  ینامداش  ماّیا  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ام  هودنا  ياهزور  ماّیا  نیا  هکارچ  یناوخب ؛
مالسلا
__________________________________________________

هناخ لها  ترضح و  نآ  هیرگ  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  هرامعوبا  ییارـس  هیثرم  يارجام  ص 286 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 1)
ص 282) نامه ، . ) تسا يرگید  هنومن  زین 
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64 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
(. درک نایب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بئاصم  صوصخ  هب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  تبیصم  رد  ندنایرگ  ندرک و  هیرگ  شاداپ  رد  ار  یبلاطم 

يارب زین  نانآ  ات  دـناشن ، هدرپ  تشپ  ار  شاهداوناخ  دز و  شیوخ  يارـسمرح  ام و  نایم  ياهدرپ  تساخرب و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  هاـگنآ 
ماما متام  رد  ار  ياهیثرم  زین  يو  ناوخب و  ار  دوخ  راعشا  دومرف  لبعد  هب  سپـس  « 1 . » دننک هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناشّدج  تبیصم 

: تسا نینچ  نآ  زا  یتمسق  هک  دناوخ  شتیب  لها  مالسلا و  هیلع  نیسح 
ِتاُرف ِّطَِشب  ًاناشْطَع  َتام  ْدَق  َو  ًالَّدَُجم  َْنیَسُْحلا  ِْتلِخ  َْول  ُمِطافَأ 

ِتانَجَْولا ِیف  ِْنیَْعلا  َْعمَد  ِْتیَرْجَأ  َو  ُهَْدنِع  ُمِطاف  َّدَْخلا  ِتْمَطََلل  ًاذِإ 
ِتالَف ِضْرَِأب  ٍتاوامَس  َموُُجن  ِیبُْدنا  َو  ِْریَْخلا  َۀَْنبا  اَی  یِمُوق  ُمِطافَأ 

ِتاِکتَْهنُم ِهَّللا  ِلوُسَر  ُلآ  َو  ْۀَنوُصَم  ِروُصُْقلا  ِیف  ٍدایِز  ُتاَنب 
ِتاوَلَْفلا ِیف  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُلآ  َو  ٌۀعِینَم  ِنوُصُْحلا  ِیف  ٍدایِز  ُلآ  َو 

ِتاوَلَّصِلل ِْریَْخلا  يِدانُم  يدان  َو  ُقِراش  ِضْرَْألا  ِیف  َّرَذ  ام  ْمِهیِْکبَأَس 
ِتاوَدَْغلِاب َو  ْمِهیْکبَأ  ِْلیَّللِاب  َو  اُهبوُرُغ  َناح  َو  ٌسْمَش  ْتَعَلَط  اَم  َو 

ماگنه نآ  رد  يروآ  رطاخ  هب  هدیسر  تداهش  هب  تارف  ّطش  رانک  ماک  هنـشت  هک  ار  نیـسح  هدیطلغ  نوخ  كاخ و  هب  رکیپ  رگا  همطاف ! يا  »
نیرتهب رتخد  ياهمطاف  يا  يزاسیم  ریزارـس  تراسخر  رب  ار  تنامـشچ  کشا  ینزیم و  هچناـپط  تاهرهچ  هب  رکیپ ، نآ  راـنک  همطاـف  يا 

رد دایز  نارتخد  مروآ ) رطاخ  هب  هک  یتقو  مشابن  نایرگ  ارچ   ) نزب هلاـن  کـشخ  يارحـص  نآ  رد  اهنامـسآ  ناگراتـس  رب  و  زیخرب ! مدرم ،
دناهدوسآ یمکحم  ياهژد  رد  دایز  لآ  هک  یلاـح  رد  تسا . هدـش  هدـیرد  ادـخ  لوسر  نادـناخ  میرح  یلو  دـننامارد ؛ شیوخ  ياهرـصق 

يادن دنکیم و  یناشفا  وترپ  ملاع  رد  دیشروخ  هک  نامز  نآ  ات  يرآ ! دننادرگرـس . نازوس  کشخ و  ياهارحـص  رد  ادخ  لوسر  نادنزرف 
تسا و دنلب  زامن  يارب  ینّذؤم 

__________________________________________________

 ... مالـسلا هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ُمِهِّدَـجِباصُم  یلَع  اوُْکبَِیل  ِْرتَّسلا  ِءارَو  ْنِم  ِِهْتَیب  َلْهَأ  َسَلْجَأ  َو  ِهِمَرَح ، َْنَیب  َو  انَْنَیب  ًاَْرتَس  َبَرَـض  َو  َضَهَن ، ُهَّنِإ  َُّمث  ( 1)
ص 257) ج 45 ، راونالاراحب ، )

65 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 «. » میرگیم نانآ  رب  ناهاگ  حبص  ناهاگنابش و  ماگنه  هب  دنکیم و  بورغ  عولط و  دیشروخ  هک  یمادام 

65 ص :  البرک .....  يادهش  رازم  رانک  رد  يراوگوس 

نآ رازم  رانک  دندیدیم ) دـعاسم  ار  طیارـش  هک  اجنآ  ات   ) اهتبـسانم رد  هاگیب  هاگ و  نایعیـش  هک  دـیآیم  رب  خـیرات  ياهزارف  زا  یخرب  زا 
قیوـشت ار  ناـنآ  دـندشیم و  ناـمداش  لـمع  نیا  زا  زین  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  دنتـشادیم و  اـپرب  متاـم  گوـس و  مسارم  ـالبرک  رد  ترـضح 

: هنومن ناونع  هب  دندرکیم .
نینکاس زا  یهورگ  نابعـش  همین  رد  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  : » دومرف نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگیم : يرـصب  داّـمح  نب  هّللادـبع 

يرگهحوـن ترـضح  نآ  يارب  زین  یناـنز  دـنیآیم و  مـهدرگ  ـالبرک  رد  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـمارازم  رب  طاـقن ، رگید  هفوـک و  فارطا 
هدرک و يرگ  یحون  یعمج  دـننکیم و  وگزاب  ار  ـالبرک  ثداوح  رگید  یهورگ  دـناوخیم و  نآرق  یهورگ  ّتیعمج  نیا  زا  و  دـننکیم ،

«. دنناوخیم هیثرم  زین  یخرب 
. ماهدید دییامرفیم ، ار  هچنآ  زا  یشخب  زین  نم  موش ، تیادف  متفگ :
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هیثرم ام  يادهـش  يارب  دـنیآیم و  اـم  يوس  هب  هک  داد  رارق  ار  یهورگ  مدرم  ناـیم  رد  هکار  يدـنوادخ  ساپـس  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
راک هدرک و  رابتعا  یب  ار  نانآ  مدرم ، رگید  و  ام ) ناتـسود  و   ) نادـنواشیوخ زا  یهورگ  هک  داد  رارق  یناسک  ار  اـم  نانمـشد  دـنناوخیم و 

«2 . » دنرمشیم دنسپان  تشز و  ار  نانآ 
__________________________________________________

( راصتخا اب   ) ص 257 ج 45 ، راونالاراحب ، ( 1)
ٍّصاقَو ُأَْرقَی  ٍءيِراق  َْنَیب  ْنَمَف  َناَبْعَـش  ْنِم  ِفْصِّنلا  ِیف  َِکلذ  َو  ُهَْنبُْدنَی  ًءاِسن  َو  ْمِهِْریَغ  ْنِم  ًاسان  َو  ِۀَفوُْکلا  یِحاَون  ْنِم  ُهَنُوتْأَی  ًاموَق  َّنَأ  ِینَغََلب  ( 2)

ِیف َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّللُدْـمَْحلا  َلاقَف : ُفِصَت . ام  َضَْعب  ُتْدِهَـش  ْدَـق  َكادـِف  ُْتلِعُج  ْمَعَن  َُهل : ُْتلُقَف  ِیثارَْملا ؟ ُلوُقَی  ٍِلئاق  َو  ُبُدـْنَی  ٍبِداـن  َو  ُّصُقَی 
َنوُعَنْـصَی اَـم  َنوُـحِّبَُقی  َو  ْمُهَنوُرِدـْهَی  ْمِهِْریَغ  َْوأ  اـِنَتبارَق  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ُنِعُْطی  ْنَـم  انَّوُدَـع  َلَـعَج  َو  اـَنل ، ِیثْرَی  َو  انُحَدْـمَی  َو  اـْنَیلِإ  ْدـِفَی  ْنَـم  ِساَّنلا 

ح 1) باب 108 ، ص 325 ، تارایزلا ، لماک  زا  لقن  هب  ص 74  ج 98 ، راونالاراحب ، )
66 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

زا ینیـسح  ياروشاع  مّرحم و  ماّیا  رد  هژیو  هب  شیافواب  ناراـی  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  يارب  يراوگوس  مسارم  هک : نیا  نخـس  هاـتوک 
تبیصم رد  هلاس  همه  نوگانوگ  ياههویش  هب  ملاع ، ياج  همه  رد  نادیهش ، رالاس  هب  نادنمقالع  نایعیش و  هتشاد و  همادا  نونکات  هتـشذگ ،

زین نانآ  ّتیمولظم  رد  شنارای  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يزابناج  يراکادـف و  يروآدای  نمـض  دننیـشنیم و  متاـم  هب  ترـضح  نآ 
. دنزیریم کشا 

66 ص :  مالسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  يارب  يرادازع  هیرگ و  هفسلف  مجنپ :

هراشا

هدـش دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بئاصم  رب  هیرگ  ازع و  سلاجم  ندومن  اـپرب  هب  تبـسن  تاـیاور  رد  هک  ياهیـصوت  دـیکأت و  نیقی ، هب 
رد ایوگ  تسا . هدشن  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  سّدقم  دوجو  یّتح  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  کی  چیه  هب  تبسن  تسا ،

. دناهداد رارق  شرافس  دیکأت و  دروم  ار  نآ  همه  نیا  مالسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  هک  تسا  هتفهن  يّرس  هلئسم  نیا 
نآ أشنم  دناهدش و  نآ  رکنم  هتسناد و  زیمآقارغا  ار  نآ  ياهّدع  هک  تسا  ياهنوگ  هب  سلاجم  نیا  میظع  ياهباوث  هدعو  رد  تایاور  نایب 

نیـسح ماما  رب  هیرگ  دننام  یکچوک  لمع  تسا  نکمم  هنوگچ  دشاب ، هتـشاد  بسانت  لمع  اب  دـیاب  باوث  : » دـناهتفگ هتـسناد و  تالُغ »  » ار
.»!؟ دشاب هتشاد  میظع  شاداپ  ردقنیا  مالسلا  هیلع 

هب دنچ  ره  دیرگب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  ناسنا  هک  نیمه  دناهدش ، دـقتعم  هدومیپ و  ار  طارفا  هبنج  نآ ، لباقم  هطقن  رد  مه  ياهّدـع 
، اهتنایخ اهییوگغورد ، همه  نانیا  هاگن  رد  دشاب . هتفر  ورف  داسف  هانگ و  قالتاب  رد  رگا  یّتح  تسا ، تاجن  لها  دـشاب  یـسگم  لاب  ردـق 

! دوشیم هتسش  یکشا  هرطق  اب  اهیشک  قح  اهملظ و 
زا اهرظن  راهظا  هنوگ  نیا  دشاب . حیحـص  دـناوتیمن  دـناهدش ، عقاو  طیرفت  طارفا و  فرط  ود  رد  هک  هاگدـید  ود  نیا  زا  کی  چـیه  ًاّنئمطم 

دنهد و هئارا  یعماج  حیحـص و  لیلحت  يراوگوس ، هداعلا  قوف  ياهباوث  هدعو  تایاور و  نیا  يارب  دنتـسناوتن  هک  دوشیم  ناونع  یناسک 
. دندنام زجاع  يرادازع  هفسلف  كرد  زا  عقاو  رد 

67 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. میوریم هلأسم  یقطنم  لیلحت  غارس  هب  سپس  مینکیم ، نایب  ارذگ  تروص  هب  ار  اهنآ  دقن  تسردان و  ياهلیلحت  تسخن 

67 ص :  هیرگ .....  یتاذ  نسح  - 1
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مهیلع هّمئا  دـیکأت  ّرـس  دـندش  یعّدـم  ناسنا  ناور  حور و  شیالاپ  رد  نآ  ریثأت  هیرگ و  یناور  ینامـسج و  تبثم  راثآ  هب  هجوت  اب  ياهّدـع 
لداعت یعیبط و  ياههناشن  زا  هیرگ  هلیـسو  هب  ّرثأت » راـهظا   » اریز تسا ، هیرگ  یتاذ  نسح  رطاـخ  هب  ازع  سلاـجم  ییاـپرب  هب  تبـسن  مالـسلا 

دـننک و هیلخت  ار  شیوخ  ياهیگدرـسفا  و  اـهمغ ، هلیـسو  نیدـب  دـنناوتیمن  دـننکیم و  هیرگ  رتمک  هک  یـصاخشا  تسا . یمدآ  یفطاـع 
ناسانشناور تهج  نیمه  هب  دنتسین . رادروخرب  یبوخ  یحور  یمسج و  تمالس  لداعتم و  ناور  زا  دنیاشگب ، ار  شیوخ  ینورد  ياههدقع 

رتمک دنزیریم و  نوریب  هیرگ »  » هلیـسو هب  ار  شیوخ  یحور  تالکـشم  رتدوز  نانآ  اریز  دنراد ، يرتمک  هدقع  اهدرم  زا  اهنز  : » دـندقتعم
زا یـشان  ياهراشف  هیرگ  دندقتعم  زین  و  « 1 «. » دـشابیم نانآ  تمالـس  زومر  زا  یکی  رما  نیا  دـنرادیم و  ناـهنپ  شیوخ  نورد  رد  ار  نآ 

هلزنم هب  مشچ  کشا  تقیقح  رد  تسا . ناسنا  ینورد  ياهجنر  مالآ و  زا  يرایسب  نامرد  دهاکیم و  ار  ناسنا  نورد  رد  هتشابنا  ياههدقع 
. ددرگیم یمدآ  حور  لداعت  بجوم  ینارحب  طیارش  رد  هک  تسا  ینانیمطا  پاپوس 

يراـج ناگدـید  زا  کـشا  اـهلاس  شدـنزرف  يرود  يارب  مالـسلا  هیلع  بوقعی  هک  دوب  هیرگ  یتاذ  نسُح  نیمه  رطاـخ  هب  ناـنیا  هدـیقع  هب 
یتخـس هب  نوعظم  نب  نامثع  شردـقلا  لیلج  یباحـص  و  «- 2  » میهاربا شدـنزرف - گرم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تخاـس و 

نایرگ هزمح  ترضح  شیومع  تداهش  رد  شنارای و  هباحص و  زا  یعمج  گرم  ماگنه  هب  نینچمه  « 3 . » تسیرگ
__________________________________________________

ص 134 دینامب ، ناوج  لاس  هاجنپ  دص و  (. 1)
ص 262 ج 3 ، یفاک ، ح 1277 و  رئانجلا ، باتک  يراخب ، حیحص  (. 2)

ص 43 ج 6 ، دمحا ، دنسم  ص 91 و  ج 79 ، راونالاراحب ، ص 495 ؛ ج 5 ، یفاک ، (. 3)
68 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

زادگناج تلحر  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  و  « 1 . » درک توعد  هزمح  رب  نتسیرگ  تهج  ار  هنیدم  ناوناب  دش و 
شراوگرزب ردپ  تداهـش  رد  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضحو  « 2  » تسیرگیم زور  هنابـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

«3 . » دوب نایرگ  زارد  نایلاس 
نینچ یلو  تسین ، راـکنا  لـباق  نآ ، یّبـط  دـیاوف  رگید  نآ و  لـماکت  یّتـح  ناـسنا و  حور  شیـالاپ  رد  هیرگ  تبثم  راـثآ  دـنچ  ره  نکل  و 
هدـعو مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  رب  نتـسیرگ  يارب  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  هّمئا  شرافـس  دـیکأت و  همه  نیا  ّرـس  دـناوتیمن  زگره  یلیلحت 

ّمهم فده  دنادیم  دناوخب ، هنیمز  نیا  رد  ار  یمالسا  تایاور  سک  ره  تسا ، گرزب  هابتـشا  کی  لیلحت  نیا  دشاب . نآ  ناوارف  ياهباوث 
. تسا هدوب  راک  رد  يرگید 

***

68 ص :  مالسلا .....  مهیلع  تیب  لها  تعافش  هب  ندیسر  باوث و  كرد  - 2

. دنیرگیم نانآ  رب  هدرک و  اپ  هب  ازع  سلاجم  مالسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  تعافش  هب  ندیسر  باوث و  زا  هدافتسا  يارب  مدرم  لیلحت  نیا  رد 
لمع نآ  سفن  رد  تحلـصم  تمکح و  دوجو  عرف  یلمع ، يارب  باوث  ضرف  اریز  تسا ؛ نشور  یبوخ  هب  زین  لیلحت  نیا  یتسـس  فعض و 
ینعی يرادازع  هفـسلف  لابند  هب  ام  ثحبم  نیا  رد  تشاد . دـهاوخن  رب  رد  یباوث  دـشابن  لوقعم  یتمکح  تحلـصم و  ياراد  یلمع  ات  تسا .

. درادن ییاج  هلحرم  نیا  رد  نآ ، للع  هن  تسا  مکح  تالولعم  فیدر  رد  هک  باوث  زا  نخس  ًاعبط  میتسه . لمع  نیا  تمکح  تحلصم و 
؟ دـنایرگ ار  نانآ  درک و  کیرحت  باوث  لیـصحت  رطاخ  هب  طقف  ار  ناسنا  اهنویلیم  تاساسحا  خـیرات  لوط  رد  تسا  نکمم  ایآ  هوالع ، هب 

دشابن و راک  رد  یقشع  رگا  یتسار 
__________________________________________________
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ص 210 ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 70 و  ج 2 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 1)
ص 155 و 175 ج 43 ، راونالاراحب ، (. 2)

ص 284 ج 44 ، كردم ، نامه  (. 3)
69 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 « !؟ دزیگنارب ار  تاساسحا  فطاوع و  دناوتیم  هدعو  نیا  ایآ  دشابن ، روش  ّتبحم و  زا  لامالام  لد ، نوناک 
***

69 ص :  مالسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  زا  رّکشت  - 3

یلطاب داقتعا  ریظن  دشاب . تّما  ناهانگ  هراّفک  ماما  دوش و  هدوشخب  تّما  ناهانگ  ات  درک  ادف  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لیلحت  نیا  رد 
ناهانگ ندش  كاپ  ثعاب  بیلص  هب  نداد  نت  اب  مالسلا  هیلع  حیسم  دنیوگیم  دنراد و  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  هب  تبسن  نایحیـسم  هک 

. درک راگتسر  ار  نانآ  دش و  دوخ  ناوریپ 
زا لابقتـسا  اب  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دندرک  تشادرب  نینچ  ِۀَّمُْألا » ِةاِجن  َباب  ای   » نوچ يریباعت  هب  کسمت  اب  لیلحت  نیا  نادـقتعم 

ییاپرب اـب  تّما  ضوع  رد  تسا . هدـش  ناـنآ  تاـجن  ببـس  هجیتن  رد  تّما و  نارجاـف  ناقـساف و  ناـهانگ  ندـش  هدوشخب  بجوم  تداـهش 
. دوشیم يراگتسر  ّقحتسم  هدرک و  يرازگساپس  رّکشت و  ماما  زا  ازع  سلاجم 

هیلع نیـسح  ماما  هک  دننک  نامگ  ياهّدـع  تسا  هدـش  بجوم  تسین و  راگزاس  ینید  مّلـسم  ینابم  لوصا و  زا  کی  چـیه  اب  زین  لیلحت  نیا 
شنارای مالـسلا و  هیلع  ماما  رگید : ریبعت  هب  تسا . هدرک  همیب  یهلا  باذـع  ربارب  رد  ار  ناراکهانگ  شنادـنزرف ، دوخ و  تداهـش  اب  مالـسلا 

. ددرگ طقاس  نانآ  زا  یهلا  فیلکت  عقاو  رد  دنشاب و  دازآ  یتیانج  هانگ و  ره  ماجنا  رد  نارگید  ات  دندش  هتشک 
روهطوغ یهابت  داسف و  رد  ردق  ره  دنک ، هیرگ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  سک  ره  دننک  نامگ  ياهّدع  هک  تسا  هدش  ببـس  رادنپ  نیمه 

. دوب دهاوخ  تاجن  لها  هتفرگ و  رارق  ششخب  وفع و  دروم  دشابن ، دنبیاپ  نید  تاّیرورض  هب  تبسن  یّتح  دشاب و 
__________________________________________________

فیرحت لماوع  ثحب  مود ، لصف  ج 1 ، هر ،)  ) يرّهطم یضترم  دیهش  داتسا  ینیسح » هسامح   » هب دوش  هعجارم  رتشیب  عالّطا  يارب  (. 1)
70 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

دوب و راوتسا  یتلادع  یب  ملظ و  ياههیاپ  رب  ناشتموکح  هک  يرگمتـس  راّبج و  نیطالـس  یّتح  هک  تسا  هدوب  ییاج  ات  طلغ  رادنپ  نیا  ذوفن 
يرادازع تاجتسد  رد  هنهرباپ  دوخ  ای  دننک و  اپ  هب  ازع  سلاجم  ترـضح  نآ  يرادازع  ماّیا  رد  هدوب ، هدولآ  ناهانگ  یب  نوخ  هب  ناشتـسد 

! دننادب دوخ  تاجن  هیام  ار  نآ  و  دننزب ، هنیس  رس و  هب 
. دراد یطیارش  باتک و  باسح و  تعافش  یلو  دنک ، راکنا  ار  تعافش  دناوتیمن  سک  چیه 

70 ص :  يرادازع .....  هفسلف  رد  حیحص  لیلحت 

هراشا

: دوشیم هراشا  ناونع  راهچ  رد  يرادازع  هفسلف  عوضوم  رد  یقطنم  حیحص و  ياهلیلحت  هب  تمسق  نیا  رد 

70 ص :  مالسلا .....  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ظفح  - 1
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هراشا

یمسر هار و  تسا و  مدرم  يرادیب  يارب  يدنمورین  هداعلا  قوف  لماع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يازع  سلاجم  نمـشد ، تسود و  فارتعا  هب 
. دشاب مالسا  ياقب  موادت و  نماض  ات  هتخومآ  دوخ  ناوریپ  هب  ار  نآ  ترضح  نآ  هک  تسا 

رد نایعیـش  مینک  هظحالم  هک  دوشیم  رتنشور  هاگنآ  نآ ، ظفح  رب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  دـیکأت  زمر  سلاـجم و  نیا  ییاـپرب  ّتیّمها 
دندوب راتفرگ  نانچ  نایساّبع  نایوما و  تموکح  نوگانوگ  ياهراشف  تحت  دندربیم و  رس  هب  اوزنا  رد  تّدش  هب  تایاور  نیا  رودص  رصع 

یلو دـنوش  ضرقنم  یّلک  هب  هک  دوـب  هدـنامن  يزیچ  دنتـشادن و  یعاـمتجاو  یـسایس  تکرح  ّتیلاّـعف و  نیرتـکچوک  ماـجنا  رب  تردـق  هک 
ریگمشچ یتردق  تروص  هب  دنتفای و  ياهزات  ماجـسنا  لّکـشت و  نآ ، هانپ  رد  داد و  تاجن  ار  نانآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يازع  سلاجم 

. دندنام یقاب  هدش و  رهاظ  یمالسا  هعماج  هنحص  رد 
« مالسلا مهیلع  تیبلها  رما  يایحا   » ناونع هب  تایاور  رد  سلاجم  نیا  ییاپرب  لیلد ، نیمه  هب 

71 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: دندومرف سلاجم  هنوگ  نیا  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . هدش  ریبعت 

«1 !«. » دیرادب هدنز  ار  ام  بتکم  قیرط  نیا  زا  مراد ، تسود  ار  امش )  ) سلاجم هنوگ  نیا  انَْرمأ ؛ اُویْحَأَف  اهُّبِحُأ  َِسلاجَْملا  َْکِلت  َّنِإ  »
: دیامرفیم یعماج  ریبعت  رد  یمالسا  يروهمج  ماظن  راذگناینب  هرس  سدق  ینیمخ  ماما 

هژیو هب  مالسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  يرادازع  مسارم  یـسایس ، مسارم  نیا  تسا ، نیملـسم  نیب  تدحو  بجوم  هچنآ  هک  مینادب  دیاب  ام  همه  »
- رشعینثا هّمئا  نایعیش  هژیو  هب  نیملسم  ّتیّلم  ظفاح  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللادبعابا  ترـضح  نادیهـش  رورـس  نامولظم و  دّیس 

«2 «. » دشابیم مّلس - هّللا و  تاولص  مهیلع 

71 ص :  دنراد .....  فارتعا  رما  نیا  هب  مه  ناناملسم  ریغ  یّتح 

تسد مدع  رطاخ  هب  مالسا ، هّیلّوا  نورق  رد  نایعیش  رامش  ندوب  كدنا  هب  هراشا  نمـض  ناناملـسم » مالـسا و   » باتک رد  يوسنارف » فزوژ  »
: دسیونیم یبلاج  لیلحت  رد  ناشلاوما  تراغ  لتق و  نانآ و  رب  نامکاح  متس  ملظ و  و  تموکح ، هب  نانآ  یسر 

مک مک  نایعیـش  هک  دش  ثعاب  رما  نیمه  دشاب و  ظوفحم  ناگناگیب  دـنزگ  زا  ناشناج  ات  داد  هّیقت  روتـسد  ار  نانآ  هعیـش ، ناماما  زا  یکی  »
لفاحم سلاجم و  نایعیش  دیامن . تراغ  ار  ناشلاوما  دشکب و  ار  نایعیش  نآ  هطساو  هب  ات  تفاین  ياهناهب  نمشد  راب  نیا  دننک و  ادیپ  تردق 

تفای ماکحتسا  نایعیش  ياهلد  رد  یبلق  هّجوت  هفطاع و  نیا  دندرکیم . هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  بئاصم  رب  دنداد و  لیکشت  ار  ياهنایفخم 
 ... دندرک تفرشیپ  دش و  دایز  مک  مک  و 

 ... دنکیم توعد  هعیش  بهذم  يوس  هب  ار  نارگید  هک  دشابیم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يرادازع  ندرک  اپرب  تفرـشیپ  نیا  لماع  نیرتگرزب 
مه نایعیش  دوخ  هکلب  دنوشب . هّجوتم  رگید  ناناملسم  هکنآ  یب  دنناوخیم  دوخ  بهذم  يوس  هب  ار  مدرم  تقیقح  رد  نایعیش  زا  کی  ره 

__________________________________________________

ح 2 ، 392 ص 391 - ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 1)
ص 173 ج 21 ، رون ، هفیحص  هرس - سدق  ینیمخ  ماما  یسایس  یهلا - همان  ّتیصو  (. 2)

72 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 «. » دننکیم بسک  يورخا  باوث  اهنت  دننکیم  نامگ  دنتسین و  هّجوتم  دراد  دوجو  ناشیاهراک  نیا  رد  هک  ياهدیاف  هب  دیاش ) )

: دیوگیم یمالسا » تسایس   » باتک رد  زین  یناملآ  خّروم  نیبرام » »
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دشابیم و زیگنامغ  ياهدادیور  نآ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ندش  دیهش  ببس  هب  ناناملسم  لماکت  مالسا و  تفرـشیپ  اقب و  زمر  مدقتعم  نم  »
«2 «. » تسا هدوب  مالسلا  هیلع  نیسح  يرادازع  هطساو  هب  نانآ  زاسیگدنز  ياههمانرب  يارجا  ناناملسم و  هنالقاع  تسایس  هک  مراد  نیقی 

***

72 ص :  اههدوت .....  جیسب  - 2

مدرم تدحو  يارب  يروحم »  » ار ترضح  نآ  همانرب  مالسلا ، هیلع  ینیسح  يرادازع  مسارم  يرازگرب  رب  دیکأت  اب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا 
يرادازع هب  نزرب  يوک و  ره  رد  بهذم  داژن و  تاقبط و  فالتخا  اب  ناسنا  اهنویلیم  شتداهـش  ماّیا  رد  هزورما  هک  ياهنوگ  هب  دـنداد . رارق 

. دننکیم عامتجا  ینیسح  قریب  درگ  هتساخاپب و  ترضح  نآ 
مهیلع تیب  لها  ناوریپ  تدحو  لماع  نیرتهب  کش  نودب  تسا . عامتجا  تدـحو و  لماع  هب  جاتحم  شیوخ  ّتیقّفوم  اقب و  يارب  یتّلم  ره 

يرادازع مسارم  نیمه  دـنک ، عمج  روحم  کـی  لوـح  ار  ینوـیلیم  ياـههدوت  دـناوتیم  هنیزه  نیرتـمک  تمحز و  نیرتـمک  اـب  هک  مالـسلا 
ياـهورین تاـغیلبت ، نیرتمک  اـب  تصرف و  نیرتهاـتوک  رد  دـناوتب  هک  دـشاب  رادروخرب  یتردـق  نینچ  زا  یتـّلم  رگا  نیقی  هب  تسا . ینیـسح 

. درادرب دوخ  تفرشیپ  هار  رس  زا  ار  یعنام  ره  دناوتیم  دنک ، یهدنامزاس  هدرک و  يروآدرگ  ار  شیوخ  قّرفتم 
__________________________________________________

ص 92 تحص ، یلع  همجرت  نیدلا ، فرش  نیسحلادبع  دیس  هماّلع  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسح  يرادازع  تداهش و  هفسلف  زا  لقن  هب  (. 1)
ص 109 مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسح  يرادازع  تداهش و  هفسلف  (. 2)

73 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ياههدوت دندروآ و  لمع  هب  يریگولج  اهورین  یگدـنکارپ  زا  ینیـسح  سلاجم  هماقا  هب  مدرم  بیغرت  اب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  عقاو  رد 

. دندروآ دوجو  هب  ار  یمیظع  تردق  اهنآ  نایم  رد  یگچراپکی  تدحو و  داجیا  اب  دندرک و  جیسب  ار  قّرفتم 
اعوسات و ياهزور  هژیو  هب  رفص  مّرحم و  هام  رد  یمالسا  بالقنا  دنمهوکـش  تضهن  رد  ناریا  ناملـسم  مدرم  ینویلیم  شوجدوخ  تکرح 
ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ندادرارق  روحم  رب  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  هّمئا  دـیکأت  ّرـس  تخادـنایم  ناـیتوغاط  مادـنا  رب  هزرل  هک  اروشاـع 

. دنکیم رتنشور 
راهطا هّمئا  دـیکأت  زار  مه  ام  دـیاش  میدوبن ، بالقنا  رد  سلاجم  نیا  رد  هدـش  هریخذ  ياهيژرنا  نینچ  يزاسدازآ  دـهاش  اـم  رگا  اـسب  هچ 

. میدرکیم كرد  رتمک  ار  سلاجم  نیا  هماقا  رب  مالسلا  مهیلع 
: دسیونیم دوخ  رثا  رد  یناملآ » نیبرام  »

هب هتفگ و  هفازگ  نانیا  یلو  دنهد ؛ تبسن  یگناوید  نونج و  هب  ار  هعیش  يرادازع  هک  دش  بجوم  ام  ناسیون  خیرات  زا  یـضعب  یعالّطا  یب  »
يرادازع ندرک  اپب  هطـساو  هب  نایعیـش  اریز  میاهدـیدن ، هدـنز  روشرپ و  هعیـش  دـننام  یمدرم  ماوقا ، للم و  نایم  رد  ام  دـناهدز . تمهت  هعیش 

«1 «. » دناهدروآ دوجوب  ار  یشخب  رمث  یبهذم  ياهتضهن  هداد و  ماجنا  ار  ياهنالقاع  ياهتسایس  ینیسح 
: دیوگیم یناملآ  هدنسیون  نیمه 

«2 «. » دنک داجیا  ناناملسم  رد  یسایس  يرادیب  تسناوتن  ینیسح  يرادازع  دننام  زیچ  چیه  »
__________________________________________________

ص 109 نیدلا ، فرش  نیسحلادبع  دیس  مالسلا - هیلع  یلع  نب  نیسح  يرادازع  تداهش و  هفسلف  زا  لقن  هب  (. 1)
« یهلا بتاکم  ییادـج  يارب  ياهشقن   » مان اب  اـکیرمآ  رد  یباـتک  ًاریخا  هک  مینادـب  تسا  بلاـج  ص 44 . ۀینیـسحلا ، ۀسایـس  زا  لقن  هب  (. 2)
( ایـس  ) اکیرمآ يزکرم  تاعالّطا  نامزاس  قباس  نانواعم  زا  یکی  تنارب » لکیام   » رتکد اب  یلّـصفم  يوگتفگ  نآ  رد  هک  تسا  هدـش  رـشتنم 
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نیا رد  تسا . هدـش  هدـید  كرادـت  هعیـش  بهذـم  نایعیـش و  هیلع  هک  دـنکیم  هراشا  ییاهحرط  هب  وگتفگ  نیا  رد  يو  تسا ؛ هدـش  ماجنا 
هک میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ام  : » تسا هدمآ  سیلگنا  یتاعالّطا  سیورـس  هدنیامن  ایـس و  نامزاس  تاماقم  يّرـس  تاسلج  هب  هراشا  اب  وگتفگ 
 ... دـننام يرگید  لماوع  هکلب  تسا ، هدوبن  بالقنا  نیا  اب  هلباقم  رد  هاش  هابتـشا  ياهتسایـس  هجیتن  طـقف  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ 
هیلع نیـسح  ماما   ) مالـسا ربمایپ  هون  طّسوت  شیپ  لاس  دـص  راـهچ  رازه و  زا  گـنهرف  نیا  هک  هدوب ؛ لـیخد  تداهـش  گـنهرف  زا  هدافتـسا 

«. دباییم شرتسگ  جیورت و  گنهرف  نیا  مّرحم  ماّیا  رد  يرادازع  اب  هلاس  ره  هدمآ و  دوجوب  مالسلا )
ناگدننک رازگرب  ناحاّدم و  نانارنخـس و  یخرب  زا  یلام  ياهتیامح  اب  میتفرگ  میمـصت  ام  : » دـیوگیم گنهرف  نیا  اب  هلباقم  يارب  سپس 

هرامـش یمالـسا ، يروهمج  همانزور  «. ) مینک لزلزتم  تسـس و  ار  تداهـش  گنهرف  هعیـش و  ياهناینب  دـیاقع و  مسارم ، هنوگ  نیا  یلـصا 
( صیخلت اب  ص 16 ، - 83 / 3 / 5 - 7203

74 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
نیـسح ماما  ربق  مادهنا  رب  نانآ  مادقا  یّتح  نآ ، ندناشک  یلیطعت  هب  تهج  رد  اهنآ  شالت  سلاجم و  نیا  هماقا  اب  مالـسا  نانمـشد  تفلاخم 

میظع يورین  نیا  زا  هزادـنا  هچ  اـت  اـهتموکح  هک  تسا  يرگید  دـهاش  دوخ  «، 1  » ترـضح نآ  ربق  ترایز  زا  ندـش  عنام  مالـسلا و  هیلع 
. دنراد هتشاد و  تشحو 

ندرک دراو  اب  هاگ  هک  ییاج  اـت  تسین ، هدیـشوپ  یـسک  رب  تسا  هداـتفا  سلاـجم  نیا  ییاـپرب  زا  نید  نانمـشد  لد  رد  هک  یتشحو  هزورما 
و ناخاضر ، لاثما  شیوخ ، هدناشن  تسد  ياهروتاتکید  نتخیگنارب  اب  هاگ  شیوخ و  یلخاد  ناگتـسباو  قیرط  زا  نایعیـش  رب  اوران  تاماّهتا 

. دننکیم هدرک و  شالت  ینیسح  رئاعش  ندرک  نک  هشیر  يارب  یسلاجم ، نینچ  نتخاس  اوتحمیب  اب  هاگ 
نادهاجم ياهمایق  قشمرس  هزادنا  هچ  ات  ییاروشاع  ياهمایپ  سلاجم و  نیا  مینیبیم  البرک  هثداح  زا  دعب  مالـسا  خیرات  هب  ارذگ  یهاگن  اب 

. تسا هدوب  نایتوغاط  ناشکندرگ و  لباقم  رد  دنوادخ  هار 
ياـهیگدولآ اهيدـیلپ و  يوق ، لـماع  نیا  اـب  دـندرکیم و  يرادرب  هرهب  ياهتـسیاش  وـحن  هب  نیملـسم  همه  سلاـجم  نیا  زا  رگا  یتـسارب 

اب رگا  ایآ  و  دـننک ؟ ادـیپ  هطلـس  یمالـسا  ياهنیمزرـس  رب  دنتـسناوتیم  نارگمتـس  ایآ  دـندومنیم ، يزاسکاپ  ار  شیوخ  طیحم  یعامتجا 
يوس هب  یمالسا  ياهروشک  ياهتورث  تراغ  يارب  نارگلواپچ  تسد  دنامیم ، هدنز  هراومه  اروشاع  هسامح  مایپ و  سلاجم ، نیا  يایحا 

؟ دشیم زارد  نانآ 
***
__________________________________________________

237 ص 324 - یهتنملا ، ۀّمتت  هب : دوش  عوجر  (. 1)
75 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

75 ص :  يریذپوگلا ..... )  ) ینید تیبرت  يزاسدوخ و  - 3

رب هیرگ  اب  هک  یمدرم  سلاجم  نیا  رد  تسا . سفن  هیکزت  تیبرت و  زکرم  یحور و  لّوحت  سلاجم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يازع  سلاجم 
یگنرمه و شیوـخ و  رادرک  لاـمعا و  قیبـطت  هنیمز  عـقاو  رد  دـنهدیم ، رارق  وـگلا  ار  ترـضح  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ّتیموـلظم 

. دنزاسیم مهارف  ترضح  نآ  یلمع  هریس  اب  ار  دوخ  ّتیخنس 
تیـصعم هانگ و  كرت  رب  میمـصت  هتفای و  یقیمع  ینوگرگد  سلاجم ، نیا  رد  يداـیز  دارفا  هک  تسا  يردـق  هب  سلاـجم  نیا  قیمع  ریثأـت 

. دننکیم ادیپ  ار  تاجن  هار  هدرک و  لصاح  هّبنت  سلاجم  نیا  رد  تکرش  اب  هک  یهارمگ  صاخشا  اسب  هچ  و  دنریگیم ،
ياهناسنا شرورپ  دـهم  سلاجم  نیا  دزومآیم . قالخا  يوقت و  سرد  يراکادـف و  راثیا ، یگدازآ ، تّزع ، سرد  یمدآ  هب  سلاـجم  نیا 
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. تسا عاجش  رتسگتلادع و  بلط و  قح 
قیاقح فراعم و  اـب  ار  ناـنآ  تسا و  هدوب  مدرم  ياـههدوت  يارب  سرد  ياـهسالک  هباـثم  هب  تاـسلج  نیا  خـیرات  لوط  رد  نیا ، رب  هفاـضا 

بیذـهت يزاسدوخ و  ياههاگیاپ  نیرتّرثؤم  زا  یکی  و  تسا ، هدرکیم  انـشآ  رگید  نوگانوگ  تاعوضوم  ماکحا و  لاجر ، خـیرات ، ینید ،
. تسا هدوب  قالخا  تیبرت  سوفن و 

: دیوگیم هنیمز  نیا  رد  یناملآ  نیبرام 
تحت دـنهدیمن و  يراوخ  هب  نت  زگره  دراد  دوجو  ناناملـسم  نایم  رد  يراوگوس ) سلاجم  ییاـپرب   ) تلـصخ شور و  نیا  هک  یماداـم  »

«1 «. » دنهدیم میلعت  تعاجش  يدرمناوج و  سرد  رگیدمه  هب  هار  نیا  زا  تقیقح  رد  نایعیش  دنوریمن ...  یسک  تراسا 
نیا رد  تیبرت  لیـصحت و  هب  ار  همه  عقاو  رد  لـفاحم  نیا  رد  تکرـش  هب  مدرم  قیوشت  و  باـب ، نیا  ندوشگ  اـب  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  هّمئا 

. دندرک توعد  ینیسح  هاگشناد 
__________________________________________________

ص 109 يرادازع ، تداهش و  هفسلف  زا : لقن  هب  (. 1)
76 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

يارب نانآ  يرامش  هظحل  تاّیلمع و  ياهبـش  رد  هژیو  هب  هلاس  تشه  یلیمحت  گنج  رد  دربن  ياهههبج  رد  یجیـسب  ناناوج  ناجیه  روش و 
. تسا ینیسح  سلاجم  قیمعریثأت  رب  ینشور  هاوگ  تداهش ، هب  لین  راثیا و  يراکادف و 

. میاهتفرن ههاریب  میمانب  يریذپوگلا » یّسأت و  سلاجم   » ار سلاجم  نیا  رگا  هک  تسا  نیا 
؛ ُۀَمْحَّرلا ُلِْزنَت  َنیِحلاَّصلا  ِرْکِذ  َْدنِع   » هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ثیدح  حیـضوت  رد  ءاضیبلا » ۀّجحم   » باتک رد  یناشاک  ضیف  موحرم 

نایب رد  هتـسیاش ، ياهوگلا  یعامتجا و  طیحم  زا  ناسنا  يریذپریثأت  هلئـسم  هب  هراشا  اب  دوشیم .» لزان  یهلا  تمحر  ناحلاص  دای  ماگنه  هب 
: دسیونیم ناحلاص ، دای  ماگنه  هب  تمحر  لوزن  ّتلع 

اهنآ هب  ندش ، عقاو  ریثأت  تحت  اب  دریگب و  وگلا  اهنآ  زا  ناسنا  هک  دوشیم  ثعاب  نانآ  یقالخا  ياهّتیحالص  حرط  ناحلاص و  رکذ  نوچ  »
«1 «. » دزاس مهارف  دوخ  يارب  ار  راگدرورپ  تمحر  زا  يرادروخرب  ّتیحالص و  هنیمز  دنک و  ادتقا  یّسأت و 

: دناهدرک تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد  هللا  همحر  یسوط  خیش  هفیاطلا  خیش  هللا و  همحر  ینیلک  مالسالا  ۀقث 
! رفعج يا  دومرف : نم  هب  مردـپ  ینِم ؛ َماَّیَأ  ینِِمب  َنِینِـس  َرْـشَع  ِیَنبُدـْنَی  َبِداوَّنلا  اذَـک  َو  اذَـک  یلاـم  ْنِم  ِْفقْوَأ  ُرَفْعَج  اـی  یبأ : ِیل  َلاـق  َلاـق : »

«2 «. » هدب صاصتخا  ینم  رد  جح  ماّیا  رد  میارب  يراوگوس  سلجم  ییاپرب  يارب  متافو ) زا  سپ   ) ار ملام  زا  يرادقم 
: تسا نینچ  شدافم  هک  دراد  ینایب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ّتیصو  نیا  هفسلف  تمکح و  نایب  رد  تراهط » باتک   » رد رهاوج  بحاص 

لیاضف تخانش  ثعاب  مالسلا  مهیلع  هّمئا  يراوگوس  يرادازع و  سلاجم  ییاپرب  نوچ  »
__________________________________________________

ص 17 ج 4 ، ءاضیبلا ، ۀّجحم  (. 1)
ص 358 ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  ص 117 و  ج 5 ، یفاک ، (. 2)

77 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
هدیدنسپ و یتکرح  نانآ  هرطاخ  تشادگرزب  مان و  يایحا  اذل  « 1 «. » تسا ناگرزب  نآ  هب  مدرم  یّـسأت » ءادتقا و   » هجیتن رد  نانآ و  یقالخا 

. تسا بولطم  یلمع 
***

77 ص :  رئاعش .....  میظعت  مالسلا و  هیلع  ماما  تدهاجم  زا  لیلجت  - 4
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مرکا ربمایپ  دوشیم ؛ بوسحم  ناشّتیصخش  ّتیعقوم و  تیاعر  نانآ و  هب  مارتحا  میظعت و  عون  کی  صاخشا  گرم  رد  يراوگوس  ًاساسا 
: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

«2 !«. » درادن یتّزع  دشاب  هتشادن  ياهدننک  هیرگ  هک  ياهدرم  َُهل ؛ َزازْعِإ  ال  ِْهیَلَع ، َیِکاَوبال  ٌتِّیَم  »
تدـهاجم و مسر و  هار و  هدـیقع و  زا  لیلجت  هدوب و  یهلا  رئاعـش  میظعت  زراـب  قیداـصم  زا  یهلا ، نادرم  گرم  رد  يراوگوس  ًاـصوصخم 

درک هدـهاشم  هک  یتـقو  دـحا  گـنج  زا  تشگزاـب  ماـگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ور ، نیا  زا  دوشیم . بوـسحم  ناـنآ  شـالت 
هیرگ هزمح  ترـضح  شراوگرزب  يومع  یلو  دـننکیم ، هیرگ  دوخ  نادیهـش  يارب  رفظ » ینب   » و لهـشا » ینب   » هلیبق يادهـش  ياـههداوناخ 

: دومرف درادن ، ياهدننک 
«3 !«. » درادن ياهدننک  هیرگ  هزمح ، زورما  اّما  َمْوَْیلا ؛ َُهل  َیِکاَوبال  ُةَزْمَح  َّنِکل  »

ترضح میظع  ّتیصخش  هلیسو  نیدب  دنتخادرپ و  يراوگوس  هب  هدرک و  عامتجا  هزمح  ترضح  هناخ  رد  نخس  نیا  ندینـش  اب  هنیدم  نانز 
. تفرگ رارق  میرکتو  لیلجت  دروم  هزمح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دسریم ، هنیدم  هب  هتوم  گنج  رد  راّیط  رفعج  تداهش  ربخ  هک  هاگنآ  زین  و 
__________________________________________________

« اِهب يدَتُْقِیل  َرْشَّنلاُقِحَتْسَت  ٍتافِص  اذ  ُبوُْدنَْملا  َناک  اذا  َِکلذ  ُبابِْحتْسا  ُْهنِم  ُدافَتُْسی  ْدَق  َو  : » ص 366 ج 4 ، مالکلا ، رهاوج  (. 1)
ص 118 نیسحلا ، ةاسأملا  (. 2)
ص 275 ج 1 ، باعیتسا ، (. 3)

78 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
هیرگ و لاح  رد  ار  گرزب  يوناب  نآ  و  دـمآ ، مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هناخ  هب  سپـس  تفر ، رفعج  هناـخ  هب  تسخن  تیلـست  نتفگ  يارب 

: دومرف دید ، يراوگوس 
«1 !«. » دننک هیرگ  ناگدننک  هیرگ  دیاب  رفعج  نوچ  یتّیصخش  يارب  یتسار  هب  یِکاوَْبلا ؛ ِْکبَْتلَف  ٍرَفْعَج  ِْلثِم  یلَع  »

تکاله هب  ترـضح  نآ  نیرفن  رثا  رد  ماجنارـس  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  داسف  یهابت و  هار  هک  یـسوم  موق  زا  یهورگ  دروم  رد  میرک  نآرق 
: دیامرفیم هتسنادن و  هیرگ  لیلجت و  قیال  ار  نانآ  دندیسر ،

!« نیمز لها )  ) هن دنتسیرگ و  نانآ  رب  نامسآ  لها )  ) هن َنیِرَظنُم ؛» اُوناَک  اَمَو  ُضْرَْألاَو  ُءاَمَّسلا  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  اَمَف  »
. تسا یشزرا  یب  تراقح و  یعون  نتشادن  ار  نارگید  هیرگ  تقایل  هک  دوشیم  هدافتسا  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  زا 

رب هک  دیشاب  تکرب  ریخ و  راثآ  أشنم  مدرم  نایم  رد  نانچ  دندومرفیم : هک  مینیبیم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  ياهشرافـس  رد  ور ، نیا  زا 
!. دننک لیلجت  امش  زا  دنیرگب و  ناتگرم 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 
امـش گرم  رب  دیریمب  رگا  هک  دینک  ترـشاعم  نانچنآ  مدرم  اب  مُْکَیلِإ ؛ اوُّنَح  ُْمتْـشِع  ْنِإ  َو  ْمُْکیَلَع  اْوََکب  اهَعَم  ْمُّتِم  نِإ  ًۀََطلاُخم  َساَّنلا  اوُِطلاخ  »

«3 «. » دنزروب قشع  امش  هب  دینامب  هدنز  رگا  دنزیرب و  کشا 
زا دوب و  تراهط  تمصع و  نادناخ  زا  دوخ  هک  يریظن  یب  زاتمم و  ّتیـصخش  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  يرادازع  هماقا  نیاربانب ،

: هک تسا  یهلا  رئاعش  میظعت  نشور  قیداصم  زا  مامه ، ماما  نآ  خماش  ماقم  زا  لیلجت  رب  هوالع  تسا ، موصعم  ناماما  یهلا و  يایلوا 
گرزب ار  یهلارئاعش  سک  ره  ِبُولُْقلا ؛» يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  »

__________________________________________________
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ص 276 ج 22 ، راونالاراحب ، (. 1)
هیآ 29 ناخد ، (. 2)

هملک 10 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  (. 3)
79 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 . » تساهلد ياوقت  هناشن  راک  نیا  دراد ،
زا دوشیم ، هدـنز  اجنآ  رد  یهلا  رکذ  دای و  نوچ  اهنت  دنتـسین ، شیب  یناـکم  هک  نیا  اـب  هورم  افـص و  هک  نآ  لاـح  دـشابن و  نینچ  هنوگچ 

؟ تسا هدرمش  یهلا  رئاعش 
«2 . » تسادخ ياههناشن ) و   ) رئاعش زا  هورم  افص و  ِهَّللا ؛» ِِرئاعَش  ْنِم  َةَوْرَْملا  َو  افَّصلا  َّنِإ  »

رد نادنزرف  مالسلا و  مهیلع  تیبلها  مامت  اب  درک و  هلماعم  دنوادخ  اب  اجکی  ار  شیوخ  یتسه  مامت  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیقی ، هب 
نآ يارب  ازع  سلاجم  ییاپرب  تسا و  یهلا  رئاعـش  نیرتمیظع  زا  تشذگ ، ادخ  هار  رد  شزیچ  همه  زا  هناصلخم  داهن و  مدـق  قشع  هاگنابرق 

. دوشیم بوسحم  یهلا  رئاعش  نیرتگرزب  زا  یکی  میظعت  ترضح ،

79 ص :  يرادازع .....  ياههویش  مشش :

هراشا

نارای مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رب  يراوگوس  يرادازع و  لصا  تشذگ ، مرتحم  ناگدنناوخ  رظن  زا  هتـشذگ  ياهلصف  رد  هک  هنوگنامه 
لوط رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ناگدازآ  رورس  هب  نادنمقالع  نایعیش و  تسا . هدوب  نید  يایلوا  دیکأت  شرافس و  دروم  شیافواب 

. دناهدوبن لفاغ  ترضح  نآ  يارب  يرادازع  يراوگوس و  زا  خیرات ،
ياهزور هژیو  هب  مّرحم و  تسخن  ههد  رد  لقاّدح  دنراد ، روضح  البرک  يارجام  هب  هاگآ  ناناملـسم  هک  ناهج  زا  ياهطقن  ره  رد  زین  زورما 

. دننکیم تدارا  زاربا  دوخ ، ناوت  هزادنا  هب  دندنویپیم و  ینیسح  نارادازع  لیخ  هب  اروشاع  اعوسات و 
. میوشیم روآدای  هدرشف  روط  هب  ار  يرادازع  بولطم  ياههویش  تمسق  نیا  رد 

79 ص :  ندرک .....  هیرگ  - 1

__________________________________________________

هیآ 32 جح ، (. 1)
هیآ 158 هرقب ، (. 2)

80 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
نیگهودـنا يزیزع  قارف  مغ  رد  یناـسنا  ره  یعیبـط  روـط  هب  هـک  تـسا  نـتخیر  کـشا  يراوـگوس ، يرادازع و  رد  لوـمعم  ياههویـش  زا 

. دزیریم کشا  دوشیم و 
تسیرگ و وا  گرم  رد  ترـضح  نآ  تفر ، ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  میهاربا  هک  یماـگنه  میناوخیم  تاـیاور  رد 

: دومرف دندیسرپ ، ار  هیرگ  ببس  ترضح  نآ  زا  هناضرتعم  باحصا  زا  یخرب  هک  یماگنه 
مـشخ بجوم  هک  ینخـس  نابز  رب  یلو  دیآیم ، درد  هب  بلق  دیرگیم و  مشچ  َّبَّرلا ؛ ُطِخُْـسی  ام  ُلوُقَن  َو ال  ُْبلَْقلا ، ُعَجُوی  َو  ُْنیَْعلا ، ُعَمْدـَت  »

«1 «. » میزاسیمن يراج  دوش ، ادخ 
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ینالوط یتّدم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفر ، ایند  زا  نوعظم » نب  نامثع   » ردقلا لیلج  یباحـص  هک  یتقو  تسا  هدش  لقن  نینچمه 
«3 . » تسیرگ رایسب  زین  هثراح  نب  دیز  بلاط و  یبا  نب  رفعج  تداهش  رد  و  « 2 . » درک هیرگ  وا  رب 

: تسا هدش  لقن  دندرک و  هبدن  هیرگ و  تّدش  هب  ناناملسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  میناوخیم  خیرات  رد  نینچمه 
همه نایم  رد  یلو  دنتـسیرگ ؛ وا  رب  رایـسب  دـندش و  رادـغاد  ترـضح  نآ  گرم  رد  گرزب ، کچوک و  درک ، تلحر  ربمایپ  هک  یماـگنه  »

تّدش وا  هیرگ  شیازفا و  هتـسویپ  وا  نزح  دوبن . رتشیب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  زا  شهودنا  نزح و  سک  چیه  نادـنواشیوخ ، مدرم و 
«4 «. » تفاییم

. تسا هتفرگ  رارق  زین  شرافس  دروم  تسا و  يرادازع  لومعم  ياههویش  زا  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بئاصم  رب  ندرک  هیرگ 
: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

__________________________________________________

ص 91 ج 79 ، راونالاراحب ، (. 1)
كردم نامه  (. 2)

ص 104 كردم ، نامه  (. 3)
، ِبابْحَْألا َو  ِءاـبَْرقَْألا  َو  ِباحْـصَْألاَو  ِضْرَأـْلا  ِلـْهَأ  ِیف  ْنُکَی  َْمل  َو  ُءاـُکْبلا ...  ِْهیَلَع  َُرثَک  َو  ُرِیبَْکلا  َو  ُریِغَّصلا  َُهل  َعُِجْتفا  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِضُبق  اََّمل  (. 4)
ج 43، راونالاراحب ،  ) ُّدَتْشَی اهُءاُکب  َو  ُدیِزَی  َو  ُدَّدَجَتَی  اُهنْزُح  َناک  َو  مالسلا  اهیلع  ارْهَّزلا  َۀَمِطاف  ِیتالْوَم  ْنِم  ًاباِحْتنا  َو  ًءاُکب  ُمَظْعَأ  َو  ًانْزُح  ُّدَشَأ 

ص 175)
81 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 «. » دننک هیرگ  ناگدننک ، هیرگ  دیاب  نیسح  دننامه  رب  َنوُکاْبلا ؛ ِْکبَْیلَف  ِْنیَسُْحلا  ِْلثِم  یلَعَف  »
. تسا هدمآ  هتشذگ  ياهلصف  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  ناوارف  دراد ، مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  رب  هیرگ  هب  بیغرت  هک  یتایاور 

. دشابیم نارگمتسو  ناملاظ  اب  زیتس  گنج و  مالعا  عقاو  رد  و  درادن ، یصخش  هبنج  اههیرگ  نیا  هک  درک  شومارف  دیابن  هّتبلا 

81 ص :  یکابت .....  - 2

زا ياهراپ  ببـس  هب  نادـنمقالع  زا  یخرب  تسا  نکمم  هاـگ  هک  ارچ  دریگب ، هیرگ  تلاـح  دوخ  هب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب  یکاـبت » »
نیا رد  هک  ارچ  ددرگ ، ینیـسح  سلاجم  لفاحم و  رد  تکرـش  مدـع  ببـس  دـیابن  نیا  یلو  دوشن ، يراـج  ناشنامـشچ  زا  کـشا  طـیارش ،

رادروخرب زین  نآ  يونعم  شاداپ  زا  تسویپ و  نارادازع  لیخ  هب  نتفرگ ، دوخ  هب  هیرگ  هودنا و  مغ و  تلاح  و  یکابت »  » اب ناوتیم  تروص 
. دوبن نیا  زج  يزیچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  فده  هک  ارچ  تسا ، ناملاظ  اب  هزرابم  يزیتس و  ملظ  هناشن  زین  راک  نیا  رد  دش ،

. تشذگ نیا  زا  شیپ  زین  یکابت »  » تلیضف تیاور 

81 ص :  ندرک .....  نت  رب  یکشم  سابل  - 3

ازع متام و  تمالع  ار ، ساـبل  گـنر  نیا  دـننکیم و  نت  رب  هایـس  ساـبل  نازیزع ، گرم  مغ  رد  هک  تسا  نآ  مدرم  ناـیم  لومعم  موسرم و 
نآ تداهـش  زورلاـس  رد  هایـس  ساـبل  ندیـشوپ  اـبع ، لآ  سماـخ  يارب  يرادازع  بولطم  ياههویـش  اـههار و  زا  یکی  نیارباـنب ، دـننادیم .

. تسا مّرحم  ماّیا  ای  ترضح 
ینب نانز  دیسر ، تداهش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  یماگنه  میناوخیم : خیرات  رد 

__________________________________________________
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ص 394 ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 1)
82 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 . » دندیشوپ نشخ  هایس و  ياهسابل  یمشاه 
اهیلع بنیز  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  داّجـس  ماـما  ياـهيرگاشفا  اـههباطخ و  رثا  رب   ) هک یماـگنه  تـسا : هدـمآ  زین  تاـیاور  زا  یخرب  رد 
تفه تّدم  هب  دندیشوپ و  نت  رب  هایس  سابل  یشرق  یمشاه و  نانز  دننک ، يرادازع  قشمد  رد  داد  هزاجا  یمشاه  نادناخ  هب  دیزی  مالـسلا )

«2 . » دندرک يرادازع  البرک  يادهش  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يارب  زور 

82 ص :  يراوگوس .....  سلاجم  لیکشت  - 4

هب نادنمقالع  تسازع ؛ هماقا  لومعم  ياههویش  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبع  یبا  يارب  يرادازع  لفاحم  يراوگوس و  سلاجم  لیکـشت 
نآ بئاصم  رب  دـنوشیم و  هاگآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  دنمـشزرا  یلاع و  فادـها  زا  یـسلاجم ، نینچ  ییاـپرب  اـب  ینیـسح  بتکم 

. تسا هدوب  مدرم  ياههدوت  یهاگآ  يرادیب و  يارب  یّمهم  هلیسو  هراومه  سلاجم  نیا  دنزیریم و  کشا  شنارایو  ترضح 
ینید و فراعم  نوماریپ   ) رگیدـکی اب  دـیهدیم و  سلجم  لیکـشت  ایآ  دومرف : لیـضف »  » مان هب  شنارای  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

؟ دینکیم وگتفگ  مالسلا ) مهیلع  تیب  لها  لیاضف 
. يرآ داد : خساپ  لیضف 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نینچ انَْرمَأ ؛ ایْحَأ  ْنَم  ُهَّللا  َمِحَرَف  انَْرمَأ ، اُویْحَأَف  اهُّبِحُأ ، َِسلاجَملا  َْکِلت  َّنِإ  »
__________________________________________________

ص 188) ج 45 ، راونالاراحب ،  ) َحُوسُْملا َو  َداوَّسلا  ِمِشاه  ِیَنب  ُءاِسن  َسَِبل  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  َِلُتق  اََّمل  (. 1)
ج 3، لئاسولا ، كردتسم   ) ٍماَّیَأ ُۀَْعبَس  َلُِقن  ام  یلَع  ُهُوبَدَن  َو  مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ُداوَّسلا  ِتَِسَبل  َو  اَّلِإ  ٌۀَّیِـشَُرق  َو ال  ٌۀَّیَمِـشاه  َْقبَت  ْمَلَف  (. 2)

(. ص 327
نآ ندیـشوپ  یلو  دـناهداد ، اوتف  زامن  رد  صوصخ  هب  هایـس  سابل  تهارک  هب  تایاور  ساسا  رب  اهقف  دـنچ  ره  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال 

دراد هبلغ  نآ  رب  رئاعش  میظعت  هبنج  اریز  دشاب ، هتشاد  زین  ناحجر  دیاش  درادن و  یتهارک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يازع  يارب 
83 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«. دنک ایحا  ار  ام  بتکم  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  دنوادخ  دیراد ؛ هگن  هدنز  ار  ام  بتکم  مرادیم . تسود  ار  یسلاجم 
ریزارـس شناگدـید  زا  کشا  دوش و  يدای  ام  زا  وا  دزن  اـی  دروآداـی و  ار  اـم  بئاـصم )  ) هک سک  ره  : » داد همادا  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 

«1 «. » دزرمایب ار  شناهانگ  دنوادخ  دشاب ، كدنا  دنچ  ره  ددرگ ،

83 ص :  ییارس .....  هحون  - 5

کیرحت ببـس  دـشابیم و  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  بئاصم  رد  ینعمرپ  كانزوس و  راعـشا  ندـناوخ  تروص  هب  ییارـسهحون 
هشیر هویـش ، نیا  تسا . يرادازع  رد  موسرم  لومعم و  ياهویـش  تسا ، اروشاع  تارطاخ  ثداوح و  نییبت  نیملـسم و  فطاوعو  تاساسحا 

. دراد مالسلا  مهیلع  هّمئا  رصع  رد 
البرک و ثداوح  نایب  ییارس و  هحون  راعشا و  ندورس  هب  ار  نانآ  ناناوخ ، هیثرم  نایارـس و  هحون  قیوشت  اب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما 

«2 . » دندرکیم رکذ  یلامعا  نینچ  يارب  ار  یناوارف  شاداپ  هدرک و  بیغرت  هّیماینب  عیاجف 
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نآ ياثر  رد  ار  يراعشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  زین  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما 
«3 . » دندورس ترضح 

. دناهدرک لقن  شراوگرزب  ردپ  قارف  رد  مالسلا  اهیلع  هّیضرم  يارهز  زا  ار  يراعشا  زین  ّتنس  لها  نادنمشناد  زا  یخرب 
، دندرپس كاخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  دسیونیم : يروباشین » مکاح  »

__________________________________________________

( دش هتفگ  نخس  نیا  زا  شیپ  ناماما ، زا  یخرب  يوس  زا  ینیسح  يازع  لیکشت  نوماریپ  . ) ص 392 ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 1)
تسا هدش  هراشا  هنیمز  نیا  رد  ثیداحا  زا  یخرب  هب  هتشذگ  ياهلصف  رد  (. 2)

ص 106 ص 523 و 547 و ج 79 ، ج 22 ، راونالاراحب ، هب : دینک  عوجر  (. 3)
84 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

: دومرف سنا »  » هب باطخ  مالسلا  اهیلع  همطاف 
.»؟ دیزیرب كاخ  ادخ  لوسر  ندب  رب  هک  داد  تیاضر  ناتبلق  ایآ  سنا  يا  ِهَّللا ؛ ِلوُسَر  یلَع  َبارُّتلا  اُوثَْحت  ْنَأ  ْمُکُسُْفنَأ  َْتباطَأ  ُسَنَأ  ای  »

: داد همادا  سپس 
ُهانْدَأ ام  ِهِّبَر  ْنِم  ُهاَتبَأ  ای  ُهاعَد  ًّابَر  َباجَأ  ُهاَتبَأ  ای 

ُهاْعنَأ َلِیئَْربِج  یلِإ  ُهاَتبَأ  ای  ُهاوْأَم  ِسْوَدْرِْفلا  ُۀَّنَج  ُهاَتبَأ  ای 
. يدش قحلم ) و   ) کیدزن شیوخ  راگدرورپ  هب  هکنآ  يا  ناج  ردپ  يدرک ؛ تباجا  ار  شراگدرورپ  توعد  هکنآ  يا  ناج  ردپ  »

«1 «. » مهدیم ربخ  لیئربج  هب  ار  وت  تلحر  ناجردپ ! داب ؛ تیاج  نیرب  تشهب  ناجردپ !
ار يراعشا  هودنا  نزح و  اب  درک و  ییارس  هحون  شیومعرـسپ ، گرم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  رد  هملـسّما »  » نینچمه

«2 . » دناوخ
لاس هد  تّدم  هب  هکنآ  يارب  نک  فقو  ار  ملام  زا  يرادقم  هک  درک  شرافـس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شدـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

«3 . » دننک ییارس  هحون  میارب  انم »  » رد نایارس  هحون  زا  یعمج 

84 ص :  ندز .....  هنیس  رس و  هب  - 6

هک هنوگناـمه  تسا . یعیبـط  يداـع و  يرما  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  بئاـصم  نوچمه  یگرزب  تبیـصم  ازع و  رد  ندز  هنیـس  رـس و  هب 
زیهرپ تسردان  نهوم و  ياهراک  زا  تسا  مزال  دنچ  ره  دننزیم . هنیـس  رـس و  هب  شیوخ  نازیزع  نیرتزیزع  گرم  رد  مدرم  تسا  فراعتم 

. دوش
هوکش و رد  یفنم  رثا  هک  دننزیم  ياهدننز  ياهراک  هب  تسد  ماوع  زا  یضعب  هنافّسأتم 

__________________________________________________

باب يزاغملا ، باتک  يراخب ، حیحـص  رد  توافت  یکدـنا  اـب  راعـشا ، تـالمج و  ارجاـم ، نیمه  ص 382 . ج 1 ، مکاـح ، كردتـسم  (. 1)
تسا هدمآ  ثیدح 30  هتافو ، یبنلا و  ضرم 

ح 2 ص 89 ، ج 12 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 2)
ص 88 كردم ، نامه  (. 3)

85 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. دنراد زاب  هدننز  لامعا  هنوگ  نیا  زا  بوخ  نابز  اب  ار  اهنآ  موق  يالقع  دیاب  دراد و  ینیسح  مسارم  تمظع 
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هلفاق يامنهار  زا  هار  نایم  رد  دـنداد ؛ تکرح  هنیدـم  تمـس  هب  ماش  زا  ار  یمـشاه  نادـناخ  نادـنزرف  نانز و  هک  یماگنه  تسا  هدـش  لقن 
رباج هک  دندرک  هدهاشم  دندیسر ، نیمزرس  نآ  هب  هکیماگنه  دوش . البرک  نادیهش  اب  يرادید  دیدجت  ات  دربب ، البرک  هب  ار  اهنآ  دنتـساوخ 

تاقالم رگیدکی  اب  یتقو  هلفاق  ود  نیا  دناهدمآ . البرک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  يارب  مشاهینب  زا  یعمج  يراصنا و  هّللادبع  نب 
«1 . » دندرک اپرب  نیمزرس  نآ  رد  زوسناج  یمتام  بیترت  نیا  هب  دوب و  ندز  تروص  رس و  رب  هیرگ و  هودنا ، اب  هارمه  ناشرادید  دندرک ،
یلو تسا ؛ هدشن  تفای  یبلطم  مالسلا  مهیلع  تیبلها  بئاصم  رب  ندز  هنیس  هرابرد  میدرک - وجتـسج  ام  هک  اجنآ  ات  تایاور - رد  دنچ  ره 

. دوشیم زین  ینز  هنیس  لماش  ًارهاظ  مطل »  » هب ریبعت 

85 ص :  راک .....  بسک و  یلیطعت  - 7

هراشا

شالت و كرت  اب  طابترا  رد  تساهرازاب . ندرک  لیطعتو  راک  بسک و  زا  ندیـشک  تسد  ندوب ، رادازع  یگدزمتام و  نشور  ياـهدومن  زا 
. تسا هدش  دراو  زین  یتیاور  اروشاع  زور  رد  يویند  ششوک 

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
َلَعَج ِِهئاُکب ، َو  ِِهنْزُح  َو  ِِهتَبیِـصُم  َمْوَی  اروُشاع  ُمْوَی  َناک  ْنَم  َو  ِةَرِخْآلاَو  اْینُّدلا  َِجئاوَح  َُهل  ُهَّللا  یَـضَق  اروُشاع  َمْوَی  ِهِِجئاوَح  ِیف  َیْعَّسلا  َكََرت  ْنَم  »

ایند و جـیاوح  دـنوادخ  دزاس ، اهر  ار  يویند  شـشوک  شالت و  اروشاـع  زور  رد  سک  ره  ِهِروُرُـس ؛ َو  ِهِحَرَف  َمْوَی  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  َّلَـجَوَّزَع  ُهَّللا 
سک ره  دنک و  هدروآرب  ار  وا  ترخآ 

__________________________________________________

، مالسلا هیلع  ِْنیَسُْحلا  ِْربَق  ِةَرایِِزل  اُودَرَو  ْدَق  ِهَّللا ؛ ُلوُسَر  ِلآ  ْنِم  اًلُجَر  َو  َمِشاه  ِیَنب  ْنِم  ًۀَعامَج  َو  يِراصنْالا  ِهَّللاِْدبَع  َْنب  َِرباج  اوُدَجَوَف  (. ... 1)
ص 146) ج 45 ، راونالاراحب ،  ) ِدابْکَْأِلل َۀَحِْرقُْملا  َمَتْأَْملا  اُوماقَأ  َو  ِمْطَّللا ، َو  ِنْزُْحلا  َو  ِءاُکْبلِاب  اْوَقالَت  َو  ٍدِحاو ، ٍْتقَو  ِیف  اْوَفاوَف 

86 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 «. » داد دهاوخ  رارق  رورس  يداش و  زور  يو  يارب  ار  تمایق  زور  دنوادخ  دهد ، رارق  هیرگ  هودنا و  تبیصم و  زور  ار  اروشاع  زور  هک 

86 ص :  مزال .....  تارّکذت 

رب یلو  دوشیم ، تعیرـش  ياقب  ینیـسح و  بتکم  يایحا  ببـس  تسا و  تاـبُرق  لـضفا  زا  مالـسلا  هیلع  اـبعلآ  سماـخ  يرادازع  دـنچ  ره 
. دنزاسن هدولآ  دنسپان  هدننز و  نهوم و  روما  اب  ار  دنمشزرا  لمع  نیا  تسا  مزال  نینمؤم 

درم نز و  طالتخا  زا  دنزرو و  بانتجا  هنوگولغ  زیمآرفک و  ای  مالسلا  مهیلع  تیبلها  نأش  زا  رود  کبس و  بسانمان و  راعـشا  ندورـس  زا 
تـسد هب  هناهب  تسا و  ناهج  رد  هعیـش  نهو  بجوم  هک  یتاکرح  ندز و  همق  زا  دنیامن و  زیهرپ  اههتـسد  سلاجم و  لفاحم و  لیکـشت  رد 

ناحاّدم نینمؤم و  هب  ار  حیحـص  يرادازع  بادآ  مرتحم  نانارنخـس  دننک و  يرود  دنکیم ، دراو  ندب  رب  نایز  ررـض و  دـهدیم و  نمـشد 
تاداقتعا تیوقت  يدّمحم و  بان  دیاقع  جیورت  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  هّللادبعیبا  مایق  فادها  نییبت  تهج  رد  زین  دوخ  دنیامن و  دزـشوگ 

هدافتـسا ربتعم  عبانم  زا  طقف  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بئاصم  رکذ  رد  دننک و  شالت  يراکادـف  راثیا و  هنـسح و  قالخا  یمالـسا و  لیـصا 
نآ سلاجم  ینادرگ  هنحـص  دنزرو و  يراددوخ  تسین ، راگزاس  مالـسلا  هیلع  نیـسحماما  يدنلبرـس  تّزع و  اب  هک  يروما  نایب  زا  دننک و 

. دنریگ تسد  هب  ار  سلاجم  مامز  ناهاگآ  ناحلاص و  دنراپسن و  نادان  ای  ماندب ، دارفا  تسد  هب  ار  ترضح 
هک ياهویـش  اب  دـنیامن و  ظفح  ار  شیوخ  تناتم  راقو و  نأـش و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  سلاـجم  رد  تکرـش  نمـض  زین  مرتحم  ناوناـب 
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ّمهم رما  نیا  هدرکان  يادخو  دننک  تکرـش  يرادازع  لفاحم  سلاجم و  رد  تسا ، ینیـسح  بتکم  هب  دنمقالع  ناملـسم و  نز  کی  بسانم 
رایسب ّتیلوئسم  هک  دنزاسن  هدولآ  هانگ  هب  دنسپان ، تاکرح  تسردان و  ششوپ  اب  ار  ینید 

__________________________________________________

ص 284 ج 44 ، راونالاراحب ، (. 1)
87 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. دراد ینیگنس 
اـعوسات و مّرحم و  ماـّیا  ًاـصوصخم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  سلاـجم  دنتـسه - یـسلاجم  نینچ  یلـصا  ياههیامرـس  هـک  زیزع - ناـناوج 

تهج رد  دـنیازفیب و  شیوخ  ینید  يونعم و  ياهیهاگآ  رب  هناـهاگآ ، رتهدرتسگ و  روضح  اـب  دنرامـشب و  تمینغ  ار  ینیـسح  ياروشاـع 
. دنیامن ششوک  یهلا  نادیواج  هسامح  نیا  اب  نارگید  نتخاسانشآ  ینیسح و  بتکم  جیورت 

***

87 ص :  مرتحم .....  ناحاّدم  یبهذم و  ياهتئیه  هب  هّلظ - ّدم  يزاریش - مراکم  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  هناگهدراهچ  ياههیصوت 

، مالسلا هیلع  نیسحلا  هَّللادبعابا  ترضح  نادیهش  رالاس  دّیـس و  يراوگوس  ماّیا  ییاپرب  يرمق و  مارحلا 1426  مّرحم  هام  لولح  هناتـسآ  رد 
مراکم یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  ترضح  شیامه  نیا  رد  هک  دش  رازگرب  مق  سّدقم  رهـش  رد  ناییاروشاع » میظع  شیامه   » ناونع تحت  یـشیامه 
یبهذـم ياهتئیه  زیزع و  ناحاّدـم  يارب  ار  ياهّدام  هدراهچ  همانرب  اروشاع ، هثداح  میظع  داعبا  نتخاـس  نشور  نمـض  هّلظ ) ّدـم   ) يزاریش

صلخم و ناحاّدـم  نادنمـشیدنا ، ناـملاع و  هّجوت  دروم  تشاد و  ياهدرتـسگ  ساـکعنا  اـههناسر  یبهذـم و  لـفاحم  رد  هک  دـندرک  هئارا 
: مینکیم لقن  هدرشف  روط  هب  ار  دراوم  نآ  همه  تارّکذت ، نیا  ّتیمها  ببس  هب  تفرگ . رارق  یبهذم  ياهتئیه 

ماقم الاو  يادهش  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ماقم  نأش و  دشاب و  ّتنـس ) باتک و   ) ربتعم كرادم  زا  هتفرگرب  دیاب  نازیزع  نیا  نانخـس  - 1
. ددرگ نییبت  مدرم  مومع  يارب  میظع  مایق  نیا  فادها  هدش و  ظفح  لماک  روط  هب  راعشا  ياوتحم  رد  البرک 

. ددرگ بانتجا  دهدیم ، ناگرزب  ریاس  مالسلا و  مهیلع  نید  هّمئا  هرابرد  ّولغ  يوب  هک  یلئاسم  نتخاس  حرطم  زا  - 2
88 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. دوش هئارا  هاگآ ، ناتوسک  شیپ  يوس  زا  مرتحم  ناحاّدم  هب  مزال  ياهشزومآ  دیاب  تسا ، رنه  ملع و  زا  یبیکرت  یحاّدم  هک  اجنآ  زا  - 3
هیـصوت يرادـنید  اوقت و  هب  دوش و  بانتجا  یحاّدـم  ظعو و  سلاجم  رد  يرادازع ، ببـس  هب  هاـنگ  هب  تبـسن  نداد  ناـشن  زبس  غارچ  زا  - 4

. ددرگ
. دنیامن يراددوخ  ندش  تخل  نهاریپ و  ندروآ  رد  زا  هک  دوش  هیصوت  مرتحم  نارادازع  هب  - 5

. دوش يراددوخ  ندب  نتخاس  حورجم  ندناسر و  بیسآ  زا  یلو  تسا ، ینیسح  رئاعش  زا  ینزریجنز  ینز و  هنیس  - 6
. دنشاب هتشادن  زامن  هماقا  زج  ياهمانرب  زامن  تقو  رد  هدومن و  ار  زامن  تقو  تاعارم  مرتحم  ناحاّدم  ظاّعو و  - 7

. دشاب هتشاد  تهابش  داسف  وهل و  سلاجم  ياهگنهآ  هب  دیابن  مرتحم  ناحاّدم  گنهآ  - 8
. دنریگن رارق  زومرم  ياهتسایس  تسد  هچیزاب  هک  دننک  هّجوت  يرادازع  مرتحم  ياهتأیه  - 9

. دنرذگب نآ  زا  لامجا  هراشا و  هب  دوش و  زیهرپ  ناکمالا  یّتح  مالسلا ، مهیلع  تیبلالها  تخس  بئاصم  نایب  زا  - 10
. ددرگ ناناوج - هژیو  هب  مدرم - یگدزلد  یگتسخ و  بجوم  هک  دوشن  ینالوط  ياهنوگ  هب  سلاجم  - 11

. دوش ظفح  سلاجم  نیا  رد  ناتوسکشیپ  هب  مارتحا  - 12
رد فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع   ) نامز ماما  هب  قشعو  دریگ  رارق  رظن  ّدم  دیاب  عجارم  يربهر و  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  تیوقت  - 13
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. دوش هتشاد  هگن  هدنز  بلطم ، نیرتیساسا  ناونع  هب  سلاجم  همه 
مالسلا و هیلع  نیسح  ماما  ترضح  قالخا  هب  ّقلختم  دیاب  مرتحم  ناحاّدم  ظاّعو و  - 14

89 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. دنریگب وگلا  اهنآ  زا  ناگدنونش  همه  ْمُِکتَنِْسلا » ِْریَِغب  ِساَّنِلل  ًةاعُد  اُونوُک   » قادصم هب  دنیشن و  لد  رب  اهنآ  نانخس  ات  دنشاب ، شنارای 

. تسا نیملسم  مالسا و  تیوقت  ببس  مالسا و  نانمشد  مشچ  رد  يراخ  قوف ) طیارش  اب   ) میظع مسارم  نیا  نیقی ، هب 
***

89 ص :  ناگدیدمتس .....  هاگهانپ 

اهنت هن  دشیم ؛ بوسحم  دندوب ، هتفرگ  رارق  متـس  تحت  هک  یعماوج  يارب  یبوخ  هاگهانپ  خـیرات  لوط  رد  ینیـسح  سلاجم  هکنیا  بلاج 
ینکـشنادند خساپ  سلاجم ، نیا  ناجیه  روش و  اب  هدرک و  ینیـسح  سلاجم  زا  ار  يرادرب  هرهب  رثکاّدح  مدرم  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  رد 

. دوب حرطم  هلأسم  نیمه  زین  ناتسکاپ و ...  قارع و  لالقتسا  رد  هکلب  دنداد ، ینمیرها  ياهورین  هب 
هب ار  مالسا  گرزب  دیهـش  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یگدنز  نم  میناوخیم : ناتـسودنه ، لالقتـسا  ربهر  يدناگ ، زا  یفورعم  مالک  رد 

زوریپ روشک  کـی  دـهاوخب  ناتـسودنه  رگا  هک  تسا  هدـش  نشور  نم  رب  ماهدومن و  ـالبرک  تاحفـص  هب  یفاـک  هّجوـت  ماهدـناوخ و  ّتقد 
«1 . » دنک يوریپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  قشمرس  زا  یتسیاب  ددرگ ،

نوناک سلاجم  نیا  دـهد و  هدـنزاس  يراکمه  هب  ار  دوخ  ياج  بّرخم  ياهتباقر  دـشاب و  صلاخ  اـهّتین  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  یلو 
. دوش رهاظ  نآ  رد  يراکادف  راثیا و  ياههناشن  ددرگ و  تدحو 

لسن هب  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  ار  یتامیلعت  تسین ، مالسا  ناهج  هب  رصحنم  يزیتس  ملظ  تلادع و  يارجا  هلأسم  هک  اجنآ  زا 
. ددرگ اهتّما  مامت  ياشگهار  دناوتیم  داد ، رشب 

__________________________________________________

ص 289 تخومآ ، اهناسنا  هب  نیسح  هک  یسرد  زا : لقن  هب  ( 1)
90 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

هرهچ دوخ ، کچوک  راکفا  اب  هاگآان  دارفا  دادـن  هزاجا  تساریپ و  هفارخ  هنوگ  ره  زا  ار  نآ  دـیاب  مسارم  نیا  تلاصا  هبذاج و  ظـفح  يارب 
. دنرب لاؤس  ریز  ار  نآ  سّدقم  فادها  دنهاکب و  نآ  تمظع  زا  دننک و  میسرت  مسارم  نیا  زا  یتسردان 

***
91 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

اروشاع مایق  ياههشیر  مود : شخب 

هراشا

93 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: هراشا

نآ ياهشـسرپ  همه  يارب  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  داد ؛ رارق  هعلاـطم  دروم  رگیدـکی  زا  يادـج  ناوتیمن  ار  یخیراـت  ثداوـح 
. تفای روخ  رد  یخساپ  ثداوح ،
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هچ هثداح ، ره  دـیآیم . دـیدپ  ریجنز - هتـسویپ  مه  هب  ياـههقلح  نوچمه  یثداوح - هلـسلس  دـنویپ  زا  یخیراـت  هثداـح  کـی  تقیقح ، رد 
. تشاد دهاوخ  هدنیآ  رد  ییاهدمآیپ  راثآ و  هک  هنوگنامه  دراد ، هتشذگ  رد  ياهشیر  گرزب ، هچ  کچوک و 

. دراد يرتشیب  ییوجیپ  ّتقد و  هب  زاین  نآ  یبایهشیر  دشاب ، رتگرزب  رتهدیچیپ و  هچ  ره  هثداح  هک  تسا  یعیبط 
، يرجه لاس 61  ینعی  شقّقحت ، فرظ  رد  طقف  ار  نآ  ناوتیمن  تسین ؛ انثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  زین  اروشاع  هثداـح  نوچمه  یگرزب  هثداـح 

. دنامیم یقاب  رگلیلحت  کی  يارب  یناوارف  خساپیب  ياهشسرپ  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  داد ؛ رارق  یسررب  لیلحت و  دروم 
هبّیط و هسمخ  هدنامزاب  اهنت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دنزرف  یمالـسا ، تّما  درک ، رواب  ناوتیم  هنوگچ  هک  تسد  نیا  زا  یـشسرپ 

محر هداوناخ  نیا  درم  نز و  ناوج و  ریپ و  كدوک و  هب  دناسرب ؛ تداهش  هب  عیجف  تروص  نآ  هب  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هشوگرگج 
. دزرون غیرد  نانآ  ّقح  رد  یمتس  چیه  زا  درب و  تراسا  هب  ار  رگید  یعمج  دنارذگب و  غیت  ِمد  زا  ار  یعمج  دنکن ؛

94 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
بقع هب  اهلاس  نآ ، هدنهد  لیکشت  یلصا  لماوع  للع و  يرجه و  لاس 61  مّرحم  هثداح  ياههشیر  ییاسانـش  يارب  تسا ، مزال  ور  نیا  زا 
دروم هدرـشف - تروص  هب  دـنچ  ره  ار - هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـّلوت  مالـسا و  روهظ  زا  شیپ  اـهلاس  ثداوـح  هکلب  میدرگرب .

. میهد رارق  هعلاطم  یسررب و 
ازـسب یمهـس  گرزب  هثداـح  نآ  شیادـیپ  رد  کـی  ره  هک  تسا  هداد  مه  تسد  هب  تسد  یثداوـح  ینـالوط ، ًاتبـسن  ياـهلاس  رد  هک  ارچ 

. دناهتشاد
. درک ادج  مه  زا  ای  تفرگ ، هدیدان  ار  اهنآ  ناوتیمن  هدش و  لصّتم  رگیدکی  هب  ریجنز  ياههقلح  نوچ  هک  ییاههثداح 

. میهدیم رارق  یسررب  دروم  لصف  تشه  رد  ار  میظع  هثداح  نیا  ياههشیر 
***

95 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

95 ص :  مشاهینب .....  اب  هّیماینب  هنیرید  ینمشد   1

هراشا

نانمشد نیرتتخـس  رـس  هک  دهدیم  ناشن  یخیرات  ياهّتیعقاو  یلو  دوب  شیرق  هلیبق  زا  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هکنیا  اب 
شنادنزرف هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیلع  توادع  ینکشراک و  رد  یشالت  شـشوک و  چیه  زا  دناهتـساخرب و  هلیبق  نیمه  زا  زین  مالـسا 

دندروآ راب  هب  یکاندرد  خلت و  ثداوح  نانچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ًاصوصخ  دندرکن . راذـگورف 
. درک دهاوخن  شومارف  ار  نآ  زگره  مالسا  خیرات  هک 

ردص ياهگنج  یسررب  هعلاطم و  دندوب . هلیبق  نیمه  زا  تسا ، هداد  خر  نانآ  نیب  اهدروخرب  نیرتنینوخ  هک  هّیماینب  مشاهینب و  هریت  ود 
هدوب هّیماینب  هفیاط  زا  نیضّرعتم  رادمدرس  هکنآ  رگم  دنتفرگن ، رارق  ضّرعت  دروم  هاگچیه  مشاهینب  هک  تسا  ّتیعقاو  نیا  يایوگ  مالسا 

. دنتشاد رارق  نآ  لباقم  فرط  رد  هّیماینب  نامدود  هکنآ  زج  دندربن  ریشمش  هضبق  هب  تسد  یگنج  چیه  رد  تسا و 
: ددرگیم رب  رما  دنچ  هب  هفیاط  ود  نیا  تافالتخا  نیرتمهم 

95 ص :  یخیرات .....  ياههشیر  فلا )

، دوب رادروخرب  اهلد  رد  یّصاخ  ّتیعقوم  زا  هدیدنـسپ  قالخا  وکین و  ياهتلـصخ  رطاخ  هب  هکنیا  اب  مالـسا ، ربمایپ  موس  ّدج  فانم » دبع  »
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قبط تسایر  تموکح و  دوبن . هبعک  یلاع  بصانم  ندروآ  گنچ  هب  رد  راّدلادبع »  » دوخ ردارب  اب  تباقر  ددص  رد  زگره  یلو 
96 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

عازن هب  رگیدکی  اب  بصانم  يّدصت  رد  نانآ  نادنزرف  ردارب  ود  نیا  توف  زا  سپ  یلو  دوب . راّدلادبع »  » يو ردارب  اب  ّیُصق »  » شردپ ّتیصو 
. دنتخادرپ

هب مشاه  تشگنا  ّدلوت ، ماگنه  هک  دندوب  هدیبسچ  مه  هب  يولق  ود  ردارب  ود  سمـشدبع  مشاه و  ياهمان  هب  فانم  دـبع  نادـنزرف  زا  نت  ود 
«1 . » دنتفرگ دب  لاف  هب  ار  نآ  مدرم  دش و  يراج  يدایز  نوخ  ندرک  ادج  عقوم  دوب . هدیبسچ  سمشدبع  شردارب  یناشیپ 

. دنوشیم هتخانش  هّیماینب »  » هب سمش  دبع  نادنزرف  و  مشاهینب »  » هب مشاه  نادنزرف  خیرات  رد 
نایّکم و یناگرزاب  ندرب  الاب  رد  وا  هتسجرب  ياهماگ  مدرم و  یگدنز  عضو  دوبهب  رد  يو  ياهشـشخب  لذب و  مشاه و  مرک  يدرمناوج و 
، نمی يوس  هب  ناتـسمز  رد  ماش و  يوس  هب  ناتـسبات  رد  شیرق  ترفاسم  يزیریپ  نینچمه  و  تسب ، ناّسغ  ریما  اب  هطبار  نیا  رد  هک  ینامیپ 

. دوب هدروآ  ناغمرا  هب  شیارب  ار  ياهداعلا  قوف  ّتیبوبحم 
دربیم و کشر  فلتخم  لیابق  نایم  رد  شیومع  هملک  ذوفن  تمظع و  ّتیعقوم و  همه  نیا  زا  مشاه - هدازردارب  سمشدبع - دنزرف  هّیما » »

یگرزب تمظع و  رب  رتشیب  اهییوگدب  نیا  یلو  دروآ ؛ ور  شیومع  زا  ییوگدب  هب  دنک ، ياج  مدرم  لد  رد  ار  دوخ  تسناوتیمن  هکنیا  زا 
. دوزفا مشاه 

ات دنورب  برع ) نایاناد  زا   ) ینهاک دزن  رگیدـکی  قاّفتا  هب  ات  درک  راداو  ار  دوخ  يومع  تخوسیم ، تداسح  شتآ  رد  هک  هّیما »  » ماجنارس
شاهدازردارب داهنشیپ  طرـش  ود  اب  مشاه  ات  دش  بجوم  هّیما »  » رارـصا دریگ . تسد  هب  ار  روما  مامز  تفرگ ، رارق  وا  دیجمت  دروم  مادک  ره 

. دریذپب ار 
. دنک ینابرق  جح  ماّیا  رد  رتش  دص  دندش  موکحم  هک  مادک  ره  هکنآ : لّوا 
. دیامن نطو  يالج  هتفگ و  كرت  ار  هّکم  لاس  هد  ات  موکحم  صخش  مود :

یلو دنتفر ، هّکم ) یکیدزن  رد  یّلحم  « ) نافسُع  » نهاک دزن  هب  قفاوت  نیا  زا  سپ 
__________________________________________________

ص 16 ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 13 و  ج 2 ، يربط ، خیرات  (. 1)
97 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

هد ات  دـش  روبجم  یلبق  رارق  قبط  هّیما »  » هک دوب  نیا  دوشگ . يو  يانث  حدـم و  هب  نابز  داتفا  مشاه  هب  نهاک  مشچ  ات  هّیما ، راـظتنا  فـالخرب 
«1 . » دنیزگ تماقا  ماش  رد  دنک و  كرت  ار  هّکم  لاس 

صّخـشم زین  ماش  هقطنم  رد  ار  نایوما  ذوفن  للع  دنکیم ، نشور  یبوخ  هب  ار  هفیاط  ود  نیا  ياهینمـشد  هشیر  هکنآ  رب  هوالع  هّیـضق  نیا 
. تخاس مهارف  دعب  ياههرود  رد  ار  اهنآ  تموکح  تامّدقم  ماش  اب  نایوما  هنیرید  طباور  هنوگچ  هک  دزاسیم 

هدرپ رتشیب  ّتیلهاج  نامز  رد  هریت  ود  نیا  فالتخا  هلصاف و  زا  هک  دنکیم  لقن  ار  يرگید  ناتساد  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلایبا » نبا  »
. درادیم رب 

. تسا رگید  فرط  زا  هّیماینب  یماندب  تراقح و  لّمحت  و  وس ، کی  زا  مشاهینب  ریگمشچ  تمظع  یگرزب و  زا  یشان  هک  یتافالتخا 
. تخورفیم رخف  رفعجنبهَّللادبع  رب  درک و  دای  یکین  هب  شیوخ  دادجا  ءابآ و  زا  شردپ ، روضح  رد  هیواعم  دنزرف  دـیزی  لقن ، نیا  قباطم 

(. تسا فانم  دبع  دنزرف  سمش  دبع  دنزرف  هّیما  دنزرف  برح  دنزرف  نایفسوبا  دنزرف  هیواعم  تسا ، رکذ  هب  مزال  )
نادناخ هانپ  رد  دروآ و  هانپ  ام  رب  هک  ومه  برح ، هب  ایآ  ینکیم ، تاهابم  نم  رب  تناکاین  زا  کیمادک  هب  : » تفگ دیزی  خساپ  رد  هَّللادـبع 

»؟ درکیم یگدنز  ام  تیامح  لّفکت و  تحت  هک  نآ  سمش  دبع  هب  ای  دوب و  ام  یگناخ  مالغ  هک  یسک  نآ  هّیما ، هب  ای  تسیز ، ام 
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نانخـس دش  اهنت  دیزی  شرـسپ  اب  نوچ  یلو  داد  نایاپ  ار  یظفل  هعزانم  نیا  یّـصاخ  یکریز  اب  دوب ، هتـسشن  تکاس  هظحل  نآ  ات  هک  هیواعم 
بلطملادبع اب  هک  يدادرارق  رطاخ  هب  لاس  هد  تّدـم  هب  هّیما  : » تفگ نانخـس  نآ  حیـضوت  رد  داد و  رارق  دـییأت  دروم  ار  رفعج  نب  هَّللادـبع 

مشاه شردارب  تسد  هب  مشچ  هراومه  یتسد ، یهت  رقف و  ّتلع  هب  زین  سمـش  دبع  تخادرپ و  یمالغ  یگدنب و  هب  يو  هناخ  رد  دوب  هتـسب 
«2 «. » دوب هتخود 

__________________________________________________

ص 17 ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  زا  هتفرگرب  (. 1)
( صیخلت اب   ) همان 28 لیذ  ، 230 ص 229 - ج 15 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. 2)

98 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
یعلو صرح و  همه  دوجو  اب  هّیماینب - نارـس  ّتیلهاج  نارود  رد  هک  دنکیم  لقن  نامثعوبا »  » شداتـسا زا  رگید  ياج  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

دـندوب و رود  بصاـنم  نیا  زا  هراومه  دـندادیم - ناـشن  دوـخ  زا  یعاـمتجا  زاـتمم  هاـگیاج  یلاـع و  بصاـنم  ندروآ  گـنچ  هب  يارب  هک 
. دوب شیرق  ياههریت  رگید  مشاهینب و  رایتخا  رد  ًاتدمع  جاّجح  ییاریذپ  تیاقـس و  هودـنلاراد و  تسایر  هبعک ، يراد  هدرپ  نوچ  یبصانم 

«1»
. تخاسیم روهلعش  اهنآ  ياهلد  رد  ار  دسح  شتآ  و  تشاذگیم ، رثا  اهنآ  هّیحور  رد  عضو  نیا  نیقی  هب 

98 ص :  مشاه .....  ینب  هژیو  تازایتما  ب )

98 ص :  تلیضف .....  ملع و  هب  یگتسارآ  - 1

زا مشاـهینب  نادـناخ  يرادروـخرب  هکلب  تشادـن ، ینوریب  يرهاـظ و  لـئاسم  نیا  رد  هشیر  اـهنت  مشاـهینب  اـب  هّیماینب  فـالتخا  هلـصاف و 
ماجنارـس دنتـشاد ؛ رارق  هّیماینب  زا  دوخ  نابیقر  ضغب  تداسح و  دروم  هراومه  هک  داد  رارق  یحطـس  ناـنچ  رد  ار  ناـنآ  راکـشآ ، ّتیونعم 

یهلا ناگتـشرف  دـش  دـمآ و  ّلحم  ناشیاههناخ  دـش و  سرغ  نانآ  نادـناخ  رد  تماما »  » و تّوبن »  » تخرد هک  دندیـسر  یهاگیاج  هب  نانآ 
. تفرگ همشچرس  نانآ  زا  فراعم  مولع و  دیدرگ و 

: دیامرفیم یعماج  نانخس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
اِنب ْمُهَجَرْخَأ ، َو  انَلَخْدَأ  َو  ْمُهَمَرَح  َو  اناطْعَأ  َو  ْمُهَعَـضَو  َو  ُهَّللا  اَنَعَفَر  ْنَأ  اْنیَلَع ، ًایَْغب  َو  ًابِذَک  انَنوُد  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِـساَّرلا  ُمُهَّنَأ  اوُمَعَز  َنیِذَّلا  َْنیَأ  »
ْنِم ُةالُْولا  ُُحلْـصَت  َو ال  ْمُهاوِس  یلَع  ُُحلْـصَت  ال  ٍمِشاه ، ْنِم  ِنْطَْبلا  اَذـه  ِیف  اوُسِرُغ  ٍْشیَُرق  ْنِم  َۀَِّمئَألا  َّنِإ  یمَْعلا ، یَلْجَتُْـسی  َو  يدُْـهلا  یَطْعَتُْـسی 

تبسن متس  غورد و  قیرط  زا  ار  اعّدا  نیا  و  ام ، هن  دنملع  رد  ناخسار  اهنآ  دندرکیم  اعّدا  هک  یناسک  دنیاجک  ْمِهِْریَغ ؛
__________________________________________________

23 ص 22 - ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  هب : دوش  عوجر  و  راصتخا ) اب  . ) ص 198 ج 15 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن  حرش  (. 1)
99 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

مورحم ار  اهنآ  درکاطع و  ام  هب  دروآ ؛ نییاپ  ار  اهنآ  داد و  يرترب  ار  ام  دـنوادخ  هک ) دـنیبب  ات  دنتـسه  اجک  اهنآ  . ) دـندومنیم حرطم  ام  هب 
نایانیبان ام  رون  زا  دـنباییم و  تیادـه  ام  هلیـسو  هب  مدرم  تخاس . جراخ  ار  اهنآ  دومن و  لخاد  شیوخ ) تمعن  نوناک  رد   ) ار ام  تخاـس ؛

رد ماقم  نیا  تسا ، هدش  سرغ  مشاه  زا  لسن  نیا  نیمزرـس  رد  ناشدوجو  تخرد  دنتـسه و  شیرق  زا  ناماما  نیقی  هب  دـنیوجیم . ینـشور 
«1 «. » دنرادن ار  تماماو  تیالو  یگتسیاش  اهنآ  زا  ریغ  نارادمامز  تسین و  نارگید  روخ 

99 ص :  یگداوناخ .....  تلاصا  اوقت و  یکاپ و  - 2
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نایب حرـش و  هب  يزاین  دوشیم ، لزان  نانآ  ناگرزب  نارـس و  نأش  رد  ریهطت  هیآ  هک  ياهفیاط  بَسَن  بَسَح و  تراهط  یگداوناخ و  تلاصا 
اهدعب نانآ  هک  نیا  دوجو  اب  هک  دوب  هدش  ماع  ّصاخ و  دزنابز  يردق  هب  هّیماینب  نادرم  نانز و  نیگنن  یگدنز  نآ ، لباقم  رد  یلو  درادـن ؛

هک ینانز  دنزاس . وحم  اههرطاخ  زا  ار  اهییاوسر  نآ  دنتسناوتن  دنتـشاد ، تسد  رد  ار  نیملـسم  روما  مامز  بوکرـس  قانتخا و  اب  لاس  اههد 
اب ناشبسن  نییعت  رد  رفن  دنچ  هک  ییاهناسنا  تسا . هدوب  زاب  ياهناگیب  درم  ره  يور  هب  ناشیاههناخ  ِرد  و  هدوب ، صاخ ! مچرپ  ياراد  ًامسر 

«2 . » دنتسنادیم اهنآ  ردپ  ار  دوخ  مادک  ره  دندشیم و  ریگرد  مه 
: دیامرفیم هیواعم  همان  باوج  رد  هدرک ، هراشا  هتکن  نیمه  هب  هاتوک  هلمج  کی  رد  ینعم  رپ  ياهراشا  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

َو ال ٍِبلاط  ِیبَأَک  َنایْفُـسُوبَأ  َو ال  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَعَک  ٌبْرَح  َو ال  ٍمِشاهَک  ُۀَّیَمُأ  َْسَیل  ْنِکل  َو  ُنَْحن  َِکلذَـکَف  ٍفانَم » ِدـْبَع  ُوَنب  اـّنِإ  : » َکـُلُوق اَّمَأ  َو  »
هب  ) يرآ میتسه . فانمدبع  نادنزرف  همه  ام  هکنیا  هب  وت  نخس  اّما  و  ِقیِصَّللاَک ؛ ُحیِرَّصلا  َال  َو  ِقِیلَّطلاَک  ُرِجاهُْملا 

__________________________________________________

هبطخ 144 هغالبلا ، جهن  (. 1)
ج 1، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  باسنالا و  تابارقلا و  باب  ج 3 ، يرشخمز ، راربالا  عیبر  هب  دوش  هعجارم  رتشیب  عالّطا  يارب  (. 2)

ص 125 ص 336 و ج 2 ،
100 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

نارجاهم زگره  تسین و  بلاطوبا  دـننام  نایفـسوبا  بلطملادـبع و  نوچ  برح  و  مشاه ، دـننام  هّیما  زگره  یلو  تسا ؛ نینچ  رهاظ ) بسح 
«1 !«. » دنتسین ردپ  هب  هدش  بوسنم  نوچ  بسنلا  حیحص  نادنزرف  هدش و  دازآ  ناریسا  نوچ 

يور زا  هک  یسک  نآ  هک  تسا  نیا  ماما  روظنم  : » دسیونیم یـشوپهدرپ  يارب  ِقیِـصَّللاَک » ُحیِرَّصلا  َال  َو   » هلمج حیـضوت  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
«. تسین تسا ، هدروآ  مالـسا  میانغ ، ایند و  ندروآ  تسد  هب  يارب  ای  سرت  يور  زا  هک  یـسک  دننام  تسا  هدروآ  مالـسا  صالخا  داقتعا و 

«2»
یبا نبا  دراد و  هّیماینب  بسن  هب  هراشا  رهاـظ  بسح  هب  قیـصل »  » هملک دـسیونیم : نخـس  نیا  نتـسناد  دودرم  نمـض  یـسلجم  هماـّلع  یلو 

سمش دبع  لسن  زا  هّیما »  » هک دناهدرک  حیرصت  نادنمشناد  زا  یخرب  یّتح  تسا ، هدز  ینادان  هب  ار  دوخ  هیواعم  يوربآ  ظفح  يارب  دیدحلا 
تساوخیم یسک  هاگره  ّتیلهاج  نامز  رد  و  داد ، رارق  دوخ  هدناوخدنزرف  ار  وا  سمـش  دبع  هک  تسا  هدوب  یمور  مالغ  يو  هکلب  هدوبن ،

يو بسن  هب  مالغ  نآ  بیترت  نیدـب  هدروآرد و  يو  يرـسمه  هب  ار  برع  زا  يرتخد  هدرک و  دازآ  ار  يو  دـهد  تبـسن  دوخ  هب  ار  یمالغ 
. تشگیم قحلم 

: دیوگیم دریگیم و  هجیتن  یسلجم  هماّلع  هاگنآ 
«3 . » دنشابیم شیرق  هب  بوسنم  هکلب  دنتسین ، شیرق  زا  ًاساسا  هّیماینب  نیاربانب ،

100 ص :  يدرف .....  ياهیگتسیاش  - 3

زا راـثیا ، تواخــس ، يدرمناوـج ، نوـچمه  دوـب ، راکــشآ  ناـشرادرک  راـتفر و  رد  هـک  یقـالخا  يوـنعم و  لـیاضف  رب  هوـالع  مشاــهینب 
زین هداعلاقوف  تغالب  تحاصف و  تروص و  نسح  نوچ  يرهاظ  ياهییابیز  زا  یگتسراو ؛ دهز و  یگتشذگدوخ و 

__________________________________________________

همان 17 هغالبلا ، جهن  (. 1)
ص 119 ج 15 ، دیدحلا ، یبانبا  هغالبلاجهن  حرش  (. 2)
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ص 107 ج 33 ، راونالاراحب ، (. 3)
101 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ار دسح  شتآ  و  دزیم ، مه  رب  ار  نانآ  ینورد  شمارآ  یتخـس  هب  هّیماینب  هدولآ  یگدنز  لباقم  رد  لامکو  لامج  نیا  دندوب و  رادروخرب 
. تخاسیم روهلعش  ناشنورد  رد 

- سمـش دبع  نادنزرف  نیب  قرف  نایب  رد  شیرق ، فیاوط  زا  کی  ره  ياهیگژیو  نوماریپ  یلاؤس  هب  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
: دیامرفیم نینچ  مشاهینب  و  دنتسه - اهنآ  زا  هّیماینب  هک 

هفیاط  » ام اّما  ُحَبْصَأ ؛ َو  ُحَْصنَأ  َو  ُحَْصفَأ  ُنَْحن  َو  ُرَْکنَأ  َو  ُرَْکمَأ  َو  ُرَثْکَأ  ْمُه  َو  انِسوُُفِنب ، ِتوُْملا  َْدنِع  ُحَمْسَأ  َو  انیِْدیَأ ، ِیف  اِمل  ُلَْذبَأَف  ُنَْحن  اَّمَأ  َو  »
اهنآ میرتدنمتواخـس ، همه  زا  ناـج  لذـب  ماـگنه  هب  میرتهدنـشخب و  میراد  تسد  رد  هچنآ  هب  تبـسن  شیرق  فـیاوط  همه  زا  مشاـهینب »

«1 !«. » میرتابیز رتزوسلد و  رتحیصف و  ام  دناتشز و  راّکم و  ّتیعمج و  رپ  هّیماینب ) )

101 ص :  مالسا .....  روهظ  اب  تافالتخا  شتآ  ندش  روهلعش 

رایتخا رد  رتشیب  رهـش  يداصتقاو  یـسایس  تردق  ًاقاّفتا  درک  زاغآ  هّکم  رد  ار  دوخ  توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  یماگنه 
. دوب هّیماینب  نامدود 

، نارئاز ییاریذـپ  هبعک و  هناخ  ینابهاگن  اب  نآ  رب  هوالع  دـندوب و  هتخودـنا  یناوارف  ياهلام  يراوخاـبر ، تراـجت و  هار  زا  هریت  نیا  نارس 
دندرکیم تکرح  تافرع  زا  نایجاح  هک  یتقو  جـح  ماـگنه  تهج  نیمه  هب  دـندوب . هدروآ  تسد  هب  زین  ینید  هطلـس  یعون  شیوخ  يارب 

یکی زا  ار  نآ  هک  تسا  كاپ  یتقو  هماج  درک و  فاوط  كاپ  هماج  اب  ار  هبعک  دیاب  دنتـشاد  داقتعا  هک  ارچ  تسبیم . راب  هفلدزم  زا  شیرق 
«2 ! » دنک فاوط  هنهرب  دوب ، راچان  هدننک  فاوط  دندادیمن  هماج  یسک  هب  نانآ  رگا  و  دنریگب ! شیرق  فیاوط  زا 

عضو دوخ  يوس  زا  ار  ینیناوق  ینید ، هطلس  تسایر و  نیمه  هیاس  رد  شیرق  عقاو  رد 
__________________________________________________

116 راصق ، هملک  هغالبلا ، جهن  (. 1)
دعب هب  ص 125  ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  هب : دینک  عوجر  (. 2)
102 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. دندادیم نت  نآ  هب  زین  برع  لیابق  رگید  دندرکیم و 

. تفرگ رارق  يّدج  دیدهت  دروم  ینید - تسایر  يّدام و  ّتیفارشا  ههبج - ود  ره  رد  شیرق  يرهاظ  تمشح  مالسا  روهظ  اب  یلو 
، هداـس رهاـظ  هب  توعد  نیا  راـنک  رد  مارآ  مارآ  یلو  دـشیم . هصـالخ  نیتداهـش  يادا  یتسرپاـتکی و  رد  مالـسا  ربماـیپ  توـعد  نیتـسخن 
. دش ناونع  ناراگزیهرپ  هب  هبعک  تیالو  ندرپس  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  مدرم  تاواسم  یعامتجا و  تلادـع  هنیمز  رد  يرگید  ياهتساوخرد 

. دوب راگزاسان  تخس  لهجوبا - نایفسوبا و  نوچ  هّیماینب  ياسؤر  هژیو  هب  شیرق - نارس  یعامتجا  ّتیعقوم  عفانم و  اب  هک  یتساوخرد 
نادنمروز نازودنا و  لام  يارب  نازیم  هچ  ات  مالـسا  دناسریم  تسا ، هدـش  لزان  تثعب  لیاوا  رد  هک  هزمه »  » هروس تایآ  نیتسخن  رد  ّتقد 

. دیآیم رامش  هب  يّدج  دیدهت  ملاظ ،
رب ياو  ُۀَمَطُْحلا ؛»...  اَم  َكاَرْدَأ  اَمَو  ِۀَـمَطُْحلا * ِیف  َّنَذَْـبُنَیل  اَّلَک  ُهَدَـلْخَأ * َُهلاَم  َّنَأ  ُبَسْحَی  ُهَدَّدَـعَو * ًالاَم  َعَمَج  يِذَّلا  ٍةَزَمُّل * ٍةَزَمُه  ِّلُکِّل  ٌْلیَو  »

. تسا هدرک  هرامش  هدرک و  عمج  ناوارف  لام  هک  یسک  نامه  نابز ! هزره  يوج  بیع  ره 
شتآ تسیچ  ینادیم  هچ  دوشیم و  باترپ  یـشتآ  هب  نیقی ، هب  هکلب  تسین ! نینچ  دیـشخب . دهاوخ  شیدـبا  رمع  ایند  لام  هک  درادـنپیم 

! نازوس
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. دشاب دنیاشوخ  شیرق  رگرامثتسا  نارس  شوگ  رد  هک  دوبن  يزیچ  رطخ  ياهگنز  نیا 
دوخ نامیا  هار  رد  ناج  ياپ  ات  هک  هعماـج  طّـسوتم  اـی  فیعـض  رـشق  ناـیم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نوزفازور  ذوفن  رگید  يوس  زا 

مالسا نیناوق  ربارب  رد  اهنآ  يداصتقا  هطلس  تازاوم  هب  زین  نانآ  ینید  هطلـس  هک  تخاس  رطخ  نیا  هّجوتم  ار  شیرق  دندرکیم ، یگداتـسیا 
. تسا هتفرگ  رارق  دیدهت  دروم 

رد ار  شیوخ  یعامتجا  ّتیعقوم  عورـشمان و  عفانم  هکنیا  صوصخ  هب  دـیکرت ، ناـنآ  هنیرید  ياـههنیک  ضغب و  هراـب  کـی  هب  هک  دوب  نیا 
مامت اب  اذل  دندیدیم . يدوبان  ضرعم 

103 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
کیرحت دـندز : تسد  ياهدرتسگ  عیـسو و  شالت  هب  دـننکیم  هچ  دـننادب  هکنآ  یب  نانآ  دنتـساخرب . هزات  نییآ  نیا  اب  هزراـبم  هب  تردـق 

ربمایپ و ّدـض  رب  نانآ  نتخیگنارب  هنیدـم و  نکاس  يدوهی  ياـههلیبق  اـب  ناـمیپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  ّدـض  رب  فلتخم  لـیابق 
. دیشخبن ياهجیتن  اهشالت  نیا  زا  کی  چیه  یلو  رگید ، نوگانوگ  ياههئطوت  نینوخ و  ياهگنج  يزادنا  هار  هرخالاب 

راوخ ار  يو  هّکم  هب  دورو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يریگولج  اب  دنتـشادنپیم  مشـش - لاس  رد  هّیبیدح - حلـص  نامیپ  ياضما  اب  نانآ 
زاجح رب  شیوخ  یمـسر  تموکح  هب  نامیپ  نیا  ياضما  اـب  عقاو  رد  هک  نیا  زا  لـفاغ  دـندرک ؛ همیب  هّکم  رب  ار  ناـشدوخ  هطلـس  دـندرک و 

، فارتعا نیا  اب  دوب  یعیبط  و  دندرک ، فارتعا  برثی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یمـسر  تموکح  هب  ینمـض  تروص  هب  دنداد و  نایاپ 
. دوش لزلزتم  دندوب ، هتسب  رگید  لیابق  اب  هک  ییاهنامیپ 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  مالسا و  دوس  هب  شکمشک  عازن و  نیا  نایاپ  راظتنا  رد  زاجح  رگید  لیابق  نارس  يرجه ، متشه  لاس  ات  لاس ، نآ  زا 
. تخیر ورف  هرابکی  هب  شیرق  تمشح  هّکم ، ندش  میلست  اب  ماجنارس  هک  دندوب  هلآ 

يداصتقا تردق  یعامتجا و  ّتیعقوم  مه  دنداد و  تسد  زا  ار  شیوخ  ینید  هطلس  تسایر و  مه  تسکش ، نیا  شریذپ  اب  شیرق ، عقاو  رد 
. ار دوخ 

اب نیملـسم  ربماـیپ و  ّدـض  رب  اـههئطوت  رگید  اـهگنج و  یتسرپرـس  رادهنماد ، تخـس و  هزراـبم  نیا  لوـط  ماـمت  رد  مـینکن  شوـمارف  یلو 
. دوب هّیماینب - هفیاط  سیئر  نایفسوبا -

زج هک  دـندیورگ  مالـسا  هب  یماگنه  دـندوب ، هداد  فک  زا  ار  شیوخ  يونعم  يّدام و  ّتیفارـشا  یهورگ  ره  زا  شیب  هک  شنامدود  يو و 
. دنتشادن رگید  ياهراچ  نآ 

راوس جوم  نیا  رب  دـنناوتب  رگا  هک  تسا  هدـش  هدوشگ  نانآ  يور  هب  ایند  عماطم  زا  يرادروخرب  يارب  ياهزاـت  ِرد  دـندرک  رّوصت  هوـالع  هب 
هرود تازایتما  مامت  هک  اجنآ  زا  یلو  « 1 . » دنداد نت  مالسا  هب  هنابلط  تعفنمو  هنایوجدوس  اذل  دنوشیم ، لیان  دوخ  دوصقم  هب  دنوش 

__________________________________________________

اوُدَجَو اَّمَلَف  َْرفُْکلااوُّرَسَأ  َو  اوُمَلْسَتْسا  ِنِکل  َو  اوُمَلْـسَأ  ام  َو  : » دومرف هفیاط  نیا  ندروآ  مالـسا  اب  طابترا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  (. 1)
یناروای هک  یماگنه  اّما  دنتشاد ؛ ناهنپ  هنیس  رد  ار  رفک  دندش و  میلست  رهاظ  رد  هکلب  دندوب ، هتفریذپن  ار  مالـسا  نانیا  ُهوُرَهْظَأ ؛ ِْهیَلَع  ًاناوْعَأ 

همان 16) هغالبلا ، جهن  «. ) دنتخاس راکشآ  دندوب ، هدرک  ناهنپ  ار  هچنآ  دنتفای ، مالسا  ّدض  رب 
104 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ار یتخس  يراوخ  تسکـش و  هّکم ) حتف  زور  رد  تراسا  دنب  زا  ناگدشدازآ  « ) اقَلُط  » ناونع لوبق  اب  دندوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یلهاج 
دوب نیا  دنتفرگ . لد  رد  قباس  یثوروم  ياههنیک  رب  هوالع  ار  مشاهینب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هنیک  تّدـش  هب  دـندوب  هدـش  لّمحتم 

. دنتشادنرب تسد  دوخ  راکشآ  ناهنپ و  ياههئطوت  زا  ياهظحل  زین ، ندش  میلست  زا  سپ  هک 
اب ـالبرک  ناتـساد  زا  سپ  دـیزی  تسا و  هدروـخ  مقر  هفیاـط  نیمه  تسد  هب  ـالبرک  نینوـخ  هثداـح  مینیبـب  رگا  مینکیمن  بّجعت  نیارباـنب ،
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(. دیآیم دعب  لصف  رد  هک   ) تفگ نخس  مشاهینب  زا  نتفرگ  ماقتنا  زا  تحارص 
***

105 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

105 ص :  هلآ .....  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  نامز  ياهتسکش  زا  مالسا  نانمشد  ماقتنا   2

هراشا

مالـسلا هیلع  ادـخ  لوـسر  ناـمز  رد  دوـخ  ياهتسکـش  زا  هّیماینب  هـک  دوـب  یماـقتنا  ـالبرک ، نینوـخ  يارجاـم  ياـههشیر  زا  رگید  یکی 
. دنتفرگیم

اور مالسلا  هیلع  ادخ  لوسر  هب  تبسن  ار  اهرازآ  اهراشف و  اهینکـشراک ، عاونا  دنتـساخرب و  تفلاخم  هب  شیرق  ناکرـشم  مالـسا ، روهظ  اب 
غیرد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  اـب  یتفلاـخم  هنوـگ  چـیه  زا  زین  نایفـسوبا - ناـنآ  گرزب  هژیو  هب  هّیماینب  ناـیم  نـیا  رد  دنتـشاد .

. دندیزرون
تـسکش يرجه ، مود  لاس  رد  هکنآ  ات  تشاد ، همادا  ادخ  لوسر  ّدض  رب  نانآ  رازآ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترجه  زا  سپ 

هتشک نایم  رد  « 1 . » دندیـسر تکاله  هب  شیرق  زا  نت  داتفه  دربن ، نیا  رد  دـندش . لّمحتم  ردـب  فورعم  گنج  رد  ناناملـسم  زا  ار  یتخس 
ییاد هبتع ،» نب  دیلو   » و دنه ) ردپ   ) هیواعم يردام  ّدج  هبتع »  » نانآ هلمج  زا  هک  دـندشیم  هدـید  زین  هیواعم  ناشیوخ  زا  نت  دـنچ  ناگدـش 

«2 . » دندوب هیواعم  ردارب  هلظنح »  » هیواعم و
__________________________________________________

(1)
ص 169 ج 1 ، يربط ، خیرات  ص 372 و  ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  هب : دینک  عوجر  . 

همان 64 زا  یـشخب  رد  هلمج  زا  دراد ، ارجام  نیا  هب  ياهراشا  تسا ، هتـشون  هیواعم  هب  هک  هغـالبلا  جـهن  همان 28 و 64  رد  ناـنمؤمریما  (. 2)
دج و رکیپ  رب  هک  تسا  يریـشمش  نامه  نم  دزن  ٍدِـحاو ؛ ٍماقَم  ِیف  َکیِخَأ  َو  َِکلاخ  َو  َكِّدَِـجب  ُُهتْـضَضْعَأ  يِذَّلا  ُْفیَّسلا  َيِدـْنِع  َو  : » دومرف

«. مدیبوک تردارب  ییاد و 
. تخیرگ هکلهم  زا  هک  هیواعم  تشگ و  ریسا  هک  ورمع  دش . هتشک  هک  هلظنح  دنتشاد ، تکرش  نایفسوبا  نادنزرف  زا  نت  هس  ردب  گنج  رد 
ص ج 2 ، ماشه ، نبا  هریـس  . ) درکیم هجلاعم  ار  دوخ  هاـم  ود  اـت  دوب و  هدرک  مرو  شیاـهاپ  دیـسر ، هکم  هب  یتقو  هک  درک  رارف  ناـنچ  يو 

(294
106 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

نیا رد  ناکرشم  يربهر  دندیسر و  تداهـش  هب  ناناملـسم  زا  رگید  یعمج  هزمح و  دحا »  » گنج نایرج  رد  يرجه  موس  لاس  رد  دنچ  ره 
. دندوب مالسا  زا  ماقتنا  یپ  رد  هتشاد و  لد  رد  ار  ردب »  » هنیک نانچمه  هّیماینب  یلو  دوب ، نایفسوبا  هدهع  هب  دربن 

ناـمیا هّکم  حـتف  ناـمز  اـت  درکیم و  يربهر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ّدـض  رب  ار  يرگید  ياـهگنج  نآ ، زا  سپ  هک  نایفـسوبا 
درواین و تمواقم  بات  دـندوب ، هتفرگ  ار  هّکم  فارطا  يرجه ) متـشه  لاس   ) هّکم حـتف  يارب  هک  مالـسا  میظع  رکـشل  ربارب  رد  دوب ، هدرواین 

مالسا زگره  حضاو ، نیارق  تداهش  هب  اّما  دش . ناملـسم  رهاظ - هب  زین - هیواعم  شرـسپ  وا ، هارمه  هب  دروآ و  مالـسا  رهاظ  هب  دش و  میلـست 
. دوبن تبغر  يور  زا  یعقاو و  نانآ 

تبغر يور  زا  زگره  نانآ  نادـنزرف  هیواعم و  نایفـسوبا و  هک  دراد  هراشا  هتکن  نیا  هب  هغالبلا  جـهن  ياج  دـنچ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
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: دیامرفیم هیواعم  هب  باطخ  همان 17  رد  هلمج  زا  دنتفریذپن . ار  مالسا 
ای دوب و  ایند  يارب  ای  راک ، نیا  اّما  دیدش ؛ نید  نیا  لخاد  هک  دیدوب  یناسک  زا  امـش  ًۀَبْهَر ؛ اَّمِإ  َو  ًۀَـبْغَر  اَّمِإ  ِنیِّدـلا : ِیف  َلَخَد  ْنَّمِم  ُْمْتنُک  َو  »

«. سرت زا 
: دیامرفیم همان 16  رد  نینچمه 

هک یسک  نآ  هب  دنگوس  ُهوُرَهْظَأ ؛ ِْهیَلَع  ًاَناوْعَأ  اوُدَجَو  اَّمَلَف  َْرفُْکلا ، اوُّرَسَأ  َو  اوُمَلْسَتْسا ، ِنِکل  َو  اوُمَلْـسَأ  اَم  َۀَمَـسَّنلا ، َأََرب  َو  َۀَّبَْحلا ، َقَلَف  يِذَّلاَوَف  »
دندوب هدش  میلست  رهاظ  رد  هکلب  دنتفریذپن ، ار  مالسا  نانآ ) ناتـسد  مه  صاع و  ورمع  هیواعم و   ) نانآ دیرفآ ، ار  ناسنا  تفاکـش و  ار  هناد 

«. دنتخاس راکشآ  دندوب ، هدرک  ناهنپ  ار  هچنآ  دنتفای ، مالسا  ّدض  رب  یناروای  هک  یماگنه  اّما  دنتشاد ؛ ناهنپ  هنیس  رد  ار  رفک  و 

106 ص :  شیرق .....  ناکرشم  تسکش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  شقن 

رد ییازسب  مهس  رگید  ياهگنج  رد  دوب و  ریذپانراکنا  یساسا و  یشقن  شیرق ، ناکرشم  تسکـش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  شقن  دیدرت  یب 
دش ببس  نیمه  تشاد و  رفک  ههبج  تسکش 

107 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. دنریگب لد  رد  ترضح  نآ  زا  میظع  ياهنیک  شیرق  ناکرشم  هک 

هیلع یلع  تعاجـش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يدرمیاـپ  اـب  مالـسا ، ّدـض  رب  ناـنآ  هدرتسگ  ياـهشالت  هک  هّیماینب  ناـیم  نیا  رد 
، دندیـسر تکاله  هب  ترـضح  نآ  تسد  هب  نوگانوگ  ياهگنج  رد  نانآ  ناشیوخ  زا  یعمج  دـنام و  ماجرفان  ناناملـسم  ریاس  مالـسلا و 

. دندوب مشاهینب  زا  يریگماقتنا  تهج  یتصرف  رظتنم 
ّطلسم روما  رب  هک  یماگنه  اّما  دنتشادن ، ار  نتفرگ  ماقتنا  يریگرد و  تأرج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  مالـسا و  يزوریپ  اب 

. دنتخاس راکشآ  ار  شیوخ  ياههنیک  دندش ،

107 ص :  مالسلا .....  هیلع  ادخ  لوسر  ینارگن 

دومرف نایب  ناناملسم  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ّتیعقوم  ماقم و  اهراب  هکنآ  اب  طیارش و  همه  هب  هّجوت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
هیـصوت ناناملـسم  هب  ار  دوخ  تیب  لها  هب  یکین  اهراب  درک و  بوصنم  تماما  هب  ار  ترـضح  نآ  رفن  نارازه  نایم  رد  مخ  ریدغ  زور  رد  و 

. دوب وا  نادناخ  مالسلا و  هیلع  یلع  ّقح  رد  شیرق  ياههنیک  نارگن  هراومه  یلو  دومرف ؛
رظن مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  هک : دـنکیم  لقن  ریبکلا » مجعم   » رد یناربط »  » ّتنـس لها  گرزب  ملاـع 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  ترضح  نآ  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دش  هدیسرپ  وا  زا  یتقو  تخیر . کشا  دنکفا و 
دوجو وت ) هب  تبـسن   ) یهورگ نورد  رد  هک  تسا  ییاههنیک  يارب  نم ) هیرگ  ( ؛ ِینوُدـِقْفَی یَّتَح  ََکل  اهَنوُدـُْبی  َال  ٍمْوَق  ِروُدُـص  ِیف  ُِنئاغَـض  »

«1 «. » تخاس دنهاوخ  راکشآ  نم  زا  سپ  ار  نآ  هک  دراد ،
__________________________________________________

هدـمآ زین  يرگید  ریبعت  اب  انعم  نیمه  ص 107 . ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ص 61 و  ج 11 ، یناربط ، ریبـکلا ، مجعم  (. 1)
ص 355) ج 3 ، یبهذ ، لادتعالا  نازیم  « ) يِدَْعب ْنِم  اَّلِإ  ََکل  اهَنوُْدبَی  َال  ٍمْوَق  ِروُدُص  ِیف  ٌنَحا  : » دومرف ترضح  نآ  هک  تسا 

108 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

108 ص :  دوب .....  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  نارگن  زین  مالسلا  هیلع  یلع 
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يارب یتصرف  رظتنم  هراومه  دـندوب ، هدروآ  مالـسا  رهاـظ  هب  ناـنآ  زا  یعمج  هک  شیرق  تسنادیم ، یبوخ  هب  زین  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما 
دندوب هتسشن  نیمک  رد  یلو  دنتفاییمن ؛ شیوخ  دصاقم  همه  يارجا  يارب  یفاک  هنیمز  مالسلا  هیلع  یلع  صخش  دوجو  اب  اّما  دندوب ؛ ماقتنا 

. دنریگب نانآ  زا  ار  مالسا  نامز  ياهتسکش  ماقتنا  عاضوا ، رب  لماک  ّطلست  اب  هک 
هب مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دسیونیم : وا  تسا . نایامن  یبوخ  هب  ینارگن  نیا  دنکیم ، لقن  ترـضح  نآ  زا  دیدحلایبانبا »  » هک ینخـس  رد 

: درادیم هضرع  دنوادخ 
َو ْمُهَْنَیب  َْتلُح  َو  اْهنَع ؛ اوُزَجَعَف  ِرْدَْغلاَو ، ِّرَّشلا  َنِم  ًابوُرُض  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِکلوُسَِرل  اوُرَمْـضَأ  ْمُهَّنِإَف  ٍْشیَُرق ؛ یلَع  َکیِدْعَتْـسا  یِّنِإ  َّمُهَّللا  »

َْتنَأَف ِینَْتیَّفََوت  اذِإَف  ًاّیَح ، ُْتمُد  ام  امُْهنِم  ٍْشیَُرق  َةَرَجَف  ْنِّکَُمت  َو ال  ًاْنیَـسُح ، َو  ًاَنَـسَح  ْظَـفْحا  َّمُهَّللا  َّیَلَع . ُةَِرئاَّدـلا  َو  ِیب ، ُۀَـبْجَْولا  َِتناـکَف  اـهَْنَیب ؛
دندوب یناسک  نانآ  هک  ارچ  میوجیم ؛ کمک  شیرق  رب  يزوریپ  يارب  وت  زا  نم  ادـنوادخ ! ٌدیِهَـش ؛ ٍءْیَـش  ُّلُـک  یلَع  َْتنَأ  َو  ْمِْهیَلَع ، ُبِیقَّرلا 

؛ يدش اهنآ  دصاقم  يارجا  عنام  وت  دـندنام و  ناوتان  نآ  يارجا  زا  یلو  دنتـشاد ، رظن  رد  تربمایپ  هرابرد  ار  اهگنرین  اههئطوت و  عاونا  هک 
نم هک  ینامز  ات  امرف و  ظفح  ار  نیـسح  نسح و  اراگدرورپ ! دـیدرگ . جیـسب  نم  ّدـض  رب  اههئطوت  دـش و  نم  هّجوتم  اـهوهایه  همه  سپس 

بقارم دوخ  وت  یتفرگرب ، نانآ  نایم  زا  ارم  هک  یماگنه  زاسم و  مهارف  نانآ  هب  تبـسن  ار  شیرق  نارجاف  هئطوت  یباـیتسد و  ناـکما  ماهدـنز 
«1 «. » یهاوگ زیچ  ره  رب  وت  ینانآ و 

108 ص :  تسا .....  راکشآ  ماقتناو  هنیک  راثآ  هیواعم  نانخس  زا 

یبوخ هب  ناوتیم  یمالسا  روشک  رب  هطلس  نامز  رد  هیواعم  راتفر  لامعا و  زا  دنچ  ره 
__________________________________________________

هدمآ تالمج  نیا  زا  یشخب  زین  هبطخ 172  هغالبلا ، جهن  دوخ  رد  هتکن 413 . ص 298 ، ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. 1)
تسا

109 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
هدرک تبث  ار  يو  زا  ینانخس  هاگ  خیرات  یلو  « 1 « ؛ درک طابنتسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  نآرق و  مالسا ، اب  ار  وا  ینمشد 

. دراد تیاکح  ترضح  نآ  مان  وحم  يارب  وا  شالتو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  وا  ینمشد  زا  تحارص  هب  هک  تسا ،
اب نم  هک  تسا  هدش  لقن  هیواعم ) دامتعا  دروم  رای  « ) هبعـش نب  ةریغم   » دنزرف هریغم » نب  فرطم   » زا دـسیونیم : يدوعـسم »  » فورعم خّروم 

فیرعت وا  شوه  لقع و  زا  تشگیم و  رب  تفگیم و  نخـس  وا  اب  تفریم و  هیواـعم  دزن  زور  ره  مردـپ  میدـمآ و  ماـش  هب  هریغم »  » مردـپ
مدرک رّوصت  نم  درک . يراددوـخ  ماـش  ندروـخ  زا  هک  ياهنوـگ  هب  دوـب ، نیگهودـنا  رایـسب  یلو  تشگرب ، هیواـعم  دزن  زا  یبـش  درکیم .

رب مدرم  نیرتثیبـخ  دزن  زا  بشما  نم  تفگ : یتحاراـن ؟ همه  نـیا  بـشما  ارچ  مدیـسرپ : تـسا . هدـش  ادـیپ  اـم  هداوناـخ  هراـبرد  یلکـشم 
يزاسهشیپ و ار  تلادـع  رگا  هتفرگ ، ـالاب  وت  ماـقم  متفگ : وا  هب  مدوب ، هدرک  تولخ  هیواـعم  اـب  هکنیا  يارب  تفگ : ارچ ؟ متفگ : مدرگیم .

يرطخ زورما  نانآ  روآ ، اجب  محر  هلـص  نک و  یکین  مشاهینب  زا  تنادـنواشیوخ  هب  ًاصوصخم  تساـجب . رایـسب  ینزب  ریخ  راـک  هب  تسد 
. دنرادن وت  يارب 

، تفر ایند  زا  هک  یماگنه  اّما  داد ؛ ماجنا  دهدب ، ماجنا  دیاب  هچنآ  دیـسر و  تفالخ  هب  رکبوبا  تفگ : دش و ) ینابـصع  بلقنم و  وا   ) ناهگان
ایند زا  هک  یماگنه  زین  وا  دیشک ! تمحز  لاس  هد  دیـسر و  تفالخ  هب  رمع  سپـس  رکبوبا ! دنیوگیم : یهاگ  طقف  دش ؛ شومارف  مه  وا  مان 

! داد ماجنا  يدایز  ياهراک  دیـسر و  تفالخ  هب  نامثع  نامردارب  اهنآ  زا  دعب  رمع ! دـنیوگیم : یهاگ  طقف  تفر ؛ نایم  زا  مه  شمان  تفر ،
رب  ) ار وا  مان  هبترم ، جـنپ  زور  ره  تسا ) مرکا  لوسر  هب  هراشا   ) مشاـهوخا یلو  تفر ؛ ناـیم  زا  مه  وا  ماـن  تفر ، اـیند  زا  هک  یماـگنه  یلو 

سپس ردام ! یب  يا  دنامیم ، یقاب  ام  زا  یمان  لمع و  هچ  لاح ، نیا  اب  ِهَّللا » ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  : » دنیوگیم دننزیم و  دایرف  اههنذأم )
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! دنگوس ادخ  هب  ًاْنفَد ؛ ًاْنفَد  اَّلِإ  ِهَّللاَو  : » تفگ
__________________________________________________

240 ص 238 - 253 و ج 4 ، ص 250 - ج 3 ، هغالبلا ،) جهن  حرش   ) مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ماما  مایپ  هب : دینک  عوجر  (. 1)
110 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 !!«. » منک نفد  هشیمه  يارب  ار  مان  نیا  هک  نیا  زج  تسین  ياهراچ 
يو ور ، نیا  زا  دراد . تیاکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  مالـسا و  زا  وا  هنیک  هیواعم و  ياههمانرب  زا  یبوخ  هب  ارجام  نیا 

رد ار  يرامـشیب  تایانج  دیـشکن و  تسد  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادناخ  اب  ینمـشد  زا  زگره 
مالـسلا و هیلع  نسح  ماما  ندـناسر  تداهـش  هب  شنادـنزرف ، یلع و  نعل  ّبس و  جاور  نآ  نشور  ياـههنومن  هک  هدـش  بکترم  ناـنآ  ّقح 

. تسا رگید  يرایسب  رجح و  نارای  يدع و  نب  رجح 

110 ص :  ردب .....  ياههتشک  ماقتنا  دیزی و 

لوسر دنزرف  نتشک  گنن  تفرگ و  تروص  وا  روتـسد  هب  البرک  میظع  تیانج  دوب و  قافآ  هرهـش  ینید  یب  داسف و  رد  هک  هیواعم  نب  دیزی 
ارجام نیا  اب  ار  يوما  تموکح  رابتیانج  هحفـص  دـیرخ و  دوخ  يارب  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  نت  هراـپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

دنچ هک  تسا ، هدروآ  نایم  هب  نخـس  ردـب  ياههتـشک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ماقتنا  زا  اهراب  تخاس ، رتکیرات  رتهاـیس و 
: دینکیم هظحالم  اًلیذ  ار  نآ  زا  هنومن 

ياهرس دورو  اجنآ  زا  دوب و  هتسشن  « 2 « » نوریج  » رب فرشُم  یّلحم  رد  دوخ  رـصق  رد  دیزی  هک  تسا  ییاجنآ  هب  طوبرم  تسخن ، دروم  - 1
: دنکیم همزمز  ار  راعشا  نیا  هک  دندینش  لاح  نامه  رد  درکیم . هدهاشم  ار  مالسلا  مهیلع  تیبلها  ناریسا  ناوراک  سّدقم و 

ِنُوریِج یبُر  یلَع  ُسوُمُّشلا  َْکِلت  ْتَقَرْشَأ  َو  ُلوُمُْحلا  َْکِلت  ْتََدب  اََّمل  »
« ِینُویُد ِمیِرَْغلا  َنِم  ُْتیَضَق  ْدَقَلَف  ْحِصَت  َال  ْوا  ْحِص  ُْتلُقَف  ُبارُْغلا  َبِعَن 

نم دیشک . دایرف  یغالک  نامز  نآ  رد  دیبات ، نوریج  ياهیدنلب  رب  ادهـش ) ياهرـس   ) اهدیـشروخ نآ  و  دش ، رادیدپ  هلفاق  نآ  هک  یماگنه  »
«1 !«. » متفرگ مناراکهدب  زا  ار  دوخ  بلط  هک  نم  ینزن ، ای  ینزب  دایرف  متفگ :

؛ دـیوگیم نخـس  یمالـسا  ياـهگنج  رد  دوخ  ماوقا  دادـجا و  ياـهنوخ  ماـقتنا  زا  حیرـصت  زا  رتنشور  هیاـنک  تروص  هب  راعـشا  نیا  رد 
! متفرگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  ّتیلهاج  ياهنوخ  ینعی  دوخ  ِبلط  هک  تسا  نیا  شدوصقم 

بل و رب  دوخ  یتسدبوچاب  هک  یلاح  رد  دیزی  دنتخاس ، دیزی  سلجم  دراو  ار  البرک  نادیهش  سّدقم  ياهرـس  هک  تساجنآ  رگید  دروم  - 2
: دناوخیم ار  راعشا  نیا  دزیم ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادند 

ْلََزن ٌیْحَو  َال  َو  َءاج  ٌرَبَخ  اَلَف  ِْکلُْملِاب  ُمِشاه  ْتَبَِعل 
ْلَسَْألا ِْعقَو  ْنِم  ُجَرْزَْخلا  َعَزَج  اوُدِهَش  ٍرْدَِبب  یِخایْشَأ  َْتَیل 

ْلَشَتَال ُدیِزَی  ای  اُولاَقل  َو  ًاحَرَف  اوُّلَهَتْساَو  اوُّلَهََأل 
ْلَدَتْعاَف ٍرَْدب  َْلثِم  انْمَقَأ  َو  اًلَثَم  ٍرْدَِبب  ُهاْنیَزَجَف 

«2  » ْلَعَف َناک  ام  َدَمْحَأ  ِیَنب  ْنِم  ْمِقَْتنَأ  َْمل  ْنِإ  ٍفِْدنِخ  ْنِم  ُتَْسل 
! هدش لزان  ییحو  هن  دوب و  هدمآ  ادخ ) يوس  زا   ) يربخ هن  عقاو  رد  و  دندرک ، يزاب  تنطلس  اب  ادخ ) لوسر   ) مشاه نادنزرف  »

! تسا هدمآ  يراز  هب  هزین  تابرض  زا  هنوگچ  جرزخ  هلیبق  هک  دندیدیم  زورما  دندوب ، هدش  هتشک  ردب  گنج  رد  هک  نم  ناگرزب  شاک 
! دنکن درد  تتسد  دیزی  يا  دنتفگیم : دندزیم و  دایرف  يداش  زا  لاح ، نآ  رد 
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__________________________________________________

ص 435 مومهملا ، سفن  (. 1)
ندش هتشک  دحا و  گنج  زا  سپ  ار  يراعشا  يو  تسادخ . لوسر  تخسرس  نانمـشد  زا  يرَْعبَز » نب  هَّللادبع   » زا تایبا  نیا  مود  تیب  (. 2)
هلیبق هک  دندیدیم  دندوب و  زورما  ردب  گنج  رد  ام  ناگتشک  شاک  هک  درک  وزرآ  نآ  رد  دورس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارای 

ص البرک ، هّصق   ) تسا هدورـس  دوخ  ار  هّیقب  درک و  هدافتـسا  تیب  نیا  زا  دیزی  دـننکیم . يراز  هنوگچ  هنیدـم ) ناملـسم  لیابق  زا   ) جرزخ
(. 495

112 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
! میدش ربارب  هجیتن  رد  میدرک و  هلماعم  نانآ  اب  ردب  دننامه  میداد و  نانآ  هب  ار  ردب  يارجام  رفیک  زورما 

«2 «. » مریگن ماقتنا  مرکا ) لوسر   ) دمحا نادنزرف  زا  رگا  متسین  « 1 « » ْفِْدنِخ  » ِنادنزرف زا  نم 
: تفگیم تخاونیم ، مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبعیبا  نادند  بل و  رب  هک  یلاح  رد  هسلج  نامه  رد  دـیزی  هک  تسا  هدـش  لقن  نینچمه 

«3 «. » ردب زور  ربارب  رد  تسا  يزور  زورما  ٍرَْدب ؛ ِمْوَِیب  ٌمْوَی  »
. دوشیم راکشآ  مالسا  ینابم  هب  وا  نامیا  مدع  دیزی و  رفک  یبوخ  هب  تارابع  نیا  زا 

ربارب رد  هک  ار  شیوخ  هفیاط  زا  ناگدـش  هتـشک  ماقتنا  تساوخیم  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نادـناخ  زا  ماـقتنا  یپ  رد  يو 
وا و دریگب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دندیسر ، تکاله  هب  ناناملسم  عافد  اب  دندیشک و  ریشمش  دندرک و  ملع  دق  نآرق  مالـسا و 
یمالسا و میظع  بالقنا  ربارب  رد  هکلب  دندوب . هدرواین  نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  نآرق و  هب  هاگچیه  شّدج  ردپ و 

شیوخ شالت  هب  هناقفانم  دندش و  ناملسم  رهاظ  هب  ور ، نیا  زا  دنتشادن . تمواقم  بات  ناناملـسم  یپ  رد  یپ  ياهيزوریپ  مالـسا و  رکـشل 
هب دـندمآرب و  یلهاـج  ّتنـس  ياـیحا  یپ  رد  دـندیدیمن ، شیوخ  يارب  یبـیقر  دـندز و  هیکت  تردـق  هکیرا  رب  هک  زور  نآو  دـنداد  همادا 

. دنتساخرب شیوخ  ناشیوخ  یهاوخنوخ 
__________________________________________________

ِنادـنزرف شرـسمه  مان  هب  ار  سایلا  نادـنزرف  تسا . ناولح  تنب  الیل  شمان  هک  تسا  راِزن  نب  رَـضُم  نب  سایلا  رـسمه  بقل  فِدـْنِخ » (. » 1)
خیرات هب : دینک  عوجر  . ) دوشیم بوسحم  دیزی  هلمج  زا  شیرق و  يالعا  ياههّدـج  زا  فدـنخ  نیاربانب ، برعلا ) ناسل   ) دـندیمان فدـنخ 

(25 ص 24 - ج 1 ، يربط ،
زا تسا . هدش  لقن  دـیزی  زا  یّنـس  هعیـش و  دّدـعتم  ياهباتک  رد  فلتخم ، تاریبعت  اب  راعـشا  نیا  ص 122 . ج 2 ، یـسربط ، جاجتحا  (. 2)

ص 188؛ ج 8 ، يربط ، خیرات  ص 133 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ص 123 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم  ص 231 ؛ قودص ، یلاما  هلمج :
ص 423 و ج 1 ، ریثک ، نبا  ریسفت  ص 267 ؛ يرونید ، لاوطلا  رابخا  ص 80 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  ص 208 ؛ ج 8 ، ریثک ، نبا  ۀیاهنلا  ۀیادبلا و 

ص 72 ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش 
ص 123 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (. 3)

113 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

113 ص :  نایوما .....  رگید  زا  ینانخس 

طّسوت هکنآ  رب  هوالع  اروشاع  نینوخ  دربن  فادها  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ماقتنا  يارجام 
. دش يراج  نابز  رب  زین  هّیماینب  زا  رگید  دارفا  يوس  زا  دش ، نایب  دیزی 

: دومرف تفرگ و  رارق  دیزی  هاپس  ربارب  رد  اروشاع  زور  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  هک  یتقو  - 1
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ضغب و ّتلع  هب  وـت  اـب  اـم  گـنج  دـنداد : خـساپ  یعمج  ماهداد ؟ رییغت  ار  یتّنـس  اـی  ماهدرک ؟ كرت  ار  یّقح  اـیآ  دیـشکیم ؟ ارم  هچ  يارب 
«1 . » تسا هتشک  ار  ام  دادجا  نینح  ردب و  گنج  رد  وا  هک  ارچ  میراد ؛ یلع  تردپ  زا  هک  تسا  ياهنیک 

ربق هب  هراشا  اب  تفر و  ربنم  رب  دوب ، هنیدم  مکاح  زور  نآ  هک  يوما  صاع  نب  دیعس  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  نینچمه  - 2
. دندرک ضارتعا  يو  هب  دندش و  تحاران  نخس  نیا  زا  راصنا  ردب .»! زور  ربارب  رد  زورما  ٍرَْدب ؛ ِمْوَِیب  ٌمْوَی  : » تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

«2»
نایوما و لد  رد  هدـش  مکارتم  ياههنیک  البرک ، نینوخ  يارجام  ياههشیر  زا  یکی  هک  تفایرد  ناوتیم  ینـشور  هب  يدـنب  عمج  کـی  رد 

یمارگ لوسر  مالسا و  زا  دنتساوخیم  نانآ  عقاو ، رد  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  شیوخ  ياهتسکـش  زا  نانآ  ماقتنا 
. دننک ناربج  ار  اهتسکش  نآ  دنریگب و  ماقتنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا 

. میربیم نایاپ  هب  ّتنس  لها  رصاعم  ناگدنسیون  زا  یکی  زا  ینخس  اب  ار  تمسق  نیا 
نامز ياهگنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ياهتداشر  تعاجـش و  لقن  زا  سپ  بلاطیبا » نب  یلع   » مان هب  دوخ  باتک  رد  بیطخ  میرکلادبع 

: دسیونیم رفک  كرش و  نارس  يدوبان  رد  ترضح  نآ  ریذپانراکنا  شقن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
دوب و رتریگتخس  رتدیدش و  ناکرشم  هب  تبسن  ناناملسم  همه  نایم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  »

__________________________________________________

یلاعم ص 492 ؛ نیـسحلا ، مامالا  تاملک  ۀـعوسوم   ... ) ٍْنیَنُح َو  ٍرْدـَب  َمْوَی  انِخایْـشَِأب  َلَعَف  ام  َو  َکـِیبَِأل  اَّنِم  ًاـضُْغب  َکـُِلتاُقن  ْلـَب  اُولاـقَف : (. 1)
ص 11) ج 2 ، نیطبسلا ،

ص 72 ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. 2)
114 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ناج رد  هنیک  نیا  دـش . يو  هب  تبـسن  نانآ  هنیک  ببـس  نیمه  دـناسر و  تکـاله  هب  ار  ناـنآ  نادـنواشیوخ  ناردـپ و  نادـنزرف ، زا  یعمج 
ریپ و شیرق ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  هکنآ  اـت  تشاد ...  دوـجو  زین  دـندش  ناملـسم  هکنآ  زا  سپ  شیرق ، ناکرـشم 

«. دنتخاس هراوآ  هدرب و  تراسا  هب  ار  نانآ  نانز  دندنارذگ و  دوخ  ریشمش  مد  زا  ار  مشاهینب  ناکدوک  ناوج و 
: دیازفایم سپس 

نانآ ایوگ  َِعئاقَو ؛ ْنِم  َِکلذ  الَت  ام  َو  َءالَبْرَک ، ِیف  ِِهْتَیب  ِلآ  َو  ِْنیَسُْحلا  َعَرْـصَم  َرُکْذَن  ْنَأ  اُنبْـسَح  َو  ٍدُحُأ ، َو  ٍرَْدب  ِیف  اهْالتَِقل  اذِهب  ُرَْأثَت  امَّنَأَک  َو  »
نداتفا نوخ  كاخ و  هب  هک  تسا  یفاک  هنومن  يارب  دـنریگب و  دـحا  ردـب و  رد  ار  دوخ  ياههتـشک  ماقتنا  دنتـساوخیم  شیوخ  راک  نیا  اب 

«1 «. » مینک رکذ  ار  نآ  زا  سپ  تیبلها ) نانز  تراسا   ) ثداوح البرک و  رد  شنادناخ  نیسح و 
***
__________________________________________________

( صیخلت اب   ) 155 ص 154 - ج 3 ، هینغم ، داوج  دمحم  هغالبلاجهن ، لالظ  یف  لقن  قباطم  ( 1)
115 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

115 ص :  نایوما ..... ) تموکح  يزیر  هیاپ  رد  هفیقس  شقن   ) هفیقس رد  هئطوت   3

هراشا

، دندوب هتخادـنا  هار  هب  مالـسا  ّدـض  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  رـصع  رد  ار  اههئطوت  اهگنج و  نیرتگرزب  اهلاس ، هک  هّیماینب » »
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. دندنارذگیم راگزور  یماندب  يراوخ و  اب  ناناملـسم  نایم  رد  ربمایپ ) ناگدشدازآ  « ) اقَلُط  » ناونع هب  خـلت  یتسکـش  شریذـپ  اب  ماجنارس 
لباقم رد  هتشذگ  ههد  ود  نوچ  دنناوتب  ات  دندوبن  رادروخرب  ياههجو  رابتعا و  چیه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلحر  ماگنه  نانآ 

. دنزیخ اپب  مالسا  دیدج  جوم 
زا مشاهینب »  » تسد هجیتن  رد  داـتفا و  قاـّفتا  هفیقـس  ناـیرج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  هک  ياهثداـح  اـب  یلو 

هّیماینب یعطق  هطلس  هب  تیاهن  رد  هک  تشگ  مهارف  یطیارـش  دش ، هاتوک  زور  نآ  مطالترپ  داینبون و  هعماج  ّتیریدم  یمالـسا و  تموکح 
. دیماجنا یمالسا  هعماج  رب 

: میونشب يراخب » حیحص   » ینعی ّتنس  لها  عبانم  نیرتربتعم  زا  ار  نخس  نیا  دیراذگب 
هدابع نب  دعـس  دندوب  ددصرد  نانآ  دـننک . باختنا  يریما  ناناملـسم  يارب  ات  دـندوب  هدـمآ  مهدرگ  هفیقـس  رد  راصنا  زا  یهورگ  زور  نآ 

. داد تسکش  ار  راصنا  هورگ  شیرق  تلیـضف  مچرپ  نتـشارفارب  اب  رکبوبا »  » یلو دننیزگرب ؛ ریما  ناونع  هب  ار  جرزخ - هلیبق  سیئر  يراصنا -
شیرق زا  دیاب  ناناملسم  ياوشیپ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  نخس  نیا  اب  يو 

116 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
تماعز و اهنت  ربمایپ  و  درک ؛ هزرابم  نآ  اب  مالسا  هک  یلصا  درک . هبلغ  نانآ  رب  برع  ماوقا  ریاس  رب  شیرق  زایتما  لصا  رب  هیکت  اب  « 1 « » دشاب

. دوب هداد  رارق  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیبلها  رد  ار  تّما  ییاوشیپ 
باختنا رایعم  هک  تسا  ّتیعقاو  نیا  يایوگ  تسا  اـم  تسد  رد  زورما  هفیقـس ، رد  زور  نآ  ياـهوگوتفگ  نوماریپ  هک  یتاـیاور  راـبخا و 

. دیخرچیم ندوب  یشرق »  » روحم لوح  ًاتدمع  عمج  نآ  رد  هفیلخ 
: دیوگیم هغالبلا  جهن  هبطخ 26  لیذ  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

هلیبق زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اریز  دوشیمن ، یـضار  امـش  تموکح  تراما و  هب  زگره  برع  دنگوس ! ادخ  هب  : » تفگ راصنا  هب  رمع  »
تموکح و رد  ام  اب  دـناوتب  هک  تسیک  درک . دـهاوخن  عانتما  دـنک  تموکح  ربمغیپ  هفیاط  زا  يدرم  هکنیا  زا  ًاعطق  برع  یلو  تسین . امش 

«2 « .»؟ میتسه وا  دنواشیوخ  ناکیدزن و  ام  هکنآ  لاح  دنک ، هضراعم  يدّمحم  ثاریم 
: تسا هدمآ  نینچ  قاحسا  نبا  تیاور  رد 

برع ماوقا  دنرادن و  ار  نآ  برع  ماوقا  رگید  هک  تسا  یماقم  تلزنم و  نینچ  ياراد  شیرق  زا  تعامج  نیا  هک  دـینادیم  یبوخ  هب  امـش  »
«. دش دنهاوخن  لوقلا  قفّتم  شیرق  زا  يدرم  رب  زج 

«3 «. » تخانش دهاوخن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفالخ  هب  ار  شیرق  زج  برع  موق  : » تسا هدمآ  زین  رکبوبا  نایب  رد  و 
، تسا ناناملسم  يرادمامز  يارب  مزال  طرش  هچنآ  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  موهفم 

__________________________________________________

ص 24 ج 2 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  و  صیخلت .) فّرصت و  اب   ) ص 208 ج 8 ، نیبراحملا ، باتک  يراخب ، حیحص  (. 1)
انُعِزاُنی ْنَم  ْمُْهنِم  ُةَُّوبَّنلا  َِتناک  ْنَم  اهَْرمَأ  َیِّلَُوت  ْنَأ  ُبَرَْعلا  ُِعنَتْمَت  َال  َو  ْمُکِْریَغ  ْنِم  اهُِّیبَن  َو  ْمُکَرِّمَُؤت  ْنَأ  ُبَرَْعلا  یَـضَْرت  هَّللاَو ال  ُرَمُع : َلاـق  (. » 2)

ص 38 ج 2 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ُُهتَریِشَع »؟ َو  ُُهئاِیلْوَأ  ُنَْحن  َو  ٍدَّمَُحم  َناْطلُس 
ص 24. كردم ، نامه  ٍْشیَرُِقل » اَّلِإ  َْرمَْألا  اَذه  ُفِْرعَتَال  َبَرَْعلا  َّنِإ  َو  (. »... 3)

117 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
مه نآ  هک  تسا  ياهلیبق » تفارـش   » درمـش مرتحم  درک و  تیاعر  ار  نآ  بناج  دیاب  هک  هچنآ  هکلب  تسین ، تلیـضف  يوقت و  یگتـسیاش و 

ياهنوگ هب  تسا ، هدوب  رادروخرب  یلام  ینید و  ّتیفارـشا  زا  ّتیلهاج  نامز  رد  هک  دوب  شیرق  نیا  نوچ  دوشیم ؛ هصـالخ  شیرق  رد  اـهنت 
تـسد رد  نامز  نآ  رد  ار  زاجح  تشونرـس  هک  دوب  شیرق  نیا  و  دنک ، عضو  ار  نآ  شیرق  هک  دنتفریم  ینامرف  رابریز  اهنت  ماوقا  ریاس  هک 
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ناگمه رب  دریگ و  تسد  هب  ار  ناناملسم  روما  مامز  دراد  قح  هک  تسا  شیرق  نیا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  نیاربانب ، تشاد .
. دنک ینارمکح 

. دننک هبلغ  راصنا  ریثک  عمج  رب  نآ  حرط  اب  دنتسناوت  زور  نآ  رد  شنارایتسد  رکبوبا و  هک  دوب  ياهدنرب  گرب  نیرتمهم  نیا 
شیرق یبلطزایتما  لباقم  رد  راصنا  تسکـش  اهنت  داتفا  قاـّفتا  هفیقـس »  » رد هچنآ  دـهدیم  ناـشن  مالـسا  لّوا  نرق  مین  ثداوح  يدـنب  عمج 

. دوشگ مالسا  ناهج  رب  ار  رگید  تالکشم  لئاسم و  باب  راوریجنز  هک  دش  هداهن  انب  اجنآ  رد  یلصا  هکلب  دوبن ،
: درک هصالخ  بلطم  هس  رد  ناوتیم  ار  هفیقس  ياهدمایپ  نیرتمهم 

117 ص :  مالسلا .....  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمرح  ندش  هتسکش  فلا )

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  حیرص  نانخس  هفیقس  رد  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمرح  ندش  هتسکش  هفیقس ، ياهدمایپ  نیرتمهم  زا  یکی 
. دش هتسکش  تّما  نایم  رد  ترضح  تّهبا  دش و  هدرپس  یشومارف  هب  تّما  يربهر  تفالخ و  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  بصن  رد  هلآ 

هاگتـسد تمواقم  اب  هجیتن  رد  دـنورن و  اوران  هتـساوخ  نیا  راب  ریز  نیتسار  ناـنمؤم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیبلـها  هک  دوب  یعیبط 
تّما نایم  رد  ار  نآ  دزیم و  نماد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  تمرح  رتشیب  ندش  هتـسکش  هب  دوخ  نیا  هک  دـنوش  هجاوم  تفالخ 

. دیشخبیم ّتیمسر 
شیپ اجنادـب  ات  هاگیاج  نآ  ظفح  يارب  دوب ، هدروآ  گنچ  هب  ياهلیبق  بّصعت  شتآ  نتخورفارب  اب  ار  شیوخ  هاگیاج  هک  تفالخ  هاگتـسد 

تلاسر یحو و  هناخ  هب  هک  تفر 
118 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. درکیمن روطخ  یناملسم  چیه  هّلیخم  هب  یّتح  نآ ، زا  لبق  حابص  دنچ  ات  هک  يزیچ  درب . شروی 
ساّبع ریبز ، نوچ  يدارفا  هک  نانآ  دندوب . هدرک  عانتما  رکبوبا  اب  تعیب  زا  مالـسا  ناگرزب  زا  يدادـعت  هفیقـس  ناتـساد  زا  سپ  هک  مینادیم 

عمج رد  بعک  نب  ّیبا  بزاع و  نب  ءارب  دوسا ، نب  دادقم  رسای ، نب  راّمع  يرافغ ، رذوبا  یسراف ، ناملس  بهلوبا ، نب  ۀبتع  ّبلطملادبع ، نب 
. دندوب هدش  عمج  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  لزنم  رد  یگمه  دندشیم  هدید  نانآ 

: دنکیم لقن  ّتنس  لها  فورعم  دنمشناد  ّهبر » دبع  نبا  »
همطاف ترـضح  هناخ  هب  شتآ  زا  یلعـشم  اب  يو  گنجب ! نانآ  اب  دـندرک  عانتما  تعیب  زا  نانآ  رگا  تفگ : وا  هب  داتـسرف و  ار  رمع  رکبوبا ، »

؟ ینازوسب ار  ام  هناخ  ات  يدـمآ  ایآ  باّطخ ! هداز  يا  تفگ : دـمآ و  ولج  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دـنازوسب . ار  نآ  ات  دـمآ  مالـسلا  اهیلع  ارهز 
«1 !«. » دینک تعیب  رکبوبا  اب  تّما  هّیقب  نوچ  هکنآ  رگم  يرآ . تفگ :

: تسا هدمآ  يربط  خیرات  رد  نینچمه 
هب هاگنآ  دـندوب . هدـمآدرگ  اجنآ  رد  نیرجاهم  زا  ینادرم  ریبز و  هحلط و  هک  یلاح  رد  دـمآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  لزنم  هب  باـطخ  نب  رمع  »

«2 «. » دیوش جراخ  نآ  زا  ندرک  تعیب  يارب  هکنیا  ای  منازوسب  ناترس  رب  ار  هناخ  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : نانآ 
__________________________________________________

ْنَأ یلَع  ٍران  ْنِم  ٍسَبَِقب  َلَْـبقَأَف  ْمُْهِلتاـقَف ! اَْوبَأ  ْنِإ  َُهل : َلاـق  َو  مالـسلا  اـهیلع  َۀَـمِطاف  ِْتَیب  ْنِم  ْمُهَجُرْخَِیل  ِباَّطَْخلا  َْنب  َرَمُع  َثََعب  رَْکباـبَأ  َّنِإ  (. 1)
، دیرفلا دقع   ) ُۀَّمُْألا ِهِیف  ْتَلَخَد  امِیف  اُولُخْدَت  َْوأ  ْمَعَن  َلاق : انَراد ؟ َقِرُْحَتل  َْتئِجَأ  ِباَّطَْخلا  َْنباَی  َْتلاقَف : مالسلا  اهیلع  ُۀَمِطاف  ُْهتَیِقَلَف  ْمِْهیَلَع  َمِرْضَی 

رتکد قیقحت  اب  ۀفیقـسلا ، رما  باب  فارـشالا ، باسنا  ص 30 ؛ ج 1 ، ۀسایـسلا ، ۀمامالا و  هب : دـینک  عوجر  نینچمه  ( 260 ص 259 - ج 4 ،
ص 268 ج 2 ، یلکرزرتکد ، راّکز و 

«. ِۀَْـعیَْبلا َیلا  َّنَجُرْخََتل  َْوأ  ْمُْکیَلَع  َّنَقِّرْحَال  هَّللاَو  َلاقَف : َنیِرِجاـهُْملا . َنِم  ٌلاـجِر  َو  ُْرَیبُّزلا  َو  ُۀَْـحلَط  ِهِیف  َو  ٍِّیلَع  َلِْزنَم  ِباَّطَْخلا  ُْنب  ُرَمُع  یتَأ  (. » 2)
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لاح حرش  رد  ص 189 ) ج 4 ،  ) نازیملا ناسل  رد  رجح  نبا  و  ص 108 ) ج 3 ،  ) لادتعالا نازیم  رد  یبهذ  ص 443 .) ج 2 ، يربط ، خیرات  )
زاب روز  هب  ار  همطاف  هناخ  هک  متـشاد  تسود  تفگ : دـش ، یهتنم  شگرم  هب  هک  يرامیب  نآ  رد  رکبوبا  هک  دـندرک  تیاور  دواد  نب  ناولع 

«. ِبْرَْحلا یَلَع  َقَلْغَأ  ْنِإ  َو  ُُهتْکََرت  َو  َۀَمِطاف  َْتَیب  ْفِشْکَأ  َْمل  یِّنَأ  ُْتدِدَو  : » دوب هدش  هتسب  ام  ّدض  رب  گنج  يارب  هچرگ  مدرکیمن ،
ص ج 2 ، بهذلا ، جورم  ص 36 و  ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  رد  زین  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  زین  ص 619 ) ج 2 ،  ) شخیرات رد  يربط 

تسا هدمآ   301
119 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

: دومرف درک و  باّطخ  نب  رمع  هب  ور  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دنکیم : لقن  فارشالا » باسنا   » رد زین  يرذالب » »
ارم هناخ  رد  یهاوخیم  ایآ  باّطخ ! دـنزرف  يا  ِكُوبَأ ؛ ِِهب  َءاج  اـمِیف  يْوقَأ  َکـِلذ  َو  ْمَعَن  َلاـق : ِیباـب ؟ َّیَلَع  ًاـقِرُْحم  َكاُرتَأ  ِباَّطَْخلا ! َْنباَـی  »

. يرآ داد : خساپ  ینزب ؟ شتآ 
«1 «. » تسا رتمهم  هدروآ  تردپ  هچنآ  يارب  راک  نیا  تحلصم ) )

رکبوبا دزن  تعیب  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  یتقو  هک  دش ، هدیـشک  اجنادب  ات  تشاد  هفیقـس  رد  هشیر  هک  اهتمرح  کته  نیا  هنماد 
تندب زا  ار  ترس  تسین ، يدوبعم  وا  زج  هک  ییادخ  نآ  هب  دنتفگ : دینکیم ؟ هچ  امش  منکن  تعیب  رگا  دومرف : ترضح  نآ  دندوب ، هدروآ 

«2 ! » درک میهاوخ  ادج 
كرد ًامیقتـسم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رـضحم  اهلاس  هک  یناـسک  يوس  زا  مه  نآ  اهینکـش ، تمرح  نیا  هک  دوب  حـضاورپ 
ینابلط تصرف  هدافتـسا  ءوس  دروم  نازیم  هچ  اـت  تسناوتیم  دـندوب ، هدومن  بسک  يراـبتعا  ههجو و  شیوخ  يارب  تهج  نیا  زا  و  هدرک ،

. دروآ راب  هب  ناگدنیآ  يارب  ار  یموش  جیاتن  درب و  ورف  یکاندرد  ثداوح  سوباک  رد  ار  مالسا  هدنیآ  و  دریگ ، رارق  هّیماینب »  » نوچ

119 ص :  يرشب .....  يرما  هب  یهلا  دهع )  ) تفالخ ندش  لیدبت  ب )

شلوسر دنوادخ و  میقتـسم  نییعت  ّصن و  زا  شرابتعا  هک  یهلا ، تفالخ  ندش  لیدـبت  دـمآ  تسد  هب  هفیقـس  زا  هک  ینـشور  هجیتن  نیمود 
رما کی  هب  تفرگیم ، تأشن 

__________________________________________________

هفیقسلا رما  باب  ص 268 ، ج 2 ، فارشألا ، باسنا  (. 1)
، ۀسایسلا ۀمامالا و  َکَُقنُع » ُبِرْـضَن  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  ِهَّللاَو  ًاذا  اُولاق : ْهَمَف ؟ ْلَْعفَأ  َْمل  ْنِإ  َلاقَف : ٍرَْکب  ِیبَأ  یلِإ  ِِهب  اْوَضَم  َو  ًاِّیلَع  اوُجَرْخاَف  (. » 2)

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  ۀعیب  تناک  فیک  باب  ، 31 ص 30 - ج 1 ،
120 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

زا دنچ  ینت  راصنا و  نایم  هاتوک  هرجاشم  کی  رد  ار  ّتیّمها  نیا  اب  ياهلئسم  تشونرس  ناوتیم  هک  ياهنوگ  هب  مه  نآ  دوب ، يرـشب  يداع 
. درک نییعت  ياهلیبق  یموق و  ّتیبصع  رب  هیکت  اب  مالسا ، ناگرزب  روضح  نودب  شیرق ،

ياهلصا هک  درادن  دوجو  ینیمضت  چیه  رگید  دروخ ، مقر  یّـصاخ  هفیاط  عفن  هب  ینوناق  ای  دوش ، هتـسکش  یلـصا  رگا  یعامتجا ، ماظن  رد 
. دوشن هتسکش  رگید 

يزور ّتیّمها  نیا  اب  ياهلأسم  فیلکت  درکن . يوریپ  ینّیعم  نوناق  چیه  زا  هفیلخ  رادمامز و  باختنا  هفیقس ، زا  سپ  لیلد ، نیمه  هب  تسرد 
وا و یـصخش  باختنا  لّوا و  هفیلخ  ّتیـصو  هب  رگید  زور  و  دروخ ، مقر  شیرق  زا  يرامـش  تشگنا  دادـعت  راصنا و  نیب  هرجاشم  ناـیم  رد 

. دش هدرپس  هرفن  شش  ياروش  هب  راب  رگید 
تفالخ يارب  دـیزی  يدزمان  يارب  هیواعم  ار  نآ  هک  دـش  ياهناهب  هفیلخ ، باـختنا  رد  یتاـبث  یب  جرم و  جره و  نیمه  مینادـب  تسا  بلاـج 
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. دزاس حرطم 
: تفگ نینچ  مدرم  هب  باطخ  يو 

رکبوبا غارس  هب  دوخ  ناناملسم  دادن ، رارق  دوخ  نیشناج  ار  یـسک  تفر و  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دینادیم  امـش  مدرم ! يا  »
نآ شگرم  نامز  رد  مه  رمع  دومن . راذگاو  رمع  هب  ار  تفالخ  یتّیـصو  قبط  شتافو  تقو  رد  رکبوبا  یلو  دـندرک . باختنا  ار  يو  هتفر و 

. درک لّوحم  يرفن  شش  ياروش  هب  ار 
درک يراک  مه  رمع  دوب . هدادن  ماجنا  ار  راک  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  درک  يراک  هفیلخ  نییعت  رد  رکبوبا  دینیبیم  هکنانچ  سپ 

مریگب تعیب  دیزی  يارب  هک  منیبیم  تحلصم  نم  مه  زورما  دندرک . لمع  دندید و  ار  ناناملـسم  تحلـصم  کی  ره  دوب . هدرکن  رکبوبا  هک 
«1 !«. » میامن يریگولج  تّما  نایم  رد  تافالتخا  زا  و 

يدرف مادنا  رب  تفالخ  يادر  هک  دـسریم  دولآزنط  بیجع و  رظن  هب  دوب . هدـش  سرغ  هفیقـس  رد  هک  دوب  یموش  لاهن  ِلوصحم  نیا  يرآ ،
!! دریگ رارق  دیزی  نوچ 

__________________________________________________

212 ص 211 - ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  (. 1)
121 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

121 ص :  یهاشداپ ..... ) هب  تفالخ  لیدبت   ) ماش رد  هّیماینب  ندیسر  تردق  هب  ج )

تموکح کی  هب  لیدبت  رگید ، ههد  ود  یکی  زا  سپ  دننکیم ، بیوصت  اهنآ  هک  يزیچ  دندرکیمن  رکف  ادتبا  زا  هفیقس  رد  نارضاح  دیاش 
. دش دهاوخ  یثوروم  یتنطلس 

ادیپ و ياهتیامح  اب  ینایلاس  ّیط  تموکح  نیا  هکلب  دشاب ، هدروآرب  رس  مالسا  يایند  رد  هزور  کی  هک  دوبن  ياهدیدپ  هّیماینب  تموکح 
. تشاذگ دوجو  هصرع  هب  اپ  افلخ  ناهنپ 

ماش رد  هّیماینب  یتنطلـس  تموکح  هب  هار ، همادا  رد  تفای و  لّزنت  شیرق  زا  يدرف  يرادـمامز  هب  هفیقـس  رد  دوب ، یهلا  يدـهع  هک  تفالخ 
لیدبت یثوروم  یهاشداپ  يروطارپما و  هب  ار  یمالـسا  ّتیمکاح  دوب و  وا  لامآ  نیرترب  يزودنارز ، یبلطترـشع و  هک  یتموکح  دیماجنا .

. دوب هدرک 
بوسحم ناناملـسم  زا  رهاظ  بسح  هب  هکنیا  اب  شنامدود  نایفـسوبا و  دشیم ، هدیـشاپ  هفیقـس  رد  ياهلیبق  ییوجيرترب  رذب  هک  زور  نآ 

هک دندوبن  یتّیعـضو  رد  نیملـسم  مالـسا و  هیلع  اهینمـشد  اهگنج و  نتخادنا  هار  هب  رد  ناشنیگنن  رایـسب  هقباس  ّتلع  هب  یلو  دـندشیم ،
. دننک جیسب  داینبون  نید  هیلع  ار  نانآ  هدروآ و  نامرف  ریز  هب  ار  لیابق  رگید  هتشذگ ، نارود  نوچ  دننک و  هدافتسا  تصرف  زا  دنناوتب 

مدق رد  شیرق ، یبلطزایتما  لصا  رب  هیکت  اب  دندوب  هتـسناوت  يدع »  » و ْمیَت »  » نوچ شیرق  ناشن  مان و  یب  ياههریت  دندیدیم  هک  نیا  زا  یلو 
نانمؤمریما تیاصو  تفالخ و  اب  طابترا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  حیرص  نانخـس  دعب  هبترم  رد  هدز و  رانک  ار  راصنا  تسخن 

يرگید ياهزایتما  همّدقم  تسناوتیم  زایتما  نیا  هکنیا  هچ  دندوب . نامداش  لد  رد  دنیامیپب ؛ يرگید  هار  هتفرگ و  هدیدان  مالسلا  هیلع  یلع 
! دمآ شوج  هب  تموکح  ندروآ  گنچ  هب  يارب  زین  هّیماینب  نارس  عمط  گید  هرخالاب  هک  دش  مه  نیمه  دشاب و 

: دیوگیم هدرک ، فارتعا  هتکن  نیا  هب  دوخ  نایفسوبا 
هک ماگنه  نآ  زا  تفالخ  اهِیف ؛ ُْتعِمَط  یَّتَح  ٍّيِدَع  َو  ٍْمیَت  ِیف  ْتَراص  َۀَفالِْخلا  َّنِإ  »

122 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 !«. » مدرک عمط  نآ  رد  زین  نم  داتفا  رمع ) رکبوبا و  هلیبق   ) يدع میت و  هفیاط  ود  تسدهب 

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


ربارب رد  دوب ، هدـماین  هاتوک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  لـباقم  رد  سفن  نیرخآ  اـت  هک  نایفـسوبا  نوچ  یـصخش  هک  دوب  حـضاو  رپ 
. دمآ دهاوخن  هاتوک  زگره  «، 2  » تسنادیم شیرق  موق  نییاپ  ياههدر  زا  ار  نانآ  هک  رمع  رکبوبا و  نوچ  ییاهناسنا 

هب ادـتبا  دـش ، ربخاب  ایاضق  زا  نوچ  تعجارم ، زا  سپ  تشادـن . روضح  هنیدـم  رد  نایفـسوبا  داتفا  قاّفتا  هفیقـس  يارجام  هک  یماگنه  یلو 
. تفاتش رمع  رکبوبا و  يوس  هب  دینشن  یباوج  نوچ  یلو  تفر  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دزن  هب  ییوجهنتف  روظنم 

هب تسا ، هدرک  يروآ  عمج  هک  ار  یلاوما  تاـکز  تسا  رتـهب  تسا  یکاـنرطخ  درم  يو  دـیآیم ، اـم  دزن  نایفـسوبا  تفگ : رکبوبا  هب  رمع 
«3 ! » دنک توکس  ات  یشخبب  وا  دوخ 

هک دـهدیم  ناشن  یخیرات  دانـسا  یلو  دیـسر  ارف  یمالـسا  تفالخ  هاگتـسد  اب  نایفـسوبا  زیمآتملاسم  یتسیزمه  هرود  رمع ، هشقن  نیا  اـب 
نیا شاداپ  هّیماینب  يرجه  مهدزیـس  لاـس  رد  دوب  هچ  ره  « 4 . » تسا هدوب  شزرا  یب  یلومعم و  توکـس  قح  کی  زا  رتارف  رایـسب  ّتیعقاو 

. دننکیم تفایرد  تقو  هفیلخ  زا  هنوگنیا  ار  میلست  توکس و 
- هیواعم ردارب  نایفسوبا و  دنزرف  دیزی - یگدرکرس  هب  ار  يرکشل  رکبوبا  لاس ، نآ  رد 

__________________________________________________

ص 356 ج 6 ، یناغالا ، ص 690 و  باعیتسالا ، (. 1)
ص ج 2 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلا  جهن  حرـش  ٍْشیَُرق » ِیف  ٍْتَیب  َّلَذَأ  ِْرمَْألا  اَذه  یلَع  ُْمتیِّلُو  َلاقَف : مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  یلِإ  َنایْفُـسُوبَأ  َءاج  (. » 2)

.45
ص 44 كردم ، نامه  (. 3)

: دیامرفیم ربمایپ  تلحر  زا  سپ  تفالخ  نایعّدم  اب  ناقفانم  دنویپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  (. 4)
ِراَّنلا َیلِإ  ِةاعُّدلا  َو  َِۀلالَّضلا ، ِۀَِّمئا  یلِإ  اُوبَّرَقَتَف  ُهَدَْعب ، اوَُقب  َُّمث  ََکل ، ِِهب  ْمُهَفَصَو  اِمب  ْمُهَفَصَو  َو  َكَرَبْخَأ ، اِمب  َنیِِقفانُْملا  ِنَع  ُهَّللا  َكَرَبْخَأ  ْدَق  َو  »

هک نانچنآ  ناقفانم  عضو  زا  ار  امـش  دـنوادخ  اْینُّدـلا ؛ ُمِِهب  اُولْکَأَف  ِساَّنلا ، ِباقِر  یلَع  ًاماَّکُح  ْمُهُولَعَج  َو  َلامْعَْألا  ُمُهْوَّلَوَف  ِناتُْهْبلا ، َو  ِروُّزلاـِب 
دوخ یگدـنز  هب  زین  ربمایپ  زا  سپ  ناقفانم ) نیا  . ) تسا هدرمـش  رب  امـش  يارب  ار  نانآ  فاصوا  هدوب  مزال  هک  ناـنچ  هتخاـس و  هاـگآ  دـیاب 

زین نانآ  دـنتخاس . کیدزن  خزود  شتآ  هب  ناگدـننک  توعد  هارمگ و  ناـیاوشیپ  هب  گـنرین ) و   ) ناـتهب غورد و  اـب  ار  دوخ  دـنداد و  همادا 
، هغالبلا جـهن  «. ) دـندش لوغـشم  ایند  ندروخ  هب  نانیا  هلیـسو  هب  دـندرک و  راوس  مدرم  هدرگرب  ار  اهنآ  دـندرپس و  اهنیا  تسد  هب  ار  اـهراک 

هبطخ 210)
123 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

سپ هک  يو  تسین . نایفسوبا - رگید  دنزرف  هیواعم - زج  یـسک  هاپـس  نیا  رادمچرپ  درادیم . لیـسگ  ماش  يوس  هب  نایمور  اب  گنج  يارب 
. ددرگیم بوصنم  زین  راید  نآ  تیالو  هب  رمع  تفالخ  هرود  رد  دوشیم  هدیزگرب  رکشل  هدنامرف  ناونع  هب  شردارب  گرم  زا 

مکح یتّدم  زا  سپ  دـنکیم و  مادـق  ًاسأر ا  دوخ  هکلب  دـنامیمن  هفیلخ  مکح  رظتنم  یّتح  هاگیاج  نیا  يّدـصت  يارب  هیواعم  هکنآ  بلاج 
. ددرگیم غالبا  يو  هب  مه  هفیلخ  یمسر 

یلـص مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  تعرـس  نآ  اب  مه  نآ  تیالو ، تفالخ و  هاگتـسد  رد  نایفـسوبا  نادنزرف  هّیماینب و  نامدود  ندش  رهاظ 
. تسا مالسا  خیرات  زار  زمررپ و  تاقاّفتا  زا  یمالسا ، تفالخ  زکرم  زا  رترود  رایسب  ياهقطنم  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

. دش هتخیر  زور ، نآ  مالسا  يایند  رسارس  رد  سپس  ماش و  رد  هّیماینب  یثوروم  يدادبتسا و  تموکح  هدولاش  نآ  هلیسو  هب  هک  یقاّفتا 

123 ص :  هیواعم ..... ! اب  رمع  تاشامم  زار  زمر و 

نارادنامرف لاّمع و  هب  تبـسن  هک  ییاهيریگتخـس  همه  دوجو  اب  مود  هفیلخ  دـهدیم  ناشن  یخیرات  ياهیـسررب  هک  نآ  رتروآتفگش 
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رب هدرک و  نهپ  تنطلس  یهاشداپ و  طاسب  هیواعم  دیدیم  هکنیا  اب  درکیم و  یـشوپمشچ  هیواعم  تاهابتـشا  نیرتشحاف  زا  تشاد ، دوخ 
رّکذـت کی  تروص  هب  یّتح  نآ ، حالـصا  ددـصرد  زگره  تسا ، هدومن  انب  داـسف  هنایـشآ  ماـش  رواـنهپ  هقطنم  رد  یمالـسا  تموکح  ّدـض 

. تسا بیجع  یتسار  نیا  و  دماینرب ! مه  یلاخ  کشخ و 
هتفرگ بقل  ادخ » ریشمش   » هک ار  دیلو » نب  دلاخ   » هک دوب  يّدج  اجنادب  ات  شنارادنامرف  لاّمع و  زا  يریگتخس  یـسرباسح و  رد  رمع » »

«1 . » درک لزع  یهدنامرف  زا  نیملسم  لاملاتیب  هب  يزادناتسد  مرج  هب  دوب ،
__________________________________________________

ص 180 ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. 1)
124 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

باتک باسح و  هب  ات  تخاس  هناور  تشاد  هدـهع  هب  ار  رـصم  يرادـنامرف  هک  صاع » نب  ورمع   » بناج هب  ار  يراصنا » هملـسم  نب  دّـمحم  »
تـسد ورمع »  » هدامآ ماعط  هب  هکنآ  نودب  رـصم  رد  هفیلخ  هدنیامن  دیامن . هرداصم  ار  شلاوما  فّلخت ، تروص  رد  دنک و  یگدیـسر  يو 

«1 . » دروآ هنیدم  هب  دوخ  اب  درک و  هرداصم  ار  وا  ییاراد  فصن  دنزب 
تشپ رب  قاّلش  اب  دنادرگزاب و  لاملا  تیب  هب  ار  شاهتخودنا  درک ، تنایخ  نیملسم  لاملا  تیب  هب  عورـشمان  قیرط  زا  هریرهوبا »  » هک هاگنآ  و 

«2 !«. » تسا هدییازن  ینارچرخ  يارب  زج  ار  وت  همیما »  » تردام : » تفگ درک و  باطخ  يو  هب  تنوشخ  اب  تخاون و  يو  ندب  و 
ره لزع  تروص  رد  درکیم و  یگدیسر  مامت  ّتقد  اب  ار  شلاّمع  نارادنامرف و  لاوما  ییاراد و  هلاس  همه  هک  دوب  نانچ  رمع  راتفر  هریس و 

«3 . » درکیم هرداصم  ار  نانآ  ياهییاراد  کی ،
زگره وا  تشز  ياهتعدـب  اهتنایخ و  لباقم  رد  هک  دوب  هتفهن  هیواعم  اـب  يو  راـتفر  زرط  رد  يزار  هچ  اهيریگتخـس  همه  نیا  اـب  یلو 

؟ دادن ناشن  دوخ  زا  يّدج  شنکاو 
تاشامم يو  اب  نانچ  اّما  دوب ، ناسآ  رایـسب  ناـمز  نآ  رد  رمع  يارب  يو ، ياـج  هب  ياهتـسیاش  درف  ندادرارق  هیواـعم و  لزع  هک  یلاـح  رد 

. تسا تّما  فرط  یب  ناقّقحم  همه  باجعا  تریح و  ببس  هک  درکیم 
يارـسک يو  : » تفگیم هیواعم  ندـید  ماگنه  هب  دوخ  وا  دوبن . ناهنپ  رمع  هاگدـید  زا  هاگچیه  هیواعم  ناـهنپ  ادـیپ و  ینید  ّدـض  ياـهراک 

يارب ار  يو  لمع  رد  یلو  « 4 !« » تسا برع 
__________________________________________________

ِهِیف ُتْرِص  ًانامَز  ُهَّللا  َنََعل  : » تفگ هک  تفـشآرب  دروخرب  نیا  زا  نانچ  صاعورمع  ص 175 . ج 1 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن  حرـش  (. 1)
« متسه رمع  رازگراک  نم  هک  هنامز  نیا  رب  نیرفن  َرَمُِعل ؛ اًِلماَع 

ص 14 ج 2 ، دیرفلا ، دقع  ِرُمُْحلا » ِۀَیْعَِرل  اَّلِإ  ُۀَْمیَمُأ  َْکتَعَجَر  ام  َلاق : (. » 2)
دعب هب  ص 174  ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. 3)

ص 386 ج 4 ، ۀباغلا ، دسا  و  ص 114 و 115 ، ج 59 ، رکاسع ، نبا  خیرات  (. 4)
125 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

، هّیروس ياهروشک  نیمزرـس  زا  یعیـسو  ورملق  و  دوب ، هتـشاذگ  نانعلا  قلطم  دازآ و  یهاـشداپ ، ماـظن  رارقتـسا  یمالـسا و  ّتیمکاـح  درط 
. درک ّطلسم  ناناملسم  سومان  ناج و  لام و  رب  ار  وا  تشاد و  ینازرا  يو  هب  ار  يزورما  نانبل  ندرا و  نیطسلف ،

کی هب  اهنت  یلو  درک ، هدهاشم  نابهگن  ظفاحم و  اهدـص  نایم  رد  ار  هیواعم  قارطمطرپ  میظع و  بکوم  داهن ، اپ  قشمد  هب  رمع  هک  يزور 
«1 . » دشن هدید  هفیلخ  زا  يّدج  تفلاخم  چیه  رگید  درک و  هدنسب  یلامجا  هداس و  شسرپ 

نیجروخ هک  هاگنآ  و  دادن ، زورب  دوخ  زا  یتّیـساّسح  نادنچ  تسا ، هدـیمان  برع  هاشداپ  نیتسخن  ار  دوخ  هیواعم  دینـش  هک  تقو  نآ  یّتح 
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نیا زا  تسا ، هداد  شردپ  هب  نیملسم  لاملا  تیب  زا  هیواعم  شدنزرف  ار  اهلوپ  نآ  تسنادیم  هک  نآ  اب  تفرگ ، نایفـسوبا  زا  ار  لوپ  زا  رپ 
«2 !. » تفشاین رب  راکشآ  تنایخ 

لها هب  دـیچیپیم  دوخ  هب  درد  تّدـش  زا  هک  گرم  ماـگنه  رمع  هغـالبلا ، جـهن  حرـش  رد  دـیدحلایبانبا »  » لـقن هب  هکنآ  رتزیگنا  تریح 
: تفگ نینچ  يروش 

زا ار  تموکح  دوشیم و  لمع  دراو  هیواعم  دینک  فالتخا  رگیدـکی  اب  رگا  هکنیا  هچ  دـیزیهرپب ، هقرفت  زا  دـینکن و  فالتخا  نم  زا  سپ  »
«3 !«. » دوبر دهاوخ  امش  گنچ 

لها خر  هب  ار  يو  تردـق  لاح  هک  تشاذـگزاب  ماش  رد  هّیماینب  نامدود  ّتیعقوم  تیبثت  رد  ار  هیواـعم  تسد  اـجنآ  اـت  هفیلخ  ارچ  یتسار 
!؟ دشکیم يروش 

؟ دنک راهم  ار  مشاهینب  تردق  هک  دوب  نیا  ماش  رد  هّیماینب  تیوقت  زا  هفیلخ  روظنم  ایآ 
بوکرـس هّیماینب  ینعی  مالـسا ، هنیرید  نانمـشد  ِتردـق  اـب  ار  ناـنآ  مشاـه ، ینب  يوس  زا  یماـیق  كّرحت و  هنوـگ  ره  زورب  تروـص  رد  و 

!؟ دیامن
! دشاب هتفهن  هتکن  نیمه  رد  تاشامم  ارادم و  همه  نیا  یلصا  زار  تسا  نکمم  يرآ !

ار شیوخ  ّتینما  بیرض  ماش ، رد  هّیماینب  ندناسر  تموکح  هب  اب  هفیلخ  عقاو ، رد 
__________________________________________________

ص 413 ج 3 ، ۀباصالا ، ص 253 و  ج 1 ، باعیتسالا ، هب : دوش  هعجارم  (. 1)
ص 164 ج 6 ، ریدغلا ، هب : دوش  هعجارم  (. 2)

«. ِماَّشلا َریِمَأ  ٍِذئَنیِح  ُۀَیِواعُم  َناکَو  َنایْفُـس  ِیبَأ  ُْنب  ُۀَیِواعُم  ِْرمَْألا  اَذه  یلَع  ْمُکَبَلَغ  ُْمتْـضَغابَت  َو  ُْمتَْربادَت  َو  ُْمتْدَعاقَت  َو  ُْمتْدَـساَحت  ْنِإ  َو  (. »... 3)
ص 187 ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

126 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
هب هّیماینب  نامدود  زا  دوب و  هدرک  همیب  مشاهینب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـنزرف  یلامتحا  ياهمایق  لباقم  رد  ار  دوخ  هدرب و  ـالاب 

يرطاخ اب  ات  دادیم  لاجم  نانآ  هب  تهج ، نیمه  هب  دوب و  هدرک  هدافتـسا  مشاـهینب  مشخ  ناـفوط  لـباقم  رد  شیوخ  یتظاـفح  رپس  ناونع 
نادـنزرف نوخ  هک  یتموکح  دـنزاس . راوتـسا  مکحم و  دـنمتورث ، روانهپ و  هقطنم  نآ  رد  ار  شیوخ  يدادبتـسا  تموکح  ياههیاپ  هدوسآ 

مالـسا رد  ار  یعیاجف  تخیر و  نیمز  هب  قحان  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبعابا  نادیهـش  رالاس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
. دش دهاوخن  وحم  اههرطاخ  زا  زگره  هک  دش  بکترم 

(. دوشیم هتخادرپ  نآ  هب  دعب  لصف  رد  هک   ) تفای يرتشیب  باتش  تسا ، هدوب  هّیماینب  زا  زین  دوخ  هک  نامثع  نامز  رد  نایرج  نیا 
رتشیب دیـسر » تداهـش  هب  هفیقـس  زور  نامه  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ِۀَـفیِقَّسلا ؛ َمْوَی  ُْنیَـسُْحلا  َِلُتق   » هک مالک  نیا  قمع  هک  تساج  نیا 

. دوشیم راکشآ 
: دیوگیم هدرک ، هراشا  هتکن  نیمه  هب  ینعم  رپ  عماج و  رایسب  تیب  ود  رد  یناهفصا  قّقحم  موحرم 

َُهل َدَّهَم  ْنَم  ُهامَر  امَّنِإ  َو  ُۀَلَمْرَح  ُهامَر  ْذِإ  ُهامَر  ام  َو 
ِۀفِیلَخ ْيَدَی  یلَع  ُهُسْوَق  َو  ِۀَفیِقَّسلا  ِِبناج  ْنِم  یتَأ  ٌمْهَس 

ار ریت  نیا  هکلب  تخادـنایم ، ریت  هک  دوبن  هلمرح  نیا  تفرگیم ) هناـشن  ار  رغـصا  یلع  موـقلح  و   ) تخادـنایم ریت  هلمرح  هک  ماـگنه  نآ  »
رد شنامک  هدـش و  اهر  هفیقـس  يوس  زا  هک  تسا  يریت  نیا  دوب ! هتخاـس  هداـمآ  هلمرح  يارب  ار  يرتسب  نینچ  هک  تسا  هدرک  اـهر  یـسک 

«1 !«. » دوب هفیلخ  ناتسد 
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***
__________________________________________________

( هیلع هَّللا  ناوضر   ) یناهفصا قّقحم  موحرم  راعشا  ناوید  ( 1)
127 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

127 ص :  نامثع .....  ندیسر  تردق  هب  و  رمع ، یباصتنا  ياروش   4

هراشا

هب زاسهنیمز  هک  دوب  رمع  يوس  زا  یباصتنا  ياروش  لیکشت  يارجام  درمـش ، البرک  يارجام  ياههشیر  زا  ناوتیم  هک  ار  ياهتکن  نیمراهچ 
. دش يوما  ههبج  تیوقت  هجیتن  رد  نامثع و  ندیسر  تردق 

: تسا نینچ  نامثع  ندیسر  تردق  هب  اروش و  نیا  لیکشت  يارجام  هدرشف 
نینچ دید ، گرم  هناتـسآ  رد  ار  دوخ  دـش و  حورجم  یتخـس  هب  دوب ، ؤلؤلوبا »  » شاهینک هک  زوریف »  » مان هب  يدرم  هلیـسو  هب  رمع  هک  ینامز 

دبع صاقو و  یبا  نبدعـس  ریبز ، هحلط ، ناـمثع ، یلع ، دوب : یـضار  رفن  شـش  نیا  زا  گرم  ماـگنه  اـت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تفگ :
داد روتسد  هاگ  نآ  دننک . باختنا  دوخ  نایم  زا  ار  یکی  ات  دوش ، ماجنا  رفن  شـش  نیا  تروشم  هب  دیاب  تفالخ  رما  اذل  فوع . نب  نامحّرلا 

توکس اهنآ  دیسرب ؛ تفالخ  هب  نم  زا  دعب  دیتسه  لیام  امش  همه  تفگ : درک و  اهنآ  هب  یهاگن  سپـس  دنزاس ، رـضاح  ار  رفن  شـش  ره  ات 
. دندرک

! میسرن تفالخ  هب  ارچ  میتسین ، وت  زا  رتمک  ام  داد : خساپ  ریبز  درک . رارکت  ار  هلمج  هرابود 
: تفگ هحلط  هب  هلمج  زا  درمش . یبیع  نت  شش  زا  کی  ره  يارب  همادا  رد  رمع 

و « 1  » دوب یـضاران  وت  زا  ياهتفگ  باجح » هیآ   » لوزن زا  دـعب  هک  ياهلمج  رطاخ  هب  هک  یلاح  رد  تفر ، ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
حیحص قیرط  نشور و  هار  هب  ار  مدرم  وت  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  هب 

__________________________________________________

دهاوخیم ربمایپ  تفگ : هحلط  تسا . هدـمآ  ربمایپ  نانز  هراـبرد  هک  تسا  ِباـجِْحلا » ِءارَو  ْنِم  َّنُهُولَئْـساَف   » هیآ باـجح  هیآ  زا  روظنم  (. 1)
دش و لزان  بازحا  هروس  هیآ 53  نخـس  نیا  زا  سپ  مینکیم . جاودزا  نانآ  اب  ام  تفر ، ایند  زا  هک  ادرف  یلو  دـناشوپب ، ام  زا  ار  اهنآ  زورما 
رد هحلط  هرابرد  رمع ، نخس  نیا  هک  تسا  نآ  هّجوت  لباق  هتکن  درک . عونمم  ترـضح  نآ  تلحر  زا  سپ  ار  ادخ  لوسر  رـسمه  اب  جاودزا 

دوب یضار  رفن  شش  نیا  زا  تفر و  ایند  زا  ربمایپ  هک  تفگ  زاغآ  رد  هچنآ  اب  تسا  يراکشآ  ضقانت 
128 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

! ینکیم حازم  رایسب  هک  تسا  نیا  وت  بیع  اهنت  ینکیم ؛ تیاده  یبوخ  هب 
: تفگ نینچ  نامثع  بیع  ندرمش  رب  رد  رمع 

ْتَراسَف ِءْیَْفلِاب ، ْمُهَتَْرثآ  َو  ِساَّنلا ، ِباقِر  یلَع  ٍطیِعُم  ِیبَأ  ِیَنب  َو  َۀَّیَما  ِیَنب  َْتلَمَحَف  َكاَّیِإ ، اهِّبُِحل  َْرمَْألا  اَذـه  ُْشیَُرق  َْکتَدَّلَق  ْدَـق  َکـِب  یِّنَأَـک  »
ینب هّیماینب و  دناهداد و  وت  تسد  هب  شیرق  ار  تفالخ  هک  منیبیم  ایوگ  ًاْحبَذ ؛ َکِشاِرف  یلَع  َكوَُحبَذَـف  ِبَرَْعلا ، ِنابؤُذ  ْنِم  ٌۀـَباصِع  َْکَیلا 

ناـگرگ زا  یهورگ  نیملـسم ) شروش  رثا  رب   ) يراذـگیم و ناـنآ  راـیتخا  رد  ار  لاـملا  تیب  ینکیم و  راوس  مدرم  ندرگ  رب  ار  طـیعمیبا 
«1 !«. » دنربیم رس  ترتسب  رد  ار  وت  برع 

ات دـننک ، عمج  ياهناخ  رد  ار  رفن  شـش  نیا  راصنا ، زا  نت  هاجنپ  اب  وا  نفد  زا  سپ  هک  داد  نامرف  تساوخ و  ار  يراصنا  هحلطوبا  ماـجنارس 
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ار وا  ندرگ  دـنک ، يراشفاپ  تفلاخم  رد  رفن  کی  دـنهد و  يأر  یـسک  هب  رفن  جـنپ  هاـگره  دـنزادرپب ؛ تروشم  هب  وا  نیـشناج  نییعت  يارب 
، دندوب رگید  فرط  رفن  هس  فرط و  کی  رفن  هس  رگا  و  دنناسرب ، لتق  هب  ار  فلاخم  رفن  ود  رفن ، راهچ  قفاوت  تروص  رد  نینچمه  دـننزب و 

رگا دننزب و  ندرگ  دننک ، يراشفاپ  تفلاخم  رد  رگا  ار  هّیقب  دـنراد و  مّدـقم  تساهنآ ، نایم  رد  فوعنب  نامحّرلادـبع  هک  ار  یهورگ  نآ 
! دننک باختنا  ار  یصخش  دوخ  ناناملسم  ات  دننزب ، ندرگ  ار  همه  دشن ، لصاح  یقفاوت  تشذگ و  اروش  زا  زور  هس 

لد مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  و  دیـسر ، دـهاوخن  وا  هب  تفالخ  ناـمثع  مالـسلا و  هیلع  یلع  دوجو  اـب  تسنادیم  هک  هحلط  ماـجنارس 
ّقح صاّقو  یبا  نب  دعـس  درک . راذـگاو  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  دوخ  ّقح  ریبز  هک  یلاـح  رد  تفرگ ، ار  ناـمثع  بناـج  تشادـن ، یـشوخ 

: دندش هصالخ  رفن  هس  رد  رفن  شش  نیاربانب ، داد . فوع  نب  نامحّرلادبع  شیومع  رسپ  هب  ار  شیوخ 
. نامثع نامحّرلادبع و  مالسلا ، هیلع  یلع 

__________________________________________________

ص 186 ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 1)
129 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

رکبوبا شور  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنـس  ادخ و  باتک  قبط  هک  منکیم  تعیبوت  اب  تفگ : درک و  یلع  هب  ور  تسخن  نامحرلادبع 
مدوخ رظن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنـس  ادخ و  باتک  قبط  یلو  مریذپیم ، تفگ : خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ینک . يراتفر  رمع  و 

ار هلمج  نیا  راب  هس  نامحرلادـبع  تفریذـپ . ار  نآ  نامثع  دومن . رارکت  ار  هلمج  ناـمه  درک و  ناـمثع  هب  ور  نامحرلادـبع  منکیم . لـمع 
هب : » دومرف نامحّرلادـبع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  اج  نیا  درـشف . تفالخ  هب  ار  نامثع  تسد  اذـل  دینـش . ار  باوج  نامه  درک و  رارکت 

یلو دنتـشاد ؛ رگیدـکی  زا  مود  لّوا و  هفیلخ  هک  يراـظتنا  ناـمه  يراد ؛ راـظتنا  وا  زا  هک  نیا  رگم  يدرکن ، ار  راـک  نیا  وت  دـنگوس ! ادـخ 
«1 !«. » دیسر یهاوخن  دوخ  دوصقم  هب  زگره 

: تسا هّجوت  لباق  هتکن  دنچ  اجنیا  رد 
هلیبق زا  هحلط  هک  ارچ  دسرن ؛ مالسلا  هیلع  یلع  هب  تفالخ  دوب ، هدش  ینیب  شیپ  هک  دوب  ياهنوگ  هب  هرفن  شـش  ياروش  لیکـشت  هوحن  لّوا :

. دنتشادن مالسلا  هیلع  یلع  هب  یلیامت  نانآ  تشاد و  ّقلعت  نآ  هب  رکبوبا  هک  ياهلیبق  نامه  زا  ینعی  دوب . هشیاع  يومع  رسپ  و  ْمیَت » »
هیلع یلع  تسد  هب  كرـش ، رفک و  ربارب  رد  مالـسا  ياهگنج  رد  شناکیدزن  اهییاد و  دوب و  هّیماینب  زا  شردام  زین  صاّقو  یبا  نب  دـعس 

، دعس نب  رمع  درکن و  تعیب  ترـضح  نآ  اب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  نامز  رد  یّتح  وا  ببـس ، نیمه  هب  دندوب و  هدش  هتـشک  مالـسلا 
يو لیلد ، نیمه  هب  دوب و  مّلسم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  تبسن  وا  يزوتهنیک  نیاربانب ، تسوا . دنزرف  اروشاع  البرک و  هثداح  گرزب  راکتیانج 

« موثلکّما  » رهوش هک  ارچ  دوب ؛ نامثع  داماد  زین  يو  هک  تسا  فوع  نب  نامحّرلادـبع  رگید  صخـش  دوبن . لـیامتم  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  زین 
. دوب نامثع  رهاوخ 

. دشیم هتخیر  نامثع  عفن  هب  ءارآ  هّیقب  تفرگیم و  ار  ترضح  نآ  بناج  تشاد ، هقالع  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک  ریبز  طقف  هجیتن ، رد 
__________________________________________________

، ۀسایسلا ۀمامالا و  297 ؛ ص 292 - ج 3 ، يربط ، خیرات  188 ؛ ص 185 - ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  هب : دـینک  عوجر  ( 1)
370 ص 368 - ج 1 ، مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  ماما  مایپ  و  تاریبعت ) رد  توافتاب   ) ص 42 ج 1 ،

130 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: دومرف تسا . هدرک  نایب  هدرشف  ياهنوگ  هب  ار  ارجام  نیمه  هغالبلا ) جهن  موس  هبطخ   ) هّیقشقش هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

يور نم  زا  شاهنیک  رطاـخ  هب  اروش ) ياـضعا   ) اـهنآ زا  یکی  ماجنارـس  ٍنَه ؛ َو  ٍنَه  َعَم  ِهِرْهِِـصل ، ُرَخآـْلا  َلاـم  َو  ِِهنْغِِـضل  ْمُْهنِم  ٌلُـجَر  اغَـصَف  »
تاهج رب  هوالع  درک ، ادـیپ  لیامت  نامثع )  ) يرگید هب  شیداماد  رطاخ  هب  تشاد و  مّدـقم  تقیقح  رب  ار  يدـنواشیوخ  يرگید  تفاـترب و 
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«1 «. » تسین دنیاشوخ  نآ  رکذ  هک  رگید 
یگتسیاش مدع  عقاو  رد  هک  درمشرب ، فوع  نب  نامحّرلادبع  صاقو و  یبا  نب  دعـس  هحلط و  يارب  یبیاعم  تحارـص  هب  رمع  نآ ، رب  هوالع 

. دناسریم تفالخ  هب  ار  نانآ 
«2 . » دوب یضاران  وت  زا  يدوب  هتفگ  هک  ینخس  رطاخ  هب  باجح  هیآ  يارجام  رد  ادخ  لوسر  تفگ : هحلط  هرابرد 

«3 . » يروخیمن مدرم  روما  هب  یگدیسر  تفالخ و  درد  هب  هک  یتسه  گنج  درم  وت  تفگ : صاقو  یبا  نب  دعس  هب 
«4 . » تسین هاگیاج  نیا  هتسیاش  وت ، دننامه  یفیعض  درم  یتسه و  فیعض  يدرم  وت  تفگ : زین  فوع  نب  نامحّرلادبع  هب 

شنیچ کی  اب  اّما  دـننیزگرب ؛ ار  یکی  نامثع  مالـسلا و  هیلع  یلع  نایم  زا  هک  دادیم ، يأر  ّقح  طـقف  دارفا  نیا  هب  اـیوگ  نانخـس  نیا  اـب  وا 
. درک رتنیگنس  نامثع  عفن  هب  ار  وزارت  هفک  هدش ، باسح 

نآو دیـسر  دهاوخن  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تموکح  هک  دندرکیم  ینیب  شیپ  لبق  زا  یـسایس  نارظن  بحاص  هک  دوب  ساسا  نیمه  رب  دیاش 
عنم اروش  هسلج  رد  تکرش  زا  ار  ترضح 

__________________________________________________

358 ص 366 - ج 1 ، مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  ماما  مایپ  هب : دینک  هعجارم  رتشیب  یهاگآ  يارب  ( 1)
ص 184 ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلا  جهن  حرش  ( 2)

كردم نامه  ( 3)
ص 186 كردم ، نامه  ( 4)

131 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. دندرکیم

نم بناج  زا  مهاوخیمن  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  وشم ! اروش  نیا  دراو  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ساّبع  نبا  يربط ، لقن  ربانب 
. دریذپ تروص  یتفلاخم 

«1 «. » دید یهاوخ  تسین ، وت  دنیاشوخ  هک  ار  هچنآ  تروص  نیارد  ُهَرْکَت ؛ ام  يَرت  ًاذِإ  : » تفگ ساّبع  نبا 
اب دـنک و  تکرـش  هسلج  نآ  رد  دـید  مزـال  تـسنادیم ، تماـما  تفـالخ و  هتـسیاش  ار  دوـخ  هـکنآ  يارب  مالـسلا  هـیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
زا مدرم  درک و  ار  دوخ  راک  هنازومرم  هشقن  نآ  رگید  راب  اـّما  درک ؛ زین  ار  مادـقا  نیمه  دـناسر و  تاـبثا  هب  ار  شیوخ  ّتیناّـقح  لالدتـسا ،

. دندش هرهبیب  مالسلا  هیلع  یلع  يربهر 
تکرـش سلجم  نآ  رد  ترـضح  رگا  دنیوگن  ات  و  دوش ، مهّتم  تفلاخم  فاکـش و  داجیا  هب  تساوخیمن  مالـسلا  هیلع  یلع  نآ ، رب  هوالع 

. دید اروش  نآ  رد  روضح  هب  ار  تحلصم  مالسلا  هیلع  الوم  ور  نیا  زا  دندادیم ، يو  هب  ار  شّقح  درکیم ،
زین نامثع  هک  ارچ  دـشاب ؛ نامثع  تفالخ  لاـح  ره  هب  نآ  لوصحم  هک  دـنک  میظنت  یناـنچ  نآ  ییاروش  رمع  هک  تسین  بّجعت  ياـج  مود :

. درک يو  هب  گرزب  یتمدخ  رکبوبا - زا  سپ  تفالخ - هب  رمع  ندیسر  يارب 
: تفگ وا  هب  دـسیونب . تفـالخ  رما  رد  یتّیـصو  اـت  درک  راـضحا  ار  ناـمثع  راـضتحا ، لاـح  رد  رکبوبا  دـیوگیم : فورعم  خّروم  ریثانبا » »

 ...«. دعب اّما  تسا  هدومن  ناناملسم  هب  رکبوبا  هک  تسا  یتیصو  نیا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  : » سیونب
: تشون ار  اههلمج  نیا  شدوخ  نامثع  یلو  دش ، شوهیب  لاح  نیمه  رد  رکبوبا 

ریخ و چـیه  زا  مداد و  رارق  امـش  رب  هفیلخ  ار  باّطخ  نب  رمع  نم  ًاْریَخ ؛ ْمُُکلآ  َْمل  َو  ِباَّطَْخلا  َْنب  َرَمُع  ْمُْکیَلَع  ُْتفَلْخَتْـسا  ِدَـق  یِّنِإَف  ُدـَْعب  اّما  »
راذگورف امش  يارب  یبوخ 

__________________________________________________
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. دوب هدرک  یهن  اروش  نآ  رد  تکرش  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  زین  ساّبع  تسا : هدمآ  ریثا  نبا  خیرات  رد  ص 293 . ج 3 ، يربط ، خیرات  (. 1)
ص 68) ج 3 ، لماک ، )

132 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
!«. مدرکن

نم دوزفا : سپـس  و  تفگ ! ریبـکت  رکبوبا  دـناوخ . وا  ناوخب و  تفگ : دـمآ و  شوه  هب  رکبوـبا  تشوـن ، ار  هلمج  نیا  ناـمثع  هک  یماـگنه 
مدرم مریمب  میاـین و  شوه  هب  نم  رگا  يدیـسرت  هک ) دوب  نیا  يارب  یتشون  رمع  ماـن  هب  ار  تفـالخ  يدرک و  هلجع  هک  نیا   ) منکیم رّوصت 

«1 ! » درک اعد  وا  ّقح  رد  رکبوبا  دوب . نینچ  يرآ ! تفگ : نامثع  دننک . فالتخا 
!؟ رتالاب نیا  زا  یتمدخ  هچ  یتسار 

132 ص :  هّیماینب .....  تردق  میکحت  رد  نآ  شقن  نامثع و  تفالخ  ياهدمایپ 

هراشا

تردق دوب ، راکشآ  زاغآ  نامه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالسا و  اب  نانآ  ینمشد  هک  هّیماینب  تفالخ ، هب  « 2  » نامثع باختنا  اب 
. دش مهارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  لآ  زا  ماقتنا  ياههنیمز  دنتفای و 

تکراشم میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  روط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ّدض  رب  اهگنج  یمامت  رد  هک  تفرگ  رارق  ینادناخ  رد  تردق 
هب تّوبن . تلاسر و  زا  یـشان  هن  دنتـسنادیم ، تموکح  تنطلـس و  دننامه  يزیچ  يویند و  يرما  ار  ادـخ  لوسر  ذوفن  تردـق و  دنتـشاد و 

: تفگ نامثع  هب  باطخ  يزور  نایفسوبا  نامثع ، نتفای  تردق  زا  سپ  رطاخ ، نیمه 
سپ تفالخ  نیا  ٌران ؛ َو ال  ٌۀَّنَج  ام  يِرْدَأَال  َو  ُْکلُْملا  َوُه  امَّنِإَف  َۀَّیَمُأ ، ِیَنب  اهَداتْوَأ  ْلَعْجاَو  ِةَرُْکلاَک ، اهْرِدَأَف  ٍّيِدَـع  َو  ٍْمیَت  َدـَْعب  َْکَیلِإ  ْتَراـص  »

ار نآ  ياـههیاپ  نادرگب و  تدوخ ) هلیبـق  ناـیم   ) پوت نوچمه  ار  نآ  نوـنکا  تسا . هدیـسر  وـت  هب  رمع )  ) يدـع و  رکبوـبا )  ) میت هلیبـق  زا 
!«. مسانشیمن ار  یخزود  تشهب و  هک  نم  یمالسا ) تفالخ  هن   ) تسا ییاورنامرف  هلأسم ، طقف  هک ) نادب  ار  هتکن  نیا  ! ) هد رارق  هّیماینب 

هب تفشآ و  رب  نآ  زا  زین  نامثع  هک  دوب  دنسپان  تشز و  ياهزادنا  هب  نخس  نیا 
__________________________________________________

ص 676 و 678 ج 5 ، لاّمعلا ، زنک  ص 425 و  ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  (. 1)
سمش دبع  نب  ۀّیما  نب  صاعلا  یبا  نب  نافع  نب  نامثع  (. 2)

133 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 . » درک يدنت  نایفسوبا 

هک ياهلأسم  هرامعوبا ! يا  تفگ : دز و  دـگل  مالـسلا  هیلع  هزمح  بانج  ربق  هب  نایفـسوبا  ماـّیا ، ناـمه  رد  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد  نینچمه 
انْدَلَتْجا يِذَّلا  َْرمَْألا  َّنِإ  ِةَرامُع ! ابَأ  ای  : ) دننکیم يزاب  نآ  اب  هدیسر و  ام  ناکدوک  تسد  هب  زورما  میدوب ، هدیشک  ریـشمش  نآ  رـس  رب  زورید 

«2 (. » ِِهب َنُوبَّعَلَتَی  َمْوَْیلا  اَِنناْملِغ  ِدَی  ِیف  یْسمَأ  ِْفیَّسلِاب ، ِْهیَلَع 
ریـسم رد  اًـلمع  ناـنآ ، هب  ناوارف  لاوما  فلتخم و  ياـهتسپ  نداد  اـب  درکن و  رود  یتموکح  بصاـنم  زا  ار  هّیماینب  ناـمثع  هنافّـسأتم  یلو 

! دیشوک هّیماینب  ههبج  تیوقت 
نآ زا  ییاهشخب  اجنیا  رد  ام  تسا و  ناوارف  دیدرگ  نانمؤم  مالسا و  فیعـضت  قافن و  ههبج  تیوقت  ببـس  نامثع  نامز  رد  هک  ییاهراک 

: مینکیم وگزاب  ار 
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133 ص :  نایوما .....  رایتخا  رد  يدیلک  بصانم  - 1

هراشا

هتـشذگ زا  شیب  هیواعم  دوب و  وا  رایتخا  رد  نانچمه  زین ، نامثع  تفالخ  نامز  رد  تشاد ، رارق  هیواعم  رایتخا  رد  لـبق  زا  هک  ماـش  نیمزرس 
هک دوب  یـسک  هیواـعم  هک  تسا  راکـشآ  بّصعتم  ریغ  ناـقّقحم  يارب  نخـس  نیا  دیـشوکیم . شیوخ  تراـما  ياـههیاپ  تیوقت  تهج  رد 

: تنارود لیو  رصاعم ، فورعم  دنمشناد  ریبعت  هب  درکن . رواب  ار  مالسا  زگره 
ایند تاّذـل  زا  عّتمت  وا و  نایم  دـیابیمن  هک  تسنادیم  جرخ  مک  یـسیلپ  ار  نید  دوبن . دـنبیاپ  نید  هب  دوب و  هدـیزرو  ایند  راـک  رد  هیواـعم  »

«3 !«. » دوش لیاح 
__________________________________________________

دینک عوجر  . ) تسا هدمآ  ّتنس  لها  عبانم  رگید  رد  زین  يرگید  تاریبعت  اب  نخـس ، نیا  هرامش 3017 .)  ) ص 416 ج 2 ، باعیتسالا ، (. 1)
ص 68) ج 11 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ص 53 و  ج 9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 185 ؛ ج 8 ، يربط ، خیرات  هب :

ص 136 ج 16 ، دیدحلا ، یبانبا  هغالبلاجهن  حرش  (. 2)
مهد لصف  نامیا ، رصع  تنارود ، لیو  نّدمت  خیرات  (. 3)

134 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. تخاس هفوک  یلاو  ار  « 1  » شیوخ يردام  ردارب  طیعمیبا  نب  ۀبقع  نب  دیلو  نامثع ،

؛» 2 « » دینک یسررب  صّحفت و  دنک ، لقن  امش  يارب  يربخ  یقساف  صخش  هاگره  « ؛» اُونَّیَبَتَف ٍإَبَِنب  ٌقِساَف  ْمُکَءاَج  ْنِإ   » هیآ هک  تسا  یـسک  دیلو 
«3 . » دنکیم لقن  لوزن  نأش  نیا  رب  ار  نآرق  ریسفت  لیوأت و  هب  ناهاگآ  عامجا  ياعّدا  ینیما  هماّلع  تسا . هدش  لزان  وا  هرابرد 

«4 . » تسا هتسناد  خزود  لها  ار  يو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يدوعسم ، هتفگ  هب  هک  تسا  یسک  دیلو 
زامن يارب  لاح  نامه  اب  يزور  دوب . رمخ  ندیـشون  اهنآ  زا  یکی  هک  دادیم  ماجنا  يدایز  ياهیراکفالخ  هفوک  يرادنامرف  ماگنه  هب  يو 

«5 . » دناوخ تعکر  راهچ  ار  حبص  زامن  دش و  رضاح  حبص 
ار نایوما ) زا  رگید  یکی  « ) صاعنبدیعـس  » نامثع نیملـسم - ناـیم  ینیبدـب  ّوج  داـجیا  یناـگمه و  ضارتعا  ببـس  هب  دـیلو - لزع  زا  سپ 

«6 . » دزرس اجنآ  رد  تشز  يروما  زین  يو  زا  تخاس . هفوک  رادنامرف 
ضارتعا دروم  هک  دـیمان  شیرق »! ناتـسب   » ار رهـش  نآ  هفوک ، تراما  زا  هبناج  همه  يریگهرهب  دادبتـسا و  رورغ و  ِرـس  زا  صاـع  نب  دـیعس 

«7 . » تفرگ رارق  رتشا » کلام  »
، هفیلخ طّسوت  يرعـشا » یـسوم  وبا   » لزع زا  سپ  يو  دوب . نامثع  ییاد  رـسپ  هک  تسا  زیرک » نب  رماع  نب  هّللادـبع   » نامثع رگید  رادـنامرف 

. دش گرزب  رهش  نیا  رادنامرف  هک  تشاد ! لاس  طقف 25  هَّللادبع  دش . هرصب  یلاو 
__________________________________________________

(1)
ص 347) ج 2 ، بهذلا ، جورم   ) دوب ردام  بناج  زا  نامثع  ردارب  دیلو  هک  دنکیم  حیرصت  يدوعسم  . 

هیآ 6 تارجح ، (. 2)
ص 276 ج 8 ، ریدغلا ، (. 3)

ص 334 ج 2 ، بهذلا ، جورم  (. 4)
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ثیدح 38) رمخلا ، ّدح  باب  دودحلاباتک ،  ) ملسم حیحص  باتک  رد  یّتح  هک  تسا  روهشم  يردق  هب  دیلو  ندیشون  بارش  يارجام  (. 5)
( دعب هب  ص 120  ج 8 ، ریدغلا ، هب : دینک  هعجارم  رتشیب  عالّطا  يارب  . ) تسا هدمآ  زین 

ص 337 ج 2 ، بهذلا ، جورم  دعب و  هب  ص 120  ج 8 ، ریدغلا ، (. 6)
ص 365 ج 3 ، يربط ، خیرات  (. 7)

135 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
هب نامثع  یلو  تفرگ ؛ رارق  ناناملـسم  ضارتعا  دروم  يو  یتموکح  هویـش  دوب . شاپ  تخیر و  لها  نارذگـشوخ و  بلط ، هافر  يدرف  يو 

«1 . » دادن يرثا  بیترت  تاضارتعا 
. دش رصم  یلاو  نامثع  يوس  زا  يو  دوب . نامثع  یعاضر  ردارب  حرس » یبا  نب  هّللادبع  ، » هّیما ینب  هلیبق  زا  نامثع  نارادنامرف  زا  رگید  یکی 

نیا زا  دادیم و  رارق  ازهتسا  دروم  ار  ترضح  نآ  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تخسرس  نانمـشد  زا  وا  دناهتـشون : يو  هرابرد 
. دشاب هدیبسچ  هبعک  هناخ  هدرپ  هب  دنچ  ره  تسا ، رده  وا  نوخ  دومرف : ادخ  لوسر  ور ،

هاگنآ دومن . ناهنپ  ار  وا  زین  نامثع  دش و  هدنهانپ  نامثع  هب  دمآ و  هّکم  هب  یتّدـم  زا  سپ  هکنآ  ات  دوب ، يرارف  یتّدـم  يو  لیلد ، نیمه  هب 
وفع ار  وا  یتوکـس  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  درک . تعافـش  وا  يارب  دروآ و  ادـخ  لوسر  دزن  بساـنم  یتـصرف  رد  ار  يو 

ار وا  دزیخرب و  یـسک  هک  دوب  نآ  يارب  نم  توکـس  نیا  دومرف : ادـخ  لوسر  دـش ، جراـخ  هّللادـبع  قاـّفتا  هب  ناـمثع  هکنآ  زا  سپ  درک .
 .... دنزب ندرگ 

. دش ّدترم  دروآ ، مالسا  رهاظ  هب  هکنآ  زا  سپ  وا 
دزن يو  زا  نایرصم  تیاکش  ببـس  نیمه  درکیم و  راتفر  مدرم  اب  يرگدادیب  متـس و  اب  رـصم ، يرادنامرف  ماگنه  هب  حرـس  یبا  نب  هّللادبع 

«2 . » دش نامثع 

135 ص :  نامثع .....  یلاع  رواشم  مکح  نب  ناورم 

. دوب مکح  نب  ناورم  تشاد ، نامثع  ياهيریگمیمصت  رد  ییازسب  شقن  هک  نایوما  رگید  زا 
( يدـیعبت  ) دـیرط هک  ار  مکح » نب  ناورم   » شرـسپ و  صاعلا » یبا  نب  مَکَح   » دوخ يومع  شیوخ ، تموکح  نیتسخن  ياهلاس  رد  ناـمثع 

. دنادرگزاب هنیدم  هب  دندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
__________________________________________________

345 ص 344 - ج 1 ، مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسحلا  مامالا  ةایح  ص 319 و  ج 3 ، يربط ، خیرات  هب : دینک  عوجر  (. 1)
ةایح 226 و  ص 224 - ج 12 ، قشمد ، خیرات  رـصتخم  ص 173 ؛ ج 3 ، ۀباغلا ، دسا  ص 341 ؛ ج 3 ، يربط ، خـیرات  هب : دـینک  عوجر  (. 2)

352 ص 351 - ج 1 ، مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسحلا  مامالا 
136 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

داقتنا نامثع  رب  مدرم  هک  يروما  هلمج  زا  دـنیوگیم : دنتـسه ، ّتنـس  لـها  فیراـعم  زا  یگمه  هک  یبهذ »  » و ّهبر » دـبع  نبا   » و هبیتق » نبا  »
«1 ! » دندشن راک  نیا  هب  رضاح  رمع  رکبوبا و  هک  یلاح  رد  داد ، ياج  دوخ  دزن  ار  صاعلا » یبا  نب  مکح   » هک دوب  نیا  دنتشاد ،

وا هدهع  رب  ار  هعاضق »  » هفیاط تاکز  يروآ  عمج  دـیناشوپ و  وا  رب  تمیقنارگ ) سابل   ) زخ هّبج  تخاس و  شیوخ  بّرقم  ار  مَکَح »  » نامثع
. دیشخب يو  هب  دوب - مهرد  رازه  دصیس  هک  ار - غلبم  نآ  همه  هاگنآ  تشاذگ و 

هب ار  يو  تشاد . رارق  نامثع  هژیو  هّجوت  دروم  دوب ، هفیلخ  يومع  رسپ  هک  ناورم  « 2 . » تسا مکح » نب  ناورم   » تشادگرزب نآ ، زا  رتمهم 
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. دیزگرب دوخ  یلاع  رواشم  نواعم و  ناونع  هبار  وا  هاگنآ  درک و  باختنا  شیوخ  يداماد 
، دیـسریم رظن  هب  نینچ  هک  دوب  ياهنوگ  هب  ناورم  ذوفن  یلو  تشاد ، رارق  نامثع  تسد  رد  رهاظ  هب  تفالخ  دـنچ  ره  دـنیوگیم : ناقّقحم 

«3 ! » تسا ناورم  یعقاو  هفیلخ  و  تسا ! هفیلخ  مسا  هب  طقف  نامثع 
نامثع هب  باطخ  يو ، زا  نامثع  يریذـپریثأت  تفالخ و  هاگتـسد  رد  ناورم  هطلـس  ذوفن و  ّتیعقاو و  نیا  هب  هراشا  اـب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع 

: دومرف
ناورم زا  وت  ِِهب ؛ ُراُسی  ُْثیَح  ُداُقی  ِۀَـنیِعَّظلا  َلَمَج  ُْلثِم  َکـِْلقَع  ْنَع  َو  َکـِنیِد ، ْنَع  َکـِفُّرَحَِتب  اَّلِإ  َکـْنِم  َیِـضَر  ـال  َو  َناوْرَم  ْنِم  َتیِـضَر  اـما  »

هک یتسه  يرتش  دننامه  وا ) ربارب  رد  وت   ) دناشکب و فارحنا  هب  ار  تلقع  نید و  هکنآ  زج  دوشیمن ؛ دونشخ  وت  زا  وا  يوشیمن و  یـضار 
«4 !«. » دنشکیم دنهاوخب  وس  ره  هب  ار  وا 

__________________________________________________

دعب هب  ص 241  ج 8 ، ریدغلا ، هب : دینک  عوجر  (. 1)
دعب هب  ص 260  ج 8 ، ریدغلا ، هب : دینک  عوجر  وا  ياهیراک  فالخ  ناورم و  زا  تّمذم  تثابخ و  هرابرد  (. 2)

ص 337 ج 1 ، مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسحلا  مامالا  ةایح  (. 3)
اَلَف : » تسا هدمآ  زین  هغالبلاجهن  هبطخ 164  رد  ص 147 . ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 397 و  ج 3 ، يربط ، خیرات  (. 4)
هک زاسم  ناورم  تسد  رازبا  ار  دوخ  رمع ، نایاپ  يریپ و  نیا  رد  ِرُمُْعلا ؛ یِّضَقَت  َو  ِّنِّسلا  ِلاَلَج  َدَْعب  َءاش  ُْثیَح  َُکقوُسَی  ًۀَقِّیَـس  َناوْرَِمل  َّنَنوُکَت 

« دنارب دهاوخب ، وس  ره  هب  ار  وت 
137 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

و نانآ ، یهاوخداد  هب  یگدیـسر  هب  نامثع  ياههدعو  هنیدم و  هب  نانآ  هعجارم  نامثع و  نارادنامرف  زا  مدرم  مّلظت  تیاکـش و  يارجام  رد 
. تسا هدش  هتخادرپ  نآ  هب  یخیرات  ربتعم  عبانم  رد  هک  تسا  راکشآ  رایسب  ناورم  شقن  هفیلخ ، ینکشنامیپ  سپس 

هتسویپ دنبای و  تسد  شیوخ  عورشم  ياههتـساوخ  لقاّدح  هب  مدرم  دادیمن  هزاجا  هک  تشاد  نامثع  تفالخ  هاگتـسد  رد  يذوفن  نانچ  وا 
یهّجوت ناورم  نانخـس  هب  دـهاوخیم  شرهوش  زا  هلئان )  ) نامثع رـسمه  هک  اـجنآ  اـت  درکیم . قیوشت  ناـهاوخداد  تازاـجم  هب  ار  ناـمثع 

«1 ! » داد دنهاوخ  نتشک  هب  ار  نامثع  تبقاع  هّیماینب  دارفا  رگید  ناورم و  دوب  دقتعم  هلئان  هک  ارچ  دنکن ؛
تسایر و تخاس و  ّطلـسم  مدرم  لام  ناج و  رب  ار  نانآ  ور ، نیا  زا  تشادیم و  تسود  ار  دوخ  نادـنواشیوخ  هلیبق و  رایـسب  نامثع  يرآ ؛

: تسا هتفگ  هک  تسا  يردق  هب  هّیماینب  هب  نامثع  یگتسبلد  درپس . نانآ  هب  ار  یمالسا  ياهرهش  زا  يرایسب  تراما 
هب ار  نآ  مامت  دـشاب  مراـیتخا  رد  تشهب  ياهدـیلک  رگا  ْمِهِرِخآ ؛ ِدـْنِع  ْنِم  اهُولُخْدَـی  یَّتَح  َۀَّیَمُأ  ِیَنب  اـُهْتیَطْعََأل  ِۀَّنَْجلا  َحـِیتافَم  يِدَِـیب  َّنَأ  َْول  »

«2 «. » دنوش تشهب  دراو  یگمه  ات  مشخبیم  هّیماینب 

137 ص :  هّیماینب .....  يوس  هب  لاوما  لیس  ندش  ناور  - 2

نیا هب  تبـسن  نامثع  باسح  یب  بیجع و  ياهشـشخب  دش ، هّیماینب  هژیو  هب  قافن ، ههبج  تیوقت  ببـس  نامثع  نامز  رد  هک  يرگید  راک 
: دوشیم هراشا  نآ  زا  یشخب  هب  اًلیذ  هک  دیدرگ  نانآ  یلام  تیوقت  ببس  هک  دوب  هورگ 

__________________________________________________

ص 147 ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 396 و  ج 3 ، يربط ، خیرات  هب : دینک  عوجر  (. 1)
زا دیفم  یلاما  رد  ص 291 . ج 8 ، ریدغلا ، ص 380 و  ج 3 ، ۀباغلا ، دسا  ص 62 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 527 ؛ ج 13 ، لاّمعلا ، زنک  (. 2)
رد رانک  مناوتب  رگا  ُْتلَعََفل ؛ َۀَّنَْجلا  ًاعیِمَج  َۀَّیَمُأِیَنب  َلِخْدُأ  ْنَأ  ُْتعَطَتْـسا  َُّمث  ِۀَّنَْجلا  ِباَِبب  ًاِسلاج  ُْتنُک  َْول  َو  : » تفگ هک  تسا  هدمآ  نامثع  لوق 
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و ص 71 ، دیفم ، یلاما  «. ) درک مهاوخ  يراک  نینچ  ًامتح  مزاس ، تشهب  دراو  ار  هّیماینب  همه  هک  مشاب  هتشاد  ار  نآ  ناوت  منیشنب و  تشهب 
ص 481) ج 31 ، راونالاراحب ،

138 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
مهرد رازه  دـصکی  غلبم  تسا و  هدوب  الط ) لاقثم   ) راـنید رازه  نآ 500  غلبم  هک  دیـشخب  ار  اـقیرفآ  میاـنغ  سمخ  مکح  نب  ناورم  هب  - 1

. تفرگ رارق  لاملا  تیب  راددیلک  مقرا  نب  دیز  ضارتعا  دروم  هک  دیشخب  وا  هب  لاملا  تیب  زا  رگید  هرقن ) )
. دیشخب نایفسوبا  هب  زین  رازه  تسیود  غلبم  - 2

. دیشخب دوخ ) یعاضر  ردارب   ) حرس یبا  نب  هّللادبع  هب  رانید  رازه  دصکی  غلبم  اقیرفآ  رد  يرگید  گنج  میانغ  زا  - 3
. دیشخب مکح ) نب  ناورم  ردارب   ) مکح نب  ثراح  هب  مهرد  رازه  دصیس  غلبم  - 4

. دیشخب مهرد  رازه  دصکی  غلبم  يوما  صاع  نب  دیعس  هب  - 5
: یبوقعی هتفگ  هب  دیشخب و  مهرد  رازه  دصیس  غلبم  يوما  دلاخ  نب  هَّللادبع  هب  - 6

! درک تیانع  يو  هب  مهرد  رازه  غلبم 600  هاگنآ  دروآرد و  هَّللادبع  جیوزت  هب  ار  شیوخ  رتخد  نامثع 
. درک میسقت  هّیماینب  نایم  ار  همه  زین  يو  هک  داتسرف  نامثع  يارب  ار  قارع  لاوما  زا  یناوارف  رادقم  «( 1  » هرصب یلاو   ) يرعشا یسوموبا  - 7

اهنویلیم دش ، هتـشک  نامثع  یتقو  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد  دوب . هتخودـنا  دوخ  يارب  نامثع  هک  دوب  یناوارف  لاوما  زا  ریغ  اهشـشخب  نیا 
زین يرگید  لاوما  بسا و  يدایز  دادـعت  هدرب و  رازهکی  رتش و  رازهکی  دوب و  هدرک  هریخذ  دوخ  يارب  رانید  رازه  زا 500  شیب  مهرد و 

«2 ! » دوب هتخودنا  دوخ  يارب 
تفرگ و رارق  مدرم  ضارتعا  دروم  هک  دوب  باتک  باسح و  یب  ياهششخب  نیا  يرآ ؛

__________________________________________________

نب هَّللادبع  لزع و  ار  يو  نآزا ، سپ  نامثع  هکنآ  ات  تسا ، هدوب  هرصب  یلاو  لاس  شش  تّدم  هب  يرعشا  یسوموبا  دسیونیم : يربط  (. 1)
ص 319) ج 3 ، يربط ، خیرات   ) درک اجنآ  یلاو  ار  دوخ ) ییاد  رسپ   ) رماع

ج ریدـغلا ، . ) تسا هدرک  لقن  یخیرات  ربتعم  عبانم  اهباتک و  زا  هدافتـسا  اب  ار  نامثع  ياهشـشخب  نیا  زا  یتسرهف  ینیما  هماـّلع  موحرم  (. 2)
ص 332 ج 2 ، بهذلا ، جورم  199 ؛ ص 198 - ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  هب : دینک  عوجر  نینچمه  (. 286 ص 257 - ، 8

363 ص 354 - ج 1 ، مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسحلا  مامالا  ةایح  دعب و  هب 
139 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. دیماجنا یمومع  شروش  هب  تیاهن  رد 
: دیامرفیم لاملا  تیب  زا  يو  نادناخ  هدافتسا  ءوس  نامثع و  تموکح  نارود  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

رتش نوچمه  دنتـساخرب و  وا  يراکمه  هب  هّیما ) ینب   ) شايردپ ناگتـسب  ِعیبَّرلا ؛ َۀَْـتِبن  ِِلبِْإلا  َۀَمْـضِخ  ِهَّللا  َلام  َنوُمِـضْخَی  ِهِیبَأ  ُوَنب  ُهَعَم  َماق  َو  »
«1 «. » دندش لوغشم  ادخ  لاوما  ندروخ  هب  دعلبب ، ار  ناهایگ  یبیجع  علو  اب  دتفیب و  رازفلع  هب  راهب  رد  هک  ياهنسرگ 

ییاهدمایپ راثآ و  یمدرم و  ياهشروش  نآ  دروآهر  هک  دروآ  دیدپ  ار  زاتمم  یفارـشا و  دـیدج  هقبط  یتازایتما ، نینچ  اب  نامثع  عقاو ، رد 
. تفرگ ار  مالسا  ناماد  اهلاس  هک  دوب 

نیا دیدرت  یب  دندیدرگ و  دنمهرهب  يراشرـس  تورث  زا  مه  دـندش و  ییاورنامرف  تردـق و  ياراد  مه  نامثع  نامز  رد  هّیماینب  لاحره ، هب 
. دیدرگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  بتکم  نیتسار و  مالسا  اب  هلباقم  رد  قافن ، بزح  تردق  ببس  تازایتما 

. میربیم نایاپ  هب  رصاعم ، فورعم  هدنسیون  قادرج » جرج   » زا ینخس  اب  ار  لصف  نیا 
: دسیونیم نامثع  طّسوت  هّیماینب  تیوقت  هرابرد  يو 
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هّیماینب ناتسد  رد  ار  ناطلس  ریشمش  مه  لاملا و  تیب  دیلک  مه  نامثع ، ناطلّسلا ؛ َفیـس  و  لاْملا ، ِتیب  َحاتفم  مهیدیا  یف  نامثع ]  ] لَعَج َو  »
«2 !«. » دوب هداد  رارق 

***
__________________________________________________

موس هبطخ  هغالبلا ، جهن  ( 1)
ص 124 ج 1 ، ۀیناسنالا ، ۀلادعلا  توص  یلع  مامالا  ( 2)
141 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

141 ص :  مالسلا .....  هیلع  نانمؤمریما  رصع  رد  اههئطوت   5

هراشا

مالـسلا هیلع  یلع  تموکح  نامز  رد  هیواعم  طّسوت  هک  دوب  ییاههئطوت  تشاد ، ییازـسب  ریثأت  البرک  هثداح  قّقحت  رد  هک  یلماوع  هلمج  زا 
. تفریذپ تروص 

. تسجیم دوس  ياهلیسو  ره  زا  فده  نیا  هب  لین  يارب  دوب ، هدرک  نیمک  تفالخ  یسرک  هب  ندیسر  يارب  شیپ  اهتّدم  زا  هک  هیواعم 
هدش عورش  نامثع  لتق  زا  هک  نارود  نآ  ثداوح  همه  هنحص  تشپ  رد  ار  يو  هدولآ  ناتسد  حوضو  هب  ناوتیم  یخیرات  دهاوش  یسررب  اب 

. درک هدهاشم  دوب ،
تراهط تمصع و  تیب  لها  تبرغ  فیعـضت و  و  وس ، کی  زا  مالـسا  يایند  رب  نانآ  ّطلـست  يوما و  ههبج  تیوقت  هب  کی  ره  هک  یثداوح 

. دیماجنا رگید  يوس  زا  مالسلا  مهیلع 
: مهم ثداوح  نآ  رد  هیواعم  رگناریو  شقن  زا  ياهدرشف  ریوصت  کنیا 

141 ص :  نامثع .....  زا  تیامح  كرت  - 1

ياههدر رد  نانآ  یهدنامزاس  تایالو و  دالب و  رد  يدـیلک  بصانم  همه  رب  نامثع  هرود  رد  هّیماینب  یلـصا  رـصانع  ندـش  هدرامگراک  هب 
ار نآ  شیوخ  یـصخش  کلم  نوچ  دناوتیم  هک  لاملا  تیب  هب  تبـسن  هفیلخ  یّقلت  زور و  نآ  یمالـسا  ورملق  رـسارس  رد  یتموکح  يالاب 

. دش هیواعم  یثوروم  هماکدوخ و  یتنطلس  تموکح  يریگلکش  يارب  یبسانم  رتسب  دشخبب ، دوخ  ناگتسب  ناکیدزن و  هب  ای  دنک  فرصم 
142 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

: تفگیم دنتشاد ، ضارتعا  لاملاتیب  زا  يو  باتک  باسح و  یب  ياهششخب  لذب و  هب  هک  یناسک  هب  خساپ  رد  نامثع 
ار هچ  ره  تسا و  نم  تسد  رد  لاملا  تیب  رایتخا  ًۀَـفِیلَخ ؛ ُْتنُک  اذاِملَف  اَّلِإ  َو  ِۀَّمُْأِلل ، ًاحالَـص  ُهارَأ  اِمب  ِلاْملا  اَذـه  ِیف  ُمُکْحَأ  ََّیلِإ ، َْرمَْألا  َّنِإَـف  »

«1 « .»؟ متسه ياهفیلخ  هچ  نم  هنرگ  مهدیم و  ماجنا  منادب  حالص  تّما  يارب  هک 
: زا تسا  ترابع  تّما  حالص  يو  هدیقع  هب  هک  تسا  نشور 

زا يدنسم  ندرپس  و  هنیدم ، هب  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يدیعبت  ناورم - صاعلا و  یبا  نب  مکح  نادندرگزاب  ناورم ، هب  كدف  يادها 
لذب و هّیماینب و  نیب  قارع  جارخ  میـسقت  ناورم ، هب  مهرد  رازه  دـص  ياطعا  نایفـسوبا ، هب  مهرد  رازه  تسیود  ياطعا  يو ، هب  تموکح 

(. تشذگ ًاحورشم  لبق  تمسق  رد  ثحب  نیا  « ) 2 . » شیوخ ناکیدزن  باقرا و  هب  رگید  باتک  باسح و  یب  ياهششخب 
ناناملـسم هرخـالاب  ناـمثع  نادـنواشیوخ  تاـیانج  يزودـناتورث و  دـشاب . هتـشاد  ماود  نادـنچ  تسناوتیمن  ّتیعـضو  نیا  تسا  یهیدـب 
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بت و رد  اهتّدم  یمالـسا - تفالخ  زکرم  هنیدم - هژیو  هب  تفرگ . ارف  ار  یمالـسا  فلتخم  دالب  بالقنا  شروش و  تفـشآرب و  ار  یـضاران 
. تخوسیم شروش  نیا  بات 

رد یتصرف  چـیه  زا  و  دـهدیمن ، هار  دوخ  هب  يدـیدرت  نیرتمک  يو  يراـی  رد  هیواـعم  ینارحب ، طیارـش  نآ  رد  درکیم  رّوصت  هک  ناـمثع 
ياهلیـسو ره  اب  ار  ماش  نایوجگنج  باتـش  اب  ات  درک  دیکأت  دیبلط و  يرای  وا  زا  ياهمان  لاسرا  اب  درک ، دهاوخن  غیرد  يو  هب  یناسر  کمک 

. دراد لیسگ  هنیدم  يوس  هب  تسا  نکمم  هک 
اب هک  دوب  هشیدنا  نیا  رد  دوب ، ربخاب  هفیلخ  هب  تبـسن  مدرم  يرازیب  رّفنت و  قمع  زا  تشاد و  رظن  تحت  ار  عاضوا  یبوخ  هب  هک  هیواعم  یلو 

یسرک هب  یمدق  هفیلخ ، نتفر  نایم  زا 
__________________________________________________

هبطخ 25 لیذ  ص 339 ، ص 130 و ج 1 ، ج 5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. 1)
هبطخ 15 لیذ  ج 1 ، ماما ، مایپ  هب : دوش  هعجارم  ص 198 . ج 5 ، كردم ، نامه  (. 2)

143 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
شیوخ لمع  نیا  دیزرو و  لّلعت  هنیدم  يوس  هب  یکمک  يورین  نداتـسرف  رد  اههتفه  اهزور و  هک  دوب  نیا  دش . دهاوخ  رتکیدزن  تفالخ 

! منکیم بانتجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحص  اب  تفلاخم  زا  نم  دنفلاخم و  نامثع  اب  هباحص  هک  درکیم  هیجوت  نینچ  ار 
دیزی  » هیواعم تساوخ  کمک  هیواعم  زا  نامثع  هک  یماگنه  : » دـسیونیم موس - نرق  فورعم  خّروم  يرذالب - زا  لـقن  هب  دـیدحلا  یبا  نبا 

« بشخاذ  » نیمزرس رد  هکلب  دوشن ، هنیدم  دراو  داد  نامرف  يو  هب  یلو  تخاس ، هناور  هنیدم  يوس  هب  زابرـس  یهورگ  اب  ار  يرـسق » دسا  نب 
. دنامب يدعب  روتسد  رظتنم  دنک و  فّقوت  هنیدم ، زا  بش  کی  هلصاف  هب  تسا  ینیمزرس  هک 

زا بآ  نوچ  دش و  هتـشک  نامثع  ات  درک  گنرد  ردـقنآ  دـنکفا و  تماقا  لحر  هنیدـم  نوریب  رد  ّتیرومأم  قبط  روکذـم  هاپـس  هک  دوب  نیا 
«1 «. » دنتشگزاب ماش  هب  دنشاب ، هداد  ماجنا  يراک  چیه  هکنآ  نودب  هیواعم  روتسد  هب  داتفا ، بایسآ 

یگدازومع و مان  هب  دناوتب  يو  ات  دوش  هتـشک  شروش  بالقنا و  نیا  رد  نامثع  تساوخیم  هیواعم  عقاو  رد  هک  تسا  رواب  نیا  رب  يرذالب 
«2 . » ددرگ تفالخ  یعّدم  يو ، یهاوخنوخ 

: دسیونیم دروم  نیا  رد  يرّهطم  یضترم  دیهش  داتسا 
هب رتشیب  نامثع  هتخیر  نیمز  نوخ  وا و  هدنز  زا  ات  دنک  يرادرب  هرهب  دـناوتیم  رتهب  نامثع  هدرم  زا  داد  صیخـشت  هک  يزور  نآ  هیواعم ] » ]

ورین وا 
__________________________________________________

« افلخلا خیرات   » رد یطویس » . » باتک موس  شخب  مالسا ، خیرات  رد  هشیاع  شقن  هب : دوش  هعجارم  ص 154 . ج 16 ، هغالبلا ، جهن  حرش  (. 1)
زا اـّما  ریخ ؛ داد : خـساپ  یتسین ؟ ناـمثع  نـالتاق  زا  وت  اـیآ  تفگ : يو  هب  هیواـعم  تفر ، هیواـعم  دزن  هب  هباحـص  زا  يدرف  هک  دـنکیم  لـقن 

نارجاهم و نوچ  داد : خساپ  يدرکن ؟ يرای  ار  يو  ارچ  تفگ : هیواعم  مدرکن . يرای  ار  وا  یلو  مدوب  رـضاح  هنیدـم  رد  هک  متـسه  یناسک 
نینچ رگا  داد : خـساپ  درم  نآ  دـننک . يرای  ار  وا  ناگمه  دوب  مزال  یلو  تفگ : هیواعم  دنتفاتـشن . شايرای  هب  هدـش و ) رازیب  وا  زا   ) راـصنا

ص 223) افلخلا ، خیرات  ( ؟! یتفاتشن شکمک  هب  دوب  ترایتخا  رد  ماش  هاپس  هکنآ  اب  وت  ارچ  تسا 
باتک موس  شخب  مالسا ، خیرات  رد  هشیاع  شقن  هب : دوش  هعجارم  ص 154 . ج 16 ، هغالبلا ، جهن  حرش  (. 2)

144 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ياهکمک دوب  رداق  اًلماک  هک  یتاظحل  رد  درک و  ینیچ  هنیمز  وا  لتق  يارب  دـنکیم ، تکرح  نامثع  ياـهگر  رد  هک  ینوخ  اـت  دـهدیم 

«1 !«. » تشاذگ اهنت  ثداوح  لاگنچ  رد  ار  وا  دریگب ، ار  وا  لتق  ولج  دهدب و  وا  هب  يّرثؤم 
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رد هک  اجنآ  هغالبلا  جـهن  همان 28  رد  یکی  دـنکیم . حیرـصت  هتکن  نیا  هب  هغـالبلا  جـهن  زا  دروم  ود  رد  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
وا ندـش  هتـشک  هب  هک  ار  ییاههار  میدرک و  ینمـشد  نامثع )  ) يو اب  رتشیب  وت  نم و  زا  کیمادـک  : » هک دـنکیم  باطخ  هیواعم  هب  ياهماـن 
اب وا  یلو  تساوخ  يرای  وا  زا  نامثع  هک  یـسک  نآ  ای  دمآرب ...  وا  يرای  ددصرد  غیرد  یب  هک  یـسک  نآ  میدومن ؟ راومه  دشیم ، یهتنم 

.»؟ تخاس مهارف  ار  شگرم  تابجوم  ندرک ، تقولا  عفد 
: دیامرفیم هیواعم  هب  باطخ  هک  اجنآ  همان 37  رد  رگید  و 

يرای ار  وا  دوب  تدوس  هب  نامثع  يرای  هک  اجنآ  وت  َُهل ؛ ُرْـصَّنلا  َناک  ُْثیَح  ُهَْتلَذَـخ  َو  ََکل  ُرْـصَّنلا  َناـک  ُْثیَح  َناـْمثُع  َتْرَـصَن  اـمَّنِإ  َکَّنِإَـف  »
!«. یتشاذگ اهنت  ار  يو  تشاد  وت  يرای  هب  زاین  هک  اجنآ  يدرک و 

هتخود نامثع  لتق  هنیدم و  هثداح  هب  مشچ  تفالخ  هب  ندیسر  يارب  هیواعم  دهدیم  ناشن  نارود  نآ  یخیرات  نیارق  دهاوش و  رد  وجتـسج 
. ددرگ راومه  يو  تفالخ  يارب  هنیمز  دوش و  هتشادرب  نایم  زا  نامثع  نوچ  يدنمورین  بیقر  ات  دوب ،

هیلع نانمؤمریما  اب  تعیب  هب  ادص  کی  دوجو و  مامت  اب  مدرم  هکلب  داتفین . قاّفتا  دنارورپیم  رـس  رد  يو  هک  هچنآ  نامثع ، لتق  زا  سپ  یلو 
. داتفا رگید  یناطیش  ياههشقن  رکف  هب  هک  دوب  نیا  دندروآ و  يور  مالسلا 

144 ص :  مالسلا .....  هیلع  ماما  اب  هیواعم  میقتسم  ریغ  ییورایور  ای  لمج  گنج  - 2

. دش ماجنا  یّصاخ  ناجیه  روش و  اب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  اب  نویبالقنا  مدرم و  تعیب  مسارم 
فاکنتسا تیلوئسم  نیا  شریذپ  زا  «- 2  » یحلاصم هب  انب  ًائادتبا - هکنآ  زا  سپ  ترضح  نآ 

__________________________________________________

ص 168 هغالبلا ، جهن  رد  يریس  (. 1)
هغالبلا جهن  هبطخ 92  لیذ  ص 208 ، ج 4 ، مالسلا ، هیلع  ماما  مایپ  هب : دوش  هعجارم  (. 2)

145 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: دریگ تسد  هب  ار  روما  مامز  ینارحب ، عاضوا  نآ  رد  دش  رضاح  طرش  کی  اب  مدرم ، ّدح  زا  شیب  رارصا  لباقم  رد  دیزرو ،

. لاملا تیب  مالسا و  نوناق  ربارب  رد  دارفا  همه  قوقح  يواست  دوب و  هدش  عورش  مود  هفیلخ  نامز  زا  هک  یتاقبط  تازایتما  هیّلک  وغل 
: تفگ درک و  ور  ترضح  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  زا  سپ  هبعش » نب  ةریغم  »

هب هرـصب - رادـنامرف  ناـمثع و  ییادرـسپ  رماـع - نب  هّللادـبع  راذـگب  دـنامب . شتموـکح  راـک و  رـس  رب  هیواـعم  راذـگب  باـیرد ! ار  زورما  »
یتساوخ ار  سک  ره  نآ  زا  سپ  دننک . تعیب  وت  اب  یگمه  ات  دننامب  ناشراک  رس  رب  نک  اهر  ار  هّیماینب  نارازگراک  دهد . همادا  شتموکح 

«. مهدیمن هار  یتسپ  مراک  رد  موشیمن و  دراو  هلیح  هار  زا  منید  رد  نم  : » دومرف درک و  گـنرد  ياهظحل  مالـسلا  هیلع  یلع  نک .» راـنکرب 
«1»

هب دننکیم . تعاطا  يو  زا  ماش  مدرم  تسا ، یخاتـسگ  مدآ  هیواعم  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هریغم  تسا : هدمآ  يربط  خیرات  رد 
«. دوب هداد  يو  هب  ار  ماش )  ) تیالو نیا  وت ، زا  شیپ  رمع  هکنیا  نآ  يراد و  لیلد  تردق ، رس  رب  يو  ياقب  يارب  وت  هوالع 

: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
«2 «. » مراذگیمن یقاب  قحان ) هب   ) تسپ نیا  رد  ار  وا  مه  زور  ود  یّتح  دنگوس ! ادخ  هب  ًاَدبَأ ؛ ِْنیَمْوَی  َۀَیِواعُم  ُلِمْعَتْسَأ  ِهَّللاَو ال  »

قحان هب  نامثع  تموکح  نارود  رد  هّیماینب  لاّمع  هک  ینالک  ياهتورث  هک  درکیم  باجیا  مالسلا  هیلع  یلع  زیگناتفگش  ییوجتلادع 
. دنادرگرب لاملاتیب  هب  هدرک و  هرداصم  دندوب ، هدروآ  گنچ  هب 

: درک مالعا  یمسر  روط  هب  شیوخ  تموکح  مود  زور  رد  ترضح  نآ  هک  دوب  نیا 
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__________________________________________________

ص 232 ج 1 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلا  جهن  حرش  هب : دوش  هعجارم  و  ص 79 . ج 1 ، ۀیناسنالا ، ۀلادعلا  توص  یلع  مامالا  (. 1)
ص 461 ج 3 ، يربط ، خیرات  (. 2)

146 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ای هدـش و  نانز  رهم  هک  مباـیب  ار  لاـملاتیب  لاوما  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  ُُهتْدَدََرل ؛ ُءاـمْالا  ِِهب  َکـُِلم  َو  ُءاـسِّنلا  ِِهب  َجِّوُُزت  ْدَـق  ُُهتْدَـجَو  َْول  ِهَّللاَو  »

«1 «. » منادرگیم رب  لاملاتیب  هب  ار  نآ  دنشاب ، هدیرخ  ینازینک 
ریغ رد  اریز  هد . ماجنا  تسا ، هتخاس  تتـسد  زا  يراک  ره  : » داد ماغیپ  هیواعم  هب  هلـصافالب  دیـسر ، صاع  نب  ورمع  هب  ربخ  نیا  هک  یماگنه 

«2 !«. » دوشیم ادج  اصع  زا  تسوپ  هک  هنوگنامه  دنکیم ، ادج  وت  زا  ار  تلاوما  بلاطوبا  دنزرف  تروص  نیا 
هحلط نوچ  یسانشرس  دارفا  ياجبان  عّقوت  لباقم  رد  شمرن  فاطعنا و  زا  يرثا  نیرتمک  دوجو  مدع  مالـسلا و  هیلع  یلع  یبلطيواست  حور 

: دنتفگیم يربط  لقن  هب  هک  دناسر  هجیتن  نیا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  زا  هام  دنچ  تشذگ  زا  سپ  ار  نانآ  ریبز ، و 
شاینیب ندیـسیل  زا  گس  هک  تسا  ياهرهب  هزادنا  هب  يولع ) تموکح   ) راک نیا  زا  ام  هرهب  ُهَْفنَأ ؛ ِْبلَْکلا  ِۀَـسْحَلَک  اَّلِإ  ِْرمَْألا  اَذَـه  ْنِم  اَنل  ام  »

«3 !«. » دربیم
، دنتشگیم سویأم  یّلک  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تموکح  رد  يزایتما  ماقم و  ره  هب  ندیسر  زا  ریبز  هحلط و  لاثما  هک  نامز  نیمه  رد  تسرد 

قایتشا زا  تخانـشیم و  ار  ریبز  هحلط و  یتسرپایند  هّیحور  یبوخ  هب  هک  وا  تشاد . رظن  ریز  ار  هنیدـم »  » عاـضوا هناـکریز  ماـش  رد  هیواـعم 
اب درک  یعـس  تشون و  ياهماـن  ناـنآ  يارب  یناـهنپ  وا  دز . رگید  ياهئطوت  هب  تسد  دوب ، ربـخ  اـب  تموـکح  هب  ندیـسر  يارب  ناـنآ  دـیدش 

«4 . » دیامن راداو  ماما  اب  گنج  هب  ار  اهنآ  ناشیاهلد ، رد  تفالخ  عمط  رذب  ندیشاپ 
__________________________________________________

ص 525 ج 1 ، ماما ، مایپ  هب : دوش  هعجارم  هبطخ 15 . هغالبلا ، جهن  (. 1)
یبا نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  اهاِحل » اصَْعلا  ِنَع  ُرَـشُْقت  اـمَک  ُهُِکلْمَت  ٍلاـم  ِّلُـک  ْنِم  ٍِبلاـط  یبأ  ُْنبا  َكرَـشَق  ذِإ  عَنْـصاَف  ًاـِعناص  َتنُک  اـم  (. » 2)

هبطخ 15 لیذ  ص 202 . ج 1 ، دیدحلا ،
ص 53 ج 5 ، يربط ، خیرات  (. 3)

َکَّنَِقبْسَی َةَرْصَْبلا ال  َو  َۀَفوُْکلا  َکَنوُدَف  َْفلَْحلا  اوُقَثْوَتْساَو  اُوباجَأَف  ِماَّشلا  َلْهَأ  ََکل  ُْتعَیاب  ْدَق  : » تسا هتـشون  ریبز  هب  همان  نآ  رد  هیواعم  (. 4)
يارب نایماش  زا  نم  َِکلَذ ؛ َیلِإ  َساَّنلا  ُْعداَو  َناْمثُع  ِمَِدب  َبَلَّطلا  اَرِهْظَأَف  َكِدَْعب  ْنِم  ِهَّللاِدـْیَبُع  ِْنبا  ِۀَْـحلَِطل  ُْتعَیاب  دَـق  و  ٍِبلاط ...  ِیبأ  ُنبا  اَهل 

وت رب  بلاطوبا  دـنزرف  ات  بایرد ! ار  هرـصب  هفوک و  سپ  دنتـسب . وت  هب  يرادافو  رد  یمکحم  ناـمیپ  دـنتفریذپ و  زین  ناـنآ  متفرگ ، تعیب  وت 
! دـینک توعد  رما  نیا  هب  زین  ار  مدرم  دـیزیخرب و  ناـمثع  یهاوخنوخ  هب  سپ  متفرگ . تعیب  وت  زا  سپ  زین  هحلط  يارب  دـنکن . یتـسد  شیپ 

...«.
يدیدرت شیوخ  ّقح  رد  هیواعم  یهاوخریخ  رد  ود  نآ  تخاس . هاگآ  نادب  ار  هحلط  دش و  لاحشوخ  دیـسر ، ریبز  هب  همان  نیا  هک  یماگنه 

یبانبا هغالبلا  جهن  حرـش  ص 5 و  ج 32 ، راونالاراحب ، . ) دـنزیخرب مالـسلا  هیلع  یلع  اب  تفلاخم  هب  دـنتفرگ  میمـصت  ور  نیا  زا  دنتـشادن .
ص 231) ج 1 ، دیدحلا ،

147 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
یلع دزن  هب  یظفاحادخ  تهج  ادخ  هناخ  ترایز  هناهب  هب  هک  دوب  نیا  دندش . يو  ياههلیح  بولغم  نانآ  درک و  رثا  يدوز  هب  هیواعم  حرط 

فده دنگوس  ادخ  هب  : » دومرف دوخ  نارای  هب  سپس  داد و  ترفاسم  هزاجا  نانآ  هب  تعیب ، دّدجم  ذخا  زا  سپ  ترضح  دندمآ . مالسلا  هیلع 
«1 «. » دنرادن ییافویب  ینکشنامیپ و  زج  یفده  دناهتخاس و  هناهب  ار  ترایز  هکلب  تسین  ادخ  هناخ  ترایز  ترفاسم ، نیا  زا  نانآ 
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. دنیآ مهدرگ  هّیماینب  نارس  رگید  اب  دوب  هتشارفارب  هشیاع  هک  مالسلا  هیلع  یلع  اب  تفلاخم  مچرپ  ریز  ات  دنتفاتش  هّکم  هب  نانآ  هرخالاب 
وا دـنک . تباـقر  دـناوتیمن  لـیاضف ، رد  هن  هقباـس و  رد  هن  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  اـب  هـک  تـسنادیم  یبوـخ  هـب  هیواـعم  کـش ، نودـب 

هحلط و رگا  و  هدیـسر ، هاوخلد  هجیتن  هب  وا  دروخب  تسکـش  ماما  رگا  هک  ارچ  تسا ، وا  عفن  هب  دـشاب  هچ  ره  گنج  نیا  هجیتن  دیـشیدنایم 
. دنوشیم جراخ  نادیم  زا  تفالخ  رد  وا  يابقر  نیرتدنمورین  زا  نت  ود  زاب  دنورب ، نایم  زا  ریبز 

! درادرب تفالخ  یسرک  يوس  هب  دنلب  یماگ  دناوتیم  وا  تلاح  ود  ره  رد 
ار مالـسلا  هیلع  یلع  تقو ، هفیلخ  هیلع  ندـیروش  تراـسج  تأرج و  ییاـهنت  هب  يو  هک  دوـب  نآ  هیواـعم  يارب  لـمج  گـنج  رگید  هدـیاف 
نآ رد  یتحار  هب  دناوتب  يو  ات  دننک  راومه  وا  يارب  ار  هار  نیا  ریبز  هحلط و  هشیاع و  نوچ  يرگید  فورعم  دارفا  تسیابیم  اذـل  تشادـن .

. دهن ماگ 
فیدرمه مود ، هفیلخ  ّتیصو  قبط  يزور  هک  ریبز  هحلط و  نوچ  يدارفا  تسا  مزال  رگنیحطس  مدرم  لافغا  يارب  دیـشیدنایم  وا  عقاو  رد 

شش ياروش  ياضعا  زا  مالسلا  هیلع  یلع 
__________________________________________________

167 ص 166 - مثعا ، نبا  خیرات  ص 127 و  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  (. 1)
148 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. ددرگزاب هیواعم  لاثما  يارب  نیملسم  هفیلخ  ّدض  رب  ندیروش  هار  ات  دنیامن ، ینکشّدس  هار  نیا  رد  دندوب ، تقو  هفیلخ  نییعت  هرفن 
، دنزیخاپب ترضح  نآ  تموکح  ّدض  رب  ات  دندوب  یتصرف  رظتنم  دنتـشاد و  هنیرید  یتوادع  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هک  هّیماینب  رگید ، يوس  زا 

سپ یکی  هک  نامثع  نارود  نایلاو  نارادـنامرف و  دـندرک . عامتجا  هشیاع  درگ  هّکم  رد  نزرب ، يوک و  ره  زا  هیواعم ، کیرحت  بیغرت و  اب 
ّصاخ رواشم  داماد و  مکح - نب  ناورم  دنتفاتـش . هشیاع  يوس  هب  تفگنه  ياهتورث  اب  دـندشیم  لوزعم  نانمؤمریما  طّـسوت  يرگید ، زا 

. تشاد لاّعف  يروضح  عمج  نیا  رد  زین  نامثع -
نآ زا  سپ  نامثع - فرط  زا  هرـصب  رادنامرف  نامثع و  ییاد  رـسپ  رماع -» نب  هّللادبع   » هک دنکیم  لقن  يرَهُز »  » زا يربط »  » فورعم خّروم 
هیلع یلع  تموکح  ّدـض  رب  هشیاع  مچرپ  ریز  رد  ات  تخیرگ  هّکم  هب  تورث  ایند  کی  اـب  دومن  لزع  ار  يو  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک 

. دوش لمع  دراو  مالسلا 
«1 . » تفاتش هشیاع  يوس  هب  نالک  یتورث  اب  مالسلا  هیلع  یلع  فرط  زا  ندش  لزع  زا  سپ  زین  نمی - رد  نامثع  رادنامرف  هّیما -» نب  یلعی  »

لاملا تیب  زا  نامثع  نارود  رد  هک  هیماینب  لاّمع  هدروآداب  ياهتورث  زا  لمج  گنج  نیگنـس  هنیزه  یماظن و  گرب  زاس و  بیترت ، نیدب 
. دش نیمأت  دندوب ، هدرک  تراغ 

. میاهتفگن فازگ  هب  ینخس  مینادب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تموکح  اب  هیواعم  میقتسم  ریغ  ییورایور  ار  لمج  گنج  رگا  هک  تسا  نیا 
***

148 ص :  مالسلا .....  هیلع  ماما  اب  هیواعم  میقتسم  ییورایور  ای  نیّفص ، گنج  - 3

هیواعم هک  دهدیم  ناشن  نارود  نآ  ياهریجنز  ثداوح  تاقاّفتا و  نوماریپ  قیقحت 
__________________________________________________

دعب هب  ص 469  ج 3 ، يربط ، خیرات  (. 1)
149 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

يراـی رد  لـّلعت  اـب  يزور  يو  تشادیم . رب  یمالـسا  ورملق  ماـمت  رب  تموـکح  تفـالخ و  يوـس  هب  دـنلب  یماـگ  مهم ، هثداـح  ره  زا  سپ 
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هحلط و کیرحت  اب  رگید  زور  تشادرب ؛ دوخ  تفالخ  هار  رـس  زا  ار  گرزب  عنام  نیا  و  تخاس ، مهارف  ار  وا  لتق  هنیمز  نامثع ، هب  ندناسر 
يارجا رکف  هب  راب  نیا  دـش . دوخ  یلـصا  بیقر  ود  نآ  لتق  ثعاـب  درک و  يزاـب  ار  لـمج  هنحـص  تشپ  شقن  هّیماینب  لاّـمع  رگید  ریبز و 

. داتفا رگناریو  كانرطخ و  رایسب  ياهشقن 
ّدض رب  ندیروش  هار  وس ، رگید  زا  هداد و  رارق  دوخ  زیواتـسد  ار  يو  یهاوخنوخ  ياعّدا  و  « 1  » نامثع ّتیمولظم  ناونع  وس ، کی  زا  هک  وا 

تسیب دودح  هک  ار  نایماش  زا  یهوبنا  و  تساخرب . مالسلا  هیلع  ماما  اب  میقتسم  گنج  هب  دوب ، هدش  زاب  لمج  گنج  زا  سپ  نیملسم  هفیلخ 
. درک جیسب  مالسلا  هیلع  ماما  ّدض  رب  دندربیم  رس  هب  یکانتشحو  يربخ  یب  تلاهج و  کی  رد  وا  تیبرت  تحت  لاس 

نیسپاو رد  مینادیم  هکنانچ  و  دیشک ، لوط  اههام  دربن  دوب و  هیواعم  مالـسلا و  هیلع  ماما  نایهاپـس  ییورایور  نادیم  نیّفـص  روانهپ  تشد 
ذوفن ماش  ههبج  قامعا  رد  رتشا » کلام   » نوچ ینادرم  ياهيروالد  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  رکـشل  ياهنوتـس  هک  یماگنه  نآ  دربن ، تاـعاس 

رد ار  مالـسا  ورملق  رـسارس  يولع  لدـع  تموکح  دورب و  نیب  زا  هشیمه  يارب  ّتیلهاج  نارود  رایع  مامت  هدـنیامن  ات  تفریم  دوب و  هدرک 
مقر يرگید  وحن  هب  گنج  تشونرس  هراب  کی  هب  تفرگ و  رارق  اههزین  رس  رب  اهنآرق  صاع » نب  ورمع   » یناطیش حرط  اب  ناهگان  دریگرب ،

. دروخ
گنرین نیا  لباقم  رد  دـندوب ، هدـناسر  يزوریپ  هناتـسآ  ات  ار  دوخ  هدرک و  یگداتـسیا  مالـسلا  هیلع  یلع  رانک  رد  هناریلد  اههام  هک  ینادرم 

هب راک  هجیتن ، رد  دندرک . گنت  ماما  رب  ار  هصرع  موش ،
__________________________________________________

دومن و کیرحت  ار  ماش  مدرمتاساسحا  يو ، يارب  يرادازع  سلاجم  ندرک  اپرب  ربنم و  راـنک  رد  ناـمثع  نهاریپ  نتخیوآ  اـب  هیواـعم  (. 1)
ص 464 ج 3 ، يربط ، خیرات  هب : دوش  هعجارم  تخادنا . هار  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ّدض  رب  ار  یمیظع  هاپس 

150 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
بیرف ار  يرعشا  یـسوموبا  قارع  رواد  راک ، هنهک  راکبیرف  نآ  صاع  نب  ورمع  ماش  رواد  نوچ  دش و  هدیـشک  ّتیمکح  يرواد و  ناتـساد 

ياهیشارت هناهب  اب  دنداد و  نت  يرتگرزب  گنن  هب  نآ ، ناربج  يارب  یلو  دنتسناد ؛ شیوخ  يارب  گرزب  یگنن  ار  تشز  تسکـش  نیا  داد ،
. درک روهظ  مالسا  رد  جراوخ »  » مان هب  یگرزب  هتسد  بیترت  نیدب  دندرک و  يریگهرانک  ماما  هاپس  زا  هناهلبا ،

درک و رتقیمع  ار  ناناملـسم  نیب  فاکـش  رگید ، يوس  زا  هیواعم  ياههعدـخ  گـنرین و  ییوس و  زا  ناـنآ  یناداـن  تلاـهج و  هک  یهورگ 
. تخاس روهلعش  ناورهن » گنج   » مان هب  ار  يرگید  گنج  هنتف  شتآ 

150 ص :  يولع .....  تموکح  ورملق  رد  تشحو  بعر و  داجیا  - 4

نایهاپـس مازعا  اب  يو  درک . یحاّرط  يدـیدج  هشقن  مالـسلا  هیلع  ماما  ّتیعقوم  فیعـضت  يارب  نیّفـص  گنج  زا  تشگزاـب  زا  سپ  هیواـعم 
زا عافد  یب  ِناناملسم  يارب  ار  یعیـسو  ینماان  مالـسلا ، هیلع  ماما  تموکح  تحت  ياهنیمزرـس  رانک  هشوگ و  هب  دوخ  راوخنوخ  رگتراغ و 

. دروآ دوجو  هب  زاجح  نمی و  قارع و 
رارق ماـما  حّلـسم  نایهاپـس  لـباقم  رد  هاـگره  دـندرکیم و  هلمح  ناـبهگن  زابرـس و  نودـب  ياهنیمزرـس  هب  هـک  هیواـعم  یمازعا  ناـیهاپس 

يدابآ و هچ  ره  دـننک و  تراغ  دـننازوسب ، دنـشکب ، مالـسلا  هیلع  ماما  تموکح  ورملق  رد  اـت  دنتـشاد  روتـسد  دـنتخیرگیم ، دـنتفرگیم ،
! دنیامن لیدبت  هناریو  هب  ار  نآ  دندیدیم  ینادابآ 

نامرف هب  ات  دنتشاد  تیرومأم  هدعسمنب » هَّللادبع   » و فوع » نب  نایفس  «، » ریـشب نب  نامعن  «، » ةاطرا نب  رـسب   » نوچ يرودزم  راوخنوخ  دارفا 
. دنزاس سویأم  ترضح  نآ  تموکح  زا  ار  مدرم  دنفرت  نیا  اب  دنریگب و  یمالسا  ياهنیمزرس  زا  ار  شمارآ  ّتینما و  هیواعم ،

زا عافد  هب  ار  هفوک  ًاصوصخم  قارع و  مدرم  ردق  ره  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تّدم  نیا  مامت  رد 
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151 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. تشاد دوجو  ییاونش  شوگ  رتمک  درکیم ، توعد  نیملسم  مالسا و  نایک 

مالسلا هیلع  ماما  دناسر ، لتق  هب  هنامحریب  ار  هانگ  یب  نانز  نادرم و  زا  يدادعت  درک و  هلمح  رابنا  رهـش  هب  فوع » نب  نایفـس   » هک یماگنه 
: دومرف درک و  باطخ  شیوخ  هدارا  یب  نازابرس  هب  هنایشحو  لامعا  نیا  هب  تبسن  دیدش  یشنکاو  رد 

ُْمْتلَذاَخت َو  ُْمْتلَکاوَتَف  ْمُکوُْزغَی ...  ْنَأ  َْلبَق  ْمُهوُزْغُأ  ْمَُکل : ُْتُلق  َو  ًانالْعِإ  َو  ًاّرِـس  َو  ًاراهَن  َو  اًْلَیل  ِمْوَْقلا  ِءـالُؤه  ِلاـِتق  یلِإ  ْمُُکتْوَعَد  ْدَـق  یِّنِإ  َو  ـالَأ  »
هورگ نیا  اب  هزراـبم  هب  ار  امـش  راکـشآ ، ناـهنپ و  زور ، بش و  نم  دیـشاب ! هاـگآ  ُناـطْوَْألا ؛ ُمُْکیَلَع  ْتَِکُلم  َو  ُتاراـْغلا  ُمُْکیَلَع  ْتَّنُـش  یَّتَح 

هب ار  ّتیلوئسم  مادک ، ره  امش  اّما  دیگنجب ...  اهنآ  اب  دننک ؛ دربن  امـش  اب  اهنآ  هک  نآ  زا  شیپ  متفگ  مدناوخارف و  ماش ) نامکاح  هیواعم و  )
تسد زا  ناتیاهنیمزرس  دیدش و  عقاو  نمـشد  یپ  رد  یپ  موجه  دروم  هک  نآ  ات  دیتشادرب ، مه  يرای  زا  تسد  و  دیدنکفا ، يرگید  ندرگ 

«1 «. » تفر
. درکیمن محر  مه  لاسدرخ  ناکدوک  نانز و  هب  یّتح  يو  دوب . هیواعم  ناگداتسرف  نیرتراوخنوخ  زا  یکی  ةاطرا » نب  رُسب  »

: دسیونیم یناغا  باتک  رد  روهشم - خّروم  یناهفصا - جرفلاوبا 
شدرگ فلتخم  ياهرهش  رد  ات  داد  نامرف  يو  هب  داتسرف و  مالسلا  هیلع  ماما  تموکح  ورملق  هب  ّتیمکح  ناتـساد  زا  دعب  ار  رـُسب  هیواعم ، »

«2 «. » دنکن محر  ناشناکدوک  نانز و  هب  یّتح  دنک و  تراغ  ار  ناشلاوما  دشکب و  تفای ، ار  ماما  نارای  نایعیش و  زا  سک  ره  دنک و 
: درک نیرفن  ار  يو  ترابع  نیا  اب  دینش  ار  درم  نیا  ياهیمحر  یب  اهتواسق و  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  یتقو 

!«. نک لیاز  شگرم  زا  لبق  ار  شلقع  ناتسزاب و  ار  شنید  وا  زا  اهلاراب ! »
تبکن و اب  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  لقع  شگرم  زا  لبق  وا  دیسر و  تباجا  هب  ماما  ياعد 

__________________________________________________

هبطخ 27 هغالبلا ، جهن  (. 1)
ص 340 ج 3 ، ۀباغلا ، دسا  هب : دوش  هعجارم  زین  و  ص 45 . ج 15 ، یناغالا ، (. 2)

152 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 . » دیشچ ار  گرم  معط  يراوخ 

، نآ زا  رتكاندرد  دلانیم و  هفوک  مدرم  یتسس  یطابـضنا و  یب  زا  یتخـس  هب  هک  هغالبلا ، جهن  رد  ماما  تاملک  زا  یـشخب  نآ  رد  ّتقد  اب 
هیواـعم و ياـههئطوت  اـب  هک  تسا  هرود  نیمه  هب  طوـبرم  رتـشیب  تاـملک  نیا  هک  میباـییم  دـنکیم ؛ گرم  بلط  شیوـخ  يارب  هـک  نـیا 

. دوب هتفرگارف  ار  مالسلا  هیلع  ماما  تموکح  ورملق  زا  یعیسو  ياهشخب  يرگتراغ  ینماان و  شلاّمع ،
، ترـضح نآ  رظن  قبط  مالـسلا ، هیلع  ماـما  هتـساوخ  تباـجا  تروص  رد  هک  دوب  هدیـسر  هجیتـن  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  رکـشل  عـقاو ، رد 
هب ار  ناملـسم  ًارهاظ  دارفا  زا  یـسک  لاوما  دنرادن  قح  دنوش  زوریپ  رگا  دشاب . دـنبیاپ  یناسنا  یقالخا و  ياهدـنب  دـیق و  مامت  هب  تسیابیم 

گنج هک  يزیچ  اهنت  دنیامن . تراغ  دـننک و  ناریو  ار  زیچ  همه  هنادازآ  ای  دـنریگ و  تراسا  هب  ار  ناشنادـنزرف  نز و  ای  دـنریگب و  تمینغ 
زج هک  دوب  نیا  دـشاب . هتـشاد  ناشیارب  يّدام  تعفنم  چـیه  رهاظ ) هب   ) هکنآ نودـب  دوب ، گرم  رطخ  نامه  دروآیم  ناغمرا  هب  اـهنآ  يارب 

. تفگن خساپ  ترضح  نآ  ياهدایرف  هب  یسک  دندوب  یهلا  هزیگنا  ياراد  هک  مالسلا  هیلع  ماما  نارای  زا  یکدنا  دادعت 
دننک ریسا  ار  نانز  نارتخد و  دنـشکب . ار  سک  ره  دندوب  دازآ  نانآ  اریز  دندرکیم ، تعاطا  هیواعم  زا  لماک  روط  هب  ماش  مدرم  لباقم ، رد 

لد و اب  اذـل  درکیم ، اضرا  ار  ناـشیناویح  لاـیما  زیارغ و  قلطم ، يدازآ  نیا  دـنریگب . شیوخ  يارب  دـمآیم ، ناـشگنچ  هب  هک  یلاـم  ره  و 
. دندوب هیواعم  نامرف  هب  شوگ  ناج ،

فارـشا زور ، نآ  یمالـسا  نیمزرـس  طاقن  یـصقا  رد  بوشآ  ینماان و  داجیا  هوالع  هب  لاس ، راـهچ  زا  رتمک  رد  رگناریو  گـنج  هس  عوقو 
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زا هدنیآ  هک  دندوب  هتفایرد  ینیبزیت  اب  و  دوشیمن ، نیریـش  برچ و  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  یهارمه  زا  نانآ  هرفـس  دـندیدیم  هک  ار  یـضاران 
اب هک  دوب  نیا  دنوش . هلماعم  دراو  هیواعم  اب  یناهنپ  ات  تشاد  نآرب  دوب ، دهاوخ  هیواعم  نآ 

__________________________________________________

هبطخ 25) لیذ   ) دعب هب  ص 87  ج 2 ، مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  ماما  مایپ  هب : دینک  عوجر  (. 1)
153 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

يو زا  قارع  مدرم  درکیم ، دومناو  اـههمان  نآ  هب  دانتـسا  اـب  زین  هیواـعم  دـندش و  رادروخرب  يو  ياهیـشخب  متاـح  زا  راـبّتلذ  ياـههمان 
. دور اجنآ  هب  ناشیاهراک  هب  نداد  ناماس  يارب  ات  دنهاوخیم 

عزانمالب ّتیمکاح  يارب  لماوع  همه  دوب ؛ هدیـسر  ارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نادـناخ  ندـش  هدـنار  هیـشاح  هب  نآرق و  تبرغ  نارود 
هام مهدزون  حبص  رد  زین  وا  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  صخش  مهم ، رایـسب  عنام  اهنت  دوب . هدش  مهارف  یمالـسا  ورملق  رب  هیواعم 

بـش رد  دیـشون و  تداهـش  تبرـض  هیواعم  ياهيراکهایـس  ناگدـشهدرورپ  تسد  زا  یکی  تسد  هب  يرجه  ملهچ  لاس  ناضمر  كرابم 
. دش نفد  ناهنپ ، هنابش و  مکی  تسیب و 

تایانج قمع  زا  تیاکح  ینالوط  ياهلاس  رد  ترـضح  نآ  ربق  ندـنام  ناهنپ  یهلا و  یمالـسا و  گرزب  مکاح  نیا  هنایفخم  هنابیرغ و  نفد 
. تشاد مالسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  نیتسار و  مالسا  تبرغ  هّیماینب و  هیواعم و 

***
155 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

155 ص :  مالسلا .....  هیلع  یبتجم  ماما  رصع  رد  اههئطوت  يریگلکش   6

هراشا

ییاههئطوت دـشاب ، راذـگریثأت  ياهثداح  نانچ  يزاسهنیمز  رب  و  دوش ، هدرمـش  البرک  يارجام  ياههشیر  زا  دـناوتیم  هک  ياهتکن  نیمـشش 
. دش يوما » ههبج   » تیوقت ببس  داتفا و  قاّفتا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رصع  رد  هک  تسا 

دالب همه  رب  هیواعم  لماک  هطلـس  نآ  تشاد و  لابند  هب  ار  یموش  رایـسب  دـمآیپ  هک  ثداوح  اـههئطوت و  زا  ياهعومجم  رگید : تراـبع  هب 
. دوب یمالسا 

: تسا رارق  نیا  زا  ثداوح  اههئطوت و  نیا  هدرشف 

155 ص :  هیواعم .....  طّسوت  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رکشل  ناهدنامرف  زا  یخرب  ندروخ  بیرف  - 1

نآ درک . جیـسب  یماش  نایغای  ّدـض  رب  گنج  يارب  ار  مدرم  دـناوخ و  ياهبطخ  شراوگرزب  ردـپ  تداهـش  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
. درک دربن  ههبج  هناور  ار  وا  تخاس و  بوصنم  دوخ  رکشل  زا  یشخب  یهدنامرف  هب  ار  ساّبع » نب  هّللادیبع   » ترضح

هب هیواعم  زیرنوخ  هدـنامرف  ةاطرا » نب  رـسب   » طّسوت مالـسلا  هیلع  یلع  ناـمز  رد  شلاـسدرخ  دـنزرف  ود  هک  دوب  یـسک  ساـّبع  نب  هَّللادـیبع 
«1 . » دندیسر تداهش 

وا زا  تشون و  ساّبع  نب  هّللادیبع  هب  باطخ  ياهمان  دش ، علّطم  ارجام  زا  هک  هیواعم 
__________________________________________________

ج 2، نینمؤملاریما ، ماما  ماـیپ  ص 383 و  ج 3 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 14 ؛ ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  هب : دـینک  عوجر  (. 1)
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ص 89
156 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ًادـقن مه  ار  نآ  فصن  دریگب و  مهرد  نویلیم  کی  راک ، نیا  لباقم  رد  دوش و  قحلم  وا  هب  درادرب و  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  تسد  ات  تساوخ 
هدنامرفیب دندید ، نایرکشل  ناهاگحبـص  تسویپ و  هیواعم  هب  هنابـش  شنایرکـشل  زا  یعمج  اب  دروخ و  بیرف  زین  هَّللادیبع  درک ؛ تخادرپ 

«1 . » دناهدش

156 ص :  هیواعم .....  لماوع  ناقفانم و  طّسوت  مالسلا  هیلع  ماما  تّیعقوم  فیعضت  - 2

طّـسوت تخاسیم ، هناور  دربن  ههبج  تمـس  هب  ار  دوخ  رکـشل  دـشیم و  هدامآ  هیواعم  اـب  دربن  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  لاـح  ناـمه  رد 
يذوفن لماوع  اـب  طاـبترا  یب  دـیدرت  نودـب  هک  نآ  دـننام  هناـیذوم و  تاـکرح  نیا  تفرگ ؛ رارق  ضّرعت  دروم  دوخ  نایرکـشل  زا  یهورگ 

حلـص هب  رجنم  زین  تیاهن  رد  دـمآ  دـهاوخ  هک  نانچ  و  نانآ ، یگدـنکارپ  رکـشل و  هّیحور  فیعـضت  ببـس  دوبن ، وا  ياههسیـسد  هیواعم و 
. دش هیواعم  یلیمحت 

طّـسوت مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  راب  کی  دنـسیونیم : ناخّروم  هک  دش  دـیدش  يردـق  هب  ترـضح  نآ  رکـشل  نایم  رد  هیواعم  لماوع  ذوفن 
ترضح ياپریز  زا  هداّجس  شنایهاپس  زا  یخرب  رگید  راب  و  « 2  » تفرگ رارق  ضرعت  دروم  رجنخ  اب  زامن  لاح  رد  يدوخ  ياهورین  زا  یکی 

«3 . » دندیشک
دنهد لیوحت  هتسب  تسد  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دنرضاح  هک  دنتشون  همان  هیواعم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  رکـشل  ناگرزب  زا  یخرب  هاگ  و 

«4 . » دنناسرب لتق  هب  ار  وا  ای  و 
__________________________________________________

ص 42 نییبلاطلا ، لتاقم  ص 214 و  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 38 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 353 ؛ دیفم ، داشرا  (. 1)
ص 41 ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 38 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 352 ؛ دیفم ، داشرا  (. 2)
ص 41 ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  ص 31 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 352 ؛ دیفم ، داشرا  (. 3)

ص 353 دیفم ، داشرا  (. 4)
157 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

157 ص :  یلیمحت .....  حلص  - 3

نارای زا  یعمج  تخاسیم ؛ مهارف  ار  ياهدرتسگ  ياهورین  دشیم و  هدامآ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ّدـض  رب  دربن  يارب  هیواعم  هک  یلاح  رد 
. دنتفگیم نخس  گنج  كرت  زا  تحارص  هب  مالسلا  هیلع  ماما  يافو  یب 

هب ار  نانآ  دناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هک  دنکیم  لقن  ۀباغلا » دسا   » باتک رد  ریثا  نبا  ّتنـس ، لها  فورعم  خّروم 
داهج و هدامآ  رگا  دـیهاوخیم ؟ هچ  امـش  دومرف : لاؤس  اهنآ  زا  لاـح  نیع  رد  و  درک ؛ توعد  ماـش  نارگتراـغ  هیواـعم و  اـب  دربن  داـهج و 

! دییوگب تحارص  اب  دیراد ، تسود  ار  ندنام  هدنز  یگدنز و  رگا  دیرب و  ریشمش  هب  تسد  دیتداهش ،
«1 !«. » میهاوخیم ار  ندنام  یگدنز و  ام  َۀَّیقَْبلَأ ؛ َۀَّیقَْبلَأ  : » دندز دایرف  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ  رد  يدایز  هورگ 

نایب شیوخ  نامز  رد  ار  نانآ  هّیحور  نیّفص و  گنج  رد  اهنآ  تکرـش  نامز  رد  ار  مدرم  هّیحور  توافت  مالـسلا  هیلع  ماما  هبطخ  نیمه  رد 
: دیامرفیم هدرک ،

، دیدوب راپسهر  نیّفص  يوس  هب  هک  زور  نآ  ْمُِکنیِد ؛ َمامَأ  ْمُکاْینُد  َو  َمْوَْیلا  ُُمتْحَبْصَأَف  ْمُکاْینُد  َمامَأ  ْمُُکنیِد  َو  َنیّفِص  یلِإ  ْمُِکبَدَْتنُم  ِیف  ُْمْتنُک  َو  »
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ینید هزیگنا  دینکیم و  تکرح  يویند  عفانم  ساسا  رب  . ) تسامش نید  ياوشیپ  امش  يایند  زورما  یلو  دوب ؛ امـش  يایند  ياوشیپ  امـش  نید 
«2 («. » دیرادن

نارای هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیبلها  زا  كدنا  ياهّدع  زج  درکیم و  ییاهنت  ساسحا  ماما  هک  یطیارـش  نینچ  رد  لاح ، ره  هب 
اب ترضح  نآ  دندوبن ، یهارمه  هب  رضاح  ّصاخ ،

__________________________________________________

تسا هدش  لقن  تسا و  هدمآ  یتوافت  كدنا  اب  زین   22 ص 21 - ج 44 ، راونالاراحب ، رد  هبطخ  نیمه  . 14 ص 13 - ج 2 ، ۀباغلادسا ، (. 1)
(« تداهش گنج و  هن   ) میهاوخیم ار  یگدنز  اقب و  ام  ینعی  َةایَْحلا ؛ َو  ُۀَّیَقَْبلأ  : » دنتفگ خساپ  رد  مدرم  هک 

ص 13 ج 2 ، ۀباغلا ، دسا  (. 2)
158 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 . » درک حلص  هیواعم 
یفاک تریـصب  ماما  هاگیاج  هب  تبـسن  وا  نارای  هک  ارچ  تشادـن ، حلـص  زج  ياهراچ  مالـسلا  هیلع  ماما  : » دـسیونیم داشرا  رد  دـیفم  خـیش 

نآ نوخ  نتخیر  نانآ ، زا  يرایـسب  دندرکیمن و  افو  شیوخ  ياههدعو  هب  دندناشکیم و  یهابت  داسف و  هب  ار  وا  ياهتسایـس  دنتـشادن و 
تشاذگ اهنت  ار  يو  زین  شیومعرسپ  رگید ، ییوس  زاو  دندوب  شنانمشد  هب  مالسلا  هیلع  ماما  میلست  هدامآ  دندرمشیم و  حابم  ار  ترـضح 
يورخا شاداپ  ترخآ و  هب  تبـسن  دندوب و  دنمقالع  ایند  رذـگدوز  یگدـنز  هب  نانآ  زا  يرایـسب  هلمج ) کی  رد  و   ) تسویپ نمـشد  هب  و 

«2 (. » ِۀَلِجْآلا ِیف  ْمُهُدْهُز  َو  ِۀَلِجاْعلا ، َیلِإ  ْمُْهنِم  ِروُهْمُْجلا  ُْلیَم  َو  : ) تبغریب
رد ار  شیوخ  ّصاخ  باحـصا  تیب و  لها  دوبن ، نآ  رد  يزوریپ  هب  يدیما  هک  دروآیم  يور  یگنج  هب  دیاب  ای  مالـسلا  هیلع  ماما  عقاو ، رد 

تخادنایم و ماما  هدهع  هب  ار  گنج  ّتیلوئسم  شیاهیراکبیرف  اب  هیواعم  اریز  تشادن ؛ مالـسا  يارب  ياهجیتن  هک  دادیم ، نتـشک  هب  یلاح 
. دنتشاد رارق  هیواعم  هدنبیرف  رهاوظ  ریثأت  تحت  زین  مدرم 

مدرم يارب  ار  يوما  تموکح  نطاب  دـنزب ؛ رانک  هیواعم  هرهچ  زا  ار  بیرف  ياههدرپ  ات  دـنک  حلـص  مالـسا ، حـلاصم  ظفح  يارب  هکنآ  ای  و 
. دناسر تابثا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  ّتنس  ینید و  تادّهعت  هب  ار  اهنآ  يدنبیاپ  مدع  دزاس و  راکشآ 

قبط ار  يرادــمامز  ناراـی ، فعــض  ییاـفو و  یب  هیواـعم و  ياـههئطوت  رثا  رب  «، 3  » تفـالخ هاـم  تفه  زا  سپ  مالـسلا  هـیلع  یبـتجم  ماـما 
. دوش قّقحم  مود  فده  ات  درک ، راذگاو  هیواعم  هب  ياهمانحلص 

__________________________________________________

ج 2، ۀباغلا ، دسا  «. ) تفریذپ ار  حلص  دنتشاذگ ، اهنت  ار  ترضح  نآ  هک  یماگنه  َْحلُّصلا ؛ یَْضمَأ  ُهوُدَْرفَأ  اَّمَلَف  : » تسا هدمآ  خیرات  رد  (. 1)
(. ص 14

هک یماگنه  َۀَیِواعُم ؛ ََحلاص  َُهل ، اُوموُقَی  ْمَلَف  ُْهنَع  اُوقَرَْتفا  ِدَق  َُهباحْـصَأ  ّنأ  َو  ِِهب  َةَُّوق  َال  ْنَأ  ُنَسَْحلا  َيأَر  اَّمَلَف  : » تسا هدمآ  زین  یبوقعی  خیرات  رد 
«. درک حلـص  هیواعم  اب  دندرکن ، یهارمه  دـنتفرگ و  هلـصاف  وا  زا  شنارای  هدـنامن و  وا  يارب  ییورین  درک  هدـهاشم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 

ص 215) ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  )
ص 354 دیفم ، داشرا  (. 2)

ص 261 ج 13 ، رکاسع ، نبا  خیرات  ص 13 ؛ ج 2 ، ۀباغلا ، دسا  (. 3)
159 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

روما يراذگاو  ترضح و  نآ  حلص  بجوم  مالسا  هاپس  رد  نیقفانم  ذوفن  مالسلا و  هیلع  ماما  نارای  فعض  نانمـشد و  ياههئطوت  ماجنارس 
هب تشگزاب  سپ ، نآ  زا  دـش و  لیدـبت  هبناج  همه  یتردـق  هب  يوما  ههبج  يو ، یمـسر  تفالخو  هیواعم  نتفای  تردـق  اب  دـش و  هیواعم  هب 
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. تفای شرتسگ  تفرگ و  تعرس  یناینب  روط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  ّتنس  یهلا و  ياهشزرا  نتخادنارب  ّتیلهاج و  رصع 
. درک میهاوخ  يریگیپ  مالسا  تامیلعت  اب  ار  وا  هزرابم  هیواعم و  ياهيراکفالخ  دعب  لصف  رد 

***
161 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع  .

161 ص :  هیواعم .....  تفالخ  نارود   7

هراشا

قاّفتا یثداوح  نارود  نیا  رد  تسناد . ـالبرک  يارجاـم  زاـسهنیمز  لـماوع  نیرتمهم  زا  ناوتیم  ار  « 1  » هیواعم تفالخ  هلاـس  تسیب  نارود 
. تخاس مهارف  ار  البرک  يارجام  ندمآ  دیدپ  تامّدقم  هک  داتفا 

ياهيزیتسنید اهتعدب و  اهتراغ ، اهلتق و  اهمتـس ، وس ، کی  زا  درک : کمک  البرک  هثداح  دنیارف  هب  هیواز  ود  زا  نارود  نیا  عقاو ، رد 
ثداوح رگید  يوس  زا  درکیم و  ناسآ  مالـسا  زا  نانآ  ماقتنا  ناـیوما و  يارب  ار  يرجه  لاس 61  ياروشاع  يارجام  يریگلکـش  هیواعم ،

لوسر تیب  لها  هژیو  هب  ناناملـسم  يوس  زا  ار  يدیدش  لمعلا  سکع  دیزی ، شدساف  دـنزرف  تفالخ  يارب  يزاس  هنیمز  هژیو  هب  وا ، نارود 
. تشاد هارمه  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يربهر  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

فـالخ همه  هـب  ندیـشخب  ّتیمـسر  نیملـسم و  هـمه  زا  نـتفرگ  تـعیب  يارب  وا  رارـصا  دـیزی و  تفـالخ  عورـش  اـب  اـهلمعلا  سکع  نـیا 
. دیدرگ یهتنم  لاس 61  ياروشاع  هب  ثداوح - هلسلس  کی  یپ  رد  هک - اج  نآ  ات  دش ؛ رتدیدش  شیاهيراک 

: تسا ریز  حرش  هب  هدرشف  روط  هب  اهنآ  هدمع  هک  تسا  ناوارف  هیواعم  نارود  كاندرد  تخس و  ثداوح  اهتعدب و  اهيراک ، فالخ 
__________________________________________________

سمش دبع  نب  ۀّیما  نب  برح  نب  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  (. 1)
162 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

162 ص :  مالسلا .....  هیلع  یبتجم  ماما  همانحلص  ضقن  - 1

ریز روما  يارب  يو  زا  و  داد ، نت  هیواعم  اب  حلص  هب  راوشد ، طیارش  ببس  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دمآ ، هتشذگ  شخب  رد  هک  هنوگنامه 
: تفرگ نامیپ 

یّقح بحاص  ره  قوقح  دنک و  نیمأت  ار  اهنآ  ّتینما  دوشن ، نایعیـش  ضّرعتم  و  دیامنن ! ّبس  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  اهزامن  تونق  رد  »
«. دهدب يو  هب  ار 

هعمج زور  یتقو  همان  حلـص  ياضما  زا  سپ  یلو  درک ؛ دای  دـنگوس  تسب و  دّـهعت  نآ  ماـجنا  رب  تفریذـپ و  ار  دراوم  نیا  همه  زین  هیواـعم 
: تفگ نینچ  دناوخ و  مدرم  يارب  ياهبطخ  زامن ، زا  سپ  دش ، هفوک ) کیدزن  یهاگلزنم  « ) هْلیَُخن  » دراو

ُْتنُک یِّنِإ  َو  الَأ  ْمُْکیَلَع ... ! َرَّمََأتَِأل  ْمُُکْتَلتاَق  یِّنِکل  َو  َِکلذ ، َنُولَعْفََتل  ْمُکَّنِإ  اوُّکَُزِتلَال ، َو  اوُّجِحَِتلَال  َو  اُوموُصَِتلَال ، َو  اوُّلَُصِتل  ْمُُکْتَلتاَق  اَم  ِهَّللاَو  یِّنِإ  »
هک مدیگنجن  امـش  اب  نیا  يارب  نم  دنگوس ! ادخ  هب  َُهل ؛ اَْهنِم  ٍءْیَِـشب  یفَأ  َّیَمَدَـق ال  َتَْحت  اَهُعیِمَج  َو  َءاَیْـشَأ ، ُُهْتیَطْعَأ  َو  َءاَیْـشَأ ، َنَسَْحلا  ُتیّنُم 

نیا امـش  اب  راکیپ  زا  نم  فده  دیهدیم ! ماجنا  ناتدوخ  ار  روما  نیا  دیهد ! تاکز  دیروآ و  اج  هب  جـح  دـیریگب و  هزور  دـیرازگب و  زامن 
مداد و هدعو  مالسلا  هیلع  نسح  هب  ار  يروما  همان ) حلص   ) رد نم  دیشاب ! هاگآ  مبای .) تسد  تردق  هب  و   ) منک ییاورنامرف  امـش  رب  هک  دوب 

!«. درک مهاوخن  افو  اهنآ  زا  مادکچیه  هب  هتخادنا و  اپ  ریز  ار  تادّهعت  اهنامیپ و  نآ  همه  دینادب )  ) اّما مدرک ، یتادّهعت 
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مالـسلا و هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هب  تبـسن  دـناوخ و  مدرم  يارب  ياهبطخ  هاـگنآ  و  تفرگ ، تـعیب  مدرم  زاو  دـش  هفوـک  لـخاد  نآ  زا  سپ 
«1 . » درک ییوگدب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نینچمه 

وا درک . نایب  تحارـص  هب  اهراتـشک  اهشالت و  همه  نآ  زا  ار  دوخ  فده  تسخن  شیوخ ، ّتیمکاح  لّوا  مدـق  رد  هیواعم  تروص ، نیدـب 
ناملسم هدنامرف  کی  دننام  زگره 

__________________________________________________

ج 16، دیدحلا ، یبانبا  هغالبلاجهن  حرش  و  ص 38 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  هب : دینک  عوجر  نینچمه  ص 355 . دیفم ، داشرا  (. 1)
تسا هدمآ  زین  ص 304  ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 43 و  ج 25 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  رد  هبطخ  نیا  زا  یشخب  ص 46 .

163 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
هدیدان ینکـشنامیپ و  زا  تحارـص  اب  نینچمه  داد و  رارق  شیوخ  هزیگنا  ار  ییاورنامرف  هب  ندیـسر  دـیگنجن و  هَّللا ) لیبس  یف   ) ادـخ يارب 
. دوریم راظتنا  ناملسم  کی  زا  هک  تسا  يزیچ  لقاّدح  نامیپ  دهع و  هب  يافو  هک  یلاح  رد  تفگ ؛ نخس  حلص  همان  نامیپ  نتشاگنا 

تسادخ و لوسر  تیب  لها  زا  هک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  و  تلادعو - دیحوت  رادمچرپ  مالـسلا - هیلع  نانمؤمریما  هب  ییوگازـسان  اب  وا 
ینید و یقـالخا ، ياـهنامیپ  هیلّوا  لوصا  همه  دـیمان ، تشهب » لـها  ناـناوج  رورـس   » ار شردارب  يو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ 

. تخاس راکشآ  مدرم  يارب  ار  شیوخ  نطاب  تشاذگ و  اپ  ریز  ار  یناسنا 

163 ص :  ساّسح .....  ياهتسپ  رد  ناقفانم  بصن  - 2

هراشا

ره ات  دشیم  بجوم  رما  نیا  دنک . هدافتـسا  دساف  دارفا  زا  دوخ  عورـشمان  دصاقم  دربشیپ  يارب  هک  دـنکیم  اضتقا  هیواعم  تموکح  تعیبط 
ددرگ و رتکیدزن  شیوخ  فادـها  هب  زین  يو  راّبج  تموکح  هتفرگ و  هلـصاف  مالـسا  شخب  تایح  هنالداع و  میلاعت  زا  مدرم  رتعیرـس  هچ 

. دزاس هفخ  ولگ  رد  ار  نافلاخم  يادص 
: داد ربخ  هعقاو  نیا  زا  روآتفگش  ینیبشیپ  کی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ترضح 

زا نم  ًابْزِح ؛ َنیِقِـساْفلاَو  ًابْرَح  َنیِِحلاَّصلاَو  ًالَوَخ  ُهَدابِع  َو  ًالَوُد  ِهَّللا  َلام  اوُذِـخَّتَیَف  اهُراَُّجف  َو  اهُؤاَهَفُـس  َۀَّمُْألا  ِهِذـه  َْرمَأ  َِیلَی  ْنَأ  یـسا  ِینَّنِکل  َو  »
يدازآ دنربب ، تراغ  هب  ار  لاملا  تیب  دتفا . هّیماینب )  ) ناراکبان نادرخیب و  نیا  تسد  هب  تّما  نیا  تموکح  یتسرپرس  هک  مکانهودنا  نیا 

«1 «. » دنهد رارق  دوخ  ناتسدمه  ار  ناقساف  دننک و  دربن  ناحلاص  اب  دنزاس ، شیوخ  هدرب  ار  اهنآو  دننک  بلس  ار  ادخ  ناگدنب 
، تموکح کی  یلـصا  ياههاگیاپ  رد  راکهبتو  دـساف  دارفا  روضح  هک  دـناسریم  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  يانعم  رپ  هاتوک و  تراـبع  نیا 

هناشن تموکح ، هاگتسد  رد  راکتسرد  حلاص و  نادرم  روضح  هچنانچ  تسا ، تموکح  ماظن و  نآ  فارحناو  داسف  رگنایب 
__________________________________________________

همان 62 هغالبلا ، جهن  (. 1)
164 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. تسا نآ  یتسرد  تمالس و 
رد تشادـن . رارق  روما  سأر  رد  نیما  حـلاص و  درف  کی  یتح  يوما  رما  تحت  ياهنیمزرـس  زا  کی  چـیه  رد  ًابیرقت  ناخّروم ، حیرـصت  هب 
نت يّدام ، ضارغا  یناطیش و  لامآ  هب  ندیسر  عمط  هب  هک  دندوب  ینارسوه  عاّمط و  ياهناسنا  هیواعم ، تموکح  یلـصا  نارازگراک  عقاو 

. دندوب هداد  راک  نیا  هب 
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يزاس يداع  هب  تسناوتیم  نازیم  هچ  ات  دـندرکیم  روجف  قسف و  هب  رهاظت  ًانلع  هک  دـسفم  فرحنم و  دارفا  يریگراک  هب  تسادـیپ  هتفگان 
. دزادنا رطخ  هب  ار  هعماج  يونعم  ياهشزرا  هدش و  رجنم  هعماج  رد  تارکنم 

يایند ندرک  دابآ  تهج  ار  شیوخ  تواـکذ  شوه و  ماـمت  هک  دـشیم  هرادا  يدارفا  طّـسوت  هیواـعم  یتموکح  لـیوط  ضیرع و  هاگتـسد 
. دندوب هتفرگ  راک  هب  دوخ  عورشمان 

بوـسحم برع  نارگهلیح  نیرتروهـشم  زا  هک  هیبا » نب  داـیز   » و هبعـش » نب  ةریغم  «، » صاـع نب  ورمع   » نوـچ ینازاـب  سوـهو  ناتـسرپایند 
تموکح لباقم ، رد  دـنداد و  ار  ناشنید  دـندوب ، هدـمآ  راتفرگ  هیواعم  گنرین  بیرف و  ياهماد  رد  ماقم  تسایر و  عمط  هب  «، 1  » دندشیم

. دندرک دوخ  ِنآ  زا  ّتیساسح ، ّتیفرظ و  بسانت  هب  ار  یمالسا  نیمزرس  زا  یشخب 
نارازگراـک نیا  زا  یکی  صاـخ ، تنطیـش  یکریز و  اـب  تشاد  هـقطنم  ره  مدرم  تاـّیحور  زا  هـک  یتخانـش  هـب  هّجوـت  اـب  هیواـعم  عـقاو  رد 

یب یهابت و  داسف و  رذـب  داد و  رییغت  یّلک  روط  هب  ار  ینید  هعماج  هرهچ  بیترت  نیدـب  تشامگیم و  ناـماس  نآ  رب  ار  شیوخ  زادرپهئطوت 
. دیشاپ مالسا  ناهج  فانکا  فارطا و  رد  ار  ینید 

هنیدـم و  دایز »  » نوچ ماشآ  نوخ  يرگمتـس  هب  ار  قارع  داد ؛ رارق  دوخ  ِلصفنم  لقع  ینعی  صاـعورمع »  » راـیتخا رد  رمعلا  ماداـم  ار  رـصم 
« ناورم  » نوچ يزوت  هنیک  هب  ار  زاجحو 

__________________________________________________

، هیواعم دندوب ، نتراهچ  برعناهج  ناکریز  ٌدایِز ؛ َو  ُةَْریَغُْملاَو  ِصاْعلا  ُْنبا  َو  ُۀَیِواعُم  ٌۀََعبْرَأ : ِبَرَْعلا  َةاهُد  َّنِإ  : » تسا هدش  لقن  یبعش  زا  (. 1)
ص 80 ج 9 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ص 350 و  ج 1 ، ۀعیرذلا ، دایز .» هریغم و  صاع ، رمع و 

165 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
يارب نارگید  ةاـطرا و  نب  رـسب  صاـع ، نب  دیعـس  سیق ، نـب  كاّحـض  نوـچ  يزیرنوـخ  كاّفـس و  ياـههرهچ  زا  اـهنیا  زج  و  « 1 ، » درپس

. دزیم تسد  هدش  باسح  یضیوعت  هب  تعرس  اب  درکیم  ساسحا  ار  يرطخ  هاگره  درک و  هدافتسا  قانتخا  بوکرس و 
هفوک : » تفگ هیواعم  هب  هبعـش  نب  ةریغم  دش ، بوصنم  هفوک  تموکح  هب  هیواعم  فرط  زا  صاع - نبورمع  دنزرف  هّللادـبع -»  » هک یماگنه 

!!«. ياهداد رارق  ریش  هراورآ  ود  نایم  رد  ار  دوخ  ياهداد و  صاعورمع »  » شردپ هب  ار  رصم  هّللادبع و  هب  ار 
«2 . » درک بوصنم  يو  ياج  هب  ار  هبعش » نب  ةریغم   » لزع و ار  هّللادبع »  » هلصافالب نخس  نیا  ندینش  اب  هیواعم 

تیانج نیگنن و  یناگدـنز  زا  ییاههشوگ  هیواـعم ، تموکح  یلـصا  نارازگراـک  زا  یخرب  یفّرعم  نمـض  لاـمجا  روط  هب  تمـسق  نیا  رد 
. مینکیم وگزاب  ار  ناشراب 

165 ص :  رصم ..... ) یلاو   ) صاع نب  ورمع 

. دش ّدلوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تثعب  زا  لبق  لاس ، راهچ  یس و  ًابیرقت  صاع » ورمع  »
وت نمشد  ُرَْتبَْألا ؛» َوُه  َکَِئناَش  َّنِإ  : » » دیامرفیم وا  شهوکن  رد  دیجم  نآرق  هک  دوب  مالـسا  تخـسرس  نانمـشد  زا  لئاو » نب  صاع   » شردپ

«3 «. » تسا بقع  یب  لسن و  هدیرب 
، دندوب وا  يردپ  یعّدم  رفن  جنپ  دش ، ّدلوتم  ورمع »  » هک یتقو  هک  ياهنوگ  هب  دوب . هّکم »  » رد نز  نیرتماندـب  ناخّروم - لقن  قبط  شردام -
وا هب  نارگید  زا  رتـشیب  صاـع »  » مه دوب و  رتـشیب  وا  هب  شتهابـش  مه  هک  ارچ  درمـشب . صاـع »  » دـنزرف ار  وا  هک  داد  حـیجرت  شرداـم  یلو 

. درکیم یلام  کمک 
زا تسا و  نم  دنزرف  ورمع »  » هک مرادن  دیدرت  نم  تفگیم : هراومه  نایفسوبا ، یلو 

__________________________________________________
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دش ثحب  ًاقباس  شایهارمگ  داسف و  ناورم و  یفّرعم  اب  طابترا  رد  (. 1)
ص 7 ج 2 ، ممالا ، براجت  (. 2)

دعب هب  ص 120  ج 2 ، ریدغلا ، ص 118 و  ج 46 ، رکاسع ، نبا  خیرات  ص 133 ؛ ج 1 ، دعس ، نبا  تاقبط  هیآ 3 . رثوک ، (. 3)
166 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 . » تسا هدش  دقعنم  نم  هفطن 
. دوب مالسا  ربمایپ  تخسرس  نانمشد  زا  هّکم  رد  صاع » نبورمع  »

صخش اب  ناتسرپتب  فرط  زا  يو  دندرک ، ترجاهم  هشبح »  » هب شیرق  ناکرشم  دیدش  راشف  رثا  رب  هّکم  ناناملـسم  زا  یعمج  هک  یماگنه 
تموکح ای  دناسرب و  لتق  هب  ار  نارجاهم  سیئر  بلاطیبا » نب  رفعج   » دـناوتب رگا  دورب و  هشبح  هب  تفای  ّتیرومأم  هرامع »  » مان هب  يرگید 

. دناروشب اهنآ  ّدض  رب  ار  هشبح 
. داد رادشه  اهنآ  هب  تفشآرب و  تخس  یشاجن »  » دنداد یشاجن  هب  ار  رفعج »  » لتق داهنشیپ  هک  یماگنه  ناخّروم ، زا  یضعب  داقتعا  هب  یلو 

ناملـسم نونکا  مه  دراد ، یماـقم  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  متـسنادیمن  نم  : » درک راـهظا  تشادـن ، يراـظتنا  نینچ  هک  ورمع » »
«2 . » دش ناملسم  رهاظ  هب  هتفگ  نیا  اب  و  موشیم ،»

: دیوگیم صاع » نبورمع   » لاح حرش  رد  ینیما » هماّلع   » موحرم
ربمایپ تفرـشیپ  زا  ياهزات  ياهربخ  هشبح  رد  هک  یماگنه  هکلب  دوب ، هتفریذـپن  ار  نامیا  مالـسا و  زگره  وا  هک  میرادـن  يدـیدرت  چـیه  اـم  »

هب درک ، هدهاشم  هشبح  ناناملسم  هب  تبسن  ار  یشاجن »  » حیرص تیامح  رگید  يوس  زا  دیسر و  وا  شوگ  هب  زاجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
«3 «. » تسیزیم ناناملسم  نایم  رد  هناقفانم  تشگزاب  زاجح  هب  هک  یماگنه  دروآ و  مالسا  رهاظ 

رومأم صاعورمع » . » تفرگ رارق  هیواعم  رایتخا  رد  تاماش  مامت  باّطخ » نبرمع   » دـهع رد  هک  یماگنه  ات  دـش  يرپس  هنوگ  نیدـب  اهلاس 
یتافالتخا نامثع »  » و ورمع »  » نیب نآ  زا  سپ  یلو  دوب ، رـصم  یلاو  نامثع  نارود  زا  لاسراهچ  ات  هقطنم ، نآ  حتف  زا  سپ  دش و  رـصم  حتف 

. تشگ لقتنم  نیطسلف »  » هب شاهداوناخ  اب  دش و  لوزعم  رصم  تموکح  زا  دمآ و  شیپ 
__________________________________________________

ص 123 ج 2 ، ریدغلا ، ص 283 و  ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  زا  لقن  هب  يرشخمز ، راربالا ، عیبر  (. 1)
ص 126 ج 2 ، ریدغلا ، هب : دوش  هعجارم  (. 2)

ص 126 ج 2 ، ریدغلا ، (. 3)
167 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

لّمأت و زا  سپ  وا  دومن ، يراکمه  هب  توعد  صاعورمع »  » زا درک ، شروش  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ّدض  رب  ماش  رد  هیواعم »  » هک یماگنه 
: تفگ و  « 1  » تفریذپ رصم  تموکح  يراذگاو  طرش  هب  ار  هیواعم  توعد  ماجنارس  شناکیدزن ، اب  تروشم 

ُعَنْصَت َْفیَک  ْنَرُْظناَف  اَْینُد  َْکنِم  ِِهب  لَنَأ  َْمل  َو  ینیِد  َکیِطْعُأَال  َيِواعُم 
«2 « .»!؟ ینکب دیاب  هچ  هک  رگنب  مسرن ، مه  ایند  هب  نآ  لباقم  رد  هک  مهدیمن  وت  هب  ار  منید  هیواعم ! يا  »

: دیامرفیم هدرک ، هراشا  هتکن  نیمه  هب  ینانخس  ّیط  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
هکنیا رگم  دنک ، تعیب  هیواعم  اب  دشن  رـضاح  وا  ًۀَخیِـضَر ؛ ِنیِّدلا  َكَْرت  یلَع  َُهل  َخَـضْرَی  َو  ًۀَِّیتَأ  ُهَِیتُؤی  ْنَأ  َطَرَـش  یَّتَح  َۀَـیِواعُم  ِْعیاُبی  َْمل  ُهَّنِإ  »

تفاـیرد یکدـنا  هوـشر  شنید ، نداد  تسد  زا  لـباقم  رد  و  دـیامن ) نیمـضت  وا  يارب  ار  رـصم  تموـکح  و   ) دریگب وا  زا  یـشاداپ  هیطع و 
«3 !«. » دیامن

: دومرف صاع  ورمع  هب  ياهمان  رد  زین  و 
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یتخورف هیواعم )  ) یـسک يایند  يارب  ار  دوخ  نید  وت  َکَتَرِخآ ؛ َو  َكاَْینُد  َْتبَهْذاَف  ُهُّیَغ ...  ٍرِهاظ  ٍئِْرما  اَْینُدـِل  ًاعَبَت  َکَنیِد  َْتلَعَج  ْدَـق  َکَّنِإ  »
«4 «. » ار ترخآ  مه  يداد و  تسد  زا  ار  ایند  مه  تسا ...  راکشآ  يو  یهارمگ  هک 

زا یکی  تفرگ . راـک  هب  تنطیـش  رد  ار  شیوـخ  يرکف  تردـق  ماـمت  نآ  زا  سپ  و  دـش ، راـتفرگ  یبلطاـیند  هدـنبیرف  ماد  رد  ورمع »  » يرآ
هناتـسآ رد  هیواعم »  » رکـشل هک  یماگنه  نیّفـص »  » گـنج رد  هک  تساـهنآرق  ندرک  هزین  ِرـس  ناتـساد  وا ، یناطیـش  ياـههشقن  نیرتفورعم 

تاجن یمتح  تسکش  زا  ار  وا  رکشل  بیجع ، گنرین  کی  اب  وا  تفرگ ، رارق  تسکش 
__________________________________________________

142 ص 140 - ج 2 ، ریدغلا ، ص 82 و  ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  هب : دوش  هعجارم  (. 1)
ص 181 ج 1 ، هبیتقنبا ، رابخالا  نویع  زا  لقن  هب  ص 143  ج 2 ، ریدغلا ، ص 65 و  ج 2 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن  حرش  (. 2)

دعب هب  ص 461  ج 3 ، نینمؤملاریما ، ماما  مایپ  هب : دوش  عوجر  هبطخ 84 . هغالبلا ، جهن  (. 3)
همان 39 هغالبلا ، جهن  (. 4)

168 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
گنج زا  تسد  میهد و  رد  نت  نآرق ، ّتیمکح  هب  دـیاب  مـینآرق و  وریپ  هـمه  اـم  دـنیوگب  دـننک و  هزین  رـس  رب  ار  اـهنآرق  داد  روتـسد  داد ؛

. میشکب
رییغت ار  گنج  تشونرس  یّلک  روط  هب  هک  داتفا  ّرثؤم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  رکـشل  زا  ناحول  هداس  زا  یهورگ  رد  نانچ  گنرین  نیا 

. داد
. دیشخب يو  هب  رمعلا  مادام  ار  رصم  شرگهلیح ، ریزو  نیا  ياهيراّرط  رامشیب و  تایانج  ساپ  هب  هیواعم » »

ندش ادیپ  اب  هک  دوب  هتـشذگن  یحابـص  دـنچ  تشادـن . ینادـنچ  ماود  داسف  هموثرج  نیا  بیرف  گنرین و  رـسارس  تموکح  هک  ابجع ! یلو 
. تفر ورف  گرم  ماک  رد  ناوارف  ینامیشپ  ترسح و  اب  داتفا و  شمادنا  رب  هزرل  گرم ، ياهیناشن  راثآ و 

: تفگ شدنزرف  هب  دیسر ، ارف  وا  گرم  هک  یماگنه  فورعم ، خّروم  یبوقعی »  » هتفگ هب 
دزن رد  منادیمن  هک  مداد  ماجنا  ییاهراک  نم  دوب ! هدرم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رصع  رد  « ) لسالسلا تاذ   » هوزغ رد  تردپ  شاک  يا 
يا دوب ، يرتش  عوفدم  اهنیا ، ياج  هب  شاک  يا  تفگ : درک و  دوخ  رامشیب  لاوما  هب  یهاگن  هاگنآ  مراد . اهنآ  يارب  یخساپ  هچ  دنوادخ 

، مدومن اهر  ار  ترخآ  متشاد و  مّدقم  ار  ایند  مداد ! داب  رب  ار  مدوخ  نید  مدرک و  حالصا  ار  هیواعم  يایند  مدوب ! هدرم  لبق  لاس  یـس  شاک 
. درک دهاوخ  يراتفردب  امش  اب  دربیم و  ارم  لاوما  هیواعم  هک  منیبیم  ایوگ  دیسر . ارف  مگرم  ات  مدش ، انیبان  تداعس  تسار و  هار  ندید  زا 

هیواعم طّسوت  هک  دوب  یلاوما  هرداصم  نیلّوا  نیا  و  درک ، هرداصم  ار  شلاوما  هیواـعم  درم ، صاـعورمع »  » هک یماـگنه  دـیازفایم : یبوقعی 
«1 . » تفریذپ ماجنا  شنایفارطا  هب  تبسن 

168 ص :  هفوک ..... ) هرصب و  یلاو   ) هیبا نب  دایز 

فورعم هک  دوب  ینانز  هلمج  زا  هّیمس - شردام - دمآیم . باسح  هب  هیواعم  يارب  نانمشد  نیرتراگزاسان  نیرتزاسرطخ و  زا  زاغآ  رد  يو 
رد شاهناخ  يالاب  تسا 

__________________________________________________

476 ص 461 - ج 3 ، ماما ، مایپ  هب : دوش  هعجارم  ص 222 . ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  (. 1)
169 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

- دیبع شایمور - مالغ  جاودزا  هب  ار  يو  دوب ، ثرح  زینک  هک  اجنآ  زا  دوب و  هتشارفارب  دوب  راکدب  نانز  ّصاخ  هک  یخرس  مچرپ  ّتیلهاج 
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، رهاظ بسح  هب  هکنیا  اب  تهج  نیمه  هب  تسیک ، وا  یعقاو  ردپ  دوبن  صّخـشم  یتسرد  هب  دـش  دـّلوتم  دایز »  » هک یماگنه  دوب . هدروآ  رد 
. دندیمانیم شردپ )! دنزرف  دایز  « ) هیبا نبا  دایز   » ار يو  دوب ، یمور - یمالغ  دیبع - شردپ 

ییاج ات  دوب  هدش  لیدبت  یسانشرس  درف  هب  هتفر  هتفر  دوب و  هدرک  ماع  صاخ و  دزنابز  ار  يو  دایز »  » یکابیب يرونخس و  یشوهزیت و  یلو 
دیاش دش ، بوصنم  سراف  روانهپ  نیمزرس  تموکح  هب  ترضح  نآ  فرط  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  تموکح  نارود  رد  اهدعب  هک 

. دوشن هیواعم  هاگتسد  بذج  هک  روظنم  نیا  هب 
هیلع نسح  ماما  حلـص  زا  سپ  یّتح  درک ، تمواقم  يو  لباقم  رد  دایز  اّما  تفرگ ، رارق  عیمطت  ای  دـیدهت  دروم  هیواعم  فرط  زا  اهراب  یلو 
ذوفن ریز  نانچمه  هک  دوب  سراف  هدـنامیقاب ، تمـسق  اهنت  تفرگ ، رارق  هیواعم  نامرف  ریز  هب  یمالـسا  ياهنیمزرـس  مامت  هکنیا  اب  مالـسلا 

. تفرن يوما  تموکح 
ار يو  ندوب »! هفیلخ  ردارب   » داهنشیپ قیرط  زا  ات  داتسرف  يو  دزن  ار  دایز - نیرید  تسود  هبعش -» نب  ةریغم   » بیجع ياهشقن  حرط  اب  هیواعم 

. دیامن راداو  يوما  تموکح  ربارب  رد  نداهن  ندرگ  هب 
هدش و لیدبت  برع  نادرم  نیرتدنمتردق  زا  یکی  هب  ندش ) هیواعم  ردارب   ) تروص نیارد  دیشیدنا  دوخ  اب  دایز  داتفا . رگراک  هیواعم  هشقن 
تراـقح و یگدرب و  جـنر  زا  رگید  دوـب و  دـهاوخ  شیرق  هلیبـق  سیئر  نایفـسوبا  هک  ماـنمگ ، ِیمور  مـالغ  کـی  هن  شردـپ  سپ ، نـیا  زا 

. دیدرگ راپسهر  قشمد  يوس  هب  دش و  هئطوت  نیا  بولغم  هک  دوب  نیا  «، 1  » تفای دهاوخ  ییاهر  شداژن  ندوب  برعریغ 
__________________________________________________

(1)
لاس 44 ثداوح  ص 44  ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  هب  دوش  هعجارم  دشیم . هدرمش  ثرح »  » یمور مالغ  دیبع »  » دنزرف دایز  تشذگ  هچنانچ  . 

170 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
دوخ تردق  مامت  زارد  نایلاس  دیدرگ و  يوما  تموکح  نارازگراک  زا  یکی  دمآ و  راتفرگ  هیواعم  گنر  رازه  ماد  رد  يو  بیترت ، نیدـب 

. دومن هیواعم  نیگنن  تنطلس  ياههیاپ  میکحت  فرص  ار 
: دسیونیم روهشم - خّروم  ریثا - نبا 

لوسر دیدرگ . مالعا  مالـسا  سّدـقم  تعیرـش  فالخ  رب  ینلع  تروص  هب  هک  دوب  یمکح  نیلّوا  نایفـسوبا ، هب  دایز  نتخاس  قحلم  هّیـضق  »
: دوب هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

«1 «. » تسا ندش  راسگنس  راکانز  مهس  دوشیم و  قحلم  رسمه  هب  دنزرف  ُرَجَْحلا ؛ ِرِهاْعِلل  َو  ِشاَرَْفِلل  َُدلَْولا  »
زا سپ  يو  هک  دنکیم  لقن  حلاص » ساّبع  دمحا   » زا هدبع  دّمحم  خیـش  دـیرخیم . ار  شیوخ  یگدازانز  گنن  راک ، نیا  اب  دایز »  » عقاو رد 

: دیوگیم نایفسوبا  هب  دایز  قاحلا  يارجام  زا  یتفگش  راهظا 
تروص یمسر  ینلع و  سلجم  کی  رد  دوب ، رادرهوش  ینز  هک  هّیمس ،»  » اب نایفسوبا »  » عورشمان هطبار  هب  تداهش  هک  نآ  رتروآتفگـش  »

ار يردارب  یگدازانز - گنن  ییاوسر و  و  هفیلخ ! اب  يردارب  زایتما  نایم  يو - هک  ارچ  درکن ، یگدنمرش  ساسحا  نآ  زا  مه  دایز  تفرگ و 
«2 !«. » دوش دنمهرهب  نآ  عفانم  زا  ات  تفریذپ 

هب نآ  زا  زیمآوجه ، دـنت و  يراعـشا  ندورـس  اب  برع  تسدربز  نارعاش  و  درک ، ادـیپ  یفنم  باتزاب  تّدـش  هب  مالـسا  يایند  رد  قاّفتا  نیا 
«3 . » دندرک دای  هّیماینب  نماد  رب  گرزب  یگنن  ناونع 

__________________________________________________

دعب هب  ص 150  موس ، تمسق  مالسا ، خیرات  رد  هشیاع  شقن  هب : دوش  هعجارم  لاس 44 و  ثداوح  ص 444 ، ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  (. 1)
همان 44 لیذ  هدبع ، هغالبلا  جهن  حرش  (. 2)
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ص 218؛ ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  دعب ؛ هب  ص 75  ج 9 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  هب : دوش  هعجارم  دایز  لاح  حرش  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  (. 3)
ج 19، رکاسع ، نبا  خیرات  دعب ؛ هب  ص 163  ج 4 ، يربط ، خیرات  يرجه ؛) لاس 44 و 45  ثداوح  ، ) دعب هب  ص 441  ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک 

227 ص 216 - ج 10 ، ریدغلا ، 26 و  ص 25 - ج 3 ، بهذلا ، جورم  227 ؛ ص 216 -
171 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

تموکح میکحت  يارب  دوب  هیواعم  تخـسرس  نمـشد  زورید  ات  هک  يو  دروخ و  قرو  دایز »  » یگدنز زا  يرگید  گرب  هثداح ، نیا  زا  سپ 
. دروآیم ناغمرا  هب  مدرم  يارب  ار  تبیصم  تشحو و  يو ، مان  ندینش  هک  يدرف  دوب . هدش  لّدبم  خیرات  هرهچ  نیرتراوخنوخ  هب  هیواعم 

: دسیونیم شاهغالبلا  جهن  حرش  رد  یلزتعم - روهشم  دنمشناد  دیدحلا - یبا  نبا 
دیشکیم و نوریب  خولک  گنس و  ره  ریز  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  وا  درپس و  هیبا » نب  دایز   » هب ار  هرـصب  هفوک و  تموکح  هیواعم ، »

«1 «. » دیناسریم لتق  هب 
زا روآتفگـش  یتعرـس  اب  هفوک ، هب  دایز » نب  هّللادـیبع   » دورو اب  نایفوک  ات  دـش  بجوم  هک  یلماوع  زا  یکی  درک ، اعّدا  ناوتیم  تأرج  هب 

هدرک داجیا  نایفوک  لد  رد  دایز - شمحر - یب  لد و  گنس  ردپ  هک  دوب  یتشحو  سرت و  نیمه  دنشکب ، تسد  لیقع » نب  ملسم   » تیامح
. دوب

. البرک شارخلد  هثداح  نازاسهنیمز  زا  رگید  یکی  یعقاو  هرهچ  دوب  نیا 

171 ص :  هفوک ..... ) یلاو   ) هبعش نب  ةریغم 

يرپـس روجف  قسف و  رد  ار  شیوـخ  رمع  رتـشیب  و  « 2  » دوب برع  ناهج  نارگهلیح  نیرتروهـشم  زا  یکی  ناـخّروم ، حیرـصت  هب  اـنب  هریغم » »
«3 . » تسا هدرک 

ار تشز  لمع  نیا  تسا و  هدوب  مدرم  نیرتراکانز  زا  ّتیلهاج  نارود  رد  هریغم »  » هک دنکیم  لقن  ینیادم - شداتـسا - زا  دـیدحلا  یبا  نبا 
«4 . » دش بکترم  زین  دوب ، هرصب  یلاو  هک  ینامز  رمع ، دهع  رد 

__________________________________________________

ص 38 ج 11 ، ریدغلا ، هب : دوش  هعجارم  ص 44 ؛ ج 11 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. 1)
ص 174 ج 25 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  (. 2)

تمکح 413 لیذ  ص 10 ، ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  هب : دوش  هعجارم  (. 3)
ص 239 ج 12 ، كردم ، نامه  (. 4)

172 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
یقاب كرـشم  يرجه ) مشـش  لاس   ) هّیبیدـح حلـص  زا  شیپ  یکدـنا  ات  یلو  دوب  هدـش  دـّلوتم  تثعب  زا  لبق  لاس  تفه  ًابیرقت  هکنیا  اـب  يو 

بـسح هب  ار  دوخ  ناج  دروآ و  هانپ  هنیدـم  هب  دوب ، هدز  تسد  ياهناـمحریب  راتـشک  لـتق و  هب  هک  نآ  زا  دـعب  زین ، نآ  زا  سپ  دوب . هدـنام 
«1 . » تفرگن رارق  ناناملسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لابقتسا  دروم  یلو  درک ، ظفح  ندروآ  مالسا  اب  رهاظ 

: دسیونیم هراب  نیا  رد  دیدحلا » یبا  نبا  »
هدوبن قداص  ّتین  اب  حیحـص و  داقتعا  يور  زا  هریغم  ندروآ  مالـسا  ٍۀَـلیِمَج ؛ ٍۀَِّین  َو  ٍۀـَباَنِإَال  َو  ٍحیِحَـص  ِداِقتْعا  ِْریَغ  ْنِم  ِةَْریَغُْملا  ُماَلْـسِإ  َناَک  َو  »

«2 «. » تسا
. دوب هدیشچن  ار  نامیا  معط  زگره  يو  هک  تسا  هاوگ  نیرتهب  دوخ  هریغم  رابتبکن  رسارس  یگدنز  یسررب 

ربمایپ لاحترا  زا  سپ  یلو  تسا ، هدشن  تبث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـضحم  رد  يو  یگدنز  زا  ینـشور  هطقن  چـیه  خـیرات  هظفاح  رد 
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اهیلع ارهز  ترضح  هناخ  هب  شروی  هثداح  رد  هک  ییاج  ات  دیشوک ، افلخ  تموکح  میکحت  رد  یتخس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نأشلا  میظع 
. تشاد ریگمشچ  يروضح  نآ ، ندیشک  شتآ  هب  مالسلا و 

: دومرف هریغم  هب  یباطخ  رد  هّیماینب  راکبان  نارس  هیواعم و  روضح  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
همطاف ترـضح  هک  یتسه  یـسک  نامه  وت  اِهنَْطب ؛ ِیف  ام  ْتَْقلَأ  َو  اَهَْتیَمْدَأ  یَّتَح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  َۀَـمِطاَف  َْتبَرَـض  َْتنَأ  »

«3 «. » درک طقس  تشاد ، محر  رد  هک  ار  يدنزرف  دش و  نینوخ  شندب  هک  يدز  نانچ  ار  ادخ  ربمایپ  رتخد  مالسلا  اهیلع 
هب یتّدم  زا  سپ  یلو  دش ، هدیزگرب  هرصب  یلاو  ناونع  هب  رمع »  » تفالخ نامز  رد  يو 

__________________________________________________

تمکح لیذ  ص 8 ، ج 20 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  158 و  ص 157 - ج 25 ، قشمد ، خـیرات  رـصتخم  هب : دوش  هعجارم  (. 1)
413

تمکح 413 لیذ  ص 8 ، ج 20 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. 2)
ص 40 ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  ص 83 و  ج 44 ، راونالاراحب ، (. 3)

173 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
، تسنادن تحلـصم  يو  هب  تبـسن  ار  ریزعت  لقاّدح  ای  یهلا  ّدـح  يارجا  هفیلخ ، یلو  تشگ ، لوزعم  اجنآ  تموکح  زا  هنـصحم  يانز  مرج 

. دشن كاپ  شنماد  زا  گنن  هّکل  نیا  یلو  درک ؛ بوصنم  هفوک  تموکح  هب  ار  وا  یتّدم  زا  سپ  سکع  هب  هکلب  « 1»
: دسیونیم هراب  نیا  رد  دیدحلا » یبانبا  »

وا مبای  تسد  هریغم  رب  نم  رگا  دومرفیم : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  َةَراَجِْحلا ؛ ُُهتْعَْبتََأل  ِةَْریَغُْملِاب  ُتْرَفَظ  ْنِإ  ُلوُقَی : َِکلذ  َدـِْعب  ٌِّیلَع  َناَک  َو  »
«2 «. » منکیم راسگنس  ار 

: دومرف رگید  یعمج  هیواعم و  روضح  رد  هریغم »  » هب شباطخ  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
«3 «. » یشابیم ندش  راسگنس  ّقحتسم  هک  یتسه  يراکانز  نامه  وت  ُمْجَّرلا ؛ َْکیَلَع  َبَجَو  ْدَق  ِیناَّزلا  َْتنَأ  »

ّبس و زا  زگره  تشاد و  هدـهع  هب  ار  نآ  فارطا  هفوک و  تیالو  اهتّدـم  دـش و  رادروخرب  ياهژیو  هاگیاج  زا  هریغم » ، » هیواعم نارود  رد 
. درکیمن یشوپمشچ  عمج ، روضح  رد  هعمج و  زامن  ياههبطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نعل 

راب لّوا  هک  تسا  هدوب  دـیزی  يدـهع  تیالو  حرط  هب  تبـسن  هیواعم  عمط  کید  ندروآ  شوج  هب  هریغم  تایانج  نیرترابتبیـصم  زا  یکی 
دّمحم تّما  رب  شهاگنالوج  هک  ماهداد  رارق  یباکر  رد  ار  هیواـعم  ياـپ  : » شدوخ هتفگ  هب  اـنب  دـش و  هداد  داهنـشیپ  هیواـعم  هب  يو  طّـسوت 

«4 «. » تسین ندرک  عمج  لباق  رگید  هک  متسسگ  مه  زا  نانچ  ار  تّما  نیا  راک  هتشر  تسا و  ینالوط  رایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
__________________________________________________

(1)
، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهنحرش  ص 448 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  169 ؛ ص 165 - ج 25 ، قشمد ، خیرات  رـصتخم  هب : دوش  هعجارم  . 

دعب هب  ص 8  و ج 20 ، ص 238 ؛ ج 12 ،
ص 238 ج 12 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. 2)

ص 40 ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  ص 83 و  ج 44 ، راونالاراحب ، (. 3)
ص 504، ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ًادـَبا » َُقتُْریَال  ًاـْقتَف  ْمِْهیَلَع  ُْتقَتَف  َو  ٍدَّمَُحم  ِۀَّما  یَلَع  ِۀَـیاْغلا  ِدـیَِعب  ٍزْرَغ  ِیف  َۀَـیِواعُم  َلْـجِر  ُْتعَـضَو  ْدََـقل  (. » 4)

لاس 56 ثداوح 
174 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
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نایعیش و رازآ  هجنکش و  زا  هیواعم  دیکأت  لیم و  قباطم  دش و  بکترم  ار  يرامشیب  تایانج  هفوک  رد  شیوخ  تموکح  لوط  رد  هریغم » »
میرح زا  عافد  هار  رد  هک  یهوتسن  دهاجم  يدع -» نب  رجُح   » ضارتعا لباقم  رد  دماین و  هاتوک  ياهظحل  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ناراداوه 

: دوب هتفگ  دیسر - تداهش  هب  تیالو 
مشخ و زا  سرتب ، ناطلس  زا  ُهَتَوْطَس ؛ َو  ُهَبَـضَغ  ِقَّتِإ  َناْطلُّسلا ، ِقَّتِإ  ینکیم !؟ اپ  هب  بوشآ  متـسه  نآ  یلاو  نم  هک  ینیمزرـس  رد  رجُح ! يا  »

«1 «. » زیهرپب وا  تردق 
تداهـش تبرـش  هار  نیمه  رد  ماجنارـس  تسـشنن و  ياپ  زا  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  بتکم  زا  عافد  رد  اهدیدهت  نیا  مغریلع  رجُح »  » یلو

. دیشون

174 ص :  هرصب ..... ) رد  دایز  نیشناج   ) بدنج نب  ةرمس 

یباحص اهدص  هب  تبسن  زین  و  مالسلا - امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  هب  تبـسن  هیواعم ، هک  نیا  اب 
هب شرادرک  راتفگ و  هکنآ  يارب  لاح  نیع  رد  تخاسیم ، مهارف  ار  نانآ  لتق  رازآ و  تابجوم  هکلب  تشادـن ، یهّجوت  نیرتمک  هقباس ، اب 

ناونع هک  دهد  نت  یتسرپایند  دارفا  مادختسا  هب  دوخ  ياهراک  هیجوت  يارب  دوب  روبجم  دریگ ؛ رارق  مدرم  شریذپ  هّماع و  لوبق  دروم  یعون 
اب يواسم  ندوب  ربمایپ  یباحص  هک  رّکفت  نیا  هب  ندز  نماد  اب  دناوتب  ات  دندیـشکیم ، كدی  دوخ  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یباحص 

. دیامن هیجوت  ار  شیوخ  ياهيراکفالخ  تسا ، ندوب  قح  نتفگ و  قح 
اهنت دنتشادن  مالسا  رد  ینشور  هقباس  چیه  هک  بدنج » نب  ةرمس   » لثم یناسک  یّتح  ای  و  هریرهوبا »  » نوچ يدارفا  هیواعم ، اتـسار  نیمه  رد 

. دریگیم راک  هب  دوخ  عفن  هب  ثیداحا  لعج  تمدخ  رد  ار  نانآ  دنکیم و  بذج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  كرد  هناهب  هب 
. دروآ تسدب  رارضال » ثیدح   » ناتساد رد  ناوتیم  ار  هرمس »  » يریذپانقح يزیتس و  مالسا  هّیحور 

__________________________________________________

دعب هب  ص 208  ج 12 ، رکاسع ، نبا  خیرات  (. 1)
175 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

راصنا زا  یکی  ناتُسب »  » دراو هزاجا  نودب  دوب ، وا  هب  ّقلعتم  هک  امرخ  تخرد  کی  هب  یـشکرس  يارب  هرمـس » : » تسا نینچ  ناتـساد  هصالخ 
هرمـس یلو  دریگب ، هزاجا  لزنم  هب  دورو  زا  شیپ  ات  درک  اـضاقت  يو  زا  درکیم  یگدـنز  اـجنآ  شاهداوناـخ  اـب  هک  يراـصنا  درم  دـشیم .

ار هرمـس »  » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  تیاکـش  يراصنا  درم  تفرگ و  الاب  نانآ  عازن  تفریذـپن .
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـیزرو . عانتما  هرمـس  یلو  دـشورفب  شتمیق  ربارب  دـنچ  هب  ار  تخرد  نآ  درک  داهنـشیپ  وا  هب  دومرف و  راـضحا 

. تفرن رابریز  درک و  تجامس  نانچمه  هرمس  یلو  داد ، هدعو  وا  هب  نآ  ياج  هب  تشهب  رد  ار  یتخرد 
دـنکفیب و هرمـس  يور  شیپو  دروآرد  هشیر  زا  ار  تخرد  ات  داد  روتـسد  يراصنا  درم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  دوب  اجنیا 

«1 «. » ِمالْسِْإلا ِیف  َرارِضَال  َو  َرَرَض  َال  : » دومرف
: دسیونیم رفعجوبا »  » شداتسا زا  لقن  هب  دیدحلا » یبا  نبا  »

، هرقب  ...« ) ُهَسْفَن يرْـشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو   » هیآ هک  دنک  لعج  ار  ثیدح  نیا  دش  رـضاح  هیواعم  زا  مهرد  رازه  دصراهچ  نتفرگ  اب  هرمـس » »
دهاوـخ يدوز  هب  تیاور  نیا  حورـشم  « ) 2 . » تسا مجلم  نبا  نأـش  رد  تسا ؛ هدـش  لزاـن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دروم  رد  هک  (، 207

(. دمآ
ار شیاهیتمدـخ  شوخ  شاداپ  هیواعم  زا  زین  وا  درب و  رایـسب  دوس  شیوخ  هاگتـسد  رد  هرمـس »  » دوجو زا  هیواعم »  » هک نیا  نخـس  هاـتوک 
يرادنید و مرج  هب  ار  رفن  نارازه  هرصب  رد  لد ، کیرات  درم  نیا  و  دش ، هدیزگرب  هرصب  رد  دایز  نیشناج  ناونع  هب  ماجنارس  تفرگیم و 
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. دناسر لتق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیبلها  هب  تدارا  قشع و 
؟ تسا هدناسر  لتق  هب  ار  یسک  هرمس »  » ایآ دیسرپ : نیریس » نبا   » زا میلس » نب  دّمحم   » هک دنکیم  لقن  فورعم - خّروم  يربط -

__________________________________________________

ثیدح 651. ءاملا ، عیب  باب  ص 146 ، ج 7 ، بیذهت ، ثیدح 2 و  رارضلا ، باب  ص 292 ، ج 5 ، یفاک ، (. 1)
ج يزاریـش ، مراکم  رـصان  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  فیلأت  ۀّیهقفلا  دعاوقلا  هب : دوش  هعجارم  هدعاق  نیا  ياوتحم  كرادـم و  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب 

دعب هب  ص 29  ، 1
ص 30 ج 11 ، ریدغلا ، هبطخ 56 و  لیذ  دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 2)

176 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: داد خساپ 

دوشیم ایآ  ِساَّنلا ؛ َنِم  ٍفالآ  َۀَِینامَث  َلَتَق  ْدَق  َو  َءاجَف  َۀَفوُْکلا  یَتَأ  َو  ِةَرْـصَْبلا  یَلَع  ُدایِز  ُهَفَلْخَتْـسِإ  ٍبَدـْنُج ؟ ُْنبا  ُةَرُمَـس  َلَتَق  ْنَم  یـصُْحی  ْلَه  »
ار نت  رازه  تشه  يو  داد و  رارق  هرصب  رد  شیوخ  ینیشناج  هب  ار  وا  دایز » « !؟ دروآرد هرامش  هب  ار  هرمـس  تسد  هب  ناگدش  هتـشک  دادعت 

«. دناسر لتق  هب 
زین ار  دادعت  نیا  رباربود  رگا  داد : خساپ  یشاب !؟ هتشک  ار  یهانگیب  نایم ، نیا  رد  يدیسرتن  ایآ  دیـسرپ : هرمـس  زا  دایز » : » دیازفایم يربط 

«1 . » متشادن یکاب  متشکیم ،
هب ار  نآرق  ناگدننک  يروآعمج  زا  نت  تفه  لهچ و  مدهدیپس  کی  رد  نم  موق  زا  طقف  هرمس » : » دیوگیم يودع » راوسوبا   » مان هب  يدرم 

«2 . » دناسر لتق 
تایانج هیجوت  هب  هیواعم  تموکح  هاگتسد  رد  يزارد  نایلاس  دوب و  یتیانج  ره  هب  رـضاح  يّدام  عفانم  هب  ندیـسر  يارب  هرمـس »  » هکنیا اب 
هیواعم بناج  زا  شلزع  مکح  هک  یماگنه  تفاین ، ماود  هام  شش  زا  شیب  هرـصب  رب  شتموکح  یلو  تشاد ، لاغتـشا  هّیماینب  نارـس  يو و 

: تفگ مشخ  يور  زا  دش ، رداص 
زا هک  هنوگ  نآ  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ار ! هیواعم  دنک  تنعل  ادخ  ًاَدبا ؛ ِیَنبَّذَع  ام  َۀَـیِواعُم  ُْتعَطا  امَک  َهَّللا  ُْتعَطا  َْول  ِهَّللا  َو  َۀَـیِواعُم ! ُهَّللا  َنََعل  »

«3 «. » درکیمن باذع  راتفرگ  ارم  زگره  مدومنیم  تعاطا  دنوادخ  زا  مدرک ، تعاطا  هیواعم 

176 ص :  شیوخ .....  موش  فادها  دربشیپ  يارب  یگنهرف  ياهيزاس  رتسب  - 3

هراشا

ياهرتسب داـجیاو  تامّدـقم  ماـجنا  هب  زاـین  مالـسا ، راـثآ  یجیردـت  وحم  يوما و  تموکح  تیبثت  شیوخ و  فادـها  دربشیپ  يارب  هیواـعم 
تسیابیم وا  تشاد . یگنهرف  بسانم 

__________________________________________________

لاس 50 ثداوح  ، 463 ص 462 - ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  هب : دوش  هعجارم  لاس 53 ، ثداوح  ص 176 ، ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 1)
ص 176 ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 2)

كردم نامه  (. 3)
177 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

هب تسد  ور ، نیا  زا  دربـب . شیپ  ار  دوخ  یـسایس  روـما  نآ ، وـترپ  رد  اـت  دـنک ، هضرع  یمالـسا  هعماـج  هب  مالـسا  زا  ار  يدـیدج  گـنهرف 
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: تسا ریز  حرش  هب  اهنآ  زا  یشخب  هک  دز  ینوگانوگ  ياهدرگش  فلتخم و  تاکرح 

177 ص :  نآرق .....  ریسفت  زا  يریگولج  فلا )

تـسرد مهف  حیحـص و  ریـسفت  اب  نآرق  دوجو  هک  اجنآ  زا  یلو  دوبن ، نکمم  هیواعم  يارب  یمالـسا  هعماـج  رد  نآرق  ظاـفلا  يرهاـظ  وحم 
يارجاـم دـنزیهرپب . نآ  حیحـص  لـیوأت  ریـسفت و  زا  دـهاوخیم  یمالـسا  تّما  نادنمـشناد  زا  دوـب ، وا  ياـهیگماکدوخ  عناـم  نآ ، تاـیآ 

: تسا یندینش  هنیمز  نیا  رد  ساّبع  نبا  اب  هیواعم  يوگتفگ 
ام ساّبع ! نبا  يا  تفگ : دید ، ار  وا  هک  یتقو  درک ، دروخرب  ساّبع  نبا  هب  تشاد ، هنیدـم  هب  شیوخ  تفالخ  ماّیارد  هیواعم  هک  يرفـس  رد 

رادهگن و ار  تنابز  زین  وت  سپ  دنک  لقن  ار  يزیچ  شنادناخ  یلع و  بقانم  زا  درادن  قح  یسک  هک  میتشون  همان  یمالـسا  نیمزرـس  همه  هب 
! وگم يزیچ 

؟ ینکیم یهن  نآرق  ندناوخ  زا  ار  ام  ایآ  تفگ : ساّبع  نبا 
! زگره تفگ : هیواعم 

؟ يرادیم زاب  نآ  لیوأت  ریسفت و  زا  ار  ام  سپ  تفگ : ساّبع  نبا 
! يرآ تفگ : هیواعم 

! میسرپن يزیچ  نآ  دوصقم  زا  یلو  میناوخب ، نآرق  دیاب  طقف  ام  نیاربانب  ساّبع : نبا 
؟ نآ هب  ندرک  لمع  ای  نآرق ، ندناوخ  تسا ، رتبجاو  ام  رب  کی  مادک  داد : همادا  هاگنآ 

! نآرق هب  لمع  هیواعم :
دوشیمن تایآ  مهف  نودـب  نیاربانب ،  ) تسا هدرک  دـصق  ار  يرما  هچ  ادـخ  مینادیمن  هک  یلاح  رد  مینک  لمع  نآرق  هب  هنوگچ  ساّبع : نبا 

(. درک لمع  نآ  هب 
قباطم هک  دیسرپب  یناسک  زا  ار  تایآ  ریسفت  لیوأت و  امش  درادن ، یلاکشا  هیواعم :

178 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
! دننکیمن ریسفت  وت  تیبلها  وت و  لیوأت  ریسفت و 

نایفـسوبا لآ  زا  ار  نآ  ریـسفت  هاگنآ  تسا ، هدـش  لزان  مالـسلا ) مهیلع  شکاپ  نادـناخ  ادـخ و  لوسر   ) ام تیب  لـها  رب  نآرق  ساـّبع : نبا 
... !؟ میسرپب

: تفگ ساّبع  نبا  هب  یخاتسگ  تیاهن  اب  تشادن  یخساپ  هک  هیواعم 
ار تسا  هدش  لزان  مالـسلا ) مهیلع  ادـخ  لوسر  تیبلها   ) امـش هرابرد  نآرق  تایآ  زا  هک  ار  هچنآ  یلو  دـینک ؛ شریـسفت  دـیناوخب و  نآرق 

 ... دینک لقن  مدرم  يارب  ار  نآ  ریغ  و  دینکن ؛ تیاور 
«1 . » دونشن امش  زا  اراکشآ  ار  نآ  یسک  هک  نک  لقن  یناهنپ  ار  نآ  یشابیم ، یتایآ  نینچ  لقن  زا  راچان  رگا  دوزفا : هاگنآ 

نآرق و ریسفت  لابند  هب  يو  دنوش ؛ هاگآ  دوب ، مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هب  طوبرم  هچنآ  ًاصوصخم  نآرق  قیاقح  زا  مدرم  دهاوخیمن  هیواعم 
لیوأت ریسفت و  هب  يانشآ  هک  ساّبع  نبا  دننامه  يدرم  زا  ار  نآ  نایب  یّتح  و  تسا ! يوما » ریسفت   » قباطم تایآ  لوزن  نأش  قیداصم و  نایب 

هار نیرتهب  تسا و  يوما  تموکح  وا و  ياـهیگماکدوخ  عناـم  نیرتـگرزب  نآرق ، قیاـقح  زا  یهاـگآ  هک  ارچ  دـباتیمن ؛ رب  تسا ، تاـیآ 
مالـسا نآرق و  تـقیقح  زا  يربـخیب  رد  ار  ماـش  مدرم  اـهلاس  هـک  هنوـگ  ناـمه  تـسا ؛ مدرم  نتـشادهگن  لـهج  رد  یفدـه ، نـینچ  يارب 

. درب شیوخ  دصاقم  دربشیپ  رد  نانآ  یهاگآان  زا  ار  هدافتسا  رثکاّدح  تشادهگن و 
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178 ص :  ربج .....  بهذم  جیورت  ب )

. درکیم جیورت  ناناملسم  نایم  ار  ربج  هدیقع  شیوخ  فادها  دربشیپ  يارب  هیواعم 
«2 «. » تسا دنوادخ  تسد  هب  اهراک  همه  نوچ  درادن ، یعفن  چیه  ششوک  لمع و  : » تفگیم هیواعم  هک  تسا  هدش  لقن 

؛ دوب مدرم  رب  دوخ  تفالخ  لیمحت  يارب  هکلب  داقتعا ، يور  زا  هن  هیواعم  نخس  نیا 
__________________________________________________

ص 124 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 16 و  ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  (. 1)
ص 410) ج 2 ، مالسا ، یسایس  خیرات  زا  لقن  هب   ) ص 529 ج 3 ، ۀباحصلا ، ةایح  (. 2)

179 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: تفگیم هک  تسا  هدش  لقن  وا  زا  هک  نانچ 

«1 !«. » دشابیم راگدرورپ  ردق  اضق و  زا  تسادخ و  ياهنامرف  زا  یکی  نم  تفالخ  ِهَّللا ؛ ِءاضَق  ْنِم  ٌءاضَق  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌْرمَأ  ُۀَفالِْخلا  ِهِذه  »
تسادخ و تساوخ  دـتفایم ، قاّفتا  زورما  هچنآ  هک  انعم  نیدـب  دوب . مدرم  مایق  ضارتعا و  زا  يریگولج  يارب  هدـیقع  نیا  جـیورت  عقاو  رد 

. تسا هدیافیب  یهلا  رَدَق  اضق و  ربارب  رد  تمواقم 
ياهراک شریذپ  هب  راداو  ار  اهنآ  تخاسیم و  رـشتنم  هعماج  رد  ار  هناضرتعم  ياهشالت  ندوب  رثایب  یتسـس و  رذب  دنفرت ، نیا  اب  هیواعم 

. درکیم شیوخ  فالخ 

179 ص :  نارگید .....  هرابرد  ثیدح  لعج  مالسلا و  هیلع  یلع  لیاضف  رکذ  میرحت  ج )

اب هلباقم  هب  مالـسلا - هیلع  یلع  نانمؤمریما  هژیو  هب  و  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیبلـها  يونعم  ذوفن  زا  يریگولج  يارب  هیواـعم 
تأرج یسک  هک  تفرگیم  تخس  ترضح  نآ  نادنمقالع  نایعیش و  رب  نانچ  وس  کی  زا  تخادرپ ؛ مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  لیاضف  رشن 
لیاضف لعج ) و   ) لقن هب  نامثع  هژیو  هب  هتـشذگ ، يافلخ  يارب  داد ، روتـسد  رگید  يوس  زا  و  دنکن ، ادیپ  ار  مالـسلا  هیلع  الوم  لیاضف  نایب 

. تفرگ رظن  رد  یناوارف  زیاوج  لیاضف  نیا  نالقان  يارب  دنزادرپب و 
: دسیونیم هراب  نیا  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

: هک درک  غالبا  نانآ  همه  هب  ياهمان  شخب  ّیط  تشون و  همان  اهرهش  نایلاو  هب  هیواعم  »
رارق هژیو  مارتحا  مارکا و  دروم  هداد و  رارق  یتموکح  هاگتـسد  نابّرقم  زا  دننکیم ، لقن  ار  شبقانم  لیاضف و  هک  نانآ  نامثع و  نادنمقالع 

رد ار  یتیاور  یسک  رگا  دنهد و 
__________________________________________________

يو هب  هنیدم ، رد  يرجه  لاس 56  رد  دیزی  يرادمامز  اب  هشیاع  تفلاخم  ربارب  رد  نینچمه  يو  ص 89 . ج 9 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  (. 1)
نیا رد  ناگدنب  هک  تسا  یمتح  ياضق  دیزی  يرادمامز  يارجام  ْمِهِْرمَأ ؛ ْنِم  ُةَرَیِْخلا  ِدابِْعِلل  َْسَیل  َو  ِءاضَْقلا ، َنِم  ٌءاضَق  َدـیِزَی  َْرمَأ  َّنِإ  : » تفگ

ص 60) ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  «. ) دنرادن تفلاخم ) رد   ) يرایتخا دوخ  زا  طابترا 
180 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

! مهد شاداپ  هزیاج و  نانآ  همه  هب  ات  دیسیونب ، ار  شنادنواشیوخ  ردپ و  مان  وا ، مان  رب  هوالع  درک ، لقن  يو  تلیضف 
نآ ات  تشذگ ، لاونم  نیمه  هب  یلاس  دنچ  دیدرگ و  ریزارـس  مدرم  نایم  یناوارف  ياهشاداپ  زیاوج و  هجیتن  رد  دش و  ارجا  همان  شخب  نیا 
هژیو هب  هباحـص - رگید  لیاضف  رد  ات  دیهاوخب  مدرم  زا  سپ  نیا  زا  دش ! ناوارف  نامثع  بقانم  لیاضف و  رد  ثیداحا  : » تشون رگید  راب  هک 
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يارب لیاضف  نامه  لقناب  تسا ، هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  تلیـضف  رد  هک  یثیدح  ره  ربارب  رد  دنزادرپب و  ثیدح  لقن  هب  هفیلخ - ود  نآ 
!«. دنزادرپب مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف  اب  هلباقم  هب  هباحص  رگید 

: دیازفایم دیدحلا  یبا  نبا 
هرابرد ار  یثیدح  تساوخیم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  نایعیش  زا  يدرم  رگا  هک  تفرگ  تخس  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  رب  نانچ  هیواعم  »

نیا هک  دادیم  دـنگوس  ار  وا  تفرگیم و  دّـکؤم  ياهنامیپ  وا  زا  دـنک ، لقن  داـمتعا  دروم  دارفا  يارب  ترـضح  نآ  زا  اـی  ترـضح و  نآ 
. تفگیم يو  يارب  ار  ثیدح  سپس  دراد ، هگن  ناهنپ  ار  ارجام 

ناوارف نیغورد  ثیداحا  هک  دش  ببـس  نامثع - هژیو  هب  افلُخ - لیاضف  رـشن  تهج  هیواعم  ياهشـشخب  لذـب و  نآ  اهيریگتخـس و  نیا 
«1 «. » دنک لقن  هیواعم  رظن  دروم  دارفا  تلیضف  رد  یثیدح  ایند  عاتم  بسک  يارب  سک  ره  دوش و 

: دسیونیم شباتک  زا  رگید  ياج  رد  ّتنس  لها  گرزب  دنمشناد  نیا 
؛ دندرکیم تازاجم  درکیم ، لقن  هراب  نیارد  ار  یتیاور  سک  ره  و  دندرک ، يریگولج  مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف  ندش  راکشآ  زا  هّیماینب  »

ینید ماکحا  هرابرد  هکلب  دوبن ، يو  تلیـضف  هب  طوبرم  هک  یتیاور  یّتح  ترـضح - نآ  زا  ار  یتیاور  تساوخیم  یـسک  رگا  هک  اـجنآ  اـت 
« بنیز یبا  نع  : » تفگیم هکلب  دربب ، ار  ترضح  نآ  مان  تشادن ، تأرج  دنک ، لقن  دوب -

__________________________________________________

( راصتخا اب   ) 46 ص 44 - ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. 1)
181 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 !«. » تسا هتفگ  نینچ  بنیزوبا  ینعی 
رد زین  یـسربط  موحرم  ار  اههناخ  بتکم  اهربنم و  رد  نآ  ناـیب  هیواـعم و  دوخ  يارب  یّتح  هتـشذگ و  ياـفلخ  يارب  لـیاضف  لـعج  ناتـساد 

«2 . » دنکیم لقن  جاجتحا 
رـصع رد  هباحـص ، لیاضف  رد  نیغورد  یلعج و  ثیداـحا  نیرتشیب  : » هک دـنکیم  لـقن  ثیدـح  ملع  ناـگرزب  زا  یکی  زا  دـیدحلا  یبا  نبا 

هب و   ) دنوش کیدزن  هّیماینب  نامکاح  هب  مشاهینب  ندیبوک  اب  هک  دوب  نیا  نازاسثیدـح  فدـه  دـش ؛ جـیورت  هتخاس و  هّیماینب  ّتیمکاح 
«3 («. » دنبای تسد  ماقم  لام و 

زا یخرب  لوزن  نأش  ات  داد ، لوپ  یناوارف  رادـقم  نازاس ، ثیدـح  زا  یکی  هب  هکلب  درکن ، افتکا  زین  رادـقم  نیا  هب  هیواـعم  تفـالخ  هاگتـسد 
! دنک فیرحت  ترضح  نآ  ررض  هب  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما  نانمشد  عفن  هب  ار  تایآ 

هرابرد هیآ  ود  نیا  هک  دنک  مالعا  ات  داد ، نازاس ) ثیدح  زا  یکی  « ) بدنج نب  ةرمس   » هب مهرد  رازه  دصراهچ  غلبم  هیواعم  تسا  فورعم 
: تسا هدش  لزان  مالسلا  هیلع  یلع 

اَهِیف َدِـسُْفِیل  ِضْرَْألا  ِیف  یَعَـس  یَّلََوت  اَذِإَو  ِماَصِْخلا * ُّدـَلَأ  َوُهَو  ِِهْبلَق  ِیف  اَم  یَلَع  َهَّللا  ُدِهُْـشیَو  اَْینُّدـلا  ِةاَیَْحلا  ِیف  ُُهلْوَق  َکـُبِْجُعی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِمَو  »
«4 « ؛» َداَسَْفلا ُّبُِحیَال  ُهَّللاَو  َلْسَّنلاَو  َثْرَْحلا  َِکلُْهیَو 

، دنریگیم هاوگ  دنراد ، لد  رد  هچنآ  رب  ار  ادخ  و  دوشیم ، وت  باجعا  هیام  ایند  یگدنز  رد  نانآ  راتفگ  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  و 
__________________________________________________

قاـنتخا ّوج  یلو  تسا ، نسحلاوـبا  ترـضح  نآ  فورعم  هینک  هک  دـیراد  هّجوـت  ص 73 . ج 4 ، دـیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجـهن  حرـش  (. 1)
نآ فورعم  هینک  زا  هکلب  دندیـسرتیم ، ترـضح  نآ  باقلا  مان و  ندرب  زا  اهنت  هن  هک  دوب  هتفرگ  تخـس  نایعیـش  رب  نانچ  يوما  تموکح 

دنتفرگیم هرهب  بنیزوبا )  ) فورعم ریغ  هینک  زا  دندرکیمن و  هدافتسا  زین  ترضح 
نینچمه افلخ و  لیاضف  رد  یگتخاس  ثیداحا  ریدغلا  دنمـشزرا  باتک  رد  ینیما  هماّلع  موحرم  . 85 ص 84 - ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  (. 2)
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9 و 10) ، 8 ج 7 ، ریدغلا ، هب : دینک  عوجر  . ) تسا هداد  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  حورشم  روط  هب  ار  هیواعم 
ص 46 ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. 3)

205 تایآ 204 - هرقب ، (. 4)
182 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

نیمز رد  داسف  هار  رد  دنوشیم ) جراخ  وت  دزن  زا  و   ) دننادرگیم رب  يور  هک  یماگنه  نانآ  دننانمـشد . نیرتتخـسرس  نانآ  هک  یلاح  رد 
«1 . » درادیمن تسود  ار  داسف  ادخ  دننادیم ) هک  نیا  اب  ( ؛ دنزاسیم دوبان  ار  نایاپراهچ  اهتعارز و  دنشوکیم و 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  رـصع  رد  هک  تسا ، هدش  لزان  قفانم  قیرـش » نب  سنخا   » هرابرد نارّـسفم  نخـس  قباطم  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد 
«2 . » دز یتایانج  هب  تسد  هلآ 

: دیامرفیم هک  هرقب  هروس  هیآ 207  درک  مالعا  نینچمه  يو 
نبا فصو  رد  دنـشورفیم .» ادخ  يدونـشخ  رطاخ  هب  ار  شیوخ  ناج  مدرم  زا  یخرب  « ؛» ِهَّللا ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  »
هدش لزان  تیبملا  ۀلیل  يارجام  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  ، ) تسا هدش  لزان  مالـسلا ) هیلع  نانمؤمریما  لتاق   ) مجلم

«3 (. » دوب
هانپ رد  ات  دوش  نآ  نیـشناج  هنیک  ضغب و  و  دریگ ، رارق  ناناملـسم  دـیدرت  دروم  يولع  تلیـضف  ّطخ  هک  دوب  نآ  يارب  اـهشالت  نیا  ماـمت 

. دسرب شیوخ  هنابلطایند  فادها  هب  دنک و  جیورت  دشیم ، باریس  یلهاج  همشچرس  زا  هک  ار  يوما  هایس  ّطخ  هیواعم  نآ ،
__________________________________________________

ص 73 ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 1)
( قوف تایآ  ریسفت  لیذ   ) هنومن ریسفت  نایبلا و  عمجم  روثنملا ، ّردلا  یناعملا ، حور  يزار ، رخف  ریسفت  هب : دینک  عوجر  ( 2)

هیآ نیا  یّنـس  هعیـش و  ناخّروم  نارّـسفم و  لقن  قباطم  تسا . هدش  لزان  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  يراکادف  تمظع  رد  هیآ  نیا  يرآ ؛ ( 3)
؛ دنناسرب لتق  هب  شلزنم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنتشاد  دصق  هّکم  ناکرـشم  هک  تسا  بش  نآ  ینعی  تیبملا  ۀلیل  هب  طوبرم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياج  هب  بش  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  درک و  كرت  ار  دوخ  رتسب  یهلا  نامرف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و 
نیا اـب  دـنتفای و  اـج  نآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندروآ ، موـجه  هناـخ  نآ  رب  هتخآ  ياهریـشمش  اـب  ناکرـشم  هک  ناهاگحبـص  دـیباوخ .
قوف هیآ  نیاربانب ، دـش . زاغآ  هنیدـم  يوس  هب  ادـخ  لوسر  ترجه  اجنامه  زا  تفای و  تاـجن  ناکرـشم  تسد  زا  ادـخ  لوسر  يراکادـف ،

هللا یلـص  ادـخ  لوسر  رتسب  رد  ار  بش  نآ  هناراکادـف  هناعاجـش و  ناوارف ، رطخ  دوجو  اب  هک  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  راک  تمظع  هرابرد 
هیآ ریسفت  ص 47 ، ج 2 ، هنومن ، ریسفت  هب : دینک  عوجر  لوزن ، نأش  نیا  رداصم  زا  یهاگآ  يارب  . ) تسا هدش  لزان  درب ، رـس  هب  هلآ  هیلع و 

( هرقب هروس   207
183 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

183 ص :  مالسلا .....  هیلع  یلع  هب  ییوگازسان  جیورت  د )

ّبس و هب  هکلب  درکن ، افتکا  هباحـص  زا  یـضعب  افلخ و  ریاس  یگتخاس  لیاضف  جـیورت  مالـسلا و  هیلع  یلع  لـیاضف  یـشوپ  هدرپ  هب  هیواـعم 
داد شرتسگ  زین  یمالسا  دالب  ریاس  هب  دوب ، هتخاس  ّتنس  ماش  مدرم  نایم  نآ ، زا  شیپ  هک  ار  هچنآ  دروآ و  يور  ترضح  نآ  ییوگ  ازسان 

. داد نامرف  هعمج  زامن  ياههبطخ  رد  اهربنم و  زارفرب  سلاجم و  لفاحم و  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  نعل  ّبس و  هب  و 
: دسیونیم ّتنس  لها  ربتعم  عبانم  هب  دانتسا  اب  ینیما  هماّلع  موحرم 

هک داد  همادا  ردق  نآ  ار  راک  نیا  دنک و  لعج  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ماقم  شهوکن  رد  یتایاور  هک  تشاد  رارـصا  هتـسویپ  هیواعم  »
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تیبلها هب  تبسن  توادع  ضغب و  ياههیاپ  هک  یماگنه  دندیسر . يریپ  هب  نالاسگرزب  دندش و  گرزب  دنتفرگ و  وخ  نآ  اب  ماش  ناکدوک 
رب تعامج و  هعمج و  ياهزامن  لابند  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  ّبس  نعل و  تشز  ّتنـس  دش ، مکحم  ناکاپان  بولق  رد  مالـسلا  مهیلع 

«1 . » داد جاور  هنیدم  ینعی  یحو  لوزن  لحم  رد  یّتح  اج ، همه  رد  ربانم ،
هاگنآ دادیم و  رارق  نعل  ّبس و  دروم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  «، 2  » تشز یتاملک  اب  زامن ، هبطخ  نایاپ  رد  هیواعم  هک  دـنکیم  لقن  ظحاج » »

نعل ار  ترـضح  نآ  هنوگ  نیا  وا  اب  گنهامه  زین  هعمج ! يابطخ  ات  داتـسرف ، یمالـسا  دـالب  همه  هب  ياهماـن  شخب  ّیط  ار  تـالمج  نیمه 
«3 . » دنیامن

«4 . » درکیم نعل  ار  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  یلع ، شیوخ  زامن  تونق  رد  هیواعم  هک  تسا  هدش  لقن  نینچمه 
__________________________________________________

102 ص 101 - ج 2 ، ریدغلا ، (. 1)
لقن زا  تاملک ، نیا  یتشزّتلع  هب  هک  تسا  هدروآ  ظحاج  زا  لقن  هب  ص 56 ) ج 4 ،  ) دوخ حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ار  تاملک  نیا  (. 2)

مینکیم يراددوخ  نآ 
57 ص 56 - ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. 3)

ص 169 ج 23 ، راونالاراحب ، ص 52 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 4)
184 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

وا و هب  دندرکیم و  نعل  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  اهربنم ، زارف  رب  يدابآ و  ره  رد  ابطخ  هیواعم  روتـسد  هب  : » دسیونیم یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 
«1 «. » دنتفگیم ازسان  شکاپ  نادناخ 

: تفگ يو  هب  تخاس ، هفوک  یلاو  ار  هبعش  نب  ةریغم  هیواعم ، هک  یتقو  : » دسیونیم فورعم ) خّروم   ) يربط
«2 !«. » نکن زیهرپ  یلع  هب  تبسن  تّمذم  ییوگازسان و  زا  ِهِّمَذ ؛ َو  ٍّیلَع  ِْمتَش  ْنَع  َّمَحَتَت  «ال 

یلص ادخ  لوسر  ربنم  رب  تشاد ، میمصت  دش ، هنیدم  دراو  درک و  تکرـش  جح  مسارم  رد  یتقو  هک  دوب  اجنآ  ات  راک  نیا  رب  هیواعم  رارـصا 
: دنتفگ وا  هب  دنک . نعل  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا 

. ینک تروشم  يو  اب  نآ ، زا  شیپ  تسا  بوخ  نیاربانب ، دش ؛ دهاوخ  دونشخان  راک  نیا  زا  دراد و  روضح  اجنیا  رد  صاّقو » یبا  نب  دعس  »
نینچ هک  هیواعم  دمآ . مهاوخن  ربمایپ  دجسم  هب  رگید  نم  ینک ، نینچ  رگا  تفگ : دعـس  تشاذگ . نایم  رد  يو  اب  ار  شیوخ  دصق  هیواعم 

«3 . » درکن نعل  هب  مادقا  اجنآ  رد  دوب  هدنز  دعس  هک  ینامز  ات  دید 
: تسا هدمآ  ّتنس ) لها  ربتعم  فورعم و  ياهباتک  زا  « ) ملسم حیحص   » باتک رد 

ياهلمج هس  رطاخ  هب  تفگ : خساپ  رد  دعس  ییوگیمن ؟ ازـسان  ار  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) بارتوبا ارچ  تفگ : صاّقو  یبا  نب  دعـس  هب  هیواعم 
خرس نارتش  نتشاد  زا  دوب ، نم  ّقح  رد  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  ماهدینش  مالسلا  هیلع  یلع  تمظع  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک 

. دوب رتهب  میارب  تسا ) ناوارف  لاوما  زا  هیانک   ) وم
«4 . » درک لقن  ار  اهنآ  صاّقو  یبا  نب  دعس  هاگنآ 

__________________________________________________

ص 44 ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. 1)
ص 472 ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  و  يرجه ) لاس 51  ثداوح   ) ص 188 ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 2)

ص 366 ج 4 ، دیرفلا ، دقع  (. 3)
: زا دنترابع  تلیضف  هس  نآ  (. 4)
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َِۀلِْزنَِمب یِّنِم  َنوُکَت  ْنَأ  یضَْرت  امَأ  : » دومرف يو  هب  باطخ  تشاذگ ، دوخ  ياج  هب  هنیدم  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  كوبت  نایرج  رد  فلا )
( توافت نیا  اب   ) دشاب یسوم  هب  تبسن  نوراه  دننامه  نم  دزن  رد  وت  هاگیاج  هک  یتسین  دونشخ  ایآ  يِدَْعب ؛ َةَُّوُبنَال  ُهَّنَأ  اَّلِإ  یـسُوم  ْنِم  َنوُراَه 

«. تسین یتّوبن  نم  زا  دعب  هکنآ  زج 
َو ُهَّللا  ُهُّبُِحی  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ُّبُِحی  اًلُجَر  َۀَیاَّرلا  َّنَیِطْعَُأل  : » دومرف دنیاشگب  ار  ربیخ  هعلق  دنتـسناوتن  نارگید  هکنآ  زا  دـعب  ربیخ  گنج  رد  ب )

هاـگنآ دـنرادیم .» تسود  ار  وا  زین  شلوسر  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر  ادـخ و  هک  داد  مهاوخ  يدرم  تسد  هب  ار  مچرپ  ُُهلوُـسَر ؛
. دش لصاح  يزوریپ  حتفو و  داد  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  ار  مچرپ 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش ، لزان  ْمُکَءاَْنبَأَو »...  اَنَءاَْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاَعَت  ْلُقَف   » نارمع لآ  هروس  هیآ 61  هلهابم ) يارجاـم  رد   ) هک یتقو  ج )
هک  ) دنتـسه نم  نادـناخ  نانیا  ادـنوادخ ! ِیلْهَأ ؛ ِءالُؤه  َّمُهَّللا  : » دومرف دـناوخ و  ارف  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هلآ ،

( صیخلت اب  موس ، ثیدح  بلاط ، یبا  نب  یلع  لیاضف  باب  ۀباحصلا ، لئاضف  باتک  ملسم ، حیحص  («. ) دنتایآ نیا  لومشم 
185 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

یخرب یّتح  مالـسا و  ناگرزب  تساوخرد  هک  اجنآ  ات  دیـسریم  وا  ياپ  هب  يزوتهنیک  رد  یـسک  رتمک  دیاش  دوب و  یبیجع  زوتهنیک  هیواعم 
. دادیم همادا  شیوخ  راک  هب  نانچمه  درکیم و  در  زیگناترفن  تشز و  لمع  نیا  كرت  تهج  ار  هّیماینب  زا 

: تفگ يو  هب  تشاد ، هیواعم  اب  ساّبع  نبا  هک  یتاقالم  رد  دنکیم : لقن  یسلجم  هماّلع 
، تسا هتفر  اـیند  زا  يو  هک  نونکا  یهاـگآ ؛ يو  ماـقم  لـضف و  هب  ینادیم و  مالـسا  رد  ار  وا  هقباـس  یـسانشیم و  ار  یلع  وت  هیواـعم ! يا 

. دنیوگن ازسان  يو  هب  ناتیاهربنم  رب  هدب  روتسد 
«1 . » درک در  ار  يو  تساوخرد  مامت  تحاقو  اب  هیواعم 

زا رگید  يدیـسر ، یتساوخ  هچنآ  هب  وت  دنتفگ : هیواعم  هب  راک - نیا  یفنم  راثآ  هب  هّجوت  اب  هّیماینب  زا  یهورگ  دیوگیم : ظحاج  نامثعوبا 
اب نالاسگرزب  دنوش و  گرزب  نآ  اب  ناکدوک  ات  دبای ، همادا  راک  نیا  ردق  نآ  دیاب  دـنگوس ! ادـخ  هب  هن  داد : خـساپ  رادرب ! تسد  یلع  نعل 

«2 ! » دیوگن یلع  يارب  یتلیضف  سک  چیه  دندرگ و  ریپ  نآ 
رد نییوما  رـصع  رد  ربنم  رازه  داتفه  دـمآرد و  ّتنـس  کی  تروص  هب  يو  نادـناخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  نعل  هماـنرب ، نیا  اـب  لاـح ، ره  هب 

«3 . » دندرکیم نعل  ار  مالسلا  هیلع  یلع  اهنآ ، زارف  رب  دش و  بصن  یمالسا  روشک  رسارس 
__________________________________________________

ص 256 ج 33 ، راونالاراحب ، (. 1)
ص 102 ج 2 ، ریدغلا ، ص 57 و  ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  (. 2)

ص 266) ج 10 ، ریدغلا ، لقن  قباطم   ) ص 186 ج 2 ، يرشخمز ، راربالا  عیبر  (. 3)
186 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

شیوخ تفالخ  نامز  رد  يو  هک  نآ  ات  دـشیم ؛ رتراکـشآ  زور  ره  نآ  یفنم  راثآ  تشاد و  همادا  زیزعلادـبع  نبرمع  نامز  اـت  هماـنرب  نیا 
«1 . » درک رداص  ار  تشز  ّتنس  نیا  وغل  روتسد  یمالسا  دالب  همه  هب  ياهمانشخب  ّیط  يرجه ) لاس 99  )

هب يولع » ّطخ   » هب مدرم  شیارگ  هجیتن  رد  مالـسلا و  هیلع  یلع  لیاضف  رـشن  زا  يریگولج  دوخ و  تشز  هقباس  نامتک  يارب  هّیماینب  يرآ ؛
. دندیدیم راوتسا  یتّنس  نینچ  هیاپ  رب  ار  شیوخ  رابتیانج  تموکح  همادا  نانآ  عقاو ، رد  دندروآ . يور  ترضح  نآ  نعل  ّبس و 

. تسا هدرک  حیرصت  نادب  مکح » نب  ناورم   » هک تسا  ياهتکن  نیا 
امـش يارب  یعفن  هچ  راـک  نیا  و  دـینکیم ؟ نعل  ّبس و  ار  یلع  امـش  ارچ  هک  دـش  لاؤس  مکح » ناورم   » زا یتقو  هک  میناوخیم  خـیرات  رد 

: داد خساپ  دراد ؟
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«2 «. » دباییمن ناماس  راک  نیا  اب  زج  ام  تموکح  َِکلَِذب ؛ اَّلِإ  ُْرمَْألا  اََنل  ُمیِقَتْسَی  َال  »
يرما شیوخ  نارودزم  يارب  ار  یمشاه  نادناخ  تراسا  نتـشک و  رازآ ، ياهنادرمناوجان ، تشز و  تکرح  نینچ  شرتسگ  حرط و  اب  نانآ 

. دنتفاییم تسد  شیوخ  هنابلطایند  موش  فادها  هب  نآ  هانپ  رد  دنتخاسیم و  هدیدنسپ  تبغر و  دروم  یّتح  هداس و 

186 ص :  مالسلا .....  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ندناسر  تداهش  هب  - 4

رد تفالخ  تیبثت  شیوخ و  تّدـم  زارد  موش  فادـها  هب  یگداس  هب  دـناوتیمن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دوجو  اـب  هک  تسنادیم  هیواـعم 
ار یسک  شیوخ ، زا  سپ  هیواعم  هک  دوب  هدمآ  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  اب  وا  حلص  همان  نامیپ  رد  هک  ًاصوصخم  دبای ؛ تسد  يوما  نادناخ 

يارب
__________________________________________________

هیواعم و ّتنـس  يارجام  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  . ) ص 58 ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرـش  ص 42 و  ج 5 ، ریثا ، نبا  لـماک  (. 1)
نبا هغالبلاجهن  حرش  دعب ؛ هب  ص 257  دعب و ج 10 ، هب  ص 101  ج 2 ، ریدغلا ، هب : دینک  عوجر  مالسلا  هیلع  الوم  نعل  ّبس و  رد  شناوریپ 

ص 59) ج 1 ، ۀیعیشلا ، ۀیمالسالا  فراعملا  ةرئاد  ص 652 و  ج 2 ، مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  ماما  مایپ  دعب ؛ هب  ص 56  ج 4 ، دیدحلا ، یبا 
ج ص 147 ، ج 7 ، ریدغلا ، ص 220 و  ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 407 ؛ ج 2 ، فارشالا ، باسنا  هب : دینک  عوجر  (. 2)

ص 392 ص 264 و ج 9 ، ، 8
187 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 . » دراپسب نیملسم  هب  ار  نآ  راک  دنکن و  یفّرعم  تفالخ 
یبتجم ماما  دز و  يرگید  تیانج  هب  تسد  دساف ، دیزی  تنطلس  نتخاسراومه  شیوخ و  هار  رس  زا  عناوم  نتشادرب  يارب  هیواعم  ور ، نیا  زا 

، ترضح نآ  نتخاس  مومسم  اب  هنایفخم و  یگرزب ، تیانج  نینچ  دمآیپ  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  یلو  دناسر . تداهـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع 
. درک مادقا  یلمع  نینچ  هب 

رگا هک  داد  مایپ  دوب ، « 2  » سیق نب  ثعشا  رتخد  هک  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رسمه  هب  هیواعم  یّنس ، هعیـش و  ناخّروم  زا  یعمج  لقن  قباطم 
رتخد هدعج   » دامتعا بلج  يارب  هیواعم  دروآ . دهاوخرد  دیزی  شرسپ  يرسمه  هب  ار  وا  دزاس ، مومـسم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  يو 

ار مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  ترـضح  دوخ  رـسمه  هک  تفریذـپ  زین  ثعـشا  رتخد  داتـسرف . يو  يارب  زین  مهرد  رازه  دـصکی  غلبم  ثعـشا »
«3 !(. » درواین رد  دیزی  يرسمه  هب  زگره  ار  يو  هیواعم ، دنچ  ره   ) دناسرب تداهش  هب  دزاس و  مومسم 

شدنزرف يارب  تساوخیم  هیواعم  دسیونیم : یناهفصا » جرفلاوبا   » فورعم خّروم 
__________________________________________________

دلج 1، ۀسایـسلا » ۀـمامالا و   » رد هبیتق  نبا  لقن  قباطم  هّتبلا  . ) ص 65 ج 44 ، راونـالاراحب ، ص 38 و  ج 4 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم  (. 1)
هیواعم هزیگنا  تروص  نیا  رد  دوش . لقتنم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  تفالخ  شگرم ، زا  سپ  هک  دوب  هدرک  دّـهعت  هیواـعم  هحفص 184 ،

یناهفـصا جرفلاوبا  زا  ص 9 ، ج 11 ، ریدـغلا ، رد  ینیما  هماـّلع  ار  هزیگنا  نیمه  تسا . رتنشور  ترـضح ، نآ  ندـناسر  تداهـش  هـب  يارب 
اب مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دسیونیم : ص 438 و 439  ج 1 ، باعیتسا ، رد  زین  ّربلادبع  نبا  دنکیم ؛ لقن  نییبلاطلا » لتاقم   » باتک هدنـسیون 

( دریگ رارق  وا  رایتخا  رد  هیواعم ، زا  سپ  تفالخ  هک  دوب  هدرک  طرش  يو 
هبطخ لیذ   ) دـعبهب ص 644  ج 1 ، مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  ماما  مایپ  هب : دـینک  عوجر  ثعـشا ، هقباس  یگدـنز و  زا  یهاـگآ  يارب  (. 2)

( مهدزون
ص ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 356 و 357 ؛ دیفم ، داشرا  دننام : یّنس ؛ هعیـش و  زا  یخیرات  ربتعم  ياهباتک  هب : دینک  عوجر  (. 3)
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رصتخم ص 29 ؛ ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ص 214 ؛ یطویس ، ءافلخلا  خیرات  ص 147 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، 49 ؛ - 47
حرش رد  ص 440  ج 1 ، باعیتسا ، رد  زین  ربلادـبع  نبا  ص 191 و 192 . يزوج ، نب  طبـس  صاوخلا  ةرکذت  ص 39 ؛ ج 7 ، قشمد ، خیرات 

ار ترـضح  نآ  داتـسرف ، يو  يارب  هک  یلوپ  هیواعم و  هسیـسد  هب  نز  نآ  هک  دـناهتفگ  یهورگ  دـسیونیم : مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  لاـح 
( َِکلذ ِیف  اََهل  َلََذب  اَم  َو  اَْهَیلِإ  َۀَیِواعُم  ِسیِسْدَِتب  اَْهنِم  َِکلَذ  َناَک  ٌۀَِفئاط : َْتلاَق  َو   ) تخاس مومسم 

188 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ره ور ، نیا  زا  تخاسیم ، لکـشم  وا  يارب  ار  راک  صاّقو  یبا  نب  دعـس  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  دوجو  یلو  دریگب ؛ تعیب  مدرم  زا  دـیزی 

«1 . » تخاس مومسم  ار  نتود 
هب دندش و  لاحشوخ  شراکتیانج  نایرابرد  رگید  هیواعم و  دیسر ، ماش  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهـش  ربخ  یتقو  هکنآ ، رترابفّسأت 

«2 . » دنداتفا هدجس 
ار ریسم  دراد و  رب  دوخ  هار  رس  زا  ار  عناوم  همه  درکیم  یعس  دوخ ، موش  فادها  هب  ندیـسر  يارب  هیواعم  هک  تسین  يدیدرت  لاح ، ره  هب 
اهیگتـسیاش و همه  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  روضح  مهم ، عناوم  زا  یکی  هک  دزاس  راومه  ۀـیما » لآ  یثوروم  تفـالخ   » يارب

لاـیخ هب  تسرپاـیند - ینز  هطـساو  هب  تخاـس و  هدولآ  میظع  تیاـنج  نیاهب  ار  دوـخ  تسد  ور ، نیا  زا  دوـب . یگداوناـخ  يدرف و  تمظع 
. دش لئان  شفده  هب  شیوخ -

188 ص :  نوگانوگ .....  ياههناهب  هب  نایعیش  نتشک  - 5

هراشا

مامت فـالخ  رب  و  « 3  » همانحلـص دافم  فالخرب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نتخاس  مومـسم  زا  سپ  شیوخ و  تردـق  تیبثت  زا  دـعب  هیواعم 
يارب ار  هار  نافلاخم ، نتـشادرب  ناـیم  زا  اـب  اـت  دز ؛ تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نایعیـش  عیـسو  راتـشک  هب  ینید  یناـسنا و  لوصا 

. دزاس رتراومه  شیاهیگماکدوخ 
؛ دیسر تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  هاگنآ  ات  تشاد ، همادا  نایعیش  رب  اهراشف  : » دسیونیم نارود  نیا  هب  هراشا  اب  دیدحلا  یبا  نبا 
«. دوب كانمیب  ندش  هراوآ  دیعبت و  ای  ندش و  هتشک  زا  هعیش ، ره  هک  ياهنوگ  هب  تفای ، شیازفا  نایعیش  رب  اهراشف  اهیتخـس و  نآ ، زا  سپ 

«4»
__________________________________________________

ص 48 نییبلاطلا ، لتاقم  (. 1)
ص 49 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 361 و  ج 4 ، دیرفلا ، دقع  ص 196 ؛ ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  (. 2)

دنک نیمضت  ار  مالسلا  هیلع  یلعنایعیش  ّتینما  ْمُْهنِم ؛ ٍدَحَِأل  َضَّرَعَتَی  َالَو  ُهَتَعیِش ، َّنَمَُؤی  ْنَأ  َو  : » دوب هدمآ  همان  حلص  ياهدنب  زا  یکی  رد  (. 3)
ص 355) دیفم ، داشرا  ص 38 و  ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  «. ) دوشن نانآ  زا  يدحا  ضّرعتم  و 

ص 46 ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  (. 4)
189 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

: دیامرفیم هیواعم  رصع  راب  تشحو  کیرات و  ياضف  هب  هراشا  اب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
َو ِۀَّنِّظلا  یَلَع  ُلُجْرَْألا  َو  يِْدیَْألا  ِتَعُِّطق  َو  ٍةَْدَلب  ِّلُِکب  اُنتَعیِـش  ْتَِلتُقَف  مالـسلا  هیلع  ِنَسَْحلا  ِتْوَم  َدـَْعب  َۀَـیِواعُم  َنَمَز  ُهُرَبِک  َو  َِکلذ  ُمَظِع  َناَک  َو  »
زا سپ  هیواعم ، رصع  رد  نایعیش  رب  اهراشف  نیرتگرزبو  نیرتشیب  ُهُراد ؛ ْتَمِّدُه  َْوأ  ُُهلاَم  َبُِهن  َْوأ  َنِجُـس  اَْنَیلِإ  ِعاطِْقنِْإلا  َو  اَنِّبُِحب  ُرَکُْذی  ْنَم  َناَک 
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نامگ و كدـنا  اب  ناشیاهاپ  اهتسد و  دـندشیم و  هتـشک  ام  نایعیـش  يرهـش  ره  رد  نامز  نآ  رد  دوب . مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تداـهش 
هرداصم شلاوما  دـشیم و  ینادـنز  درکیم ، دای  اـم  یتسود  زا  یـسک  رگا  هک  دوب  يّدـح  هب  يریگتخـس  تّدـش  دـشیم . عطق  ياهناـهب 

«1 «. » تشگیم ناریو  شاهناخ  ای  دیدرگیم و 
هب تخانـشیم ، یبوخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  هک  يو  درپـس ؛ « 2 « » هیبا نب  داـیز   » هب ار  هفوک  يرادـنامرف  هیواـعم  ماـگنه ، نیا  رد 

تیانج يریگتخـس و  تدش  دناسر . لتق  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناتـسود  زا  ّرثؤم  سانـشرسدارفا و  زا  يرایـسب  تخادرپ و  نانآ  بیقعت 
: دنکیم میسرت  هنوگ  نیا  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  ار  دایز » »

تخاس و تشحو  سرت و  راچد  ار  اهنآ  دناسر ؛ لتق  هب  تفای  یناکمره ) رد   ) یخولک گنس و  ره  ریز  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  دایز ، »
قارع نیمزرس  زا  ار  نانآ  زا  یهورگ  تخیوآ و  راد  هب  ار  نانآ  دروآ ، نوریب  هقدح  زا  ار  اهنآ  ياهمشچ  درک و  عطق  ار  نانآ  ياپ  تسد و 

«3 «. » دنامن قارع  رد  نایعیش  زا  یسانشرس  درف  چیه  هک  ییاج  ات  تخاس ، هراوآ 
__________________________________________________

ص 68 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 43 و  ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  (. 1)
تشذگ نیا  زا  شیپ  دایز »  » لاح حرش  (. 2)

َو ْمُهَدَرَط  َو  ِلْـخَّنلا ، ِعوُذُـج  یَلَع  ْمُهَبَلَـص  َو  َنُویُْعلا  َلَمَـس  َو  َلُـجْرَْألا ، َو  يِدـْیَْألا  َعَطَق  َو  ْمُهَفاَـخَأ ، َو  ٍرَدَـم ، َو  ٍرَجَح  ِّلُـک  َتَْحت  ْمُهَلَتَقَف  (. 3)
دصق دایز  دسیونیم : یـشرق  رقاب  خیـش  بانج  دنمجرا  قّقحم  ص 44 .) كردـم ، ناـمه   ) ْمُْهنِم ٌفوُْرعَم  اَِـهب  ِْقبَی  ْمَلَف  ِقارِْعلا ؛ ِنَع  ْمُهَدَّرَش 
هراوآ ار  قارع ) و   ) هفوک نایعیـش  زا  نت  رازه  هاـجنپ  ور ، نیا  زا  دنکـشب ؛ مه  رد  ار  ناـنآ  تکوش  دـنک و  یلاـخ  نایعیـش  زا  ار  هفوـک  درک 

. دـش نایوما  هیلع  هزرابم  تمواـقم و  ياـههورگ  لیکـشت  هقطنم و  نآ  رد  عّیـشت  رـشن  بجوم  ّتیعمج  نیمه  هّتبلا  و  درک ، ناـسارخ  هقطنم 
ص 178) ج 2 ، مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسحلا  مامالا  ةایح  )

190 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: میناوخیم ترضح  نآ  همان  زا  یشخب  رد  تسا ؛ هدمآ  زین  هیواعم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  همان  رد  دایز »  » تایانج

ناناملـسم رب  ار  دایز  هاگنآ  ِلْخَّنلا ؛ ِعوُذُج  یلَع  ْمُُهبِّلَُـصی  َو  ٍفالِخ ، ْنِم  ْمُهَلُجْرَأ  َو  ْمُهَیِْدیَأ  ُعَطْقَی  َو  ْمُُهُلتْقَی  ِمالْـسِْإلا ، ِلْها  یلَع  ُهَتْطَّلَـس  َُّمث  »
ار نانآ  دنکیم و  عطق  كانتـشحو ) زرط  هب   ) رگیدکی سکع  هب  ار  نانآ  ياپ  تسد و  دـناسریم و  لتق  هب  ار  نانآ  زین  وا  یتخاس و  ّطلـسم 

«1 «. » دزیوآیم مادعا  راد  رب 

190 ص :  « ..... 2  » يدع نب  رجُح  تداهش 

تداهش دناهدرک ، لقن  ار  نآ  یّنس  هعیـش و  ناخّروم  زا  يرایـسب  تفرگ و  ماجنا  هیواعم  لاّمع  طّسوت  تّدم  نیارد  هک  یمیظع  تایانج  زا 
زا يوریپ  مرج  هب  طقف  دناهدوب و  هدش  هتخانش  نامیا  اوقت و  دهز و  هب  هتسیاش و  نادرم  زا  نانیا  دوب . شردقنارگ  نارای  و  يدع » نب  رجُح  »
نآ هدرشف  هک  دندیسر ، تداهش  هب  یعیجف  زرط  هب  ترضح  نآ  هب  تبسن  دایز »  » ياهییوگازـسان ربارب  رد  یگداتـسیا  مالـسلا و  هیلع  یلع 

: تسا نینچ 
رد هیواعم  روتسد  هب  دش ، هفوک  مکاح  هیواعم  يوس  زا  هبعش » نب  ةریغم   » هک ینامز 

__________________________________________________

ص 213 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 203 و  ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  (. 1)
وا هرابرد  دناهدرک . لقن  وا  تمظع  رد  يدنلب  تاریبعت  یّنس  هعیش و  نادنمـشناد  دوب . ادخ  لوسر  یباحـص  ناگرزب  زا  يدع  نب  رجُح  (. 2)
زا تمظع  رظن  زا  یلو  دوـب ، رتکـچوک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هباحـص  رگید  زا  لاـس  ّنـس و  رظن  زا  دـنچ  ره  يو  دناهتـشون :
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نبا ۀباغلادسا و  رد  ریثا  نبا  تسا و  هدرک  دای  دّمحم » باحصأ  بهار   » ناونع اب  وا  زا  كردتسم  رد  يروباشین  مکاح  دوب . هباحص  ناگرزب 
دوب وضو  اب  هشیمه  دوب ، دباع  يدرم  يو  هک  تسا  هدمآ  وا  هرابرد  دـناهدرک . دای  ریخلا » رجُح   » ناونع هب  وا  زا  هباصالا  رد  ینالقـسع  رجح 
يارب دناهتـسناد . ةوعدـلا  باجتـسم  ار  يو  هباغلادـسا  رد  ریثا  نبا  باعیتسا و  رد  ربلادـبع  نبا  دـناوخیم . زامن  تفرگیم ، وضو  هاگ  ره  و 

؛ دعب هب  ص 236  ج 6 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ص 314 ؛ ج 1 ، ۀباصالا ، 386 ؛ ص 385 - ج 1 ، ۀباغلادسا ، هب : دـینک  عوجر  رتشیب  یهاگآ 
دعب هب  ص 53  ج 11 ، ریدغلا ، دعب و  هب  ص 569  ج 4 ، ۀعیشلا ، نایعا 

191 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
درکیم یگداتسیا  وا  ربارب  رد  يدع » نب  رجُح   » نایم نیا  رد  تفگیم . ازسان  مانشد و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  اهینارنخـس  اههبطخ و 

اب دوب ، هفوک  فورعم  ياهّتیصخش  زا  ذوفن و  اب  يدرم  هک  رجُح » . » تخاسیم اوسر  ار  هیواعم  و  تفگیم ، مالـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  زاو 
. تخاسیم یثنخ  ار  هریغم  ياههئطوت  شنایب 

تـسد تشاد  سرت  هک  هریغم  دـنتخادرپیم . هریغم »  » نانخـس اب  تفلاـخم  هب  دـندرکیم و  یهارمه  يو  اـب  زین  هفوک  مدرم  زا  يداـیز  عمج 
نامکاح همه  تفگیم  دـناسرتیم و  شنانخـس  دـمآیپ  زا  ار  رجُح »  » هشیمه یلو  درکیم ؛ لّمحت  دزاس ، هدولآ  نانآ  نوخ  هب  ار  شیوخ 

. داد دنهاوخ  جرخ  هب  لمع  تّدش  وت  ربارب  رد  درک و  دنهاوخن  لّمحت  نم  دننام 
. درک بوصنم  هفوک  تیالو  هب  تَمِس ، ظفح  اب  دوب ، هرصب  یلاو  هک  ار  دایز »  » هیواعم هاگنآ  دیـسر و  تکاله  هب  يرجه  لاس 51  رد  هریغم 

تخادرپیم مالـسلا  هیلع  یلع  ییوگدب  ّبس و  هب  اهینارنخـس  رد  ربانم و  زارف  رب  هیواعم  روتـسد  هب  روج و  نایلاو  رگید  دننامه  زین  دایز » »
. دشیم هجاوم  رجُح »  » تفلاخم اب  هک 

زا دندرک و  یگداتـسیا  دایز »  » هیواعم و رگمتـس  هاگتـسد  ربارب  رد  دنتـشادن ، ار  اهییوگازـسان  نیا  لّمحت  هک  شنارای  و  يدع » نب  رجُح  »
. دنتشادن ییانتعا  رگمتس  دایز »  » تادیدهت هب  دندرکیمن و  يراددوخ  نایفسوبا  لآ  ماش و  مکاح  ياشفا 

. تخاس هناور  ماش  هب  نانآ  زا  ییوگدب  تّمذم و  رد  ياهمان  اب  هارمه  درک و  ریگتسد  ار  اهنآ  دایز ، ماجنارس 
. دوش رداص  هیواعم  يوس  زا  نانآ  مکح  ات  دنتشاد ، هگن  قشمد ) یکیدزن  رد  ياهقطنم  « ) ارذع جرم   » رد ار  شنارای  رجح و 

زا نت  شـش  هارمه  هب  رجُح  یلو  دـنتفای ؛ تاـجن  هیواـعم  دزن  هب  یـضعب  تطاـسو  اـب  نت  تفه  دـندوب ، نت  هدراـهچ  هک  هورگ  نیا  ناـیم  زا 
«1 . » دندیسر تداهش  هب  یعیجف  زرط  هب  مالسلا - هیلع  یلع  هب  ّتبحم  يرادنید و  مرج  هب  دندرکیم - تمواقم  هک  شنارای 

__________________________________________________

ص 235- ج 6 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  486 ؛ ص 472 - ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  207 ؛ ص 187 - ج 4 ، يربط ، خیرات  هب : دینک  عوجر  (. 1)
586 ص 569 - ج 4 ، ۀعیشلا ، نایعا  دعب و  هب  ص 37  ج 11 ، ریدغلا ، 4 ؛ ص 3 - ج 3 ، بهذلا ، جورم  242 ؛

192 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: درک ّتیصو  نینچ  تداهش  ماگنه  هب  رجُح  هک  تسا  هدمآ  ّتنس ) لها  فورعم  ياهباتک  زا   ) لاّمعلا زنک  باتک  رد 

میاپ تسد و  زا  ار  ریجنز  لغ و  ٌمِصاُخم ؛ یِّنِإ  َو  ِةَّداْجلِاب  َۀَیِواعُم  ٍقال  یِّنِإَف  ِیباِیث ، ِیف  ِینُوِنفْدا  َو  ًاَمَد  یِّنَع  اُولِسْغَتَال  َو  ًادیِدَح  یِّنَع  اوُِقلُْطت  َال  »
رد یهاوخداد  يارب  تمایق  رد  ار  هیواـعم  تروص  نیا  هب  مهاوخیم  هک  ارچ  دـینک ! نفد  منهاریپ  رد  ارم  دـییوشن و  ار  منوخ  دـینکن و  زاـب 

«1 «. » منک رادید  ادخ  هاگشیپ 
زا يداـیز  هورگ  هاـگترایز  تـسا و  روهـشم  فورعم و  قـشمد  یکیدزن  رد  ارذـع ،» جرم   » هـقطنم رد  هزورما  شناراـی  رجح و  باـنج  ربـق 

. دشابیم ناناملسم 
هّکل ناونع  هب  نآ  زا  تفرگ و  رارق  مدرم  دـیدش  ضارتعا  دروم  نآ ، زا  سپ  هچ  نامز و  نامه  رد  هچ  شناراـی  يدـع و  نب  رجُح  تداـهش 

. دشیم دای  هیواعم  یگدنز  رد  یگنن 
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: دیامرفیم دنکیم و  هراشا  شنارای  رجُح و  تداهش  هب  هیواعم  هب  ياهمان  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ْمُهَْتلَتَقَف ِرَْکنُْملا ، ِنَع  َنْوَْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب ، َنوُُرمْأَی  َو  َعَدـِْبلا ، َنوُعِظْفَتْـسَی  اُوناَـک  َنیِذَّلا  َنِیِتبْخُملا ، َنیِدـِباْعلا  َُهباحْـصَأ  َو  ٍرْجُح ، َلـِتاَق  َتَْسلَأ  »

نامه وت  ایآ  هیواعم )! يا  ( ؛ ِهِدـْهَِعب ًافاَفِْختْـساَو  ِهَّللا  یَلَع  ًةَأْرُج  َةَدَّکَؤُْملا ، ِدوُهُْعلا  َو  َۀَـظِیلَْغلا ، َقِیثاوَْملا  ُمُهَْتیَطْعَأ  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ًاناوْدُـع ، َو  ًاـْملُظ 
فورعم هب  رما  دندوب ؛ رازیب  اهتعدب  زا  هک  نانآ  يدناسر ؟ لتق  هب  دندوب ، عضاوتم  ادخ  ربارب  رد  دباع و  هک  ار  شنارای  رجح و  هک  یتسین 

نیا یتشک و  نانآ -) هب  ضّرعت  مدع  رد   ) مکحم ياهنامیپ  زا  سپ  توادع - متـس و  يور  زا  ار  نانآ  وت  یلو  دـندرکیم ؛ رکنم  زا  یهن  و 
يور زا  ار  لمع 

__________________________________________________

ص ج 1 ، ۀـباصالا ، ص 386 و  ج 1 ، ۀـباغلادسا ، هب : دـینک  عوجر  نینچمه  هرامش 31724 ؛ ثیدح  ص 353 ، ج 11 ، لاّـمعلا ، زنک  (. 1)
315

193 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 «. » يداد ماجنا  وا  نامیپ  ندرمش  کبس  دنوادخ و  ربارب  رد  ینامرفان 

هشیاع مدید !!! نآ  رد  ار  تّما  تحلـصم  داد : خساپ  هیواعم  یتشک ؟ ار  شنارای  رجُح و  ارچ  تفگ : يو  هب  هیواعم  اب  یتاقالم  رد  زین  هشیاع 
: دومرفیم نانآ  هرابرد  هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  تفگ :

هب ناینامـسآ  دنوادخ و  هک  دنوشیم  هتـشک  ینامدرم  ءارذع ،»  » هقطنم رد  يدوز  هب  ِءامَّسلا ؛ ُلْهَأ  َو  ْمَُهل  ُهَّللا  ُبِضْغَی  ٌساَن ، َءارْذَِعب  ُلَتُْقیَـس  »
«2 «. » دنوشیم نیگمشخ  نانآ  رطاخ 

یگرزب تیانج  مرج و  ییاهنت  هب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  داد  ماجنا  تشز  لمع  راهچ  هیواعم  تفگیم : هک  تسا  هدش  لقن  يرصب » نسح   » زا
: تفگ راب  ود  سپس  دوب . يدع  نب  رجُح  نتشک  دروم ، راهچ  نآ  زا  یکی  تسا ...  یفاک  هیواعم  يراکهبت  يارب  دوشیم و  بوسحم 

«3 !«. » رجُح نارای  رجُح و  يارجام  زا  هیواعم )  ) يو رب  ياو  ٍرْجُح ؛ ِباحْصَأ  َو  ٍرْجُح  ْنِم  َُهل  اًْلیَو  »
! تشاد تشحو  نآ  يورخا  دمآیپ  زا  رهاظ - هب  زین - هیواعم  دوخ  هک  دوب  هنامولظم  يردق  هب  رجح  تداهش  يارجام 

: تفگیم گرم  ماگنه  هب  هیواعم  هک  تسا  هدمآ  نیریس  نبا  زا  لقن  هب  ریثا  نبا  لماک  رد 
«4 «. » تشاد مهاوخ  وت  اب  ادخ ) دزن  همکاحم  يارب   ) ینالوط يزور  رجُح ! يا  ٌلیِوَط ؛ ُرْجُح  ای  َْکنِم  یِمْوَی  »

193 ص :  قِمَح .....  نب  ورمع  تداهش 

بانج دیسر ، تداهش  هب  هیواعم  طّسوت  هک  یمالسا  گرزب  ياهّتیصخش  رگید  زا 
__________________________________________________

ص 213 ج 44 ، راونالاراحب ، هب : دینک  عوجر  نینچمه  ص 203 ؛ ج 1 ، ۀسایسلاو ، ۀمامالا  (. 1)
ص 315 ج 1 ، ۀباصالا ، ص 241 و  ج 6 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  (. 2)

ص 487 ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 208 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 3)
ص 487 ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  (. 4)

194 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. تسا یعازُخ » قِمَح  نب  ورمع  »

یلـص ادخ  لوسر  ریـش  يرادقم  اب  يزور  ناخّروم  ناثّدحم و  لقن  قباطم  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  یمارگ  لوسر  باحـصا  زا  يو 
: درک اعد  نینچ  يو  ّقح  رد  ترضح  نآ  درک ، باریس  ار  هلآ  هیلع و  هللا 
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رد يدیپس  يوم  یلو  تشذگ ، وا  رب  لاس  داتشه  اعد ، نیا  تکرب  هب  زین  ورمع  زاس »! دنمهرهب  شایناوج  زا  ار  وا  ایادخ  ِِهبابَِشب ؛ ُهْعِّتَم  َّمُهَّللا  »
«1 «. » دشن هدید  شیور  رس و 

ار مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هژیو  نارای  نّویراوح و  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دوب . مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ّصاخ  نایعیـش  زا  يو 
«2 . » دربیم مان  زین  قمح  نب  ورمع  زا  درامشیم ، رب 

: دومرف يو  هب  ورمع ، هناصلاخ  يرادافو  یگدامآ و  مالعا  زا  سپ  نیّفص  گنج  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 
«3 «. » دندوب وت  دننامه  رفن  دصکی  منایرکشل  نایم  رد  شاک  َُکْلثِم ؛ ٌۀَئاِم  يِْدنُج  ِیف  َّنَأ  َْتَیل  »

، شیوخ تفالخ  نامز  رد  هیواعم  هک  نآ  ات  تشاد ، رارق  هیواعم  ضُغب  دروم  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تدارا  قشع و  ببـس  هب  قمح  نب  ورمع 
نادنز رد  لاس  ود  تّدم  هب  ار  هنمآ »  » شرسمه مامت  تحاقو  اب  هیواعم  یلو  تخیرگ ؛ شیوخ  رهش  زا  ورمع  داد . رارق  بیقعت  دروم  ار  يو 

دندناسر و تداهش  هب  یعیجف  زرط  هب  ار  وا  و  « 4 « ؛ دندرک ریگتسد  لصوم »  » هقطنم رد  ار  ورمع  هیواعم  لاّمع  هکنآ  ات  درک ، سبح  قشمد 
! داتسرف هیواعم  يارب  زین  وا  دایز و  يارب  ار  شرس 

__________________________________________________

ص 12 ج 18 ، راونالاراحب ، ص 100 و  ج 4 ، ۀباغلادسا ، ص 21 ؛ ج 8 ، رجح ، نبا  بیذهتلا  بیذهت  ص 495 ؛ ج 13 ، لاّمعلازنک ، (. 1)
ص 343 ج 22 ، راونالاراحب ، (. 2)

ص 182 ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 399 و  ج 32 ، راونالاراحب ، (. 3)
دعس نبا  لقن  قباطم  یلو  ص 197 .) ج 4 ، يربط ، خیرات   ) دندناسر تداهش  هب  دندرک و  ریگتـسد  لصوم  رد  ار  وا  دسیونیم : يربط  (. 4)

دندناسر تداهش  هب  دندرک و  ریگتسد  هریزج  هقطنم  رد  ار  وا  ص 25 ) ج 6 ،  ) تاقبط رد 
195 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

! دوب یعازُخ » قمح  نبورمع   » ِرس دش ، هدنادرگ  رهش  هب  رهش  مالسا  رد  هک  يرس  نیتسخن  دناهتشون : ناخّروم 
«1 «. » ِقِمَحلا ِْنب  وِرْمَع  ُْسأَر  ِمالْسِْإلا  ِیف  َلِمُح  ٍْسأَر  ُلَّوَأ  : » دسیونیم نیعبات ) ناگرزب  زا   ) یبعش زا  لقن  هب  تاقبط  رد  دعس  نبا 

هنمآ نماد  هب  ار  دیهش  نآ  رس  ماش ، مکاح  لدگنس  نارومأم  دش . هداتـسرف  نادنز  رد  شرـسمه  يارب  ورمع »  » هدیرب رـس  هیواعم  روتـسد  هب 
«2 . » درک نایب  شرهوش  قارف  رد  هودنا  نزح و  اب  نیشتآ و  یتاملک  زین  هنمآ  دنتخادنا و 

دـنکیم و داـی  تمظع  هب  درمگرزب  نآ  زا  هدرک و  هراـشا  قـمح  نبورمع  تداهـش  هـب  هیواـعم  هـب  شاهماـن  رد  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما 
: دیامرفیم

تدابع ترثک  هک  يدرم  نامه  یتسین ؛ قمح  نبورمع  لتاق  وت  ایآ  ُةَدابِْعلا ؛ ُهَهْجَو  ْتَْلبَأ  َو  ْتَقَلْخَأ  يِذَّلا  ِقِمَْحلا ، ِْنب  وِرْمَع  ِلـِتاِقب  َتَْسل  ََوأ  »
«3 «. » دوب هدرک  هدوسرف  ار  شاهرهچ 

یلع نانمؤمریما  زا  ماقتنا  یپ  رد  نانآ ، نایم  تشحو  سرت و  داجیا  ذوفناب و  دارفا  هژیو  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  نتشک  اب  هیواعم  يرآ ؛
شیاهیگماکدوخ يارب  ار  هار  دشخبب و  يرتشیب  ماکحتسا  يوما » ّطخ   » هب دناوتب  ات  دمآرب ، نیتسار  مالسا  زا  ماقتنا  عقاو  رد  مالسلا و  هیلع 

. دزاس رتراومه 
***
__________________________________________________

یلِإ ُدایِز  ِِهب  َثُِعب  ِقِمَْحلا ، ِْنب  وِرْمَع  ُْسأَر  ِمالْـسِْإلا ، ِیف  َيِدْها  ٍْسأَر  ُلَّوَأ  : » دسیونیم زین  ینالقـسع  رجح  نبا  ص 25 . ج 6 ، تاقبط ، (. 1)
ص 523) ج 2 ، ۀباصالا ، «. ) َۀَیِواعُم

ص ج 2 ، ۀباصالا ، ص 25 ؛ ج 6 ، دعـس ، نبا  تاقبط  ص 197 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  44 ؛ ص 41 - ج 11 ، ریدغلا ، هب : دـینک  عوجر  (. 2)
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ج 8، ۀعیشلا ، نایعا  ص 202 و  ج 19 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ص 357 ؛ ج 8 ، ۀبیش ، یبانبا  فّنصم  ص 497 ؛ ج 13 ، لاّمعلا ، زنک  533 ؛
ص 376

( تسا هدش  لقن  یتوافت  اب  تالمج  نیا  زین ، ص 213  ج 44 ، راونالاراحب ، رد  . ) ص 203 ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  (. 3)
196 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

196 ص :  نافلاخم .....  يداصتقا  يانگنت  - 6

: دومرف هک  تسا ، هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  ترضح  زا  روهشم - خّروم  یبوقعی -
نت یـس  هب  هّیما ) رـسپ   ) صاعلاوبا نادـنزرف  هک  هاگنآ  اًلَخَد ؛ ُهَنیِد  َو  ًالَوَخ  ُهَداَبِع  َو  ًالَوُد  ِهَّللا  َلاَم  اُولَعَج  اًـلُجَر  َنِیثَلث  ِصاَْـعلا  ِیبَأ  ُوَنب  َغََلب  اَذا  »

«1 «. » دنزاسیم بیرف  هیام  ار  دنوادخ  نید  و  شیوخ ، هدرب  ار  ادخ  ناگدنب  دنهدیم و  رارق  دوخ  راصحنا  رد  ار  لاملا  تیب  دنسرب ،
. تسا هتفرگ  لکش  نآ  ساسا  رب  هّیماینب  تموکح  هک  تسا  يدادبتسا  ياهتموکح  ياههیاپ  لصا  هس  نیا 

يرابدرب و هب  رهاظت  ناوارف و  ياهشـشخب  لذـب و  اـب  داـهن و  نادـیم  هب  اـپ  هنارّوزم  یتسایـس  اـب  شتموکح  لّوا  ياـهلاس  رد  هک  هیواـعم 
میلست رس  وا  تموکح  ربارب  رد  ناگمه  تساوخیم  لکـش  ره  هب  تشاد و  نانآ  ندناشک  شزاس  هب  رد  یعـس  شنانمـشد ، زا  یـشوپمشچ 

نیرتدـیدش تخاس و  نایامن  ار  شیوخ  یعقاو  يامیـس  شتموکح  ياههیاپ  ماکحتـسا  زا  سپ  دـننک ؛ توکـس  لقاّدـح  ای  دـنروآ و  دورف 
. تشاد اور  اونیب  مدرم  رب  ار  يداصتقا  ياهراشف 

تارّرقم عضو  اب  درکیم ، شیوخ  ناکیدزن  نایلاوم و  میدقت  ناگیار  هب  ار  مالـسا  روشک  ياهییاراد  یمومع و  ياهتورث  هک  نیا  اب  يو 
هجنپ تسد و  تکالف  رقف و  اب  مدرم  زا  يرایسب  هک  دوب  هدرک  گنت  نانآ  رب  ار  هصرع  نانچ  شیوخ ، نافلاخم  هب  تبـسن  يداصتقا  نیگنس 

. دندرکیم مرن 
«2 . » دتفین وا  ّدض  رب  مایق  رکف  هب  يدحا  ات  دادیم  ماجنا  نیا  يارب  ار  راک  نیا  وا 

نوچ يدارفا  هب  تبسن  هک  ییاج  ات  تفای  همادا  زین  دیزی  نارود  رد  تسایس  نیا 
__________________________________________________

ص 56 ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 172 و  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  (. 1)
ص 259 ج 4 ، دیرفلا ، دقع  هب : دینک  عوجر  (. 2)

197 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: دسیونیم هدرک ، ضارتعا  هتکن  نیمه  هب  دیزی  هب  ياهمان  رد  هَّللادبع  دشیم . لامعا  زین  ساّبع » نب  هّللادبع  »

زج ام  قوقح  زا  وت  دـنگوس ! مناـج  هب  َلـیوَّطلا ؛ َضیِرَْعلا  ُْهنِم  اَّنَع  ُسِبْحََتل  َکَّنِإ  َو  َلـِیلَْقلا  اَّلِإ  اَـنِّقَح  ْنِم  َْکیَدَـی  ِیف  اَّمِم  اَـنِیتُْؤت  اَـم  يِرْمَعَلَف  »
«1 !«. » یتشادرب دوخ  ار  نآ  مامت  يدادن و  ام  هب  يزیچان  رادقم 

. درکیم رداص  يروتسد  زور  ره  دوب  هتشادرب  زیخ  ناملسم  مدرم  لاوما  بحاصت  يارب  هک  هیواعم 
مامت نامرف ، نیا  یپ  رد  دوش . فّرـصت  تشاد ، رارق  هفوک  فارطا  رد  هک  یناساس  ناهاشداپ  هب  طوبرم  یـضارا  مامت  داد  ناـمرف  زور  کـی 

. دیسریم مهرد  نویلیم  ات 5  لاس  ره  رد  اهنیمز  نیا  دمآرد  تفرگ . رارق  وا  یصوصخ  لاوما  ءزج  دابآ  عیسو و  ياهنیمزرس  نآ 
. دننک هفاضا  اهنیمزرس  نیا  هب  ار  نآ  فارطا  دابآ  كالما  هرصب و  داد ، نامرف  رگید  زور 

هب دـعب  هب  نیا  زا  دـنتخادرپیم ، یناساس  ناهاشداپ  هب  ناگرهم  زورون و  ماّیا  رد  یناریا  ياـیاعر  هک  ییایادـه  داد : روتـسد  موس  هلحرم  رد 
«2 . » دنزادرپب تفالخ  هاگتسد 

وا دنکیم . لمع  دـشاب  شلیم  هک  يروط  ره  اذـل  ادـخ ! هفیلخ  يو  تسادـخ و  نآ  زا  نیمز  تفگیم : هک  دوب  ساسا  نیا  رب  هیواعم  قطنم 
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: تفگیم
رگا سپ  وا ، هفیلخ  مه  نم  تسا و  ادخ  نآ  زا  نیمز  ِیل ؛ ًاِزئاج  َناَک  ُُهتْکََرت  اَم  َو  ِیل  َوُهَف  ِهَّللا  ِلاَم  ْنِم  ُذُخآ  اَمَف  ِهَّللا  ُۀَفِیلَخ  اَنَأ  َو  ِهَّلل  ُضْرَْألا  »

«3 «. » منآ فّرصت  هب  زاجم  زاب  منکن  فّرصت  رگا  تسا و  نم  هب  ّقلعتم  منک ، فّرصت  یلام  رد 
تموکح ناعفادـم  نیرتهب  ماش - مدرم  هک  یلاـح  رد  دـشیم . هرادا  يزیمآضیعبت  تروص  هب  اهرهـش  تاـیالو و  هیواـعم  قطنم  ساـسا  رب 

هدرب و رس  هب  هافر  ّتینما و  رد  هیواعم -
__________________________________________________

ص 358 ج 4 ، دیرفلا ، دقع  هب : دینک  عوجر  نینچمه  ص 324 . ج 45 ، راونالاراحب ، ص 248 و  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  (. 1)
ص 157 موس ، تمسق  مالسا ، خیراترد  هشیاع  شقن  هب  دوش  هعجارم  ص 218 . ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  (. 2)

ص 79 ج 2 ، بهذلا ، جورم  زا  لقن  هب  ص 349 . ج 8 ، ریدغلا ، (. 3)
198 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

هیواـعم غیردیب  ياهشـشخب  لذـب و  زا  هاـگیب  هاـگ و  ره  تفرگیم و  رارق  ناـشرایتخا  رد  بساـنم  یتـمیق  اـب  روفو و  هب  یمومع  قازرا 
. دنتشاد رارق  يداصتقا  تاهیبنت  نیرتتخس  راشف  تحت  رگید  ياهرهش  مدرم  دندوب ؛ دنمهرهب 

نب ةریغم  دوب . وربور  یکاندرد  رایسب  عضو  اب  دوب ، مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  نارادتسود  نایعیش و  یلـصا  هاگیاپ  هک  هفوک  رهـش  ًاصوصخ 
همادا زین  يو  زا  سپ  لاس  اههد  ات  هیواـعم  زیمآضیعبت  تسایـس  نیا  تشادیم . غیرد  هفوک  مدرم  زا  ار  یمومع  قازرا  هفوک - یلاو  هبعش -
قارع لها  رب  دوب  هدوزفا  رانید  هد  نایماش  قوقح  رب  هک  یلاح  رد  نانآ -! نیرتلداع  حالطـصا  هب  زیزعلادـبع - نب  رمع  هک  اجنآ  ات  تفای ؛

«1 ! » دوزفاین چیه 
نیرهنلا نیب  ماش و  نمی و  ياهنیمز  رب  هیواعم  نآ  زا  سپ  هکلب  دشن . هصالخ  هرـصب  هفوک و  هب  اهنت  یمالـسا ، دالب  دابآ  ياهنیمز  بصغ 

شیوخ فّرـصت  رد  دروآرد و  اهنآ  نابحاص  گنچ  زا  تشاد ، لویت  هصلاخ و  ناونع  هتـشذگ  رد  هک  ییاهنیمزرـس  تخادنا و  تسد  زین 
. داد رارق 

تایلام و ناونع  هب  رهش  ود  نیا  زا  مدنگ  امرخ و  يدایز  رادقم  لاس  ره  درکن ؛ رظن  فرـص  زین  هنیدم  هّکم و  سدقم  رهـش  ود  زا  یّتح  يو 
«2 ! » داد رارق  مکح  نب  ناورم  لویت  ءزج  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  هب  ّقلعتم  هک  ار  كدف »  » تفرگیم و جارخ 

: دسیونیم ّهبر » دبع  نبا  »
رهـش نیا  رد  هکنیا  هـچ  «، 3  » تفاییمن صاصتخا  هنیدـم  سّدـقم  رهـش  يارب  لاـملا  تیب  زا  ياهجدوب  چـیه  هیواـعم  تموکح  نارود  رد 

. دندوب يوما  تموکح  نافلاخم  نارس  زا  همه  هک  دندرکیم  یگدنز  یناگرزب 
__________________________________________________

موس تمسق  مالسا ، خیرات  رد  هشیاع  شقن  هب  دوش  هعجارم  رتشیب  یهاگآ  يارب  ص 259 . ج 4 ، دیرفلا ، دقع  (. 1)
ص 305 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  (. 2)

ص 358 ج 4 ، دیرفلادقع ، هب : دوش  هعجارم  (. 3)
199 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

فارطا ياهنیمز  زا  يرایسب  دنـشورفب و  ار  شیوخ  كالما  يزیچان  ياهب  اب  ات  دندرک  روبجم  ار  ناماس  نیا  مدرم  هیواعم ، بوصنم  نایلاو 
. دندروآرد تموکح  هاگتسد  فّرصت  هب  رابجا  هب  ار  هنیدم 

هنیدم مدرم  يداصتقا  فیعـضت  رد  ود  ره  درکیم و  تموکح  هنیدـم  رب  صاع  نب  دیعـس  زین  هاگ  مکح و  نب  ناورم  هاگ  هیواعم ، مکح  هب 
«1 . » دندرکیمن غیرد  یششوک  چیه  زا  موق  ناگرزب  ًاصوصخ 
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مالعا شیوخ  لاّمع  همه  هب  ياهمانـشخب  رد  دوب ، هدادرارق  شیوخ  رظن  ههجو  ار  يولع  بتکم  ناهاوخاوه  نایولع و  اب  هزرابم  هک  هیواـعم 
: درک

دش تباث  هک  ره  دیـشاب  بظاوم  ُهَقْزِر ؛ َو  ُهَءاَطَع  اوُطِقْـسَأ  َو  ِناَویِّدلا  َنِم  ُهوُْحماَف  ِِهْتَیب  َلْهَأ  َو  ًاِّیلَع  ُّبُِحی  ُهَّنَأ  ُۀَنِّیَْبلا  ِْهیَلَع  ْتَماَق  ْنَم  َیلِإ  اوُرُْظنا  »
«2 «. » دییامن عطق  ار  وا  يایازم  قوقح و  دینک و  فذح  لاملا  تیب  رتفد  زا  ار  وا  مسا  تسا  وا  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  یلع  نایعیش  زا  هک 

هب مامت  تواسق  اب  اذـل  درکیم و  یمیظع  رطخ  ساسحا  نایعیـش  زا  هراومه  يو  هک  دوب  نآ  يارب  هیواعم  بناـج  زا  يریگتخـس  همه  نیا 
. دزیم تسد  رابترارش  نیگنن و  لامعا  هنوگ  نیا 

ینادنز درکیم  دای  ام  یتسود  زا  یسک  رگا  هک  دوب  هدش  تخس  نانچ  طیارـش  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیدحلا ، یبا  نبا 
«3 . » تشگیم ناریو  شاهناخ  ای  دیدرگیم و  هرداصم  شلاوما  دشیم و 

: دیوگیم یبعش »  » هک دوب  هدش  ریگارف  دایز و  نانچ  اهراشف 
ُهاَنْضَْغبا ْنِإ  َو  اَنْرَقَْتفِإ  ُهاَْنبَبْحَأ  ْنِإ  ٍِبلاَط ، یبأ  ِْنب  ِِّیلَِعب  ُعَنْصَن  اَم  يرْدَن  اَم  »

__________________________________________________

ص 259 ج 4 ، دیرفلا ، دقع  هب : دوش  هعجارم  (. 1)
ص 29 ج 11 ، ریدغلا ، ص 45 و  ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. 2)

ص 43 ج 11 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. 3)
200 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

میوشیم و دنمزاین  ریقف و  هک ) دنریگیم  تخـس  ام  رب  نانچ  ، ) میرادـب تسود  ار  وا  رگا  مینک ؟ هچ  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  مینادیمن  اَنْرَفَک ؛
«1 «. » میوشیم رفاک  میرادب ، نمشد  ار  وا  رگا 

200 ص :  اهتعدب .....  - 7

زین یمالـسا  ماـکحا  هب  تشاد ، هقـالع  نآ  هب  تخـس  هک  دوخ ، ّتیعقوم  ماـقم و  ياـههیاپ  میکحت  شیوخ و  فادـها  دربشیپ  يارب  هیواـعم 
لیدبت دوخ و  حیحـص  ریـسم  زا  یمالـسا  تفالخ  فارحنا  اهنآ  نیرتمهم  زا  هک  دروآ  دیدپ  نید  رد  ار  ییاهتعدب  درک و  يزادناتسد 

. دوب يدهعتیالو  يارب  شحلاصان  هدولآ و  دنزرف  باختنا  ًاصوصخم  یثوروم ، يدادبتسا و  تنطلس  هب  نآ 
اب ینم ، رد  اهنآ  نادـنزرف  راصنا و  هباحـص و  زا  يدایز  هّدـع  عمج  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  مهم  يّدـج و  يردـق  هب  رطخ  نیا 

: دومرف هراب  نیا  رد  دندوب ، عاضوا  بقارم  اج  همه  هیواعم  ناسوساج  هکنآ 
لماک روط  هب  هتـشگ و  هدوسرف  مالـسا  نید  هیواعم ) لامعا  رثا  رد   ) هک مراد  نآ  میب  نم  َبَهْذَـی ؛ َو  ُّقَْحلا  اَذَـه  َسِرَدـْنَی  ْنَأ  ُفاَـخَأ  یِّنِإَـف  »

«2 «. » ددرگ نکهشیر 
تـسد هب  ریـشمش  اب  هکلب  وا ، تموکح  زا  اهنآ  تیاضر  هن  مدرم و  یتسود  ّتبحم و  اـب  هن  ار  تفـالخ  هک  درکیم  حیرـصت  دوخ  هیواـعم 

«3 . » تسا هدروآ 
. دنک تیاعر  ار  ناملسم  ّتلم  ياههتساوخ  هک  درادن  یلیلد  نیاربانب ،

: دیوگیم ظحاج » »
هب ماما  هک  یلاس  دوب ، ۀبلغلا » رهقلا و  ۀقرفلا و  ماع   » لاس نآ  هک  یلاح  رد  دیمان ، ۀـعامجلا » ماع   » دیـسر تردـق  هب  هک  ار  لاس  نآ  هیواعم  »

دش و لیدبت  ییارسک  ماظن  تنطلس و 
__________________________________________________

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 248 ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (. 1)
ص 28 ج 11 ، ریدغلا ، ص 87 ؛ ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  (. 2)

82 ص 81 - ج 4 ، دیرفلا ، دقع  (. 3)
201 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 «. » دیدرگ يرصیق  دش و  بصغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفالخ 
«2 . » دناوخیم هاش ) « ) کلم  » نیلّوا ار  دوخ  هیواعم 

«3 . » درک لیدبت  تنطلس  هب  ار  تفالخ  هک  دوب  یسک  نیلوا  هیواعم  تفگیم : ّبیسم » نب  دیعس  »
هدرمـشرب يو  زا  شیپ  تفالخ  اب  هیواعم  یتنطلـس  ماظن  توافت  يارب  یگژیو  دـنچ  ّتیکولم » تفالخ و   » باـتک رد  يدودوم » یلعـالاوبا  »

. تسا
ره اـب  دوب  نآ  یپ  رد  هیواـعم  یلو  دـندرکیمن ، ماـیق  تفـالخ  بسک  يارب  دوخ  نیـشیپ ، ياـفلخ  هفیلخ . نییعت  شور  ینوگرگد  تسخن :

. دنز هیکت  تفالخ  دنسم  رب  هدش  هک  ياهلیسو 
. ناریا مور و  یهاشداپ  شور  زا  هدافتسا  افلخ و  یگدنز  شور  رد  ینوگرگد  مود :

یـسک دـمآرد و  وا  ناـمدود  وا و  یـصخش  تورث  تروص  هب  لاـملا  تیب  هیواـعم  نارود  رد  اریز  لاـملا . تیب  فرـصم  یگنوـگچ  موـس :
. دنک تساوخزاب  يو  تموکح  زا  لاملاتیب  باتک  باسح و  هرابرد  تسناوتیمن 

. دش زاغآ  يدع » نب  رجح   » نتشک اب  هیواعم  دهع  زا  شور  نیا  رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدیقع و  زاربا  يدازآ  نایاپ  مراهچ :
. مالسا ییاضق  هاگتسد  يدازآ  نایاپ  مجنپ :

. ییاروش تموکح  نتفای  همتاخ  مشش :
. یموق يداژن و  تابّصعت  روهظ  متفه :

«4 . » یصخش ياههتساوخ  رب  نوناق ، يرترب  يدوبان  متشه :
__________________________________________________

هیلع نینمؤملاریما  ماما  مایپ  هب : دوش  هعجارم  ص 396 . ج 2 ، مالسا ، یسایس  خیرات  زا  لقن  هب  ص 124 ، ۀّیما ، ینب  یف  ظحاجلا  ۀلاسر  (. 1)
ص 227 ج 10 ، ریدغلا ، ص 250 و  ج 3 ، مالسلا ،

ص 223 ءافلخلا ، خیرات  هب : دوش  هعجارم  ص 232 . ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  (. 2)
ص 232 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  (. 3)

نینمؤملاریما ماما  مایپ  هب : دوش  عوجر  . ) 408 ص 407 - ج 2 ، مالسا ، یسایس  خیرات  زا  لقن  هب  207 ؛ ص 188 - ّتیکولم ، تفالخ و  (. 4)
(251 ص 250 - ج 3 ، مالسلا ، هیلع 

202 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: دیوگیم هیواعم ، ياهتعدب  اهيراکفالخ و  دروم  رد  ینانخس  لقن  زا  سپ  دیدحلایبانبا » »

ندرکن ارجا  دوخ ، يارب  میانغ  يروآ  عمج  هرقن ، الط و  فورظ  لامعتـسا  ریرح ، ندیـشوپ  لیبق : زا  هیواعم »  » ياراکـشآ فالخ و  لاـمعا  »
دوخ ردارب  ار  وا  دوخ و  هب  داـیز »  » ندرک قحلم  دـندوب ، شاهقـالع  دروـم  هک  یناـسک  ناـیفارطا و  هراـبرد  مالـسا  تارّرقم  یهلا و  دودـح 
مهس دوشیم و  قحلم  رـسمه  هب  دنزرف  ُرَجَْحلا ؛ ِرِهاَْعِلل  َو  ِشاَرِْفِلل  َُدلَْولَأ  : » دوب هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هکنیا  اب  ندناوخ ،

هب شنداتسرف  ندرک و  هنهرب  رتش  رب  راوس  ار  وا  رذوبا و  هب  نیهوت  وا ، كاپ  نارای  و  يدع » نبرجُح   » نتشک تسا .» ندش  راسگنـس  راکانز 
« دیزی  » ندادرارق دهعیلو  ربانم ، يور  رب  ساّبع » نبا   » و مالـسلا » هیلع  نسح  ماما   » و مالـسلا » هیلع  یلع  نانمؤمریما   » هب نتفگ  ازـسان  هنیدـم ،
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«1 «. » تسا وا  داحلا  رفک و  رب  لیلد  همه  همه و  زابرامق و ...  راوخبارش و 
. داهنیمن یعقو  زین  نارگید  ضارتعا  هب  دوبن و  لئاق  يزرم  ّدح و  چیه  يرازگتعدب  رد  هیواعم 

: دیوگیم ءادردوبا » »
دهاوـخ ارف  ار  شنورد  مّنهج  شتآ  دـماشایب  هرقن  ـالط و  فورظ  زا  یـسک  ره  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  مـتفگ  هیواـعم  هـب  »

: تفگ هیواعم  تفرگ .»
!!«. منیبیمن يداریا  نآ  يارب  نم  اّما  ًاسَْأب ؛ َِکلَِذب  َيرَأ  اَلَف  اَنَأ  اَّمَأ  »

رد رگید  نم  ینکیم ! راـهظا  ار  دوـخ  یـصخش  يأر  وـت  منکیم  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  نـم  اـبجع ! داد : خـساپ  ءادردوـبا » »
«2 !«. » دنام مهاوخن  یتسه  وت  هک  ینیمزرس 

عمج هداد  ماجنا  هیواعم  صخـش  هک  ار  یعیاجف  اهتعدب و  نشور  كرادم  دانـسا و  رکذ  اب  ریدغلا »  » سیفن باتک  رد  ینیما  هماّلع  موحرم 
تسرهف اجنیا  رد  تسا ؛ هدرک  يروآ 

__________________________________________________

131 ص 130 - ج 5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. 1)
ص 20 و 21 ج 3 ، ماما ، مایپ  هب : دوش  هعجارم  ص 130 . ج 5 ، كردم ، نامه  (. 2)

203 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. دننک هعلاطم  مهدزای  دلج  ریدغلا »  » رد دنناوتیم  ار  نآ  عبانم  لیصفت  حرش و  درذگیم و  زیزع  ناگدنناوخ  رظن  زا  نآ 

: دسیونیم قّقحم  درم  نیا 
. دوب هیواعم  درک ، مادقا  نآ  ندیرخ  رمخ و  برش  هب  اراکشآ  هک  یسک  نیتسخن  »

. دوب هیواعم  داد ، هعاشا  ار  اشحف  مالسا  طیحم  رد  هک  یسک  نیتسخن 
. دوب هیواعم  درمش ، لالح  ار  ابر  هک  یسک  نیتسخن 

. دوب هیواعم  داد ، هزاجا  نامز  کی  رد  ار  رهاوخ  ود  اب  جاودزا  هک  یسک  نیتسخن 
. دوب هیواعم  داد ، رییغت  تاید  باب  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  هک  یسک  نیتسخن 

. دوب هیواعم  درک ، كرت  ادخ ) هناخ  ترایز  مسارم  رد   ) ار کیّبل  هک  یسک  نیتسخن 
. دوب هیواعم  دز ، زابرس  یهلا  دودح  يارجا  زا  هک  یسک  نیتسخن 

. دوب هیواعم  داد ، صاصتخا  ثیدح  لعج  يارب  ار  یلاوما  هک  یسک  نیتسخن 
. دوب هیواعم  درکیم ، طرش  ار  مالسلا  هیلع  یلع  زا  يرازیب  مدرم  اب  تعیب  ماگنه  هب  هک  یسک  نیتسخن 

هیواعم داد ، شدرگ  اهرهش  رد  هدرک و  ادج  ار  قِمَح ) نب  ورمع   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  باحصا  زا  یکی  ِرس  هک  یسک  نیتسخن 
. دوب

. دوب هیواعم  تخاس ، لّدبم  تنطلس  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفالخ  هک  یسک  نیتسخن 
. دوب هیواعم  دیزگرب ، تفالخ  هب  ار  شرجاف  دنزرف  درک و  تناها  ادخ  نید  هب  هک  یسک  نیتسخن 

. دوب هیواعم  دننک ، تراغ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هنیدم  داد  روتسد  هک  یسک  نیتسخن 
. دوب هیواعم  داد ، جاور  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ییوگازسان  ّبس و  هک  یسک  نیتسخن 

قّرفتم زا  لبق  دناوتب  ات  تشاد ، مّدقم  دـیع  زامن  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  فالخ  رب   ) ار دـیع  زامن  هبطخ  هک  یـسک  نیتسخن 
، دنک ّبس  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دوخ ، هبطخ  نمض  مدرم ، ندش 
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204 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 «. » دوب هیواعم 

دوب ادخ  تاروتسد  نداهن  اپ  ریز  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  ضقن  یهلا و  ماکحا  رییغت  هنیمز  رد  هیواعم  عیاجف  زا  یـشخب  اهنت  نیا 
رگا یتسار  هب  دـباییم و  تسد  يرتشیب  ياـههنومن  هب  مه  زاـب  دـنک ، یـسررب  ار  هّیماینب  ریاـس  وا و  یناگدـنز  خـیرات  ماـمت  یـسک  رگا  و 

رد هک  ياهدرتسگ  كرادم  اب  نخـس  نیا  دنامیمن و  یقاب  مالـسا  زا  يزیچ  نیقی  هب  تفاییم ، همادا  مالـسا  زا  هناگیب  ناملاظ  نیا  تموکح 
هیواعم و زاب  عیاـجف ، همه  نیا  اـب  دـنهن و  مه  رب  مشچ  دـنراد  رارـصا  یـضعب  ارچ  مینکیم  بّجعت  اـم  و  درادـن ! راـکنا  ياـج  تسا ، تسد 

«2 « !؟ تساجک فاصنا  تسا ! روآتفگش  یتسارب  دنیاتسب ؛ ار  هّیماینب 

204 ص :  مدرم .....  رب  دیزی  تعیب  لیمحت  - 8

يارب و  « 3  » درک شالت  دـیزی  اب  تعیب  يارب  یمومع  راـکفا  يزاـس  هداـمآ  روظنم  هب  ماـمت  لاـس  تفه  هیواـعم  ّهبر » دـبع  نبا   » هتـشون قبط 
. درکن یشوپ  مشچ  یتصرف  چیه  زا  تسج و  دوس  گنرین  بیرف و  لیاسو  همه  زا  دوصقم  نیا  هب  ندیسر 

ره دید  مزال  ور  نیا  زا  درک . دنهاوخن  تعیب  دیزی  نوچ  ياهیامورف  درف  اب  زگره  يو  زا  دعب  مدرم  هک  تسنادیم  رتهب  یسک  ره  زا  هیواعم ،
، مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نوچ  تفالخ ، هدنیآ  نایعّدم  ریوزت  هلیح و  اب  هک  دوب  نیا  دهد . ماجنا  شیپاشیپ  دیآیم  رب  شتـسد  زا  هچ 

«4 . » تشادرب نایم  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نارگید  صاقو و  یبا  نب  دعس 
زین شیوخ - یلهاج  نارگنسمه  زا  دیلو ، نب  دلاخ  دنزرف  نامحّرلادبع - زا  یّتح  يو 

__________________________________________________

ناردارب بتک  زا  ار  قوف  بلاطم  كرادم  مامت  هک  دوش  هعجارم  دـعب  هب  ص 71  ج 11 ، ریدغلا ، سیفن  باتک  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  (. 1)
تسا هدروآ  هحفص  دلج و  رکذ  اب  ّتنس  لها 

330 ص 329 - ج 4 ، مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  ماما  مایپ  هب : دینک  عوجر  (. 2)
ص 46 ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  هب : دوش  هعجارم  ص 368 و  ج 4 ، دیرفلا ، دقع  (. 3)

ص 7 نییبلاطلا ، لتاقم  (. 4)
205 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. دناسر لتق  هب  شیوخ  صوصخم  بیبط  طّسوت  ار  يو  دننادیم ، بسانم  هدنیآ  تفالخ  يارب  ار  وا  هک  دینـش  نایماش  زا  نوچ  تشذـگن و 
«1»

نب ةریغم   » طسوت یمسر  تروص  هب  دیزی  يدهعتیالو  حرط  راب  نیلّوا  هک  دنرواب  نیا  رب  «، 2  » ریثا نبا  یبوقعی و  نوچ  ناخّروم  زا  یعمج 
هریغم یلو  دیامن ، بوصنم  شیاج  هب  ار  صاع  نب  دیعـس  دنک و  لزع  هفوک  تموکح  زا  ار  هریغم  تشاد  انب  هیواعم  دـش . هدز  دـیلک  هبعش »

داهنشیپ هیواعم  هب  ار  دیزی  يدهعتیالو  شیوخ ، ّتیعقوم  میکحت  يارب  دناسر و  ماش  هب  ار  دوخ  تعرس  هب  میمـصت ، نیا  زا  عالّطا  زا  سپ 
. نم اب  هفوک  مدرم  ندرک  یضار  هک  دوزفا  داد و 

! زادرپب راک  نیا  هب  درگزاب و  هفوک  هب  تفگ ، تفایرد ، ار  هریغم  یلصا  دوصقم  هک  هیواعم 
: تشون هرصب  مکاح  دایز »  » هب ياهمان  رد  هیواعم  نآ  زا  سپ 

هک یماگنه  یهد ! ماـجنا  ار  راـک  نیا  تردارب ! رـسپ  هب  تبـسن  هک  يرتهتـسیاش  وت  تسا ، هدـناوخارف  دـیزی  تعیب  هب  ار  هفوک  مدرم  هریغم  »
!«. ریگب تعیب  دیزی  يارب  اهنآ  زا  نک و  عمج  ار  هرصب  مدرم  دیسر  وت  تسد  هب  ماهمان 

: داد مایپ  نینچ  هیواعم  هب  تفر و  ورف  یتفگش  رد  دیسر ، دایز  هب  هیواعم  همان  هک  یتقو 
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زاس و اب  ار  بش  دشونیم و  بارش  هتسویپ  دشوپیم و  گنراگنر  ياههماج  دنکیم و  يزاب  اهنومیم  اهگس و  اب  هک  تسا  يدرم  دیزی  »
رد ریبز  نب  هّللادبع  رمع و  نوچ  ینادرم  زونه  هک  یلاح  رد  تفگ ؟ دنهاوخ  هچ  ام  هب  مناوخب  يو  تعیب  هب  ار  مدرم  رگا  دنارذگیم ، زاوآ 

نیا هب  ار  مدرم  تروص  نآ  رد  ناوتب  دیاش  دیآرد ! نانیا  قالخا  هب  لاس  ود  یکی  هک  راداو  ار  دیزی  دنتسه . ناشنایم 
__________________________________________________

ص 171 ج 4 ، يربط ، خیرات  نمحّرلادبع و  لاح  حرش  باعیتسالا ، ص 233 ؛ ج 10 ، ریدغلا ، هب : دوش  هعجارم  (. 1)
لاس 56 ثداوح  ص 503 ، ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  (. 2)

206 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«. درک یضار  تعیب 

: تفگ دش و  نیگمشخ  مایپ  نیا  ندینش  زا  هیواعم 
دیبع شردپ  هّیمس و  شردام  هب  ار  وا  دنگوس ! ادخ  هب  تسا ؛ ریما  نم  زا  سپ  يو  هک  دناهدناوخ  شـشوگ  رد  ماهدینـش  دیبع ! رـسپ  رب  ياو 

«1 . » منادرگیم زاب 
. تشادن میلست  زج  ياهراچ  شایلعج ! همانسانش  ّتیوه و  لاطبا  لباقم  رد  دایز »  » هک دوب  یعیبط 

، تکلمم رانک  هشوگ و  زا  دوب  هک  یتمحز  ره  اب  هیواعم  دندوب ، هدش  يراوشد  تخس و  راک  دراو  يو  نارازگراک  هیواعم و  بیترت ، نیدب 
نوـچ رگید  تازاـیتما  نداد  اـب  هاـگ  تفگنه و  ياـهلوپ  ندیـشخب  اـی  دـیدهت ، اـب  دـناوخیم و  ارف  قـشمد  هـب  ار  لـیابق  ناـگرزب  نارس و 

. درکیم راداو  دیزی  اب  تعیب  هب  ار  نانآ  ینارمکح ، ییاورنامرف و 
- هنیدـم ًاصوصخم  رهـش - ود  نیا  اهنت  دـنداد . نت  دـیزی  یلیمحت  تعیب  هب  هنیدـم - هّکم و  زج  یمالـسا - دالب  همه  ات  دیـشک  لوط  اـهلاس 

. دوب هدنام  یقاب  هدروخن  تسد  نانچمه 
؛ دریگب تعیب  رهـش  نآ  مدرم  زا  ات  داد  روتـسد  هنیدم - تقو  یلاو  مکح - نب  ناورم  هب  ادتبا  رد  هیواعم  ماما  نوچ  يذوفن  يذ  دارفا  روضح 

غورد هیواعم  ناورم و  تفگ : تحارـص  اب  مدرم  عمج  رد  لّوا - هفیلخ  دنزرف  نامحرلادبع - دـندرکن ، رما  نیا  هب  ییانتعا  هنیدـم  مدرم  یلو 
«2 . » ددرگ يو  نیشناج  شرسپ )  ) رگید هاش  دُرم ، یهاش  ره  هک  دننک  یهاشداپ  هب  لیدبت  ار  تموکح  دنهاوخیم  اهنآ  دنیوگیم ،

. تخاس ماکان  تیرومأم  نیا  ماجنا  رد  ار  ناورم  مالسلا  هیلع  نیسحماما  دیدش  ضارتعا  ماجنارس 
نآ مدرم  دنک و  رفس  سّدقم  رهش  ود  نیا  هب  ًاصخش  هکنیا  زج  دیدن  ياهراچ  هیواعم 

__________________________________________________

وحن هب  ار  ناتـساد  نیا  ( 505 ص 503 - ج 3 ،  ) لـماک رد  ریثا  نبا  ص 170 . ج 6 ، يربط ، خـیرات  ص 220 و  ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  (. 1)
تسا هدرک  لقن  يرگید 

ص 506 ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  (. 2)
207 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. دومن رفس  زاجح  هب  شیوخ  صوصخم  دراگ  نایماظن و  زا  يدایز  دادعت  اب  هک  دوب  نیا  دیامن . روبجم  دیزی  اب  یلیمحت  تعیب  هب  ار  ناماس 
رگید مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  اب  هنیدم  رد  ار  هیواعم  زیمآباتع  نانخس  رفس و  نیا  ناتساد  ۀسایـسلا » ۀمامالا و   » باتک رد  هبیتق » نبا  »

. تسا هدرک  لقن  لیصفت  هب  ناسانشرس 
: دسیونیم يو 

تفالخ يارب  دـیزی  تقایل  یگتـسیاش و  دروم  رد  تساخرب و  دـندش  عمج  مدرم  نوچ  دـنناوخارف و  دجـسم  هب  ار  مدرم  داد  نامرف  هیواعم  »
هب ار  نآ  رهش  نیا  ّتیّمها  يارب  نم  دندرک ، تعیب  دیزی  اب  هنیدم  مدرم  امش  زج  یمالسا  دالب  هّیّلک  رد  ناناملـسم  مامت  تفگ : دنار و  نخس 
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!«. متفرگیم تعیب  وا  يارب  دنگوس  ادخ  هب  متخانشیم  دیزی  زا  رتهب  ار  یسک  یمالسا  تّما  رد  رگا  ماهتخادنا و  ریخأت 
: دومرف درک و  عطق  ار  يو  نخس  تساخرب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هظحل  نیارد 

دیزی يداهن و  رانک  تسا  رتهتسیاش  رتهب و  وا  دوخ  زا  شدوخ  يو و  ردام  زا  شردام  دیزی و  ردپ  زا  شردپ  هک  ار  یسک  دنگوس ! ادخ  هب  »
!«. یتخاس حرطم  ار 

»؟ ییوگیم ار  تدوخ  ایوگ  : » تفگ هیواعم 
. يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هللا یلص  ادخ  لوسررتخد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هکنیا  هچ  تسا . یّقح  هب  نخـس  تسا  رتهب  دیزی  ردام  زا  تردام  هک  وت  نخـس  اّما  تفگ :
دیزی ردپ  ادخ  تسا ، رتهب  دیزی  ردپ  زا  تردپ  ییوگیم  هکنیا  اّما  و  دوب ، دهاوخن  يو  ياپ  هب  هقباس  نید و  رد  یـسک  تسا و  هلآ  هیلع و 

!! درک زوریپ  وت  ردپ  رب  ار 
«. ياهدیزگرب نادیواج  ترخآ  رب  ار  رذگدوز  يایند  هک  تسا  سب  وت  يارب  ینادان  تلاهج و  نیا  : » دومرف ماما 

رتهب وت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تّما  يارب  دیزی  دنگوس ! ادخ  هب  یتسه  رتهب  دیزی  زا  تدوخ  ییوگیم  هکنیا  اّما  داد : همادا  هیواعم 
!! تسا رتهتسیاش  و 

208 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 « !؟ تسا رتهب  نم  زا  هشیپترشع  راوخبارش و  دیزی  ایآ  تسین ، شیب  یناتهب  غورد و  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

فارطا هدامآ  هتخآ و  ياهریـشمش  اب  نایماظن  هک  یلاح  رد  حیرـص  دیدهت  اب  ماجنارـس  ات  دنام  هنیدم  رد  یتّدم  هیواعم  ریثا » نبا   » لقن ربانب 
«2 . » دیدرگ راپسهر  ماش  يوس  هب  سپس  تفرگ و  تعیب  نت - راهچ  نآ  زا  ریغ  نانآ - زا  دندوب ، هتفرگ  دجسم  رد  ار  مدرم 

نیا یلو  درک ، باختنا  نیـشناج  ناونع  هب  ار  دیزی  تفرگ و  تعیب  دـیزی  يارب  فلتخم  ياهرهـش  مدرم  زا  رهاظ  بسح  هب  هیواعم  هکنیا  اب 
. دنام یقاب  خیرات  هرطاخ  رد  هیواعم  تشز  رایسب  ياهراک  زا  یکی  ناونع  هب  لمع 

هیواعم هب  تهج  نیمه  هب  دـیجنگیمن و  داـیز »  » نوچ يدرف  رواـب  رد  یّتح  تشذـگ - هکناـنچمه  هک - دوب  اـجنآ  اـت  باـختنا  نیا  یتشز 
؟ مینک توعد  زابنومیم  راوخبارش و  درف  تعیب  هب  ار  مدرم  هنوگچ  تفگ ،

و دوب ، یفاک  وا  یهابت  يارب  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  داد  ماـجنا  لـمع  راـهچ  هیواـعم  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  يرـصب » نسح   » زا ریثا » نبا  »
: درامشیم نینچ  ار  اهنآ  زا  یکی  هاگنآ 

سابل هک  ار  دوخ  راوخبارش  تسم و  رایسب  دنزرف  ندرک  نیشناج  ِرِیباَنَّطلِاب ؛ ُبِرْـضَی  َو  َریِرَْحلا  ُسِْبلَی  ًاریِّمِخ  ًاریِّکِـس  ُهَْنبِإ  ُهَدَْعب  ُُهفاَلِْختْـساَو  »
«3 «. » دوب لوغشم  زاوآ  زاس و  هب  دیشوپیم و  ریرح 

: تفگ دنک ، تعیب  دیزی  اب  دش  داهنشیپ  رمع  نب  هّللادبع  هب  هک  یماگنه  روهشم - خّروم  یبوقعی - هتفگ  هب 
__________________________________________________

ص 250 ج 10 ، ریدغلا ، 212 ؛ ص 211 - ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  (. 1)
372 ص 371 - ج 4 ، دیرفلا ، دقع  ص 511 و  ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  هب : دوش  هعجارم  (. 2)

هاگیاج نیا  هتـسیاش  دـیزی  هک  تسنادیم  سک  ره  زا  رتهب  دوخ  هیواعم  ص 225 . ج 10 ، ریدغلا ، ص 487 و  ج 3 ، ریثا ، نبا  لـماک  (. 3)
َياَوَه َْول ال  : » تفگیم هک  هدش  لقن  هیواعم  زا  تشادزاب . ّقح  يوریپ  زا  ار  وا  نادناخ ، نیا  رد  تفالخ  ياقب  دنزرف و  هب  قشع  یلو  تسین ؛

ص 257 و صاوخلا ، ةرکذت  !« ) مهد صیخـشت  ار  حیحـص  هار  متـسناوتیم  دوبن ، دیزی  هب  هقالع  قشع و  رگا  يدْـشُر ؛ ُتْرَْـصبََأل  َدـیِزَی  یف 
ص 18) ج 28 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  هب : دینک  عوجر 
209 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
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یخـساپ هچ  دـنوادخ  هب  تروص  نیا  رد  منک ، تعیب  تسا ، راکـشآ  قسف  ياراد  راوخبارـش و  زاـب و  گـس  زاـب و  نومیم  هک  یـسک  اـب  »
«1 « .»؟ مهدب

تبرـض هجیتن  رد  دیدرگ . یلیمحت  تعیب  نینچ  ببـس  يوما  نادناخ  رد  تفالخ  ياقب  دیزی و  شدنزرف  هب  هیواعم  يدرف  هقالع  لاحره ، هب 
. دش دراو  قیرط  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  تعیرش  یمالسا و  هعماج  هب  يرگید  يراک 

: دسیونیم يرصم  فورعم  دنمشناد  هدنسیون و  بطق ، دّیس 
«2 «. » دوب نآ  دصاقم  اهفده و  یمالسا و  ماظن  هب  مالسا و  بلق  هب  يراک  هبرض  کی  تفالخ  يارب  دیزی  نییعت  »

***
__________________________________________________

ص 220 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  (. 1)
ص 181 ۀیعامتجالا ، ۀلادعلا  (. 2)

211 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

211 ص :  دیزی .....  رابتیانج  تموکح   8

هراشا

. دوب هیواعم  نب  دیزی  طّسوت  تفالخ  نتفرگ  تسدب  دش ، متخ  البرک  نینوخ  يارجام  هب  هک  یثداوح  هقلح  نیرخآ 
اجنآ هب  ار  راک  تیاهن  رد  دیدرگ ، ناقفانم  و  يوما » ههبج   » تیوقت ببس  هتشذگ  زا  شیب  ياهرود  ره  دش و  عورش  هفیقس  زا  هک  یثداوح 

. داتفا زابسوه  راوخبارش و  دساف ، دیزی  تسد  هب  نیملسم  تفالخ  فّسأت  تیاهن  اب  هک  دناسر 
، دوخ فادـها  يارجا  ریـسم  رد  دـمآرب و  شیوخ  دـساف  تموکح  ندیـشخب  ّتیمـسر  هب  نتفرگ و  تعیب  یپ  رد  یهاوخدوخ  رورغ و  اب  وا 

نایم رد  نوعرف  تفگ  دیاب  هکلب  دوب ؛ نوعرف  شور  نامه  دـیزی ، هریـس  : » فورعم خّروم  يدوعـسم »  » هتفگ هب  دزیم . یتیانج  ره  هب  تسد 
«1 «. » درکیم راتفر  تلادع  هب  دیزی  زا  شیب  مدرم ،

. مینکیم یسررب  یمک  ار  وا  هایس  همانراک  دیزی ، لامعا  دیاقع و  راکفا و  اب  ییانشآ  يارب  تمسق ، نیا  رد 

211 ص :  دیزی .....  تیبرت  تدالو و 

، تشاد مکـش  رد  ار  دـیزی  هک  یلاح  رد  ار  نوسیم »  » هیواـعم تشاد ؛ ماـن  نوسیم »  » يو رداـم  دـش و  هداز  يرجه  ای 26  لاس 25  رد  دـیزی 
ینامز رد  ار  يو  نوسیم »  » داد و قالط 

__________________________________________________

ص 68) ج 3 ، بهذلا ، جورم   ) ِِهتَّیِعَر ِیف  ُْهنِم  َلَدْعَأ  ُنْوَعِْرف  َناَک  َْلب  َنْوَعِْرف ، ُةَریِس  ُهُرَیِس  َو  (. 1)
212 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 . » دروآ ایند  هب  دوبن ، هیواعم  رسمه  هک 
زونه دندوب و  یحیـسم  مالـسا  زا  شیپ  شردام  هلیبق  تفای و  شرورپ  هیداب  رد  دوخ  ياهییاد  دزن  دـیزی  دـندقتعم : ناگدنـسیون  زا  یخرب 

؛ تشاد یحیـسم  تیبرت  دـشاب ، یمالـسا  وا  تیبرت  هک  نآ  زا  شیب  دـیزی  ور ، نیا  زا  دوـب و  ناـنآ  رـس  رد  ّتیحیـسم  نارود  ياوـه  لاـح و 
«2 . » دوبن یبیرغ  رما  یمالسا  ياهشزرا  هب  تبسن  يو  يردهدرپ  نیاربانب ،

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 132 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیارسیم نینچ  دشونب - بارش  دهاوخیم  هک  یماگنه  هب  شیوخ - راعشا  رد  دیزی  هک  تسور  نیا  زا  دیاش 
َمَیْرَم ِْنب  ِحیِسَْملا  ِنیِد  یَلَع  اَهْذُخَف  َدَمْحَأ  ِنیِد  یَلَع  ًامْوَی  ْتَمُرَح  ْنِإ  َو 

«3 !«. » شونب حیسم  نید  قباطم  ار  نآ  تسا ؛ مارح  مالسا  نید  رد  بارش  ندیشون  رگا  »
حیرـصت ناخّروم  دنتـشاد . روضح  راشتـسم  ناونع  هب  ماش  رابرد  رد  مور  نایحیـسم  زا  یخرب  تشاد و  ذوفن  هّیماینب  راـبرد  رد  مور  تلود 

هرصب یلاو  هک  ار  دایز » هّللادیبع   » یمور نوجْرَس »  » هیصوت هب  دیزی  هفوک ، يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  ماگنه  هب  هک  دننکیم 
«4 . » دومن دیزی  هب  هیواعم  زا  لقن  هب  ار  هیصوت  نیا  نوجرس  درک . بوصنم  زین  هفوک  تموکح  هب  تَمِس ) ظفح  اب   ) دوب

اب نت  ود  نیا  تشاد . رارق  لطخا »  » مان هب  یحیسم  يرعاش  دیزی ، نامیدن  هعیلط  رد  : » دیوگیم دیزی  نانیشنمه  هرابرد  یناهفصا » جرفلاوبا  »
هب تفالخ  لاقتنا  دیزی و  گرم  زا  سپ  دربیم . دوخ  هارمه  هب  اهرفس  رد  ار  يو  دیزی  دندینشیم و  زاوآ  زاس و  دندیـشونیم و  بارـش  مه 

وا ناکیدزن  زا  ناورم ، کلملادبع  تفالخ  نارود  رد  لطخا  نایناورم ،
__________________________________________________

ص 19 ج 28 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  (. 1)
تسا هدش  لقن  یلئالع  هّللادبع  داتسا  زا  نخس  نیا  ص 180 . ج 2 ، مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسحلا  مامالا  ةایح  (. 2)

ترـضح نید  رد  هلمج  زا  تسا و  هدوب  مارح  یهلا  نایدا  همه  رد  بارـش  میدـقتعم  اـم  هّتبلا  ص 66 . افلخ ، خـیرات  رد  یهتنملا  ۀّـمتت  (. 3)
دنرامشیم زیاج  ار  نآ  هک  هدش  هداد  تبسن  نید  نیا  هب  دنچ  ره  مالسلا  هیلع  حیسم 

ج 5، فارشالا ، باسنا   ) دوب زین  یشونهداب  رد  دیزی  هلایپ  مه  نوجرس  ص 258 . ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 23 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  (. 4)
ص 301)

213 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
شتروـص يوـم  زا  رمخ  تارطق  تشاد و  ندرگ  رد  ـالط  دـنبندرگ  هک  یلاـح  رد  تفریم ، وا  دزن  تساوـخیم ، ناـمز  ره  تـفرگ و  رارق 

«1 «. » دیکچیم

213 ص :  دیزی .....  ینید  ّدض  ياهراتفر  اههشیدنا و  راکفا ،

روـجف و قـسف و  زا  تیاـکح  همه  دـنکیم ، لـقن  وا  ياـهراتفر  یهاـبت و  داـسف و  لـماع  نیا  ياههشیدـنا  راـکفا و  زا  خـیرات  هک  ار  هـچنآ 
. دراد يداحلا  ياهراتفر 

: دسیونیم يرصم  نامعن  یضاق 
: دومرف دنکفا و  رظن  هیواعم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور 

ُهَّللا َمَّرَح  اَم  ِیتَمْرُح  ْنِم  ُّلِحَتْسَی  َو  ًاوُزُه  ِهَّللا  ِتاَیآ  ُذِخَّتَی  َِکْبلُـص ، ْنِم  ُجُرْخَی  ٍوْرَج  ْنِم  َْکنِم  ِیتَّیِّرُِذل  ٍءوُس  ِمْوَی  ُّيَأ  َو  َْکنِم ، ِیتَّمُِأل  ٍمْوَی  ُّيَأ  »
رد ار  يدب  زور  دوشیم ، جراخ  وت  بلـص  زا  هک  يدنزرف  زا  نم  نادناخ  و  تشاد ؟ دـنهاوخ  وت  زا  یتخـس )  ) زور هچ  نم  تّما  َّلَج ؛ َو  َّزَع 
«. درامشیم لالح  يو  هدرک ، مارح  نم  میرح  زا  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  دریگیم و  ازهتـسا  هب  ار  ادخ  تایآ  هک  يدنزرف  نامه  دراد ! شیپ 

«2»
رد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتشک  ردب و  گنج  رد  كرـشم  ناگتـشک  يروآدای  ربمایپ و  زا  ماقتنا  زا  نتفگنخـس  دیزی و  زیمآرفک  راعـشا 

«3 . » دراد تیاکح  مالسا  نید  هب  وا  داقتعا  مدع  زا  یگمه  نانآ ، ربارب 
هب ار  يو  ینید ، ياهقباس  نتخاس  يارب  تفرگ  میمـصت  هیواعم  دوب ، لوغـشم  ینارـسوه  يراـسگ و  یم  هب  شردـپ  تفـالخ  ناـمز  رد  يو 

ار يدماغ » فوع  نب  نایفس   » درک و مازعا  نایمور  اب  گنج  يارب  يرکـشل  یهدنامرف  هب  ار  وا  ور ، نیا  زا  دتـسرفب ؛ نایمور »  » ّدض رب  داهج 
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هقوشعم يداهج ! رفس  نیا  رد  دیزی  تخاس . هارمه  يو  اب  ریسم  نیا  رد  زین 
__________________________________________________

ص 184) ج 2 ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ةایح  لقن  قباطم   ) ص 170 ج 7 ، یناغالا ، (. 1)
ص 180) ج 2 ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ةایح  لقن  قباطم   ) ص 71 بلاثملا ، بقانملا و  (. 2)

میاهدروآ اروشاع  مایق  ياههشیر  زا  هشیر  نیمود  رد  نیا  زا  شیپ  ار  يو  نانخس  راعشا و  (. 3)
214 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

راتفرگ هلبآ  بت و  هب  دندوب ، هدش  مور  دراو  شرکشل  زا  یهورگ  هک  دیزی  نایرکشل  رفـس  نیا  رد  تشاد . هارمه  هب  زین  ار  موثلک » ّما   » دوخ
ینارـسوه تحارتسا و  هب  موثلک » ّما   » رانک رد  قشمد ) کیدزن  رد  یلحم  « ) ناُّرم رید   » ماـن هب  یلزنم  رد  لاـح  ناـمه  رد  دـیزی  یلو  دـندش ؛

: دورس نینچ  داتفا ،) قاّفتا  شنایرکشل  رب  هچنآ  هب  ییانتعایب  اب   ) دش ربخ  اب  هثداح  نیا  زا  یتقو  تخادرپیم .
ٍمُوم ْنِم  َو  یَّمُح  ْنِم  ِۀَنُوَذَقْذَْغلِاب  ْمُهُعوُمُج  ْتَقَال  اَِمب  ِیلَابُأ  ْنِإ  اَم 

! ٍمُوْثلُک ِّمُأ  يِْدنِع  َناَُّرم  ریِدب  ٍفَرُغ  ِیف  ِطاَمنْألا  یَلَع  ُتْأَکَّتا  اَذِإ 
نم هک  هاگنآ  دندش ؛ هلبآ  بت و  راچد  مور ) نیمزرـس  کیدزن  رد  ياهیحان   ) هنوذقذغ هقطنم  رد  ّتیعمج  نآ  هک  نیا  زا  مرادـن  یکاب  نم  »

«1 !«. » مراد دوخ  رانک  رد  ار  موثلک  ّما  ماهدز و  هیکت  اهشلاب  رب  اههفرغ  نایم  رد  ناّرم » رید   » رد
هب هک  ياهنوگ  هب  دوب ؛ هتفای  شرتسگ  زین  هعماج  رد  نآ  راثآ  دوب و  هانگ  اشحف و  داسف و  زکرم  دـیزی ، رابرد  شهاـتوک  تفـالخ  ناـمز  رد 

تالآ لامعتسا  یگدنزاون و  هب  یعمج  هنیدم  هّکم و  نوچمه  یـسّدقم  طیحم  رد  یّتح  يو ، هاتوک  تموکح  نارود  رد  يدوعـسم »  » هتفگ
«2 . » دنتخادرپیم بعل  وهل و 

هب دیزی  لامعا  دیاقع و  راکفا و  زا  یهاگآ  يارب  هکئالملا » لیـسغ  هلظنح  نب  هّللادـبع   » یتسرپرـس هب  هنیدـم  مدرم  زا  یهورگ  هک  یماگنه 
تیاکح دـندوب ، هدـش  نآ  راتفرگ  نیملـسم  هک  ياهعجاف  قمع  زا  هک  دـناهتفگ  دـیزی  یفّرعم  رد  یتاراـبع  دنتـشگرب ، دـندرک و  رفـس  ماـش 

. دنکیم
: دنتفگ نانآ  دنکیم ، لقن  شیوخ  باتک  رد  ریثا » نبا  »

اهگس اب  دنلوغـشم ، بعل  وهل و  هب  يو  دزن  هب  ناگدـنزاون  دزاونیم ، روبنط  دـشونیم ، بارـش  درادـن ، نید  هک  میدـمآ  يدرم  دزن  زا  ام  »
نادزد زا  یعمج  اب  دنکیم ، يزاب 

__________________________________________________

24 ص 23 - ج 28 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ص 229 و  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  (. 1)
ص 67 ج 3 ، بهذلا ، جورم  (. 2)

215 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 «. » دراد ینیشنبش 

«2 !«. » دنکیم كرت  زین  ار  زامن  هک  دوشیم  تسم  ياهنوگ  هب  دشونیم و  بارش  يو  دنگوس ! ادخ  هب  : » تفگ يرگید 
: تفگ هک  دنکیم ، لقن  هلظنح » نب  هّللادبع   » لوق زا  ّتنس  لها  فورعم  دنمشناد  يزوج ،» نبا  »

ُعَدَی َو  َرْمَْخلا  ُبِرْشَی  َو  ِتاَوَخَْألاَو  ِتاَنَْبلا  َو  ِتاَهُّمُْألا ، ُحِْکنَی  ٌلُجَر  ُهَّنِإ  ِءاَمَّسلا ! َنِم  ِةَراَجِْحلِاب  یَمُْرن  ْنَأ  اَنْفِخ  یَّتَح  َدیِزَی  یَلَع  اَنْجَرَخ  اَم  ِهَّللاَو  »
وا درابب ، ام  رس  رب  گنـس  نامـسآ  زا  يو ) ناوارف  ناهانگ  رثا  رب   ) هک میتشاد  نآ  فوخ  هک  میدمآ  نوریب  دیزی  دزن  زا  یلاح  رد  ام  َةاَلَّصلا ؛

«3 «. » دناوخیمن زامن  دشونیم و  بارش  يو  دنکیم ؛ انز  زین  نارهاوخ  نارتخد و  ناردام و  اب  تسا  يدرم 
کیرات تاحفص  زا  تلاح ، نآ  رد  یمالسا  ياهشزرا  هب  یجک  نهد  یتسم و  لاح  رد  يراعشا  ندورـس  ینلع و  روط  هب  يو  يراسگیم 
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. تسا دیزی  یگدنز 
: دورسیم نینچ  یتسم  لاح  رد  يو  دسیونیم ، صاوخلاةرکذت »  » رد يزوج » نب  طبس  »

ار یملع  ياهثحب  دیشکب و  رس  یپ  رد  یپ  ار  بارش  ياههلایپ  دیهد . ارف  شوگ  ناگدنناوخ  ياههمغن  هب  دیزیخرب و  نم ! هلایپ  مه  نارای  »
اب ار  بارش  ياههرمخ  نم  درادیم و  زاب  ناذا  يادص  ندینش  زا  ارم  هک ) دنکیم  متـسم  ياهنوگ  هب   ) زاوآ زاس و  ياههمغن  دیراذگب . رانک 

ياههدعو رب  ار  یتسم  تاّذل  و  . ) مدرک هضواعم  یتشهب  ناروح 
__________________________________________________

َو ُباَّرَْحلا  ُهَْدنِع  ُرُمْسَی  َو  ِباَلِْکلِاب  ُبَْعلَی  َو  ُناَیِْقلا  ُهَْدنِع  ُفَْزُعی  َو  ِرِیباَنَّطلِاب  ُبِرْـضَی  َو  َرْمَْخلا  ُبِرْـشَی  ٌنیِد ، َُهل  َْسَیل  ٍلُجَر  ِْدنِع  ْنِم  اَْنمِدَق  (. 1)
ص 103) ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک   ) ُصوُصُّللا ُمُه 

كردم نامه  (. 2)
تسا هدروآ  ص 233  ءافلخلا ، خیرات  رد  یطویس  ار  تالمج  نیمه  هیبش  لاس 63 .) ثداوح   ) ص 179 ج 4 ، مظتنملا ، (. 3)

216 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 !(«. » مهدیم حیجرت  یهلا 

طاسب درک و  توعد  ماش  هب  ار  يو  دایز » نبا   » زا رّکـشت  يارب  دـیزی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد 
: دورس نایقاس  ناتسد و  هب  هداب  هب  باطخ  دوب ، هتسشن  يو  رانک  رد  دایز » نبا   » هک یلاح  رد  درک و  نهپ  ار  یشونهداب 

ِداَیِز َْنبا  اَهَْلثِم  ِقْساَف  ْلِم  َُّمث  یِشاَشُم  يِّوَرت  ًَۀبْرَش  ِینِقْسِإ 
يِداَهِج َو  یِمَنْغَم  ِدیِدْسَِتل  َو  يِْدنِع  ِۀَناَمَْألاَو  ِّرِّسلا  ِبِحاَص 

راد و زار  هک  ومه  ناشونب . دایز  نبا  هب  نک و  رپ  بارـش  زا  یماج  سپـس  دـنک ؛ باریـس  ارم  ناـج  هک  ناـشونب  یبارـش  نم  هب  یقاـس ! يا  »
!«. تفای ماکحتسا  وا  تسد  هب  نم  تمینغ  داهج و  راک  هک  سک  نآ  تسا . نم  رادتناما 

«2 . » دنزاونب هک  داد  روتسد  ناگدنزاون  هب  هاگنآ 
ار بارـش  طاسب  زین  اجنآ  رد  دش ، هنیدـم  دراو  هک  یماگنه  جـح  رفـس  رد  شردـپ  نامز  رد  یّتح  هک  دوب  بارـش  هتـسبلد  يردـق  هب  دـیزی 

«3 ! » دنارتسگ
فـالخ ندرمـش  رد  ترـضح  نآ  دـنکیم ؛ هراـشا  دـیزی  يراوخبارـش  هب  هیواـعم ، هب  دوـخ  فورعم  هماـن  رد  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما 

: دومرف يو  ياهيراک 
زا نتفرگ  تعیب  ترگید ) ياهيراک  فالخ  زا  ( ؛ ِباَعِْکلِاب ُبَْعلَی  َو  َباَرَّشلا ، ُبِرْـشَی  ِناَْملِْغلا ، َنِم  ٌماَـلُغ  َکـِْنبِإ ، ِۀَْـعیَِبب  َساَّنلا  َكُذْـخَأ  َو  »

تناوج كرسپ  يارب  مدرم 
__________________________________________________

(. 1)
ِیناَغَْألا َتْوَص  اوُعَمْساَو  اُومُوق  ِناَمْدِّنلا  َرَشْعَم 

ِیناَعَْملا َرْکِذ  اوُکُْرتاَو  ٍماَدُم  َسْأَک  اُوبَرْشاَو 
ِناَذَْألا ِتْوَص  ْنَع  ِناَدیِْعلا  ُۀَمْغَن  ِیْنتَلَغَش 
ِناَنِّدلا ِیف  ًاروُمُخ  ِروُْحلا  ِنَع  ُتْضَّوَعَت  َو 

ص 261) صاوخلا ، ةرکذت  )
ص 67 ج 3 ، بهذلا ، جورم  (. 2)

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 135 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 24 ج 28 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  هب : دینک  عوجر  (. 3)
217 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 «. » دنکیم يزاب  رامق  دشونیم و  بارش  هک  نامه  دشابیم ،
یهاتوک ترابع  رد  هیواعم ) نب  دیزی  ! ) نیملسم هفیلخ  حالطصا - هب  طّسوت - فلج  کبس و  ياهراک  ماجنا  یقالخا و  ياهداسف  هعومجم 

: تسا هدمآ  نینچ  ّتنس - لها  فورعم  بّصعتم و  دنمشناد  خّروم و  ریثک - نبا  زا 
َو ِشاَبِْکلا  َْنَیب  َحاَطِّنلا  َو  َباَلِْکلا  َو  َناَیِْقلا  َو  َناَْملِْغلا  ِذاَخِّتا  َو  ِْدیَّصلا  َو  اَنِْغلا  َو  ِرْمَْخلا  ِبْرُش  َو  ِفِزاَعَْملِاب  َرَهَتْـشا  ِدَق  َناَک  َدیِزَی  َّنَأ  َِيُور  ْدَق  َو  »

َِسناَـلَق َدْرِْقلا  ُسِْبلَی  َو  ِِهب  ُقوُسَی  َو  ٍلاَـبِِحب  ًۀَجِرْـسُم  ِسَرَْفلا  یَلَع  َدْرِْقلا  ُّدُـشَی  َناَـک  َو  ًاروُمْخَم  ِهِیف  ُِحبُْـصی  اَّلِإ  ٍمْوَی  ْنِم  اَـم  َو  ِدوُرُْقلا ؛ َو  ِبَابِّدـلا 
نتفرگ تمدخ  هب  راکـش ، یگدـنناوخ ، یـشونبارش ، یگدـنزاون ، هب  دـیزی  ِْهیَلَع ؛ َنَزَح  ُدْرِْقلا  َتاَم  اَذِإ  َناَک  َو  َناَْملِْغلا  َِکلَذَـک  َو  ِبَهَّذـلا 

هدز یم  تسم و  نادادماب  ره  تشاد . ترهـش  اههنیزوب  نایاپراهچ و  اهچوق ، نتخادنا  مه  ناج  هب  يزابگس و  رگاینخ ، نازینک  نامالغ و 
دیناشوپیم نیّرز  ياههالک  نامالغ ، هنیزوب و  رب  دنادرگیم و  درکیم و  راوس  ياهدـش  نیز  بسا  تشپ  رب  ار  ياهنیزوب  وا  تساخیم . رب 

«2 «. » دش نیگهودنا  وا  رب  درم ، شاهنیزوب  هک  یماگنه  و 
رایـسب وا  گرم  رد  دـیزی  درم ، ياهثداـح  رثا  رب  نوـمیم  نآ  هک  یماـگنه  دوـب ! وا  مدـمه  تشاد و  ماـن  سیقوـبا »  » هـک دوـب  ینوـمیم  ار  وا 

دـنیوگب و بیرغت  گرزب ! تبیـصم  نیا  رد  يو  هب  هک  داد  نامرف  نایماش  هب  و  درک ! رداـص  ار  يو  نفد  نفک و  روتـسد  دـش و  نیگهودـنا 
«3 ! » دورس سیقوبا »  » گوس رد  يراعشا  زین  دوخ 

***
__________________________________________________

تسا هدمآ  زین  ص 204  ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  رد  توافت  یکدنا  اب  تالمج  نیا  ص 92 . ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  (. 1)
ص 239 ج 8 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  (. 2)

ص 182 ج 2 ، مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسحلا  مامالا  ةایح  (. 3)
218 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

218 ص :  دیزی .....  تایانج 

هراشا

هب اهنآ  زا  کی  ره  هک  دش  بکترم  یگرزب  تایانج  دیـشکن ، لوط  رتشیب  هام  دنچ  لاس و  هس  هک  شیوخ  تفالخ  هاتوک  تّدـم  رد  دـیزی 
: دوشیم هراشا  مهم  تیانج  هس  هب  اهنآ  نایم  زا  تسا . یفاک  شنادناخ  يو و  گنن  ییاوسر و  يارب  ییاهنت 

218 ص :  البرک .....  نینوخ  هعجاف  - 1

نیسح ماما  تداهش  يرجه و  لاس 61  يالبرک  نینوخ  يارجام  دش ، ماجنا  يو  تموکح  يادتبا  رد  دیزی  روتـسد  هب  هک  یتیانج  نیرتمهم 
يو لاّمع  تسد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  میرح  ناکدوک  ناـنز و  ندرب  تراـسا  هب  وا و  ناـمیا  اـب  هتخاـبکاپ و  ناراـی  مالـسلا و  هیلع 

. دشابیم
نیـسح ماما  زا  هدش  هک  یتمیق  ره  هب  تساوخ  يو  زا  تشون و  هنیدم - یلاو  هبتع -» نب  دیلو   » هب ياهمان  شیوخ  تموکح  يادتبا  رد  دیزی 

«1 . » دریگب تعیب  وا  يارب  ریبز  نب  هّللادبع  رمع و  نب  هّللادبع  مالسلا ، هیلع 
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تشون و دیلو  هب  يرگید  همان  دش ، هاگآ  ریبز  نب  هّللادبع  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  يراددوخ  زا  دیزی  هک  یماگنه  مثع » نبا   » لقن قباطم 
«2 . » دوش وت  بیصن  یناوارف  زیاوج  ات  تسرفب ، نم  يارب  ار  شرس  تعیب ، زا  مالسلا  هیلع  نیسح  عانتما  تروص  رد  هک  درک  دیکأت  نآ  رد 

. دش متخ  البرک  هثداح  هب  راک  تیاهن  رد  هفوک ، هّکم و  تمس  هب  تکرح  تعیب و  زا  مالسلا  هیلع  ماما  عانتما  اب 
تسا هدمآ  حورشم  روط  هب  یّنس  هعیش و  ياهباتک  رد  هعقاو  نیا  رد  وا  هاپس  نارادرس  دیزی و  نایرکـشل  تایانج  البرک و  نینوخ  يارجام 

دروم زین  ناناملسم  ریغ  نایم  یّتح  و 
__________________________________________________

ج يربط ، خیرات   ) اوُِعیاَُبی یَّتُح  ٌۀَصْخُر ، ِهِیف  ْتَْسَیل  ًادیِدَش ، ًاذْخَأ  ِۀَْعیَْبلِاب  ِْرَیبُّزلا  َْنب  ِهَّللاَْدبَع  َو  َرَمُع  َْنب  ِهَّللاَْدبَعَو  ًاْنیَـسُح  ْذُخَف  ُدـَْعب ! اَّمَأ  (. ... 1)
ص 14) ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 250 و  ، 4

ُّظَْحلا َو  ُةَِزئاَْجلا  يِدـْنِع  ََکل  َو  ِْلیَْخلا ، َۀَّنِعَأ  ََکل  ُْتلَعَج  ْدَـقَف  َکـِلَذ  َْتلَعَف  ْنِإَـف  ٍِّیلَع ، ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْسأَر  ََّیلِإ  َکـِباَوَج  َعَم  ْنُکَْیلَو  (. ... 2)
ص 26) ج 5 ، یفوک ، مثعا  نبا  حوتف   ) ُرَفْوَْألا

219 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. تسا هدش  هتشون  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  ياهباتک  تسا و  هتفرگ  رارق  یسررب  ثحب و 

. دمآ دهاوخ  اهدادیور ) شخب   ) مراهچ شخب  رد  ارجام  نیا  حورشم 

219 ص :  هنیدم .....  مدرم  عیسو  راتشک  - 2

«2 . » تسا فورعم  زین  هّرح »  » هعقاو هب  و  « 1  » دش عقاو  يرجه  لاس 63  هّجح  يذ  رد  هعجاف  نیا 
هلظنح نب  هّللادـبع   » يوس زا  داهج  مایق و  مالعا  و  يو ، تثابخ  يدـیلپ و  دـیزی و  ّتیهام  زا  مدرم  یهاگآ  ـالبرک و  نینوخ  هثداـح  زا  سپ 

. دش زاغآ  هنیدم  رد  ینینوخ  بالقنا  ناذوفن ، بحاص  زا  رگید  یخرب  و  هکئالملا » لیسغ 
نوریب ار  هنیدـم  یلاو  نایفـسوبا ،» نب  دـمحم  نب  نامثع   » هاگنآ دـندرک و  تعیب  ناـج  ياـپ  اـت  هلظنح  نب  هّللادـبع  اـب  تسخن  هنیدـم  مدرم 

. دندش سوبحم  اج  نآ  رد  یگمه  دندرک و  عامتجا  مکح  نب  ناورم  لزنم  رد  هّیماینب  دندرک .
. دنتخادرپ يو  نعل  ّبس و  ییوگدب و  هب  هدرک و  علخ  تفالخ  زا  ار  دیزی  هنیدم  مدرم 

. تشاذگ هبقع » نب  ملـسم   » مان هب  زیرنوخ  يدرم  هدهع  هب  ار  نآ  یهدنامرف  تخاس و  مهارف  یمیظع  رکـشل  دـش ، علّطم  ارجام  زا  هک  دـیزی 
«3»

رد ار  یعیسو  راتشک  تخادرپ و  هنیدم  تراغ  لتق و  هب  تسکـش و  مهرد  ار  نانآ  تمواقم  هنیدم ، هرـصاحم  زا  سپ  كاّفـس ، هدنامرف  نیا 
. تخادنا هار  هب  رهش  نیا 

__________________________________________________

(1)
ص 374 ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 120 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  . 

هدش هدیـشوپ  یناشفشتآ  ياهگنـس  خالگنـس و  زا  هنیدم  زا  یـشخب  نوچ  تسا و  ناتـسگنس  یخالگنـس و  نیمز  يانعم  هب  هّرح » (. » 2)
هعقاو  » هب مقا » هّرح و   » قیرط زا  هنیدم  هب  ماش  هاپـس  ذوفن  هقطنم و  نآ  رد  هعجاف  نیا  شیادیپ  ّتلع  هب  دش و  هدیمان  هّرح »  » هقطنم نآ  تسا ،

«( هّرح  » هژاو برعلا ، ناسل  . ) تسا هدش  فورعم  زین  هّرح »
لماک ! ) نکشب مهرد  هبقع  نب  ملـسم  اب  ار  اهنآ  هنیدم ، مدرم  طّسوت  تعیب  ضقن  تروص  رد  هک  دوب  هدرک  شرافـس  دیزی  هب  هیواعم  (. 3)

ص 231) ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  ص 112 و  ج 4 ، ریثا ، نبا 
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220 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
راتشک هب  نانآ  دننک . لمع  نآ  رد  دنهاوخب  هنوگره  هک  تخاس  حابم  شنایرکشل  رب  زور  هس  ار  هنیدم  هبقع ، نب  ملسم  دسیونیم : ریثا  نبا 

«1 . » دندرک تراغ  زین  ار  نانآ  لاوما  هتخادرپ و  مدرم  عیسو 
نز درک ، بلط  ار  یلاوما  وا  زا  زابرـس  تشاد ، راوخریـش  یکدوک  هک  دش  دراو  ینز  لزنم  هب  یماش  نازابرـس  زا  یکی  دسیونیم : هبیتق  نبا 

. دندرب تراغ  هب  ار  همه  متشاد ، هناخ  رد  لام  هچ  ره  تشاد : راهظا 
یشالتم شزغم  هک  دیبوک  راوید  هب  ار  شرـس  نانچ  وا  مشچ  ربارب  رد  درک و  ادج  ردام  نماد  زا  ار  راوخریـش  لفط  يدیزی  لدگنـس  زابرس 

«2 . » دش
دیزی تسد  هب  اهنآ  هداوناخ  لاوما و  رایتخا  هک  تفرگیم  تعیب  دیزی  ناگدرب  ناونع  هب  نانآ  زا  دش ، ّطلسم  مدرم  رب  یتقو  هبقع  نب  ملسم 

«3 . » دشیم هتشک  دیزرویم ، عانتما  سک  ره  دنک . فّرصت  اهنآ  رد  دهاوخب  هنوگره  هک  دشابیم 
«4 . » دندیسر لتق  هب  نت  رازه  هد  نیملسم  ریاس  زا  نت و  دصتفه  رازه و  راصنا  رجاهم و  ناگرزب  زا  هعجاف  نیا  رد 

هتخیر اهنوخ  نانچ  دربیم . رس  ار  دنفسوگ  باّصق ، هک  هنوگنآ  دندیرب ، رـس  ار  هنیدم  مدرم  ماش ، نایرکـشل  دسیونیم : دیدحلا  یبا  نبا 
هب دندنام ، یقاب  هک  اهنآ  زا  دناسر و  لتق  هب  ار  ردـب  نادـهاجم  راصنا و  رجاهم و  نادـنزرف  تفریم ؛ ورف  اهنآ  نایم  رد  اهمدـق  هک  دـش ،

«5 . » تفرگ تعیب  دیزی  يارب  ناگدرب  ناونع 
__________________________________________________

ص 117 ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  (. 1)
ص 238 ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  (. 2)

ص 70. ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 118 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 381 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 3)
یلع ماما  ضّرعتم  ارجام  نیا  رد  دوب ، هداد  روتـسد  دـیزی  یمومع ، راکفا  رد  البرک  میظع  هعجاف  ذوفن  ببـس  هب  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 

تسناد انثتسم  تعیب  هوحن  نیا  زا  ار  اهنآ  دنوشن و  شنادناخ  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  نب 
ص 239 ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  (. 4)

ص 259 ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. 5)
221 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 . » دش فورعم  رصح ) ّدح و  یب  زیرنوخ  « ) فرسُم  » هب تخیر  ار  ناهانگ  یب  نوخ  هبقع  نب  ملسم  سب  زا  هک  دناهتشون  ناخّروم 
«2 . » دنتفرگ رارق  زواجت  دروم  نانآ  زا  یعمج  دش و  یتمرحیب  زین  ناملسم  نانز  هب  هعجاف  نیارد 

«3 . » تخاس حابم  شیوخ  نازابرس  رب  زین  ار  نانز  هبقع ، نب  ملسم  هعجاف  نیا  رد  دسیونیم : نادلبلا » مجعم   » رد يومح  توقای 
نآ زا  سک  چیه  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : درک و  دای  هعجاف  نیا  زا  يرـصب  نسح  هک  دنکیم  لقن  ّتنـس ) لها  فورعم  دنمـشناد   ) یطویس
نآ رد  ناناملـسم  رگید  هباحـص و  زا  يدایز  هورگ  تفرگ ؛) رارق  نیهوت  رازآ و  دروم  ای  دش و  یمخز  ای  هتـشک و  ای   ) تفاین تاجن  هثداح 

!! تفرگ رارق  زواجت  دروم  رتخد  رازه  دش و  تراغ  هنیدم  دندیسر ؛ لتق  هب  ارجام 
«. َنوُعِجاَر ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  : » تفگ هودنا  فّسأت و  يور  زا  سپس 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  داد : همادا  هاگنآ 
دروم ار  وا  دـنوادخ  دـناسرتب ؛ ار  هنیدـم  لها  سک  ره  َنیِعَمْجَأ ؛ ِساَّنلا  َو  ِۀَِـکئاَلَْملا  َو  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  ِْهیَلَع  َو  ُهَّللا  ُهَفاَخَأ  ِۀَـنیِدَْملا  َلْهَأ  َفاَخَأ  ْنَم  »

«4 !«. » داب وا  رب  مدرم  همه  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  داد و  دهاوخ  رارق  دوخ  مشخ  فوخ و 
__________________________________________________
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ص 120 ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 69 و  ج 3 ، بهذلا ، جورم  (. 1)
ص 15 ج 2 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  (. 2)

( مقا هّرح و  هژاو   ) ص 249 ج 2 ، نادلبلا ، مجعم  (. 3)
هدمآ یفلتخم  تاریبعت  اب  ّتنـس  لها  ربتعم  ياهباتک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تیاور  نیا  ص 233 . ءافلخلا ، خیرات  (. 4)

ج لاّمعلازنک ، ص 55 و  ج 4 ، دمحا ، دنسم  ثیدح 10 و 16 ؛ ۀنیدملا ، لضف  باب  جحلا ، باتک  ملـسم ، حیحـص  هب : دینک  عوجر  تسا ؛
.247 ص 246 - ، 12

ص ج 4 ، ریثا ، نبا  لـماک  381 ؛ ص 370 - ج 4 ، يربط ، خـیرات  هب : دـینک  عوجر  مدرم  میظع  راتـشک  هّرح و  هعقاو  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب 
355 ص 337 - ج 5 ، فارشالا ، باسنا  121 و  - 111

222 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

222 ص :  هبعک .....  ندز  شتآ  - 3

. دیسر تکاله  هب  هار  نیب  رد  هبقع  نب  فرـسم  درک . تکرح  هّکم  يوس  هب  ریبز  نب  هّللادبع  اب  دربن  يارب  هنیدم  تراغ  زا  سپ  دیزی  رکـشل 
«1»

دندرک و هرصاحم  ار  هّکم  ماش  نایرکشل  درک . باختنا  رکـشل  یهدنامرف  هب  ار  ریمن » نب  نیـصح  ، » دیزی شرافـس  هب  گرم ، ماگنه  هب  يو 
هجیتن رد  هک  دندرک  ناراب  شتآ  ار  یهلا  مرح  قینجنم ، اب  نانآ  دنداد . رارق  هلمح  دروم  دوب ، هدش  هدنهانپ  مارحلا  دجسم  هب  هک  ار  ریبز  نبا 

. تخوس تفرگ و  شتآ  هبعک  فقس  اههدرپ و 
. تسا هدش  عقاو  يرجه  لاس 64  لّوالا  عیبر  موس  رد  يزوس  شتآ  نیا  هک  دناهتشون  ناخّروم 

، نآ زا  سپ  دیـسر و  نایماش  هب  دـیزی  گرم  ربخ  هکنآ  ات  تشاد ، همادا  شنارادـفرط  ریبز و  نب  هّللادـبع  اب  ناـیماش  يریگرد  هرـصاحم و 
«2 . » دنتشگزاب ماش  هب  دندش و  قّرفتم  اهنآ 

زارد ضّرعت  تسد  نیملـسم  سومان  لام و  ناج و  هب  درک و  يرپس  گرزب  یتیانج  اب  ار  یلاس  ره  شتفالخ ، هاتوک  تّدـم  رد  دـیزی  يرآ ؛
. دروآ دیدپ  ار  يرجه  لاس 61  ياروشاع  گرزب  تیانج  رتمیظع ، همه  زا  درک و 

: دسیونیم دیزی  یفّرعم  رد  يو  میربیم ؛ نایاپ  هب  ّتنس - لها  فورعم  دنمشناد  یبهذ -»  » زا ياهلمج  اب  ار  ثحب  نیا 
دیزی ِةَّرَْحلا ؛ ِۀَِـعقاَِوب  اَهَمَتَتْخا  َو  ِْنیَـسُْحلا ، ِدـیِهَّشلا  ِلَتْقَِمب  ُهََتلْوَد  َحَـتَْتفِإ  َرَْکنُْملا ، ُلَعْفَی  َو  َرِکْـسُْملا ، ُلَواَنَتَی  ًاْفلِج ، ًاـظِیلَغ ، ًاّـظَف ، اِیبِصاـَن ، َناَـک  »

یلع و نمشد   ) یبصان
__________________________________________________

عالّطا زا  سپ  مدرم  تخیوآ ، راد  هب  ار  شاهزانج  تفاکش و  ار  يو  ربق  ینز  ماش ، رکشل  تکرح  ناکم و  نآ  رد  فرسم  نفد  زا  سپ  (. 1)
ص 242) ج 1 ، ۀسایسلاو ، ۀمامالا  . ) دندرک نارابگنس  ار  شاهزانج  دندمآ و  ناکم  نآ  هب  ارجام ، نیا  زا 

ص 241 و ج ج 1 ، ۀسایسلاو ، ۀمامالا  124 ؛ ص 123 - ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  384 ؛ ص 381 - ج 4 ، يربط ، خیرات  هب : دـینک  عوجر  (. 2)
ص 233 ءافلخلا ، خیرات  ص 19 و  ، 2

223 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
اب زاغآ و  دیهش  ِنیسح  نتـشک  اب  يو  تلود  دشیم . تارکنم  بکترم  دیـشونیم و  تارکـسم  دوب . بدا  یب  وخدنت و  نشخ ، شنادناخ ،)

«1 «. » تفای نایاپ  هنیدم )  ) هّرح هعقاو 
! داب وا  رب  ناهج  ناگدننک  نیرفن  مامت  نیرفن 
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***
__________________________________________________

ص 83 ج 5 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 1)
225 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

اروشاع مایق  ياههزیگنا  موس : شخب 

هراشا

227 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: هراشا

. تسوا هزیگنا  ّتین و  دشخبیم ، حور  ار  ناسنا  راتفگ  راتفر و  لامعا و  همه  هک  هچنآ 
. دنکفایم هیاس  اهشالت  یمامت  رب  دهدیم و  تهج  گنر و  اهراک  همه  هب  هزیگنا  ّتین و 

ياهدومن دـنروآیم و  راب  هب  یتوافتم  جـیاتن  دـنراذگیم ، ناسنا  ياهشالت  رد  يزیامتم  ياـهریثأت  یهلا ، ياـهّتین  يّداـم و  ياـههزیگنا 
. دنهدیم زورب  دوخ  زا  ار  یفلتخم 

هب ندیـسر  يارب  اوران ، اور و  تامّدـقم  عورـشمان و  عورـشم و  ياهرازبا  همه  زا  دـنیوجیم ، ار  ادـخ  ریغ  شیوخ ، شـالت  رد  هک  یناـسک 
. تسا یتمیق  ره  هب  يّدام  فادها  هب  لین  يویند و  دصقم  هب  ندیسر  اهشالت ، نیا  همه  عماج  یلو  دنریگیم ، هرهب  ناشفادها 

دارفا اهرازبا و  تامّدقم ، همه  نامز  نآ  دشاب ، دنوادخ  تیاضر  بلج  ّقح و  يدونشخ  یهلا ، هفیظو  ماجنا  شالت  هزیگنا  هک  یماگنه  یلو 
. دنکیم ادیپ  يرگید  يانعم  زین  یماکان  یبایماک و  ررض ، عفن و  نایز ، دوس و  دنراد ؛ يرگید  يوب  گنر و  هارمه ،

شیوخ یگدنب  ّتیدوبع و  هفیظو  دشاب  هتسناوت  هک  دنیبیم  تخبشوخ  بایماک و  ار  دوخ  ینامز  یهلا ، هفیظو  هب  لماع  قح و  ههبج  زابرس 
وا هّجوت  راگدرورپ ، ّتبحم  بلج  يارب  وپاکت  تسود و  ترـضح  هب  هاگن  زج  ياهزیگنا  چیه  سک و  چـیه  دـهد و  ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار 

دوخ دنک ، لمع  ای  دشیدنایب و  نیا  زا  ریغ  رگا  دشاب و  هدرکن  بلج  ار 
228 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. دنادیم هدید  نایز  ماکان و  ار 
. میوریم اروشاع  مایق  ياههزیگنا  غارس  هب  همّدقم  نیا  اب 

نیا زا  یخرب  دناهداد و  هئارا  یفلتخم  ياهلیلحت  ریـسفت و  نارگلیلحت ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  ياههزیگنا  فادـها و  اب  طابترا  رد 
اب دـشابیم و  ّتیعقاو  زا  رود  تسا ، هدـش  هئارا  مالـسا  هرهوج  نید و  تقیقح  زا  ناهاگآان  ای  ناقرـشتسم و  يوس  زا  ًاتدـمع  هک  اـهلیلحت 

. تسا راگزاسان  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يداقتعا  ینابم 
. تسین هبناج  همه  تسا و  ترضح  نآ  تاملک  زا  ياهراپ  هب  هاگن  اب  هبناج و  کی  زین ، اهلیلحت  زا  یخرب 

رـالاس تاـملک  زا  هدافتـسا  اـب  میورب و  عماـج - روط  هب  ترـضح - نآ  دوخ  ياـههبطخ  نانخـس و  غارـس  هب  هک  تسا  نیا  هار  نیرتـهب  اـّما 
. مینک وجتسج  ار  ترضح  نآ  ياههزیگنا  نادیهش ،

***
229 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

229 ص :  اهتعدب .....  لاگنچ  زا  مالسا  تاجن  ادخ و  نییآ  يایحا   1
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، دوخ تداهش  شریذپ  نآ و  هدننکش  ثداوح  همه  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لابقتـسا  البرک و  تضهن  نوچمه  ینینوخ  تضهن  نیقی  هب 
. دشاب ياهداس  هلأسم  دناوتیمن  شناکدوک ، نانز و  تراسا  نادنزرف و  نارای و 

یتخـس و عون  ره  شریذپ  لام و  ناج و  میدقت  هک  دندوب  مهم  یفده  لابند  هب  شردقنارگ  نارای  راوگرزب و  ماما  نآ  هک  دوب  نئمطم  دـیاب 
. درکیم ناسآ  لهس و  نانآ  يارب  ار  رازآ 

. دوب البرک  نازاسهسامح  نوچمه  ینادرم  یگدنز  ياههیامرس  زا  رتالاو  هک  یفده 
هچ هب  ندیـسر  يارب  دـهدیم و  ناناملـسم  هب  ار  ياهزاجا  نینچ  ینامز  هچ  رد  دـنوادخ  میبای  رد  ات  مینکفایم  نآرق  تایآ  هب  يرذـگ  اًـلبق 

. درمشیم مزال  ار  لام  ناج و  لذب  یفده ،
هدش لیلجت  نانآ  زا  هداد و  اهتراشب  ادخ  هار  نادهاجم  هب  تسا و  هدمآ  نایم  هب  نخس  هَّللا » لیبس  یف   » لاتق زا  میرک  نآرق  ياج  ياج  رد 

هب ادخ  هار  نادیهـش  زا  و  « 2  » هتـشاد یمارگ  دندش ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  ناربمایپ  زا  یعمج  هارمه  هک  ار  یتسرپادـخ  نادرم  دای  « 1 . » تسا
«3 . » تسا هدرک  دای  تمظع 

__________________________________________________

(1)
رگید ناوارف  تایآ  111 و  ، 22 تایآ 20 - هبوت ، 96 ؛ - 95 تایآ 74 ، ءاسن ، هیآ 195 ؛ نارمع ، لآ  . 

هیآ 146 نارمع ، لآ  (. 2)
171 تایآ 169 - نارمع ، لآ  (. 3)

230 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
َیِه ِهَّللا  ُۀَِـملَکَو   » دـشاب قح  هملک  يالعا  ادـخ و  نید  تیوقت  نآ ، فدـه  هک  تسا  يداهج  زا  لـیلجت  تاـیآ ، نیا  كرتشم  ردـق  عقاو  رد 

«.« اَْیلُْعلا
لام و ناج و  میدقت  دوش ، ساسحا  یمالسا  هعماج  رب  داحلا  ملظ و  رفک و  كرـش و  هطلـس  رطخ  دتفا و  رطخ  هب  ادخ  نییآ  هک  اجنآ  يرآ ؛

. شزرا رپ  الاو و  تسا  يراک  ماقم ،
نیـسح ماما  نوچمه  ینادرم  هک  تسا  مهم  يردـق  هب  تسا  نادـیواج  تداعـس  يوس  هب  اهناسنا  همه  ياشگهار  هک  ادـخ  نییآ  عقاو ، رد 

. دننکیم میدقت  هناصلخم  ار  شیوخ  یتسه  قح ، نانمشد  ناقفانم و  هطلس  زا  نآ  تاجن  يارب  شنامیا  اب  نارای  مالسلا و  هیلع 
دیـس ترـضح  دندرک . مالـسا  يادف  ار  ناشدوخ  ناج  ربمغیپ ، نادنزرف  هک  تسا  زیزع  ردق  نآ  مالـسا  : » هرـس سدـق  ینیمخ  ماما  ریبعت  هب 

«2 «. » دندرک ایحا  ار  مالسا  دنداد و  ناج  دندیگنج و  مالسا  يارب  باحصا ، نآ  اب  اهناوج ، نآ  اب  مالسلا  هیلع  ءادهشلا 
: دیامرفیم یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

شیوخ ناج  دنکیم ) دیدهت  ار  امـش  ناج  ای  نید  هک   ) دمآ شیپ  ياهثداح  هک  یماگنه  ْمُِکنیِد ؛ َنُود  ْمُکَـسُْفنَأ  اُولَعْجاَف  ٌۀـَلِزان  َْتلََزن  اذإَف  »
«3 «. » ار ناتنید  هن  دینک ، ادف  ار 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تامحز  یمالـسا ، دالب  رب  هّیماینب  يـالیتسا  رـصع  زا  هک  تسا  تقیقح  نیا  ياـیوگ  یبوخ  هب  خـیرات 
جیار روجف  قسف و  تعدب و  دش ؛ هتـشاذگ  اپ  ریز  یمالـسا  ياهشزرا  تفر ؛ جارات  هب  ادخ  نییآ  رـشن  رد  مالـسا  ردـص  نادـهاجم  شالت 

. تشگ
، ناـنمؤم رازآ  هجنکـش و  يرگدادـیب ، متـس و  یتلادـعیب ، ضیعبت و  دـمآ و  ناـیم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ماـن  وـحم  زا  نخس 

. تشذگ نقتم  كرادم  اب  نآ ، حرش  هتشذگ  شخب  رد  هک  دوب  ّتیمکاح  نیا  هصخاش 
اب هک  دوب  نآ  رب  هیواعم  شالت  یلو  تفرگ ، تّدش  هیواعم  يالیتسا  رصع  رد  دش ، زاغآ  هفیقس  يارجام  زا  هک  بان  مالـسا  زا  فارحنا  ّطخ 
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، قافن هدرپ  سپ  رد  ینید و  رهاوظ  ظفح 
__________________________________________________

هیآ 40 هبوت ، (. 1)
(58 / 3 ینارنخس 24 /  ) ص 151 ج 8 ، ماما ، هفیحص  (. 2)

ح 2 ص 216 ، ج 2 ، یفاک ، (. 3)
231 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

اب یلو  تشگیم ؛ رتراکـشآ  زین ، يو  ياهییاشگ  هدقع  تراسج و  دشیم ، رتيوق  وا  هطلـس  ردق  ره  دنچ ، ره  دسرب . شیوخ  دـصاقم  هب 
رظن رد  هک  اجنآ  ات  دیـشکیم ، كدـی  ار  یحو » بتاک   » و هَّللا » لوسر  یباحـص  «، » نینمؤملا لاـخ   » نوچمه ینیواـنع  ناـنچمه  لاـح ، نیا 

- حالطـصا هب  رگیدـکی - اب  ود  نیا  فالتخا  دـندوب و  ربمایپ  یباحـص  ود  ره  هیواعم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  یماـع ، مدرم  زا  يرایـسب 
! دوب ّتنس  نآرق و  زا  تشادرب  هوحن  رد  یباحص  ود  يریگرد  نید و  زا  تئارق  رد  فالتخا  هب  طوبرم 

رد شفورعم  ینارنخـس  اب  دـنکیم و  زاغآ  ینلع  ياهنوگ  هب  ار  دوخ  هزراـبم  هیواـعم ، رمع  رخاوا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ور ، نیا  زا 
مهارف ار  مایق  کی  هنیمز  دزادرپیم و  هیواعم  درکلمع  يرگاشفا  هب  ناـنآ  نادـنزرف  نیعباـت و  هباحـص و  زا  یهورگ  عمج  رد  اـنم ، نیمزرس 

(. دمآ دهاوخ  هدنیآ  شخب  رد  ینارنخس  نیا  حرش   ) دنکیم
تیاکح تقیقح  نیا  زا  یگمه  « 1 ، » دزادرپیم وا  شهوکن  هب  مامت  تعاجش  اب  دسیونیم و  هیواعم  هب  ترضح  نآ  هک  ییاههمان  نینچمه 

هب تسد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شردارب  حلص  هب  يدنبیاپ  ساسا  رب  دنچ  ره  تسا ؛ هدرک  زاغآ  ار  دوخ  هزرابم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دراد 
. دنک مادقا  نادب  هیواعم  زا  سپ  تسا  رظتنم  دراد و  رظن  رد  ار  یگرزب  مایق  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نشور  یلو  دنزیمن ، هناّحلسم  مایق 

: تشون دناهدرک ، یگدامآ  مالعا  مایق ، یهارمه و  يارب  هک  هفوک  مدرم  زا  یعمج  همان  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ٌّیَح اَنا  َو  ٌثَدَـح  ِِهب  ْثُدْـحَی  ْناَف  ًاـّیَح ، َدـْنِه  ُْنبا  َماداـم  ِءاَّنِظَأـْلا  َنِم  اوُسِرَتْحا  َو  يوَْهلا ، اوُُمتْکا  َو  َصْخَّشلا ، اوُفْخأ  َو  ِضْرَأـْلِاب ، اوُقِْـصلاَف  »... 

- زیگنارب کش  تاکرح  زا  دینک و  ناهنپ  شیوخ  هتساوخ  دییامن و  يرود  ندش ، راکـشآ  زا  و  دیهدن ، ماجنا  یتکرح  نونکا  ِییْأَر ؛ ْمُِکتْأَی 
«. درک مهاوخ  مالعا  امـش  هب  ار  دوخ  میمـصت  مدوب ، هدنز  نم  درم و  وا  رگا  دییامن . زیهرپ  تسا - هدنز  هیواعم )  ) دـنه دـنزرف  هک  ینامز  ات 

«2»
__________________________________________________

(1)
دیناوخب اهدادیور ) شخب   ) مراهچ شخب  رد  زین  ار  همان  نیا  . 

ص 366 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 2)
232 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ترـضح نآ  اب  ندش  ریگرد  یلمع و  مادقا  زا  یلو  درکیم ، دـیدهت  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  دوب و  علّطم  اهارجام  نیا  زا  هکنآ  اب  هیواعم 
. تفای دهاوخن  همادا  هیواعم  گرم  زا  سپ  عضو  نیا  هک  دوب  نشور  اّما  تشاد ، زیهرپ 

هب یّتح  یهانگ  چـیه  ماجنا  زا  دوب و  هرهـش  ینیدیب  روجف و  قسف و  هب  دـیزی  ییوس ، زا  هک  ارچ  درک ؛ رییغت  طیارـش  هیواـعم  گرم  زا  سپ 
هتخپان و ماخ ، یناوج  تشادن ؛ مالـسا  رد  رهاظ ) تروص  هب  دنچ  ره   ) ياهقباس چیه  دـیزی  رگید ، يوس  زا  و  درکیمن ، اورپ  ینلع  تروص 
زا يدایز  هورگ  موس ، يوس  زا  دوبن و  یتّیلوبقم  زایتما و  هنوگچیه  ياراد  زین  نانآ  نادـنزرف  هباحـص و  نایم  لیلد ، نیمه  هب  دوب ؛ نارـسوه 

. دندوب هدرک  یگدامآ  مالعا  مالسلا  هیلع  ماما  اب  یهارمه  يارب  هفوک  مدرم 
مالـسا و زا  یمان  رگید  دنکن ، هدافتـسا  ادـخ  نید  يرای  هّیماینب و  یعقاو  هرهچ  ياشفا  يارب  تصرف  نیا  زا  رگا  دـیدیم  مالـسلا  هیلع  ماما 
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. دنام دهاوخن  یقاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  نآرق و 
لیکشت اب  تسا - نکمم  رگا  تسخن - هلحرم  رد  درک ؛ زاغآ  ار  شیوخ  تکرح  مایق و  ادخ  نید  يایحا  فده  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

. دسرب دوخ  گرزب  دوصقم  هب  شنارای  دوخ و  تداهش  اب  تروص ، نیا  ریغ  رد  یمالسا و  تموکح 
زا رتراوازـس  یـسک  هچ  درک و  هدنز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  هدش  شومارف  ّتنـس  هتفر و  تسد  زا  نید  تسیابیم  لاح ، ره  هب 

. دوش یتکرح  نینچ  ماگ  شیپ  هک  تسادخ  لوسر  دنزرف 
: هلمج نیا  اب  تسخن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ار مالسا  هحتاف  دیاب  دوش ، دیزی  لثم  يرادمامز  راتفرگ  یمالـسا  تّما  هک  ینامز  َدیِزَی ؛ َْلثِم  ٍعاِرب  ُۀَّمُْألا  ِتَِیُلب  ْدَق  ْذا  ُمالَّسلا  ِمالْـسِْإلا  یَلَع  َو  »
«1 «. » دناوخ

. دوریمن دیزی  تموکح  رد  ادخ  نید  ياقب  هب  يدیما  رگید  تسا و  هدناوخ  مالسا  هحتاف  دیزی ، وچمه  ياهفیلخ  دوجو  اب  هک  درک  حیرصت 
__________________________________________________

ص 24 ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  ص 326 و  ج 44 ، راونالاراحب ، ص 99 ؛ فوهل ،)  ) فوهلم (. 1)
233 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

، دیزی تموکح  ّدض  رب  مایق  زا  ار  شفده  و  هدرک ، هراشا  هعماج  رد  دوجوم  ياهتعدب  هب  هرصب  ناگرزب  زا  یعمج  هب  ياهمان  رد  نینچمه 
: دیامرفیم دنکیم . یفّرعم  اهتعدب  اب  هزرابم  ّتنس و  يایحا 

اوُعیُِطت َو  یلْوَق  اوُعِمَتْـسا  ِنا  َو  ْتَِییْحا ، ْدَق  َۀَـعِْدْبلا  َّنا  َو  ْتَتیِما  ْدَـق  َۀَّنُّسلا  َّناَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهِِّیبَن  ِۀَّنُـس  َو  ِهَّللا  ِباتِک  یلا  ْمُکوُعْدا  اَنا  َو  »
هدرب و نیب  زا  ار  ربمایپ  ّتنس  هورگ ) نیا   ) هک ارچ  مناوخیم ؛ ارف  شربمایپ  ّتنـس  ادخ و  باتک  هب  ار  امـش  نم  ِداشَّرلا ؛ َلِیبَس  ْمُکِدْها  يِْرما ،

«1 «. » منکیم تیاده  تسار  هار  هب  ار  امش  دینک ، تعاطا  ار  منامرف  دیونشب و  ار  منانخس  رگا  دندرک . ایحا  ار  نید ) رد   ) تعدب
ترـصن يارب  مایق  ماش و  نامکاح  ياهيراکفالخ  اهتعدـب و  زا  ینـشور  هب  دـنکیم ، تاقالم  قدزرف »  » اب البرک  ریـسم  رد  هک  هاـگنآ 

: دیوگیم نخس  ادخ  نید 
َو َروُمُْخلا ، اُوبِرَش  َو  َدوُدُْحلا ، اُولَْطبا  َو  ِضْرَْألا ، ِیف  َداسَْفلا  اوُرَهْظَأ  َو  ِنامْحَّرلا ، َۀَعاط  اوُکََرت  َو  ِناْطیَّشلا ، َۀَعاط  اُومَِزل  ٌمْوَق  ِءالُؤه  َّنا  ُقَدْزَرَف  ای  »
؛ اْیلُْعلا َیِه  ِهَّللا  ُۀَِملَک  َنوُکَِتل  ِِهلِیبَس ، ِیف  ِداهِْجلا  َو  ِهِعْرَش ، ِزازْعا  َو  ِهَّللا  ِنیِد  ِةَرُْصِنب  َماق  ْنَم  یلْوا  اَنا  َو  َنیِکاسَْملا ، َو  ِءارَقُْفلا  ِلاْوما  ِیف  اوَُرثْأَتْسا 
دنتخاس و راکشآ  ار  داسف  نیمز  رد  دندرک و  اهر  ار  نامحر  يادخ  تعاطا  دنتفریذپ و  ار  ناطیش  يوریپ  هک  دنایهورگ  نانیا  قدزرف ! يا 

نید يرای  هب  سک  ره  زا  نم  دـنتخاس و  دوخ  هژیو  ار  ناگراچیب  ناریقف و  ياـهییاراد  دندیـشون و  اـههداب  دـندرب ، نیب  زا  ار  یهلا  دودـح 
«2 «. » دشاب رترب  زوریپ و  ادخ  نییآ  ات  مرتراوازس . شهار  رد  داهج  شنییآ و  يدنلبرس  ادخ و 

زا یّمهم  تمـسق  هدنیآ  شخب  رد  هک  دوشیم ، هدـید  رایـسب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياههباطخ  تاملک و  رد  نومـضم ، نیا  اب  یتاریبعت 
: میهدیم نایاپ  ترضح  نآ  زا  يرگید  هلمج  اب  ار  بلطم  نیا  دمآ ؛ دهاوخ  اهنآ 

__________________________________________________

ص 340 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 266 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 1)
218 ص 217 - صاوخلا ، ةرکذت  (. 2)

234 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: دومرف درک ، داریا  ّرح  نایرکشل  عمج  رد  البرک  ریسم  رد  هک  ياهبطخ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

دوشیمن و لمع  قح  هب  دـینیبیمن  ایآ  ًاّقَح ؛ ًاّقَح  ِهِّبَر  ِءاِقل  ِیف  ُنِمْؤُْملا  َبَغْرَِیل  ُْهنَع ، یهانَُتی  ِلِطاْبلا ال  َیلا  َو  ِِهب ، ُلَمُْعی  ِّقَْحلا ال  َیلا  َنْوََرت  الا  »
«1 «. » دشاب تداهش )  ) شراگدرورپ رادید  بغار  تسا  مزال  نمؤم  رب  یطیارش  نینچ  رد  ددرگیمن ، يریگولج  لطاب  زا 

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


رد تداهش  يارب  ار  شیوخ  یگدامآ  مه  دنکیم و  نایب  شتکرح  مایق و  زا  ار  شیوخ  فده  مه  تاملک  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. درادیم مالعا  ادخ  نید  يایحا  لطاب و  اب  هزرابم  قیرط 

***
هاگتـسد دـسافم  اهتعدـب و  اب  هزرابم  ادـخ ، نید  يایحا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ماـیق  ّمهم  فادـها  زا  یکی  هک  تسا  نشور  نیارباـنب ،

نآ دـنچ  ره  دـش ، ترـضح  نآ  بیـصن  یگرزب  ّتیقّفوم  هار  نیا  رد  دوب و  ادـخ  نانمـشد  ناقفانم و  لاـگنچ  زا  مالـسا  ییاـهر  هّیماینب و 
رد دندنکفا ، ناراّبج  تموکح  مادنا  رب  هزرل  دنداد و  نیملسم  هتفخ  راکفا  هب  یناکت  یلو  دندیسر ، تداهـش  هب  شیافواب  نارای  ترـضح و 

تریح زا  ار  ناناملسم  دندرک و  يریگولج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  تضهن  ياهدرواتسد  لالحمـضا  زا  دنتخاس و  هدنز  ار  مالـسا  هجیتن 
. دنداد تاجن  یهارمگ  و 

: میناوخیم نیعبرا  فورعم  ترایز  رد 
زا ار  تناگدـنب  ات  درک ، راثن  وت  هار  رد  ار  شکاپ  نوخ  نیـسح )  ) وا ِۀـَلالَّضلا ؛ ِةَْریَحَو  ِۀـَلاهَْجلا  َنِم  َكَداـبِع  َذِْقنَتْـسَِیل  َکـیف  ُهَتَجْهُم  َلَذـَبَو  »

«. دهد تاجن  یهارمگ  تریح  تلاهج و 
نب ۀـحلط  نب  میهاربا  هک  یتقو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  زا  سپ  تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یتیاور  رد  نینچمه 

: تفگ مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هب  باطخ  هَّللادیبع ،
__________________________________________________

ص 381 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 305 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 1)
235 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

»!؟ دش زوریپ  هزرابم ) نیا  رد   ) یسک هچ  نیسحلا ! نب  یلع  يا  َبَلَغ ؛؟ ْنَم  ِْنیَسُْحلا  َْنب  َِّیلَع  ای  »
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

زوریپ مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  ای  دیزی   ) یـسک هچ  ینادب  یهاوخیم  رگا  ِْمقا ؛ َُّمث  َنِّذاَف  ِةالَّصلا  ُْتقَو  َلَخَد  َو  َبَلَغ  ْنَم  َمَْلعَت  ْنَأ  َتْدَرا  اذا  »
«1 («. » دنتفر یناسک  هچ  دندنام و  یناسک  هچ  نیبب  هاگنآ   ) وگب هماقا  ناذا و  دیسر ، ارف  زامن  تقو  هک  یماگنه  تسا ، هدش 

هیلع نیـسح  ماما  یلو  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  مان  وحم  دیزی  تموکح  فدـه  دـیوگب ، دـهاوخیم  مالـسلا  هیلع  مراهچ  ماما 
بتکم ياقب  هناشن  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مان  نانچمه  هماقا  ناذا و  ماگنه  هب  درک ، يریگولج  راـک  نیا  زا  شتداهـش  اـب  مالـسلا 

(. دوشیم رتراکشآ  تقیقح  نیا  درذگیم  نامز  ردق  ره  و   ) دوشیم هدرب  تسوا 
: صالخا اب  يرعاش  هتفگ  هب 

اهنابیرگ تسا  كاچ  وت  قارف  اج ز  ره  اهناج  رب  هدز  شتآ  ملاع ، رد  وت  دای  يا 
اهناتسب هب  هلال  ره  نیگنر  دش  وت  نوخ  زا  تناّبحم  کشا  اب  باریس  نید  نشلگ  يا 

اهنارود هب  تسا  هزات  وت ، ثیدح  زوسناج  اّما  نهک  هدیدرگ  اهتیاکح  رایسب 
اهناونع وت  نوخ  اب  رتفد ، ره  هب  تبث  دش  تسا  تبث  نوخ  هب  وت  مان  يدازآ ، رتفد  رد 

اهناسنا فرشا  يا  دزانیم ، وت  هب  مدآ  قح  ياضر  هار  رد  يداد ، ناج  وت  هک  ناسنیا 
اهناملسم هراومه  تمزع  زا  رختفم  يا  هنادرم  تّمه  اب  یمالسا  ینابرق 

__________________________________________________

ص 177 ج 45 ، راونالاراحب ، ( 1)
237 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
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237 ص :  رکنم .....  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تّما ، حالصا   2

مایق نیا  قّقحت  رد  نایفوک ، توعد  هب  خـساپ  ای  دـیزی و  اب  تعیب  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  عانتما  نوچ  یلماوع  رهاظ  بسح  هب  هکنآ  اب 
فورعم و هب  رما  ّمهم  هضیرف  ود  تّما و  حالـصا  زا  رّرکم  روط  هب  مالـسلا ، هیلع  ماما  تاملک  رد  لاح  نیع  رد  یلو  دوبن ، ریثأـت  یب  نینوخ 

. تسا هدش  دای  گرزب  تضهن  نیا  یساسا  ياههزیگنا  زا  یکی  ناونع  هب  رکنم  زا  یهن 
: دیامرفیم هدرک ، یفّرعم  نآ  ندرک  شومارف  ببس  هب  ار  نیشیپ  ماوقا  ضارقنا  تکاله و  نآرق  هک  ياهضیرف  ود 

دندوبن یتردـق  بحاص  نادنمـشناد  امـش  زا  شیپ  ماوقا ) و   ) نورق رد  ارچ  ِداَسَْفلا ؛» ِنَع  َنْوَْهنَی  ٍۀَّیَِقب  اُولْوُأ  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ِنوُرُْقلا  ْنِم  َناَک  َالْوَلَف  »
«1 . » دننک يریگولج  نیمز  رد  داسف  زا  هک 

: دیامرفیم دنتفرگ ، رارق  مالسلا  امهیلع  یسیع  دواد و  ترضح  نوچ  یناربمایپ  نعل  دروم  هک  لیئارساینب  زا  هورگ  نآ  هرابرد  نینچمه 
، دندرکیمن یهن  ار  رگیدـکی  دـندادیم  ماجنا  هک  یتشز  لامعا  زا  نانآ  نوچ ) ( ؛» َنُولَعْفَی اُوناَک  اَم  َْسِئَبل  ُهُولَعَف  ٍرَکنُّم  ْنَع  َنْوَهاَنَتَیَال  اُوناَک  »

«2 . » دندادیم ماجنا  يراکدب  هچ 
__________________________________________________

هیآ 116 دوه ، ( 1)
هیآ 79 هدئام ، ( 2)

238 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. دیماجنا ناگمه  تکاله  هب  تیاهن  رد  و  دشیم ، راکهانگ  دارفا  قیوشت  بجوم  هک  دوب  نانآ  يراکشزاس  یتوافتیب و  نیا  تقیقح  رد 
: دیامرفیم هتسناد ، رترب » تّما   » ناونع هب  یمالسا  تّما  ياهیگژیو  زا  هدرتسگ  تروص  هب  ار  لصا  نیا  يارجا  دنوادخ  رگید  ياهیآ  رد 

اهناـسنا دوس  هب  هک  دـیدوب  یتـّما  نیرتـهب  امـش  ِهَّللاـِب ؛» َنُونِمُْؤتَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَتَو  ِفوُْرعَْملاـِب  َنوُُرمْأـَت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  »
«1 . » دیراد نامیا  ادخ  هب  و  رکنم ، زا  یهن  دینکیم و  فورعم  هب  رما  هکنیا ) هچ   ) دیدش هدیرفآ 

و درمـشیم . ادـخ » هب  ناـمیا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » ار ندوـب  تّما  نیرتـهب  لـیلد  هک  تسا  نآ  هیآ  نیا  رد  هّجوـت  بلاـج  هتکن 
، هضیرف ود  نیا  نودب  هک  دـشاب  ینعم  نیا  رگنایب  ات  درادیم  مّدـقم  ادـخ » هب  نامیا   » رب ار  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » هکنیا رتبلاج 

راوتـسا هضیرف  ود  نآ  رب  ادـخ  هب  نامیا  رگید  ریبعت  هب  دزیریم و  ورف  نآ  ياههیاپ  دوشیم و  تسُـس  اهلد  رد  زین  ادـخ  هب  نامیا  ياههشیر 
. تسا راوتسا  ود  نآ  رب  هعماج  روما  همه  حالصا  هک  هنوگنامه  « 2 . » ددرگیم

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ُرَمُْعت َو  ُِملاظَْملا  ُّدَُرت  َو  ُبِساکَْملا  ُّلَِحت  َو  ُبِهاذَْـملا  ُنَمْأـَت  َو  ُِضئارَْفلا  ُماـُقت  اـِهب  ٌۀَـمیِظَع  ٌۀَـضیِرَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ِیْهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  َْرمَأـْلا  َّنإ  »

اپ رب  اهنآ  اب  ضیارف  هّیقب  هک  تسا  یهلا  گرزب  هضیرف  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ُْرمَْألا ؛ ُمیِقَتْـسَی  َو  ِءادـْعَْألا  َنِم  ُفِصَْتنَی  َو  ُضْرَْألا 
نآ هیاـس  رد  ددرگیم و  نیمأـت  دارفا  قوقح  دوشیم و  لـالح  مدرم  راـک  بسک و  ددرگیم و  نما  اـههار  ود ، نیا  هلیـسو  هب  دـنوشیم و 

«3 «. » ددرگیم هار  هبور  اهراک  همه  نآ  وترپ  رد  دوشیم و  هتفرگ  ماقتنا  نانمشد  زا  دابآ و  نیمز 
__________________________________________________

هیآ 110 نارمع ، لآ  ( 1)
. هیآ لیذ  هنومن ، ریسفت  هب  دوش  عوجر  ( 2)

ص 38 ج 3 ، هنومن ، ریسفت  هب  دوش  هعجارم  ح 6 . ص 315 ، ج 11 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 3)
239 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
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: دندومرف ینارون  ینایب  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
دودـح هماقا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هیاپ  رب  تعیرـش  ماوق  ِدوُدُْـحلا ؛ ِۀَـماقإ  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ُیْهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ُْرمَأـْلا  ِۀَـعیرَّشلا  ُماِوق  »

«1 «. » تسا راوتسا  یهلا 
هب داـسف  ربارب  رد  یناـگمه  ّتیلوئـسم  ینعی  هضیرف ، ود  نیا  ياهعماـج  رد  رگا  هـک  دوـشیم  هدافتـسا  یبوـخ  هـب  ینعم  رپ  تاـیاور  نـیا  زا 

هدیـشک یهابت  داسف و  هب  هعماج  روما  و  دوریم . نیب  زا  نید  لـصا  هتفر  هتفر  هتـسکش و  مه  رد  تعیرـش  ياـههیاپ  دوش ، هدرپس  یـشومارف 
. دوشیم

ربمایپ و نیشناج  نیمز و  رد  ادخ  هدنیامن  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناگدننک  ءایحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  نیا 
«2 (. » ِِهباتِک ُۀَفِیلَخ  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُۀَفِیلَخ  َو  ِهِضْرَأ  ِیف  ِهَّللا  ُۀَفِیلَخ  َوُهَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َرَما  ْنَم  . ) دننکیم یفّرعم  باتک 

: دیامرفیم ضیارف  ریاس  اب  نآ  هسیاقم  رد  هضیرف  ود  نیا  ّمهم  رایسب  هاگیاج  نییبت  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
یّتح کین ، ياهراک  مامت  ٍّیُِّجل ؛ ٍرَْحب  ِیف  ٍۀَثْفَنَک  اَّلِإ  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ِیْهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ِْرمَْألا  َْدنِع  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُداهِْجلا  َو  اهُّلُک  ِِّرْبلا  ُلامْعَأ  ام  َو  »

«3 «. » روانهپ يایرد  کی  ربارب  رد  تسا  ناهد  بآ  نوچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ربارب  رد  ادخ ، هار  رد  داهج 
. تسا رادروخرب  يریظنیب  شزرا  ّتیّمها و  زا  مالسا  رد  عوضوم  نیا  هزادنا  هچ  ات  هک  دوشیم  هدافتسا  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  زا 

: دیامرفیم هدرک ، هراشا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هناگ  هس  لحارم  هب  يرگید  نخس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
ُهَرَْکنَأَف ِْهَیلا  یعُْدی  ًارَْکنُم  َو  ِِهب  ُلَمُْعی  ًاناوْدُع  يأَر  ْنَم  ُهَّنِإ  َنُونِمْؤُْملا ، اَهُّیَأ  »

__________________________________________________

تمکح 6817 مکحلا ، ررغ  ( 1)
ص 37 ج 3 ، هنومن ، ریسفت  هب : دوش  عوجر  هدئام . هروس  هیآ 79  ریسفت  لیذ  نایبلا ، عمجم  ( 2)

تمکح 374 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  ( 3)
240 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ُۀَِملَک َو  اْیلُْعلا ، َیِه  ِهَّللا  ُۀَِـملَک  َنوُکَِتل  ِْفیَّسلِاب  ُهَرَْکنَأ  ْنَم  َو  ِِهبِحاص ، ْنِم  ُلَْضفا  َوُه  َو  َرِجا ، ْدَـقَف  ِِهناـِسِلب  ُهَرَْکنَأ  ْنَم  َو  َئَِرب ، َو  َِملَـس  ْدَـقَف  ِِهْبلَِقب 
یمتـس دـنیبب  سک  ره  نانمؤم ! يا  ُنیِقَْیلا ؛ ِِهْبلَق  ِیف  َرََّون  َو  ِقیرَّطلا ، یَلَع  َماـق  َو  يدُْـهلا ، َلـِیبَس  َباـصا  يِذَّلا  َِکلذَـف  یْلفُّسلا ، َیِه  َنیِِملاَّظلا 
تسین يو  رب  یهانگ  هدنام و  ملاس  دنک  راکنا  ار  نآ  شلد  رد  اهنت  رگا  دننکیم ، توعد  یتشز  راک  يوس  هب  ار  مدرم  دریگیم و  تروص 

تسا و رترب  یلّوا  زا  شماقم  هدش و  وا  بیصن  یهلا  شاداپ  دنک ، راکنا  شنابز  اب  ار  نآ  هک  یسک  و  دناوتن ) نآ  زا  رتشیب  هکنآ  طرـش  هب  )
رب هتفای و  تیاده  تسار  هار  هب  هک  تسا  یـسک  وا  دزیخرب ، هزرابم  هب  ریـشمش  اب  ناملاظ  ینوگنرـس  ادخ و  مان  يالتعا  يارب  هک  سک  نآ 

«1 !«. » تسا هدیبات  شلد  رد  نیقی  رون  هداهن و  ماگ  یقیقح  هداج 
***

ار نآ  هب  لمع  ینابز ، یبلق و  فورعم  هب  رما  رب  هوالع  ترضح  نآ  تسناد . نادیم  نیا  نامرهق  دیاب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتسار  هب 
: درک مالعا  ناگمه  هب  ریذپانفصو  یتعاجش  اب  و  داد ، ماجنا  ار  نآ  یلمع  هلحرم  نیرتالاب  دناسر و  دوخ  جوا  ياهتنم  هب  زین 

ربارب رد  امـش  زا  سک  ره  مدرم ! يا  انَع ؛ ْفِرَْـصنَْیلَف  اَّلِإ  َو  انَعَم  ْمُقَْیلَف  ِۀَّنِـسَْألا ، ِنْعَط  َو  ِْفیَّسلا ، ِّدَـح  یلَع  ُربِصَی  ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف  ُساَّنلا ! اَهُّیَأ  »
«2 !!«. » دوش ادج  ام  زا  ّالا  دنامب و  ام  اب  تسا ، ابیکش  اههزین  مخز  ریشمش و  يزیت 

ماما هک  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لحارم  زا  هلحرم  نیرتتلیضفرپ  نیرتیلاع و  دوخ ) ياج  رد   ) ریـشمش اب  مایق  تایاور  قباطم 
. درک مادقا  نآ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 

: دومرف یلمع ،) ینابز و  یبلق ،  ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هناگ  هس  لحارم  نایب  زا  سپ  نانمؤمریما 
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هب نخس  رتمهم  همه  زا  اّما  ٍِرئاج ؛ ٍمامِإ  َْدنِع  ٍلْدَع  ُۀَِملَک  ِهِّلُک  َِکلذ  ْنِم  ُلَْضفا  َو  »
__________________________________________________

تمکح 373 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  (. 1)
ص 406 ةّدوملا ، عیبانی  (. 2)

241 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 «. » دوش هتفگ  يرگمتس  ياوشیپ  ربارب  رد  هک  تسا  یّقح 

ياپ ات  تساخرب و  هزرابم  هب  نانآ  ّدض  رب  ریـشمش  اب  هک  تخادرپ  هّیماینب  تایانج  ياشفا  هب  شنانخـس  اب  اهنت  هن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
، شیوخ نانخس  نایب و  رد  دیمان و  هعماج » روما  حالصا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » ار شیوخ  تکرح  نیا  درک و  یگداتـسیا  ناج 

. درمش مهم  رما  نیمه  يایحا  ار  شتکرح  ياههزیگنا  زا  یکی  تحارص ، اب  و  درک ، دای  گرزب  هضیرف  نیا  زا  رّرکم  روط  هب 
***

. میراپسیم ناج  شوگ  دروم  نیا  رد  شنارای ، ترضح و  نآ  نانخس  زا  شخب  نیرتمهم  هب  نونکا 
هباطخ کی  ّیط  انم ،»  » سّدـقم نیمزرـس  رد  راصنا  نیرجاهم و  زا  يدایز  عمج  نایم  رد  هیواعم ، تکاله  زا  لبق  لاس  ود  ترـضح  نآ  - 1

رد رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  هب  تبسن  يراگنالهـس  هحماسم و  ببـس  هب  ار  زور  نآ  یمالـسا  هعماج  ناسانـشرس  مهم ، رایـسب 
دنپ تسا  هدومرف  دوهی  ياملع  هب  تبـسن  دنوادخ  هک  یـشهوکن  زا  ارچ  دومرف : داد و  رارق  شنزرـس  تمالم و  دروم  هعماج ، روما  حالـصا 

: دومرف هک  اجنآ  دیریگیمن ؟
یهن مارح  ندروخ  دولآ و  هانگ  نانخـس  زا  ار  مدرم  دوهی ، ياملع  ارچ  َتْحُّسلا ؛» ْمِِهلْکَأَو  َْمثِْإلا  ُمِِهلْوَق  ْنَع  ُراَبْحَْألاَو  َنوُِّیناَّبَّرلا  ُمُهاَْهنَی  اـَلَْول  »

(. دندرکیمن يریگولج  هعماج  یهابت  داسف و  زا  « ) 2 . » دندرکیمن
: دومرف نینچ  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

َْنَیب َنیِذَّلا  ِۀَمَلَّظلا  َنِم  َنْوَرَی  اُوناک  ْمُهِّنَِأل  ْمِْهیَلَع ، َِکلذ  ُهَّللا  َباع  امَّنِإ  َو  »
__________________________________________________

: هب دوش  عوجر  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هناـگ  هس  لـحارم  زا  رتشیب  یهاـگآ  يارب  تمکح 374 . راصق ، تاملک  هغالبلا ، جـهن  (. 1)
دعب هب  ص 374  ج 21 ، مالکلارهاوج ،

هیآ 63 هدئام ، (. 2)
242 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

دهاـش دوـخ  مشچ  اـب  اـهنآ  هک  دریگیم  بیع  اـهنآ  رب  تهج  نیا  زا  اـهنت  دـنوادخ  َکـِلذ ؛ ْنَع  ْمُهَنْوَْـهنَی  ـالَف  َداـسَْفلا ، َو  َرَْکنُْملا  ُمِـهِرُهْظا 
«. دندرکیمن یهن  ار  نانآ  دندادیمن و ) ناشن  یلمعلاسکع  چیه   ) یلو دندوب  ناراکمتس  داسف  يراکتشز و 

: دومرف هضیرف  ود  نیا  تمظع  ّتیّمها و  دروم  رد  سپس 
هماقا دوش و  ماجنا  یتسرد  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  هاگره  اُهبِعَـص ؛ َو  اُهنِّیَه  اهُّلُک  ُِضئارَْفلا  ِتَماقَتْـسِإ  ْتَمِیقا ، َو  ْتَیِّدا  اذا  »

«1 «. » دش دهاوخ  ماجنا  راوشد  ناسآ و  زا  ّمعا  رگید  ضیارف  ددرگ ،
نیا ات  دوب  یتصرف  رظتنم  ماما  هک  دـهدیم  ناشن  ریثک ، عمج  نآ  رد  رابناقفخ و  طیارـش  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  ّمهم  رایـسب  هباـطخ  نیا 

. دناشوپب لمع  هماج  العا  ّدح  رد  ار  یهلا  هضیرف 
: دسیونیم هیواعم  هب  ياهمان  رد  هک  هنوگنامه 

«2 «. » مشاب رّصقم  یهلا  هاگشیپ  رد  مسرتیم  منکیمن ، دربن  وت  اب  نالا  هکنیا  زا  دنگوس  ادخ  هب  هیواعم ! يا  »
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. مزیتسب وت  اب  ات  متسه  یبسانم  تصرف  لابند  نم  ینعی 
رب تّدش  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دش ، هدناوخارف  دیزی  اب  تعیب  هب  هنیدم  یلاو  يوس  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  ینامز  هیواعم ، تکاله  زا  دعب  - 2

هاگرد هب  هناصلاخ  شیاـین  نآ  رد  تخادرپ و  زاـین  زار و  هب  هتفر  يوبن  فیرـش  هضور  يوس  هب  هاگنابـش  درمـش و  دودرم  ار  نآ  تفـشآ و 
: تشاد هضرع  نینچ  یهلا 

ِْرمَْألا َنِم  ِینَرَضَح  ْدَق  َو  َکِِّیبَن  ِْتِنب  ُْنبا  اَنَأ  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  ُْربَق  اذه  َّمُهَّللا  »
__________________________________________________

ح 37 ص 79 ، ج 97 ، راونالاراحب ، 170 و  ص 168 - لوقعلا ، فحت  (. 1)
همان هب  خـساپ  رد  ترـضح  نآ  هک  میناوخیم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاح  حرـش  رد  ص 137 ) ج 7 ،  ) قشمد خـیرات  رـصتخم  رد  (. 2)

«. َكِداهِج ِكَْرت  ِیف  ًارْذُع  ِهَّللا  َْدنِع  ِیل  َّنَأ  ُّنُظا  ام  َو  تشون ...« : هیواعم 
َِکلذ ِكَرت  ِیف  ِهَِّلل  ٌِفئاَخل  یِّنِإ  ِهَّللا  ُْمیاَو  ًافالِخ ، َْکیَلَعَال  َو  ًابْرَح  ََکل  ُدیِرا  ام  : » تسا هدمآ  ح 164 ) ص 89 ، ج 2 ،  ) یسربط جاجتحا  رد 

ص 212 ج 44 ، راونالاراحب ، هب : دینک  عوجر  نینچمه  ...« 
243 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

رتخد دنزرف  مه  نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  وت  ربمایپ  ربق  نیا  ادنوادخ ! َرِْکنُْملا ؛...  ُرِْکنا  َو  َفوُْرعَْملا  ُّبِحا  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َتِْملَع ، ْدَـق  ام 
«1 !«. » مرازیب رکنم  زا  هتشاد و  تسود  ار  فورعم  نم  ادنوادخ ! یهاگآ ، وت  هدمآ  شیپ  نم  يارب  هچنآ  زا  متسه ، وا 

هللا یلـص  شراوگرزب  ّدـج  كاپ  دـقرم  رانک  رد  مه  نآ  هاتوک ، هلمج  نیا  رد  ار  شیوخ  مایق  یلـصا  ياههزیگنا  مالـسلا  هیلع  ماما  عقاو  رد 
. درپس خیرات  هنیس  هب  ار  نآ  تشاد و  نایب  اهناکم  نیرتسّدقم  رد  هلآ  هیلع و 

نآ همان  ّتیصو  رد  هک  تسناد  ياهلمج  ار  شمایق  یلـصا  هزیگنا  نییبت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ریبعت  نیرتاسر  نیرتحیرـص و  ناوتب  دیاش  - 3
. تسا هدمآ  هّیفنح  دّمحم  شردارب  هب  ترضح 

: تشون نینچ  تسناد ، رود  دوخ  مایق  زا  ار  ماقم  بسک  سوه و  يوه و  نوچ  ییاههزیگنا  هکنآ  زا  سپ  ترضح  نآ 
ِیبَأ ِْنب  ِِّیلَع  ِیبَأ  َو  يِّدَـج  ِةَریِِـسب  َریِـسا  َو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  یْهنَأ  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  َُرمآ  ْنَأ  ُدـیِرا  يِّدَـج ، ِۀَّمُأ  ِیف  ِحالْـصِْإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  اـمَّنِإ  َو  »
یلع مردپ  مّدج و  شور  هب  منک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخیم  متـساخ ، اپب  مّدج  تّما  رد  حالـصا  هزیگنا  هب  اهنت  نم  ٍِبلاط ؛

«2 !«. » میامن راتفر  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 
شدـصق هـک  دـنکیم  ناـیب  ار  شیوـخ  یهلا  تـکرح  فدــه  هار ، زاـغآ  ناـمه  رد  اـیوگ  هاـتوک و  تاراـبع  نـیا  رد  مالــسلا  هـیلع  ماـما 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  یمالـسا و  هعماج  حالـصا  طقف  شفدـه  هکلب  تسین ، ایند  ماقم  لام و  ندروآ  گـنچ  هب  ییاـشگروشک و 
. تسا رکنم 

هب دش و  ریگتـسد  هلیح  رکم و  اب  دایز  نبا  ياهورین  طّسوت  هفوک - رد  ترـضح  نآ  ریفـس  مالـسلا - هیلع  لیقع  نب  ملـسم  هکنآ  زا  دعب  - 4
: تفگ خساپ  رد  ترضح  نآ  تخاس ، يزیگناهنتف  هب  مهّتم  ار  ملسم  وا ، تشگ و  دراو  وا  سلجم 

ْمُهَُرمْأَِنل ْمُهاْنیَتَأَف  َفوُْرعَْملا ...  ُُمْتنَفَد  َو  َرَْکنُْملا ، ُُمتْرَهْظَأ  ْمُکَّنِکل  َو  ُْتیَتآ ، اذِهل  ام  »
__________________________________________________

ص 328 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 186 و  ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 27 ؛ ج 5 ، مثعانبا ، حوتف  (. 1)
ص 329 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 33 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 2)

244 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
رهاـظ و ار  اـهیتشز  تارکنم و  امـش  هکلب  مدـماین ، هفوـک  هب  ییوـگیم  وـت  هک  اـهزیچ  نیا  يارب  نم  ِرَْکنُْملا ؛ ِنَـع  ْمُهاـْهنَن  َو  ِفوُْرعَْملاـِب ،
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«1 «. » میزاس رود  تارکنم  زا  مینک و  توعد  فورعم  هب  ار  مدرم  ات  میتساوخ  اپ  هب  ام  سپ  دیاهدرک ...  نفد  ار  اهیبوخ  فورعم و 
تداهـش اب  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  دـش و  راکـشآ  نایفوک  ییافویب  تشگ و  ور  هب  ور  ّرح »  » ِهاپـس اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  - 5

: دومرف نینچ  ینانخس  ّیط  تساوخرب و  شیوخ  باحصا  نایم  رد  دید  هجاوم 
زا دوشیمن و  لمع  قح  هب  دـینیبیمن  ایآ  ًاّقُِحم ؛ ِهَّللا  ِءاِقل  ِیف  ُنِمْؤُْملا  َبَغْرَِیل  ُْهنَع ، یهانَُتی  َلِطاْبلا ال  َّنَأ  َو  ِِهب ، ُلَمُْعی  ـال  َّقََحلا  َّنَأ  َنْوََرت  ـالَأ  »

«2 «. » دشاب تداهش ) و   ) راگدرورپ تاقالم  هتفیش  دنک و ) مایق   ) تسا مزال  نمؤم  رب  یطیارش  نینچ  رد  ددرگیمن ، يریگولج  لطاب 
نید و نایک  رطخ ، هک  ياهلحرم  رد  ینعی  تشذـگ  دـیاب  ناج  زا  یطیارـش  نینچ  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  نخـس  نیا  زا 

. ددرگ رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عنام  دناوتیمن  یناج  یلام و  ياهررض  دوجو  دنکیم ، دیدهت  ار  بهذم 
: تشون هفوک  ناگرزب  هب  ياهمان  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دش ، ماما  تکرح  عنام  ّرح  هک  هاگنآ  ناخّروم  لقن  قبط  - 6

ًاِفلاُخم ِهَّللا ، ِدـْهَِعل  ًاثِکان  ِهَّللا ، ِمُرُِحل  ّاًلِحَتْـسُم  ًاِرئاج  ًاناْطلُـس  يأَر  ْنَم  ِِهتایَح : ِیف  َلاق  ْدَـق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  ُْمتِْملَع  ْدَـقَف  »... 
دینادیم امـش  ُهَلَخْدَم ؛ ُهَلِخُْدی  ْنَأ  ِهَّللا  یَلَع  ًاقیِقَح  َناک  ٍلْوَق ، َو ال  ٍلْعِِفب  ْرِّیَُغی  َْمل  َُّمث  ِناوْدـُْعلا ، َو  ِْمثِْإلِاب  ِهَّللا  ِدابِع  ِیف  ُلَمْعَی  ِهَّللا ، ِلوُسَر  ِۀَّنُِـسل 

ادخ نامیپ  هدرمش و  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنیبب  ار  يرگمتس  ناطلس  سک  ره  دومرف : شتایح  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
هزرابم هب  وا  اب  یلو  دنکیم  راتفر  متس  ملظ و  هب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  دزرویم و  تفلاخم  ربمایپ  ّتنس  اب  هتسکش ، ار 

__________________________________________________

ص 82 فارشالا ، باسنا  هب : دوش  هعجارم  ص 71 . فوهل ،)  ) فوهلم ص 101 ؛ ج 5 ، مثعانبا ، حوتف  (. 1)
ص 237 ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 305 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 381 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، (. 2)

245 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 «. » دنک دراو  مّنهج )  ) رگمتس ناطلس  نآ  هاگیاج  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  راوازس  دزیخنرب ، يراتفگ  یلمع و 

يارب ار  شیوخ  مزج  مزع  هفوک ، ناگرزب  ًاصوصخ  مدرم ، ياهرـشق  همه  فیاظو  ندرک  دزـشوگ  نمـض  نانخـس  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
دنکیمن و مه  اهنآ  تیامح  هب  طورشم  ار  هزرابم  نیا  و  درادیم ، مالعا  هّیماینب  نارگمتس  ناگماکدوخ و  اب  لماک  هزرابم  روما و  حالـصا 

: مییوگیم و  هداتسیا ، ترضح  نآ  دقرم  ربارب  رد  زورما  ام  اذل  دنک و  ادف  زین  هار  نیا  رد  ار  شیوخ  یمارگ  ناج  تسا  هدامآ 
یتشاد و اپب  ار  زامن  وت  هک  مهدیم  تداهـش  نم  ِرَْکنُْملا ؛ ِنَع  َْتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َتْرَمأ  َو  َةاکَّزلا  َْتیَتا  َو  َةـالَّصلا  َتْمَقَأ  ْدَـق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  »

«2 «. » يدروآ اجب  ار  رکنم  زا  یهن  هدرک و  فورعم  هب  رما  يدرک و  ادا  ار  تاکز 
هب نم  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هکلب  تسین  رواد  یـضاق و  روضح  رد  اضق و  همکحم  رد  یهاوگ  یهاوگ ، نیا  هک  تسا  نآ  هّجوت  لباق  هتکن 

. دوب یمالسا  هعماج  حالصا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تضهن  وت ، تضهن  هک  مراد  ناعذا  تقیقح  نیا 
***
__________________________________________________

ص 381 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 234 و  ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 143 ؛ ج 5 ، مثعانباحوتف ، (. 1)
ثراو ترایز  (. 2)

247 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

247 ص :  نارگمتس .....  اب  هزرابم  یمالسا و  تموکح  لیکشت   3

هراشا
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اب کش  نودـب  هک  ارچ  دـندمآرب ؛ تموکح  لیکـشت  ددـصرد  شیوخ ، سّدـقم  فادـها  دربشیپ  يارب  خـیرات  لوط  رد  یهلا  يایلوا  ایبنا و 
دیـشوک و یعاـمتجا  تلادـع  طـسب  هار  رد  داد و  قوس  یناـسنا  يونعم و  ياـهشزرا  يوس  هب  ار  مدرم  ناوتیم  رتـهب  تموـکح ، لیکـشت 

. دومن کمک  يرگدادیب  كرش و  ملظ و  عفد  لدع و  يرارقرب  هب  درک و  ارجا  دنمهطباض  تروص  هب  ار  یهلا  نیمارف 
قّقحت بولطم  روط  هب  لـقا - ـال  اـی - درک و  ارجا  ار  اـهنآ  ناوتیمن  تموـکح  لیکـشت  نودـب  هک  تسا  یهلا  ماـکحا  زا  يرایـسب  نینچمه 

. دباییمن
هیلع هللا  یلص  مالسا  گرزب  ربمایپ  دندوب و  ینید  تموکح  لیکشت  ددصرد  دادیم ، هزاجا  طیارش  هک  اجنآ  ات  نیـشیپ  ناربمایپ  ور ، نیا  زا 

. تفرگ هدهع  هب  ار  تموکح  نیا  يربهر  ًاصخش  دوخ  درک و  هنیدم  رد  یمالسا  تموکح  لیکشت  هب  مادقا  تصرف ، نیتسخن  رد  زین  هلآ  و 
تماما دوخ و  ینیشناج  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  مخ ، ریدغ  دیع  زور  رد  یهلا - نامرف  هب  ناحلاص - ّتیمکاح  ّطخ  همادا  يارب  ترـضح  نآ 
تیاور رد  هلمج  زا  تسا ، هدـش  داـی  تمظع  هـب  يربـهر ، تیـالو و  زا  اـم ، تاـیاور  رد  ور ، نـیا  زا  درک . بوـصنم  شیوـخ  زا  سپ  مدرم 

: میناوخیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  فورعم 
َو ِمْوَّصلا  َو  ِّجَحلا  َو  ِةاکَّزلا  َو  ِةالَّصلا  یَلَع  َءایْشَأ : ِۀَسْمَخ  یَلَع  ُمالْسِْإلا  َِیُنب  »

248 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«. تیالو هزور و  جح ، تاکز ، زامن ، رب  تسا : هدش  هداهن  ناینب  یساسا  لصا  جنپ  رب  مالسا  ِۀَیالِْولا ؛

: دیامرفیم تسا ، رترب  کیمادک  لصا  جنپ  نیا  زا  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  هاگنآ 
( یمالسا تموکح  لیکشت  و   ) تیالو هک  ارچ  تسا ؛ رترب  زیچ  همه  زا  تیالو  َّنِْهیَلَع ؛ ُلِیلَّدلا  َوُه  ِیلاْولا  َو  َّنُهُحاتْفِم ، اهَّنَِأل  ُلَْضفَأ ، ُۀَیالِْولَأ  »

«1 «. » دشابیم مهم  رما  راهچ  نآ  هب  تبسن  مدرم  يامنهار  ماما )  ) یلاو تسا و  هّیقب  دیلک 
قالخا و لوصا ، درک و  کـمک  یهلا  ماـکحا  يارجا  هب  ناوتیم  یبوخ  هب  حـلاص  ناـمکاح  شریذـپ  ینید و  تموکح  لیکـشت  اـب  يرآ ؛

. دیشخب ینیع  قّقحت  ار  تعیرش  ماکحا 
هیلع یلع  نانمؤمریما  تفرگن و  رارق  شیوخ  یلـصا  هاـگیاج  رد  یمالـسا  تّما  يربهر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  سپ  هنافّـسأتم 

و درشفیم ، ياپ  شیوخ  ّتیمکاح  ّقح  رب  دادیم ، تسد  یتصرف  هک  نامز  ره  ترـضح  نآ  یلو  دنتـشاد ؛ هگن  رود  تفالخ  زا  ار  مالـسلا 
. درمشیم یمالسا  تفالخ  هب  همه  زا  رتراوازس  ار  دوخ 

يایحا لدـع و  طـسق و  هماـقا  ریـسم  رد  دیـسر و  يرهاـظ  تفـالخ  هب  یمومع  تعیب  کـی  رد  يرجه  لاس 35  رد  ترـضح  نآ  ماـجنارس 
تیاهن رد  تفالخ و  نارود  هدننکـش  تخـس و  ثداوح  هتـشذگ و  نارود  زا  هدـنام  ياج  رب  ياهمخز  یلو  درک ، شالت  ینید  ياهشزرا 

. دباین تسد  شیوخ  يالاو  فادها  مامت  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دش  ببس  مالسلا ، هیلع  الوم  تداهش 
ههبج ياهشالت  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  هاتوک  تفالخ  رـصع  رد  هچ  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  رـصع  رد  هچ  هیواـعم  ياـههئطوت 

شروحم زا  ار  تفالخ  يایـسآ  گنـس  رگید  راب  رگید ، هورگ  یگدزایند  مدرم و  زا  یعمج  یهاگآان  و  يولع » ّطخ  فیعـضت   » يارب قافن 
! دنتفرگ رارق  تردق  هکیرا  رب  نیتسار ، مالسا  ّتیمکاح  هدروخ  مسق  نانمشد  راب  نیا  تخاس و  جراخ 

__________________________________________________

( دراد دوجو  باب  نیمه  رد  يدّدعتم  تایاور  نومضم ، نیا  هب   ) مالسالا مئاعد  باب  ص 18 ، ج 2 ، یفاک ، (. 1)
249 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

یمالسا و ياهشزرا  يایحا  يارب  دوب ، یمالسا  تّما  يونعم  ربهر  يولع و  يوبن و  ّتیمکاح  ثراو  هتسیاش و  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
لیکـشت اب  دوش  نکمم  رگا  هک  دصق  نیا  هب  تساخ ، اپ  هب  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  فده  هب  نارگمتـس  اب  هزرابم  لدع و  طسق و  طسب 

رفک ملظ و  تخرد  نتخاس  نکهشیر  هب  دزاس و  راکشآ  ار  هّیماینب  یعقاو  هرهچ  شنارای ، شیوخ و  تداهش  اب  هنرگ  یمالـسا و  تموکح 
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. دنک يرای  ار  یمالسا  مولظم  تّما  مالسا و  دزادرپب و  ناشقافن  و 
: دنکیم نایب  نینچ  ار  شیوخ  يوپاکت  شالت و  زا  فده  تحارص  اب  ياهبطخ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

َرِهُْظن َو  َِکنیِد ، ْنِم  َِملاعَْملا  َيَرَِنل  ْنِکل  َو  ِماطُْحلا ، ِلوُُضف  ْنِم  ًاـسامِتلا  ـال  َو  ٍناْطلُـس ، ِیف  ًاـُسفانَت  اَّنِم  َناَـک  اَـم  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنِإ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  »
ام زا  هچنآ  هک  ینادیم  وت  ادـنوادخ ! َکِماکْحَأ ؛ َو  َِکتَّنُـس  َو  َکِِضئاَرَِفب  ُلَمُْعی  َو  َكِدابِع ، ْنِم  َنُومُولْظَْملا  َنَمْأَی  َو  َكِدِالب ، ِیف  َحالْـصِْإلا 

هکلب دوبن ، لام  تورث و  ندروآ  گنچ  هب  ای  يرادـمامز و  رما  رد  تباـقر  رطاـخ  هب  تفرگ ، تروص  مدرم ) جیـسب  يارب  شـالت  قیرط  رد  )
هدوسآ تمولظم  ناگدنب  ات  مینک  الم  رب  دالب  همه  رد  ار  یتسرد  حالـصا و  میزاس و  راکـشآ  ار  وت  نید  ياههناشن  هک  تسا  نآ  ام  فدـه 

«1 «. » دریگ رارق  لمع  دروم  تماکحا  اهّتنس و  ضیارف و  دنشاب و 
تموکح يارب  ادهشلا  دّیـس  ترـضح  دننکیم  لایخ  هک  ییاهنآ  دیوگیم ...« : بلطم  نیمه  نییبت  رد  ینخـس  رد  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما 

لثم دشاب ، ادهشلا  دّیـس  لثم  تسد  تموکح  دیاب  هکنیا  يارب  دندمآ ، تموکح  يارب  اهنیا  هکلب ] تسین  حیحـص  نخـس  نیا   ] ریخ هدماین ،
. دوشیم دیهش  هار  نیا  رد  ماجنارس  تسنادیم  مالسلا  هیلع  ماما  دنچ  ره  « 2 «. » دشاب دنتسه ، ادهشلا  دّیس  هعیش  هک  یناسک 

__________________________________________________

ص 79 ج 97 ، راونالاراحب ، ص 170 و  لوقعلا ، فحت  (. 1)
ص 3 ج 21 ، ماما ، هفیحص  (. 2)

250 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
زا ایبنا  همه  ملاع ، يایبنا  همه  یگدنز  مالـسلا ، هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  یگدنز  ادهـشلا ، دّیـس  یگدـنز  : » دـیوگیم رگید  ياج  رد 

«1 «. » دننک تسرد  لدع  تموکح  روج ، لباقم  رد  هک  تسا  هدوب  انعم  نیا  همه  الاح  ات  مدآ  زا  لّوا ،
نآ هریـس  نانخـس و  غارـس  هب  نارگمتـس ) اب  هزرابم  یمالـسا و  تموکح  لیکـشت  يارب  مایق   ) بلطم نیا  تابثا  يارب  نونکا  همّدـقم  نیا  اب 

. میوریم ترضح 

250 ص :  هتشذگ .....  هب  یهاگن 

مالسلا مهیلع  تیبلها  طقف  یناوجون  زا  ترضح  نآ  هک  میباییم  رد  یبوخ  هب  مینک  هاگن  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللادبعابا  یگدنز  هب  رگا 
. تسنادیم یمالسا  تفالخ  هتسیاش  ار 

زا نانمؤم  هب  نم  تفگ : شیوخ  هبطخ  رد  دناوخیم و  هبطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربنم  رب  رمع  يزور  : » میناوخیم خـیرات  رد 
! مرتراوازس ناشدوخ 

: دز دایرف  رمع - هب  باطخ  دوب - هتسشن  دجسم  هشوگ  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
اهاـعّدا هنوـگ  نیا  ياهتفرگ و  رارق  نآ  زارف  رب  هک   ) تسین وـت  ردـپ  ربـنم  نیا  اـیب ! نییاـپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  مردـپ  ربـنم  زا 

!(. ینکیم
هداد داـی  وت  هب  ار  اـهنیا  یـسک  هچ  وگب  یلو  نم ، ردـپ  هن  تسوت ، ردـپ  ربنم  نیا  هک  مراد  لوبق  دـنگوس  مناـج  هب  نیـسح ! يا  تفگ : رمع 

!؟ بلاطیبا نب  یلع  تردپ  تسا ؟
وا دوب . مهاوخ  وا  هدش  تیاده  نم  تسا و  هدننک  تیاده  وا  دنگوس  مناج  هب  مشاب  مردپ  نامرف  عیطم  نم  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  نیـسح 

باتک رکنم  زج  درک و  لزان  دـنوادخ  هیحاـن  زا  لـیئربج  ار  نآ  هک  دراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـمز  زا  مدرم  ندرگ  رب  یتعیب 
؛ دندرک راکنا  ار  نآ  نابز  اب  یلو  تسا ) مردپ  اب  قح  دنتسناد  و   ) دنتخانش شیوخ  بلق  اب  ار  نآ  مدرم  دنکیمن . راکنا  ار  بلطم  نیا  ادخ ،

! ... تیبلها ام  قوقح  نارکنم  رب  ياو 
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یلو ! ) داب وا  رب  ادخ  تنعل  دنک ، راکنا  ار  تردپ  ّقح  سک  ره  نیسح ! يا  تفگ : رمع 
__________________________________________________

ص 4 ج 21 ، ماما ، هفیحص  (. 1)
251 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

! میدرکیم تعاطا  ام  دندرکیم ، ریما  ار  تردپ  رگا  میتفریذپ و  زین  ام  دنتخاس و  ریما  ار  ام  مدرم  هک ) ارچ  مریصقت  یب  نم 
و  ) دوخ رب  ار  رکبوبا  وت  هکنآ  زا  شیپ  دنتخاس ، ریما  شیوخ  رب  ار  وت  مدرم  مادـک  باّطخ ! رـسپ  يا  داد : خـساپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
رب ار  وت  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  تیاـضر  نودـب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  یلیلد  تّجح و  نودـب  زین  يو  یهد . رارق  ریما  مدرم )

... !؟ تسا ربمایپ  ادخ و )  ) تیاضر نامه  رفن ، ود  امش  تیاضر  ایآ  تخاس . ریما  مدرم 
تیاکـش مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  تفر و  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  یعمج  هارمه  هب  دمآ و  دورف  ربنم  زا  نیگمـشخ  تشادن ، یخـساپ  هک  رمع 

«1  ...«. » درک
تیوقت يارب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شردارب  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما  شراوگرزب  ردپ  تفالخ  نارود  مامت  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

. درکیم هزرابم  یمالسا  تموکح  نانمشد  اب  تشاد و  روضح  ناراوگرزب  نآ  رانک  رد  یمالسا  تموکح 

251 ص :  هیواعم .....  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نخس 

دیزی يارب  تعیب  یفّرعم و  يارب  یعامتجا  زین  هنیدم  رد  درک ؛ رفـس  اهرهـش  هب  دمآرب و  دیزی  تهج  تعیب  نتفرگ  يارب  هیواعم  هک  یماگنه 
: تفگ داد و  لیکشت 

!! متفرگیم تعیب  وا  يارب  متشاد ، غارس  ار  دیزی  زا  رتهب  یسک  نیملسم  نایم  رد  نم  رگا  دنگوس ! ادخ  هب 
رتهب یناسنا  تافـص  يدرف و  ياهشزرا  اهیگتـسیاش و  ردام و  ردپ ، تهج  زا  دیزی  زا  هک  ار  یـسک  وت  دنگوس ! ادـخ  هب  ًاسْفَن ؛ َو  ًاّمُأ  ماما 

!«. یتشاذگ رانک  تسا ،
؟ ییوگیم ار  تدوخ  ایوگ  تفگ : هیواعم 

__________________________________________________

78 ص 77 - ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  (. 1)
252 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

! يرآ دومرف :
«1 . » دش شوماخ  هیواعم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  يرگید  تیاور  قباطم 
( دیزی  ) وا زا  نم  دنگوس ! ادخ  هب  ُْهنِم ؛ ٌْریَخ  اَنَأ  َو  ِهِّمُأ  ْنِّم  ٌْریَخ  یِّمُأ  َو  ِهِّدَج ، ْنِّم  ٌْریَخ  يِّدَـج  َو  ِهِیبَأ ، ْنِم  ٌْریَخ  ِیبَأ  َّنِإَف  ُْهنِم ، اَِهب  ُّقَحَأ  ِهَّللاَو  اَنأ  »

«2 !«. » مرتهب وا  زا  زین  مدوخ  تسا و  رتهب  شردام  زا  مردام  شّدج و  زا  مّدج  شردپ و  زا  مردپ  هک  ارچ  مرتراوازس ؛ تفالخ  هب 
تسنادیم و تفالخ  هتـسیاش  ار  دوخ  طقف  ناـمز  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  حیرـص ، تاـملک  نیا  زا 

. دریگ تسد  هب  ار  نیملسم  روما  مامز  دیاب  يونعم - یگداوناخ و  تمظع  نآ  اب  وا - دننامه  یصخش  دوب  دقتعم 

252 ص :  دیزی .....  نامز  رد  یمالسا  تموکح  لیکشت  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شالت 

هراشا
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- هتشذگ نامز  زا  شیب  یمالسا - تموکح  لیکشت  نارگمتـس و  اب  هزرابم  يارب  طیارـش  دیزی ، ندیـسر  تفالخ  هب  هیواعم و  گرم  زا  سپ 
: تفرگ شیپ  رد  ار  یتامادقا  ریسم  نیا  رد  ترضح  نآ  دوب و  هدش  مهارف 

252 ص :  تفالخ ..... ) يارب  وا  یگتسیاش  مدع  مالعا  و   ) دیزی اب  تعیب  كرت  فلا )

يارب درف  نیرتهتسیاش  قح  هب  ار  دوخ  تسنادیمن و  عیفر  هاگیاج  نیا  هتـسیاش  زگره  ار  دیزی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  نیا  هب  هّجوت  اب 
. تخانشن ّتیمسر  هب  ار  وا  تموکح  درکن و  تعیب  دیزی  اب  دیدیم ، تفالخ  رما 

یلاو طّسوت  ترضح  نآ  دیسر و  هنیدم  هب  هیواعم  گرم  ربخ  هک  یماگنه  ور ، نیا  زا 
__________________________________________________

ص 211 ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  (. 1)
ص 265 مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  (. 2)

253 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
؟ درک یهاوخ  هچ  دیسرپ  هک  ریبز  نب  هَّللادبع  هب  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دش ، راضحا  هنیدم 

ُِعیابُأَال یِّنِإ  «. ) تسا نم  هتـسیاش  اهنت  مالـسلا  هیلع  نسح  مردارب  زا  سپ  تفالخ  رما  هک  ارچ  درک ، مهاوخن  تعیب  دیزی  اب  هاگ  چیه  : » دومرف
«1 (. » ِنَسَْحلا یِخَأ  ِدَْعب  ْنِم  ِیل  َناک  امَّنِإ  َْرمَْألا  َّنَِأل  ًاَدبَأ ، َُهل 

: دومرف زین  هنیدم  یلاو  هب  نینچمه 
َو ِقْسِْفلِاب ، ٌِنْلعُم  ِۀَمَّرَحُملا ، ِسْفَّنلا  ُِلتاق  ِرْمَْخلا ، ُبِراش  ٌقِساف  ٌلُجَر  ُدـیزَی  َو  ِۀَِـکئالَْملا ...  ُِفلَتُْخم  َو  ِۀـَلاسِّرلا ، ُنِدـْعَم  َو  ِةَُّوبُّنلا ، ِْتَیب  ُلْهَأ  اَّنِإ  »
، تسا يدرم  دـیزی  هک  یلاح  رد  میناگتـشرف ...  دـمآ  تفر و  عیفر  هاگیاج  تلاسر و  ندـعم  تّوبن و  نادـناخ  زا  اـم  ِِهْلثِِمل ؛ ُِعیاـُبی  ـال  ِیْلثِم 
اب نم ، دـننامه  یـصخش  زگره  نیاربانب ، دوشیم . روجف  قسف و  بکترم  اراکـشآ  هک  تسا  یـسک  وا  ناهانگیب ؛ لتاق  راـسگیم ، قساـف ،

«2 «. » درک دهاوخن  تعیب  يو  دننامه  يدرم 
: دومرف ّتیعطاق  اب  دیزی ، اب  تعیب  يارب  مکح » نب  ناورم   » رارصا یپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نینچمه 

یلَع ٌۀَمَّرَُحم  ُۀَفالِْخلا  ُلوُقَی : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  يِّدَج  ُْتعِمَس  ْدََقل  َو  َدیِزَی ، َْلثِم  ٍعاِرب  ُۀَّمُْألا  ِتَِیُلب  ْدَق  ْذِإ  ُمالَّسلأ  ِمالْـسِْإلا  یَلَع  َو  »
ادخ لوسر  مّدج  زا  نم  دناوخ ! ار  مالـسا  هحتاف  دـیاب  دـیآ ، راتفرگ  دـیزی  لثم  يرادـمامز  هب  یمالـسا  تّما  هک  یماگنه  َنایْفُـس ؛ ِیبَأ  ِلآ 

«3 !«. » تسا مارح  نایفسوبا  نادناخ  رب  تفالخ  دومرفیم : هک  مدینش 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالک  هب  داهشتسا  اب  دنکیم و  نایب  ار  دیزی  يرادمامز  هعجاف  قمع  هلمج ، نیا  اب  مالسلا  هیلع  ماما  عقاو  رد 

. درامشیم مارح  ار  نایفسوبا  نادنزرف  طّسوت  تفالخ  يّدصت 
__________________________________________________

ص 182 ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
ص 325 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 18 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 2)

ص 184 ج 1 ، راونالاراحب ، ص 99 و  فوهل ،)  ) فوهلم (. 3)
254 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

دیکأت یتمیق - ره  هب  دـیزی - اب  تعیب  مدـع  رب  رگید  راب  دـیامرفیم ، هّیفنح  دّـمحم  شردارب  هب  باطخ  ترـضح  نآ  هک  يرگید  نخـس  رد 
: دیامرفیم دزرویم و 
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، ایند زا  ياهطقن  چیه  رد  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ردارب ! يا  َۀَیِواعُم ؛ َْنب  َدیزَی  ُْتعَیاب  اَمل  يَوْأَم ، َو ال  ٌأَْجلَم  اْینُّدلا  ِیف  ْنُکَی  َْمل  َْول  ِهَّللاَو  یِخَأ ! ای  »
«1 «. » درک مهاوخن  تعیب  هیواعم  نب  دیزی  اب  زگره  مشاب  هتشادن  ینما  ياج  هاگهانپ و  چیه 

254 ص :  تفالخ .....  يارب  دوخ  یگتسیاش  هب  حیرصت  ب )

ّتیمکاح تیالو و  رما  هب  تبسن  دوخ  یگتسیاش  هب  تسنادیمن ، الاو  هاگیاج  نیا  هتسیاش  ار  دیزی  هکنآ  رب  هوالع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
نیملسم تفالخ  نتفرگ  هدهع  هب  یمالسا و  تموکح  لیکشت  ریسم  رد  تالمج  نیا  اب  مالسلا  هیلع  ماما  عقاو  رد  دنکیم . حیرصت  یمالسا 

. دنکیم تکرح 
: دومرف دناوخ ، ّرح »  » نایرکشل عمج  رد  رصع  زامن  زا  سپ  هک  ياهبطخ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

يا ْمَُهل ؛ َْسَیل  ام  َنیِعَّدُْـملا  ِءالُؤه  ْنِم  ْمُْکیَلَع  ِرُومُأـْلا  ِهِذـه  ِۀَـیالِِوب  یلْوَأ  ُنَْحن  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  ُْنبا  اـَنَأ  ُساَّنلا ! اَـهُّیَأ  »
«2 «. » میرتراوازس نیغورد  نایعّدم  نیا  زا  نیملسم ) تماما  و   ) امش رب  روما  نیا  تیالو  هب  ام  میادخ ، لوسر  رتخد  دنزرف  نم  مدرم !

هب دـش - حرطم  دـیزی  يدـهعتیالو  هلأسم  هک  هاگنآ  هیواـعم - تاـیح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  تسا  يدراوم  رب  هوـالع  اـهنیا  همه 
(. تشذگ نیا  زا  شیپ  هک   ) دیزرو دیکأت  تفالخ  رما  رب  شیوخ  یگتسیاش 

254 ص :  نایفوک .....  توعد  هب  خساپ  ج )

توعد هب  خساپ  یمالسا ، تموکح  لیکشت  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شالت  ياهدومن  زا 
__________________________________________________

ص 329 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 31 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 1)
( توافت یکدنا  اب   ) ص 303 ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 137 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 2)

255 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. تسا دیزی  عورشمان  تموکح  ّدض  رب  مایق  يربهر  شریذپ  تهج  نایفوک 

جیسب نانآ و  توعد  یبایزرا  يارب  هفوک  هب  ار  هللا  همحر  لیقع  نب  ملسم  بانج  دوخ ، هدنیامن  ریفس و  مالسلا  هیلع  ماما  نداتـسرف  نینچمه 
. دراد یهلا  یمالسا و  تموکح  لیکشت  تهج  مالسلا  هیلع  ماما  مزع  زا  تیاکح  مدرم ، زا  تعیب  نتفرگ  اهورین و 

ماما میمصت  دوب ، مالسلا  هیلع  بلاطیبانبیلع  نایعیش  نادنمقالع و  زکرم  هفوک  هکنیا  هب  هّجوت  اب 

255 ص :  مالسلا .....  هیلع  ماما  رضحم  هب  هفوک 

هیلع ماما  رضحم  هب  ياهمان  هفوک  ناگرزب  زا  یعمج  یعازخ » درص  نب  نامیلس   » لزنم رد  ییامهدرگ  کی  لابند  هب  هیواعم و  گرم  زا  سپ 
. دندرک یگدامآ  مالعا  یناگمه  یتضهن  ییاپرب  تهج  ترضح  نآ  يربهر  شریذپ  يارب  هتشون و  مالسلا 

یهورگ رهاظم و  نب  بیبح  داّدش و  نب  ۀعافر  هبجن ، نب  ّبیسم  درص ، نب  نامیلس  ینعی  هعیش ، ناگرزب  زا  نتراهچ  مان  هک  ار  همان  نومضم 
: تسا نینچ  هدمآ ، نآ  رد  نایعیش  زا  رگید 

نانآ هدرگ  رب  تّما  تیاضر  نودـب  هک  ومه  تخاس ، دوبان  ار  زوتهنیک  راکمتـس و  نمـشد  نآ  هیواـعم )  ) هک مییوگیم  ساپـس  ار  يادـخ  »
 ... داد نادیم  ناراکبان  هب  هتشک و  ار  نانآ  نابوخ  درک و  بصغ  ار  اهنآ  لاوما  دش و  راوس 

. دروآدرگ قح  روحم  رب  ار  ام  همه  وت  دوجو  تکرب  هب  دنوادخ  هک  دیما  نادب  ایب ! ام  يوس  هب  میرادن ؛ ییاوشیپ  ماما و  ام ، کنیا 
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ییاـنتعا وا  هب  و   ) میوشیمن رـضاح  یمومع  تاـعامتجا  هعمج و  زاـمن  رد  وا  اـب  اـم  تسا و  هراـمالاراد  رد  هفوـک ) یلاو   ) ریـشب نب  ناـمعن 
هب هک  میوش  ربخ  اب  رگا  و  میرادن )

256 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 «. » میزاسیم شقحلم  ماش  هب  هدرک و  نوریب  هفوک  زا  ار  وا  ییآیم ، ام  يوس 

256 ص :  هفوک .....  هب  ملسم  مازعا  مالسلا و  هیلع  ماما  خساپ 

نانآ هب  خـساپ  رد  ياهمان  ترـضح  نآ  مالـسلا ، هیلع  ماما  يربهر  شریذـپ  يارب  یگدامآ  مـالعا  هفوک و  مدرم  دّدـعتم  ياـههمان  لاـبند  هب 
: تسا نینچ  مالسلا  هیلع  ماما  همان  داتسرف . رهش  نآ  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  شیومعرسپ  سپس  تشون ،

َو ْمُِکُبتُِکب - َّیَلَع  امِدَق  ًادیِعَـس  َو  ًاِئناه  َّنِإَف  ُدـَْعب : اَّمَأ  َنیِِملْـسُْملا . َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِإَلَْملا  َیلِإ  ٍِّیلَع ، ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َنِم  ِمیِحَّرلا . ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
ْنَأ ُهَّللا  َّلََعل  ِْلْبقَأَف ، ٌمامِإ  اْنیَلَع  َْسَیل  ُهَّنَأ  : » ْمُکِّلُج ََۀلاقَم  َو  ُْمتْرَکَذ ، َو  ُْمتْـصَصَْتقا  يِذَّلا  َّلُک  ُتْمِهَف  ْدَق  َو  ْمُِکلُـسُر - ْنِم  َّیَلَع  َمِدَق  ْنَم  َرِخآ  اناک 
ََّیلِإ َُبتْکَی  ْنَأ  ُُهتْرَمَأ  َو  ٍلـیِقَع  ِْنب  َِملْـسُم  ِیْتَیب  ِلـْهَأ  ْنِم  ِیتَِـقث  َو  یِّمَع  َْنبا  َو  یِخَأ  ْمُْکَیلِإ  ُْتثََعب  ْدَـق  َو  ِّقَْحلا .» َو  يدُْـهلا  یَلَع  َکـِب  اـنَعَمْجَی 

. ْمُِکیْأَر َو  ْمُکِْرمَأ  َو  ْمُِکلاِحب 
ُمِْدقَأ ْمُِکُبتُک ، ِیف  ُْتأَرَق  َو  ْمُُکلُـسُر  ِِهب  َّیَلَع  ْتَمِدَق  ام  ِْلثِم  یَلَع  ْمُْکنِم ، یجِْحلا  َو  ِلْضَْفلا  ِيَوذ  َو  ْمُِکئَلَم ، ُْيأَر  َعَمْجَأ  ْدَق  ُهَّنَأ  ََّیلِإ : َبَتَک  ْناَف 

َو ِهَّللا  ِتاذ  یلَع  ُهَسْفَن  ُِسباْحلا  َو  ِّقَْحلِاب ، ُِنئادـلا  َو  ِطْسِْقلِاب ، ُذِـخْآلا  َو  ِباتِْکلِاب ، ُلـِماْعلا  اَّلِإ  ُماـمِْإلا  اَـم  يِرْمَعَلَف  ُهَّللاَءاـش . ْنِإ  ًاکیـشَو  ْمُْکیَلَع 
«. ُمالَّسلا

هب ناتیاههمان  هارمه  دیعـس  یناه و  ناناملـسم ! نانمؤم و  زا  ناگرزب  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  نابرهم ؛ هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب  »
نیا هدرشف ) روط  هب   ) ناتیاههمان همه  ياوتحم  دندروآ - ار  ناتیاههمان  هک  دندوب  یناسک  نیرخآ  نت  ود  نیا  و  دندمآ - نم  يوس 

__________________________________________________

اهَّزَْتباَف ِۀَّمُْألا  ِهِذه  یَلَع  يزَْتنا  يِذَّلا  َدِینَْعلا ، َراَّبَْجلا  َكَّوُدَع  َمَصَق  يِذَّلا  ِهَِّللُدْمَْحلاَف  ُدَْعب  امَأ  َوُه ؛ اَّلِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  َهَّللا  َْکَیلِإ  ُدِمَْحن  اَّنِإَف  (. ... 1)
انَعَمْجَی ْنَأ  ُهَّللا  َّلََعل  ِْلْبقَأَف ! ٌمامِإ  اْنیَلَع  َْسَیل  ُهَّنِإ  اهَرارِش ... ، یْقبَتْسا  َو  اهَرایِخ ، َلَتَق  َُّمث  اْهنِم ، ًیـضِر  ِْریَِغب  اْهیَلَع  َرَّمََأت  َو  اهَْئیَف ، اهَبَـصَغ  َو  اهَْرمَأ ،

َْتلَْبقَأ ْدَق  َکَّنَأ  انَغََلب  ْدَق  َْول  َو  ٍدیع ، َیلِإ  ُهَعَم  ُجُرَْخن  َو ال  ٍۀَـعْمُج ، ِیف  ُهَعَم  ُعِمَتَْجن  انَْـسل  ِةَرامِْإلا ، ِرْـصَق  ِیف  ٍریَِـشب  ُْنب  ُنامْعُّنلا  َو  ِّقَْحلا  یَلَع  َِکب 
ص 333) ج 44 ، راونالاراحب ، . ) ِماَّشلِاب ُهَقَْحَلن  یّتَح  ُهانْجَرْخَأ  اْنَیلِإ 

257 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
، نم نونکا  دروآدرگ .» تیاده  ّقح و  روحم  رب  ار  ام  وت  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  تسا  دیما  ایب ! ام  يوس  هب  میرادن ، ییاوشیپ  ماما و  : » هک دوب 

اههمانرب میمصت و  هک  مداد  نامرف  وا  هب  متسرفیم ؛ امش  يوس  هب  ار  لیقع - نب  ملسم  منادناخ - زا  دامتعا  دروم  صخش  ومع و  رسپ  ردارب ،
. دسیونب نم  يارب  ار  ناتراکفا  و 

يوس هب  يدوز  هب  دنگنهامه ؛ هارمه و  هدـش ، رکذ  ناتیاههمان  رد  هک  هچنآ  اب  امـش ؛ نادـنمدرخ  ناگرزب و  هک  دـهد  عالّطا  نم  هب  هاگ  ره 
هَّللاءاشنا دمآ . مهاوخ  امش 

، دراد اپ  رب  ار  داد  لدـع و  دـنک و  لمع  ادـخ  باتک  هب  هک  تسا  یـسک  اهنت  اوشیپ  ماما و  دـنگوس ! مناج  هب  دومرف ): هفاضا  همان  نایاپ  رد  )
«1 «. » دنک ادخ  هار  فقو  ار  دوخ  هتفریذپ و  ار  قح  نید 

تموکح لیکشت  يوما و  دیلپ  تموکح  ینوگنرس  يارب  مایق  ریـسم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  تقیقح  نیا  يایوگ  یبوخ  هب  همان  نیا 
زا ات  دنکیم ، مازعا  رهـش  نآ  هب  ار  دامتعا  دروم  هاگآ و  ياهدـنیامن  تسخن  عاضوا ، یبایزرا  يارب  ور ، نیا  زا  تشادیم . رب  ماگ  یمالـسا 

. درادرب مدق  هار  نیا  رد  نایعیش  یگدامآ  اهورین و  جیسب  اب  دوش و  هاگآ  رما  تقیقح 
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هب هن  هک  ماش - مکاح  تقایل  مدـع  يربهر و  تماما و  تهج  دوخ  یگتـسیاش  رب  تسا  يدـیکأت  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  یناـیاپ  هلمج 
ماما مزع  رب  تسا  ياهنیرق  دوخ  نیا  هک  دنکیم - ادخ  هار  فقو  ار  دوخ  هن  درادیم و  اپ  رب  ار  داد  لدـع و  هن  دـنکیم و  لمع  ادـخ  باتک 

. داد لدع و  ییاپرب  نیملسم و  تفالخ  تماما و  شریذپ  تهج 
هدامآ اهورین و  جیسب  رب  رگید  راب  درادیم ، موقرم  وا  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  ملسم  مازعا  اب  هارمه  هک  ياهمان  رد  نینچمه  مالسلا  هیلع  ماما 

: میناوخیم همان  نیا  رد  دزرویم . دیکأت  مدرم  يزاس 
یَلَع َلَمْعَأ  یّتَح  ِْریَْخلاـِب ، یل  ْلِّجَعَف  ِیتَْعَیب  یَلَع  َنیِعِمَتُْجم  َساَّنلا  َْتیَأَر  ْنِإَـف  َنایْفُـسِیبَأ ، ِلآ  ْنَع  ْمُْهلُذْـخا  َو  ِیتَعاـط ، َیلِإ  َساَّنلا  ُْعداَو  »... 

زا ار  نانآ  نک و  توعد  نم  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  يدیسر ) هفوک  هب  نوچ  ( ... ؛ یلاعَت ُهَّللاَءاشْنِإ  َِکلذ  ِبَسَح 
__________________________________________________

381 ص 380 - دیفم ، داشرا  (. 1)
258 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 «. » منک لمع  نآ  ربارب  ات  زاس  ربخ  اب  ارم  دندرک ، تعیب  ًاقفّتم  مدرم  رگا  رادزاب . نایفسیبا  لآ  تیامح 
تعیب و يارب  نانآ  یگچراـپکی  مالـسلا و  هیلع  ماـما  تعاـطا  هب  مدرم  یناوخارف  نایفـسوبا و  نادـناخ  تیاـمح  زا  مدرم  نتخاـس  هدـنکارپ 

. دراد تموکح  لیکشت  تهج  بسانم  ياهراک  زاس و  هّیهت  زا  ناشن  همه  همه و  یهارمه ،
ماما اب  یهارمه  يزابناج و  يارب  نانآ  یگدامآ  مـالعا  يو و  اـب  مدرم  زا  يداـیز  هورگ  تعیب  هفوک و  هب  مالـسلا  هیلع  ملـسم  دورو  زا  سپ 
هفوک مزاع  هکم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ملـسم ، بانج  ناگداتـسرف  طّسوت  مالـسلا  هیلع  ماـما  رـضحم  هب  نآ  ساـکعنا  مالـسلا و  هیلع 

«2 . » دوشیم
: دیامرفیم ساّبع  نبا  اب  ییوگتفگ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

نایفوک ناگداتـسرف  اههمان و  اهنیا  ُهَناْحبُـس ؛ ِهَّللاَْدنِع  َّیَلَع  ُرْذُْعلا  ُمَُهل  َماق  َو  ْمُُهَتباجِإ  َّیَلَع  َبَجَو  ْدَق  َو  ْمُُهلُـسُر ، َو  ِۀَفوُْکلا  ِلْهَأ  ُُبتُک  ِهِذه  َو  »
«3 «. » تسا هدش  مامت  نم  رب  یهلا  تّجح  هک  ارچ  مهد ، خساپ  ار  نانآ  توعد  تسا  مزال  نم  رب  تسا .

: دومرف ریبز  نب  هَّللادبع  هب  نینچمه 
قالط و هب  يرادافو  رد  هک  هفوک  مدرم  زا  نت  رازه  لهچ  تعیب  ِۀَـفوُْکلا ؛ ِلْهَأ  ْنِم  ِقاتِْعلا  َو  ِقـالَّطلِاب  ِیل  َنوُِفلْحَی  ًاـْفلَأ  َنیَِعبْرَأ  ُۀَْـعَیب  ِیْنتَتَأ  »

«5 «. » تسا هدیسر  متسد  هب  دناهدروخ ، دنگوس  « 4  » قاتع
هّکم زا  ترضح  جورخ  ّتلع  زا  هک  یماگنه  عیطم - نب  هَّللادبع  اب  تاقالم  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

__________________________________________________

ص 196 ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 53 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 1)
ص 418 دیفم ، داشرا  ص 297 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  هب : دینک  عوجر  (. 2)

ص 122 ج 2 ، خیراوتلا ، خسان  ص 246 و  ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم  (. 3)
مامت دنوش و  هقّلطم  دوخ  هبدوخ  اهنآ  نارسمه  دنتسکش ، ار  دوخ  دنگوس  رگا  هک  تسا  هدوب  نیا  قاتع  قالط و  هب  دنگوس  زا  روظنم  (. 4)

تسا حیحص  دنگوس  هنوگ  نیا  هک  دنتشاد  هدیقع  هّماع  ياهقف  زا  یعمج  دندرگ . دازآ  اهنآ  نامالغ 
ثیدح 249 ص 194 ، مالسلا ،) هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرش  رد   ) رکاسع نبا  خیرات  (. 5)

259 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: دیامرفیم تحارص  هب  دنکیم - لاؤس 

نم زا  دنتـشون و  همان  هفوک  مدرم  ِعَدـِْبلا ؛ ِۀـَتاما  َو  ِّقَْحلا  ِِملاعَم  ِءایْحا  ْنِم  اْوَجَر  اـِمل  ْمِْهیَلَع  َمِدـْقَأ  ْنَأ  ِینَنُولَأْـسَی  ََّیلِإ  اُوبَتَک  ِۀَـفوُْکلا  َلـْهَأ  َّنِإ  »
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«1 «. » دوش دوبان  اهتعدب  هدنز و  قح  ياههناشن  یمالسا ) تموکح  لیکشت  اب   ) هک دیما  نادب  مورب ، نانآ  يوس  هب  هک  دنتساوخ 
فادها زا  یکی  دمآ - دهاوخ  اهدادیور  شخب  رد  نآ  زا  یتمـسق  تشذـگ و  نآ  زا  یـشخب  هک  یخیرات - دـهاوش  هب  هّجوت  اب  لاح ، ره  هب 

هانپ رد  ات  دوب ، شیوخ  یلصا  هاگیاج  هب  یمالسا  تفالخ  ندنادرگزاب  عقاو  رد  یمالسا و  تموکح  لیکشت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق 
. ددرگ دوبان  اهتعدب  يدیلپ و  لطاب و  دوش و  ایحا  قح  دبای ، شرتسگ  داد  لدع و  نآ 

دنچ يورین  اب  دیاب  هک  درک  مامت  مالـسلا  هیلع  ماما  رب  ار  تّجح  رما ، نیا  رب  نانآ  رارـصا  دیکأت و  هفوک و  مدرم  یگدامآ  مالعا  ینابیتشپ و 
طّسوت زین  نآ  زا  لبق  دمآ و  هفوک  تمس  هب  ور  نیا  زا  دنک و  مایق  دیزی  دننام  يرگمتـس  ياورنامرف  بصاغ و  مکاح  ّدض  رب  يرفن  رازه  هد 

. دش ربخ  اب  نایفوک  یهارمه  زا  ملسم  بانج  شیوخ  ریفس 

259 ص :  تداهش .....  زا  یهاگآ  اب  یمالسا  تموکح  لیکشت  يارب  مایق 

مایق هفوک و  يوس  هب  تکرح  ریسم  رد  شنارای  شیوخ و  تداهش  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ایآ  هک  تسا  لاوئـس  نیا  حرط  ياج  نونکا 
یمالـسا تموکح  لیکـشت  يارب  يزیر  همانرب  مایق و  اب  تداهـش  هب  یهاگآ  دوب ، علّطم  رما  نیا  زا  رگا  و  ریخ ؟ ای  دوب ، هاگآ  دیزی ، ّدـض  رب 

؟ تسا راگزاس  هنوگچ 
، تداهـش هب  نیقی  اب  دوب و  هاگآ  شیوخ  مایق  ماجرف  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسین  يدیدرت  چیه  ياج  یخیرات  دـهاوش  ساسا  رب 

هک روبزم  دهاوش  زا  یشخب  هب  تسخن  تمسق  نیا  رد  یلو  تسا  هدمآ  باتک  نیمه  رد  نآ  نشور  دهاوش  درک و  زاغآ  ار  شیوخ  تضهن 
__________________________________________________

ص 245 لاوطلا ، رابخا  (. 1)
260 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. میزادرپیم قوف  شسرپ  خساپ  هب  سپس  هدرک  هراشا  دنکیم ، دییأت  ار  شیوخ  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  ماما  یهاگآ  ملع و 
نیسح ماما  تداهش  عوضوم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ّتنس  لها  هعیـش و  قیرط  زا  هک  يرابخا  تایاور و  تسا  رکذ  هب  مزال 

: دیوگیم ساّبع  نبا  هک  دوب  روهشم  ياهزادنا  هب  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع 
ماما هک  میتشادـن  يدـیدرت  یگمه  تیب  لهاام  ِّفَّطلِاب ؛ ُلَتُْقی  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َْنب  َْنیَـسُْحلا  َّنأ  ْنوُِرفاوَتُم  ْمُه  َو  ِْتیَْبلا  َلْهأ  ُّکُشَن  اّنُک  اـم  »

«1 «. » دیسر دهاوخ  تداهش  هب  البرک )  ) فط نیمزرس  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 
. دندوب عالّطا  اب  ترضح  نآ  تداهش  ّلحم  زا  یّتح  تیب  لها  مومع  هکلب  ماما ، اهنت  هن  دوشیم ، هدافتسا  تیاور  نیا  دافم  زا  هکنانچ 

«2 ! » تسا هدرک  لقن  هراب  نیا  رد  تیاور  کی  داتفه و  راونالاراحب  رد  یسلجم  هماّلع 
. تسا هدش  لقن  ترضح  نآ  دوخ  نابز  زا  هک  تسا  نآ  زا  یکچوک  شخب  اهنت  دیآیم  لابند  هب  هک  ییاههنومن 

: تشون نینچ  مشاه  ینب  هب  باطخ  رد  هنیدم  رد  شتکرح  زاغآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  - 1
هب دـنامب  سک  ره  دـسریم و  تداهـش  هب  ددـنویپب  نم  هب  امـش  زا  سک  ره  َحـْتَْفلا ؛ ُِغْلبَی  َْمل  َفَّلََخت  ْنَم  َو  َدِهُْـشتْسا ، ُمُْکنِم  یب  َقَِحل  ْنَم  َّنا  »

«3 «. » دیسر دهاوخن  يزوریپ 
يو خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  درک ، لقن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نابز  زا  ار  ماما  تداهـش  ربخ  شناردارب  زا  یکی  هک  یماگنه  - 2

: دومرف
__________________________________________________

ص 160 ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
266 ص 223 - ج 44 ، راونالا ، راحب  (. 2)
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تمیزع لاح  رد  ار  نومضم  نیمه  هیبش  هکنآ  بلاج  ص 76 . ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 296 ؛ نیسحلا ، تاملک  ۀعوسوم  (. 3)
هار رد  تسا  رضاح  امـش  زا  کی  ره  انَعَم ؛ ْلَحْرَْیلَف  ُهَسْفَن  ِهَّللا  ِءاِقل  یلَع  ًانِّطَُوم  ُهَتَجْهُم  انیف  ًالِذاب  َناک  ْنَم  : » دومرف نایب  مدرم  عمج  رد  هکم  زا 

ص 593) ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  « ) دشاب هارمه  ام  اب  درذگب  شناج  زا  دنک و  راثن  ار  شبلق  نوخ  ام 
261 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

هک تسا  هدرک  لقن  مردـپ  ُهْمَلْعَأ ؛ َْمل  ام  َتِْملَع  َکَّنأ  ُّنُظَتَف  ِِهَتبُْرتِبْرُِقب  ُنُوکَت  یَتبُْرت  َّنأ  َو  یْلتَق ، َو  ِِهْلتَِقب  ُهَرَبْخأ  ِهللا  َلوُسَر  َّنأ  یبأ  ینَثَّدَـح  »
دهاوخ مردپ  تبرت  کیدزن  نم  تبرت  هک  دومرف  تسا و  هتخاس  ربخ  اب  نم  مردپ و  ندش  هتـشک  زا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

«1 « .»؟ منادیمن نم  هک  ینادیم  ار  يزیچ  ینکیم  رکف  وت  دوب ،
درک داهنـشیپ  هّیفنح  دّمحم  هک  هاگنآ  دوشیم . ناونع  هّکم  رد  هّیفنح  دّـمحم  شردارب  اب  ترـضح  نآ  يوگتفگ  رد  بلطم  نیمه  هیبش  - 3

: دومرف دنک ، يراددوخ  قارع  هب  نتفر  زا  مالسلا  هیلع  ماما 
ادج وت  زا  هکنآ  زا  دـعب  اًلیتَق ؛ َكارَی  ْنَأ  َءاشْدَـق  َهَّللا  َّنإَف  ْجُرْخا  ُْنیَـسُح ! ای  َلاقَف : َُکْتقَراف  ام  َدـَْعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  یناتآ  »

هتـشک ار  وت  تسا  هتـساوخ  دنوادخ  اریز  نک ، تکرح  نیـسح ! يا  دومرف : هک  مدید  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـش 
«2 «. » دنیبب

هنوگ نآ  دـنوادخ  متخاس ، هناور  هفوک  لها  يوس  هب  ار  وت  نم  دومرف : يو  هب  ملـسم  مازعا  ماگنه  ماـما  هک  تسا  ینخـس  رگید ، هنومن  - 4
. دهد ناماس  ار  تراک  ددنسپیم  دراد و  تسود  دوخ  هک 

: دوزفا ماما  هاگنآ 
«3 «. » میریگ رارق  ادهش  هاگیاج  رد  وت  نم و  هک  مراودیما  ِءادَهُّشلا ؛ ِۀَجَرَد  یف  َْتنا  َو  اَنا  َنوُکا  ْنأ  وجْرأ  »

. دنکیم وزرآ  ار  نیمه  تسا و  هدیزگرب  ار  تداهش  هار  شنارای  دوخ و  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  تقیقح  نیا  يایوگ  نخس  نیا 
، هدرک یفّرعم  شیوخ  لـتاق  ار  ناـنآ  هفوک ، مدرم  ياـههمان  هب  هراـشا  اـب  هفوـک ، لـها  زا  يدرم  خـساپ  رد  ترـضح  نآ  هکنآ  بیجع  - 5

: دیامرفیم
__________________________________________________

100 ص 99 - فوهل ،)  ) فوهلم (. 1)
ص 593 ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  ص 364 و  ج 44 ، راونالا ، راحب  (. 2)

ص 196 ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  (. 3)
262 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 «. » منادیمن دوخ  لتاق  زج  ار  نانآ  نم  یلو  تسا  هفوک  مدرم  ياههمان  نیا  یِلتاق ؛ اَّلِإ  ْمُهارَأ  َو ال  ََّیلِإ ، ِۀَفوُْکلا  ِلْهَأ  ُُبتُک  ِهِذه  »
نینچ درک و  داریا  قارع  يوـس  هب  تکرح  زا  لـبق  هّکم  مدرم  عـمج  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  ینانخـس  اـهنیا  همه  زا  رتحیرـص  - 6

: دومرف
ال ًابَغَس ، ًَۀبَرْجَأ  َو  ًافْوَج  ًاشارْکَأ  یّنِم  َّنَأَلْمَیَف  الَبْرَک ، َو  ِسیِواوَّنلا  َْنَیب  ِتاوَلَْفلا  ُنالْسُع  اهُعَّطَقَتَت  یلاصْوَِأب  ّینَأَک  ِهِیقال ، اَنَأ  ٌعَرْصِم  ِیلَرِّیُخ  َو  »... 

ياهگرگ هک  منیبیم  ایوگ  دیـسر . مهاوخ  نآ  هب  نم  هک  تسا  هدـش  راـیتخا  یهاـگ » تداهـش   » نم يارب  ِمَلَْقلاـِب ؛ َّطُـخ  ٍمْوَی  ْنَع  َصیحَم 
ار دوخ  یلاخ  ياهبیج  اهمکـش و  هدرک و  ادج  ارم  دنب  دـنب  البرک  و  البرک ) یکیدزن  رد  دوهی  ناتـسربق   ) سیواون نایم  قارع  ياهنابایب 

«2 «. » تسین ياهراچ  هدش ، هتشون  یهلا  ردق  اضق و  تسد  اب  هک  يزور  زا  دننکیم . رپ  زیاوج ) تفایرد  نم و  نتشک  اب  )
یهاگآ شیوخ  ندش  هتشک  لصا  زا  اهنت  هن  ماما  هک  دنامیمن  یقاب  یّکـش  تسد ، نیا  زا  رگید  ناوارف  ياههنومن  نخـس و  نیا  هظحالم  اب 

. تسا هدوب  عالّطا  اب  دوخ  نالتاق  زین  تداهش و  ّلحم  زا  ًاقیقد  هکلب  تشاد ،
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***
هب ماـما  ناـنیمطا  هنوگچ  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  دوب ، هاـگآ  تکرح  نیا  ماجنارـس  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  نیا  هب  هّجوـت  اـب  کـنیا 

ماجنارس مه  مالسلا  هیلع  ماما  دوشیم  هنوگچ  ینعی  تسا ؟ عمج  لباق  یمالسا  تموکح  هب  یبایتسد  يارب  ترضح  نآ  تکرح  اب  تداهش 
؟ دنک مایق  یمالسا  تموکح  لیکشت  دصق  هب  لاح  نیع  رد  دشاب و  هتشاد  نیقی  شنارای  شیوخ و  تداهش  هب  دنادب و  ار  راک 

دنتسناوتن هک  ار  ناگدنسیون  زا  یخرب  هک  دراد  ّتیّمها  ياهزادنا  هب  لاؤس  نیا  هب  خساپ 
__________________________________________________

( مالسلا هیلع  نیسح  ماما  شخب   ) ص 211 ج 33 ، رکاسع ، نبا  خیرات  (. 1)
ص 35 فوهل ،)  ) فوهلم (. 2)

263 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ّهلدا مامت  و  دـننک ! راکنا  ار  راک  ماجرف  زا  ماما  یهاگآ  یّلک  روط  هب  اـت  تشاد  نآ  رب  دـنهد ، قفو  هجیتن » زا  یهاـگآ   » و هفیظو » يادا   » نیب

! دنرب لاؤس  ریز  تسا ، هدش  دراو  عوضوم  نیا  رد  هک  ار  ییاور  یخیرات و 
هب لمع  هفیظو و  صیخـشت  تسا  مهم  هچنآ  نید ، گنهرف  رد  دشاب . یهلا  نادرم  هفیظو  هدننک  نییعت  دناوتیمن  راک  هجیتن  هکنآ  زا  لفاغ 

. دراد رارق  مود  هلحرم  رد  هاوخلد ، هجیتن  هب  ندیسر  اّما  تسا و  نآ 
، دراد ّتیولوا  دنچ  ره  هجیتن »  » و هفیظو »  » نیب عمج  هک  تسا  ّتیعقاو  نیا  يایوگ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هریـس  مالـسا و  نآرق و  میلاعت 

. دشابیم هجیتن » هب  ندیسر   » رب مّدقم  هفیظو » هب  لمع   » یلو
دـسرن رگا  و  رتهب ؛ هچ  دـسرب  بولطم  هجیتن  هب  هاگ  ره  دـهن ، ماگ  هفیظو  ماجنا  ریـسم  رد  تسا  مزال  ینامیا  اب  درف  ره  رب  رگید : تراـبع  هب 
رایـسب اریز  دراداو . راـک  هب  ار  وجهناـهب  دارفا  دـناوتیم  هک  تسا  یّمهم  بولطم  دوخ  هدـش ، هفیظو  ماـجنا  ریـسم  دراو  هک  راـک  نیا  سفن 

. دننامیم زاب  هجیتن  هب  ندیسر  هفیظو و  ماجنا  زا  تسا ، كوکشم  هجیتن  لوصح  هک  نیا  هناهب  هب  نایوجهناهب  هک  دوشیم 
ياههزیگنا زا  لاح  نیع  رد  دنکیم ، دای  شنارای  شیوخ و  تداهـش  زا  تحارـص  اب  هک  ینانخـس  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا 

یمک ناراـی و  ییاـفویب  : » دـیامرفیم یّتـح  دروآیم و  ناـیم  هب  نخـس  ینید ، فیلکت  یهلا و  هفیظو  ناوـنع  هب  زین  شیوـخ  تکرح  یهلا 
«. درادیمن زاب  مفیلکت  زا  ارم  تارفن 

: دیامرفیم هدرک ، هراشا  هتکن  نیمه  هب  گنج  زاغآ  زا  شیپ  اروشاع  زور  رد  ترضح  نآ 
زا مدرک و  مامت  ار  تّجح  نم  هک  دیشاب ! هاگآ  ِباحْصَْألا ؛ َِۀلَذَخ  َو  ِداتِْعلا  ِۀَِّلق  یلَع  ِةَرْـسُْألا  ِهِذِهب  ٌفِحاز  یِّنِإ  الا  ُتْرَْذنَأ ، َو  ُتْرَذْعَأ  ْدَق  الَأ  »

ییافویب هاپس و  نتشادن  دوجو  اب  هداوناخ ، نیمه  اب  نم  هک  دیشاب ! هاگآ  مداد . ربخ  قح ، ِنافلاخم  موش  تبقاع 
264 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 «. » درک مهاوخ  داهج  نارای ،
اب ماما  هک  تسا  نیا  دنکیمن . دراو  وا  مزع  رد  یللخ  نارای ، یمک  هاپـس و  نتـشادن  تسا و  هفیظو  يادا  ددـصرد  مالـسلا  هیلع  ماما  يرآ ،

هدوب هفیظو » هب  لمع   » مکح هب  تسرد  نیا  درک و  مایق  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  هزیگنا  اب  دوب ، هاگآ  رما  تبقاع  زا  اًلماک  هک  نیا  دوجو 
. تسا

ساـسحا لاـحره  رد  رظنم  نیا  زا  ناـنآ  تسا . هدوب  هفیظو » هب  لـمع   » و ینید » فیلکت   » قبط هراومه  مالـسلا  مهیلع  موـصعم  ناـماما  هریس 
. دندیسریم يزوریپ - ای  تداهش  «- 2 « » یکین ود  زا  یکی  ِْنیَیَنْسُْحلا ؛ يَدْحِإ   » هب نآرق  ریبعت  هب  و  دندرکیم . يزوریپ 

. دوب يزوریپ  نانآ  يارب  تروص  ود  ره  دندشیم ، دیهش  هچ  دندشیم و  زوریپ  هچ 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  انبم  نیمه  رب 
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َناک ْنَم  ُّدَـتْعَی  ْمَلَف  ِءاجَّرلا ، َنُود  ُءاضَْقلا  َلاح  ْنِإ  َو  ِرْکُّشلا ، ِءادَأ  یلَع  ُناعَتْـسُْملا  َوُه  َو  ِِهئامْعَن ، یلَع  َهَّللا  ُدَـمْحَنَف  ُّبُِحن  اـِمب  ُءاـضَْقلا  َلََزن  ْنِإ  »
يرازگرکش يارب  میرازگساپس و  تمعن  نآ  رب  ار  دنوادخ  دوش ، لزان  میدنـسپیم  هچنآ  رب  یهلا  ياضق  رگا  ُهَتَریرَـس ؛ يْوقَّتلا  َو  ُهَتَِّین  ُّقَْحلا 

قح و شتّین  هک  یـسک  سپ  میـسرب ) تداهـش  هب  و  ، ) دوش عنام  میراد  دیما  نآ  هب  هچنآ  ام و  نایم  یهلا  ریدقت  رگا  میبلطیم و  يرای  وا  زا 
«3 («. » تسا هدرک  لمع  دوخ  هفیظو  هب  و   ) هتشذگن قح  زا  دشاب  اوقت  شنورد 

: دیامرفیم اذل  درکیمن ، یقرف  دوب  هچ  ره  هجیتن  دوب ، هفیظو » هب  لمع   » هوکشاب ياههولج  زا  یکی  مالسلا  هیلع  ماما  تکرح 
هچ میوش ، هتـشک  هچ  دـشاب ، ریخ  هدومرف  رّرقم  ام  يارب  دـنوادخ  هچنآ  میراودـیما  انْرِفَظ ؛ ْمَأ  اـْنِلُتق  اـِنب ، ُهَّللا  َدارَأ  اـم  ًاْریَخ  َنوُکَی  ْنَأ  وُجْرَأ  »

«4 !«. » میدرگ زوریپ 
__________________________________________________

ص 329 ج 44 ، راونالاراحب ، (. 1)
هیآ 52 هبوت ، (. 2)

ص 290 ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 3)
ص 597 ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  (. 4)

265 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
( یمالسا تموکح  لیکشت  يارب  مایق   ) هفیظو هب  لمع  و  تداهش )  ) راک ماجنارـس  زا  یهاگآ  نیب  یتافانم  چیه  هک  تسا  نشور  نایب  نیا  اب 

. تسین
***

یلمع و یباـیتسد  ینعم  هب  سّدـقم ، ماـیق  نیا  رد  تموـکح  لیکـشت  هزیگنا  دوـجو  هک  تسا  يرورـض  زین  هتکن  نیا  يروآداـی  ناـیاپ ، رد 
نارود ناگدـنامزاب  تسد  ندـش  هاـتوک  زاـسهنیمز  ترـضح  نآ  تداهـش  هکلب  تسین ، ناـمز  زا  ههرب  ناـمه  رد  تموـکح  نآ  هب  لـعفلاب 

. دوب نآ  لابند  هب  ماما  هک  تسا  یتّیعقاو  نیا  دوب و  هدنیآ  رد  یمالسا  تموکح  زا  ّتیلهاج 
لیخد سّدقم  تکرح  نیا  قّقحت  رد  زین  يرگید  فادها  دوبن ، فده  کی  نیا  هب  رـصحنم  مالـسلا  هیلع  ماما  تکرح  ياههزیگنا  هوالع  هب 

. دش هراشا  اهنآ  هب  هتشذگ  ثحابم  رد  هک  هدوب 
***

269 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

اروشاع مایق  ياهدادیور  مراهچ : شخب 

269 ص :  البرک .....  ات  هنیدم  زا   1

هراشا

271 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: هراشا

. دریگیم رارق  یسررب  دروم  تمسق  ود  رد  شخب  نیا 
البرک رد  ترـضح  نآ  تداهـش  ات  هیواـعم  رـصع  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسحماما  هب  طوبرم  ثداوح  هب  ـالبرک ) اـت  هنیدـم  زا   ) تسخن تمـسق 

ترـضح و نآ  یهوتـسن  هزرابم و  حور  زا  هک  تسا  هّجوت  دروم  یثداوح  اهدادیور و  وس ، کی  زا  یخیرات ، ریـس  نیا  رد  دراد . صاصتخا 

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com


يرجه و لاـس 61  ياروشاـع  هب  رگیدـکی  یپ  زا  هک  دوـشیم  هتخادرپ  ییاـهارجام  هلـسلس  هب  رگید ، يوـس  زا  دراد و  تیاـکح  شناراـی 
. دیدرگ رجنم  ترضح  نآ  هتخابكاپ  نارای  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  هَّللادبعابا  تداهش 

، هفوک رد  روضح  البرک و  زا  تکرح  زا  سپ  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  نادناخ  هب  طوبرم  ثداوح  هب  هنیدـم ) ات  البرک  زا  ، ) مود تمـسق  رد 
. دش دهاوخ  هتخادرپ  هنیدم  هب  تعجارم  البرک و  هب  دّدجم  تشگزاب  ماش ،

. تسا هدمآ  دادیور  نآ  زا  لیلجت  ای  لیلحت و  رد  یتاکن  ًاتدمع  اهدادیور ، نیا  لقن  ِلیذ  رد  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 
***
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272 ص :  موثلک .....  ّما  يراگتساوخ  - 1

ّما  » تساوخ يو  زا  تشون و  ياهمان  دوب - زاجح  رادناتـسا  هک  ناورم - هب  هیواـعم  دـنکیم : لـقن  نینچ  ملاوع »  » باـتک رد  ینارحب  موحرم 
يراگتساوخ نایرج  تفر و  رفعج  نب  هَّللادبع  غارس  هب  ناورم  دنک . يراگتـساوخ  دیزی  شدنزرف  يارب  ار  رفعج » نب  هَّللادبع   » رتخد موثلک »

. تشاذگ نایم  رد  وا  اب  ار 
. تسا رتخد  نیا  ییاد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ام  ياقآ  تسد  هب  هکلب  تسین ؛ نم  تسد  هب  موثلک » ّما   » رایتخا تفگ : هَّللادبع 

هیاـم هچنآ  هب  ار  رتـخد  نیا  ایادـخ  منکیم ؛ ریخ  بـلط  دـنوادخ  زا  : » دوـمرف دـندناسر ؛ مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  عـالطا  هـب  ار  عوـضوم 
!« رادب ّقفوم  تسا  دّمحم  لآ  زا  تیدونشخ 

هیلع نیـسح  ماما  راـنک  دـمآ و  زین  ناورم  دـندرک ؛ عاـمتجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دجـسم  رد  مدرم  و  دیـسر ) ارف  دوعوم  زور  )
منک و يراگتساوخ  دیزی »  » يارب ار  موثلک » ّما   » هک تسا  هداد  نامرف  نم  هب  تسا )! هیواعم  هب  هراشا  ! ) نانمؤم ریما  تفگ : تسشن و  مالسلا 

يادا زین  و  هّیماینب ) مشاه و  ینب   ) هلیبق ود  ناـیم  یتشآ  اـب  هارمه  دـشاب ! هک  رادـقم  ره  هب  مهد ، رارق  شردـپ  هتـساوخ  قباـطم  ار  وا  هیرهم 
. شردپ نوید 

دنرتشیب دنروخیم ، هطبغ  امش  لاح  هب  دیزی  اب  امش  تلصو  رطاخ  هب  هک  یناسک  نادب ! تفگ ]: مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  باطخ  سپـس  ]
رارق هیرهم  یسک  يارب  دیزی  هنوگچ  هک  تسا  یتفگش  هیام  تفگ ): هاگنآ  . ) دنروخب هطبغ  امش  اب  شتلصو  ببس  هب  دیزی  هب  هک  یناسک  زا 

اب ار  منخـس  هَّللادبعابا ! يا  دننکیم . ناراب  بلط  وا  يور  هب  لّسوت  اب  مدرم  درادن و  ییاتمه  تلزنم  نأش و  رد  يو  هک  نآ  لاح  دـهدیم و 
! وگب خساپ  تبثم  رظن 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ًاْئیَـش انِّقَح  ْنِم  ٌدَحا  انُـصُْقنَی  ِهَّللا ال  ُْمیا  َو  ُهَیْحَو ، َو  َُهباتِک  اْنیَلَع  َلَْزنا  َو  ِهِْقلَخ ، یلَع  انافَطْـصاَو  ِِهنیِِدل  اناضَتْراَو  ِهِسْفَِنل ، انَراتْخا  يذَّلا  ِهَِّللُدْمَْحلا  »

. ٍنیِح َدَْعب  ُهَأَبَن  َّنُمَْلعََنل  َو  ُۀَِبقاْعلا  اََنل  َْتناک  ّالا  ٌَۀلْوَد  اْنیَلَع  ُنوُکَی  َو ال  ِِهتَرِخآ ، َو  ُهاْینُد  ِلِجاع  یف  ِهِّقَح ، ْنِم  ُهَصَقَْتنا  اَّلِإ 
273 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. انْعِمَسَف َْتُلق  ْدَق  ُناوْرَم  ای 
َةَرَـشَع اْتِنث  َوُه  َو  ِِهْتَیب  ِلْها  َو  ِِهئاِسن  َو  ِِهتاَنب  یف  ِهَّللا  ِلوُسَر  َۀَّنُـس  انْوَدَـع  ام  َِکلذ  انْدَرا  َْول  يرْمَعَلَف  َغََلبام ، ًاِغلاب  اـهِیبَأ  ُمْکُح  اـهُرْهَم  َکـُلْوَق : اَّما 

. ًامَهْرِد َنِینامَث  َو  ٍةَأِمََعبْرا  ُنوُکَی  ًۀَِیقوُأ ،
َْمل َو  ِهَّللا ، ِیف  ْمُک  اْنیَداع  ٌمْوَق  اَّنِإَف  ِْنیَّیَْحلا ، ِْنیَذه  َْنَیب  ام  ُْحلُص  اَّما  َو  انَنُویُد ؟ اَّنَع  َنیِـضْقَی  اُنئاِسن  َّنُک  یتَمَف  اهیبا ، ِْنیَد  ِءاضَق  َعَم  َُکلْوَق : اَّمَأ  َو 

. ُبَبَّسلا َْفیَکَف  ُبَسَّنلا  َییْعا  ْدَقَلَف  يِرْمَعَلَف  اْینُّدِلل ، ْمُکُِحلاُصن  ْنُکَن 
. َدیزَی ِّدَج  ْنِم  َو  َدیزَی  َِبأ  ْنِم  َو  َدیزَی ، ْنِم  ٌْریَخ  َوُه  ْنَم  َرَهْمَتْسا  ِدَقَف  ُرِهْمَتْسَی ؟ َْفیَک  َدیزَِیل  ُبَجَْعلا  َُکلْوَق : اَّمَأ  َو 
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. ًاْئیَش ِةَءافَْکلا  یف  ُُهتَراما  ُْهتَداز  ام  َمْوَْیلا  ُهُْوفُک  َوُهَف  ِمْوَْیلا  َْلبَق  ُهُْوفُک  َناک  ْنَمَف  َُهل ، َْوفُک  ْنَم ال  ُْوفُک  َدیزَی  َّنا  َُکلْوَق : اَّمَأ  َو 
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهْجَِوب  َِکلذ  َناک  امَّناَف  ُمامَْغلا ، یَقْسَتُْسی  ِهِهْجَِوب  َُکلْوَق : اَّمَأ  َو 

. ِلْقَْعلا ُلْهَأ  اِنب  ُهُِطبْغَی  َو  ِلْهَْجلا ، ُلْهَأ  ِِهب  انُِطبْغَی  امَّناَف ، اِنب ، ُهُِطبْغَی  ْنَّمِم  ُرَثْکَأ  ِِهب  انُِطبْغَی  ْنَم  َُکلْوَق : اَّمَأ  َو 
، ًامَهْرِد َنِینامَث  َو  ٍۀَئاِمََعبْرا  یلَع  ٍرَفْعَج ؛ ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِمِساْقلا  اَهِّمَع  ِْنبا  ْنِم  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  َْتِنب  َمُوْثلُک  َّما  ُتْجَّوَز  ْدَق  ّینا  ًاعیمَج  اوُدِهْـشأَف 

«. ُهَّللا َءاشْنا  یًنِغ  امَُهل  اهیفَف  ٍرانید ، ِفالآ  ُۀَِینامَث  ِۀَنَّسلا  ِیف  اهَتَّلَغ  َّنِإ  َو  ِقیِقَْعلِاب ، یضْرأ   » لاق وأ  ِۀَنیِدَْملِاب » یتَْعیَض  اُهْتلََحن  ْدَق  َو 
باتک و دیزگرب و  شقلخ  رب  ار  ام  درک و  باختنا  شنید  يارب  دومن و  رایتخا  شیوخ  يارب  ار  ام  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  »

مک ار  شّقح  ترخآ  ایند و  رد  دنوادخ  دراذگب ، مک  ار  ام  زا  یّقح  سک  ره  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف . لزان  ام  نادـناخ )  ) رب ار  دوخ  یحو 
يدوز هب  ار  بلطم  نیا  دوب و  دهاوخ  ام  ِنآ  زا  راک ، تبقاع  هک  دنادب  دیاب  دبای ، هطلـس  یتّدم - يارب  ام - رب  سک  ره  تشاذـگ و  دـهاوخ 

. تسناد دیهاوخ 
:(. ونشب وت  مییوگیم و  ام  نونکا  و   ) میدینش ام  یتفگ و  نخس  وت  ناورم ! يا  دومرف : سپس 

هب دوب ؛ دهاوخ  دشاب - دایز  دنچ  ره  شردپ - هتساوخ  قباطم  رتخد ، نیا  هّیرهم  یتفگ  هکنیا  اّما 
274 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

نامه تسا ) ۀّنسلا  رهم   ) هک درک . میهاوخن  زواجت  شتیب  لها  نارسمه و  نارتخد ، هّیرهم  رد  ادخ  لوسر  ّتنـس  زا  زگره  ام  دنگوس ! مناج 
. تسا مهرد  اب 480  ربارب  هک  نزو ) رد  تسا  يدحاو  « ) هیقوا  » هدزاود

نینچ زورما  هک   ) دـندرکیم ادا  ار  ام  نوید  ام  نانز  ینامز  هچ  زا  ناورم )! يا  ( ؛ دومن میهاوخ  ادا  زین  ار  شردـپ  نوید  یتفگ : هکنیا  اّما  و 
.)!؟ دوش

هب میتسین  رضاح  اذل  میاهدرک و  ینمشد  ادخ  يارب  ادخ و  هار  رد  امـش  اب  ام  هک  میوگب  دیاب  هلیبق ، ود  نیا  نایم  حلـص  هلأسم  دروم  رد  اّما  و 
! مینک هحلاصم  امش  اب  ایند  رطاخ 

دنویپ  ) یببـس تبارق  هب  دسرب  هچ  ات  تسین ؛ هتخاس  يراک  هّیما ) ینب  اب  مشاه  ینب   ) یبسن تبارق  زا  امـش ) اب  شزاس  يارب  ! ) دنگوس مناج  هب 
(. ییوشانز

ردـپ و دـیزی و  زا  هک  یـسک  هک  تسا  نیا  نآ  خـساپ  دـهدیم ؛ رارق  هّیرهم  دـیزی  هنوـگچ  منکیم  بّجعت  ياهتفگ : هک  تنخـس  نآ  اـّما  و 
!(. دیزی هب  دسرب  هچ   ) دادیم رارق  هّیرهم  تسا ، رتهب  شّدج 

زین زورما  نیمه  هدوب ، وا  ّوفک  زورما  زا  لبق  هک  سک  نآ  هک  تسا  نیا  درادـن  ییاـتمه  وفک و  دـیزی  یتفگ : هک  تنخـس  نیا  خـساپ  اـّما  و 
. دیازفیب وا  نأش  رب  يزیچ  يو  ییاورنامرف  هکنآ  نودب  تسوا  وفک 

هن  ) تسا هدوب  ادخ  لوسر  هرهچ  تکرب  هب  اهنت  نیا  دوشیم ، ناراب  بلط  يو  يور  هب  لّسوت  اب  ياهتفگ  دیزی  هرابرد  هک  تنخـس  نآ  اّما  و 
(. دیزی

هب دـیزی  لاح  هب  هک  دنتـسه  یناسک  زا  رتشیب  دـنروخیم ، هطبغ  ام  لاح  هب  دـیزی ، اب  تلـصو  رطاـخ  هب  هک  یناـسک  ياهتفگ : هک  نیا  اـّما  و 
، دنروخیم هطبغ  ام  لاح  هب  دیزی ، اب  ام  تلـصو  رطاخ  هب  نانادان  طقف  هک  تسا  نآ  شخـساپ  دروخ ؛ دـنهاوخ  هطبغ  ام  اب  شتلـصو  تهج 

. دروخ دنهاوخ  هطبغ  ام  اب  شتلصو  ببس  هب  دیزی  لاح  هب  نادنمدرخ ، نالقاع و  یلو 
رسپ جاودزا  هب  ار  رفعج » نب  هَّللادبع   » رتخد موثلک » ّما   » نم هک  دیشاب  دهاش  یگمه  :( » دومرف ینانخس  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  ماجنارـس  )

رتـخد نیا  هب  زین  هنیدـم  رد  ار  مزیخلـصاح  نیمز  مداد و  رارق  مهرد  ار 480  شاهّیرهم  و  مدروآرد ! رفعج » نب  دّـمحم  نب  مساـق   » شیومع
نیمه تسا و  رانید  رازه  هنالاس 8  نآ  دمآرد  هک  مدیشخب  يو  هب  قیقع  نیمزرس  رد  ار  ماهعرزم  :- » دومرف هکنیا  ای  مدیشخب -.»
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«1 !«. » هَّللا ءاشنا  تسا ، یفاک  ود  نیا  یگدنز  يارب  هعرزم 
***

یکیدزن قیرط  زا  مدرم ، بیرف  يارب  هک  ار  ياهشقن  تسشن و  ًامومع ، هّیما  ینب  و  ًاصوصخ ، دیزی  كاپان  بلق  رب  هک  دوب  يریت  نانخـس  نیا 
. درک بآ  رب  شقن  دندوب  هدیشک  مشاه ، ینب  هب 

ياـههیاپو دـننک  ییوربآ  بسک  مدرم  ناـیم  رد  مشاـه  ینب  هب  باـستنا  قیرط  زا  دنتـساوخیم  هک  دـندوب  ياهدولآ  روـفنم و  دارفا  هّیما  ینب 
. دوب رفعج - نب  هَّللادبع  رتخد  موثلک - ّما  يراگتساوخ  نایرج  نآ  هنومن  کی  دنیامن ؛ تیوقت  قیرط  نیا  زا  ار  دوخ  یناطیش  تردق 

هدولآ هّیما  ینب  هب  باستنا  اب  مشاه  ینب  سّدقم  تحاس  و  دروخ ، گنـس  هب  اهنآ  ریت  دومرف و  مادـقا  عقوم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلو 
. دشن

275 ص :  مالسلا .....  هیلع  یلع  مان  زا  تشحو  - 2

نینچ زین  وا  دهد ؛ رارق  لاملا  تیب  زا  ياهّیمهس  شیرق  ناناوج  يارب  هک  داد  نامرف  وا  هب  داد و  رارق  هنیدم  یلاو  ار  مکح  نب  ناورم  هیواعم ،
. درک

تمان تفگ : نم  هب  ناورم  مریگب ) لاملا  تیب  زا  ار  دوخ  ّقح  ات   ) متفر وا  دزن  هب  نم  دیوگیم : مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  داّجـس ، ماما 
؟ تسیچ

. نیسحلا نب  یلع  متفگ :
؟ تسیچ تردارب  مان  دیسرپ :

! یلع متفگ :
هب هک  یتقو  درک . صخشم  ارم  هّیمهـس  سپـس  دراذگیم ؟ یلع  ار  شنادنزرف  همه  مان  هک  دراد  يروظنم  هچ  تردپ  یلع !؟ یلع و  تفگ :

ار ارجام  متشگزاب و  مردپ  دزن 
__________________________________________________

ص 207- ج 44 ، راونالاراحب ، و  توافت ) رـصتخم  اب   ) 45 ص 44 - ج 4 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم  ح 2 ؛ ص 87 ، ج 17 ، ملاوـعلا ، (. 1)
ح 4 ، 208

276 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: دومرف مردپ  مدومن ؛ وگزاب 

ار اهتسوپ  هک  یمشچ  غاز  نز  رسپ  رب  ياو  ًاّیلَع ؛ ّالِإ  ْمُْهنِم  ًادَحَأ  َیِّمَسا  ْنَأ ال  ُْتبَبْحََأل  ٌۀَئاِم  یل  َِدلُو  َْول  ِمُدُْألا ، ِۀَغاَّبَد  ِءاقْرَّزلا  َْنبا  یَلَع  یْلیَو  »
«1 «. » منکن باختنا  نانآ  يارب  رگید  یمان  یلع »  » زج مراد  تسود  مشاب ، هتشاد  دنزرف  دصکی  رگا  نم  درکیم ، یغّابد 

***
یعس مالسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  یلو  دوش ، شومارف  مدرم  ناهذا  زا  یلع »  » مان دنتساوخیم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مالسا و  نانمشد  يرآ 

شنادـنزرف همه  يارب  ار  یلع »  » مان مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  لـیلد  نیمه  هب  ددـنب ، شقن  اههنیـس  رد  رتگـنررپ  هچ  ره  ماـن  نیا  دنتـشاد 
. دشاب نانمشد  مشچ  رد  يراخ  ات  دوب ، هدیزگرب 

276 ص :  تسا ..... ! همطاف  طقف  امش  راختفا  - 3

اهیلع همطاف  هب  ناتراختفا  رگا  تفگ : مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  مکح  نب  ناورم  يزور  هک  تسا  هدرک  لقن  جاجتحا  رد  یـسربط  موحرم 
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!؟ دینک راختفا  ام  رب  نآ  اب  هک  دیتشاد  يزیچ  هچ  رگید  دوبن ، مالسلا 
رب ار  شاهماـمع  هاـگنآ  داد و  راـشف  تّدـش  هب  ار  نآ  تفرگ و  ار  ناورم  يوـلگ  تشاد ، يدـنمتردق  هجنپ  هـک  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما 

: دومرف درک و  ور  شیرق  زا  یتعامج  هب  سپس  درک . اهر  ار  يو  هاگنآ  داتفا ؛ نیمز  رب  دش و  تسس  ناورم  هک  اجنآ  ات  دیچیپ  شندرگ 
ْنِم َو  یّنِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یلِإ  َّبَحَأ  اناک  ِْنیَبِیبَح  ِضْراـْلا  ِیف  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  ُْتقَدَـص ، ْنِإ  ینوُُمْتقَّدَـص  اـّلِإ  ِهَّللاـِب  ْمُکُدِْـشنا  »

؟ یخَأ ُْریَغ  َو  يْریَغ  ٍّیبَن  ِْتِنب  ُْنبا  ِضْرْالا  ِرْهَظ  یلَع  َْوأ  یخَأ ؟
َّمُهَّللا ال. اُولاق :

ِباِبب امِهِدَـحَأ  ٍْقَلباج  َو  ٍسَْرباـج  َْنَیب  اـم  ِهَّللاَو  ِهَّللا ، ِلوُسَر  ْيَدـیرَط  ِهِیبَأ  َو  اذـه  ُْریَغ  ٍنوُْعلَم  ُْنبا  ُنوُْعلَم  ِضْراـْلا  ِیف  َّنَأ  ُمَلْعا  ـال  ّینِإ  َو  َلاـق :
ْنَّمِم ِنالُجَر  ِبِْرغَْملا  ِباِبب  ِرَخْآلا  َو  ِقِرْشَْملا 

__________________________________________________

ح 8 ص 211 ، ج 44 ، راونالاراحب ، ح 7 و  ص 19 ، ج 6 ، یفاک ، (. 1)
277 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ْنَع َكُؤادِر  َطَقَـس  َْتبِـضَغ  اذِإ  َکَّنَأ : َکیف  یلْوَق  ُۀَـمالَع  َو  َناک . ْذِإ  َکِیبَأ  ْنِم  َو  َْکنِم  ِِهْتَیب  ِلْهَِأل  َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ِهَِّلل  يدـْعَأ  َمالْـسْالا  ُلِـحَْتنَی 
«. َِکبَْکنَم

مردارب نم و  زا  هک  دیسانشیم  ار  یسک  نیمز  رد  ایآ  دینک . قیدصت  ار  منخس  میوگیم ، تسار  رگا  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  »
؟ دراد دوجو  ربمایپ  رتخد  دنزرف  مردارب ، نم و  زج  یـسک  نیمز ، يور  رب  ایآ  و  دنـشاب ؟ رتبوبحم  ادخ  لوسر  دزن  مالـسلا ) هیلع  نسح  ماما  )

!«. زگره هن ، دنداد : خساپ  یگمه 
یلص ادخ  لوسر  هک  مسانشیمن  مَکَح )  ) شردپ و  ناورم )  ) درم نیا  زا  ریغ  ار  ینوعلم  رـسپ  نوعلم  نیمز  يور  رد  نیقی  هب  : » دومرف سپس 

برغم قرـشم و  نایم  رد  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف ): درک و  ناورم  هب  ور  هاگنآ  . ) درک درط  ناشقافن ) رطاخ  هب   ) ار نت  ود  نیا  هلآ  هیلع و  هللا 
نیا هناشن  مسانشیمن و  شتیب  لها  شلوسر و  ادخ و  هب  تبسن  تردپ  زا  وت و  زا  رتتوادع  رپ  دننکیم ، مالسا  ياعّدا  هک  یناسک  نایم  زا 

!«. دتفایم ورف  تیاههناش  زا  تیادر  يوشیم ، نیگمشخ  هاگ  ره  وت  هک  تسا  نآ  منخس 
«1 ! » داتفا ورف  شاهناش  زا  شیادر  دروخ و  یناکت  تساخرب ، سلجم  نآ  زا  دش و  نیگمشخ  ناورم  هک  یتقو  دیوگیم : يوار 

***
هنومن هک  دنزاس  دودحم  ار  نآ  لقا  ال  دنناوتن ، رگا  و  دوش ، هدرپس  یشومارف  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تاراختفا  دنتـشاد  رارـصا  هّیما  ینب 

زا هک  ار  ناورم »  » ینعی يوما  جوجل  درم  نیا  دوخ ، یقطنم  نایب  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلو  میدرک . هدـهاشم  ـالاب  ثیدـح  رد  ار  نآ 
تاراختفا نیرتگرزب  زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دوجو  هچرگ  داد  ناـشن  دـناشن و  دوخ  ياـج  رـس  رب  دوب  تیب  لـها  تخـسرس  نانمـشد 

. تسا نآ  زا  رتهدرتسگ  رتارف و  اهنآ  تاراختفا  یلو  تسا  مالسلا  مهیلع  تیبلها 

277 ص :  هیواعم .....  لاوما  هرداصم  - 4

، دندربیم هیواعم  يارب  نمی  زا  هک  ار  یلاوما  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد 
__________________________________________________

ص 206، ج 44 ، راونالاراحب ، و  راصتخا ) اب   ) ص 58 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ح 166 ؛ ، 97 ص 96 - ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  (. 1)
ح 2

278 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
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: تشون هیواعم  هب  نآ  یپ  رد  درک و  هرداصم 
اهَعِّدَُوِتل َْکَیلِإ ، ًابیط  َو  ًارَْبنَع  َو  اًلَلُح  َو  ًالام  ُلِمَْحت  ِنَمَْیلا  َنِم  اِنب  ْتَّرَم  ًاریع  َّناَف  ُدـَْعب : اَّما  َنایْفُـس ، ِیبَأ  ِْنب  ِۀَـیِواعُم  یلِإ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َنِم  »

یبا نب  ۀیواعم  هب  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  ُمالَّسلا ؛ َو  اُهتْذَخاَف  اْهَیلِإ  ُتْجَتْحا  یِّنا  َو  َکیبَأ ، ینَِبب  ِلَهَّنلا  َدَْعب  اِهب  َّلُعَت  َو  َقْشَمِد ، َِنئازَخ 
هنازخ رد  ار  اهنآ  ات  دمآیم ، وت  يوس  هب  تاّیرطع ، ربنع و  كاشوپ ، لاوما ، اب  هارمه  نمی  زا  هک  داتفا  ام  هب  یناوراک  رذگ  دعب ! اّما  نایفس ؛

«1 «. » مالسلاو مدرک . فّرصت  ار  اهنآ  ور  نیا  زا  متشاد ، زاین  اهنادب  نم  ینک . ریس  نآ  اب  ار  تردپ  نادنزرف  یهد و  ياج  قشمد 
***

زج ياهراچ  یلو  دیدیم  دوخ  يارب  يرطخ  ار  مشاه  ینب  لاوما  ینوزف  هک  نیا  صوصخ  هب  تفـشآرب ؛ تخـس  ربخ  نیا  ندینـش  اب  هیواعم 
. تشادن توکس 

278 ص :  عونمم ..... ! نیسح  اب  تاقالم  - 5

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  اب  قارع  مدرم  تاقالم  عنام  هنیدم ) رادنامرف   ) هبتع نب  دـیلو  دـنکیم : لقن  ّتنـس  لها  فورعم  دنمـشناد  يرذالب 
: دومرف دیلو  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دوب . هدش 

متـس نتـشیوخ  هب  هک  یـسک  يا  َکُّمَع ؛!؟ َو  َْتنَأ  ُهَْتلِهَج  اـم  یّقَح  ْنِم  اُوفَرَع  ٍمْوَق  َْنَیب  َو  یْنَیب  ُلوَُـحت  َمـالَع  ِهِّبَِرل ، ًایـصاع  ِهِسْفَِنل ، ًاـِملاظ  اـی  »
وت هک  یلاح  رد  دنـسانشیم ، ارم  تلزنم  ردـق و  هک  يوشیم  یمدرم  اب  نم  تاقالم  عنام  ارچ  ياهدرک ! ینامرفان  ار  تراگدرورپ  و  هدومن ،

.»؟ دیلهاج هاگیاج  نآ  هب  تبسن  هیواعم )  ) تیومع و 
. دننزب ياهنالهاج  راک  هب  تسد  وت  هب  تبسن  ام  زا  ریغ  یناسک  دوشن  ببس  وت ، ربارب  رد  ام  يرابدرب  ملح و  شاک  يا  تفگ : خساپ  رد  دیلو 

رگا ياهداد و  ماـجنا  زیمآهرطاـخم  يراـک  تروـص  نآ  رد  هـک  ینزن ؛ یمادـقا  هـب  تـسد  هـک  یناـمز  اـت  مـشخبیم  ار  تناـبز  ياهيدـنت 
( دنتسین رابدرب  نم  لثم  همه  هک  ارچ   ) تشذگ دهاوخ  وت  رب  هچ  ام  زا  سپ  هک  یتسنادیم 

__________________________________________________

ص 195 ج 1 ، خیراوتلا ، خسان  ص 409 و  ج 18 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن  حرش  (. 1)
279 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 !! » تشاد یهاوخ  تسود  يرادیم ، نمشد  ار  ام  زورما  هک  هنوگ  نیمه 
***

دنراد و ياج  مدرم  ياهلد  نورد  رد  ًاصوصخ ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ًامومع و  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هک  دنتـسنادیم  هیما  ینب  يرآ ؛
. دندرکیم عطق  ار  هطبار  نیا  ياهلیسو  ره  اب  اذل  دزاسیم ، رتلزلزتم  ار  اهنآ  لزلزتم  تموکح  ياههیاپ  مدرم  اب  اهنآ  طابترا 

ناقـشاع هک  زاـبکاپ  ناناملـسم  يارب  ار  اـهتمحازم  عاونا  و  دنتـشاد ، تشحو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اـب  مدرم  تاـقالم  زا  اـهنآ  يرآ ؛
رارقرب ار  هـطبار  تخاـتیم و  اـهنآ  رب  ناـبز  ریـشمش  اـب  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  یلو  دنتـشادیم ؛ اور  دـندوب ، مالـسلا  مـهیلع  تیبلـها 

. تخاسیم

279 ص :  هیواعم .....  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیدش  دروخرب  - 6

زا زابکاپ  عاجـش و  نادرم  نآ  شنارای ، و  يدـع » نب  رجُح   » هیواعم هک  یماگنه  : » دـنکیم لقن  نینچ  جاجتحا  باـتک  رد  یـسربط  موحرم 
ار مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یتقو  دش . زاجح  راپـسهر  جح  مسارم  يارب  لاس  نامه  رد  دناسر ، تداهـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیش 

: تفگ ترضح  نآ  هب  درک  تاقالم 
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!؟ میدرک هچ  تردپ  نایعیش  شناوریپ و  نارای و  و  رجُح »  » اب ام  هک  هدیسر  ربخ  وت  هب  ایآ  هَّللادبعابا ! يا 
.»؟ دیدرک راتفر  هنوگچ  اهنآ  اب  ْمِِهب ؛؟ َْتعَنَص  ام  َو  : » دومرف ماما 

!! میدراذگ زامن  نانآ  رب  میدرک و  نفک  میتشک و  ار  نانآ  تفگ :
: دومرف درک و  یخلت  مّسبت  مالسلا  هیلع  ماما 

َکُماِیق َو  ٍّیلَع  یف  َُکتَعیقَو  ینَغََلب  ْدََـقل  َو  ْمُهانْرَّبَق ، َو ال  ْمِْهیَلَع  اْنیَّلَـص  َو ال  ْمُهاَّنَّفَک  ام  َکَتَعیـش  اْنلَتَق  َْول  اـنَّنِکل  ُۀَـیِواعُم ، اـی  ُمْوَْقلا  َکُمْـصَخ  »
انِیف َْتعَطَأ  ْدََقل  ُهَّللاَو  َکَّنِإَف  اَهل ...  َو  اْهیَلَع  َّقَْحلا  اَْهلَس  َُّمث  َکِسْفَن ، یلِإ  ْعِجْراَف  َِکلذ  َْتلَعَف  اذِإَف  ِبُویُْعلِاب ، َمِشاه  یَنب  َکُضاِرتْعا  َو  انِضُْغِبب ،
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ح 15 ، 157 ص 156 - ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 1)
280 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

صلاخ ناملـسم  یلو  ، ) دندوب نمـشد  وت  اب  نانآ  هیواعم  يا  َْعد ؛ ْوا  َکِسْفَِنل  ْرُْظناَف  ََکل  َرَظَن  َو ال  ُُهقاِفن ، َثَدَح  َو ال  ُهُمالْـسِإ ، َمِدَـق  ام  اًلُجَر 
میراپـسیم كاخ  هب  ار  نانآ  هن  میناوخیم و  زامن  نانآ  رب  هن  مینکیم و  نفک  ار  نانآ  هن  میناسرب  لتق  هب  ار  وت  ناوریپ  اـم  رگا  اـّما  دـندوب )

!(. مینادیمن ناملسم  ار  نانآ  هک  ارچ  )
تبسن ياهتساخرب و  ام  اب  ینمشد  هب  و  ییوگیم ) ازسان  و   ) يزرویم ینمشد  مالـسلا  هیلع  یلع  مردپ  هب  تبـسن  وت  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب 

ار قح  دوخ  نادـجو  زا  سپـس  نک ، هعجارم  نتـشیوخ  هب  یهدیم ، ماجنا  یلامعا  نینچ  هک  ناـمز  ره  ینکیم . ییوج  بیع  مشاـه  ینب  هب 
 ... وت عفن  هب  ای  دشاب  وت  ررض  هب  هاوخ  رگنب ) ار  دوخ  بویع  و   ) سرپب

هتـشادن و یگزات  وا  قافن  درادـن ، مالـسا  رد  ياهقباس  هک  يدرک  تعاطا  صاع ) ورمع   ) يدرم زا  ام ، اـب  ینمـشد  رد  وت  دـنگوس ! ادـخ  هب 
«1 !«. » نک اهر  ار  اهراک  نیا  ای  شیدنیب و  ياهراچ  شیوخ  يارب  تدوخ  ای  لاح ، ره  هب  درادن . وت  يارب  يریخ  دصق 

***
هیلع ماما  یلو  دنک ؛ ریقحت  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  دـیامن و  دـیدهت  ار  ماما  و  دـنک ، ییامن  تردـق  نخـس  نیا  اب  تساوخیم  هیواعم 

، صاع رمع و  زا  تعاطا  ینعی  وا ، یتخبدـب  ّمهم  ياههشیر  زا  یکی  هب  نمـض  رد  دـش . هتـسب  شناهد  هک  داد  وا  هب  یخـساپ  ناـنچ  مالـسلا 
. دومرف هراشا 

280 ص :  هیواعم .....  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نحللا  دیدش  همان  - 7

: تشون « 2  » هیواعم همان  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
 ... اِهب ِینُّنَظَت  ْنُکَت  َْمل  ٌرُوما  یّنَع  َْکَیلِإ  ْتَهَْتنا  ُهَّنَأ  ِهِیف  ُرُکْذَت  َُکباتِک  ِینَءاج  ْدَقَف  ُدَْعب ، اَّمَأ  »

َْکَیلِإ َِیقُر  ُهَّنَأ  َتْرَکَذ  ام  اَّمَأ  َو  یلاعَت ، ُهَّللا  اَّلِإ  اْهَیلِإ  ُدِّدَُسی  َو ال  اَهل  يدْهَی  ِتانَسَْحلا ال  َّناَو 
__________________________________________________

ح 19 ، 130 ص 129 - ج 44 ، راونالاراحب ، ح 163 و  ، 89 ص 88 - ج 2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (. 1)
مه دوب و  هدرک  تحیـصن  مه  نآ  رد  دوخ  رادنپ  هب  هتـشون و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هیواعم  هک  تسا  ياهمان  خـساپ  رد  همان  نیا  (. 2)

تسا هدمآ  ص 24  ریدغلا ج 10 ، رد  هیواعم ، همان  دیدهت .
281 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

یَشْخَال ّینِإ  َو  ًافالِخ ، َو ال  ًابْرَح  ُْتدَرَأ  ام  َنُوقِراْملا ، َنوُواْغلا  َبِذَک  َو  ِعْمَْجلا ، َْنَیب  َنُوقِّرَفُْملا  ِۀَمیِمنَّلِاب ، َنوُءاَّشَْملا  َنوُّقالُْملا  ُهاَّقَر  امَّنِإَف  یِّنَع ،
. ِمیِجَّرلا ِناْطیَّشلا  ِناوْعَأ  َو  ِِملاَّظلا ، ِبْزِح  َنیِّلِحُملا ، َِنیطِساْقلا  َِکبْزِح  ْنِم  َو  َْکنِم  َِکلذ  ِكَْرت  ِیف  َهَّللا 
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َو ًاْملُظ  ْمُهَْتلَتَقَف  ِرَْکنُْملا !؟ ِنَع  َنْوَْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنُوُرمْأَیَو  َعَِدْبلا ، َنوُعِظْفَتْسَی  اُوناک  َنیِذَّلا  َنِیِتبْخُملا  َنیِِدباْعلا  ِِهباحْصَأ  َو  ٍرْجُح  َِلتاق  َتَْسلَأ 
. ِهِدْهَِعب ًافافِْختْسا  َو  ِهَّللا  یَلَع  ًةَأْرُج  َةَدَّکَؤُْملا  َدوُهُْعلا  َو  َۀَظِیلَْغلا ، َقیثاوَْملا  ُمُهَْتیَطْعَأ  ام  ِدَْعب  ْنِم  ًاناوْدُع 

ْنِم َْتلََزن  ُمْصُْعلا  ُْهتَمِهَف  َْول  ام  ِدوُهُْعلا  َنِم  ُهَْتیَطْعَأ  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ُهَْتلَتَقَف  ُةَداـبِْعلا ؟ ُهَهْجَو  ْتَْلبَأ  َو  ْتَقَلْخَأ  يِذَّلا  ِقِمَْحلا  ِْنب  وِرْمَع  ِلـِتاِقب  َتَْسل  ََوأ 
. ِلابِْجلا ِفَعَش 

ِرِهاْعِلل َو  ِشارِْفِلل  ََدلَْولا  َّنَأ  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  یـضَق  ْدَق  َو  َنایْفُـس ، یبا  ُْنبا  ُهَّنا  َتْمَعَزَف  ِمالْـسِْإلا ، ِیف  ًادایز  یعَّدُْملا  َتَْسل  ََوأ 
؟ ِلْخَّنلا ِعوُذُج  یلَع  ْمُُهبِّلَُصی  َو  ٍفالِخ ، ْنِم  ْمُهَلُجْرَأ  َو  ْمُهَیِْدیَأ  ُعِّطَُقی  َو  ْمُُهُلتْقَی  ِمالْسْالا  ِلْهَأ  یلَع  ُهَتْطَّلَس  َُّمث  َرَجَْحلا .»

ٍّیلَع ِنید  یلَع  ُهَّنَأ  ُدایِز  ِهیف  َْکَیلِإ  َبَتَک  يِذَّلا  َّیِمَرْـضَْحلا  َِلتاق  َتَْسل  َْوأ  َْکنِم  اوُْسَیل  َو  ِۀَّمْالا ، ِهِذه  ْنِم  ُتَْسل  َکَّنَأََکل  ُۀَیِواعُم ! ای  ِهَّللا  َناْحبُس 
ُلَْـضفَأ َناک  َِکلذ  ـال  َْول  َو  ِهیف ، َْتنَأ  يذَّلا  َکَِـسلْجَم  َکَـسَلْجَأ  يذَّلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهِّمَع  ُْنبا  ُنید  َوُه  ٍّیلَع  ُنید  َو  ُهَهْجَو ، ُهَّللا  َمَّرَک 

َۀَّمُْألا ِهِذه  َّنَّدَُرت  ال  َْتُلق : امیف  َْتُلق  َو  ْمُْکیَلَع ، ًۀَّنِم  اِنب  ْمُْکنَع  ُهَّللا  اَهَعَـضَوَف  ِْفیَّصلاَو ، ِءاتِّشلا  َۀَلْحِر  ِْنیَتَلْحِّرلا : َمُّشََجت  َِکئابآ  ِفَرَـش  َو  َِکفَرَش 
. اْهیَلَع َِکتَرامِإ  ْنِم  َمَظْعَأ  ًۀَْنِتف  اَهل  ُمَلْعَأ  ّینِإ ال  َو  ٍۀَْنِتف . یف 

َْمل ْنِإ  َو  یِّبَر ، یلِإ  ٌَۀبُْرق  ُهَّنِإَف  ْلَْعفَأ  ْنِإَف  َكِداهِج ، ْنِم  َلَْضفا  ُفِرْعَأ  ام  ِهَّللاَو  ّینِإ  َو  ٍدَّمَُحم . ِۀَّمِال  َو  َِکنیِِدل  َو  َکِسْفَِنل  ْرُْظنا  َْتُلق : امیف  َْتُلق  َو 
. یضْرَی َو  ُّبُِحی  اِمل  َقیفْوَّتلا  ُُهلَأْسَأ  َو  ینیِدل ، َهَّللا  ُرِفْغَتْسَأَف  ُْهلَْعفَأ 

ّالِإ َّرُِـضت ، ْنَأ ال  اوُجْرَال  ّینِإ  َو  َنوُِحلاَّصلا ، ُداُکی  ًامیدََقل  يرْمَعَلَف  ََکلاَدب ، امیف  ُۀَـیِواعُم  ای  ینْدِـکَف  َكْدِـکَأ ، ِینْدِـکَت  یتَم  َْتُلق : امیف  َْتُلق  َو 
ْمَلْعاَو اهاصْحَأ ، ّالِإ  ًةَریبَک  َو ال  ًةَریغَـص  ُرِداُغی  ًاباتِک ال  ِهَِّلل  َّنَأ  ْمَلْعاَو  ُۀَیِواعُم ! ای  َهَّللا  ِقَّتاَو  ََکلاَدب ، ام  ینْدِکَف  َکَلَمَع ، ّالِإ  ُقَحْمَت  َو ال  َکَسْفَن 

، َبارَّشلا ُبَرْشَی  ًاّیبَص  َِکتَرامِإ  َو  ِۀَمْهُّتلِاب ، َكَذْخَأ  َو  ِۀَّنَّظلِاب ، َکَْلتَق  ََکل  ٍساِنب  َْسَیل  َهَّللا  َّنَأ 
282 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«. ُمالَّسلاَو َۀَّیِعَّرلا  َْتعَضَأ  َو  َکَنیِد ، َتْکَلْهَأَو  َکَسْفَن ، َْتَقبْوَأ  ْدَق  ّالِإ  َكارَأ  ام  ِبالِْکلِاب ، ُبَْعلَیَو 
هب تسد  نم  يدرکیمن  نامگ  هک  تسا  هدیـسر  يرابخا  وت  هب  نم  بناج  زا  ياهدش : روآدای  نآ  رد  هک  دیـسر  متـسد  هب  وت  همان  دـعب ! اّما 

نینچ ياهتفگ  هکنیا  اّما  و  دنادرگیم ، ّقفوم  هدرک و  تیاده  اهیبوخ  تمـس  هب  ار  اهناسنا  هک  تسادخ  طقف  هّتبلا  منزب ، ییاهراک  نینچ 
نارگ شرازگ  تسا ؛ زادناهقرفت  نیچنخـس و  ناسولپاچ  راک  اهربخ  هنوگ  نیا  شرازگ  میوگب : دیاب  هدیـسر ، وت  هب  نم  بناج  زا  يرابخا 

. دناهتفگ غورد  نیدیب  هارمگ 
اـضما مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مردارب  وت و  نایم  هک  یحلـص  نامیپ  رطاخ  هب   ) مرادن ار  وت  اب  يریگرد  گنج و  دـصق  رـضاح ، لاح  رد  نم 
ِناطیش نارای  هشیپ و  متس  هورگ  نامه  دناهدرمـش ، لالح  ار  ادخ  مارح  هک  تراکمتـس - بزح  اب  وت و  اب  هزرابم  كرت  يارب  و  تسا ) هدش 

! مکانمیب دوخ  يادخ  زا  هدش - هدنار 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  دوب ، نارگ  نانآ  رب  اهتعدب  دندوب ؛ سرتادخ  نادباع  هک  اهنامه  یتسین ؟ شنارای  يدع و  نب  رجُح  لتاق  وت  ایآ 

يرگدادیب يور  زا  یناسرن -) اهنآ  هب  يرازآ  هک   ) یتسب مکحم  ياهنامیپ  دهع و  يداد و  ناما  هکنآ  سپ  ار - اهنآ  وت  دـندرکیم . رکنم 
. دوبن یهلا  نامیپ  ندرمش  کبس  دنوادخ و  ربارب  رد  ینامرفان  رطاخ  هب  زج  نیا  و  یتشک ! ینمش  و د 

مدـع ياهنامیپ  زا  سپ  زین  ار  وا  دوب . هدرک  هدوسرف  ار  شاهرهچ  ناوارف  تداـبع  هک  يدرم  ناـمه  یتسین ؟ قِمَح » نب  ورمع   » لـتاق وت  اـیآ 
! دندمآیم ریز  هب  اههوک  يادنلب  زا  دنتفاییم  رد  ار  نآ  نابایب  ناوهآ  رگا  هک  ییاهنامیپ  يدناسر ، لتق  هب  ضّرعت 

رد « 1  » يدناوخ نایفسوبا  دنزرف  ار  وا  ياهداد و  تبـسن  تردپ ) هب   ) ار دایز » ( » راب نیتسخن  يارب   ) مالـسا رد  هک  یتسین  سک  نامه  وت  ایآ 
یبیـصن ندـش ، راسگنـس  زج  راکانز  يارب  تسا و  رهوش  نآ  زا  دـنزرف  : » هک درک  مکح  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یلاح 

!«. تسین
هک یتخاس  ّطلسم  ناناملسم  رب  ار  هدولآ  درم  نیا  يدرک ، قحلم  نایفسوبا  هب  ار  دایز  هکنآ  زا  سپ 
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رسپ دایز ، ینعی   ) دوب فورعم  هیبا » نب  دایز   » ای هّیمس » نب  دایز   » هب دندادیم و  تبسن  شردام  هب  ار  وا  دوبن  مولعم  شردپ  نوچ  دایز » (. » 1)
وا یمـسر ، هسلج  کی  رد  دایز ، بذج  يارب  هیواعم  ور ، نیا  زا  دوب . نایفـسوبا  تشاد ، طابترا  دایز  ردام  اب  هک  یناسک  زا  یکی  شردپ ؛)!

دوب یکانرطخ  تیانج  تعدب و  نیاو  درک ! مالعا  شیوخ  ردارب  نایفسوبا و  دنزرف  ار 
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! دزیوایب راد  هب  لخن  ياههخاش  رب  ار  اهنآ  هدرک و  عطق  ار  ناشیاپ  تسد و  دناسرب و  لتق  هب  ار  اهنآ 
! دنتسین وت  زا  زین  مدرم  نیا  یتسین و  یمالسا  تّما  زا  وت  ایوگ  هیواعم  يا  هَّللا ! ناحبس 

مالسلا هیلع  یلع  نید  رب  يو  هک  تشون  وت  هب  وا  هراب  رد  هفوک ) یلاو   ) دایز هک  یسک  نامه  یتسین ؟ یمرـضح »  » لتاق وت  ایآ  هیواعم )! يا  )
هب ار  وـت  هک  يربماـیپ  ناـمه  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  شّمع  رـسپ  نید  ناـمه  مالـسلا ، هیلع  یلع  نید  هک ) نادـب  . ) تسا

، تناردـپ وت و  تلزنم  ردـق و  نیرترب  یتشاد ؟ يراـختفا  هچ  يدروآیمن ، تسدـب  ار  هاـگیاج  نیا  رگا  و  تسا ! هدـناسر  يزورما  هاـگیاج 
ام تکرب  هـب  امـش  شود  زا  ار  اـهتمحز  نآ  داـهن و  تـّنم  امـش  رب  دـنوادخ  « 1 ، » دوب هناتـسبات  هناتـسمز و  ياهچوک  جـنر  لّمحت  ناـمه 

. تشادرب تّوبن ) نادناخ  )
تّما يارب  نم  هک ) نادب  سپ  !« ) زادنایم بوشآ  هنتف و  رد  ار  تّما  نیا  : » هک دوب  هدمآ  نینچ  نم  هب  باطخ  تیاههتفگ  رد  دوزفا ): سپـس  )

! مرادن غارس  وت  ییاورنامرف  زا  رتگرزب  ياهنتف  یمالسا 
رذـح رب  نم  ّدـض  رب  مایق  تفلاخم و  زا  و   ) امنب ار  دّـمحم  تّما  تنید و  تدوخ و  هظحالم  : » هک دوب  نیا  نم  هب  باطخ  تنانخـس  هلمج  زا 

(!«. شاب
راـگدرورپ هب  نم  یکیدزن  بّرقت و  هیاـم  منک ، يراـک  نینچ  رگا  سپ  مرادـن ؛ غارـس  وت  اـب  داـهج  زا  رترب  ار  يراـک  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب 

نادـب دراد و  تسود  ار  هچنآ  رد  وا - زا  منکیم و  رافغتـسا  داـهج ) كرت  يارب   ) دـنوادخ زا  منزن ، يراـک  هـب  تـسد  رگا  دوـب و  دـهاوخ 
. میامنیم قیفوت  بلط  تسا - دونشخ 

«. منکیم نینچ  زین  نم  ینک ، حرط  نم  ّدض  رب  ياهشقن  وت  هاگ  ره  : » ياهتفگ نم  هب  نینچمه 
نم دـنتفرگیم . رارق  رازآ  هئطوت و  دروم  ناحلاص  خـیرات ، هشیمه  دـنگوس ! مناج  هب  نک ؛ هئطوت  نم  ّدـض  رب  یناوتیم  هچ  ره  هیواعم ! يا 
نم هرابرد  دـسریم ، ترطاخ  هب  هچ  ره  سپ  دزاسن ، هابت  ار  تشالت  راک و  زج  و  دـناسرن ، بیـسآ  تدوخ  هب  زج  تیاههسیـسد  مراودـیما 

! نکن راذگورف 
( هک تسا  یلامعا  تبث  ّلحم  و   ) باتک دنوادخ  يارب  هک  نادب  نک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  هیواعم ! يا 

__________________________________________________

رد تشاد و  یمرگ  ًاتبسن  ياوههک  نمی  نیمزرس  ینعی  بونج  يوس  هب  ناتسمز  لصف  رد  هک  شیرق  یتراجت  ياهرفس  هب  تسا  هراشا  (. 1)
دندرکیم رفس  تشاد ، یبولطم  میالم و  ياوه  هک  ماش  نیمزرس  لامش و  يوس  هب  ناتسبات  لصف 
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. درک دهاوخ  هرامش  ار  اهنآ  همه  دنکیمن و  راذگورف  ار  یگرزب  کچوک و  لمع  چیه 

؟ ياهدرک ریگتسد  یهاو  تاماّهتا  اب  ياهدناسر و  لتق  هب  هناهب  رادنپ و  کی  اب  ار  يدارفا  هچ  وت  هک  دنکیمن  شومارف  دنوادخ  هک  نادب  و 
هدرک و راوخ  ار  تدوخ  راک ، نیا  اب  ياهدناسر . دوخ  يدهع  تیالو  هب  تسا ) دیزی  هب  هراشا   ) ار زاب  گس  راوخبارـش و  یکناوج  نینچمه 

«1 . » مالسلاو ياهدرک ! هابت  ار  مدرم  هتخاس و  دوبان  ار  تنید 
***
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رگمتس و ناطلس  ربارب  رد  درادن ، تسد  رد  یتردق  ًارهاظ  هک  ینامز  رد  مه  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  هدش  باسح  نیتم و  هناعاجـش و  همان  نیا 
نآ دـقن  هب  دـنکیم و  اشفا  ار  هّیما  ینب  نیگنن  خـیرات  زا  ییاههشوگ  هک  ياهمان  تشاد ، تسد  رد  ار  زیچ  همه  هک  هیواعم  نوچمه  يراّبج 
رب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هـفیظو  زا  تـسد  زین  هیواـعم  تردـق  ناـمز  رد  یّتـح  مالـسلا  هـیلع  ماـما  هـک  دـهدیم  ناـشن  دزادرپیم ،

. درکیم یفّرعم  یناسنا ، ریغ  هکلب  یمالسا  ریغ  ار  هیواعم  تموکح  تحارص  اب  تشادیمن و 
: تسا رتروآمرش  يرگید  زا  مادک  ره  هک  دنکیم  هراشا  هیواعم  هایس  همانراک  زا  شخب  هس  هب  همان  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

و يدـع » نب  رجح   » دـننام دـندوب ، يزیتس  ملظ  داهج و  ياهوگلا  نیرتهب  زا  هک  یناـمیا  اـب  اوقت و  اـب  زاـبکاپ و  دارفا  نوخ  نتخیر  تسخن ،
و رجحلا ؛» رهاعلل  شارفلل و  دـلولا   » یمالـسا ملـسم  نوناق  اب  تفلاخم  یلهاج و  تشز  ّتنـس  کی  ندرک  هدـنز  رگید  و  قمح ،» نب  ورمع  »

. ّتیصخش یب  وربآ و  یب  ماندب و  دارفا  هب  یمالسا  روشک  يدیلک  ياهتسپ  ندرپس  رگید ،
یساره نیرتمک  وا  ياهدیدهت  زا  و  درمشیم ، شیوخ  ّمهم  ياهوزرآ  زا  ار  هیواعم  ینوعرف  هاگتسد  اب  داهج  همان  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

. دهدیمن هار  دوخ  هب 
__________________________________________________

161 ص 160 - ج 10 ، ریدغلا ، 204 و  ص 202 - ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  (. 1)
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285 ص :  رگید .....  تیاور  هب  همان  نامه  - 8

: تشون نینچ  هیواعم  همان  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادیهش  رالاس  رگید ، یتیاور  قباطم 
، اَهل يدْهَی  ِتانَـسَْحلا ال  َّنِإَف  ٌریِدَج ، َكَْدنِع  اهِْریَِغب  اَنَأ  َو  ٌبِغار ، اْهنَع  ِیل  َْتنَأ  ٌرُوما  یّنَع  َکَغََلب  ْدَق  ُهَّنا  ُرُکْذَت  َُکباتِک ، ینَغََلب  ْدَقَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  »

. ُهَّللا ّالِإ  اْهَیلِإ  ُدِّدَُسی  َو ال 
ِهَّللا ُْمیا  َو  ًافالِخ ، َْکیَلَع  َو ال  ًابْرَح  ََکل  ُدـیرُأ  ام  َو  ِمیمنَّلِاب ، َنُؤاَّشَْملا  َنُوقاّلُْملا  َْکَیلِإ  ُهاقَر  امَّنا  ُهَّناَف  یّنَع ، َکـَْیلِإ  یهَْتنا  ُهَّنَأ  َتْرَکَذ  اـم  اَّما  َو 

 ... َِکلذ ِكَْرت  ِیف  ِهَِّلل  ٌِفئاَخل  ّینِإ 
َُّمث ٍِمئال ، َۀَمَْول  ِهَّللا  ِیف  َنُوفاخَی  َو ال  َعَِدْبلا ، َنوُمِظْعَتْـسَی  َو  َْملُّظلا  َنوُرِْکُنی  اُوناک  َنیذَّلا  َنیدـِباْعلا  َنیِّلَـصُْملا  َو  ٍةَدـْنِک  اخَأ  ًارْجُح  َِلتاْقلا  َتَْسلَأ 

َو ال ْمُهَْنَیب ، َو  َکَْنَیب  َناک  ٍثَدَِـحب  ْمُهَذُـخَْأت  َو ال  َةَدَّکَؤُْملا ، َقیثاوَْملا  َو  َۀَـظَّلَغُْملا ، َناْمیَْألا  ُمُهَْتیَطْعَأ  َْتنُک  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ًاناوْدُـع  َو  ًاـْملُظ  ْمُهَْتلَتَق 
. َکِسْفَن یف  اهُدَِجت  ٍۀَّنِحِاب 

، ُُهنَْول ْتَرَفَـص  َو  ُهُمْـسِج ، َلَحَنَف  ُةَدابِْعلا ، ُْهتَْلبَأ  يذَّلا  ِحـِلاَّصلا  ِدـْبَْعلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِبِحاص  ِقِمَْحلا  ِْنب  وِرْمَعَِلتاق  َتَْسل  ََوأ 
ًافافِْختْـسا َو  َکِّبَر  یلَع  ًةَأْرُج  ُهَْتلَتَق  َُّمث  ِلَـبَْجلا  ِْسأَر  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلَزََنل  ًاِرئاـط  ُهَْتیَطْعَأ  َْول  اـم  ِهِقیثاوَـم  َو  ِهَّللا  ِدوُـهُع  ْنِم  ُهَْتیَطْعَأ  َو  ُهَْتنَّمَأ  اـم  َدـَْعب 

. ِدْهَْعلا َِکلِذب 
َُدلَْولأ  » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاق  ْدَق  َو  َکیبَأ ، ُْنبا  ُهَّنَأ  َتْمَعَزَف  ٍفیقَث ، ِْدیَبُع  ِشاِرف  یلَع  ِدُولوُْملا  َۀَّیَمُـس  َْنب  َدایِز  یِعَّدُْملا  َتَْسل  ََوأ 
يِدـْیَأ ُعَـطْقَی  ِْنیَقارِْعلا ، یَلَع  ُهَتْطَّلَـس  َُّمث  ِهَّللا ، َنـِم  ًيدُـه  ِْریَِغب  َكاوَـه  َتـْعَبَت  َو  ًادُّمَعَت  ِهَّللا  ِلوُـسَر  َۀَّنُـس  َتْکَرَتَـف  ُرَجَْحلا ،» ِرِهاـْعِلل  َو  ِشارِْفِلل 

. َْکنِم اوُْسَیل  َو  ِۀَّمُْألا ، ِهِذه  ْنِم  َتَْسل  َکَّنَأَک  ِلْخَّنلا ، ِعُوذُج  یلَع  ْمُُهبِّلَُصی  َو  ْمُهَُنیْعَأ  ُلَمْسَی  َو  ْمُهَلُجْرَأ ، َو  َنیِِملْسُْملا 
َناک ْنَم  َّلُک  ُْلْتقا  ِنَأ  ِْهَیلِإ : َْتبَتَکَف  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  ٍّیلَع  ِنیِد  یلَع  اُوناک  ْمُهَّنَأ  َۀَّیَمُـس  ُْنبا  ُمِهیف  َبَتَک  َنیذَّلا  َنیِّیِمَرْـضَْحلا  َبِحاص  َتَْسل  ََوأ 

َتْـسَلَج ِِهب  َو  َُکبِرْـضَی ، َو  َكاـبَأ  ِْهیَلَع  ُبِرْـضَی  َناـک  يذَّلا  ِهَّللاَو  مالـسلا  هـیلع  ٍِّیلَع  ُنـید  َو  َكِْرمَأـِب ، ْمِِـهب  َلَّثَم  َو  ْمُـهَلَتَقَف  ٍّیلَع ، ِنـید  یلَع 
. ِْنیَتَلْحِّرلا َکیبَأ  ُفَرَش  َو  َُکفَرَش  ناَکل  َِکلذ  َْول ال  َو  َتْسَلَج ، يِذَّلا  َکَِسلْجَم 
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یلَع َمَظْعَأ  ًۀَْنِتف  ُمَلْعَأ  ّینِإ ال  َو  ٍۀَْنِتف .» َیلِإ  ْمُهَدَِرت  ْنَأ  َو  ِۀَّمُْألا  ِهِذه  اصَع  َّقَش  ِقَّتا  و  ٍدّمَُحم ، ِۀَّمِال  َو  َِکنیِدـِل  َو  َکِسْفَِنل  ْرُْظنا  : » َْتُلق امیف  َْتُلق  َو 
ُْتلَعَف ْناَف  َكَدِهاجُأ  ْنَأ  ْنِم  َلَْضفَأ  اْنیَلَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِۀَّمُِأل  َو  ینیِِدل  َو  یـسْفَِنل  ًارَظَن  ُمَلْعَأ  َو ال  اْهیَلَع ، َِکتَیالِو  ْنِم  ِۀَّمُْألا  ِهِذه 

. يِْرمَأ ِداشْرِال  ُهَقیفَْوت  ُُهلَأْسَأ  َو  یْبنَِذل ، َهَّللاُرِفْغَتْسَأ  ّینِإَف  ُُهتْکََرت  ْنِإ  َو  ِهَّللا ، َیلِإ  ٌَۀبُْرق  ُهَّنِإَف 
ْنَأ ال َو  َّیف ، َكُْدیَک  ِینَّرُـضَی  ْنَأ ال  اوُجْرَأ  یِّناَف  ََکلاَدب ، ام  ینْدِکَف  ینْدِکَت .» َكْدِـکأ  ْنا  َو  ِینْرِْکُنت ، َُکتْرَْکنأ  ْنِإ  ّینِإ  : » َْتُلق امیف  َْتُلق  َو 

ْدََقل َو  ٍطْرَِـشب ، َْتیَفَو  ام  يرْمََعل  َو  َكِدـْهَع ، ِضْقَن  یلَع  َتْصَّرََحت  َو  َکَلْهَج ، َْتبِکَر  ْدَـق  َکَّناـِل  َکِـسْفَن ، یلَع  ُْهنِم  َّرَـضَأ  ٍدَـحَأ  یلَع  َنوُکَی 
َْمل َو  اُولَتَق  َو  اُوَلتاق  اُونوُکَی  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  ْمُهَْتلَتَقَف  ِقیثاوَْملا ، َو  ِدوُهُْعلاَو  ِناْمیْألا  َو  ِْحلُّصلا  َدَْعب  ْمُهَْتلَتَق  َنیذَّلا  ِرَفَّنلا  ِءالُؤه  َِکْلتَِقب  َكَدـْهَع  َتْضَقَن 
ْنَأ َلـْبَق  اُوتاـم  َْوأ  اُولَعْفَی  ْنَأ  َلـْبَق  َِّتم  ْمُْهُلتْقَت  َْمل  َْول  َکَّلََعل  ٍْرمَأ . َۀَـفاخَم  ْمُهَْتلَتَقَف  اـنَّقَح ، ْمِهِمیظْعَت  َو  انَلْـضَف ، ْمِهِرْکِذـِل  اـّلِإ  ْمِِهب  َکـِلذ  ْلَـعْفَت 

. اوُکِرُْدی
«1 «، » اَهاَصْحَأ اَّلِإ  ًةَرِیبَک  َالَو  ًةَریِغَص  ُرِداَُغیَال   » ًاباتِک یلاعَت  ِهَِّلل  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  ِباسِْحلِاب ، ْنِْقیَتْسا  َو  ِصاصِْقلِاب ، ُۀَیِواعُم  ای  ْرِْشبَأَف 

َِکْنبا ِۀَْعیَِبب  َساَّنلا  َكِذْخَأ  َو  ِۀـَبْرُْغلا ، ِراد  یلِإ  ْمِهِروُد  ْنِم  ُهَءاِیلْوَأ  َِکیْفَن  َو  ِمَهُّتلا ، یَلَع  ُهَءاِیلْوَأ  َِکْلتَق  َو  ِۀَّنَّظلِاب ، َكِذْـخِال  ٍساِنب  ُهَّللا  َْسَیل  َو 
َْتیَزْخَأ َو  َکَتَّیِعَر ، َتْشَـشَغ  َو  َکَنید ، َتْرََتب  َو  َکَسْفَن ، َتْرِـسَخ  ْدَـق  َو  ّالِإ  َکُمَلْعَأ  ـال  ِبـالِْکلِاب ، ُبَْعلَی  َو  َرْمَْخلا ، ُبَرْـشَی  ٍثَدَـح ، ٍمـالُغ 

«. ُمالَّسلا َو  ْمِِهلْجَِأل  َّیِقَّتلا  َعِرَْولا  َْتفَخَأ  َو  ِلِهاْجلا ، ِهیفَّسلا  ََۀلاقَم  َْتعِمَس  َو  َکَتَنامَأ ،
وت يارب  و   ) یتشادـن ار  نآ  راـظتنا  نم  زا  هک  تسا  هدیـسر  وـت  هب  ییاـهربخ  نـم  هراـبرد  هـک  ياهدـش  روآداـی  دیـسر ؛ متـسد  هـب  وـت  هماـن 

(«. دوب دنیاشوخان 
. دنکیم قفوم  نآ  ماجنا  هب  هدرک و  تیاده  کین  ياهراک  تمس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  هّتبلا 

. تسا نیچ  نخس  ناسولپاچ  راک  اهشرازگ  عون  نیا  هدیسر . وت  هب  نم  هرابرد  ییاهشرازگ  ياهتفگ : هکنیا  اّما 
__________________________________________________

هیآ 49 فهک ، (. 1)
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! ... مکانمیب دنوادخ  زا  لمع  نیا  كرت  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب  یلو  مرادن ؛ ار  وت  اب  يریگرد  گنج و  گنهآ  نونکا  نم  و 
گرزب ار  اهتعدـب  دنتـشاد و  شوخاـن  ار  ملظ  هک  اـهنامه  یتسین ؟ هشیپ  تداـبع  نارازگزاـمن  زا  یعمج  و  يدـنک » رجُح   » لـتاق وت  اـیآ 

؟ دندیسرتن یشنزرس  تمالم و  چیه  زا  ادخ  ياضر  ریسم  رد  و  دندرمش ،
هب ار  اهنآ  هک  نیا  و  ياهتـسب ، نانآ  هب  ضّرعت  مدـع  رب  هک  یمکحم  ياهنامیپ  ياهدرک و  داـی  هک  یظیلغ  ياهدـنگوس  زا  سپ  ار  اـهنآ  وت 
هچ ره  توادـع  متـس و  اب  یهدـن ، رازآ  یتشاد  ناـنآ  هب  تبـسن  لد  رد  هک  ياهنیک  و  تشاد ، دوجو  ناـنآ  وت و  ناـیم  هک  یفـالتخا  رطاـخ 

! ياهدناسر لتق  هب  رتمامت 
فیحن و ار  شندـب  هدوسرف و  ار  يو  ناوارف ، تدابع  هک  یحلاـص  دـبع  نآ  ار - ادـخ  لوسر  یباحـص  قمح ، نب  ورمع  هک  يدوبن  وت  رگم 

رگا هک  یقاثیم  نامیپ و  نانچ  يدوب . هداد  ناما  يو  هب  هکنآ  زا  سپ  مه  نآ  يدـناسر ؟ لتق  هب  دوب - هدرک  نوگرگد  ار  شراسخر  گـنر 
وا اهنامیپ ، نآ  ندرمش  کبس  تراگدرورپ و  ینامرفان  اب  وت  یلو  دندمآیم ! دورف  وت  دزن  اههوک  يالاب  زا  يدادیم ، نامـسآ  ناگدنرپ  هب 

. ياهدناسر لتق  هب  ار 
یلاح رد  ياهدناوخ ؟ نایفـسوبا )  ) تردپ دـنزرف  دوب - فیقث  مالغ  حاکن  هلابح  رد  هک  سک  نامه  ار - هّیمـس  نب  دایز  هک  يدوبن  وت  رگم 

«. تسین یبیـصن  ندـش  راسگنـس  زج  راکانز  يارب  و  تسوا ؛ حاکن  هلابح  رد  نز  هک  تسا  يدرم  هب  ّقلعتم  دـنزرف  : » دومرف ادـخ  لوسر  هک 
. ياهدومن يوریپ  یهلا - تاروتسد  هب  هّجوت  نودب  دوخ - سفن  ياوه  زا  ياهدرک و  كرت  ًادمع  ار  ادخ  لوسر  ّتنس  وت  یلو 

ار نانآ  ياهمشچ  هدـیرب ، ار  ناناملـسم  ياپ  تسد و  وت - هب  یتمدـخ  شوخ  يارب  زین - وا  و  یتخاس ؛ ّطلـسم  هرـصب  هفوک و  رب  ار  وا  سپس 
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! دنتسین وت  زا  زین  اهنآ  یتسین و  تما  نیا  زا  وت  ایوگ  دشکیم . راد  هب  ار  نانآ  دنکیم و  روک 
مالـسلا هیلع  یلع  ناوریپ  ناتـسود و  زا  هک  تشون  نانآ  هرابرد  هّیمـس  رـسپ  هک  اهنامه  ار - اهیمرـضح  يداد  روتـسد  هک  يدوبن  وت  رگم 

! ناسرب لتق  هب  ار  تسا  یلع  وریپ  هک  سک  ره  هک  یتشون  وا  هب  دناسرب و  لتق  هب  دنتسه -
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! درک هعطق  هعطق  ار  نانآ  ندب  تشک و  ار  اهنآ  وت  نامرف  هب  زین  وا 
دزیم ریشمش  وت  و  نایفـسوبا )  ) تردپ ّدض  رب  نآ ، رطاخ  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  ینید )  ) نامه یلع  نید  دنگوس ! ادخ  هب  هیواعم ) يا  )

( تّقـشم رپ   ) ياهرفـس ناـمه  تردـپ  وت و  تلزنم  دوبن ، نییآ  نیا  رگا  ياهتـسشن و  هاـگیاج  نیا  رد  وـت  هک  تسا  نید  ناـمه  تکرب  هب  و 
. دوب ایند ) لام  زا  يرادقم  لیصحت  يارب   ) هناتسمز هناتسبات و 

هب یلو  زیهرپـب »! یمالـسا  تّما  ناـیم  هنتف  هقرفت و  داـجیا  زا  شاـب و  دّـمحم  تّما  تنید و  تدوـخ و  بقارم  : » هک ياهتفگ  نم  هب  نـینچمه 
اب داهج  زا  رترب  دّمحم  تّما  دوخ و  نید  يارب  شیوخ و  يارب  يراک  و  منادیم ! وت  ییاورنامرف  تّما  نیا  يارب  ار  هنتف  نیرتگرزب  نم  نیقی !

! مرادن غارس  وت 
ترفغم بلط  دـنوادخ  زا  منک ، كرت  ار  نآ  صاخ ) طیارـش  رطاخ  هب   ) رگا تسا و  دـنوادخ  هب  بّرقت  هیام  منزب  داـهج  هب  تسد  رگا  سپ 

. دهد قیفوت  مراک  یتسرد  يارب  ارم  هک  مهاوخیم  وا  زا  منکیم و 
مهاوـخ نینچ  زین  نم  ییآرد ، هسیـسد  ِرد  زا  نم  اـب  رگا  درک و  مهاوـخ  راـکنا  ار  وـت  ینک ، راـکنا  ارم  رگا  : » هک ياهتـشون  نم  هب  هلمج  زا 

«! دومن
بیرف و دـناسرن و  نم  هب  یبیـسآ  وت  هلیح  هک  مراودـیما  نم  ربب ؛ راـکب  هلیح  رکم و  نم  هراـبرد  یناوتیم  هچ  ره  میوگیم ) تحارـص  اـب  )

شالت نامیپ  دـهع و  ضقن  رب  ياهدـش و  راوس  شیوخ  لهج  بکرم  رب  وت  هک  ارچ  دـناسر ؛ ناـیز  تدوخ  هب  یـسک  ره  زا  شیب  تاهئطوت ،
اهدـنگوس و همه  نآ  زا  سپ  زابکاپ - ناـنمؤم  نآ  نتـشک  اـب  ياهدوبن و  راداـفو  دوخ  ياـهنامیپ  هب  زگره  وت  دـنگوس ! مناـج  هب  ینکیم .

. یتخاس نشور  ار  تیاهنامیپ  ندوب  رابتعا  یب  دّکؤم - ياهنامیپ 
هب طقف  نانآ  اب  ار  راک  نیا  و  يدناسر . لتق  هب  دنشاب - هتشک  ار  یسک  دننزب و  وت  ّدض  رب  يراکیپ  گنج و  هب  تسد  هکنآ  نودب  ار - نانآ 

. دندرمشیم گرزب  ار  ام  ّقح  دندرکیم و  وگزاب  ار  ام  لیاضف  هک  يدرک  رطاخ  نیا 
يراک هکنآ  زا  شیپ  دـیاش  یتشکیمن ، ار  ناـنآ  رگا  یلو  ياهتـشک ؛ وت ) ّدـض  رب  هزراـبم  ماـیق و  ینعی   ) يراـک زا  سرت  يارب  ار  ناـنآ  وت 

وت هب  يررـض  و   ) دیـسریم نایاپ  هب  ناـشرمع  ناـنآ  اـی  و  دـشیمن ) هدولآ  اـهنآ  نتـشک  هب  تتـسد  و   ) دیـسریم ناـیاپ  هب  ترمع  دـننکب ،
(. دندناسریمن
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و  ) باتک دنوادخ  يارب  هک  نادب  و  شاب ! هتشاد  نیقی  یهلا  یـسرباسح  هب  هد و  تراشب  یهلا )  ) ماقتناو صاصق  هب  ار  تدوخ  هیواعم ! يا 

شومارف زگره  دنوادخ  و  دنکیم ،» اصحا  ار  اهنآ  همه  هدرکن و  راذگورف  ار  یگرزب  کچوک و  لمع  چیه  ( » هک تسا  یلامعا  تبث  ّلحم 
زا رگید  یعمج  ياهدناسر و  لتق  هب  ار  نانآ  یهاو  تاماّهتا  اب  ياهدرک و  ریگتـسد  رادنپ  نامگ و  اب  ار  ناناملـسم  هنوگچ  وت  هک  دـنکیمن 

مدرم زا  تسا ، زاب  گس  دشونیم و  رمخ  هک  دوخ  كرـسپ  يارب  ياهدرک و  دیعبت  تسد  رود  ياهناکم  هب  ناشیاههناخ  زا  ار  ادخ  يایلوا 
. ياهتفرگ تعیب 

تناما و  ياهدیزرو ، تنایخ  دوخ ، تیعر  هب  تبسن  ياهتخاس و  دوبان  ار  تنید  ياهدناسر و  نایز  تدوخ  هب  هک  منیبیمن  نیا  زج  ار  وت  نم 
. ياهدناسرت ار  یقّتم  راکزیهرپ  ياهناسنا  نادان ، هورگ  نآ  رطاخ  هب  و  ياهداد ، ارف  شوگ  نادان ، هیفس  نانخـس  هب  ياهتخاس و  هابت  ار  دوخ 

. مالسلاو
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! دراد یّصاخ  ینمشد  هنیک و  ام  هب  تبسن  وا  هک  دهدیم  ناشن  همان  نیا  تفگ : دناوخ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  همان  هیواعم  هک  یتقو 
! نک دای  يدب  هب  ار  شردپ  همان ، نآ  رد  دنک و  کچوک  ار  يو  هک  هدب  یخساپ  يو  هب  تفگ : شردپ  هب  دوب ، رضاح  اجنآ  هک  دیزی 

؟ ياهدید ار  نیسح  همان  تفگ : يو  هب  هیواعم  دش . دراو  صاع  نب  ورمع  نب  هَّللادبع  نامزمه 
يزیمآریقحت باوج  يو  هب  ارچ  تفگ : هیواـعم  دـنیاشوخ  يارب  هَّللادـبع  دـناوخ . يو  يارب  ار  هماـن  هیواـعم  ياهماـن ؟ هچ  دیـسرپ : هَّللادـبع 

؟ یهدیمن
؟ تسیچ نم  داهنشیپ  هرابرد  ترظن  تفگ : شردپ  هب  زین  دیزی 

. تسا هداد  ار  داهنشیپ  نیمه  مه  دیزی  تفگ : درک و  هَّللادبع  هب  ور  هیواعم 
! تسا هدز  یتسرد  فرح  دیزی  تفگ : هَّللادبع 

مالـسلا هیلع  یلع  زا  رگا  دـیرادنپیم  اـیآ  دـینکیم ؛ هابتـشا  نت  ود  امـش  تفگ : ناـنآ  هب  دوخ ) صوـصخم  یناطیـش  تسایـس  اـب   ) هیواـعم
هب هک  تسین  حیحص  نم  نوچ  یصخش  يارب  میوگب ؟ مالسلا  هیلع  یلع  يارب  یبیع  هچ  نم  دراد ؟ تقیقح  نم  ياههتفگ  منک ، ییوگبیع 

هب لطاب و 
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. دنریذپیمن ار  نآ  دنهدیمن و  ّتیّمها  نادب  مدرم  منک  نینچ  رگا  منک و  ییوجبیع  منادیمن  هک  يزیچ 
يو باوج  رد  ياهماـن  متـشاد ، رظن  رد  ادـتبا  نم  منیبیمن . یبیع  يو  رد  نم  هک  ارچ  میوگب ، یبـیع  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  مناوتیمن 

«1 ! » میامنن دروخرب  يدنت  هب  يو  اب  منکن و  يراک  نینچ  متفرگ  میمصت  ًادعب  یلو  مناسرتب ، منک و  دیدهت  ار  يو  مسیونب و 
***

. تسا هدرک  موکحم  همکاحم و  ار  وا  و  هدیناشن ، ماّهتا  يوکس  رب  ار  هیواعم  همان  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  میتفگ  هک  هنوگ  نامه 
. تسا هتشاذگن  یقاب  وا  يارب  يزیچ  هتفرگ و  تمالم  شنزرس و  رابگر  ریز  یهجو  نیرتدیدش  هب  ار  وا  همان ، همادا  رد 

. تسا هتسناد  تازاجم  ریقحت و  هنوگ  ره  ّقحتسم  ار  وا  هداد و  گنج  نالعا  وا  هب  اًلمع  نیا  رب  نوزفا 
. دوب هدیدرگ  زاغآ  شردپ  نامز  زا  هکلب  دشن ؛ عورش  دیزی  نامز  زا  هّیماینب  اب  هزرابم  دهدیم  ناشن  نیا  و 

290 ص :  هنتف ..... ! نیرتگرزب  هیواعم  تموکح  - 9

ياهزور وت  هک  منکیم  نامگ  متـسین و  هدوسآ  نیـسح  طّسوت  هنتف  شروش و  داجیا  زا  نم  تشون : هیواـعم  هب  ياهماـن  رد  مکح  نب  ناورم 
! يراد شیپ  رد  نیسح  اب  ار  یتخس  ینالوط و 

: تشون نومضم  نیا  هب  ياهمان  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  زین  هیواعم 
. دناهدناوخ ارف  يریگرد  فالتخا و  هب  ار  وت  هفوک  مدرم  زا  یعمج  هک  مدش  رادربخ  »

__________________________________________________
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سرتب و ادخ  زا  دندرک ) ییافو  یب  اهنآ  اب  و   ) دنتخاس هابت  ار  تردارب  ردپ و  راک  هنوگچ  ینادیم  ياهدومزآ و  ار  نایقارع  وت  هک  یلاح  رد 

!«. درک مهاوخ  نینچ  زین  نم  ییامن ، رکم  دیک و  نم  اب  وت  رگا  هک  ارچ  شاب ؛ حلص  نامیپ  دای  هب 
: تشون خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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ام َو  ًافالِخ ، َْکیَلَع  َو ال  ًۀـَبِراُحم  ََکل  ُْتدَرَأ  ام  َو  ُهَّللا ، اَّلِإ  اَهل  يدـْهَی  ُتانَـسَْحلا ال  َو  ٌریدَـج ، یّنَع  َکَغََلب  يِذَّلا  ِْریَِغب  اَنَأ  َو  َُکباتِک ، یناـتَأ  »
راوازـس نم  دیـسر ؛ متـسد  هب  تاهمان  ِۀَّمُْألا ؛!!! ِهِذه  َْرمَأ  َِکتَیالِو  ْنِم  َمَظْعَأ  ًۀَْنِتف  ُمَلْعَأ  ام  َو  َكِداهِج !! ِكَْرت  یف  ًارْذُـع  ِهَّللاَدـْنِع  یل  َّنَأ  ُّنُظَأ 

هزرابم و يانب  نونکا  نم  دنک . تیاده  اهیکین  هب  ار  ناسنا  دناوتیمن  یسک  دنوادخ  زج  متسین و  تسا ، هدش  هداد  نم  هب  هک  ییاهتبـسن 
رتگرزب ار ، ياهنتف  چیه  نم  مشاب و  هتـشاد  يرذع  دـنوادخ  دزن  وت ، اب  داهج  كرت  يارب  هک  منکیمن  نامگ  هّتبلاو  مرادـن  ار  وت  اب  تفلاخم 

!!«. مسانشیمن تّما  نیا  رب  وت  ییاورنامرف  زا 
ریش اب  هزرابم  و  ! ) میباییمن ریش  کی  زج  ار  یلع ) نب  نیـسح   ) هَّللادبعابا ام  ًادَسَأ ؛ اَّلِإ  ِهَّللاِْدبَع  یبَِأب  انَْرثَأ  ْنِإ  : » تفگ همان  ندناوخ  اب  هیواعم 

«1 !(«. » تسا كانرطخ 
***

ار وا  هیواعم  نوچمه  يردلق  كانرطخ و  نمشد  یّتح  هک  دوب  راکـشآ  نانچ  راک  زاغآ  نامه  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تعاجـش  يرآ 
. تفریمن وا  زا  يراظتنا  نیا  زج  و  ِِهلوُسَر ،) ُدَسا  هَّللاُدَسا و  ، ) دوب ادخ  ریش  رسپ  قح  هب  وا  درکیم ، باطخ  ریش » »

یلو دندربیم ، رس  هب  ماقتنا  راظتنا  رد  تخاسیم و  رتروهلعش  زور  هب  زور  هّیما  ینب  لد  رد  ار  توادع  هنیک و  شتآ  نیـشتآ ، ياههمان  نیا 
. تشاد یقیمع  ریثأت  هثیبخ  هرجش  هدولآ و  نامدود  نیا  ياهیگماک  دوخ  ندرک  راهم  رد  اههمان  نیا  هک  تسین  يدیدرت 

__________________________________________________
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292 ص :  دیزی .....  باختنا  رب  هیواعم  شهوکن  - 10

یتشز ياهراک  رطاخ  هب  ار  وا  همان  نآ  رد  تشون و  هیواعم  هب  ياهمان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دـنکیم  لقن  « 1  » يرصم نامعن  یضاق 
. درک موکحم  شنزرس و  دادیم ، ماجنا  هک 

: تسا هدمآ  همان  نآ  رد  هلمج  زا 
یِّلَُوت َْفیَکَف  َکِّبَر ، َۀَحیـصَن  ِّدَُؤت  َْمل  َو  َکَتَّیِعَر ، َْتبَرْخَأ  َو  َکَتَنامَأ  َْتنُخَف  ِبالِْکلِاب ، وُْهلَی  َو  َبارَّشلا  ُبَرْـشَی  ٌمالُغ  َوُه  َو  َکَْـنبا  َْتیَّلَو  َُّمث  »

؟ َرِکْسُْملا ُبَرْشَی  ْنَم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِۀَّمُأ  یلَع 
ُدَِرت ٍلیلَق  ْنَعَف  ِۀَّمُْألا !؟ یَلَع  َْفیَکَف  ٍمَهْرِد  یلَع  ٍنیمَِأب  ِرِکْسُْملا  ُبِراش  َْسَیل  َو  ِرارْشْالا . َنِم  ِرِکْسُْملا  ُبِراش  َو  َنیقِساْفلا ، َنِم  ِرِکْسُْملا  ُبِراش  َو 

«. ِرافِْغتْسْالا ُِفئاحَص  يَوُطت  َنیح  َِکلَمَع  یلَع 
. ياهدناشن تموکح  تخت  رب  دنکیم ، يزاب  اهگس  اب  دشونیم و  رمخ  هک  ار  تناوج  رسپ  وت  »

. ياهدرکن ادا  ار  تراگدرورپ  نامرف  ّقح  ياهدرک و  تخبدب  ار  نیملسم  تنایخ و  تناما ، رد  نیاربانب ،
رامـش هب  رارـشا  زا  تسا و  ناقـساف  زا  تارکـسم  هدنـشون  هک  یلاح  رد  ياهداد ؟ ییاورنامرف  دّمحم  تّما  رب  ار  شونهداب  يدرم  هنوگچ  وت 

!!؟ تّما کی  رب  دسر  هچ  تسین ، نیما  یمهرد  رب  یّتح  شون ، هداب  دیآیم .
«2 !«. » دوش هتسب  یگدنز ) راموط  و   ) یهاوخ رذع  هدنورپ  هک  نامز  نآ  رد  دیسر ، یهاوخ  تلمع  رفیک  هب  يدوز  هب 

***
دزشوگ هیواعم  شهارمگ  ردپ  هب  درک و  ینیب  شیپ  دیزی  ندمآ  راک  يور  زا  دعب  ار  یمالسا  هعماج  کیرات  رایسب  هدنیآ  مالـسلا  هیلع  ماما 

. دوب شیوخ  ماخ  تالایخ  راتفرگ  اهوزرآ و  قرغ  دنک ، كرد  ار  قح  مایپ  هک  تشادن  ییاونش  شوگ  وا  یلو  دومن ،
__________________________________________________

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 173 

http://www.ghaemiyeh.com


(1)
تسامالسالا مئاعد  باتک  هدنسیون  ياّفوتم 363 ق )  ) هّیماما ياملع  زا  يرصم  دّمحم  نب  نامعن  یضاق  . 

ح 468 ص 133 ، ج 2 ، مالسالا ، مئاعد  (. 2)
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مود زور  رد  هلمج  زا  داد . لیکـشت  ار  یتاسلج  هنیدـم  رد  دوب ، هدـمآ  زاجح  هب  تعیب  نتفرگ  دـیزی و  تفالخ  يزاسهنیمز  يارب  هک  هیواعم 
وگتفگ لوغشم  هتسهآ  تروص  هب  يو  اب  هیواعم  دمآ ، رتدوز  ساّبع  نبا  داتسرف . ساّبع  نبا  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  غارـس  شدورو ،

يو يارب  ار  یتشلاب  شیوخ  تسار  تمـس  رد  دید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یتقو  هیواعم  دش . دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هکنآ  ات  دـش ،
دناشن و شیوخ  تسار  تمس  رد  ار  يو  هیواعم  درک . مالس  یمالسا ) بدا  تیاعر  يارب  و   ) دش دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  درک . هدامآ 

(. دومن مارتحا  و  . ) دش مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نادنزرف  لاوحا  يایوج  وا  زا 
. دش وا  يارب  تعیب  راتساوخ  درک و  دای  وا  لیاضف  زا  دناوخ و  دیزی  شدنزرف  يارب  تعیب  تفالخ و  هرابرد  ار  ياهبطخ  هیواعم  نآ  زا  سپ 

درک و هراشا  يو  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یلو  دهدب ، ار  هیواعم  خساپ  هک  دش  هدامآ  درب و  الاب  نتفگ  نخس  يارب  ار  شتسد  ساّبع  نبا 
درک و توکـس  ساّبع  نبا  تسا .» هدز  تمهت  همه  زا  شیب  نم  هب  متـسه و  نم  شنانخـس  زا  هیواعم )  ) وا دوصقم  رادـهگن ! تسد  : » دومرف

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  رب  دورد  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  داتسیا و  مالسلا  هیلع  نیسح 
َفَلَْخلا ِِهب  َتِْسَبل  ام  ُتْمِهَف  ْدَق  َو  ًاءْزُج ، ٍعیمَج  ْنِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِلوُسَّرلا  ِۀَفِص  ِیف  َبَنْطَأ  ْنِإ  َو  ُِلئاْقلا  يِّدَُؤی  ْنَلَف  ُۀَیِواعُم ! ای  ُدَْعب : اَّمَأ  »
ُسْمَّشلا ِتَرََهب  َو  یجُّدلا ، َۀَمْحَف  ُْحبُّصلا  َحَضَف  ُۀَیِواعُم ! ای  َتاْهیَه  َتاْهیَه  َو  ِۀَْعیَْبلا ، ِغْالِبتْـسا  ِنَع  ِبُّکَنَّتلا  َو  ِۀَفِّصلا  ِزاجیا  ْنِم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َدـَْعب 

ٍّقَح يذـِل  َْتلَذـَب  ام  َتْزَواج . یَّتَح  َتْرَج  َو  َْتلَِخب ، یَّتَح  َْتعَنَم  َو  َْتفَحْجَأ ، یَّتَح  َتَْرثْأَتْـسأ  َو  َتْطَْرفَأ ، یَّتَح  َْتلَّضَف  ْدََـقل  َو  ِجُرُّسلا ، َراْونَأ 
ٍدَّمَُحم ِۀَّمِال  ِِهتَـسایِس  َو  ِِهلامتْکا  ِنِم  َدـیزَی  ْنَع  ُهَتْرَکَذ  ام  ُتْمِهَف  َو  َلَمْکْالا ، ُهَبیِـصَن  َو  َرَفْوْالا ، ُهَّظَح  ُناـْطیَّشلا  َذَـخَأ  یَّتَح  ٍبیـصَِنب  ِهِّقَح  ِّمَتَأ  ْنِم 

، ٍّصاخ ٍْملِِعب  ُهَْتیَوَتْحا  اَّمِم  َناک  اَّمَع  ُِربَْخت  َْوأ  ًاِبئاغ ، ُتِْعنَت  َْوأ  ًابوُجْحَم ، ُفِصَت  َکَّنَأَک  َدـیزَی ، یف  َساَّنلا  َمِّهَُوت  ْنَأ  ُدـیُرت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 
، َّنِِهباْرتَِأل ِْقبَّسلا  ِمامَْحلا  َو  ِشُراحَّتلا ، َْدنِع  َۀَشَراهُْملا  َبالِْکلا  ِِهئاْرِقتْسا  ِنِم  ِِهب  َذَخَأ  امیف  َدیزَِیل  ْذُخَف  ِِهیْأَر ، ِِعقْوَم  یلَع  ِهِسْفَن  ْنِم  ُدیَزی  َّلَد  ْدَق  َو 

ِتاَوذ ِتانیْقلا  َو 
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. ُلِواُحت ام  َْکنَع  َْعد  َو  ًارِصان ، ُهُدَِجت  یهالَْملا ، ِبوُرُض  َو  ِفِزاعَْملا ،
، َۀَیِقْسَْألا َْتاَلَم  یَّتَح  ٍْملُظ ، یف  ًاقَنَح  َو  ٍرْوَج ، یف  اًلِطاب  ُرِّدَُقت  َتْحَِرب  ام  ِهَّللاَوَف  ِهیقال ، َْتنَأ  اَّمِم  َرَثْکَِأب  ِْقلَْخلا  اَذه  َروَج  َهَّللا  یَْقَلت  ْنَأ  َكانْغَأ  امَف 
، ِْرمْالا اَذه  َدَْعب  اِنب  َتْضَرَع  َُکْتیَأَر  َو  ٍصانَم ، َنیح  َتال  َو  ٍدوُهْـشَم ، ٍمْوَی  یف  ٍظوُفْحَم  ٍلَمَع  یلَع  َمِدْقَتَف  ٌۀَضْمَغ ، ّالِإ  ِتْوَْملا  َْنَیب  َو  َکَْنَیب  ام  َو 
، ِلوُسَّرلا ِتْوَم  َدـْنِع  َِمئاْقلا  ِِهب  ُْمتْجَجَح  ام  اِهب  اَنل  َْتئِج  َو  ًةَدالِو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ُلوُسَّرلا  اَـنَثَرْوَأ  ِهَّللا  ُرْمََعل  ْدََـقل  َو  اـِنئابآ ، ْنَع  اـنَتْعَنَم  َو 

ُۀَیِواعُم ای  ُْرمَْألا  َكاتَأ  یَّتَح  ُنوُکَی ، َو  َناک  ُْمْتُلق : َو  َلیعافَْألا ، ُُمْتلَعَف  َو  َلِیلاعَْألا ، ُُمْتبِکَرَف  ِفْصَّنلا ، َیلِإ  ُناـمیْالا  ُهَّدَر  َو  َِکلذـِب ، ِۀَّجُْحِلل  َنَعْذَأَـف 
َو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِدـْهَِعب  َمْوَْقلا  ِلُجَّرلا  َةَداِیق  َتْرَکَذ  َو  ِراْصبَْألا ، ِیلوُأ  ای  اوُِربَتْعاَف  َكاـنُهَف  َكِْریَِغل ، اهُدْـصَق  َناـک  ٍقیرَط  ْنِم 
َو ُهَتَْرمِإ ، ُمْوُْقلا  َِفنَأ  یَّتَح  ٍِذئَمْوَی  ٍورْمَِعل  َراص  ام  َو  َُهل ، ِِهتَْعَیب  َو  ِلوُسَّرلا ، ِۀَبْحُِصب  ٌۀَلیضَف  ٍِذئَمْوَی  ِصاْعلا  ِْنب  وِرْمَِعل  َو  َِکلذ  َناک  ْدَق  َو  َُهل ، ُهَریِمَْأت 

ُّجَتُْحی َْفیَکَف  يْریَغ » ِمْوَْیلا  َدـَْعب  ْمُْکیَلَع  ُلَمْعَیَال  َنیرِجاهُْملا  َرَـشْعَم  َمَرَج  َال  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  َلاقَف  َُهلاـْعفا  ِْهیَلَع  اوُّدَـع  َو  ُهَمیدـْقَت  اوُهِرَک 
ْنَم ال َُکلْوَح  َو  ٍِعبات  ٍبِحاِصب  َْتبَحاص  َْفیَک  ْمَأ  ِباوَّصلا ؟ َنِم  ِْهیَلَع  ِعَمَتْجُملِاب  اـهالْوَأ  َو  ِلاوْحَأـْلا  ِدَـکْوَأ  ِیف  ِلوُسَّرلا  ِلـِْعف  ْنِم  ِخوُْسنَْملاـِب 
َو ُهاْینُد ، ِیف  یقاْبلا  اَِهب  ُدَعْسَی  ًۀَْهبُش  َساَّنلا  َسِْبَلت  ْنَأ  ُدیُرت  ٍنُوتْفَم ، ٍفِرْـسُم  یلِإ  ْمُهاَّطَخَتَت  َو  ِِهَتبارَق ، َو  ِِهنیِد  یف  ُدِمَتْعَی  َو ال  ِِهتَبْحُـص ، یف  ُنَمُْؤی 
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«. ْمَُکل َو  یل  َهَّللاُرِفْغَتْسَأ  َو  ُنیبُْملا ، ُنارْسُْخلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  َِکتَرِخآ ، ِیف  اِهب  یقشَت 
نخـس هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  فصو  رد  ینالوط  رایـسب  دـنچ  ره  ياهدـنیوگ  ره  هیواعم ! يا  یهلا ) يانث  دـمح و  زا   ) دـعب اّما  »

. دنک ادا  ار  یشخب  ترضح ، نآ  فاصوا  همه  زا  دناوتیمن  زگره  دیوگب ،
نآ یعقاو  نایرج  نایب  زا  ياهتفگ و  نخس  رتمک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  یعقاو  نیـشناج  هرابرد  وت  هک  متـسناد  نامگ  یب 

. ياهتفر هرفط 
وت تخاس . غورف  یب  ار  اهغارچ  رون  دیشروخ ، ییانشور  و  درک ، اوسر  ار  بش  دیدش  تملظ  یکیرات و  حبص ، يدیپس  هیواعم ! يا  تاهیه 
ّقح  ) ياهنوگ هب  يدناسر و  فاحجا  ّدح  هب  هک  يداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  لاملا  تیب  ياهزادـنا  هب  يدرک و  ییوج  يرترب  طارفا  ّدـح  هب 

وا هب  ار  رادقح  مهس  يدنارذگ . دح  زا  ار  يرگمتس  يدش . راتفرگ  لخب  فصو  هب  هک  اجنآ  ات  يدرک  عنم  ار  قلخ ) ادخ و 
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. دروآ تسد  هب  ار ، دوخ  لماک  بیصن  ناوارف و  هرهب  ناطیش ، هک  نیا  ات  یتخادرپن ،
نیا اـب  وت  ياهتفگ ! هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تّما  هراـبرد  شتّیریدـم  تسایـس و  دـیزی و  تـالامک  زا  یفدـه  هچ  يارب  وت  منادیم  نم 

ار وا  مدرم  تـسا و  هدرپ  رد  هـک  ار  یـسک  وـت  اـیوگ  ینک . هابتــشا  راـچد  يزاـس و  هارمگ  دـیزی  هراـبرد  ار  مدرم  یهاوـخیم  تافیــصوت 
شناد اب  هک  یهدیم  ربخ  یـسک  زا  ای  ییامنیم ؟ فصو  تسا  ناهنپ  مدرم  دید  زا  شلامعا  هک  ار  يدرف  ای  ینکیم ؟ یفّرعم  دنـسانشیمن 

!؟ ياهدرک فشک  ار  وا  ياهژیو 
نآ هب  دوخ  هک  نزب  مقر  ار  یتشونرـس  دـیزی  يارب  وت  سپ  تسا . هدرک  یفّرعم  ار  دوخ  شیوـخ ، لاـمعا  هشیدـنا و  اـب  دـیزی  هک  یلاـح  رد 

هزره و هدـنناوخ و  هدـنزاون و  نانز  ياـشامت  هداـم و  رن و  نارتوبک  يزاـب  وجهزیتس و  ناگـس  اـب  زیتس  گـنج و  ناـمه  هک  تسا  دـنمقالع 
يا . ) یتـسه نآ  ددـصرد  نوـنکا  ار  هچنآ  نک  اـهر  و  تفاـی ، یهاوـخ  ورـشیپ  هنیمز  نیا  رد  ار  وا  هک  تسا ، بـعل  وـهل و  تـالآ  نتخاوـن 

!؟ ینک تاقالم  ار  ادخ  ياهتفرگ ) هدهع  رب  هک   ) قلخ ناهانگ  لابو  رزو  اب  تناهانگ ، رب  نوزفا  هک  هدیاف  هچ  هیواعم )!
رد يدومن ؛ رپ  ار  نآ  هنامیپ  هک  اـجنآ  اـت  ياهدومیپ ، يرگمتـس  رد  ار  بضغ  مشخ و  و  يرگدادـیب ، رد  ار  لـطاب  هار  وت  دـنگوس ! ادـخ  هب 
ادخ رب  راکشآ ، يزور  رد  صخشم ، یلامعا  اب  نآ ، زا  سپ  تسین ! هلصاف  ندز  مه  رب  مشچ  کی  هزادنا  هب  زج  گرم  وت و  نایم  هک  یلاح 

. تشاد یهاوخن  نیا  زج  ياهراچ  يوشیم و  دراو 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دنگوس ! ادخ  هب  هکنآ  لاح  و  ياهدومن ، عنم  ام  زا  ار  ام  ناردپ  ّقح  يدرک و  يدب  ام  هب  هک  منیبیم  یلاح  رد  ار  وت 
( هفیقـس نایرج  رد   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  یلالدتـسا  ناـمه  و  دوب ، هدرک  نآ  ثراو  ار  اـم  تدـالو ، ناـمز  زا  هلآ 

! يدروآ ام  هیلع  زین  وت  دندروآ ،
ره دز و  تاهیجوت  هب  تسد  هجیتن  رد  درک ) فارتعا  دوخ  ياطخ  هب  و   ) داد فاصنا  ًادـعب  یلو  درک ، رواـب  ار  لـیالد  نآ  لّوا ) هفیلخ   ) يو
نآ فدـه  هک  یهار  زا  هّتبلا  داتفا ، هیواعم ) يا   ) وت تسد  هب  تموکح  رم  هک ا  نیا  ات  دـیتفگ  نانچ  نینچ و  دـیداد و  ماجنا  دـیتساوخ ، هچ 

. دنریگب تربع  دیاب  درخ  نابحاص  دوب ؛ وت  زا  ریغ 
فرط زا  ریما  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  صاع ) نب  ورمع   ) درم نآ  هک  يدرک  يروآدای  و 
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ياراد هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اـب  تعیب  یهارمه و  رطاـخ  هب  صاـع  نب  ورمع  زور  نآ  دوب . نینچ  يرآ  دوب ، هدـش  باـختنا  ترـضح 

هک ییاج  ات  دندرمـشرب ، ار  وا  دنـسپان  ياهراک  دـنتفریذپن و  ار  يو  تراما  مدرم  هک  درک  لمع  ياهنوگ  هب  لاح  نیا  اب  یلو  دوب ، یتلیـضف 
خوسنم لمع  هب  هنوگچ  تشاد .» دهاوخن  تراما  امـش  رب  یـسک  نم  زج  دـعب  هب  زورمازا  نارجاهم ! يا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

؟ تسج کّسمت  ناوتیم  دومرف ) خسن  ار  نآ  سپس   ) تفرگ تروص  یّصاخ  طیارش  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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، تسین نانیمطا  دروم  شايدنواشیوخ  نید و  هک  تسا  یـسک  وت  فارطا  و  درک ؟ دامتعا  وا  هب  ناوتیمن  هک  یمدـمه  یـسک  اب  هنوگچ  ای 
دربب تّذل  شیایند  رد  يو  هک  يزادنیب  يریـسم  رد  ار  نانآ  یهد و  قوس  هدروخ  بیرف  رگفارـسا و  يدرم  يوس  هب  ار  مدرم  یهاوخیم  وت 

«1 ! » منکیم شزرمآ  بلط  امش  دوخ و  يارب  دنوادخ  زا  تسا . راکشآ  نایز  نامه  نیا  نیقی  هب  یهد ، داب  رب  ار  شیوخ  ترخآ  وت  و 
***

یعـس مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ًالّوا : هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  هناعاجـش  حیرـص و  لاح  نیع  رد  و  یقطنم ، هدـش و  باـسح  هبطخ  نیا 
يویند موش  بقاوع  دریگب و  تفالخ - هب  دـیزی  بصن  رد  ًاصوصخم  ار - هیواعم  ياهیگماکدوخ  ولج  نشور ، لالدتـسا  قطنم و  اب  تشاد 
. دهد ناشن  وا  ّدض  رب  ار  نیملسم  یمومع  راکفا  ناشورخ  جاوما  درمش ، رب  ار  دیزی  یعقاو  تشز  تافص  دنک . نایامن  ار  نآ  يورخا  و 
دناهدش هاگآ  وا  تشز  قباوس  زا  همه  تسا ، دیزی  ّدض  رب  ًاصوصخم  وت و  ّدض  رب  نیملسم  یمومع  راکفا  هک  درک  دزـشوگ  هیواعم  هب  ًایناث :

. تسین نکمم  نآ  رب  یشوپهدرپ  و 
. درک راذنا  تّدش  هب  ار  وا  دش و  روآدای  وا  هب  ار  یهلا  لدع  هاگداد  رد  تساوخزاب  وا و  رمع  نایاپ  ندوب  کیدزن  اهنیا  همه  رب  هفاضا 

زا تسد  زگره  هیواعم  تفالخ  رـصع  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناگدـنیوگ ، زا  یـضعب  رادـنپ  فالخ  رب  هک  دـهدیم  ناشن  اـهنیا  همه 
. تشادنرب شنارای  وا و  اب  هزرابم 

__________________________________________________
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تفرگ و هلصاف  مدرم  زا  زور  هس  تّدم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدنبوک  خساپ  ندینـش  و  نیـشیپ ) هبطخ   ) هبطخ نآ  داریا  زا  سپ  هیواعم 
. دننک عمج  دجسم  رد  ار  مدرم  هک  داد  روتسد  دش و  جراخ  لزنم  زا  زور  هس  زا  سپ  دنیشن ) ورف  مدرم  ياغوغ  ات   ) دماین نوریب 

. دنتسشن ربنم  رانک  دندوب ، هدرک  عانتما  دیزی  اب  تعیب  زا  هک  اهنآ  دندرک و  عامتجا  دجسم  رد  مدرم 
نم هنیدـم ! مدرم  يا  تفگ : سپـس  تفگ ! نخـس  شنآرق  تئارق  دـیزی و  لضف  رد  هاـگنآ  دروآ ، ياـج  هب  ار  یهلا  ياـنث  دـمح و  هیواـعم 
همه مدرم  و  مدرک ، مازعا  ار  يدارفا  شتعیب  يارب  هکنآ  زج  دوبن  ییاتسور  رهش و  ور ، نیا  زا  مریگب و  تعیب  دیزی  يارب  هک  متسه  مّمـصم 

نآ هشیر  لـصا و  موـق و  نیا  گرزب  متفگ : دوـخ  اـب  هک  ارچ  متخادـنا  ریخأـت  ار  هنیدـم  مدرم  تـعیب  نـم  دـندرک . تـعیب  دـندش و  میلـست 
وا اب  ینابرهم  هب  دـندرک ، عانتما  دـیزی  اب  تعیب  زا  هک  یناسک  مرادـن و  یلکـشم  اهنآ  اب  تعیب  رما  رد  نم  هک  دـنایناسک  ناـنیاو  تساـجنیا 

تعیب صخش  نامه  يارب  دوب ، رتهتسیاشو  رتهب  تفالخ  رما  يّدصت  تهج  دیزی  زا  هک  متفاییم  ار  یسک  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  دنرتراوازس !
!! متفرگیم

زا دیزی  زا  هک  ار  یسک  وت  دنگوس ! ادخ  هب  ًاسْفَن ؛ َو  ًاّمأ  َو  ًابأ  ُْهنِم  ٌْریَخ  َوُه  ْنَم  َتْکََرت  ْدََقل  ِهَّللاَو  : » تفگ تساخرب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
«. یتشاذگ رانک  تسا ، رتهب  یناسنا ) تافص  ینید و   ) يدرف ياهشزرا  ردام و  ردپ ، تهج 

!؟ ییوگیم ار  تدوخ  ایوگ  تفگ : هیواعم 
! يرآ دومرف :

چیه ترداـم  رگا  تسا . رتهب  دـیزی )  ) يو رداـم  زا  وت  رداـم  دـنگوس ! مناـج  هب  رداـم ، رظن  زا  يرآ  هک  تسا  نآ  شخـساپ  تفگ : هیواـعم 
رتخد يو  هکنیا  هب  دسرب  هچ  دننانز ! همه  لضفا  شیرق  نانز  هک  ارچ  تسا ، یفاک  دوب ، شیرق  نانز  زا  ینز  هکنآ  زج  تشادـن ، یتلیـضف 

يرگید تلیضف  مالسا ، رد  يو  هقباس  نید و  هکنآ  رب  هوالع  تسادخ . لوسر 
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. تسا رتهب  شردام  زا  تردام  دنگوس ! ادخ  هب  نیاربانب ، تسا .

زوریپ وت  ردـپ  رب  ار  شردـپ  دـنوادخ  هعزانم ) نآ  رد   ) درک و راذـگاو  ادـخ  هب  هیواعم )  ) ار شردـپ  راک  وت  ردـپ  هک  نادـب  تردـپ ؛ اـّما  و 
. تخاس

ترخآ رب  ار  رذـگدوز  ياـیند  وـت  یناداـن ؛ ردـق  هچ  ِلِـجْآلا ؛ یَلَع  َلِـجاْعلا ، َتَْرثآ  َکـُلْهَج ! َُکبْـسَح  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
(«. یتسشن تردق  تخت  رب  هلیح  گنرین و  اب  و  ! ) يدیزگرب

! تسا رتهب  وت  زا  دّمحم  تّما  یتسرپرس  يارب  دیزی  دنگوس ! ادخ  هب  ینادیم ، دیزی  زا  رترب  ار  تدوخ  هکنیا  اّما  و  تفگ : هیواعم 
تسردان و رایـسب  وت  نخـس  نیا  یِّنِم ؛ ٌْریَخ  ِوْهَّللا  يرَتْشُم  َو  ِرْمَْخلا  ُبِراش  ُدـیزَی  ُروُّزلا ، َو  ُْکفِْإلا  َوُه  اذـه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

.»!؟ تسا رتهب  نم  زا  تسا ، هانگ  وهل و  رادیرخ  هک  سک  نآ  رمخلا و  براش  ِدیزی  ایآ  تسا ، لطاب 
زگره هک ) تسا  رابدرب  ردقنآ   ) ینک ییوگدب  وا  زا  يو  دزن  رگا  هک  ارچ  وگم ؛ ازسان  ار  تیومع  رسپ  تفگ : تشادن ، یخـساپ  هک  هیواعم 

!!! تفگ دهاوخن  ازسان  وت  هب 
لوسر دینادیم  امش  مدرم ! يا  تفگ : درک و  مدرم  هب  ور  دوب ، هدش  هدنامرد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مکحم  نانخـس  ربارب  رد  هک  هیواعم 

هب رکبوبا  دوب . حیحـص  یتعیب  وا ، تفالخ  تعیب و  و  دندرک ! هفیلخ  ار  رکبوبا  ناناملـسم  دادن ! رارق  هفیلخ  ار  یـسک  یلو  تفر  ایند  زا  ادخ 
دوخ ینیـشناج  هب  ار  رمع  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  شیأر  دیـسر ، ارف  شگرم  تقو  هک  یماگنه  درک و  لمع  شلوسر  ّتنـس  ادـخ و  باتک 
شـش ياروش  هب  ار  تفالخ  هک  دیـسر  شرطاخ  هب  نینچ  شگرم  ماگنه  ات  درک ، لمع  شلوسر  ّتنـس  ادخ و  باتک  هب  زین  رمع  دنیزگرب .

ياهویـش هب  زین  رمع  دوب و  هدادن  ماجنا  ادـخ  لوسر  هک  تفرگ  شیپ  ار  یهار  شدوخ  زا  دـعب  يارب  رکبوبا  هجیتن  رد  دـیامن . راذـگاو  هرفن 
مه نم  دـنداد ؛ ماجنا  هدوب ، نیملـسم  عفن  هب  ناشـصیخشت  هب  هک  ار  ییاهراک  اهنیا  همه  دوب . هدرکن  لـمع  هنوگ  نآ  رکبوبا  هک  درک  لـمع 

رظن کی  اب  و  یگدنکارپ ! فالتخا و  زا  يریگولج  يارب  ماهداد ، صیخشت 
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«1 . » مریگب تعیب  دیزی  يارب  ناناملسم ، تهج  هنافصنم !

***
زا ّمعا  مالـسا  ناـگرزب  زکرم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ياهتیادـه  نوناـک  ینعی  هنیدـم - رگا  تسنادیم  وس  کـی  زا  هیواـعم 
زاب ًاجیردـت  دـناهدرک  تعیب  هک  يرگید  قطانم  دریگیمن و  ناماس  وا  راک  دـنکن  تعیب  وا  دـنزرف  اب  اـهنآ - نادـنزرف  راـصنا و  نارجاـهم و 

نکمم هلیـسو  ره  گنرین و  بیرف و  دیدهت ، عیمطت ، قیرط  زا  دریگب : تعیب  دـیزی  يارب  هدـش  ياهلیح  ره  هب  تشاد  یعـس  اذـل  دـندرگیم ،
رد هک  دوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تشاذگ ، ماکان  دوصقم  هب  ندیسر  رد  ار  وا  درک و  بآ  رب  شقن  ار  وا  ياههشقن  هک  یسک  یلو  رگید .

، دوب هدرب  ثرا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  شراوگرزب  ردـپ  زا  هک  یتعاجـش  تغالب و  تحاصف و  اب  تفاییم و  روضح  هیواعم  یغیلبت  تاـسلج 
. تخاسیم شاف  مدرم  همه  يارب  ار  وا  گنرین  تسبیم و  ار  هیواعم  ناهد 
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نب هَّللادبع  ساّبع و  نب  هَّللادبع  قاّفتا  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هیواعم ، گرم  زا  لبق  لاس  کی  : » هک تسا  هدرک  تیاور  سیق  نب  میلُس 
هیلع ماما  اب  هک  ار  سک  ره  راصنا  زا  ار و  اـهنآ  ناـمداخ  مشاـه و  ینب  ناـنز  نادرم و  مالـسلا  هیلع  ماـما  رفـس  نیا  رد  تفر . جـح  هب  رفعج 

مسوم رد  و  دندوب ، فورعم  اوقت  یتسرد و  هب  هک  اهنآ  ادخ - لوسر  باحـصا  غارـس  هب  سپـس  درک . عمج  دوب  انـشآ  شتیب  لها  مالـسلا و 
هک دندرک  عامتجا  ناکم  نآ  رد  رفن  دصتفه  زا  شیب  یتّیعمج  هجیتن  رد  دومرف . عمج  انم  رد  ار  اهنآ  همه  داتـسرف و  دنتـشاد - روضح  جـح 

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 177 

http://www.ghaemiyeh.com


نایم تساخرب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دندوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  زین  رفن  تسیود  دودح  نیعبات و  زا  اهنآ  رثکا 
: دومرف یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  درک . داریا  ياهبطخ  نانآ 

َو ِینُوقِّدَصَف  ُْتقَدَص  ْناَف  ٍءْیَش ، ْنَع  ْمَُکلَأْسَأ  ْنَأ  ُدیرُأ  ّینِإ  َو  ُْمتْدِهَش  َو  ُْمتِْملَع  َو  ُْمْتیَأَر  ْدَق  ام  اِنتَعیِِشب  َو  اِنب  َلَعَف  ْدَق  َۀَیِغاَّطلا  اَذه  َّناَف  ُدَْعب  اَّما  »
ِقَِحب ْمُُکلَأْسَأ  َو  ِینُوبِّذَکَف ، ُْتبِذَک  ْنِإ 

__________________________________________________

212 ص 211 - ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  (. 1)
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ِیف َنیعَمْجَأ  ُْمتْوَعَد  َو  ِیَتلاـقَم  ُْمتْفَـصَو  َو  اذـه  یماـقَم  ُْمتْرَّیَـس  اََّمل  ْمُکِِّیبـَن  ْنِم  یتـَباِرق  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِّقَح  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا 
«. ِساَّنلا َنِم  ُْمْتنَمآ  ْنَم  ْمُِکِلئابَق  ْنِم  ْمُکِراْصمَأ 

نونکا نم  تسا !؟ هدرک  هچ  اـم  نایعیـش  اـم و  اـب  هیواـعم )  ) رگناـیغط درم  نیا  هک  دـیدوب  دـهاش  دـیتسناد و  دـیدید ، امـش  همه  دـعب ! اـّما  »
امش و  دییامن ! مبیذکت  متفگ ، فالخ  هدرکان ) يادخ   ) رگا دینک و  قیدصت  ارم  متفگ ، تسار  رگا  هک  مسرپبار  يروما  امـش  زا  مهاوخیم 

دیناسرب مدرم  هب  ار  زورما  هثداح  هک  مهدیم  دنگوس  مراد ، ناتربمایپ  اب  هک  یتبسن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دنوادخ و  ّقح  هب  ار 
!«. دینک توعد  ار  مدرم  زا  ّنئمطم  دارفا  ناتیاهرهش  رد  دینک و  وگزاب  نانآ  يارب  ار  منانخس  و 

: دومرف دییامن » بیذکت  ار  نآ  دشاب ، تسردان  منخس  رگا   » هلمج زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
انِّقَح ْنِم  َنوُمَْلعَت  اـم  یلا  ْمُهوُعْداَـف  ِِهب  ُْمتْقَثَو  َو  ِساَّنلا  َنِم  ُْمْتنَمآ  ْنَمَف  ْمُِکِلئاـبَق  َو  ْمُکِراـْصما  یلا  اوُعِجْرا  َُّمث  یلْوَق  اُوُبتْکاَو  ِیَتلاـقَم  اوُعَمْـسا  »

 ...«. َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللاَو  َِبْلغَی ، َو  ُّقَْحلا  َبَهْذَی  َو  ُْرمَْألا  اَذه  َسُرْدَی  ْنا  ُفَّوََختَأ  ّینِإَف 
( فادها  ) يوس هب  ار ، مدرم  زا  دامتعا  دروم  دارفا  دیتشگزاب ، ناتیاههلیبق  اهرهش و  هب  هک  یماگنه  و  دینک ، تشاددای  دیونشب و  ارم  نخـس  »

لماک ار  شرون  دنوادخ  هک  دنچ  ره  دوش ، بولغم  و  دورب ، نیب  زا  قح  دوش و  دوبان  هنهک و  نید  رما  مسرتیم  نم  هک  ارچ  دـیناوخ ؛ ارف  ام 
!«. دنراد دنیاشوخان  ار  نآ  نارفاک  هچ  رگا  دنکیم ،

لوسر هک  ینانخـس  مامت  دومرف و  ریـسفت  توالت و  ار  دوب  هدـش  لزان  تیب  لها  هرابرد  هک  نآرق  تایآ  زا  هچ  ره  مالـسلا  هیلع  ماما  هاـگنآ 
لها شدوخ و  هرابرد  شردارب و  و  مالسلا ) اهیلع  ارهز  ترـضح   ) شردام و  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) شردپ هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

زین نیعباـت  میاهدینـش و  ار  نانخـس  نـیا  اـم  هـمه  دـنتفگیم : هدرک ، قیدـصت  ار  شراـتفگ  زین  باحــصا  درک و  لـقن  دوـب ، هدوـمرف  شتیب 
. میاهدینش هباحص  دامتعا  دروم  ّقثوم و  دارفا  زا  ار  رابخا  نیا  زین  ام  دنتفگیم :

: دومرف ماما  هاگنآ 
نیا مهدیم ! دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  ِِهنیِدب ؛...  َو  ِِهب  َنوُِقثَت  ْنَم  ِِهب  ُْمْتثَّدَح  ّالإ  َهَّللا  ُمُکُدِْشنُأ  »

301 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«. دینک لقن  دیراد ، دامتعا  ناشنید  نانآ و  هب  هک  یناسک  يارب  ار  نانخس 

: دومرف هک  دوب  نیا  داد ، دنگوس  شرارقا  هب  ار  نانآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  يروما  هلمج  زا  دیوگیم : سیق  نب  میلس 
َو ِهِسْفَن ، َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  یخآَف  ِِهباحْصا  َْنَیب  یخآ  َنیح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اخَأ  َناک  ٍِبلاط  یبا  َْنب  َِیلَع  َّنا  َنوُمَْلعَتَأ  َهَّللا  ُمُکُدِْشنُأ  »

: اُولاق ِةَرِخْآلا ؟» َو  اْینُّدلا  ِیف  َكوُخأ  اَنَأ  َو  یخأ  َْتنَأ  َلاق 
. مَعَن َّمُهَّللا 

َُهل ٌۀَعِست  َلِزانَم  َةَرْشَع  ِهیف  ینَْتبا  َُّمث  ُهانَْتباَف  ِِهلِزانَم  َو  ِهِدِجْسَم  َعِضْوَم  يرَتْشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا  ُمُکُدِْشنُأ  َلاق :
َو ْمَُکباْوبَأ  ُتْدَدَس  اَنَأ  ام  َلاقَف : َمَّلَکَت . ْنَم  َِکلذ  ِیف  َمَّلَکَتَف  ِِهباب  َْریَغ  ِدِجْسَْملا  َیلا  ٍعِراش  ٍباب  َّلُک  َّدَس  َُّمث  ِیبَِأل ، اهِطَسَو  ِیف  اهَرِـشاع  َلَعَج  َو 
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«. مَعَن َّمُهَّللا  اُولاق : ُهَْریَغ !...  ِدِجْسَْملا  یف  اُومانَی  ْنَأ  َساَّنلا  یَهَن  َُّمث  ِِهباب ، ِْحتَف  َو  ْمُِکباْوبَأ  ِّدَِسب  ِینَرَمَأ  ِهَّللا  َّنِکل  َو  َُهباب  ُتْحَتَف 
ْنا ینَرَمَأ  َهَّللا  َّنِإ  َلاقَف  َبَطَخ  َُّمث  ِْهیَلَع ، یبَأَف  ِدِجْـسَْملا  َیلا  ِِهلِْزنَم  ِیف  اهُعَدَی  ِِهْنیَع  ِرْدَق  ٍةَّوُک  یلَع  َصَرَح  ِباَّطَْخلا  َْنب  َرَمُع  َّنا  َنوُمَْلعَتَفَأ  : » َلاق

. مَعَن َّمُهَّللا  اُولاق : ِهیَنب ؟» َو  یخا  َْریَغ  َو  يْریَغ  ُُهنُکْسَی  ًارِهاط ال  ًادِجْسَم  َِیْنبا 
: اُولاق َِبئاْغلا ،» ُدِهاَّشلا  َُغْلبَِیل  َلاق  َو  ِۀَیالِْولِاب ، َُهل  يدانَف  ٍّمُخ  ِریدَغ  َمْوَی  ُهَبَصَن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  َهَّللا  ُمُکُدِْشنُأ  : » لاق

. مَعَن َّمُهَّللا 
ُّیلَو َْتنَأ  َو  یـسُوم ، ْنِم  َنوُراه  َِۀلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنَأ  ٍكُوبَت : ِةَوْزَغ  ِیف  َُهل  َلاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  َهَّللا  َمُکُدِْشنُأ  : » لاق

. مَعَن َّمُهَّللا  اُولاق : يدَْعب »؟ ٍنِمُْؤم  ِّلُک 
ِِهتَبِحاِصب َو  ِِهب  ّالِإ  ِتْأَی  َْمل  ِۀَلَهابُْملا  َیلا  َنارَْجن  ِلْهَأ  ْنِم  يراصَّنلا  اَعَد  َنیِح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  َهَّللا  ُمُکُدِْشنُأ  : » لاق

. مَعَن َّمُهَّللا  اُولاق : ِْهیَْنبا .» َو 
ٍراَّرَف ُْریَغ  ٌراَّرَک  َُهلوُسَر ، َو  َهَّللا  ُّبُِحی  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُهُّبُِحی  ٍلُجَر  یلِإ  ُهُعَفْدَأل  َلاق : َُّمث  ٍرَْبیَخ  َمْوَی  َءاِوْللا  ِْهَیلا  َعَفَد  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  َهَّللا  ُمُکُدِْشنُأ  : » لاق

: اُولاق ِْهیَدَی ؟» یلَع  ُهَّللا  اَهُحَتْفَی 
. مَعَن َّمُهَّللا 
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. مَعَن َّمُهَّللا  اُولاق : یّنِم ؟» ٌلُجَر  ْوأ  اَنأ  اَّلِإ  یِّنَع  ُغِّلَُبیَال  َلاق : َو  ٍةَءارَِبب  ُهَثََعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  : » لاق

َو یخا  ای  ُلوُقَی : اَّلا  ُّطَق  ِهِمْـسِاب  ُهُعْدَی  َْمل  ُهَّنَأ  َو  ِِهب ، ًۀَِقث  اَهل  ُهَمَّدَق  ّالِإ  ُّطَق  ٌةَّدِـش  ِِهب  ْلَْزُنت  َْمل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  : » لاق
. مَعَن َّمُهَّللا  اُولاق : یخا »؟ ِیل  اوُعْدا 

ٍنِمُْؤم ِّلُک  ُِّیلَو  َْتنَأ  َو  َْکنِم  اَنَأ  َو  یّنِم  َْتنَأ  ُِّیلَع  ای  َلاقَف : ٍْدیَز  َو  ٍرَفْعَج  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  یضَق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  : » لاق
. مَعَن َّمُهَّللا  اُولاق : يدَْعب »؟

»؟ ُهَأَدـْبَأ َتَکَـس  اذِإ  َو  ُهاطْعَأ ، َُهلَأَس  اذِإ  ٌۀَـلْخَد ، ٍۀَْـلَیل  َّلُک  َو  ٌةَْولَخ ، ِمْوَی  َّلُک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  َُهل  َْتناک  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  : » لاق
. مَعَن َّمُهَّللا  اُولاق :

: مالسلا اهیلع  َۀَمِطاِفل  َلاق  َنیِح  َةَزْمَح  َو  ٍرَفْعَج  یلَع  ُهَلَّضَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  : » لاق
. مَعَن َّمُهَّللا  اُولاق : ًاْملِع »؟ ْمُهُرَثْکأ  َو  ًاْملِح  ْمُهُمَظْعأ  َو  ًاْملِس ، ْمُهُمَْدقَأ  یْتَیب ، ِلْهأ  ُْریَخ  َُکتْجَّوَز 

َو ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاِسن  ُةَدِّیَس  ُۀَمِطاف  َو  ِبَرَْعلا ، ُدِّیَس  ٌِّیلَع  یخأ  َو  ِمَدآ ، یَنب  ِْدلُو  ُدِّیَـس  اَنأ  َلاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  : » لاق
: اُولاق ِۀَّنَْجلا »؟ ِلْهَأ  ِبابَش  ادِّیَس  َياْنبا  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا 

. مَعَن َّمُهَّللا 
: اُولاق ِْهیَلَع »؟ ُُهنیُعی  َلِیئَْربَج  َّنا  ُهَرَبْخَأ  َو  ِِهلْسُِغب  ُهَرَمَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  : » لاق

. مَعَن َّمُهَّللا 
اوُکَّسَمَتَف یْتَیب ، َلْهَأ  َو  ِهَّللا  َباتِک  ِْنیَلَقَّثلا  ُمُکِیف  ُتْکََرت  یِّنِإ  اهَبَطَخ : ٍۀَـبْطُخ  ِرِخآ  یف  َلاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  : » لاق

. مَعَن َّمُهَّللا  اُولاق : اوُّلِضَت ؟» َْنل  امِِهب 
نامز نآ  رد  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ردارب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دینادیم  ایآ  مهدیم ! دنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  »

يو هب  دناوخ و  تّوخا  يردارب و  دـقع  شدوخ ، یلع و  نایم  داد ، رارق  ردارب  رگیدـکی  اب  ار  شنارای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک 
! دنگوس ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : یگمه  دوب ؟» مهاوخ  وت  ردارب  نم  نم و  ردارب  وت  ترخآ  ایند و  رد  : » دومرف

، دیرخ ار  دوخ  ياهلزنم  نیمز  ار و  یبنلا ) دجـسم   ) دجـسم نیمز  ادخ  لوسر  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ! دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  : » دومرف
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یمهد دوخ و  يارب  ار  نآ  يات  هن  هک  تخاس  هرجح  هد  اجنآ  رد  سپس 
303 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

، دـشیم زاب  دجـسم  هب  هک  ار  ییاهرد  همه  ادـخ ) نامرف  هب   ) سپـس داد . رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  مردـپ  يارب  ناکم - نآ  طـسو  رد  ار - نآ 
دوخ شیپ  زا  نم  : » دومرف ادـخ  لوسر  دـندرک ! ضارتعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  یخرب  هراب  نیا  رد  ار . مردـپ  هناخ  رد  زج  هب  تسب 

- مردپ زج  هب  ادخ - لوسر  سپس  داد .» نامرف  نینچ  نم  هب  دنوادخ  هکلب  متـشاذگن ، زاب  ار  وا  هناخ  رد  متـسبن و  ار  امـش  ياههناخ  ياهرد 
! میاهدینش دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : یگمه  درک ...  یهن  دجسم  رد  ندیباوخ  زا  ار  مدرم 

دجسم هب  شلزنم  زا  دوخ  مشچ  هزادنا  هب  یخاروس  تشاد  یعـس  باّطخ  نب  رمع  هک  دینادیم  ایآ  : » دوزفا نخـس  نیا  همادا  رد  ماما  سپس 
نامرف نم  هب  دنوادخ  دومرف : دناوخ و  ياهبطخ  سپـس  تفرگ ؛ زین  ار  رادقم  نیا  ولج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یلو  دراذگب ، یقاب 

»؟ درادـن نآ  رد  تنوکـس  ّقح  یـسک  شنادـنزرف  و  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) مردارب نم و  زج  اذـل  مهد و  رارق  كاـپ  ار  دجـسم  ياـنب  هک  داد 
! میاهدینش دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : یگمه 

ریدغ زور  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دینادیم  ایآ  مهدیم ! دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
: دنتفگ دنهد »؟ عالّطا  ار  نایرج  نیا  نابیاغ  هب  نارضاح  دومرف : درک و  بوصنم  تیالو  هب  مخ 

! مینادیم دنگوس  ادخ  هب  يرآ 
هیلع یلع  هک  یماگنه   ) كوبت گنج  نایرج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دینادیم  ایآ  مهدیم ! دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  : » دومرف

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  مالسلا  هیلع  یلع  هیالگ  ناقفانم و  دولآ  هیانک  نانخس  یپ  رد  تشاذگ ؛ هنیدم  رد  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  مالـسلا 
نیـشناج نوراه ،  ) یـسوم هب  تبـسن  تسا ، نوراه  هاگیاج  دـننامه  نم ، دزن  رد  وت  هاـگیاج  ّتیعقوم و  دومرف : يو ) هب  باـطخ  هلآ  هیلع و 

! دنگوس ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : ینانمؤم »؟ یمامت  تسرپرس  نمزا ، دعب  وت  و  دوب ) یسوم  ترضح 
نارجن ياراصن  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ! دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 

یلع سپ  ! ) دنگوس ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : دربن »؟ دوخ  هارمه  ار  شدنزرف  ود  شرسمه و  مالسلا و  هیلع  یلع  زج  دناوخ ، ارف  هلهابم  يارب  ار 
(. دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سفن  هلزنم  هب  مالسلا  هیلع 

هیلع یلع  تسد  هبار  مچرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربیخ ، گنج  رد  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ! دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  : » دومرف
تسود ار  وا  شلوسر  ادخ و  هک  مراپسیم  يدرم  تسد  هب  ار  مچرپ  دومرف : درپس و  مالسلا 

304 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ار يزوریپ  حتف و  دنوادخ  دنکیمن ؛ رارف  زگره  دنکیم و  هلمح  نمـشد  فص  هب  هتـسویپ  دراد ، تسود  ار  شلوسر  ادخ و  زین  وا  دنراد و 

! مینادیم دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : دشخبیم »؟ قّقحت  وا  ناتسد  هب 
ماگنه ناکرشم  نایم  هبوت  هروس  نیتسخن  تایآ  ندناوخ  و   ) تئارب نایرج  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دینادیم  ایآ  : » دومرف

: دومرف یضعب ) ضارتعا  زا  يریگشیپ  يارب   ) و داتسرف ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  جح )
غالبا دیابن  تسا ) نم  ياج  هب  هک   ) نم ناگتـسب )  ) زا يدرم  ای  مدوخ و  زج  ار ) تایآ  نیا  هک  داد  نامرف  نم  هب  دنوادخ  بناج  زا  لیئربج  )

! مینادیم دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : دنک »؟
- ار مالسلا  هیلع  یلع  هکنآ  رگم  دروآیمن  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  یلکشم  یتخـس و  هاگ  چیه  هک  دینادیم  ایآ  : » دومرف

نآ یپ  رد  هکنآ  رگم  دناوخیمن  ارف  مان ، هب  ار  يو  زگره  هکنآ  رگید  داتـسرفیم و  نآ  عفر  يارب  تشاد - يو  هب  هک  يدامتعا  ببـس  هب 
. مینادیم دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : همه  دیناوخارف »؟ ار  مردارب  دومرفیم : و  مردارب ! يا  دومرفیم :

یفـصو هب  ار  کـی  ره  و   ) درک يرواد  هثراـح ) نب   ) دـیز رفعج و  یلع و  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـینادیم  اـیآ  : » دومرف
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يرآ دنتفگ : ینانمؤم »؟ همه  تسرپرـس  یلو و  نم  زا  سپ  وت  و  وت ؛ زا  نم  ینم و  زا  وت  یلع  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  و  دوتس )
! دنگوس ادخ  هب 

دـشیم دراو  يو  رب  بش  ره  تشاد و  یتولخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  زور  ره  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دینادیم  ایآ  : » دومرف ماما 
یلاؤس هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هاگره  درکیم و ) هدافتسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  زا  یصوصخ  سلجم  رد  (و 

»؟ دومنیم وا  اب  نتفگ  نخـس  هب  عورـش  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  درکیم ، توکـس  هاگره  دادیم و  خـساپ  يو  هب  درکیم ،
. مینادیم دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دنتفگ :

اهیلع همطاف  هب  هاگنآ  داد  يرترب  هزمح  رفعج و  رب  ار  يو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـینادیم  ایآ  : » داد همادا  مالـسلا  هیلع  ماما 
تسا و رتمیلح  همه  زا  دروآ و  مالـسا  همه  زا  لـبق  هک  سک  ناـمه  مدروآرد ؛ متیب  لـها  زا  درف  نیرتـهب  جـیوزت  هب  ار  وت  دوـمرف : مالـسلا 

. مینادیم دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : تسا »؟ رتشیب  همه  زا  يو  شناد 
هیلع یلع  مردارب  مشابیم و  مدآ  نادنزرف  رورـس  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـینادیم  ایآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 

نسح و منادنزرف  تسا و  تشهب  لها  نانز  رورس  مالسلا  اهیلع  همطاف  تسا و  برع  رورس  مالسلا ،
305 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. مینادیم دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : دنتشهب »؟ لها  ناناوج  رورس  مالسلا  امهیلع  نیسح 
لیئربج هک  داد  ربخ  يو  هب  دهد و  شلـسغ  هک  داد  نامرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دـینادیم  ایآ  : » دومرف

. مینادیم دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : دنکیم »؟ شکمک  راک  نیا  رد 
راگدای هب  اهبنارگ  زیچ  ود  امش  نایم  موریم و  نم  دومرف : شاهبطخ  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دینادیم  ایآ  : » دومرف
دنگوـس ادـخ  هب  يرآ  دـنتفگ : دـش »؟ دـیهاوخن  هارمگ  زگره  هک  دـییوج  کّـسمت  ود  نیا  هب  سپ  متیب ؛ لـها  ادـخ و  باـتک  مراذـگیم :

. مینادیم
هیلع یلع  هراـبرد  هژیو  روـط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـبز  هب  نینچمهو  نآرق  رد  هک  ار  هچ  ره  مالـسلا  هیلع  ماـما  هکنیا : هصـالخ 

ام يرآ  دنتفگیم : هباحـص  تفرگ ) رارقا  نانآ  زا  و   ) داد دـنگوس  ار  نیعبات  هباحـص و  درک و  نایب  دوب  هدـمآ  شتیب  لها  هرابرد  مالـسلا و 
. دناهدرک لقن  ینالف  ینالف و  ّقثوم  دارفا  زین  ام  يارب  يرآ  تفگیم : یعبات  میدینش و 

***
ارم دـنک  نامگ  سک  ره  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دیاهدینـش  اـیآ  : » دومرف داد و  دـنگوس  ار  ناـنآ  ناـیاپ  رد  سپس 

«. نمشد ار  یلع  درادب و  تسود  ارم  دوشیمن  تسا ، هتفگ  غورد  درادیم ، نمشد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یلاح  رد  دراد  تسود 
تسود ارم  دراد ، تسود  ار  وا  سک  ره  میوا . زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  هک  اریز  : » دومرف دوشیمن ؟ ارچ  ادخ ! لوسر  يا  درک : لاؤس  یسک 

هدرک ینمـشد  نم  اـب  نیقی  هب  درادـب ، نمـشد  ار  یلع  سک  ره  دراد و  تسود  ار  ادـخ  نیقی  هب  درادیم ، تـسود  ارم  سک  ره  درادیم و 
. میاهدینش زین  ار  نیا  يرآ ، دنتفگ : یگمه  تسا »؟ هتشاد  نمشد  ار  ادخ  دنک ، ینمشد  نم  اب  سک  ره  تسا و 

«1 (. » دیچیپ اهرهش  مامت  رد  ربخ  نیا  و   ) دندش قّرفتم  یگمه  نآ  زا  سپ 
***
__________________________________________________

185 ص 181 - ج 33 ، راونالاراحب ، (. 1)
306 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

بوسحم دوخ  عون  رد  عمجم  نیرتمهم  نامز  نآ  رد  هک  گرزب ، عمجم  نآ  رد  ینعم  رپ  هدـش و  باـسح  هباـطخ  نیا  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
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دنچ مالـسا  ناهج  ینید  یملع و  فورعم  سانـشرس و  ياهّتیـصخش  نیعبات و  زا  رفن  اهدص  هباحـص و  زا  رفن  تسیود  روضح  اب  دشیم ،
: دومرفیم لابند  ار  مهم  فده 

یـسک هچ  هب  دـنیوگ  ازـسان  ّبس و  ربانم  زارف  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـناهداد  روتـسد  هک  هّیما  ینب  ملاظ  ناـمکاح  هک  داد  ناـشن  ماـما  - 1
هک دش  ببس  رما  نیمه  و  دوب ، وا  ّیـصو  نیـشناج و  ردارب و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناج  نوچمه  هک  سک  نآ  دننکیم ؟ ییوگدب 

هزرابم هب  ربانم  رب  ییوگازـسان  ینعی  نیگنن  همانرب  نیا  اـب  رگید  يوس  زا  دـنربب و  یپ  هّیما  ینب  یمالـسا  ّدـض  ّتیهاـم  هب  وس  کـی  زا  مدرم 
. دنزیخرب

. دنراپسن یشومارف  تسد  هب  ار  اهنآ  تایانج  مدرم  دوشیمن و  هدرمش  اهنآ  ّتیناّقح  رب  یلیلد  هّیما  ینب  تردق  هک  دوب  نیا  رگید  فده  - 2
رمث هب  هک  تشذگن  يزیچ  دیـشاپ و  راکفا  رد  هنوعلم  هثیبخ  هرجـش  نیا  ّدض  رب  ار  هدنیآ  ياهمایق  اهبالقنا و  ياهرذب  مالـسلا  هیلع  ماما  - 3

. تسشن
مایق نیا  اب  اجنیا  رد  تخاس ، اوسر  ار  هّیماینب  تداهش ، تبرش  ندیشون  دوخ و  یماظن  هزرابم  مایق و  اب  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  رگا  - 4
هیکت هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگیاج  رب  هنافّـسأتم  هک  ار  ناقفانم  زا  هورگ  نیا  اب  هزرابم  مسر  هار و  تخاس و  رادـیب  ار  راـکفا  یگنهرف 

. داد ناشن  دندوب ، هدز 

306 ص :  مدرک .....  مایق  قح  هماقا  يارب  طقف  نم  - 14

یلع نانمؤمریما  زا  مالک  نیا   ) تسا هدومرف  داریا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ياـههبطخ  زا 
َنوُِّیناَّبَّرلا ُمُهاَْهنَی  َالَْول  : » ُلوُقَی ْذِإ  ِرابْحَْألا  یَلَع  ِِهئانَث  ِءوُس  ْنِم  ُهَءاِیلْوَأ  ِِهب  ُهَّللا  َظَعَو  اِمب  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اوُِربَتْعا  (: » تسا هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع 

307 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 « » َْمثِْإلا ُمِِهلْوَق  ْنَع  ُراَبْحَْألاَو 

: ِِهلْوَق یلِإ  َلِیئاَرْسِإ » ِیَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل  : » َلاق َو 
«2 « » َنُولَعْفَی اُوناَک  اَم  َْسِئَبل  »

اُوناک امیف  ًۀَـبْغَر  َِکلذ  ْنَع  ْمُهَنْوَْهنَی  الَف  َداسَْفلا  َو  َرَْکنُْملا  ِمِهِرُهْظَأ  َْنَیب  َنیذَّلا  ِۀَـمَلَّظلا  َنِم  َنْوَرَی  اُوناک  ْمُهَّنَِأل  ْمِْهیَلَع  َِکلذ  ُهَّللا  َباـع  اـمَّنِإ  َو 
«3 « » ِنْوَشْخاَو َساَّنلا  اْوَشَْخت  اَلَف  : » ُلوُقَی ُهَّللاَو  َنوُرَذْحَی ، اَّمِم  ًۀَبْهَر  َو  ْمُْهنِم  َنُولانَی 

«4 « » ِرَکنُْملا ْنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَی  ٍضَْعب  ُءاَِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ُتاَنِمْؤُْملاَو  َنُونِمْؤُْملاَو  : » َلاق َو 
َِکلذ َو  اُهبْعَص ، َو  اُهنِّیَه  اهُّلُک  ُِضئارَْفلا  ِتَماِقتْسا  ْتَمیقُأ  َو  ْتَیِّدُأ  اذِإ  اهَّنَِأب  ِهِْملِِعل  ُْهنِم  ًۀَضیرَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ِیْهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ِْرمَْألِاب  ُهَّللا  َأَدَبَف 

ْنِم ِتاقَدَّصلا  ِذْخَأ  َو  ِِمئانَْغلا  َو  ِءییَْفلا  ِۀَمِْسق  َو  ِِملاَّظلا ، ِۀََفلاُخم  َو  ِِملاظَْملا  ِّدَر  َعَم  ِمالْسِْإلا  َیلِإ  ٌءاعُد  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیْهَّنلا  َو  ِفُوْرعَْملِاب  َْرمَْألا  َّنَأ 
. اهِّقَح یف  اهِعْضَو  َو  اهِعِضاوَم ،

َو ُفیرَّشلا ، ُمُُکباهَی  ٌَۀباهَم  ِساَّنلا  ِسُْفنَأ  یف  ِهَّللِاب  َو  ٌۀَفوُْرعَم ، ِۀَحیـصَّنلِاب  َو  ٌةَروُکْذَم ، ِْریَْخلِاب  َو  ٌةَروُهْـشَم ، ِْملِْعلِاب  ٌۀـَباصِع  ُۀـَباصِْعلا  اَهُّیَأ  ُْمْتنَأ  َُّمث 
ِیف َنوُشْمَت  َو  اـِهباّلُط ، ْنِم  ْتَعَنَْتما  اَذِإ  ِجـِئاوَْحلا  ِیف  َنوُعَفْـشَت  ُهَدـْنِع ، ْمَُکل  َدَـی  ـال  َو  ِْهیَلَع  ْمَُکل  َلْـضَف  ـال  ْنَم  ْمُکُِرثُْؤی  َو  ُفـیعَّضلا ، ُمُکُمِرُْکی 
ِهِّقَح ِرَثْکَأ  ْنَع  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  ِهَّللا ، ِّقَِحب  ِمایِْقلا  َنِم  ْمُکَدـْنِع  یجُْری  اِمب  ُهوُُمْتِلن  امَّنِإ  َکـِلذ  ُّلُـک  َْسَیلَأ  ِِرباـکَألا ، ِۀَـمارَک  َو  ِكُولُْملا  ِۀَْـبیَِهب  ِقیِرَّطلا 

يذَِّلل اِهب  ُْمتْرَطاخ  ًاسْفَن  َو ال  ُهوُمُتلََذب ، َلام  الَف  ُْمْتبَلَطَف ، ْمُکِمْعَِزب  ْمُکُّقَح  اَّمَأ  َو  ُْمتْعَّیَضَف ، ِءافَعُّضلا  ُّقَح  اَّمَأَف  ِۀَِّمئَْألا ، ِّقَِحب  ُْمتْفَفْخَتْساَف  َنوُرُصْقَت ،
. ِِهباذَع ْنِم  ُهَنامَأ  َو  ِِهلُسُر  َةَرَواُجم  َو  ُهَتَّنَج  ِهَّللا  یَلَع  َنْوَّنَمَتَت  ُْمْتنَأ  ِهَّللا ، ِتاذ  یف  اهُوُمْتیَداع  ًةَریشَع  َو ال  اهَقَلَخ ،

ِهَّللِاب ْفَْرُعی  ْنَم  َو  اِهب  ُْمْتلُِّضف  ًَۀلِْزنَم  ِهَّللا  ِۀَمارِک  ْنِم  ُْمتْغََلب  ْمُکَّنَِأل  ِِهتامِقَن ، ْنِم  ًۀَمِْقن  ْمُِکب  َّلُِحت  ْنَأ  ِهَّللا  یَلَع  َنوُّنَمَتُْملا  اَهُّیَأ  ْمُْکیَلَع  ُتیـشَخ  ْدََـقل 
، َنُومَرُْکت ِهِدابِع  ِیف  ِهَّللِاب  ُْمْتنَأ  َو  َنُومِرُْکت  ال 
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ِیف ُنِمَّزلا  َو  ُمُْکْبلا  َو  ُیمُْعلا  َو  ٌةَروُقْحَم ، ِهَّللا  ُلوُسَر  ُۀَّمِذ  َو  َنوُعَْزفَت  ْمُِکئابآ  ِمَمِذ  ِضْعَِبل  ُْمْتنَأ  َو  َنوُعَْزفَت ، ـالَف  ًۀَـضوُْقنَم  ِهَّللا  َدوُهُع  َنْوََرت  ْدَـقَو 

َِکلذ ُّلُک  َنُونَمَْأت ، ِۀَمَلَّظلا  َْدنِع  ِۀَـعَناصُْملا  َو  ِناهْدْالِاب  َو  َنُونْعَت ، اهیف  َلِمَع  ْنَم  َو ال  َنُولَمْعَت ، ْمُِکَتلِْزنَم  یف  َو ال  َنوُمَحُْرت ، ٌۀَـلَمْهُم ال  ِِنیادَْـملا 
. َنوُعَسَت ُْمْتنُک  َْول  ِءامَلُْعلا  ِلِزانَم  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمْتِبلُغ  اِمل  ًۀَبیصُم  ِساَّنلا  ُمَظْعَأ  ُْمْتنَأ  َو  َنُوِلفاغ ، ُْهنَع  ُْمْتنَأ  َو  یِهانَّتلا  َو  یْهَّنلا  َنِم  ِِهب  ُهَّللا  ُمُکَرَمَأ  اَّمِم 
َِکلذ ُْمْتِبلُس  ام  َو  ََۀلِْزنَْملا ، َْکِلت  َنُوبُولْسَْملا  ُُمْتنَأَف  ِهِمارَحَو ، ِِهلالَح  یلَع  ِءانَمُْألا  ِهَّللِاب ، ِءامَلُْعلا  يِْدیَأ  یلَع  ِماکْحَْألا  َو  ِرُومُْألا  يِراجَم  َّنَِأب  َِکلذ 

ِهَّللا ُرُوما  َْتناک  ِهَّللا  ِتاذ  ِیف  َۀَنوُؤَْملا  ُُمْتلَّمََحت  َو  يذَْألا  یَلَع  ُْمتْرَبَص  َْول  َو  ِۀَحِـضاْولا ، ِۀَنِّیَْبلا  َدَْعب  ِۀَّنُّسلا  ِیف  ْمُِکفالِتْخا  َو  ِّقَْحلا  ِنَع  ْمُِکقُّرَفَِتب  ّالِإ 
َو ِتاهَبُّشلِاب ، َنُولَمْعَی  ْمِهیْدیَأ  ِیف  ِهَّللا  َرُوما  ُْمتْمَلْـسَأ  َو  ْمُِکَتلِْزنَم ، ْنِم  َۀَـمَلَّظلا  ُُمْتنَّکَم  ْمُکَّنِکل  َو  ُعِجَْرت ، ْمُْکَیلا  َو  ُرُدْـصَت ، ْمُْکنَع  َو  ُدَِرت ، ْمُْکیَلَع 

ْنِمَف ْمِهیْدیَأ ، یف  َءافَعُّضلا  ُُمتْمَلْسَأَف  ْمُُکتَقِرافُم ، َیِه  ِیتَّلا  ِةایَْحلِاب  ْمُِکباجْعِإ  َو  ِتْوَْملا  َنِم  ْمُکُراِرف  َِکلذ  یلَع  ْمُهَطَّلَس  ِتاوَهَّشلا ، ِیف  َنُوریسَی 
َو ِرارْشَْألِاب ، ًءاِدْتقِإ  ْمِِهئاوْهَِأب ، َيْزِْخلا  َنوُرِعْشَتْسَی  َو  ْمِِهئارِآب  ِْکلُْملا  ِیف  َنُوبَّلَقَتَی  ٌبُوْلغَم ، ِِهتَشیعَم  یلَع  ٍفَعْـضَتْسُم  ِْنَیب  َو  ٍروُهْقَم  ٍدَبْعَتْـسُم  ِْنَیب 

َنوُعَفْدَی ٌلَوَخ ال  ْمَُهل  ُساَّنلاَو  ٌۀَطوُْسبَم ، اهیف  ْمِهیْدیَأ  َو  ٌةَرِغاش  ْمَُهل  ُضْرَْألاَف  ُعَقْـصَی ، ٌبیطَخ  ِهِرَْبنِم  یلَع  ْمُْهنِم  ٍدََـلب  ِّلُک  ِیف  ِراَّبَْجلا ، یَلَع  ٌةَأْرُج 
ُضْرَْألا َو  ُبَجْعَأ  یلام ال  َو  ًابَجَع  ایَف  َدیعُْملا ، َو  َءيِْدبُْملا  ُفِْرعَی  ٍعاطُم ال  ٌدیدَش ، ِۀَفَعَّضلا  یَلَع  ٍةَوْطَس  يذ  َو  ٍدینَع ، ٍراَّبَج  ِْنَیب  ْنِمَف  ٍسِمال ، َدَی 

. انَْنَیب َرَجَش  امیف  ِهِمْکُِحب  یضاْقلا  َو  انْعَزانَت ، ِهیف  امیف  ُمِکاْحلا  ُهَّللاَف  ٍمیحَر ، ِْریَغ  ْمِِهب  َنینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍلِماع  َو  ٍمُولَظ ، ٍقِّدَصَتُم  َو  ٍموُشَغ  ٍّشاغ  ْنِم 
َرِهُْظن َو  َکـِنید ، ْنِم  َِملاـعَْملا  َيُِرِنل  ْنِکل  َو  ِماـطُْحلا ، ِلُوـُضف  ْنِم  ًاـسامِتلاَال  َو  ٍناْطلُـس ، یف  ًاـُسفانَت  اَّنِم  َناـک  اـم  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنا  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 
َيِوَق انوُفِْـصنَت  َو  انُورُْـصنَت  ّالِإ  ْمُکَّناَف  َکِماکْحَأ ، َو  َِکتَّنُـس  َو  َکِِضئارَِفب  َلَمُْعی  َو  َكِدابِع ، ْنِم  َنُومُولْظَْملا  َنَمْأَـی  َو  َكِدـِالب ، ِیف  َحالْـصِْإلا 

«. ِریصَْملا ِْهَیلِإ  َو  اْنبَنَأ  ِْهَیلِإ  َو  اْنلَّکََوت  ِْهیَلَع  َو  ُهَّللا  اَُنبْسَح  َو  ْمُکِِّیبَن ، ِرُون  ِءافْطِإ  ِیف  اُولِمَع  َو  ْمُْکیَلَع ، ُۀَمَلَّظلا 
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. تسا هدومرف  دوهی  ياملع  زا  هک  یشهوکن  دننام  دیریگ ؛ دنپ  تسا ، هدرک  هظعوم  نآ  هب  ار  دوخ  ناتسود  دنوادخ  هک  هچنآ  زا  مدرم ! يا  »
زیمآهانگ نانخس  زا  ار  اهنآ  دوهی  ياملع  يراصن و  نادنمـشناد  ارچ  َْمثِْإلا ؛» ُمِِهلْوَق  ْنَع  ُراَبْحَْألاَو  َنوُِّیناَّبَّرلا  ُمُهاَْهنَی  َالَْول  : » دیوگیم هک  اجنآ 

اَِمب َکـِلَذ  َمَیْرَم  ِْنبا  یَـسیِعَو  َدُوواَد  ِناَِـسل  یَلَع  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل  : » دومرف زین  و  دـندرکیمن » یهن  مارح  لاـم  ندروخ  و 
، میرم نب  یـسیع  دواد و  نابز  رب  لیئارـساینب ، نارفاک  «. » َنُولَعْفَی اُوناَک  اَم  َْسِئَبل  ُهُولَعَف  ٍرَکنُّم  ْنَع  َنْوَهاَنَتَیَال  اُوناَک  َنوُدَـتْعَی * اُوناَـکَّو  اْوَصَع 
ار رگیدکی  دندادیم ، ماجنا  هک  یتشز  لامعا  زا  اهنآ  دـندومنیم . زواجت  دـندرک و  هانگ  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  نیا  دـندش . نیرفن ) و   ) نعل

!«. دندادیم ماجنا  يراکدب  هچ  دندرکیمن ؛ یهن 
یهن ار  ناـنآ  یلو  دــندیدیم ، نـشور  يدــسافم  تارکنم و  ناراکمتــس ، هورگ  زا  اـهنآ  هـک  دوـب  نـیا  يارب  شهوـکن  شنزرــس و  نـیا 

اب دندیـسرتیم ؛ اـهنآ  زا  دنتـشاد و  عمط  دوب  ناـنآ  دزن  يویند ) قرب  قرز و  اـیند و  زا   ) هچنآ هب  هک  دوـب  نآ  رطاـخ  هب  نیا  و  دـندرکیمن ،
«. دیسرتب نم  زا  طقف  دیسرتن ، مدرم  زا  ِنْوَشْخاَو ؛» َساَّنلا  اْوَشَْخت  اَلَف  : » » دیامرفیم دنوادخ  هکنآ 

و  ) یلو نامیا ، اب  نانز  نادرم و  ِرَکنُْملا ؛» ْنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَی  ٍضَْعب  ُءاَِـیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ُتاَـنِمْؤُْملاَو  َنُونِمْؤُْملاَو  : » » دومرف نینچمه 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  زا  اههضیرف  همه  نایم  زا  اـجنیا  رد  دـنوادخ  دـننکیم .» رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنرگیدکی ؛ رواـی ) راـی و 

هماـقا راوشد ، ناـسآ و  زا  ّمعا  رگید ، ضیارف  ددرگ  هماـقا  دوش و  ماـجنا  یتسرد  هب  هضیرف  نیا  رگا  تسنادیم  هک  ارچ  هدرک ، زاـغآ  رکنم 
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حیحص میسقت  رگمتس و  اب  تفلاخم  ملاظم و  ّدر  اب  هارمه  مالسا  هب  توعد  تقیقح  رد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  نوچ  ددرگیم 
. دشابیم حیحص  دروم  رد  نآ  فرص  دوخ و  ياج  زا  تاکز  نتفرگ  و  میانغ ، لاملا و  تیب 

یهاوخریخ هب  دیوشیم و  دای  یکین  ریخ و  هب  دیتسه و  فورعم  شناد  ملع و  هب  هک  دـیتسه  يدارفا  دـنمتردق ! سانـشرس و  هورگ  يا  امش 
دنراذگیم و مارتحا  امش  هب  فیعض  دارفا  دنربیم و  باسح  امش  زا  نادنمتفارـش  هک  دیراد  یتّهبا  مدرم  لد  رد  ادخ  رطاخ  هب  دیروهـشم و 

هتشادن و يرترب  نانآ  رب  هک  یناسک 
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تعافـش دوشیم ، ّدر  نامکاح ) دزن   ) ناشیاههتـساوخ هک  یناسک  زا  امـش  دنهدیم . حـیجرت  دوخ  رب  ار  امـش  دـیرادن ، نانآ  رب  یتمعن  ّقح 
نیا همه  ایآ  دیتسه .) یمالسا  هعماج  رد  يذوفن  اب  دارفا  امـش  لاح ، ره  هب   ) دیرادیم رب  ماگ  ناگرزب  تمارک  هناکولم و  تبیه  اب  دینکیم .

ادا ار  یهلا  قوقح  مامت  دیناوتیمن  دنچ  ره  دینک ، مایق  ادخ  ّقح  هب  هک  دنراودیما  امـش  هب  مدرم  هک  تسین  نیا  يارب  یعامتجا  ياههاگیاج 
لامیاپ ار  ناناوتان  ّقح  و  دـیاهدیزرو ) یهاتوک  اهنآ  زا  تعاـطا  رد  و   ) دیاهدرمـش کبـس  ار  یعقاو )  ) ناـیاوشیپ قوقح  تقیقح  رد  دـینک .

هن امـش  دیلفاغ )! مدرم  قوقح  نتفرگ  زا  یلو  دـیاهتفرگ ، ار  دوخ  قوقح  يرآ ! . ) دـیاهتفرگ دوخ - معز  هب  ار - شیوخ  ّقح  یلو  دـیاهدرک 
اب هن  و  دـیاهتخادنا ، هرطاخم  هب  هدـیرفآ ، ار  نآ  هک  ییادـخ  يارب  ار  یناج  هن  دـیاهدرک ، لذـب  قلخ ) ادـخ و  قوقح  يایحا  يارب   ) ار یلاـم 

شناربمایپ و يراوجمه  وا ، تشهب  يوزرآ  دنوادخ  زا  امش  لاح ) نیا  اب  . ) دیاهدیزرو ینمشد  ادخ ) نانمشد  اب   ) ادخ هار  رد  دوخ  نادناخ 
!؟ دیراد ار  شباذع  زا  ینمیا 

***
و  ) یهلا تمارک  ببس  هب  امش  هک  ارچ  دزاس ؛ راتفرگ  دوخ  ياهرفیک  زا  يرفیک  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  مسرتیم  نم  ادخ ! هب  ناراودیما  يا 
ار یهلا  نادرم  دیتسه . يرترب  مارتحا و  دروم  هک  دیاهدیـسر  یماقم  هب  ربمایپ ) هباحـص  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هلیبق  هب  باستنا 

. دیتسه مدرم  مارتحا  دروم  ادخ  رطاخ  هب  دوخ  هکنیا  اب  دیرادیمن  یمارگ  دنوشیم  یفّرعم  امش  هب  هک 
***

، دیتفایم ساره  هب  دوخ  ناردپ  زا  ینامیپ  ضقن  يارب  هکنیا  اب  دیوشیمن ! نارگن  یلو  دوشیم ، هتسکش  یهلا  ياهنامیپ  هک  دینیبیم  امش 
اهر اهرهـش  رد  فیعـض  ناوتاـن و  ریگ و  نیمز  گـنگ و  اـنیبان ، دارفا  و  هدـش ، شزرا  مک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـمیپ  نونکا 

.( دیاهدرک رایتخا  توکس  امش  یلو  تسا ؛ هدش  لامیاپ  یعامتجا  تلادع  يرآ ،  ) دنریگیمن رارق  تیامح  مّحرت و  دروم  دناهدش و 
اب دـیهدیم و  رارق  تیامح  دروم  دـننکیم ، لمع  دـح  نآ  رد  هک  ار  یناسک  هن  دـینکیم و  لـمع  دوخ  هاـگیاج  تلزنم و  ّدـح  رد  هن  اـمش 

. دیرادیم هگن  رطاخ  هدوسآ  ار  دوخ  ناراکمتس ، اب  شزاس  يراگنالهس و 
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نآ ماجنا  زا  امـش  یلو  دیروآ ، لمع  هب  يریگولج  دینک و  یهن  اهنآ  زا  هداد  روتـسد  امـش  هب  دنوادخ  هک  تسا  يروما  زا  دراوم ، نیا  همه 
. دیلفاغ

يا دـیدش . ناوتان  بولغم و  نید ، ياملع  نادنمـشناد و  هاگیاج  تلزنم و  ظـفح  رد  امـش  هک  ارچ  تسا  رتشیب  مدرم  همه  زا  امـش  تبیـصم 
! دیدرکیم ار  دوخ  شالت  شاک 

هب یهلا ، ماکحا  يارجا  اهراک و  هتـشررس  هک  تسور  نیا  زا  ادـخ ) يارب  مایق  امـش و  طّسوت  توکـس  نتـسکش  يارب  نم  داـیرف   ) همه نیا 
رگم تسین  نیا  و  هدـش ، هتفرگ  امـش  زا  هاگیاج  نیا  اّما  دنـشابیم ؛ دـنوادخ  مارح  لالح و  رب  نیما  هک  اهنامه  تسا ؛ یهلا  ياـملع  تسد 

. دیاهدومن فالتخا  نشور - ناهرب  زا  سپ  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتنس  رد  دیاهدش و  هدنکارپ  قح  فارطا  زا  هک  نآ 
***
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هیحان زا  دشیم و  هضرع  امـش  هب  یهلا  روما  دیدومنیم ، لّمحت  ار  تالکـشم  ادـخ  هار  رد  و  دـیدرکیم ، هشیپ  ربص  اهرازآ  لباقم  رد  رگا 
ماکحا يارجا  دیدرک و  مهارف  ار  شیوخ  هاگیاج  هب  ضّرعت  ناکما  ناراکمتـس  يارب  امـش  یلو  تشگیم ؛ زاب  امـش  هب  هدـش و  رداص  امش 

. دنیامنیم ریس  تاوهش  رد  هدرک و  لمع  تاهبش  هب  زین  اهنآ  دیدرپس ، نانآ  تسد  هب  ار  یهلا 
ادـج نآ  زا  يزور  هک  اـیند - یگدـنز  هب  هدرک و  رارف  گرم  زا  امـش  هک  تـسا  نآ  يارب  داـتفا ، ناـنآ  تـسد  هـب  نیملـسم  تشونرـس  رگا 
هدش هدیشک  یگدرب  هب  اهیخرب  هک  ياهنوگ  هب  دیتخاس ، راتفرگ  ناشلاگنچ  رد  ار  فعـضتسم  مدرم  هجیتن  رد  دیاهتـسب . لد  دش - دیهاوخ 

. تسا هدرک  ناشبولغم  یگدنز  ياهيراوشد  زین  یضعب  و 
رطاخ هب  اهنیا  همه  دنروآیم و  راب  هب  ییاوسر  یماندب و  ینارسوه ، اب  دننکیم . لمع  مالـسا  روشک  روما  رد  دوخ  هاوخلد  هب  نارگ  متس 

. دندرک تأرج  راّبج  دنوادخ  رب  هدومن و  ادتقا  رارشا  هب  هک  تسا  نآ 
مدرم تسا . زاب  اج  همه  رد  ناشتـسد  تسا و  نانآ  هضبق  رد  روشک  دیوگیم ، نخـس  ناشدوس  هب  هک  دنراد  ربنم  رب  یبیطخ  يرهـش  ره  رد 

. دنرادن دوخ  زا  عافد  يورین  هک  دنتسه  یناگدرب  نانآ  ربارب  رد 
ار ءدـبم  هن  هک  دنتـسه  ییاورنامرف  اـهنآ  دـنریگیم ، تخـس  ناوتاـن  مدرم  رب  ورین  ماـمت  اـب  یـضعب  دـنا و  شکرـس  راـّبج  اـهنیا  زا  یخرب 

! ار داعم  هن  دنسانشیم و 
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محر یب  ییاورنامرف  رگمتـس و  يریگجاب  لغد و  یملاظ  تسد  رد  مالـسا  نیمزرـس  هک  یلاح  رد  مشابن - تفگـش  رد  هنوگچ  و  اتفگش -!
. تسا

. تسوا ام  تافالتخا  یضاق  تسا . مکاح  رواد و  دنوادخ  میریگرد  امش  اب  ام  هک  هچنآ  رد 
هب ای  يرادـمامز و  رما  رد  تباقر  رطاخ  هب  دریگیم  تروص  مدرم ) جیـسب  يارب  شالت  قیرط و  رد   ) اـم زا  هچنآ  هک  ینادیم  وت  ادـنوادخ !

راکـشآ تیاه  يدابآ  رد  ار  یتسرد  حالـصا و  مینایامنب و  ار  تنید  ياههناشن  هک  تسا  نآ  ام  فدـه  تسین . لام  تورث و  ندروآ  گنچ 
. دوش لمع  تماکحا  اهتنس و  ضیارف ، هب  دنشاب و  هدوسآ  تمولظم  ناگدنب  ات  میزاس 

شوماخ رد  و  دنوشیم ، ّطلسم  امـش  رب  شیپ ) زا  شیب   ) نارگمتـس دیزیخن ، رب  ام  یهاوخداد  هب  دینکن و  يرای  ار  ام  امـش  رگا  مدرم )! يا  )
. دنشوکیم ناتربمایپ  رون  ندرک 

«1 . » تسوا يوس  هب  همه  تشگزاب  میدرگیم و  زاب  وا  يوس  هب  مینکیم و  لّکوت  وا  رب  دنکیم و  تیافک  ار  ام  دنوادخ 
***

توکس دوبن . شوماخ  زگره  زین  دیزی  زا  لبق  و  هیواعم ، تموکح  نارود  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  الاب  هبطخ 
! دیرخیم ناج  هب  ار  راک  نیا  نیگنس  تارطخ  درمشیمن و  زاجم  رگدادیب  ملاظ  نآ  ربارب  رد  ار 

هک یمالـسا  ریغ  تموکح  نآ  ّدض  رب  مایق  يارب  ار  همه  درکیم و  شالت  تّما - ناگبخن  صوصخ  هب  مدرم - نتخاس  رادـیب  رد  هتـسویپ  وا 
. دناوخیم ارف  دوب  نایفسوبا - دنزرف  ینعی  تیلهاج - رصع  يایاقب  نآ  سأر  رد 

، هتفر راک  هب  نآ  رد  هک  یتغـالب  تحاـصف و  ترـضح و  نآ  هیاـمرپ  مکحم و  نیتم و  تالالدتـسا  هبطخ و  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  نحل 
زا دوب و  هداتـسیا  ناملاظ  ربارب  رد  ردپ  هدنبوک  قطنم  نامه  اب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ّقح  هب  دـنزرف  نیا  هک  دراد  نیا  زا  تیاکح 

. تفرگیم هرهب  یتصرف  ره 
__________________________________________________
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. دنهد رد  نت  ینوعرف  ياهتموکح  هبو  دننک  شومارف  ار  مالسا  تامیلعت  دنریگب و  وخ  راجنهان  عضو  نآ  هب  ًاجیردت  مدرم  ادابم 

313 ص :  تعیب .....  نتفرگ  يارب  هنابش  هئطوت  - 15

( درک توعد  دوخ  هناخ  هب  ار  اهنآ  داتسرف و  ریبز » نب  هَّللادبع   » و مالسلا ، هیلع  ماما  تمدخ  ار  یسک  هنابش  هنیدم  رادنامرف  دیلو  )
« دیلو  » هک تسین  یتعاس  هتساوخ ، ار  ام  دیلو  هک  تعاس  نیا  هَّللادبعابا ! يا  تشاد : هضرع  درک و  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ور  ریبز » نب  هَّللادبع  »
هچ يارب  امش  رظن  هب  منکیم . رطخ  ساسحا  نآ  زا  نم  هدناوخارف  ار  ام  تعاس  نیا  رد  هک  نیا  زا  دشاب ، هتشاد  مدرم  يارب  یمومع  تسشن 

؟ دشاب هتساوخ  ار  ام  تسا  نکمم  يروظنم 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ُهَراد ُْتیَأَر  َو  ٌسوُْکنَم ، َۀـیِواعُم  َرَْبنِم  َّنَأَک  یماـنَم  ِیف  َۀَـحِراْبلا  ُْتیَأَر  ّینَأ  َکـِلذ  َو  َتاـم ، ْدَـق  َۀـیواعُم  َّنَأـِب  ُّنُظَأ  ّینِإ  ُرَْکباـبَأ ، َكُِربْخُأ  ًاذِإ  »
«. َتام ُهَّنَأ  یِسْفَن  یف  َِکلذ  ُْتلَّواَف  ًاران ، ُلِعَتْشَت 

باوخ رد  هتـشذگ  بش  نم  هک  ارچ  تسا ؛ هتفر  ایند  زا  هیواعم  منکیم  نامگ  میوگیم : وت  هب  نونکا  ریبز ) نب  هَّللادـبع  هینک  ! ) رکبابا يا  »
«1 «. » تسا هدرم  يو  هک  مدرک  ریبعت  نینچ  دوخ  شیپ  نم  دشکیم . هنابز  شتآ  شاهناخ  زاو  هدش  نوگنرس  هیواعم  ربنم  هک  مدید 

ِساَّنلا ِیف  اوُشْفَی  ْنَأ  َْلبَق  ِۀَْـعیَْبلِاب  انَذُـخْأَِیل  اْنَیلِإ  َثَعَبَف  َکَلَه ، ْدَـق  ْمُهَتَیِغاط  َّنَأ  ُْتنَنَظ  ْدَـق  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  فنخموبا  تیاور  قباطم 
تعیب ام  زا  دنوش ، ربخ  اب  مدرم  هکنآ  زا  شیپ  دراد  دـصق  دـیلو  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدـش  كاله  موق  نیارگنایغط  منکیم  نامگ  نم  ُرَبَْخلا ؛

«2 «. » دریگب
هچ يوـش ، توـعد  دـیزی  اـب  تعیب  يارب  رگا  نوـنکا  ییوـگیم ، هک  تسا  هنوـگ  نیمه  نیقی  هب  یلع ! دـنزرف  يا  : » تفگ ریبز  نب  هَّللادـبع 

.»!؟ درک یهاوخ 
__________________________________________________

182 ص 181 - ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
ص 378 ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 251 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 2)
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َو َعَنَـص  ام  ُۀَیِواعُم  َعَنَـصَف  مالـسلا ، هیلع  ِنَسَْحلا  یِخَأ  ِدَْعب  ْنِم  ِیل  َناک  امَّنِإ  َْرمَْألا  َّنَِأل  ًادـَبَأ ، َُهل  ُِعیابُأ  ّینَأ ال  ُعَنْـصَأ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 

ْنِم َجَرَخ  ْدَق  ُۀَیِواعُم  َناک  ْنِإَف  ًاّیَح ، ُْتنُک  ْنِإ  ََّیلِإ  اهَّدُرَی  ْنَأ  ِهِْدلُو  ْنِم  ِهِدَْعب  ْنِم  ٍدَحَِأل  َۀَفالِْخلا  ُلَعْجَی  ُهَّنَأ ال  مالـسلا  هیلع  ِنَسَْحلا  یِخَِأل  َفَلَح 
ُدیزَی َو  َدـیزَِیل ، ُِعیابُأ  ّینَأ  ٍرَْکبابَأ  ْرُْظنا  ِِهب ، اَنل  َماِوق  ام ال  اناتَأ  ِهَّللاَو  ْدَـقَف  َنِمَـض  َناک  اِمب  مالـسلا  هیلع  ِنَسَْحلا  یخَِأل  ـال  َو  یل  ِفَی  َْمل  َو  ُهاـْینُد 

«. ًاَدبَأ َِکلذ  ُنوُکَی  ِهَّللاَو ال  ال  ِلوُسَّرلا ! ِلآ  َۀَّیَِقب  ُضِْغُبی  َو  ِدوُهُْفلا ، َو  ِبالِْکلِاب  ُبَْعلَی  َو  َرْمَْخلا  ُبَرْشَی  ِقْسِْفلا  ُِنْلعُم  ٌقِساف  ٌلُجَر 
هک هنوگنآ  هیواعم  یلو  تسا . نم  هتـسیاش  مالـسلا  هیلع  نسح  مردارب  زا  سپ  تفالخ  رما  هک  ارچ  درک . مهاوخن  تعیب  يو  اب  زگره  نم  »

تفالخ رما  شدوخ ، زا  سپ  هک  دوب  هتـسب  دّکؤم  نامیپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مردارب  اب  هیواعم  هک  یلاح  رد  درک ، لمع  تساوخ  شلد 
شنامیپ هب  هک  یلاح  رد  هتفر ، ایند  زا  وا  نونکا  دنک ، راذگاو  نم  هب  ار  نآ  مدوب  هدنز  نم  رگا  هکلب  دراپسن ؛ شنادنزرف  زا  کی  چیه  هب  ار 

! درادن ینشور  هدنیآ  هک  داد  خر  ياهثداح  دنگوس ! ادخ  هب  هدرکن ، افو  مردارب  نم و  هرابرد 
رب هک  تسا  قساف  يدرم  وا  هک  نیا  اب  مراپـسب ) وا  تسد  هب  ار  نیملـسم  روما  ماـمز  و   ) منک تعیب  دـیزی  اـب  نم  دوشیم  اـیآ  نآ ، رب  هوـالع 
هللا یلص  ربمایپ  نادناخ  اب  و  تسا ) هدولآ  رسکبس و  يدرم   ) دنکیم يزاب  ناگنلپزوی  ناگس و  اب  دشونیم و  بارش  تسا . راکشآ  ناگمه 

«1 «. » داتفا دهاوخن  قاّفتا  دیزی ) اب  نم  تعیب   ) يزیچ نینچ  زگره  دنگوس ! ادخ  هب  هن  دزرویم ! ینمشد  هلآ  هیلع و 
***
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هیلع ماما  زا  دوخ  رادنپ  هب  دـنک و  یتسدـشیپ  تساوخیم  هک  دوب  هیواعم  شردـپ  گرم  زا  دـعب  دـیزی  يوس  زا  ترارـش  ماگ  نیتسخن  نیا 
هب شریت  دـید  میهاوخ  هدـنیآ  ثحب  رد  هک  نانچ  اّما  دـهد ، رارق  مدرم  ریاس  زا  تعیب  نتفرگ  يارب  ياهلیـسو  ار  نآ  دریگب و  تعیب  مالـسلا 

. دوب هناگیب  تّوبن  نادناخ  گنهرف  زا  وا  هک  ارچ  دوب ، هتخانشن  ار  مالسلا  هیلع  ماما  ًاساسا  تفر و  اطخ 
حیجرت نیقی  هب  هدولآ ، قساف و  ناـملاظ  اـب  تعیب  رب  ار  يدنلبرـس  تسادـق و  اـب  هتخیمآ  ِتداهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تسنادیمن  وا 

يدرم تسد  رد  تعیب  تسد  تسا  لاحم  دهدیم و 
__________________________________________________

ص 96 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 182 و  ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
315 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

! دنامیمن یقاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شّدج  نییآ  زا  يزیچ  دراذگب  رگا  هک  دراذگب  دسافو  مالسا  زا  هناگیب 

315 ص :  دش ..... ؟ یثنخ  هئطوت  هنوگچ  - 16

يارب ریما  هَّللادبعابا ! يا  : » تفگ تشگزاب و  نانآ  دزن  دیلو  هداتسرف  هک  دندوب  وگتفگ  لاح  رد  ریبز  نب  هَّللادبع  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما 
!«. دیورب وا  دزن  تسا  بسانم  هداد ، بیترت  یّصاخ  هسلج  نت  ود  امش 

: دومرف درک و  يدنت  يو  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
«. یلاعَت ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  َۀَعاَّسلا  ِْهَیلِإ  ُریصَأ  یِّنِإَف  اَنَأ  اَّمَأ  َو  ِْهَیلِإ ، ٌِرئاص  ُهَّنِإَف  اَّنِم  ِْهَیلِإ  َریصَی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَمَف  ََکل ! َّمُأ  َكِریمَأ ال  یلِإ  ِْقلَْطنا  »

«. هَّللا ءاشنإ  موریم  وا  دزن  نونکا  مه  نم  یلو  میوریم  يو  دزن  میهاوخب  رگا  ام  زا  کی  ره  درگرب ! تریما  يوس  هب  ردام ! یب  يا  »
: دومرف درک و  نارضاح  هب  ور  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

«. ُدیُری ام  َو  ُهَْدنِع  ام  ُرُْظنَأَف  ِلُجَّرلا  اَذه  یلِإ  ٌِرئاص  ّینِإَف  ْمُِکلِزانَم  یلِإ  اُومُوق  »
«. دهاوخیم هچ  تسوا و  دزن  يربخ  هچ  منیبب  ات  موریم  دیلو  دزن  هب  نونکا  نم  دیورب  دوخ  ياههناخ  هب  »

هکنآ رگم  دـننکن ، اـهر  ار  وت  مسرتیم  نم  موش ! تیادـف  ادـخ  لوسر  رتخد  رـسپ  يا  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  ریبز  نب  هَّللادـبع 
«. يوش هتشک  ای  ینک ، تعیب 

: داد خساپ  ماما 
ٍدِحاو ُّلُک  َذُخْأَی  ْنَأ  ْمُهُُرمآ  َُّمث  یتَعیش ، ْنِم  ِّقَْحلا  َلْهَأ  َو  يراْصنَأ  َو  یمَدَخ  َو  ََّیلِإ  یباحْـصَأ  ُعَمْجَأ  ْنِکل  َو  يدْحَو ، ِْهیَلَع  ُلُخْدَأ  ُتَْسل  ّینِإ  »

َنوُکَأَف ِِهب ، ْمُهَتْرَمَأ  ام  اُولَعَف  َو  اُولَخَد  اُولُخْدا ! ِلوُسَّرلا  َلآ  ای  ُْتُلق : َو  ْمِْهَیلِإ  ُتْأَم  َْوأ  اـَنَأ  اذِإَـف  یئازِإـِب ، اُوریـصَی  َُّمث  ِِهباـِیث ، َتَْحت  ًالُولْـسَم  ُهَْفیَس 
الام ِْرمَْألا  َنِم  َءاج  ُهَّنَأ  ِهَّللاَو  ُتِْملَعْدَقَف  یسْفَن ، ْنِم  َۀَّلَذَْملا  َو  َةَداقَْملا  یطْعُأ  َو ال  ِعاِنْتمِْإلا ، یَلَع 

316 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«. یضْرَی َو  ُءاشَی  ام  ِِهلوُسَر  ِْتَیب  یف  ُلَعْفَی  يذَّلا  َوُه  َو  َّیف ، ٍضام  ِهَّللا  ُءاضَق  ْنِکل  َو  ِِهب ، َماِوق 

هک مهدیم  روتسد  نانآ  هب  مربیم و  دوخ  اب  ار  منایعیش  زا  قح  نادرم  نارای و  باحصا و  زا  یهورگ  هکلب  موریمن ، وا  دزن  ییاهنت  هب  نم  »
لآ يا   » متفگ مدومن و  هراشا  نانآ  هب  مدرک و ) رطخ  ساسحا   ) رگا دنیایب ، نم  رـس  تشپ  دنک و  ناهنپ  شـسابل  ریز  ار  يریـشمش  کی  ره 

ار ممامز  درک و  مهاوخ  عانتما  تعیب  زا  نم  نیاربانب ، درک . دـنهاوخ  لمع  مهد  نامرف  هچنآ  هب  دـنوش و  لـخاد  ناـنآ  دـیوش »! دراو  ربماـیپ 
. درک مهاوخن  لیلذ  ار  دوخ  مراپسیمن و  وا  تسد  هب  زگره 

دیـسر و دـهاوخ  ماجنا  هب  نم  هراـبرد  یهلا  ياـضق  یلو  تسین ، نشور  شاهدـنیآ  هک  تسا  هداد  خر  ياهثداـح  منادیم  دـنگوس ! ادـخ  هب 
«1 «. » دهدیم ماجنا  ددنسپب  دهاوخب و  هک  ار  هچنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادناخ  رد  هک  تسوا 
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***
مالـسلا هیلع  ماما  هک  نیا  زا  لفاغ  دریگب ، تعیب  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هدش  تمیق  ره  هب  هک  دوب  نیا  رب  دیلو  هنیدم ، رادـنامرف  میمـصت  يرآ 

. دزاسیم ماکان  ار  وا  دوریم و  وا  يوس  هب  راک  بناوج  مامت  تیاعر  اب  و  هدومن ، ار  مزال  ياهینیبشیپ 
زا رهاظ  بسحرب  تساوخیم  هک  دوب  نیا  شلیلد  دورب ؟ وا  دزن  هنابـش  دریذـپب و  ار  دـیلو  توعد  داد ، حـیجرت  مالـسلا  هیلع  ماـما  ارچ  یلو 

مالـسلا هیلع  ماما  هک  دـیزی - اب  تعیب  هیواعم و  گرم  ربارب  رد  و  دریگن ، رارق  هدـش  ماجنا  لمع  رد  ات  ددرگ ، هاگآ  هدرپ  تشپ  ياـهنایرج 
. دیوگب نخس  تردق  عضوم  زا  دوب - هدومرف  ینیب  شیپ 

316 ص :  رگید .....  تیاور  هب  بلطم  نامه  - 17

هب شزامن  رد  درازگ و  زامن  تعکر  ود  هاگنآ  تخاـس . وضو  تساوخ و  یبآ  دیـشوپ و  ساـبل  تفر ، شلزنم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
زا هک  یماگنه  درک . اعد  تساوخیم  هک  ياهنوگ 

__________________________________________________

ص 378 ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 251 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  هب : دینک  عوجر  ص 182 و  ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
317 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

، تخاس هاگآ  دوخ  میمصت  زا  ار  نانآ  داتـسرف و  شتیب  لهاو  ناتـسود  مشاه و  ینب  ناشیوخ ، ناناوج ، غارـس  هب  ار  یـسک  دش ، غراف  زامن 
: دومرف سپس 

ِلوُسَّرلا َلآ  ای  اُولُخْداَف  ْمُِکب  ُتْحِص  َو  یمالَک  ُْمتْعِمَس  َو  الَع  ْدَق  ِیتْوَص  َّنَأ  ُْمتْعِمَـس  ْنِإَف  ُهُمِّلَکُم ، َو  ِْهَیلِإ  ٍضام  ّینِإَف  ِلُجَّرلا  اَذه  ِباِبب  اُونوُک  »
نیا هناخ  ِرد  رب  یْلتَق ؛ ُدیُری  ْنَم  اُوُلْتقا  َُّمث  ْمُکَفُویُس  اوُعَـضَف  َنوُهَرْکَت  ام  ُْمْتیَأَر  ْنِإَف  اُولَْجعَت ، َو ال  َفُویُّسلا  اوُرَهْـشا  َُّمث  ٍنْذِإ ، ِْریَغ  ْنِم  اوُمَحَْتقا  َو 

نادناخ يا  : » مدناوخ ارف  ار  امـش  دش و  دنلب  میادـص  هک  دیدینـش  رگا  میوگیم  نخـس  وا  اب  موریم و  وا  دزن  هب  نم  دـیتسیاب . دـیلو )  ) درم
يدنیاشوخان زیچ  رگا  دینکن ؛ باتـش  یلو  دیزاس ، جراخ  ماین  زا  ار  اهریـشمش  و  دیروآ ، موجه  لزنم  هب  هزاجا  نودـب  دـیوش ،» دراو  ربمایپ 

«. دیناسرب لتق  هب  تشاد  ارم  نتشک  دصق  هک  سک  ره  دیشکب و  ریشمش  ًاروف  دیدید ، نم ) هرابرد  نانمشد  زا  )
***

شتسد رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتسد  بوچ  هک  یلاح  رد  دش ، جراخ  لزنم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرگید : لقن  قباطم 
و تشاد ، هگن  دـیلو  هناخ  رد  نوریب  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  ماما  دـندوب . شنایعیـش  ناراـی و  مشاـه و  ینب  نادرم  زا  نت  یـس  وا  هارمه  و  دوب ،

: دومرف
یّطخت مدرک ، امش  هب  هک  یشرافس  زا  و  دیشاب ، بقارم  ِهَّللا ؛ َءاش  ْنا  ًاِملاس  ْمُْکَیلِإ  َجُرْخا  ْنا  اوُجْرا  اَنَأ  َو  ُهوُدَتْعَت ، الَف  ْمُُکْتیَصْوا ، اذام  اُورُْظنا  »

«1 «. » هَّللا ءاشنإ  مدرگزاب - امش  يوس  هب  ملاس  هک  مراودیما  دینکن ؛
***

باجیا زین  راوگرزب  ماما  نآ  تیارد  یلو  دنزن ، زابرس  هئطوت  زا  تشحو  رطاخ  هب  هنیدم  مکاح  توعد  زا  درکیم  باجیا  ینیسح  تعاجش 
هناخ يوس  هب  دوخ  اب  ار  نایعیش  مشاه و  ینب  دنمورین  عاجـش و  ناناوج  زا  یعمج  ور  نیا  زا  دهدن ، تسد  زا  ار  طایتحا  بناج  هک  درکیم 

! دننکشب مهرد  ار  نمشد  هئطوت  دناوخب و  هناخ  نورد  هب  ار  اهنآ  موزل  تروص  رد  هک  درب  دیلو ) ، ) هنیدم مکاح 
__________________________________________________

17 ص 16 - ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  ص 183 و  ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
318 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
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. دندنام هناخ  رد  رب  اهنآ  و  دش ، دراو  ًاصخش  هکلب  دربن  هناخ  نورد  هب  دوخ  اب  ار  ناهارمه  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  بلاج 
داهنشیپ ربارب  رد  هشیمه  يارب  ار  وا  تفگ و  نخـس  دیلو  اب  یتماهـش  تبالـص و  هچ  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دهدیم  ناشن  ارجام  نیا  همادا 

. تخاس راکشآ  وا  ربارب  رد  ار  دوخ  عضوم  درک و  ماکان  سویأم و  دیزی  اب  تعیب 

318 ص :  مالسلا .....  هیلع  ماما  هدنبوک  خساپ  - 18

. دناشن شیوخ  دزن  ار  وا  داد و  خساپ  ییورـشوخ  اب  دیلو  درک ؛ مالـس  یمالـسا ) بادآ  قبط   ) دش و دراو  دیلو  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
 .... تشاد روضح  سلجم  رد  دوب - مکاح  ترفن  هنیک و  دیلو  يو و  نیب  نیا ، زا  شیپ  هک  نیا  اب  مکح - نب  ناورم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
؟ تسا هدیـسر  يربخ  امـش  هب  هیواعم  لاح  زا  ایآ  َنآلا ؛؟ ُُهلاح  َْفیَکَف  ُُهتَّلِع ، َْتلاط  ْدَـق  َو  اًلیلَع  َناک  ُهَّنِإَف  ٍرَبَخ  ُۀَِـنئاک  َۀَـیِواعُم  ْنِم  ْمُکاتَأ  ْلَه  »

.»؟ تسا هنوگچ  شلاح  نونکا  دوب ، رامیب  ینالوط  یتّدم  يو  هک  ارچ 
نونکا هک  دوب ، وت  يارب  یقداص ! يومع  يو  دهد ! شاداپ  هیواعم  گرم  رد  ار  وت  دنوادخ  هَّللادبعابا ! يا  تفگ : هاگنآ  دیـشک ، یهآ  دیلو 

! تسا دیزی  نینمؤملاریما  همان  زین  نیا  تسا و  هدیشچ  ار  گرم  معط 
»!؟ ياهتساوخ ارم  يروظنم  هچ  يارب  نونکا  َنوُعِجاَر ، ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  ّانإ  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! دناهدرک تعیب  دیزی  اب  مدرم  همه  و  مدرک ، توعد  تعیب  يارب  ار  وت  داد : خساپ  دیلو 
: دومرف دبای ) نایاپ  يریگرد  نودب  سلجم  نآ  هک  نیا  يارب   ) مالسلا هیلع  ماما 

ِۀَْعیَْبلا َیلِإ  َساَّنلا  َتْوَعَد  َو  ِدَْغلا  َنِم  َناک  اذِإ  ْنِکل  َو  ِۀَعامَْجلا ، ِةَرْـضَِحب  ًۀَِینالَع  ُۀَْـعیَْبلا  َنوُکَت  ْنَأ  ُّبِحُأ  امَّنِإ  َو  ًاّرِـس ، ُهَتَْعَیب  یطُْعی  یْلثِم ال  َّنِإ  »
؛ ًادِحاو انُْرمَأ  ُنوُکَیَف  ْمُهَعَم  انَتْوَعَد 

319 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
حبص نوچ  دشاب ! مدرم  رـضحم  رد  ینلع و  منک ) تعیب  مهاوخب  رگا   ) نم تعیب  مراد  تسود  دنکیمن ، تعیب  هنایفخم  نم  دننام  یـصخش 

«1 !«. » دوب دهاوخ  ناسکی  مدرم  ام و  میمصت  يدناوخارف ، تعیب  يارب  ار  ام  مدرم و  وت  و  دش ،
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دیفم  خیش  لقن  قباطم 

، یـشاب عناق  دـیزی ، اب  نم  یناهنپ  تعیب  هب  وت  منکیمن  نامگ  نم  ُساَّنلا ؛ َفِْرعَیَف  ًارْهَج  ُهَِعیاـبُأ  یّتَح  ًاّرِـس  َدـیزَِیل  یتَْعیَِبب  ُعَنْقَت  َكارَأ  ـال  ّینِإ  »
«. دنوش ربخ  اب  یگمه  مدرم  ات  منک  تعیب  اراکشآ  نم  هک  نآ  رگم 

! يرآ تفگ : دیلو 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

«2 «. » ددرگ صّخشم  هراب  نیا  رد  ترظن  ات  دوش ، حبص  راذگب  سپ  َِکلذ ؛ ِیف  َکَیْأَر  يَرت  َو  ُِحبُْصتَف  »
: داد همادا  سپس  نوعجار » هَیلإ  ّانإ  وهَّلل  ّانإ  : » دومرف هیواعم  گرم  ربخ  ندینش  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما  فنخموبا ، لقن  قباطم 

اّما ًۀَِینالَع ؛ ِساَّنلا  ِسُوُؤر  یلَع  اهَرِهُْظت  ْنَأ  َنُود  ًاّرِس  یّنِم  اِهب  َئِزَتَْجت  ْنَأ  َكارَأ  َو ال  ًاّرِس ، ُهَتَْعَیب  یطُْعی  یْلثِم ال  َّناَف  ِۀَْعیَْبلا ، َنِم  ِینَْتلَأَس  ام  اَّمَأ  »
زج ینادیمن ، یفاک  ار  تعیب  عون  نیا  زین  وت  دنکیمن و  تعیب  یناهنپ  روط  هب  نم  دننام  یـسک  هک ، تسا  نآ  وت  تعیب  ياضاقت  هب  مخـساپ 

(«. يریگب تعیب  مدرم  زا  قیرط  نیا  زا  ات   ) دشاب مدرم  نایم  اراکشآ  متعیب  هک  نآ 
! يرآ تفگ : دیلو 

: دومرف ماما 
همه يدـمآ و  مدرم  نایم  ادرف )  ) هک یتقو  نیاربانب ، ًادِـحاو ؛ ًاْرما  َناـکَف  ِساَّنلا ، َعَم  اـنَتْوَعَد  ِۀَْـعیَْبلا  َیلا  ْمُهَتْوَعَدَـف  ِساَّنلا  َیلِإ  َتْجَرَخ  اذِإَـف  »
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ام و میمصت  يدناوخارف ، تعیب  هب  ار  ام  مدرم و 
__________________________________________________

( توافت رصتخم  اب   ) ص 183 ج 1 ، یمرزاوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 17 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 1)
ص 374 دیفم ، داشرا  (. 2)

320 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 !«. » دوب دهاوخ  يدحاو  هنوگ  هب  مدرم 

رد ورب  نونکا  دوب . نیمه  وت  هرابرد  مرواب  نم  مدیدنـسپ و  ار  تخـساپ  هنوگنیا  نم  یتفگ و  یتسرد  نخـس  هَّللادـبعابا ! يا  : » تفگ دـیلو 
«. ییایب مدرم  اب  ادرف  ات  ادخ ، هانپ 

نینچ زگره  دـنکن ، تعیب  دوش و  ادـج  وـت  زا  نوـنکا  مه  نیـسح  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : دـیلو  هب  دوـب ، رـضاح  هسلج  رد  هک  ناورم 
ات دور ، نوریب  وت  دزن  زا  راذگم  ریگب و  ار  وا  يولج  دـتفا . قاّفتا  امـش  نایم  یناوارف  راتـشک  هکنآ  رگم  دروآ ، یهاوخن  گنچ  هب  یتصرف ،

! نزب ار  شندرگ  هنرگ  دنک و  تعیب 
: دومرف تساخرب و  شیاج  زا  ناهگان  مالسلا  هیلع  ماما 

ادـخ هب  وا ؟ ای  یـشکیم ، ارم  وت  تریـس ،) دـب  ِدوبک  مشچ  نز   ) ءاـقرز رـسپ  يا  َتِْمثا ؛ َو  ِهَّللاَو  َْتبِذَـک  وُه ؟ ْما  یُنُلتْقَت  َْتنَأ  َءاـقْرَّزلا  َْنباَـی  »
«2 !«. » ياهدرک هانگ  یتفگ و  غورد  دنگوس !

: دومرف يو  هب  مالسلا  هیلع  ماما  مثعا  نبا  تیاور  هب 
ْنِإ َو  َِکلذ ، َْلبَق  ِهِمَد  ْنِم  َضْرَْألا  ُْتیَقََسل  ِساَّنلا  َنِم  ٌدَحا  َِکلذ  َمار  َْول  ِهَّللاَو  ِهَّللاَو ، َْتبِذَک  یُقنُع !؟ ِبْرَِضب  ُُرمَْأتَأ  َءاقْرَّزلا  َْنباَی  َْکیَلَع  یْلیَو  »

! ییوگیم غورد  دنگوس  ادخ  هب  یهدیم ؟ ارم  نتشک  نامرف  وت  ءاقرز ! رسپ  يا  وت  رب  ياو  ًاقِداص ؛ َْتنُک  ْنِإ  یُقنُع  َبْرَـض  ْمُرَف  َِکلذ  َْتئِش 
رگا نونکا  منکیم ؛ باریس  شنوخ  زا  ار  نیمز  دنک ، يراک  دناوتب  هکنآ  زا  لبق  دنک ، ياهدارا  نینچ  مدرم  زا  یسک  رگا  دنگوس ! ادخ  هب 

«3 !«. » نزب ار  مندرگ  نک و  یلمع  ار  دوخ  دیدهت  ایب  ییوگیم ، تسار 

320 ص :  نخس .....  نامه  همادا  - 19

: دومرف درک و  هبتع  نب  دیلو  هب  ور  دش و  ثحب  دراو  تحارص  اب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
اِنب َو  ِۀَمْحَّرلا  ُّلَحَم  َو  ِۀَِکئالَْملا  ُفَلَتُْخم  َو  َِۀلاسِّرلا  ُنِدْعَم  َو  ِةَُّوبَّنلا  ِْتَیب  ُلْهَأ  اَّنِإ  ُریمَْألا ! اَهُّیَأ  »

__________________________________________________

ص 378 ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  (. 1)
ص 251 ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 374 و  دیفم ، داشرا  (. 2)

ص 184 ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 18 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 3)
321 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

َو َنوُِحبُْصت  َو  ُِحبُْصن  ْنِکل  َو  ِِهْلثِِمل ، ُِعیاُبی  یْلثِمَو ال  ِقْسِْفلِاب ، ٌِنْلعُم  ِۀَمَّرَحُملا  ِسْفَّنلا  ُِلتاق  ٍرْمَخ  ُبِراش  ٌقِساف  ٌلُجَر  ُدیزَی  َو  َمَتَخ ، اِنب  َو  ُهَّللا  َحَتَف 
«. ِۀَْعیَْبلاَو ِۀَفالِْخلِاب  ُّقَحَأ  اَنُّیَأ  َنوُرِظَْتنَت  َو  ُرِظَْتنَن 

( ار مالسا   ) دنوادخ میشابیم . یهلا  تمحر  لوزن  ّلحم  ناگتـشرف و  دمآ  تفر و  هاگیاج  تلاسر و  ندعم  تّوبن و  نادناخ  زا  ام  ریما ! يا  »
قسف بکترم  اراکشآ  هک  یسک  نآ  ناهانگ و  یب  لتاق  راسگیم ، قساف ، تسا  يدرم  دیزی  هک  یلاح  رد  درب . نایاپ  ام  اب  درک و  زاغآ  ام  اب 

. دوشیم روجف  و 
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مینیبب مینامب و  راظتنا  هب  دوش و  حبص  راذگب  لاح  ره  هب  یلو  درک ! دهاوخن  تعیب  يو  دننامه  يدرم  اب  نم ، دننام  یصخش  زگره  نیاربانب ،
«1 !«. » میرتهتسیاش تعیب  تفالخ و  هب  ام ، زا  کی  مادک 

: دومرف دیلو  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دیوگیم : هّرس ) سّدق   ) قودص موحرم 
ْتَقَطَنَف انَتَنِْـسلَأ ، ِِهب  َقَْطنا  َو  اَنبُوُلق ، َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُهَعَدْوا  َنیذَّلا  ِّقَْحلا  ُمالْعَأ  َو  َِۀلاسِّرلا ، ُنِدْعَم  َو  ِۀَمارَْکلا  ِْتَیب  ُلْهَأ  اَنَأ  َتِْملَع  ْدَق  « 2  » ُۀَْبتُع ای  »

ُِعیابُأ َْفیَک  َو  َنایْفُـس » یبَأ  ِْدلُو  یلَع  ٌۀَمَّرَُحم  ُۀَفاَلِْخلا  َّنا  : » ُلوُقَی هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  يّدَج  ُْتعِمَـس  ْدََـقل  َو  َّلَج ، َو  َّزَع  ِهَّللا  ِنْذِاب 
«. اذه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمِهیف  َلاق  ْدَق  ٍْتَیب  َلْهَأ 

نامیاهلد هب  ادـخ  هک  قح  ياـههناشن  نآ  مییاـم  و  میتلاـسر ، ندـعم  يراوگرزب و  تمارک و  تیب  لـها  اـم  هک  ینادیم  وت  هبتُع ! رـسپ  يا  »
هک مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  دومرف : سپـس  تسا . ایوگ  دنوادخ  نذا  هب  هک  هتخاس  ایوگ  نادب  ار  ام  نابز  هدرپس و 

تعیب دومرف ، نینچ  نانآ  هرابرد  ادـخ  لوسر  هک  ینادـناخ  اـب  هنوگچ  نم  نونکا  تسا »! مارح  نایفـسوبا  نادـنزرف  رب  تفـالخ  : » دومرفیم
«3 « .»!؟ میامن

***
زگره ناهانگیب  لتق  روجف و  قسف و  هب  هدولآ  درف  کی  هک  ارچ  درکیم ، موکحم  ار  دـیزی  یلقع ، لیلد  اـب  وس  کـی  زا  حیرـص  نخـس  نیا 

و تسین ، مدرم  رب  تموکح  تفالخ و  راوازس 
__________________________________________________

ص 325 ج 44 ، راونالاراحب ، و  توافت ) رصتخم  اب   ) ص 184 ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  19 ؛ ص 18 - ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 1)
دشابیم حیحص  ۀبتع » نبای   » ترابع دوب ، هبتع  نب  دیلو  نامز  نآ  رد  هنیدم  یلاو  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  (. 2)

ص 312 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 130 و  قودص ، یلاما  (. 3)
322 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. تسا مارح  نایفسوبا  نامدود  رب  تفالخ  دومرف  تحارص  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اریز  لقن ؛ لیلد  اب  رگید  يوس  زا 
زگره اهماد  نیا  رد  تسا و  دنلب  رایـسب  شاهنایـشآ  هک  تسا  وربور  یـسک  اب  دیمهف  و  دمآ ، دورف  دیلو  رـس  رب  یکتپ  نوچمه  نانخـس  نیا 

. دتفایمن

322 ص :  تسا ..... ! مارح  نایفسوبا  لآ  رب  تفالخ  ییاهن : خساپ  - 20

يا تفگ : ناورم  درک . دروخرب  مکح  نب  ناورم  اب  هار  نیب  رد  دمآ ؛ نوریب  لزنم  زا  اهربخ ، ندینش  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  زور ، نآ  يادرف 
! تسا نآ  رد  وت  حالص  ریخ و  هک  ونشب  نم  زا  منکیم ؛ وت  هب  یتحیصن  هَّللادبعابا !

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
!«. مونشب ات  وگب  تسیچ ؟ وت  تحیصن  َعَمْسَأ ؛ یّتَح  ُْلق  َِکلذ ؟ ام  َو  »

!!! تسا رتدنمدوس  وت  يایند  نید و  يارب  هک  ینک  تعیب  دیزی  نینمؤملاریما ! اب  منکیم  داهنشیپ  تفگ : ناورم 
: دومرف تخاس و  يراج  نابز  رب  ار  نوعجار ) هیلا  ّانا  هّلل و  انا   ) عاجرتسا هملک  مالسلا  هیلع  ماما 

دیزی لثم  يرادمامز  راتفرگ  یمالـسا  تّما  هک  ینامز  َدـیزَی ؛ َْلثِم  ٍعاِرب  ُۀَّمُْألا  ِتَِیُلب  ْدَـق  ْذِإ  ُمالَّسلا  ِمالْـسِْإلا  یَلَع  َو  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  »
!«. دناوخ ار  مالسا  هحتاف  دیاب  دوشب 

: دومرف درک و  ناورم  هب  ور  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
يذَّلا ُنیعَّللا  َکَّنَِأل  َِکلْوَق  یلَع  َکُمُولَأ  ال  َِللُّزلا ! َمیظَع  ای  ِلْوَْقلا  َنِم  ًاطَطَـش  َْتُلق  ْدََـقل  ٌقِساف ! ٌلُـجَر  َوُه  َو  َدـیزَی  ِۀَْـعیَِبب  ینُُرمْأـَتَأ  َکَْـحیَو ! »
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هلآ ال هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُهَنََعل  ْنَم  َّنِإَف  ِصاـْعلا ، یبَأ  ِْنب  ِمَکَْحلا  َکـیبَأ  ِْبلُـص  یف  َْتنَأَو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َکَـنََعل 
«. َدیزَی ِۀَْعَیب  یلا  َوُعْدَی  ْنَأ  ّالِإ  ُْهنِم  َو ال  َُهل  ُنِکُْمی 

یگرزب ياـهشزغل  ياراد  هک  یتـسه  یـسک  وت  تسا !؟ قساـف  يدرم  يو  هک  یلاـح  رد  یناوخیم ، ارف  دـیزی  اـب  تعیب  هب  ارم  وت ! رب  ياو  »
نیا يارب  ار  وت  نم  هّتبلا  یتفگ . ییاوران  نخس  نیقی  هب  یشابیم ،

323 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
تردـپ بلـص  رد  زونه  هک  یماگنه  ار - وت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  یتسه  یـسک  نامه  وت  اریز  منکیمن ؛ شنزرـس  راـتفگ 

دیزی اب  تعیب  هب  ارم  هک  دوریمن  راظتنا  نیا  زج  وا  زا  دنک ، تنعل  ادـخ  ربمایپ  هک  ار  سک  نآ  نیقی  هب  درک . تنعل  يدوب - صاع  نب  مکح 
!«. دناوخ ارف 

: دومرف سپس 
یلص ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  ْدَق  َو  اُنتَنِْـسلَأ ، ُقِْطنَت  ِّقَْحلِاب  َو  انیف  ُّقَْحلا  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتَیب  ُلْهَأ  اَّنِإَف  ِهَّللا ! َّوُدَع  ای  یِّنَع  َْکَیلِإ  »
تیب لها  ام  ادخ ! نمـشد  يا  وش  رود  نم  زا  ِءاقَلُّطلا ؛»...  ِءاْنبَأ  ِءاقَلُّطلا  یلَع  َو  َنایْفُـس ، یبأ  ِلآ  یلَع  ٌۀَمَّرَُحم  ُۀَـفاَلِْخلا  : » ُلوُقَی هلآ  هیلع و  هللا 

: دومرفیم هک  مدینـش  ادـخ  ربماـیپ  زا  دوخ  نم  دـیوگیمن . نخـس  ّقح  هب  زج  اـم  ناـبز  و  تساـم ، ناـیم  رد  هشیمه  ّقح  مییادـخ و  لوسر 
«1 «. » تسا مارح  اهنآ ، نادنزرف  و  هّکم ) حتف  زا  سپ  ربمایپ  تسد  هب   ) ناگدشدازآ رب  نایفسوبا و  نامدود  رب  تفالخ  »

هیواعم نب  دیزی  اب  هکنآ  رگم  درک ، مهاوخن  اهر  ار  وت  زگره  نم  تفگ : دمآ و  مشخ  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نخـس  ندینـش  اب  ناورم 
! ینک تعیب 

. دنزرو ینمشد  امش  اب  زین  نانآ  دیشاب و  نمشد  اهنآ  اب  هک  دراد  اج  هّتبلا  و  دیراد ، لد  رد  ار  نایفسوبا  نادنزرف  هنیک  بارتوبا  نادناخ  امش 
: دومرف ماما 

: لاقف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِهِِّیبَن  یلَع  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َنیذَّلا  ِةَراهَّطلا  ِْتَیب  ُلْهَأ  اَّنِإ  َو  ٌسْجِر ، َکَّنِإَف  یّنَع  َْکَیلِإ  ُناوْرَم ! ای  َکَْلیَو  »
تیب لها  زا  ام  يدیلپ و  وت  هک  وش  رود  نم  زا  ناورم ! يا  وت  رب  ياو  ًاریِهْطَت ؛» ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اَمَّنِإ  »
امـش زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخیم  دنوادخ  : » دومرف تسا و  هدرک  یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  نانآ  هرابرد  دنوادخ  هک  میتراهط 

«2 «. » دزاس كاپ  ار  امش  اًلماک  دنک و  رود  تیب  لها 
__________________________________________________

( توافت اب   ) ص 326 ج 44 ، راونالاراحب ، 185 و  ص 184 - ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  24 ؛ ص 23 - ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 1)
هیآ 33 بازحا ، (. 2)

324 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. دش تکاس  دنکفا و  ریز  هب  يراوخ ) اب   ) ار شرس  ناورم  مالسلا ، هیلع  ماما  نخس  نیا  زا  سپ 

: داد همادا  مالسلا  هیلع  ماما 
رـسپ يا  َدیزَی ؛ ِّقَح  َو  یِّقَح  ْنَع  يّدَـج  َُکلَأْسَیَف  َکِّبَر  یلَع  ُمِدـْقَت  َمْوَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِلوُسَّرلا  َنِم  ُهَرْکَت  ام  ِّلُِکب  ِءاقْرَّزلا  َْنباَی  ْرِْـشبَأ  »

رـضحم رد  هـک  زور  نآ  رد  مـهدیم ؛ تراـشب  یهلا  باذـع  هـب  ار  وـت  يدونـشخان ، ادـخ  لوـسر  زا  هـک  ار  هـچنآ  هـمه  رطاـخ  هـب  ءاـقرز ،
«. درک دهاوخ  لاؤس  وت  زا  دیزی  ّقح  نم و  ّقح  هرابرد  ادخ  لوسر  مّدج  تراگدرورپ و 

«1 . » درک وگزاب  يو  يارب  دوب ، هدینش  ماما  زا  هک  ار  هچنآ  تفر و  دیلو  دزن  هب  دش و  ادج  مالسلا  هیلع  ماما  زا  بضغ  مشخ و  اب  ناورم 
هلصافالب دیسر ، دیزی  هب  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  زا  نتفرگ  تعیب  رد  دیلو ، يراگنا  لهس   ) ارجام نیا  یتقو  بوشآ ، رهـش  نبا  لقن  قباطم 

«2 ! » درک بوصنم  يو  ياج  هب  ار  ناورم  رانکرب و  هنیدم  ییاورنامرف  زا  ار  دیلو 
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324 ص :  هلآ .....  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  رانک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 21

نیا تفریم و  نامارخ  نامارخ  هک  یلاح  رد  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هنیدم  دجـسم  رد  : » هک تسا  هدش  لقن  يربقم  دیعـسوبا  زا 
: دناوخیم ار  غرفم » نب  دیزی   » راعشا

ادیزَی ُتیعُد  َو ال  ًاریغُم ، ِْحبُّصلا  ِقَلَف  یف  َماوَّسلا  ُتْرَغْذََأل 
ادیحا ْنَأ  ینَنْدُصْرَی  ایانَْملا  َو  ًاْمیَض  َِۀباهَْملا  َنِم  یطْعُأ  َمْوَی 

هب هار  زا  ارم  گرم ، زا  سرت  مهد و  يرگدادیب  هب  نت  میب ، زا  رگا  مراذگب و  هدوسآ  مد  هدیپس  رد  ار  رتش  مارآ  ياههّلگ  هک  متسین  نآ  نم  »
«. دشابن رعاش ) مان   ) دیزی ممان  درب ، رد 

و  ) دراد يدوصقم  رعش  نیا  ندناوخ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  نیقی  هب  دنگوس ! ادخ  هب  متفگ : دوخ  اب 
__________________________________________________

ص 185 ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  25 ؛ ص 24 - ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 1)
ص 96 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (. 2)

325 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 (. » دوب مهاوخن  ربمایپ  دنزرف  نیسح  نم  موش  دیزی  ياههتساوخ  میلست  رگا  هک  دیوگب  نینچ  دهاوخیم 

: درک ضرع  تفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شّدج  ربق  رانک  هاگنابش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ْدَهْـشاَف َِکتَّمُأ ، یلَع  َْتفَّلَخ  يذَّلا  ِفَلَْخلا  یف  َکُْطبِـس  َو  َِکتَخْرَف ، ُْنباَو  َکُخْرَف  اَنَأ  َۀَمِطاف ، ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  اَنَأ  ِهَّللا ! َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  »

نم ادخ ! لوسر  يا  وت  رب  مالس  َكاْقلَأ ؛ یّتَح  َْکَیلِإ  َياوْکَش  اذه  َو  ینوُظِفْحَی ، َْمل  ْمُهَّنَأ  َو  ینوُعَّیَض  َو  ینُولَذَخ  ْدَق  ْمُهَّنَأ  ِهَّللا . َِّیبَن  ای  ْمِْهیَلَع 
. یتشاذگ راگدای  هب  تّما  نایم  ارم  هک  متسه  وت  طبس  نم  وت و  رتخد  دنزرف  وت و  دنبلد  دنزرف  منم  ماهمطاف ؛ رسپ  نیسح 

ار وت  هک  هاگنآ  ات  وت ، دزن  تسا  نم  هوکِش  نیا  دنتشادن ؛ ساپ  ارم  ماقم  دنتشادرب و  نم  يرای  زا  تسد  نانآ  هک  شاب  هاوگ  ادخ ! ربمایپ  يا 
«. منک تاقالم 

«2 . » دوب دوجس  عوکر و  رد  هتسویپ  داتسیا و  زامن  هب  تساخرب و  ماما  سپس 
***

رد هک  يرطخرپ  هار  رد  نیملـسم  مالـسا و  تاجن  رطاخ  هب  تفرگ و  دـیزی  ياههتـساوخ  ربارب  رد  ار  دوخ  ییاهن  میمـصت  مالـسلا  هیلع  ماما 
نانآ اب  هزرابم  هکلب  دنکن  يراکمه  نارگمتـس  ناملاظ و  اب  زگره  هک  دوب - هتـسب  ادـخ  اب  هک  ار  ینامیپ  و  داهن ، ماگ  هناهاگآ  تشاد  شیپ 

. دش هنیدم  زا  تکرح  هدامآ  و  داد ، رارق  دوخ  يورارف  دنادب - دوخ  یلصا  هفیظو  ار 

325 ص :  مراد .....  تسود  ار  اهیکین  نم  ایادخ ! - 22

هـضرع نآ  زا  سپ  درازگ و  زامن  تعکر  ود  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  رانک  رگید  راب  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـش  مود  بش  نوچ 
: تشاد

، َرَْکنُْملا ُهَرْکَأ  َو  َفُوْرعَْملا  ُّبِحا  یِّنِإ  َو  َّمُهَّللا ! َتِْملَع ، ْدَق  ام  ِْرمَْألا  َنِم  ِینَرَـضَح  ْدَق  َو  ٍدَّمَُحم  ِْتِنب  ُْنبا  اَنَأ  َو  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  ُْربَق  اذه  َّنِإ  َّمُهَّللا ! »
ِقَِحب ِمارْکِْإلا  َو  ِلالَْجلاَذ  ای  َُکلَأْسَأ  اَنا  َو 

__________________________________________________

ص 253 ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 186 ؛ ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
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ص 26 ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  ص 186 ؛ ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  (. 2)
326 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

نم تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  وت  ربمایپ  ربق  نیا  اهلا ! راب  ًیـضِر ؛ َکـَل  َوُه  اـم  اذـه  يْرمَأ  ْنِم  َتْرَتْخا  « 1  » اَم ِهیف  ْنَم  َو  ِْربَْقلا  اَذـه 
يا وت  زا  نم  مرازیب . رکنم  زا  مراد و  تسود  ار  فورعم  نم  ایادـخ ! یهاـگآ . تسا  هدـمآ  شیپ  نم  يارب  هچنآ  زا  مدّـمحم . تخد  دـنزرف 

میارب تسا  نآ  رد  وت  يدونـشخ  هک  ار  یهار  تسا  نآ  رد  هک  یـسک  ربق و  نیا  ّقح  هب  مهاوخیم  يراوگرزب  لـالج و  بحاـص  دـنوادخ 
«2 «. » يراد رّرقم 

***
هاگـشیپ رد  هاتوک  ترابع  نیا  رد  ار  اهيدـیلپ - اهیتشز و  اب  هزراـبم  اـهیکین و  هب  رما  ینعی  دوخ - ماـیق  یلـصا  هزیگنا  مالـسلا  هیلع  ماـما 

يارب خـیرات  هنیـس  هب  ار  نآ  درادیم و  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شدـج  ربق  رانک  رد  اـهناکم  نیرتسّدـقم  زا  یکی  رد  دـنوادخ و 
. دراپسیم ناگدنیآ  تواضق 

326 ص :  هلآ .....  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شّدج  ربق  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  عادو  - 23

: تشاد هضرع  درک و  عادو  شّدج  ربق  اب  تساخرب  يرادیب  زا  سپ  تفرگ ؛ ارف  ار  مالسلا  هیلع  ماما  نامشچ  باوخ  هاتوک  یتّدم  يارب 
ِبِراـش َۀَـیِواعُم ، ِْنب  َدـیزَِیل  ِْعیاـبُأ  َْمل  یِّنَأ  ُْثیَح  َکَْـنَیب  َو  یْنَیب  َقُِّرف  َو  ًاـهْرُک ، َكِراوَـج  ْنِم  ُتْجَرَخ  ْدََـقل  ِهَّللا  َلوُـسَر  اـی  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَأـِب  »

هب نم  ادخ ! لوسر  يا  وت  يادف  مردام  ردـپ و  ُمالَّسلا ؛ یِّنِم  َْکیَلَعَف  ِۀَـهارَْکلا ، یَلَع  َكِراوَج  ْنِم  ٌجِراخ  اَنَأ  اه  َو  ِروُجُْفلا ، ِبِکار  َو  ِرُومُْخلا ،
، رجاف راوخ و  بارـش  درم  نآ  هیواعم ، نب  دیزی  هب  تعیب  تسد  نم  اریز  داتفا ؛ ییادج  وت  نم و  نایم  موشیم . جراخ  وت  ربق  راوج  زا  راچان 

(«. ادخ ربمایپ  يا   ) ظفاح ادخ  موریم . نوریب  وت  دزن  زا  مامت  یتحاران  اب  نونکا  مدادن .
رفس نیا  زا  ار  مالسلا  هیلع  ماما  نانآ  زا  یهورگ  دندش ، ربخ  اب  هفوک  هب  تکرح  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دصق  زا  مدرم  هک  یماگنه 

«3 . » دنتشاد رذحرب 
__________________________________________________

(1)
تسا هدش  َترتخا » اَّلا   » هب ریبعت  یمزراوخ  نیسحلا  لتقم  رد  . 

ص 328 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 186 و  ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 27 ؛ ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 2)
( راصتخا هب   ) ص 401 ةّدوملا ، عیبانی  ص 14 و  ج 2 ، خیراوتلا ، خسان  ص 410 ؛ یحیرط ، بختنم  (. 3)

327 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
نارود ياههلافت  نامه  هّیما ، ینب  تموکح  هب  گنج  نالعا  عقاو  رد  دـیزی و  اب  تعیب  زا  فاکنتـسا  يراددوخ و  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ماـما 

، دوب هدیـسر  دوخ  جوا  هب  نامثع  تموکح  نارود  رد  هک  هنیدم  رد  هیما  ینب  ذوفن  اریز  دوب ، هفوک  يوس  هب  رفـس  زا  ریزگان  برع ، ّتیلهاج 
. دشاب رانکرب  يریگرد  هنوگره  زا  دیاب  ادخ  نما  مرح  ناونع  هب  زین  هّکم  و  دوب ، دایز  هنیدم  ذّفنتم  سانشرس و  دارفا  نایم  رد  زونه 

رود دوخ  زا  ار  یلدزب  سرت و  یگدنکارپ و  فالتخا و  رگا  دوب و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نادنمهقالع  نایعیش و  زکرم  هفوک  هک  یلاح  رد 
. دوبن یلکشم  راک  نانآ  يارب  روفنم  نایدیزی  دیزی و  تموکح  ندرک  طقاس  دندرکیم 

. دوب رفس  نیا  زا  راچان  نایفس  یبا  لآ  دیزی و  تموکح  اب  لک  روط  هب  تعیب و  اب  ینلع  تفلاخم  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما  لاح  ره  هب 

327 ص :  درک ..... ! مهاوخن  تعیب  دیزی  اب  مشاب ، هتشادن  یهاگهانپ  چیه  ایند  رد  رگا  . 24
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نیرتـبوبحم و وـت  مردارب ! : » درک ضرع  دـمآ و  يو  دزن  هب  هـّیفنح  دّـمحم  شردارب  تشگزاـب . هناـخ  هـب  حبـص  ماـگنه  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
نم یهاوـخریخ  هب  هـمه  زا  وـت  مـنکیمن ، غـیرد  یـسک  ّقـح  رد  یهاوـخریخ  زا  نـم  دـنگوس ! ادـخ  هـب  یتـسه . نـم  دزن  مدرم  نـیرتزیزع 
ارچ تسا . بجاو  نم  رب  وت  يوریپ  و  یتسه ، نم  تیب  لها  گرزب  مشچ و  حور و  ناج و  وت  میاهشیر و  کی  زا  وت  نم و  اریز  يرتراوازس .

«. تسا هداد  رارق  تشهب  لها  ناگرزب  زا  ار  وت  و  دیشخب . تفارش  نم  رب  ار  وت  دنوادخ  هک 
: دوزفا همادا  رد  هّیفنح  دّمحم 

ردـپ ّدـج و  ناراـی  ناـنآ  هک  وش . راپـسهر  نمی  يوس  هب  دوبن  نینچ  رگا  و  ناـمب ؛ اـجنآ  رد  سپ  دوب  نما  وت  يارب  اـجنآ  رگا  ورب ، هّکم  هب  »
اهراز و نش  هب  هنرگ  یناـمیم و  هک  دوب  نما  وت  يارب  اـجنآ  رگا  دـنامدرم . نیرتزاونناـمهم  نیرتّتبحم و  اـب  نیرتناـبرهم و  ناـنآ  دـناوت .

اجک هب  مدرم  نیا  راک  ینیبب  ات  نک ! چوک  رگید  رهش  هب  يرهش  زا  و  هتفر ! اههوک  فاکش 
328 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«. درک دهاوخ  يرواد  قساف  هورگ  نیا  ام و  نیب  دنوادخ  دوشیم و  یهتنم 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

، ایند زا  ياهطقن  چیه  رد  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ردارب ! يا  َۀَیِواعُم ؛ َْنب  َدیزَی  ُْتعَیاب  اَمل  ًيوْأَم ، َو ال  ًأَْجلَم  اْینُّدـلا  یف  ْنُکَی  َْمل  َْول  ِهَّللاَو  یخَأ  ای  »
«. درک مهاوخن  تعیب  هیواعم  نب  دیزی  اب  زگره  مشاب  هتشادن  ینما  ياج  هاگهانپ و  چیه 

: دومرف سپس  تسیرگ ، يو  اب  یتّدم  زین  مالسلا  هیلع  ماما  تسیرگ . داتسیا و  زاب  نتفگ  نخس  زا  هّیفنح  دّمحم 
ُوَنب َو  یتَوْخِإ  َو  اَنَأ  َِکلذـِل  ُتْأَّیَهَت  ْدَـق  َو  َۀَّکَم ، یلا  ِجُورُْخلا  یَلَع  ٌمِزاع  اَنَأ  َو  ِباوَّصلِاب  َتْرَـشَأ  َو  َتْحَـصَن  ْدََـقل  ًاْریَخ ، ُهَّللا  َكازَج  یخَأ  اـی  »
یّنَع ِفُْخت  َو ال  ْمِْهیَلَع  ًاْنیَع  یل  َنوُکَتَف  ِۀَـنیدَْملِاب ، َمیُقت  ْنَأ  َْکیَلَع  ـالَف  یخَأ  اـی  َْتنَأ  اَّمَأ  َو  ییْأَر ، ْمُُهیْأَر  َو  يْرمَأ  ْمُهُرمَأ  َو  یتَعیـش ، َو  یخَأ 
هّکم مزاـع  نونکا  نم  ياهدرک . هراـشا  تسرد  هار  هب  يدرک و  یهاوخریخ  دـهد . وکین  شاداـپ  وت  هب  دـنوادخ  مردارب ! ْمِهِرُومُأ ؛ ْنِم  ًاـْئیَش 

وت اّما  تسا . نم  يأر  همانرب و  نامه  ناشیأر  همانرب و  ماهدرک . هدامآ  رفس  نیا  يارب  ار  مناوریپ  ناگدازردارب و  مناردارب و  دوخ و  متـسه و 
«1 !«. » زاس ربخ  اب  ارم  ناشروما  مامت  زا  یشاب و  نم  ناسرربخ )  ) مشچ نانآ  نایم  رد  ات  درادن  يداریا  هنیدم  رد  وت  ندنام  مردارب ! يا 

***
ار دوخ  ییاهن  میمصت  وا  یلو  دندوب ، هدرک  گنت  ترضح  نآ  رب  ار  هصرع  هّیما  ینب  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تاریبعت 
اب زگره  يرآ ، دهدن . تسا  مالسا  ینابم  لزلزت  نیملـسم و  یگدنکفارـس  هیام  هک  یگنن  ّتلذ و  گنن ، ّتلذ و  هب  نت  زگره  هک  دوب  هتفرگ 

. دسانشن ّتیمسر  هب  ار  وا  تموکح  دنکن و  تعیب  دیزی 
. دیشون راختفا  اب  ار  تداهش  تبرش  دنام و  رادافو  دهع  نیا  رب  دوب و  هتسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شّدج  ادخ و  اب  هک  دوب  يدهع  نیا 

__________________________________________________

ص 329 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 188 و  ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  32 ؛ ص 30 - ج 5 ، مثعانبا ، حوتف  ( 1)
329 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

329 ص :  مالسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  یخیرات  همانتّیصو  - 25

: تشون هّیفنح  دّمحم  شردارب  يارب  ار  همان  ّتیصو  نیا  تساوخ و  يذغاک  تاود و  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
ْنَأ ُدَهْشَی  َْنیَسُْحلا  َّنَأ  ِۀَّیِفَنَْحلا : ِْنبِاب  ِفوُْرعَْملا  ٍدَّمُحم  ِهیخَأ  یلِإ  ٍِبلاط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُنب  ُْنیَسُْحلا  ِِهب  یصْوَأ  ام  اذه  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
ٌۀَِیتآ َۀَـعاَّسلا  َّنَأ  َو  ٌّقَح ، َراَّنلا  َو  َۀَّنَْجلا  َّنَأ  َو  ِّقَْحلا ، ِدـْنِع  ْنِم  ِّقَْحلِاب  َءاج  ُُهلوُسَر ، َو  ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  َُهل ، َکیرَـش  ـال  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  اـّلِإ  َهلِإ  ـال 
ِیف ِحالْصِْإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  امَّنِإ  َو  ًاِملاظ ، َو ال  ًادِسْفُم ، َو ال  ًارَِطب ، َو ال  ًارِـشَأ ، ْجُرْخَأ  َْمل  ّینَأ  َو  ِرُوبُْقلا ، ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّنَأ  َو  اهیف ، َْبیَرال 
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ِلُوبَِقب ِینَِلبَق  ْنَمَف  مالـسلا ، هیلع  ٍِبلاط  یبِأ  ِْنب  ِّیلَع  یبَأ  َو  يِّدَج  ِةَریـِسب  ُریـسَأ  َو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  یْهنَأ  َو  ِفوُرعَْملِاب  َُرمآ  ْنَأ  ُدـیرُأ  يِّدَـج ، ِۀَّمُأ 
یخَأ ای  ِیتَّیِـصَو  ِهِذه  َو  َنیمِکاْحلا ، ُْریَخ  َوُه  َو  ِّقَْحلِاب  ِمْوَْقلا  َْنَیب  َو  یْنَیب  ُهَّللا  َیِـضْقَی  یّتَح  ُِربْصَأ  اذـه  َّیَلَع  َّدَر  ْنَم  َو  ِّقَْحلِاب ، یلْوَأ  ُهَّللاَف  ِّقَْحلا 

«. ُبینُأ ِْهَیلِإ  َو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  ِهَّللِاب  ّالِإ  یقیفَْوت  ام  َو  َْکَیلا 
: هّیفنح نبا  هب  فورعم  دّـمحم ، شردارب  هب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  زا  تسا  یتّیـصو  نیا  میحرلا ؛ نمحرلا  هـّللا  مـسب  »
هب قح  بناجزا  هک  تسوا  هداتسرف  هدنب و  دّمحم  و  تسین ، درادن  یکیرـش  هک  ياهناگی  يادخ  زج  يدوبعم  هک  دهدیم  تداهـش  نیـسح 

ار اهربق  رد  ناگتفخ  دنوادخ  و  دمآ ، دهاوخ  کش - نودب  زیخاتـسر - زور  تسا و  قح  خزود  تشهب و  هکنیا  تسا و  هدـش  ثوعبم  قح 
. متـساوخ اـپ  هب  مّدـج  تّما  رد  حالـصا  يارب  اـهنت  مدرکن ، ماـیق  يراکمتـس  يزیگناداـسف و  ناـیغط و  یتسم و  ِرـس  زا  نم  و  دزیگنایم . رب 

ّقح نخـس  سک  ره  میامن . راتفر  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مردپ  مّدج و  شور  هب  منک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخیم 
نم نایم  دنوادخ  ات  منکیم  ربص  تفریذپن ، ارم  توعد  سک  ره  و  تسا ، رتراوازـس  نآ  شاداپ ) و   ) شریذپ هب  دنوادخ  سپ  تفریذپ ، ارم 

. تسا نارواد  نیرتهب  وا  هک  دنک  يرواد  قح  هب  مدرم  نیا  و 
«. تسوا يوس  هب  متشگزاب  منکیم و  لّکوت  وا  رب  تسین . دنوادخ  هیحان  زا  زج  نم  قیفوت  ردارب ! يا  وت  هب  تسا  نم  ّتیصو  نیا 

330 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 . » درک یظفاحادخ  يو  اب  درپس و  دّمحم  شردارب  هب  درک و  رهم  ار  نآ  درب و  نایاپ  هب  ار  همان 

***
يارب هن  ترـضح ، نآ  مایق  دیوگیم : و  دهدیم ، ناشن  شاهدـنیآ  مایق  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  فادـها  یبوخ  هب  یخیرات  همان  ّتیـصو  نیا 

مالـسا و تّما  حالـصا  فده ، هکلب  ایند ؛ ماقم  لام و  ندروآ  گنچ  هب  ای  مدرم ، رب  هطلـس  تموکح و  سوه  رـس  زا  هن  دوب ، ییاشگروشک 
هریس ّتنس و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  زین  و  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  نالهاان  تموکح  رثا  رب  هک  دوب  ییاهیژک  نتخاس  فرطرب 

. دوب مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
تـسناوتیمن یفده  یهلا ، فدـه  نیا  زج  دـندوب ، هدروآ  دوجو  هب  هّیما  ینب  نارگمتـس  هک  یکانرطخ  يداو  نینچ  رد  نداهن  ماگ  نیقی  هب 

. دندیدنسپیمن ار  نآ  نیب ، کیدزن  ِناشیدناتحلصم  نابلط و  تیفاع  دنچ  ره  دشاب ، هتشاد 

330 ص :  داد ..... ! مهاوخن  تّلذ  هب  نت  زگره  نم  - 26

: دـنکیم لـقن  نینچ  مالـسلا ) هیلع  نیـسح  ماـما  ناردارب  زا  یکی   ) مالـسلا هـیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  نـب  رمع  شردـپ  زا  رمع  نـب  دّـمحم 
! هَّللادبعابا يا  مدرک : ضرع  متفر و  شدزن  هب  یبسانم  تقو  رد  درک ، عانتما  دیزی  اب  تعیب  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مردارب  هک  یماگنه  »

. موش تیادف 
ماهیرگ يادص  دادن و  متلهم  هیرگ  ماگنه  نیا  رد  دومرف -: لقن  میارب  مالسلا ) هیلع  نانمؤمریما   ) شردپ زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تردارب 

: دومرف دنابسچ و  هنیس  هب  ارم  مالسلا  هیلع  ماما  دش - دنلب 
.»!؟ موشیم هتشک  نم  هک  داد  ربخ  وت  هب  ٌلُوتْقَم ؛ ّینَأ  َکَثَّدَح  »

! ادخ لوسر  دنزرف  يا  دنکن  ادخ  مدرک : ضرع 
هتشک هب  ار  وت  ایآ  دنگوس ! تردپ  ّقح  هب  ار  وت  َكَرَّبَخ ؛؟ یْلتَِقب  َکیبَأ  ِّقَِحب  َُکْتلَأَس  : » دومرف

__________________________________________________

ص ج 44 ، راونالاراحب ، و  توافت ) رصتخم  اب   ) 34 ص 33 - ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  189 ؛ ص 188 - ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
330 - 329
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331 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
؟ يدومنن تعیب  هدرکن و  مادقا  ارچ  سپ  يرآ ، مدرک : ضرع  تخاس »؟ ربخ  اب  مندش 

: دومرف
ُهَّنَأ َو  ُهْمَلْعا ، َْمل  ام  َتِْملَع  َکَّنَأ  ُّنُظَتَف  ِِهَتبُْرت ، ِبْرُِقب  ُنوُکَت  یَتبُْرت  َّنَأ  َو  یْلتَق ، َو  ِِهْلتَِقب  ُهَرَبْخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  یبَأ  ینَثَّدَح  »
لقن مردپ  اِهتَّیِّرُذ ؛ ِیف  اهاذا  ٌدَحَأ  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَی  َو ال  ِِهتَّمُأ ، ْنِم  اُهتَّیِّرُذ  ْتَیَِقل  ام  ًۀَیِکاش  اهابا  ُۀَمِطاف  َّنَیِْقلََتل  َو  ًادـَبَأ  یـسْفَن  ْنِم  َۀَِّینَّدـلا  یطْعُأ  ال 

دهاوخ وا  تبرت  کیدزن  نم  تبرت  هکنیا  و  تخاس ، ربخ  اب  نم  تداهـش  شتداهـش و  زا  ار  يو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  درک 
!؟ مرادن نم  هک  يراد  یهاگآ  يزیچ  هب  يدرک  نامگ  وت  دوب .

رد تفاتش  دهاوخ  شردپ  رادید  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هکنیا  و  داد ، مهاوخن  يراوخ  ّتلذ و  هب  نت  زگره  نم  هک ) داد  ربخ  نینچمه  (و 
دهاوخن تشهب  دراو  زگره  درازایب  شنادنزرف  هب  تبـسن  ار  وا  هک  سکره  درک و  دهاوخ  تیاکـش  شنادـنزرف  رب  شتّما  ملظ  زا  هک  یلاح 

«1 «. » دش

331 ص :  موشیم ..... ! دیهش  هک  منادیم  مردام ! - 27

يو دزن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يافواب  رسمه   ) هملس ّما  دور ، نوریب  هنیدم  زا  تساوخیم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 
هک مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تّدج  زا  هک  ارچ  زاسم ، نیگهودـنا  ارم  قارع  يوس  هب  تنتفر  اب  مرـسپ ! درک : ضرع  دـمآ و 

«. دش دهاوخ  هتشک  البرک  تشد  رد  قارع  نیمزرس  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  مدنزرف  : » دومرف
: دومرف ماما 

ْنَم ُفِرْعَأ  َو  ِهیف ، ُلَْتقا  يذَّلا  َمْوَْیلا  ُفِرْعََأل  ِهَّللاَو  ّینِإ  َو  ٌّدـُب ، اذـه  ْنِم  یل  َْسَیل  َو  َۀـَلاحَم ، ـال  ٌلُوتْقَم  یِّنَأ  َو  َکـِلذ ، ُمَلْعَأ  ِهَّللاَو  اـَنَأ  َو  ُهاَّما  اـی  »
َو یتَْرفُح  َکیرُأ  ُهاَّمُأ  ای  ِْتدَرَأ  ْنِإ  َو  یتَعیـش ، َو  یَتبارَق  َو  یْتَیب  ِلـْهَأ  ْنِم  ُلَـتُْقی  ْنَم  ُفِرْعَأ  ّینِإ  َو  اـهیف ، ُنَفْدا  یتَّلا  َۀَـعُْقْبلا  ُفِرْعَأ  َو  یُنُلتْقَی ،

. تسین میارب  يزیرگ  هار  دش و  مهاوخ  هتشک  نم  ًانیقی  و  منادیم ، ار  نیا  زین  نم  دنگوس ! ادخ  هب  ردام ! يا  یعَجْضَم ؛
__________________________________________________

100 ص 99 - فوهل ،)  ) فوهلم (. 1)
332 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

و منادیم ! موشیم ، نفد  نآ  رد  هک  ار  یناـکم  دـشکیم و  ارم  هک  ار  یـسک  موشیم و  هتـشک  نآ  رد  هک  ار  يزور  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب 
! مسانشیم ار  همه  دنوشیم . هتشک  منایعیش  ناکیدزن و  تیب و  لها  زا  هک  نانآ 

.»!؟ مهد ناشن  وت  هب  ار  مدقرم  ربق و  یهاوخب  رگا  ردام : يا 
دوخ تداهـش  فّقوت و  ّلحم  زین  دوخ و  نایهاپـس  هاگیاج  نفدم و  دقرم و  هک  اجنآ  ات  دش  راومه  نیمز  درک ، هراشا  البرک  يوس  هب  سپس 

. درک راذگاو  ادخ  هب  ار  وا  راک  تسیرگ و  تخس  هملس  ّما  ماگنه  نیا  رد  داد . ناشن  يو  هب  ار 
َو یطْهَر  َو  یمَرَح  يرَی  ْنَأ  َءاش  ْدَـق  َو  ًاناوْدُـع ، َو  ًاْملُظ  ًاحُوبْذَـم  ًالُوتْقَم  ینارَی  ْنَأ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َءاـش  ْدَـق  ُهاَّمُأ  اـی  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما 

نینچ دنوادخ  ردام ! يا  ًانیعُم ؛ َو ال  ًارِصان  َنوُدِجَی  الَف  َنُوثیغَتْـسَی  ْمُه  َو  َنیدَّیَقُم ، َنیروُسْأَم  َنیمُولْظَم  َنیحُوبْذَم  یلافْطَأ  َو  َنیدَّرَـشُم ، ِیئاِسن 
ارم نانز  ناشیوخ و  نادناخ و  هک  تساوخ  زین  دنیبب و  دیهـش ) و   ) هتـشک نارگمتـس  توادـع  ملظ و  اب ) هزرابم   ) قیرط رد  ارم  هک  تساوخ 

ار یـسردایرف  نانآ  هک  یلاـح  رد  دـنیبب  تراـسا ، ریجنز  راـتفرگ  هدیدمتـس و  حوبذـم ، ار  مناـکدوک  شیوخ و  راـید  زا  هدـنار  هدـنکارپ و 
«. دنباییمن يروای  رای و  یلو  دنبلطیم ،

رد ار  نآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر   ) تّدـج هک  تـسا  یتـبرت  نـم  دزن  : » درک ضرع  هملـس  ّما  تـسا  هدـمآ  يرگید  تـیاور  رد 

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 197 

http://www.ghaemiyeh.com


«. تسا هدرپس  نم  هب  ياهشیش 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هب رگا  دـش و  مهاوخ  دیهـش  منادیم  نیقی  هب  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  ًاْضیَأ ؛ ینُوُلتْقَی  ِقارِْعلا  َیلِإ  ْجُرْخَأ  َْمل  ْنِإ  َو  َِکلذَـک ، ٌلُوتْقَم  یِّنِإ  ِهَّللاَو  »
«. تشک دنهاوخ  ارم  زین  مورن  مه  قارع  يوس 

ًامَد اتَـضاف  اذِإَـف  يّدَـج  ِةَروُراـق  َعَم  اـهیلَعْجا  : » دومرف درپـس و  هملـس  ّما  هب  داد و  رارق  ياهشیـش  رد  ار  نآ  تفرگ و  ار  يرگید  تبرت  سپس 
!«. ماهدش هتشک  نم  هک  نادب  دیشوج ، هشیش  ود  نآ  رد  نوخ  هاگ  ره  سپ  راذگب ، مّدج  هشیش  دزن  ار  نآ  ُْتِلُتق ؛ ْدَق  ّینَأ  یمَلْعاَف 

مدرک هاگن  هشیش  ود  نادب  زور  نآ  رصع  دیسر ، اروشاع  زور  نوچ  دیوگیم : هملس  ّما 
333 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 . » مدیشک يدایرف  سپ  دشوجیم  نآ  رد  نوخ  مدید  ناهگان 

333 ص :  تسا ..... ! تداهش  هار  نیا  نایاپ  - 28

رد  ) هّیفنح نب  دّمحم  ندنام  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نتفر  هرابرد  دـیوگیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی  نارمح  نب  ةزمح 
يزیچ نآ  هراـبرد  نیا  زا  سپ  یلو  مهدیم  وـت  هب  يربـخ  نم  هزمح ، يا  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  مـیدرکیم ؛ وـگتفگ  هنیدـم )

. سرپم
: تشون نآ  رد  تساوخ و  يذغاک  درک ، تکرح  گنهآ  دش و  ادج  هّیفنح ) نب  دّمحم  شردارب   ) زا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه 
َْمل َفَّلََخت  ْنَم  َو  َدَهْشَتْسا ، ْمُْکنِم  یب  َقَِحل  ْنَم  َّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ  ٍمِشاه ، یَنب  یلِإ  ٍِبلاط  یبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َنِم  ِمیحَّرلا . ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
زا سک  ره  دعب ، اّما  مشاه : ینب  همه  هب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  زا  میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب  ُمالَّسلا ؛ َو  ِحَتَْفلا  َغَْلبَم  ُْغْلبَی 

«2 «. » مالسلاو دیسر . دهاوخن  يزوریپ  هب  دنکن ، نینچ  سک  ره  و  دش ، دهاوخ  دیهش  ددنویپب ، نم  هب  امش 
***

تـسرد ان  ياهرادـنپ  مغر  یلع  و  دـیدیم ، ار  هار  نایاپ  زاـغآ ، ناـمه  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دـهدیم  ناـشن  ینعمرپ  هاـتوک و  ربخ  نیا 
هتـشرف هک  نیا  هب  ملع  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـیوگیم  ام  هب  دـنرادن ، یعالّطا  مالـسلا  مهیلع  ناماما  یهاگآ  شنیب و  تعـسو  زا  هک  یناسک 

. درک تکرح  هنیدم  زا  تسا  وا  راظتنا  رد  تداهش 
، نیا دزادرپب و  دیاب  ار  ینارگ  ياهب  هچ  مالـسا  زا  يرادـساپ  ظفح و  رطاخ  هب  دـیزی  اب  تعیب  كرت  يارب  هک  تسنادیم  یبوخ  هب  وا  يرآ ؛

. دهدیم ناشن  رتفاّفش  ار  ترضح  نآ  ماقم  تمظع 
__________________________________________________

ص 253 ج 1 ، حئارجلاو ، جئارخلا  ح 27 و  ص 89 ، 332 و ج 45 ، ص 331 - ج 44 ، راونالاراحب ، (. 1)
رصتخم اب   ) ص 76 تارایزلا ، لـماک  85 و  ص 84 - ج 45 ، و  ص 330  ج 44 ، راونـالاراحب ، 129 ؛ ص 128 - فوهل ،)  ) فوـهلم (. 2)

( توافت
334 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

هطلـس ریز  رد  دیـسر و  دـنهاوخن  ییاج  هب  زین  تداهـش  هلفاق  زا  ناگداتفا  بقع  رگید  ریبعت  هب  ناگدـنامزاب و  هک : دومرف  هراـشا  نمـض  رد 
. تشاد دنهاوخ  يدب  راگزور  يدیزی  نامیخژد 

334 ص :  دوشیم .....  جراخ  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 29
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ناگدازردارب و ناردارب ، نادنزرف ، قاّفتا  هب  يرجه ، لاس 60  بجر  هام  نایاپ  هب  هدنام  زور  ود  هبنشکی ، بش  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
َلاَق ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاَخ  اَْهنِم  َجَرَخَف  : » » درکیم توالت  ار  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  هنیدـم  زا  هّیفنح - نب  دّـمحم  زج  دوخ - نادـناخ  همه 

: درک ضرع  ياهثداـح ، راـظتنا  رد  هـظحل  ره  دوـب و  نارگن  هـک  یلاـح  رد  دـش  جراـخ  رهـش  زا  یـسوم  َنـیِِملاَّظلا ؛» ِمْوَْـقلا  َنـِم  ِینَِّجن  ِّبَر 
«1 «. » شخب ییاهر  رگمتس  هورگ  نیا  زا  ارم  اراگدرورپ !

هب ادخ ! لوسر  رتخد  دنزرف  يا  : » درک ضرع  لیقع  نب  ملـسم  شیومع  رـسپ  تفرگ . شیپ  رد  ار  هّکم ) هنیدـم -  ) هارهاش مالـسلا  هیلع  ماما 
!«. دننک بیقعت  ار  ام  نانمشد  مینارگن  اریز  دوب ، رتهب  میتفریم  یعرف  هار  زا  ریبز  نب  هَّللادبع  دننامه  رگا  نم  هدیقع 

ُّبُِحی ام  َِکلذ  ِیف  ُهَّللا  َیِـضْقَی  َْوأ  َۀَّکَم  ِتاْیبَأ  یلِإ  َرُْظنَأ  َْوأ  ًاَدبَأ  َقیرَّطلا  اَذه  ُْتقَراف  ال  یّمَع ! َْنباَی  ِهَّللاَو  ال  : » دومرف يو  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
تـسود هک  ار  هچنآ  دنوادخ  ای  منیبب  ار  هّکم  ياههناخ  ات  موشیمن  ادج  هار  نیا  زا  زگره  نم  ومع ! رـسپ  يا  دنگوس  ادخ  هب  هن  یـضْرَی ؛ َو 

«2 «. » دروآ شیپ  ددنسپیم  دراد و 
***

نمشد یتشگ  هورگ  کی  زا  هک  تسین  نانچ  و  درادیم ، رب  مدق  هناعاجـش  هک  دهدیم  ناشن  نیتسخن  ياهماگ  نامه  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
اهنآ رب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ  تابرـض  تسا  هداـمآ  هکلب  دـهد ، هار  دوخ  هب  یتـشحو  درب ، شروی  وا  رب  هار  ياـنثا  رد  دـهاوخب  هک 

. دزاس دراو 
__________________________________________________

هیآ 21 صصق ، (. 1)
( توافت یکدنا  اب   ) ص 189 ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  35 و  ص 34 - ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 2)

335 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. دورب ههاریب  زا  هدرک  اهر  ار  یلصا  هار  یتالمح  نینچ  سرت  زا  هک  تسین  هدنبیز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب 

، درکیم لابند  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  رسپ  هیاس ، نوچمه  كاّفس ، راّدغ و  نمشد  هک  دوشیم  راکشآ  تقیقح  نیا  نمـض  رد 
. دوب هدشن  میلست  اهنآ  عماطم  ربارب  رد  اریز 

335 ص :  هّکم .....  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دورو  - 30

: » دش هّکم  نیمزرس  دراو  درکیم  توالت  ار  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  يرجه ) لاس 60   ) نابعش موس  هعمج  بش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
مراودـیما تفگ : دـش  هناور  نیدـم  بناـج  هب  یـسوم )  ) یماـگنه و  ِلـِیبَّسلا ؛ َءاَوَس  ِینَیِدـْهَی  ْنَأ  یِّبَر  یَـسَع  َلاَـق  َنَیْدَـم  َءاَْـقِلت  َهَّجََوت  اََّملَو  »

روضح یلو  دندش ، لاحشوخ  رایـسب  شنادناخ  هّکم  هب  دورو  اب  و  « 1 («. » دناسرب دوصقم  هب  و   ) دنک تیادـه  تسار  هار  هب  ارم  مراگدرورپ 
اب تسنادیم  اریز  دوب ، هدننک  نارگن  تخس و  دوب ، دوخ  اب  هّکم  مدرم  تعیب  هشیدنا  رد  هک  ریبز  نب  هَّللادبع  يارب  هّکم  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

«2 . » درک دهاوخن  تعیب  يو  اب  یسک  هّکم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوجو 
***

مرح تساوخیمن  وا  تسا و  یمتح  نایدیزی  وا و  نایم  يریگرد  تسنادیم  اریز  دوبن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ییاهن  دصقم  هّکم  نیقی  هب 
لئاق مالـسا  يالاو  ياهـشزرا  يارب  یتمرح  هک  سانـشنادخ  هورگ  نیا  موجه  اب  نآ  تسادق  و  دریگ ، رارق  نایدـیزی  کته  دروم  ادـخ  نما 

. دورب لاؤس  ریز  دندوبن 
هب دیزی  رکـشل  موجه  ماگنه  هب  درک و  هارمه  دوخ  اب  ار  نایّکم  دعب  یتّدم  وا  داتفا ، قاّفتا  نینچ  ریبز  نب  هَّللادـبع  دروم  رد  هک  هنوگ  نامه 

. دندیبوک مهرد  ار  نآ  دش  باترپ  قینجنم  زا  هک  ییاهگنس  اب  دنتشادن و  هاگن  ار  هبعک  مارتحا  اهنآ  یلو  درب  هانپ  ادخ  هناخ 
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__________________________________________________

(1)
هیآ 22 صصق ، . 

( توافت يرادقم  اب   ) ص 332 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 37 و  ج 5 ، مثعانبا ، حوتف  ص 377 ؛ دیفم ، داشرا  (. 2)
336 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

336 ص :  مالسلا .....  هیلع  ماما  نتخاس  فرصنم  يارب  رمع  نب  هَّللادبع  ساّبع و  نبا  شالت  - 31

و ساّبع » نب  هَّللادـبع   » ماّیا نآ  رد  دـنام . هّکم  رد  ار  هدـعقلا  يذ  لاّوش و  ناضمر و  هام  نابعـش و  هاـم  هدـنامیقاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
رمع نب  هَّللادبع  دندمآ . مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  مه  اب  دنتـشاد  ار  هنیدم  هب  تعجارم  دصق  هک  ود  نآ  دـندوب . هّکم  رد  زین  رمع » نب  هَّللادـبع  »
نیا مدرم  متس  ینمـشد و  زا  وت  نک ! اورپ  تسوا ، يوس  هب  وت  تشگزاب  هک  ییادخ  زا  دنک . تمحر  ار  وت  ادخ  هَّللادبعابا ! يا  درک : ضرع 

رز و تهج  هب  مدرم  هک  مسرتیم  نم  دـناهتفریذپ ، يرادـمامز  هب  ار  هیواعم  نب  دـیزی  مدرم ، نیا  یهاگآ ، شیوخ  نادـناخ  هب  تبـسن  راید 
. دنوش هتشک  يدایز  دارفا  وت  رطاخ  هب  دنناسرب و  لتق  هب  ار  وت  دننک و  ادیپ  شیارگ  دیزی )  ) وا هب  میس 

، هدراذگ شیاهنت  دنناسر و  لتق  هب  ار  وا  رگا  دش و  دهاوخ  هتـشک  نیـسح  : » دومرفیم هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  نم 
! ینک شزاس  دیزی  اب  مدرم  ریاس  دننامه  زین  وت  منیبیم  تحلـصم  نم  و  دنکیم »! راوخ  ار  نانآ  زیخاتـسر  زور  ات  دنوادخ  دننکن ، شايرای 

يرواد رگمتـس  هورگ  نیا  وت و  نیب  دنوادخ  ات  زاسهشیپ ، ربص  زین  نونکا  ياهدیزرو  ییابیکـش  هیواعم  ربارب  رد  نیا  زا  شیپ  هک  نانچمه  و 
! دنک

َلاق ْدَق  َو   23 ِهِْحلُـص ، یف  ُلُخْدا  َو  َدیزَی  ِهِْحلُـص ، یف  ُلُخْدا  َو  َدیزَی  ُِعیابُأ  اَنَأ  ِنمْحَّرلاِْدبَعابَأ ! : » دومرف وا  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هک نآ  اب  میآرد  شزاس  رد  زا  يو  اب  منک و  تعیب  دـیزی  اب  نم  ایآ  نمحرلادـبعابا ! يا  َلاق ؛!؟ اـم  ِهیبَأ  یف  َو  ِهیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا 

(. تشادن نخس  نیا  ربارب  رد  یخساپ  چیه  رمع  نب  هَّللادبع  ( »!!؟ دومرف ار  نانخس  نآ  شردپ  يو و  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
. یتفگ تسار  هَّللادبعابا ! يا  درک : ضرع  دوب ، هتسشن  تکاس  هظحل  نآ  ات  هک  ساّبع  نبا 

ماهدازرتخد مدنزرف و  وا  دنادرگن ! كرابم  ار  دیزی  راک  دنوادخ  راک !؟ هچ  دیزی  اب  ارم  : » دومرف دوخ  تایح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
شندـش هتـشک  زا  هک  یهورگ  نایم  رد  مدـنزرف  تسوا  تسد  رد  مناـج  هک  سک  نآ  هب  دـنگوس  تشک . دـهاوخ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
(. دنک راتفرگ  قافن  هب  ار  نانآ  و   ) دنکفا ییادج  ناشنابز  بلق و  نایم  دنوادخ  هک  نآ  رگم  دش  دهاوخن  هتشک  دناهدرکن ، يریگولج 
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یلـص ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  ُْنبا  ّینَأ  ُمَْلعَت  ٍساَّبَع ! َْنباَی  : » دومرف درک و  هیرگ  وا  هارمه  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسیرگ و  ساّبع  نبا  سپس 

!«. متسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  دنزرف  نم  هک  ینادیم  ایآ  ساّبع ! نبا  يا  هلآ ؛ هیلع و  هللا 
تسین و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  دـنزرف  اـیند  نیا  رد  وت  زج  یـسک  هک  میّنئمطم  مینادیم و  يرآ ! : » داد خـساپ  ساـبع  نبا 

«. تسا بجاو  تسین - هتفریذپ  يرگید  نودب  ود  نیا  زا  کی  چیه  هک  تاکز - زامن و  هضیرف  دننامه  تّما  نیا  رب  وت  يرای 
َو ِهِرارَق  َو  ِهِراد  ْنِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َْنبا  اوُجَرْخَأ  ٍمْوَـق  یف  ُلوـُقَت  اـمَف  ٍساَّبَع ! َْنباَـی  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
، ٍنِطْوَم یف  يوْأَی  َو ال  ٍرارَق ، یف  ُّرِقَتْسَی  ًابوُعْرَم ال  ًاِفئاخ  ُهوُکَرَتَف  ِهِرِجاهَم ، ِعِضْوَمَو  ِهِدِجْـسَم ، َو  ِهِِدلْوَم  َو  ِهِْربَق  ِةَرَواُجم  َو  ِِهلوُسَر  ِمَرَح  َو  ِهِِدلْوَم ،

نبا يا  ِهَّللا ؛ ُلوُسَر  ِْهیَلَع  َناک  اَّمَع  ْرَّیَغَتَی  َْمل  َو  ًاّیلَو ، ِِهنوُد  ْنِم  َذَـخَّتاَال  َو  ًاْئیَـش ، ِهَّللِاب  ْكِرُْـشی  َْمل  َوُه  َو  ِهِمَد ، َکْفَـس  َو  ُهَْلتَق  َِکلذ  یف  َنُودـیُری 
لوسر مرح  زا  شهاگداز و  هناشاک و  هناخ و  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هدازرتخد  هک  یهورگ  هراـبرد  ییوگیم  هچ  ساـّبع !

شیاسآ ییاج  رد  هن  هک  دناهتـشاذگ  اهنت  ناساره  نارگن و  ار  وا  و  دناهدرک ؟ نوریب  شترجه  ّلحم  دجـسم و  شربق و  ترواجم  زا  ادخ و 

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 200 

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ ّیلو  ار  وا  زج  هدادن و  رارق  کیرـش  دنوادخ  يارب  ار  يزیچ  زگره  هک  نآ  اب  دنزیرب  ار  شنوخ  دنهاوخیم  هانپ . يراید  رد  هن  دراد و 
«. تسا هدادن  رییغت  ار  يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتنس  زا  هدیزگنرب و 

هب نانآ  َیلاَسُک ؛» ْمُهَو  اَّلِإ  َةاَلَّصلا  َنُوتْأَی  َالَو  ِِهلوُسَِربَو  ِهَّللِاب  اوُرَفَک  ْمُهَّنَأ  : » » هک میوگیمن  نیا  زج  اهنآ  هراـبرد  نم  : » درک ضرع  ساـّبع  نبا 
َهَّللا َنوُرُکْذَی  َالَو  َساَّنلا  َنوُءاَُری  « » » 1 «. » دنروآیمن اج  هب  قافن ) يور  زا  و   ) تلاسک تلاح  هب  زج  ار  زامن  دناهدش و  رفاک  شلوسر  ادـخ و 

زج ار  ادـخ  دـننکیم و  ایر  مدرم  ربارب  رد  اًلِیبَس ؛» َُهل  َدَِـجت  ْنَلَف  ُهَّللا  ِِللُْـضی  ْنَمَو  ِءَالُؤَه  َیلِإ  َالَو  ِءَالُؤَه  َیلِإَال  َکـِلَذ  َْنَیب  َنِیبَذـْبَذُم  اًـلِیلَق * اَّلِإ 
یهار دنک  هارمگ  دـنوادخ  هک  ار  سک  ره  دـنیاهنآ و  يوس  هن  اهنیا و  يوس  هب  هن  هک  دنتـسه  یفدـه  یب  دارفا  اهنآ  دـننکیمن  دای  یکدـنا 

«2 !«. » تفای یهاوخن  وا  يارب 
__________________________________________________

(1)
هیآ 54 هبوت ، . 

143 تایآ 142 - ءاسن ، (. 2)
338 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

وت هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  دنزرف  يا  یلو  دمآ ، دهاوخ  دورف  یکانلوه  باذع  هورگ  نیا  لاثما  رب  : » دوزفا ساّبع  نبا  سپس 
دنزرف يا  یتسه . مالسلا  اهیلع  لوتب  ترضح  ملاع  نانز  رورـس  دنزرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ناگدننک  راختفا  همه  گرزب 

مهدیم یهاوگ  نم  تسا . لفاغ  دنهدیم  ماجنا  نارگمتس  هک  ار  هچنآ  زا  دنوادخ  هک  نکم  نامگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد 
( نامیا زا   ) ياهرهب دشاب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ادـخ  ربمایپ  وت و  اب  گنج  هشیدـنا  رد  دـنک و  يرود  وت  اب  یهارمه  زا  سک  ره  هک 

!«. درادن
!«. شاب هاوگ  ایادخ  ْدَهْشا ؛ َّمُهَّللا  : » دومرف ماما 

يرای ار  وت  مدـنویپب و  وت  هب  نم  یهاوخیم  اـیوگ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  دـنزرف  يا  موش  تیادـف  : » داد همادا  ساـّبع  نبا 
، دوش اهر  مفک  زا  ریشمش  هک  مگنجب  ردقنآ  وت  يور  شیپ  رد  مریشمش  نیا  اب  نم  رگا  دنگوس ! تسین  وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  هب  منک !

!«. هد نامرف  متسه  تتمدخ  رد  نم  نونکا  مدرکن ! ادا  ار  وت  ّقح  زا  مدص  کی  زاب 
دمآ و نخـس  هب  دینـش  ار  ساّبع  نبا  تدارا  صالخا و  بتارم  دوب و  ساّبع  نبا  ماما و  ياهوگتفگ  دهاش  هظحل  نآ  ات  هک  رمع  نب  هَّللادبع 

: تفگ درک و  ساّبع  نبا  هب  ور 
: درک ضرع  درک و  ماما  هب  ور  رمع  نب  هَّللادبع  هاگنآ  میرذگب »! نانخس  هنوگ  نیا  زا  تسا ، سب  ساّبع ! نبا  يا  »

هاگداز و زا  يآرد و  شزاس  ِرد  زا  هورگ  نیا  اب  درگزاب و  هنیدم  هب  اج  نیمه  زا  رادرب و  تسد  ياهتفرگ ، هک  یمیمـصت  زا  هَّللادبعابا ! يا  »
هک یتقو  ات  يرادن ، تعیب  يانب  رگا  و  هدم ! هناهب  دنرادن  نامیا  زا  ياهرهب  هک  یهورگ  نیا  تسد  هب  و  وشم ! رود  ادـخ  لوسر  تّدـج  مرح 

ار وت  دنوادخو  دنکن  رمع  يدایز  تّدم  دنک - شتنعل  ادخ  هک  هیواعم - نب  دـیزی  تسا  دـیما  دـنرادن . يراک  وت  اب  يدرکن ، ینلع  تفلاخم 
«. دنک تیافک  يو  ّرش  زا 

ْنِم ٍأَطَخ  یلَع  َكَْدنِع  اَنَأ  ِهَّللاَدـْبَع  ای  ِهَّللِاب  َُکلَأْسَأ  ُضْرَْألا ! َو  ُتاوامَّسلا  ِتَماد  ام  ًادـَبَأ  ِمالَْکلا  اَذـِهل  ٍّفُأ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
، تساجرباپ نیمز  نامـسآ و  هک  هاگنآ  اـت  هشیمه  يارب  ُعیطُأ ؛ َو  ُعَمْـسَأ  َو  ُعَضْخَأ  ّینِإَـف  ینَّدُرَف  ٍأَـطَخ  یلَع  َكَدـْنِع  ُْتنُک  ْنِإَـف  اذـه ؟ يْرمَأ 

نیرفن
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رد نم  رگا  منکیم ؟ هابتـشا  دوخ  میمـصت  رد  نم  وت  رظن  هب  ایآ  مهدیم ! دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  رمع !) نبا   ) هَّللادـبع يا  داب .! نخـس  نیا  رب 
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«. مریذپیم مونشیم و  نم  هک  وگب  مهابتشا ،
- هیواعم نب  دیزی  زگره  و  دراذگیمن ، هابتـشا  رد  ار  ادخ  لوسر  رتخد  دنزرف  زگره  دنوادخ  دنگوس ! ادـخ  هب  هن  : » تفگ رمع  نب  هَّللادـبع 

يابیز هرهچ  نیا  هک  مسرتیم  یلو  تسین ، هیاپ  مه  تفالخ  رما  رد  يربمایپ ، نادناخ  هدیزگرب  كاپ و  هک  ییوت  اب  دـنک - شتنعل  ادـخ  هک 
تسود رگا  درگرب و  هنیدم  هب  ام  اب  سپ  ینیبب . يرادن  ار  شراظتنا  هک  ار  يدروخرب  تّما  نیا  زا  هداد و  رارق  دوخ  ياهریشمش  جامآ  ار  وت 

!(«. نکن دنلب  تفلاخم  مچرپ  و   ) نیشنب تاهناخ  رد  یلو  نکم  تعیب  زگره  ینک ، تعیب  هک  یتشادن 
َْوأ ٌهِراک ، اَنَأ  َو  َِعیابُأ  یّتَح  َنُولازَی  الَف  ینُوبیُصی  َْمل  ْنِإ  َو  ینُوباصَأ ، ْنِإ  َو  ینوُکُْرتَی  َمْوَْقلا ال  َّنِإ  َرَمُع ! َْنباَی  َتاْهیَه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 

یَنب ایاَغب  ْنِم  ٍۀَّیَِغب  یلِإ  مالـسلا  هیلع  اَّیِرَکَز  ِْنب  َییْحَی  ِْسأَِرب  َِیتُأ  ُهَّنَأ  یلاعَت  ِهَّللا  یَلَع  اْینُّدلا  ِهِذـه  ِناوَه  ْنِم  َّنَأ  ِهَّللاَدـْبَع ! ای  ُمَْلعَت  امَأ  ینُوُلتْقَی ،
ِسْمَّشلا ِعُولُط  یلِإ  ِرْجَْفلا  ِعُولُط  َْنَیب  ام  َنُوُلتْقَی  اُوناک  َلیئارْـسِإ  یَنب  َّنَأ  ِنمْحَّرلاِدـْبَع ! َابَأ  ُمَْلعَت  امَأ  ْمِْهیَلَع !؟ ِۀَّجُْحلاـِب  ُقِْطنَی  ُْسأَّرلا  َو  َلیئارْـسِإ 

َذْخَأ َِکلذ  َدـَْعب  ْمُهَذَـخَأ  َُّمث  ْمِْهیَلَع ، ُهَّللا  ِلِّجَُعی  ْمَلَف  ًاْئیَـش ، اوُعَنْـصَی  َْمل  ْمُهَّنَأَک  ْمُهُّلُک  َنوُرَتْشَی  َو  َنوُعیبَی  ْمِِهقاوْسَأ  یف  َنوُِسلْجَی  َُّمث  ًاِّیبَن  َنیْعبَس 
ُبَعْـصَی اَّمِم  یعَم  ُجوُرُْخلا  َناک  ْنِإَف  َرَمُع ! َْنبا  اَی  َِکتالَـص ...  یف  ینْرُکْذا  َو  یتَرُْـصن  َّنَعَدـَت  ـال  َو  ِنمْحَّرلاِدـْبَع ، اـبَأ  َهَّللا  ِقَّتا  ٍرِدَـتْقُم ؛ ٍزیزَع 

«. ُرُومُْألا ُلوَُؤت  ام  یلِإ  َمَْلعَت  یّتَح  ْمَُهل  ِۀَْعیَْبلِاب  ْلَْجعَت  َو ال  ِمْوَْقلا ، ِنَع  ْسِلْجا  ْنِکل ...  َو  ِرْذُْعلا ، ِعَسْوَأ  ِیف  َْتنَأَف  ُلُْقثَی  َو  َْکیَلَع 
درک دنهاوخن  میاهر  زاب  دننادن  قح  رب  ارم  مه  رگا  و  دنناد ، قح  رب  ارم  دنچ  ره  درک  دنهاوخن  اهر  ارم  هورگ  نیا  رمع ! دنزرف  يا  تاهیه ! »

هک تسا  نیا  ادـخ  دزن  ایند  یتسپ  ياههناشن  زا  ینادیمن  ایآ  رمع ! نب  هَّللادـبع  يا  دـنناسر . لتق  هب  ارم  ای  میامن  تعیب  هدـش  مه  هارکا  هب  ات 
يا تفگیم !؟ نخـس  ینـشور  هب  نانآ  هیلع  هدیرب  رـس  هکنیا  اب  دندرب  لیئارـسا  ینب  نانز  زا  ياهراکدب  نز  يارب  ار  ایرکز » نب  ییحی   » رس

رد هدوسآ ) یلایخ  اب   ) هاگنآ دنتـشکیم  ار  ربمایپ  داتفه  باـتفآ  عولط  اـت  رجف  عولط  زا  لیئارـسا  ینب  موق  هک  ینادیمن  اـیآ  نمحرلادـبعابا 
هک نانچ  نآ  دنتخادرپیم  شورف  دیرخ و  هب  هتسشن و  اهرازاب 

340 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
تبالـص و اب  ار  نانآ  یتصرف ، زا  سپ  هک  نآ  ات  دومرفن  باتـش  ناـشرفیک  رد  زین  دـنوادخ  دـناهدشن !؟ بکترم  یفـالخ  راـک  چـیه  ییوگ 

(. دیبوک مه  رد  و   ) دناسر رفیک  هب  تردق 
 .... نک دای  ارم  دوخ  زامن  رد  رادم و  رب  نم  يرای  زا  تسد  و  سرتب ! ادخ  زا  نمحرلادبعابا ! يا 

 ... یلو یصخرم ! روذعم و  سپ  تسا ، نیگنس  راوشد و  نم  اب  یهارمه  وت  يارب  رگا  رمع ! دنزرف  يا 
!«. دماجنایم اجک  هب  راک  ینیبب  ات  نکم  باتش  تعیب  رد  ریگب و  هرانک  هورگ  نیا  زا 

َو َُکْتفَرَع ، ُْذنُم  ِْریَْخلِاب  ُُرمَْأت  ْلََزت  َْمل  َو  يدـِلاو ، ِّمَع  ُْنبا  َکَّنِإ  ٍساَّبَع ! َْنباَی  : » دومرف درک و  ساّبع  نب  هَّللادـبع  هب  ور  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
ِهَّللا ِْظفِح  یف  ِۀَنیدَْملا  یلِإ  ِْضماَف  ِباوَّصلِاب ، ِْهیَلَع  ُریـُشتَف  َكُریـشَتْسَی  َو  َکُحِْـصنَتْسَی  َناک  ْدَقَو  ُداشَّرلا ، ِهیف  اِمب  ِْهیَلَع  ُریـُشت  يدـِلاو  َعَم  َْتنُک 

ْمُه اذِإَف  ینورُْـصنَی  َو  ینوُّبُِحی ، ُهَلْهَأ  ُْتیَأَر  ام  ًادـَبَأ  ِهیف  ٌمیقُم  َو  َمَرَْحلا ، اَذـه  ٌنِطْوَتْـسُم  یِّنِإَف  َكِرابْخَأ ، ْنِم  ٌءیَـش  َّیلَع  یفْخَی  َو ال  ِِهئـالَکَو ،
َمِْعن َو  ُهَّللا  ِیبْـسَح  : ) ِراَّنلا یف  َیْقلُأ  َمْوَـی  مالـسلا  هیلع  ُلـیلَْخلا  ُمیهاْربا  اـَهلاق  یتـّلا  ِۀَِـملَْکلِاب  ُتْمَـصْعَتْسا  َو  ْمُهَْریَغ ، ْمِِـهب  ُْتلَْدبَتْـسا  ینُولَذَـخ 

«. ًامالَسَو ًادَْرب  ِْهیَلَع  ُراَّنلا  َِتناکَف  ُلیکَْولا )
مردـپ اـب  وـت  يدادیم ؛ ناـمرف  یکین  ریخ و  هب  هراوـمه ، متخانـش  ار  وـت  هـک  ناـمز  نآ  زا  و  ینم ، ردـپ  يوـمع  رـسپ  وـت  ساـّبع ! نـبا  يا  »

وت اب  ترـضح  نآ  يدیزرویمن . غیرد  تروشم - ماگنه  هب  زین - وا  دزن  تسرد ، راتفگ  نایب  زا  ياهدوب و  هارمه  مالـسلا ) هیلع  نانمؤمریما  )
اهشرازگ اهربخ و  و  ورب ؛ هنیدم  هب  دنوادخ  تیامح  هانپ و  رد  سپ  يدرکیم . نایب  ار  تسرد  حیحص و  نخـس  زین  وت  درکیم و  تروشم 

هاگ ره  دنام و  مهاوخ  دننک ، میرای  هتـشاد و  تسود  ارم  شمدرم  هک  هاگنآ  ات  منامیم و  یهلا  نما  مرح  نیا  رد  نم  نکم . ناهنپ  نم  زا  ار 
رد هک  هاگنآ  مالـسلا - هیلع  میهاربا  نخـس  هب  و  تفر ، مهاوخ  رگید  ياج  هب  دتفایم ) رطخ  رد  مرح  ّتینما  منک  ساسحا  و   ) دننک اهر  ارم 

شتآ هجیتن ، رد  تسا .» نم  یماح  نیرتهب  وا  تسا و  یفاک  ارم  ادخ  ُلیِکَْولا ؛ َمِْعن  َو  ُهَّللا  َِیبْسَح  : » تفگ هک  مربیم  هانپ  دش - هدنکفا  شتآ 
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«. دیدرگ ملاس  درس و  وا  رب 
ود نآ  اب  سپـس  تسیرگ ؛ اهنآ  اـب  یتّدـم  يارب  زین  مالـسلا  هیلع  ماـما  دنتـسیرگ و  تّدـش  هب  ود  ره  رمع  نبا  ساـّبع و  نبا  ماـگنه  نیا  رد 

ساّبع نبا  رمع و  نب  هَّللادبع  درک و  یظفاحادخ 
341 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 . » دندش هنیدم  راپسهر 
***

، دوب هتفرگ  ار  دوخ  ییاهن  میمصت  زاغآ  نامه  زا  ناشیدنا  جک  رادنپ  فالخرب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  اهوگتفگ  نیا 
. تسنادیم مالـسا  يارب  میظع  يرطخ  دندیـشوکیم ، مالـسا  راـثآ  وحم  رب  هک  ار  هّیما  ینب  هماـکدوخ  تموکح  دـیزی و  ربارب  رد  میلـست  و 

رضاح رمع  نب  هَّللادبع  ای  ساّبع  نبا  نوچمه  يدارفا  دیدحالـص  قبط  یّتح  دوشن ، میلـست  دتـسیاب و  ناج  ياپ  ات  دوب  هتفرگ  میمـصت  يرآ 
نامکاح نوچمه  یمیظع  تفآ  هلیـسو  هب  مالـسا  دنمونت  تخرد  ندیکـشخ  رظان  دهاش و  و  دنک ، رایتخا  توکـس  دنیـشنب و  هناخ  رد  دوبن 

. دشاب هّیما  ینب 
! دریذپ تروص  شکاپ  نوخ  اب  نآ  يرایبآ  دنچ  ره  دشاب ، ناهج  ناناملسم  رس  رب  نانچمه  روراب  تخرد  نیا  هیاس  تساوخیم  وا 

341 ص :  مالسلا .....  هیلع  ملسم  ترضح  مازعا  ماگنه  هب  هفوک  مدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  همان  . 32

، دوخ ياـههمان  رد  هفوک  مدرم  درکیم . تفاـیرد  هماـن  هفوک ، مدرم  بناـج  زا  هتـسویپ  دوب ، هّکم  رد  هک  یناـمز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
. دندرکیم توعد  شیوخ  يربهر  نتفریذپ  هفوک و  بناج  هب  ار  ترضح 

نایفوک ناگداتـسرف  نیرخآ  هک  هَّللادـبع - نب  دیعـس  یناه و  نب  یناه  هارمه  هب  تشون و  هفوک  مدرم  خـساپ  رد  ياهماـن  مالـسلا  هیلع  ماـما 
. درک لاسرا  دندوب -

: دوب نینچ  همان 
َو ْمُِکُبتُِکب - َّیَلَع  امِدَـق  ًادیعَـس  َو  ًاِئناه  َّناَف  ُدـَْعب : اَّما  َنیملْـسُْملا ، َو  َنینِمْؤُْملا  َنِم  ِأَلَْملا  َیلِإ  ٍِّیلَع ، ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َنِم  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

ْنَأ ُهَّللا  َّلََعل  ِْلْبقَأَف ، ٌمامِإ  اْنیَلَع  َْسَیل  ُهَّنِإ  ْمُکِّلُج : ََۀلاقَم  َو  ُْمتْرَکَذ ، َو  ُْمتْـصَصَْتقا  يذَّلا  َّلُک  ُتْمِهَف  ْدَـق  َو  ْمُِکلُـسُر - ْنِم  َّیَلَع  َمِدَـق  ْنَم  َرِخآ  اناک 
. ِّقَْحلا َو  يدُْهلا  یَلَع  َِکب  انَعَمْجَی 

__________________________________________________

193 ص 190 - ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  44 و  ص 38 - ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 1)
342 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. ْمُِکیْأَر َو  ْمُکِْرمَأ  َو  ْمُِکلاِحب  ََّیلِإ  َُبتْکَی  ْنَأ  ُُهتْرَمَأ  َو  ٍلیقَع  َْنب  َِملْسُم  یْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  یتَِقث  َو  یّمَع  َْنبا  َو  یخَأ  ْمُْکَیلِإ  ُْتثََعب  ْدَق  َو 
ُمِْدقا ْمُِکُبتُک ، ِیف  ُْتأَرَق  َو  ْمُُکلُسُر ، ِِهب  َّیَلَع  ْتَمِدَق  ام  َْلثِم  یلَع  ْمُْکنِم ، یجِْحلا  َو  ِلْضَْفلا  ِيَوذ  َو  ْمُِکئَلَم ، ُْيأَر  َعَمْجَأ  ْدَق  ُهَّنَأ  ََّیلِإ : َبَتَک  ْنِإَف 

َو ِهَّللا ، ِتاذ  یلَع  ُهَسْفَن  ُِسباْحلا  َو  ِّقَْحلِاب ، ُِنئاَّدـلا  َو  ِطْسِْقلِاب ، ُذِـخْآلا  َو  ِباتِْکلِاب ، ُلِماْعلا  اـّلِإ  ُماـمِْإلااَم  يرْمَعَلَف  ُهَّللا ، َءاـش  ْنِإ  ًاکیـشَو  ْمُْکیَلَع 
«. ُمالَّسلا

! ناناملسم نانمؤم و  ناگرزب  هب  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسح  زا  نابرهم ؛ هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب  »
همه ياوـتحم  دـندروآ - ار  ناـتیاههمان  هک  دـندوب  یناـسک  نیرخآ  نتود  نیا  و  دـندمآ - نم  يوـس  هـب  ناـتیاههمان  هارمه  دیعـس  یناـه و 

: هک دوب  نیا  هدرشف ) روط  هب   ) ناتیاههمان
، ردارب نم ، نونکا  دروآدرگ .» تیاده  ّقح و  روحم  رب  ار  ام  وت  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  تسا  دیما  ایب ! ام  يوس  هب  میرادـن ، ییاوشیپ  ماما و  »

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 203 

http://www.ghaemiyeh.com


اههمانرب و میمـصت و  هک  مداد  نامرف  وا  هب  متـسرفیم ؛ امـش  يوس  هب  ار  لیقع - نب  ملـسم  منادـناخ - زا  دامتعا  دروم  صخـش  ومع و  رـسپ 
هارمه و دوـب  ناـتیاههمان  رد  هـک  هـچنآ  اـب  امـش ، نادـنمدرخ  نادنمــشیدنا و  ناـگرزب ، هـک  تشوـن  رگا  دـسیونب . نـم  يارب  ار  ناـتراکفا 

«. هَّللا ءاش  نإ  دمآ  مهاوخ  امش  يوس  هب  يدوز  هب  دنگنهامه ؛
نید دراد ، اپرب  ار  داد  لدع و  دنک و  لمع  ادـخ  باتک  هب  هک  تسا  یـسک  طقف  اوشیپ  ماما و  دـنگوس ! مناج  هب  -: » تشون همان  نایاپ  رد  - 

«1 «. » مالسلا دنک و  ادخ  هار  رد  فقو  ار  دوخ  و  هتفریذپ ، ار  قح 
***

مالعا مالسا  نانمشد  اب  هزرابم  ترضح و  نآ  يربهر  شریذپ  يارب  دنتـشون و  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  هک  يدّدعتم  ياههمان  اب  هفوک  مدرم 
. دنداد رارق  يدیدج  شیامزآ  هتوب  رد  ار  دوخ  دندرک ، لماک  یگدامآ 

__________________________________________________

اب  ) ص 344 ج 44 ، راونـالاراحب ، ص 21 و  ج 4 ، ریثا ، نـبا  لـماک  ص 262 ؛ ج 4 ، يربط ، خـیرات  381 ؛ ص 380 - دـیفم ، داشرا  (. 1)
( توافت رصتخم 

343 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
هک دـیما  نیا  هب  اّما  تسنادیم ، یبوخ  هب  شراوگرزب  ردارب  ردـپ و  تموکح  نارود  رد  ار  اهنآ  ءوس  هقباس  هک  نیا  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  و 

، دشاب هدرک  رادیب  ار  اهنآ  دناهدروآ ، اهنآ  رس  رب  هّیما  ینب  نامیا  یب  محر و  یب  ملاظ و  ماّکح  هک  ار  ییاهالب  هتـشذگ و  كاندرد  ثداوح 
اهنآ يوس  هب  ار  هتخابکاپ  عاجـش و  درم  نآ  لیقع ، نب  ملـسم  دوخ  ّصاخ  هدنیامن  نانآ  نومزآ  يارب  و  داد ، تبثم  خـساپ  اهنآ  ياههمان  هب 

. دومن هناور 
زج نایفوک - هک  داد  ناشن  هبرجت  یلو  تشگ ، هفوک  راپسهر  درکیم  ینیب  شیپ  ار  رفس  نیا  گرزب  تارطخ  هک  نیا  اب  زین  ملسم  ترـضح 

. دندوب هتشذگ  رد  هک  دنتسه  يرصنع  تسس  نایافو  یب  نامه  يدودحم - هورگ 

343 ص :  مایق .....  تعیب و  يارب  يزیرهمانرب  - 33

ِۀَفوُْکلا َلْهَأ  یلِإ  َکُهِّجَُوم  ّینِإ  : » دومرف درک و  میلست  يو  هب  ار  همان  دناوخ و  ارف  ار  لیقع  نب  ملسم  همان ، نتـشون  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
ِۀَکََرب یلَع  ِْضماَف  ِءادَهُّشلا ، ِۀَـجَرَد  یف  َْتنَأ  َو  اَنَأ  َنوُکَأ  ْنَأ  وُجْرَأ  اَنَأ  َو  یـضْرَی ، َو  ُّبُِحی  ام  َكِْرمَأ  ْنِم  ُهَّللا  یِـضْقَیَس  َو  ََّیلِإ ، ْمُُهُبتُک  ِهِذـه  َو 
َساَّنلا َْتیَأَر  ْنِإَف  َنایْفُـس ، یبَأ  ِلآ  ْنَع  ْمُْهلُذْـخا  َو  یتَعاط  یلِإ  َساَّنلا  ُْعداَو  اِهلْهَأ ، َِقثْوَأ  َدـْنِع  ْلِْزناَف  اهَْتلَخَد  اذِإَـف  َۀَـفوُْکلا ، َلُخْدـَت  یّتَح  ِهَّللا 

«. یلاعَت ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  َِکلذ  ِبَسَح  یلَع  َلَمْعَأ  یّتَح  ِرَبَْخلِاب  یل  ْلِّجَعَف  یتَْعَیب  یلَع  َنیعِمَتُْجم 
دراد و تسود  هک  هنوگ  نآ  ار  وـت  راـک  يدوز  هب  دـنوادخ  تسا و  نم  هب  ناـشیاههمان  نیا  متـسرفیم و  هفوـک  مدرم  يوـس  هب  ار  وـت  نم  »

هفوک هب  نوچ  نک ! تکرح  هفوک  تمس  هب  دنوادخ  هانپ  رد  سپ  میشاب ! نادیهش  هبتر  مه  وت  نم و  مراودیما  دناسرب و  ماجنا  هب  ددنـسپیم 
. رادزاب نایفس  یبا  لآ  تیامح  زا  ار  نانآ  نک و  توعد  نم  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  نیزگ و  لزنم  اجنآ  مدرم  نیرتنئمطم  دزن  يدیسر ،

«. یلاعت هَّللا  ءاش  نإ  منک  لمع  نآ  اب  ربارب  ات  زاس  ربخاب  يدوز  هب  ارم  يدید ، دّحتم  نم  اب  تعیب  رد  ار  مدرم  رگا 
ود ره  درک و  یظفاحادخ  يو  اب  تخادنا و  ملسم  ندرگ  رد  تسد  ماما  سپس 

344 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 . » دنتسیرگ

هب نوچ  درک . تکرح  هنیدم  يوس  هب  هّکم  زا  هنایفخم  ددرگن  ربخ  اب  يو  ّتیرومأم  زا  هّیما  ینب  زا  یـسک  هک  نآ  يارب  مالـسلا  هیلع  ملـسم 
دوـخ هداوناـخ  اـب  بش  یکیراـت  رد  سپـس  درازگ . زاـمن  تعکر  ود  تفر و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دجـسم  هـب  ادـتبا  دیـسر  هنیدـم 
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نآ هار  نیب  رد  دش . جراخ  هنیدم  زا  دوب - هدرک  ریجا  راک  نیا  يارب  ار  نانآ  هک  سیق - هلیبق  زا  امنهار  نت  ود  هارمه  هب  درک و  یظفاحادـخ 
ریگب و ار  هار  نیا  دنتفگ : هدرک  ملـسم  هب  ور  ود  نآ  دندش . هنـشت  تّدش  هب  یگمه  دـندنامزاب و  يو  اب  یهارمه  زا  هدرک و  مگ  هار  نت  ود 
تشون و مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ياهمان  تفای و  تاجن  داد و  همادا  ار  هار  ملـسم  یلو  ! ) دندرپس ناج  یگنـشت  زا  دوخ  یـسرب و  بآ  هب  ات  ورب 

«2 (. » دیسر هفوک  هب  داد و  هماداو  درک  تعاطا  وا  دهد ، همادا  نانچمه  ار  دوخ  هار  دندومرف  دیکأت  مالسلا  هیلع  ماما  داد و  ربخ  ار  ارجام 

344 ص :  مایق .....  يارب  يزیرهمانرب  هرصب و  مدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  همان  - 34

، دوراج نب  رذنم  سیق ، نب  فنحا  يرکب ، عمسم  نب  کلام  هرصب - فارشا  زا  نت  جنپ  هب  هخـسن  کی  رد  ياهمان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. داتسرف نانآ  يارب  ياهداتسرف  طّسوت  تشون و  نومضم  نیا  هب  رمعم - نب  هَّللادیبع  نب  ورمع  مثیه و  نب  سیق  ورمع ، نب  دوعسم 

ِهِدابِِعل َحَصَن  ْدَق  َو  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  ُهَضَبَق  َُّمث  ِِهَتلاسِِرل ، ُهَراتْخا  َو  ِِهتَُّوُبِنب ، ُهَمَرْکَأ  َو  ِهِْقلَخ ، یلَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم  یفَطْـصا  َهَّللا  َّناَف  ُدَْعب : اَّمَأ  »
، َِکلِذب انُمْوَق  اْنیَلَع  ََرثْأَتْساَف  ِساَّنلا ، ِیف  ِهِماقَِمب  َساَّنلا  َّقَحَأ  َو  ُهَتَثَرَوَو  ُهَءایِصْوَأ  َو  ُهَءاِیلْوَأ  َو  ُهَلْهَأ  اَّنُک  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِِهب  َلِسْرُأ  ام  َغََّلب  َو 

 ... ُهّالََوت ْنَّمِم  اْنیَلَع  ِّقَحَتْسُْملا  ِّقَْحلا  َِکلِذب  ُّقَحَأ  اَّنَأ  ُمَْلعَن  ُنَْحن  َو  َۀَِیفاْعلا ، اَْنبَبْحَأ  َو  َۀَقْرُْفلا  اَنْهِرَک  َو  انیضَرَف 
َۀَعِْدْبلا َّنِإ  َو  ْتَتیمُأ ، ْدَق  َۀَّنُسلا  َّناَف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ِهِِّیبَن  ِۀَّنُـس  َو  ِهَّللا  ِباتِک  یلِإ  ْمُکوُعْدَأ  اَنَأ  َو  ِباتِْکلا ، اَذِهب  ْمُْکَیلِإ  یلوُسَر  ُْتثََعب  ْدَق  َو 

ْمُکِدْها يْرمَأ  اوُعیُطت  َو  یلْوَق  اوُعَمْسَت  ْنا  َو  ْتَِییْحُأ ، ْدَق 
__________________________________________________

ص 196 ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 53 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 1)
ص 381 دیفم ، داشرا  (. 2)

345 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«. ِهَّللا ُۀَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  َو  ِداشَّرلا ، َلیبَس 

ار يو  شتلاسر  ماجنا  يارب  و  تشاد ، یمارگ  دوخ  يربمایپ  هب  ار  وا  دیزگرب و  شقلخ  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  دنوادخ  دعب : اّما  »
. دومن غالبا  یتسرد  هب  ار  شتلاسر  دوب و  هدرک  ادا  ار  ناگدنب  یهاوخریخ  ّقح  هک  یلاح  رد  درب ، شیوخ  دزن  هب  ار  وا  سپس  درک ، باختنا 

(: دوزفا سپس  )
رانک قحان ) هب   ) ار ام  ام ، موق  یلو  میدوب ، يو  ینیشناج  هب  مدرم  نیرتهتسیاش  وا و  ناثراو  ایصوا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  ام 
یلاح رد  میتشاد . تسود  ار  یمالسا ) تّما  نید و  تمالس   ) تیفاع هتـشاد و  شوخان  ار  هقرفت  هک  ارچ  میتفریذپ ، راچان ) هب   ) زین ام  دندز و 

 .... میرتراوازس دندز ، هیکت  دنسم  نیا  رب  هک  یناسک  زا  میتسنادیم  نیقی  هب  ام  هک 
نیا  ) هک ارچ  مناوخیم ، ارف  شربمایپ  ّتنـس  ادـخ و  باتک  هب  ار  امـش  نم  مدرک و  مازعا  امـش  يوس  هب  همان  نیا  اب  ار  دوخ  هداتـسرف  نونکا 

تعاطا ار  منامرف  دیونـشب و  ار  منانخـس  رگا  دندرک ، ایحا  ار  نید ) رد   ) تعدـب هدرب و  نیب  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتنـس  هورگ )
. منکیم تیاده  تسار  هار  هب  ار  امش  دینک ،

«1 «. » هَّللا ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو 
***

مک زین  نافلاخم  نانمـشد و  دنچ  ره  تشاد  اجنآ  رد  یناوارف  ناتـسود  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب و  هفوک  زا  دعب  قارع  ساّسح  زکارم  زا  هرـصب 
حیرـص تفلاخم  زا  لقاال  ای  دنک ، فشک  ار  نانآ  نارـس  هّیحور  دیامزایب و  ار  اهنآ  همان  نیا  اب  دهاوخیم  مالـسلا  هیلع  ماما  دـیاش  دـندوبن ،

. دیامرف يریگولج  اهنآ 
ملاظ و نانکش  ّتنس  ندز  رانک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  مالسا و  يایحا  فده  هک  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  حیرـصت  لاح  ره  هب 
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. درکیم لابند  ار  یفده  هچ  هدوب و  هچ  زاغآ  زا  تکرح  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  راعش  هک  دهدیم  ناشن  تسا ، بصاغ 
***
__________________________________________________

266 ص 265 - ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 1)
346 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

346 ص :  مراد ..... ! تّیرومأم  نم  - 35

هّیماینب اب  شزاس  دـیزی و  اب  تعیب  هب  ار  ترـضح  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  ماـما  تمدـخ  ساـّبع » نبا  : » هک تسا  هدـمآ  اههتـشون  زا  یخرب  رد 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  درک ! هیصوت 

َّیلَع َنوُدَـتْعََیل  ْمُهَّنِإ  ِهَّللا  َو  ینُوُلتْقَی ، َو  ًاهْرُک  ْمُهَِعیابُأ  یّتَح  ُْتنُک ، َْنیا  ِینَنُوُبلْطَی  ْمُهَّنِإ  َو  ینُوکُْرتَی  َْنل  َمْوَْقلا  َّنِإ  ِساَّبَع  َْنبا  اَی  َتاْهیَه  َتاْهیَه  »
«. َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  َو  ینَرَما ، ُْثیَح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْرمَأ  یف  ٍضام  ّینا  َو  ِْتبَّسلا ، ِمْوَی  یف  ُدوُهَْیلا  ِتَدَتْعا  امَک 

هدرک و تعیب  رابجا  هب  ات  تفای  دنهاوخ  تسد  نم  هب  مشاب  اج  ره  تشاد و  دنهاوخنرب  نم  زا  تسد  نانیا  ساّبع ! نبا  يا  تاهیه ! تاهیه ! »
. درک دنهاوخ  متس  نم  هب  دندرک  متس  دنتـسکش و  ار  ادخ  نامیپ  هبنـش  زور  رد  هک  دوهی  دننامه  نانآ  دنگوس ! ادخ  هب  دنناسرب . لتق  هب  ارم 

زاب وا  يوس  هب  مییادـخ و  نآ  زا  ام  تفر ، مهاوخ  تسا ، هتخاـس  رومأـم  نادـب  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یهار  ناـمه  هب  نم  « 1»
. میدرگیم

(«. میرادن كاب  نآ  زا  دیآ  شیپ  هچ  ره  (و 
گنج هب  ار  وت  نانآ  دـنراکبیرف . یمدرم  نانآ  هکنآ  اـب  يراد ، ار  قارع  هب  نتفر  دـصق  هک  مدینـش  ومع ! رـسپ  يا  درک : ضرع  ساـّبع  نبا 

. نامب هّکم  رد  نکم و  باتش  دنناوخیم ،
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ُرْذُْعلا ُمَُهل  َماق  َو  ْمُُهَتباجا  َّیلَع  َبَجَو  ْدَق  َو  ْمُُهلُسُر  َو  ِۀَفوُْکلا  ِلْها  ُُبتُک  ِهِذه  َو  َۀَّکَِمب ، َّلُِحتْـسا  ْنا  ْنِم  ََّیلا  َّبَحا  اذَک  ٍناکَِمب  ِهَّللاَو  َلَْتقا  ْنَِأل  »
منامب و اجنیا  رد  هکنیا  زا  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  موش  هتـشک  ینانچنآ  ناکم  نآ  رد  نم  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  ُهَناْحبُـس ؛ ِهَّللا  َدـْنِع  َّیَلَع 

تّجح ات  مهد  خساپ  ار  نانآ  توعد  تسا  مزال  نم  رب  تسا . نایفوک  ناگداتسرف  اههمان و  اهنیا  نآ ) رب  هوالع  . ) دوش هتسکش  هّکم  تمرح 
«. دوش مامت  نانآ  رب  یهلا 

دش و رتشنساحم  هک  تسیرگ  يردق  هب  ماما ، نانخس  ندینش  اب  ساّبع  نب  هَّللادبع 
__________________________________________________

نانآ زا  یهورگ  یلو  دندشعنم  زور  نآ  رد  یهام  دیـص  زا  نانآ  هک  تسا  هدوب  تروص  نیدـب  دوهی  موق  نایم  رد  هبنـش  زور  يارجام  (. 1)
دندش تبوقع  راتفرگ  دنتفرگ و  رارق  یهلا  مشخ  دروم  هتخادرپ و  یهام  دیص  هب  دنوادخ ، نامرف  هب  هّجوت  نودب 

347 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«. نیسحلا یلع  هافسا  او  هانیسحاو ، : » دز ادص  هنادنمدرد 

هیلع ماما  درک . يراشفاپ  رایـسب  هفوک ، تمـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تکرح  زا  يریگولج  يارب  ساّبع ، نب  هَّللادبع  تسا : هدش  تیاور  زین  و 
ار گرم  یـسک  ره  ْمُکَروُجُأ ؛» َنْوَّفَُوت  اَمَّنِإَو  ِتْوَْملا  ُۀَِـقئاَذ  ٍسْفَن  ُّلُـک  : » » دـمآ هیآ  نیا  دز و  لّأـفت  نآرق  هب  يو  ندرک  مارآ  يارب  مالـسلا 

«1 !«. » تفرگ دیهاوخ  ار  دوخ  شاداپ  امش  دشچیم و 
: دوزفا مالسلا  هیلع  ماما 
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«. دندومرف تسار  شربمایپ  ادخ و  ُهلوُسَرَو ؛ ُهَّللاَقَدَص  « » 2 «. » میدرگیم زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  نآ  زا  ام  َنوُعِجاَر ؛» ِْهَیلِإ  اَّنِإَو  ِهَّلل  اَّنِإ  » »
هک نکم  يراشفاپ  نیا  زا  سپ  رگید  ساّبع ! نبا  َّلَجَو ؛ َّزَع  ِهَّللا  ِءاـضَِقل  َّدَرَم  ـال  ُهَّنِإَـف  اذـه  َدـَْعب  َّیلَع  َّحـُِلت  ـالَف  ِساَّبَع  َْنبا  اَـی  : » دومرف سپس 

«3 !«. » درادن تشگرب  دنوادخ  ياضق  نامرف و 
***

ربمایپ دـنوادخ و  يوس  زا  هک  تشاد  تکرح  نیا  رد  یهلا  ّتیرومأـم  کـی  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دـهدیم  ناـشن  حوضو  هب  تاریبعت  نیا 
. تشادیم رب  ماگ  خسار  مزع  اب  ریسم  نآ  رد  و  دوب ، هدش  غالبا  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تیفاع و قیرط  ندومیپ  و  دندرکیم ، هاگن  هلأسم  هب  رگید  ياهنوگ  هب  دـندوب  ربخ  یب  بیغ  هدرپ  تشپ  لئاسم  زا  هک  ساّبع  نبا  لاثما  یلو 
! دندادیم حیجرت  یهاوخریخ - رس  زا  ار - دیزی  تعیب  ربارب  رد  ندش  میلست 

ینیگنن تعیب  نینچ  هب  نت  هاگره  لاحم - ضرف  هب  تسنادیم - مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوشیم  هدافتسا  الاب  نخس  زا  زین  هتکن  نیا  نمض ، رد 
رطخ ار  ترـضح  اریز  دندرکیم  هدافتـسا  وا  لتق  يارب  یتصرف  ره  زا  دندوب و  نیمک  رد  دنتـشادیمن ، رب  شترـضح  زا  تسد  اهنآ  دادیم ،

! دوب نینچ  مه  یتسارو  دنتسنادیم  دوخ  يارب  یّمهم 
__________________________________________________

هیآ 185 نارمع ، لآ  (. 1)
هیآ 156 هرقب ، (. 2)

ص 246 ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم  (. 3)
348 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

348 ص :  درک .....  مامت  ماما  رب  ار  تّجح  نایفوک  نامیپ  - 36

: دومرف نینچ  ریبز  نب  هَّللادبع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  میناوخیم  یثیدح  رد 
قالط و هب  يرادافو  رد  هک  هفوک  مدرم  زا  نت  رازه  لهچ  تعیب  ِۀَـفوُْکلا ؛ ِلْها  ْنِم  ِقاـتِْعلا  َو  ِقـالَّطلِاب  ِیل  َنوُِفلْحَی  ًاـْفلَأ  َنیَعبْرَأ  ُۀَْـعَیب  یْنتَتَأ  »

«. تسا هدیسر  متسد  هب  « 1  » دناهدروخ دنگوس  قاتع 
«2 « .»؟ دندرک نوریب  ناشدزن  زا  ار  تردارب  هتشک و  ار  تردپ  هک  يورب  یمدرم  غارس  هب  یهاوخیم  ایآ  : » درک ضرع  ریبز  نبا  هَّللادبع 

***
هب یمالـسا  ياهـشزرا  یهلا و  تاسّدقم  کتهو  دندوب ، هدمآ  هوتـس  هب  هّیما  ینب  متـس  ملظ و  زا  قارع  مدرم  هک  دـهدیم  ناشن  تیاور  نیا 

اهنآ رفک  رد  مدرم  يارب  يدیدرت  تخاس و  انشآ  نئاخ  ناراکتیانج  نیا  ّتیهام  هب  ار  همه  ّتیلهاج  كرش و  رصع  ناگدنامزاب  نیا  هلیـسو 
. دراذگن یقاب 

تعیب نایفوک و  ياههمان  لیس  مالسلا . هیلع  نیسح  ماما  زا  رتهب  يربهر  هچ  دننک ، مایق  وا  هیاس  رد  هک  دنتـشگیم  يربهر  لابند  هب  اهنآ  اذل 
ماجنارس دنتسکش و  ار  دوخ  نامیپ  دهع و  مه  راب  نیا  افو  یب  دارفا  نیا  دنچ  ره  درک ، مامت  ترضح  رب  ار  تّجح  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  نانآ 

. دندراذگ اهنت  ار  مالسلا  هیلع  ماما 

348 ص :  دنوش ..... ! هارمه  ام  اب  نافک  رب  ناج  طقف  - 37

: دومرف داریا  نومضم  نیا  هب  ياهبطخ  تساخرب و  دوش ، قارع  راپسهر  هّکم ) زا   ) تفرگ میمصت  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه 
ِْدلُو یلَع  ُتْوَْملا  َّطُخ  ِِهلوُسَر ، یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  ِهَّللِاب ، ّالِإ  َةَُّوق  َو ال  ُهَّللا ، َءاش  ام  ِهَِّللُدْمَْحلا  »
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__________________________________________________

ماـمت دـنوش و  هقّلطم  دوخ  هب  دوخ  اـهنآ  نارـسمه  دننکـشب  ار  دوخ  دـنگوس  رگا  هک  هدوب  نیا  قاـتع  قـالط و  هب  دـنگوس  زا  روـظنم  (. 1)
تسا ّرثؤم  حیحص و  دنگوس  هنوگ  نیا  هک  دنتشاد  هدیقع  هّماع  ياهقف  زا  یعمج  دندرگ . دازآ  اهنآ  نامالغ 

( مالسلا هیلع  نیسحماما  لاح  حرش   ) ح 249 ص 194 ، رکاسع ، نبا  خیرات  (. 2)
349 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

یلاصْوِاب یِّنَأَک  ِهیقال . اَنا  ٌعَرْـصَم  ِیلَرِّیُخ  َو  َفُسُوی ، یلِإ  َبوُقْعَی  ُقاـِیتْشا  یفالْـسَأ  یلِإ  ینََهلْوَأ  اـم  َو  ِةاـتَْفلا ، ِدـیج  یلَع  ِةَدـالَْقلا  َّطَـخَم  َمَدآ 
اناضِر ِهَّللا  یَضِر  ِمَلَْقلِاب ، َّطُخ  ٍمْوَی  ْنَع  َصیحَم  ال  ًابْغَس ، ًَۀبِرْجا  َو  ًافْوَج  ًاشارْکا  یِّنِم  َّنَأَلْمَیَف  َءالَبْرَک  َو  ِسیواوَّنلا  َْنَیب  ِتاوَلَْفلا  ُنالْسَع  اهُعَطْقَت 
ِةَریظَح یف  َُهل  ٌۀَـعوُمْجَم  َیِه  َو  ُُهتَمَْحل ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  َّذُـشَت  َْنل  َنیِرباَّصلا . َرْجا  اـنیّفَُوی  َو  ِِهئـالَب  یلَع  ُِربْصَن  ِْتیَْبلا ، َلـْها 

َءاش ْنا  ًاِحبْـصُم  ٌلِحار  ِینَّناَف  انَعَم  ْلَحْرَْیلَف  ُهَسْفَن  ِهَّللا  ِءاِقل  یلَع  ًانِّطَُوم  َو  ُهَتَجْهُم ، انیف  ًالِذاب  َناک  ْنَم  ُهُدْعَو . ْمِِهب  ُزَْجُنی  َو  ُُهْنیَع  ْمِِهب  ُّرَقَت  ِسْدـُْقلا ،
«. یلاعَت ُهَّللا 

رب دـنوادخ  دورد  و  تسین ، وا  کـمک  هب  زج  یتّوـق  ناوـت و  چـیه  و  دوـش ،) ناـمه   ) دـهاوخب وا  هچنآ  تسادـخ ، ِنآ  زا  ساپـس  دـمح و  »
ندرگ رب  تسا  يدنبندرگ  دـننامه  هدازیمدآ ، ندرگ  رب  گرم  هداّلق  دیـشاب )! هاگآ  (. ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح   ) شاهداتـسرف

قاـیتشا دـننامه  مردارب ) ّدـج و  مرداـم و  ردـپ و   ) مناگتـشذگ رادـید  هب  نم  قاـیتشا  تسا .) یمدآ  هارمه  هشیمه  گرم   ) ناوـج نارتـخد 
هدنرد ناگرگ  منیبیم  ایوگ  دیـسر و  مهاوخ  نآ  هب  نیقی  هب  هک  هدش  هدیزگرب  یهاگ  تداهـش  نم  يارب  تسا ! فسوی  رادـید  هب  بوقعی 

زا دننکیم . رپ  ار  دوخ  یلاخ  ياهکشم  یهت و  ياهمکـش  نم  زا  ییوگ  هدرک و  هراپ  هراپ  ار  منت  دنب  دـنب  البرک - سیواون و  نیب  نابایب -
. تسا تیب  لها  اـم  يدونـشخ  دـنوادخ  يدونـشخ  تسین ! يزیرگ  تسا ، هدروخ  مقر  نآ  رب  یهلا  ریدـقت  ملق  اروشاـع ) زور   ) هک زور  نآ 

شاداپ وا  مییابیکـش و  یهلا  شیامزآ  الب و  ربارب  رد  ام  میدونـشخ .) نامه  هب  زین  تیب  لـها  اـم  تسا  دونـشخ  نادـب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  )
وا هب  تشهب ) یلاع  تاجرد   ) سدـقلا ةریظح  رد  دوشیمن و  ادـج  يو  زا  ادـخ  لوسر  نت  هراپ  زگره  داد . دـهاوخ  ام  هب  ار  نارباـص  میظع 
ره دش . دهاوخ  افو  نانآ  طّسوت  شاهدعو  دوشیم و  نشور  شاهیّرذ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامـشچ  و  دـش ، دـهاوخ  قحلم 

تـساوخ هب  نم - هک  ارچ  دوش ، راپـسهر  ام  اب  دزاس ، دـنوادخ  ياقل  هدامآ  ار  دوخ  دـنک و  راثن  ام  هار  رد  ار  دوخ  نوخ  تسا  هداـمآ  سک 
«1 «. » درک مهاوخ  تکرح  حبص  ادرف  دنوادخ -

***
__________________________________________________

ص 366 و 367 ج 46 ، راونالاراحب ، ص 126 و  فوهل ،)  ) فوهلم (. 1)
350 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

: دهدیم ناشن  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  ياههبطخ  نیرتینعم  رپ  زا  هاتوک ، هبطخ  نیا 
نآ هب  تسنادیم  نآ  رد  ار  ادخ  ياضر  نوچ  یلو  دوب  هاگآ  یبوخ  هب  قارع - هب  رفس  رطخ - رپ  رفـس  نیا  هدنیآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ًالّوا -

. دومرف مادقا 
دهاوخ رب  رد  مالـسا  ناهج  يارب  یّمهم  راثآ  تّدـم  زارد  تّدـم و  هاتوک  رد  هک  دـیدیم  یهلا  گرزب  نومزآ  کـی  ار  نآ  رگید ، ریبعت  هب 
راختفا تّزع و  هسامح و  تربع و  زا  رپ  یـسرد  و  دش ، دهاوخ  نانآ  ینوگنرـس  مالـسا و  نانمـشد  نیرتکانرطخ  ییاوسر  ببـس  و  تشاد ،

. دراذگ دهاوخ  اجب  ناگدنیآ  يارب 
نازابکاپ طقف  ات  درکن  لافغا  تشاذگن و  ربخ  یب  نآ  هدـنیآ  زا  دـندوب  هداهن  ماگ  ریـسم  نیا  رد  هک  ار  دوخ  ناهارمه  زا  سک  چـیه  ًایناث -

مقر قح  هار  نادیهـش  نیرتهب  ناونع  هب  راگزور  رتفد  رد  ناشمان  دـیاب  هک  یناسک  نامه  دـننک ، تکرح  وا  اب  ادـخ  هار  رد  تداهـش  قشاـع 
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. دروخ

350 ص :  یهلا .....  مرح  مارتحا  - 38

هک یبش  رد  مالسلا ) هیلع  نیـسح  ماما  ردارب   ) هّیفنح نب  دّمحم  : » دنکیم لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شیوخ  دنـس  اب  سوواط  نب  دّیس 
ییافو یب  وت  ردارب ! يا  درک : ضرع  دـش و  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  ماـما  رـضحم  هب  دوب ، قارع  راپـسهر  هّکم  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  شیادرف 

نیرتمرتحم نیرتزیزع و  وت  یناـمب ، هّکم  رد  رگا  دـننک . نینچ  زین  وت  اـب  هک  منارگن  نم  ياهتخانـش ، تردارب ، ردـپ و  هب  تبـسن  ار  ناـیفوک 
. دوب یهاوخ  صخش 

نم ردارب ! ِْتیَْبلا ؛ اَذه  ُۀَمْرُح  ِِهب  ُحابَتُْسی  يذَّلا  َنوُکاَف  ِمَرَْحلا ، ِیف  َۀَیِواعُم   23 ُْنب ،...  ُدیزَی  ُْنب  ُدیزَی  یَنلاتْغَی  ْنا  ُْتفِخ  ْدَق  یِخا  ای  : » دومرف ماما 
«. دوش هتسکش  هناخ  نیا  تمرح  ببس  نیدب  دزیرب و  ادخ ) نما   ) مرح رد  ار  منوخ  دیزی ، هک  مراد  نآ  زا  میب 

اجنآ رد  وـت  هک  نک  چوـک  رگید  هتخانـشان  ياهنیمزرـس  هب  اـی  نمی  تمـس  هب  ینارگن ، تهج  نیا  زا  رگا  : » درک ضرع  هّیفنح  نب  دّـمحم 
«. تفای دهاوخن  تسد  وت  هب  یسک  يرتظوفحم و 

351 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«. مشیدنایم هراب  نیا  رد  َْتُلق ؛ امیف  ُرُْظنَأ  : » داد خساپ  مالسلا  هیلع  ماما 

کیدزن دیـسر . هّیفنح  نب  دّـمحم  هب  ربخ  نوچ  تسا ؛ قارع ) يوس  هب   ) ندرک چوک  هدامآ  ناهاگرحـس  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـندید  یلو 
: درک ضرع  تفرگ و  تسد  هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هقان  راهم  دمآ و 

؟ مشیدنایم هراب  نیا  رد  هک  يدومرفن  ایآ  ردارب ! يا 
. يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ يراپسهر باتش  نیا  اب  تسا  هدش  هچ  سپ  درک : ضرع 
؛ اًلیتَق َكارَی  ْنا  َءاش  ْدَق  َهَّللا ، َّنِإَف  ْجُرْخا  مالـسلا  هیلع  ُْنیَـسُح  ای 23  َلاقَف : َُکْتقَراف ، ام  َدـَْعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  یناـتَأ  : » دومرف

: دومرف نم  هب  مدید ، باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مدش ، ادج  وت  زا  هک  یماگنه 
!«. دنیبب هتشک  ار  وت  دهاوخیم  دنوادخ  وش ، قارع )  ) راپسهر نیسح ! يا 

دوخ اب  ار  نانز  نیا  ارچ  لاح  نیا  اب  میدرگیم .» رب  ادخ  يوس  هب  مییادخ و  نآ  زا  ام  َنوُعِجاَر ؛» ِْهَیلِإ  اَّنِإَو  ِهَّلل  اَّنِإ  : » » تفگ هّیفنح  نب  دّمحم 
!؟ يربیم

: دومرف نم  هب  ادخ  لوسر  ایابَس ؛ َّنُهیرَی  ْنَأ  َءاش  ْدَق  َهَّللا  َّنِإ  ِیل : َلاق  ْدَق  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
!!«. دنیبب ریسا  ار  نانآ  هک  دهاوخیم  دنوادخ 

«1 ! » تفر درک و  یظفاحادخ  شردارب  اب  وگتفگ  نیا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما 
***

یّمهم تقیقح  يور  زا  هدرپ  داد ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شدنبلد  دنزرف  هب  ایؤر  ملاع  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  يروتـسد 
نیا و  تراسا ، تداهش و  هاگ  دوشیم و  سّدقم  فادها  هب  ندیـسر  يزوریپ و  ببـس  نمـشد  نتـسکش  مهرد  هاگ  هک  نیا  نآ  تشادرب و 

! دوب تراسا  تداهش و  تبون  راب 
رـسمه و تراسا  شنارای و  ماما و  تداهـش  اـب  هک  درکیم  باـجیا  یهلا  هغلاـب  تمکح  تسین ، تمکح  نودـب  ادـخ  تساوخ  کـش ، یب 

هرهچ زا  هدرپ  وس ، کی  زا  شنارتخد  رهاوخ و 
__________________________________________________
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ص 364 ج 44 ، راونالاراحب ، 128 و  ص 127 - فوهل ،)  ) فوهلم (. 1)
352 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

مالسلا و هیلع  نیسح  ماما  رگید ، يوس  زا  دنروشب و  اهنآ  ّدض  رب  مالـسا  ناهج  دوش و  هتـشادرب  هّیما  ینب  نامیا  یب  ملاظ و  نامکاح  نیگنن 
زا دنریگارف و  اهنآ  بتکم  زا  ار  یگدازآ  سرد  دندرگ و  مولظم  ياهتّلم  هودق  هوسا و  هک  دـننک  ادـیپ  ناهج  خـیرات  رد  یهاگیاج  شنارای 

! ددرگ ازج  زور  عیفش  نیرتگرزب  هک  دسر  یماقم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  موس ، يوس 

352 ص :  دهدیم .....  ربخ  شیوخ  تداهش  زا  مالسلا  هیلع  ماما  - 39

بنیز ترـضح  رـسمه   ) رفعج نب  هَّللادبع  دنک ، تکرح  قارع  تمـس  هب  دراد  دصق  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دیـسر  ربخ  هنیدم  مدرم  هب  نوچ 
: تشون مالسلا  هیلع  ماما  يارب  نومضم  نیدب  ياهمان  مالسلا ) اهیلع 

هّکم زا  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  دـعب ! اّما  رفعج ، نب  هَّللادـبع  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب  »
حور وت  هک  ارچ  دوش ، شوماـخ  نیمز  رون  هجیتن  رد  دـیوش و  هتـشک  تنادـناخ  وت و  تروص ، نآ  رد  هک  مراد  ار  نآ  میب  نم  وشم ! جراـخ 
ناما تنادناخ  نادنزرف و  لام و  ناج و  يارب  هّیما ، ینب  همه  دیزی و  زا  نم  امرفم ! باتش  قارع  تمـس  هب  نتفر  رد  ینانمؤم . ریما  تیاده و 

«. مالسلاو مریگیم .
: تشون يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

یِماـنَم ِیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُـسَر  يّدَـج  ُْتیَأَر  یِّنَأ  َکُِـملْعُأ  َو  َتْرَکَذ ، اـم  ُتْمِهَف  َو  ُهـُتْأَرَقَف  َّیَلَع  َدَرَو  َکـَباتِک  َّنِإَـف  ُدـَْعب ! اَّمَأ  »
ِهَّللاَو ِینُوُلتْقَی ؛ َو  ِینوُجَرْخَتْـسَال  ِضْرَْألا  ِّماوَه  ْنِم  ٍۀَّماه  ِرْحُج  ِیف  ُْتنُک  َْول  یِّمَع  َْنباَی  ِهَّللاَو  َّیَلَع ، َْوأ  َناـک  ِیل  َُهل ، ٍضاـم  اـَنَأ  َو  ٍْرمَأـِب  ِینَرَّبَخَف 

. متسناد ار  تدوصقم  مدناوخ و  ار  نآ  دیسر ، متـسد  هب  تاهمان  دعب ! اّما  ُمالَّسلاَو ؛ ِْتبَّسلا  یَلَع  ُدوُهَْیلا  ِتَدَتْعا  اَمَک  َّیَلَع  َّنُدَتْعََیل  یّمَع  َْنباَی 
( ًارهاظ  ) هاوخ موریم  نامرف  نآ  ماجنا  یپ  رد  نم  داد و  ینامرف  نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  مّدج  نم  هک  مهدیم  ربخ  وت  هب 

لتق هب  هدروآ و  نوریب  اـجنآ  زا  ارم  مشاـب ، زین  یموـب  هنایـشآ  رد  نم  رگا  وـمع ! رـسپ  يا  دـنگوس ! ادـخ  هـب  مناـیز . هـب  اـی  دـشاب  مـعفن  هـب 
رب دناهدومن ، متس  تبسلا ) موی   ) هبنش زور  يارجام  رد  هک  دوهی  موق  نوچمه  نانآ  ومع ! رسپ  يا  دنگوس  ادخ  هب  دنناسریم .

353 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 «. » تشاد دنهاوخ  اور  متس  نم 

***
تایانج و رب  دـیزی و  ربارب  رد  ندـش  میلـست  دـیدیم : یهار  ود  رـس  رب  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـهدیم  ناشن  یبوخ  هب  تاریبعت  نیا 

هدیزگرب ار  یمود  مالسلا  هیلع  ماما  و  ندرپس ، رگرادیب  هنادنمتفارش و  تداهش  هب  نت  میلست و  مدع  و  نداهن ، هّحـص  هّیما  لآ  ياهیهارمگ 
. دندرکیم هیصوت  ار  لّوا  هار  یهورگ  دنچ  ره  دوب ،

شزاس تشذگ - نآ  حرـش  و  دادیم - هیواعم  تموکح  نامزرد  هک  يدـیدش  ياهرادـشه  هدـنبوک و  غاد و  ياههمان  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
یلو دـنیامن ، دیهـش  ای  دـننک  میلـست  هب  راداو  روز  هب  ار  ترـضح  نآ  ای  دنتـشاد  میمـصت  مه  اهنآ  و  دوب ، هدومرف  تاـبثا  ار  دوخ  يریذـپان 

مالسا ناهج  رد  تّدم - زارد  تّدم و  هاتوک  رد  يراثآ - هچ  و  داد ، دهاوخ  يور  یتکرح  لّوحت و  هچ  تداهش  نیا  تشپ  رد  دنتسنادیمن 
. تشاذگ دهاوخ  ياج  هب 

353 ص :  دریذپیمن .....  ار  نمشد  ناما  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 40

ياضاقت تفر و  هّکم ) رادنامرف   ) دیعـس نب  ورمع  دزن  هب  هدش  ناساره  مالـسلا  هیلع  ماما  خساپ  دوخ و  داهنـشیپ  لابند  هب  رفعج  نب  هَّللادـبع 
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نب ورمع  ددرگزاب . هّکم  هب  دـهاوخب  وا  زا  دـهد و  نانیمطا  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  تساوخ  يو  زا  درک و  مالـسلا  هیلع  ماـما  يارب  هماـن  ناـما 
. یشیاسآ ناما و  رد  نم  رانک  رد  وت  هک  ایب  نم  دزن  هب  هک  دش  روآدای  نآ  رد  تشون و  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  ياهمان  دیعس 

: تشاد موقرم  نینچ  خساپ  رد  دیسر ، مالسلا  هیلع  ماما  تسد  هب  هکم  رادنامرف  همان  ناما  نوچ 
َلاق َو  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  ِهَّللا  َیلا  اعَد  ْنَم  َهَّللا  ِِققاـُشی  َْمل  ُهَّنِإ  َو  ِةَرِخآـْلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ًاْریَخ  َتیِزُجَف  ِیتَلِـص  َو  يِّرب  ََّیلا  َکـِباتِِکب  َتْدَرا  َْتنُک  ْنا  »

َناما اَنل  ُبِجُوت  اْینُّدلا  ِیف  ًۀَفاخَم  َهَّللا  ُلَأْسَنَف  اْینُّدلا  ِیف  ُهْفَخَی  َْمل  ْنَم  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤی  َْمل  َو  ِهَّللا ، ُناما  ِنامْالا  ُْریَخ  َو  َنیِملْسُْملا  َنِم  ِینَّنِإ 
__________________________________________________

( توافت رصتخم  اب   ) 218 ص 217 - ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  116 و  ص 115 - ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 1)
354 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ار مدرم  هک  یـسک  نآ  نیقی ! هب  ینیبب ، کین  شاداپ  ترخآ  ایند و  رد  تسا  نم  اب  دنویپ  یکین و  همان  نیا  زا  تدوصقم  رگا  ُهَدـْنِع ؛ ِةَرِخْالا 
، ناما نیرتهب  دنکیمن . تفلاخم  ادخ  اب  زگره  مناناملـسم ، زا  نم  دیوگیم  دهدیم و  ماجنا  حلاص  لمع  دناوخیم و  ارف  دنوادخ  يوس  هب 
هک مینکیم  بلط  ایند  رد  ار  یفوخ  دـنوادخ  زا  تسا . هدرواین  نامیا  ادـخ  هب  دـسرتن  دـنوادخ  زا  ایند  رد  هک  سک  نآ  و  تسادـخ ، ناـما 

«1 !«. » دشاب وا  دزن  ترخآ  رد  ام  ناما  بجوم 
***

هّیما و ینب  اریز  تشادـن ، ینانیمطا  اهنآ  ناما  اههتفگ و  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ًالّوا : هک  دـهدیم  ناشن  یبوخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  نیا 
ياهبانط نیا  اب  و  تسین ، دامتعا  روخ  رد  یـصاخشا  نینچ  همان  ناما  و  تمایق ، زور  هب  هن  دنتـشاد ، ادـخ  هب  یتسرد  نامیا  هن  اهنآ  لـماوع 

. تفر هاچ  هب  دشیمن ، زگره  هدیسوپ 
رد دوـب . اـهنآ  كرد  رکف و  زا  رتارف  هک  درکیم  لاـبند  ار  یفدـه  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  ناـمرف  هـب  مالـسلا  هـیلع  ماـما  ًاـیناث :
هللا یلص  ربمایپ  شّدج  نییآ  نید و  تساوخیم  مالسلا  هیلع  ماما  دنامب و  ملاس  مالسلا  هیلع  ماما  دنتـساوخیم  اهنآ  ضرف ، نیرتهنانیبشوخ 

. دوبن نکمم  یتسرپ - تب  ّتیلهاج و  رصع  ياههلافت  هّیما - ینب  تموکح  اب  هک  يزیچ  دنامب ، ملاس  هلآ  هیلع و 

354 ص :  قح .....  هملک  يالعا  يارب  مایق  - 41

هفوک مدرم  ّتیعضو  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  درک . دروخرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناوراک  اب  هّکم  نوریب  رد  برع ) فورعم  رعاش   ) قدزرف
!«. تسوت ّدض  رب  ناشیاهریشمش  وت و  اب  مدرم  ياهلد  : » داد خساپ  قدزرف  درک و  لاؤس 

اُولَْطبا َو  ِضْرَْألا ، ِیف  َداسَْفلا  اوُرَهْظَأ  َو  ِنامْحَّرلا ، َۀَـعاط  اوُکََرت  َو  ِناْطیَّشلا ، َۀَـعاط  اُومَِزل  ٌمْوَق  ِءـالُؤه  َّنا  ُقَدْزَرَف  اـی  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما 
ِیف ِداهِْجلا  َو  ِهِعْرَش  ِزازْعِإ  َو  ِهَّللا  ِنید  ِةَرُْصِنب  َماق  ْنَم  یلْوَأ  اَنَأ  َو  َنیکاسَْملا ، َو  ِءارَقُْفلا  ِلاْومَأ  ِیف  اوَُرثْأَتْسا  َو  َروُمُْخلا ، اُوبِرَش  َو  َدوُدُْحلا ،

__________________________________________________

ص 203 مالسلا ،) هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرش   ) رکاسع نبا  خیرات  (. 1)
355 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

اهر ار  ناـمحر  يادـخ  تعاـطا  دـنتفریذپ و  ار  ناطیـش  يوریپ  هک  دنتـسه  یهورگ  ناـنیا  قدزرف ! يا  اـْیلُْعلا ؛ َیِه  ِهَّللا  ُۀَِـملَک  َنوُکَِتل  ِِهلِیبَس ؛
هژیو ار  ناگراچیب  ناریقف و  ياهییاراد  دندیـشون و  اههداب  دندرب و  نیب  زا  ار  یهلا  دودح  دـنتخاس و  راکـشآ  ار  داسف  نیمز  رد  دـندرک و 

«. دشاب زوریپ  دنوادخ  نییآ  ات  مرتراوازـس ، شهار  رد  داهج  شنییآ و  يدنلبرـس  دنوادخ و  نید  يرای  هب  سک  ره  زا  نم  دـنتخاس و  دوخ 
«1»

. تفر تشگرب و  نخس  نیا  ندینش  اب  قدزرف 
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***
هب نتفر  هکلب  درکیمن ، باسح  هجو  چیه  هب  هفوک  مدرم  يرادافو  تیامح و  يور  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  نخس  نیا 

هفیظو دنک  لزلزتم  ار  هیامورف  ناملاظ  تردق  ياههیاپ  و  دزادنیب ، مالسا  ناهج  رد  ار  یمیظع  جوم  نآ ، رد  وا  تداهش  هک  ینیمزرس  يوس 
ای ددرگزاب ، هّکم  هب  هداد  رییغت  ار  شیوخ  ریسم  داد ، وا  هب  دوخ  هک  یباوج  اب  قدزرف و  نخس  ندینش  اب  دوب  راوازـس  ّالا  و  تسنادیم ، دوخ 

. دریگ شیپ  رد  ار  يرگید  هار 
قسف و  لیطعت ، ار  یهلا  دودح  و  هدرمش ، مّدقم  ادخ  تعاطا  رب  ار  ناطیـش  تعاطا  هک  یناسک  اب  هزرابم  مالـسلا  هیلع  ماما  رگید ، ریبعت  هب  و 

ره دوش و  مامت  هک  یتمیق  ره  هب  تسنادیم ؛ دوخ  یلـصا  هفیظو  دندوب ، هدرک  لامیاپ  ار  نافعـضتسم  قوقح  و  هتخاس ، راکـشآ  ار  روجف  و 
! دزادرپب نآ  يارب  تسا  مزال  هک  ییاهب 

355 ص :  هفوک .....  مدرم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  رگید  همان  - 42

نومضم هک  داتسرف  نایفوک  يارب  يوادیص » رّهسم  نب  سیق   » طّسوت ياهمان  دیسر ، « 2 « » هّمرلا نطب  زجاح   » يداو هب  مالسلا  هیلع  ماما  نوچ 
: تسا نینچ  نآ 

، َنیِملْسُْملا َو  َنینِمْؤُْملا  َنِم  ِِهناوْخا  یلِإ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َنِم  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
__________________________________________________

ص 594 ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  218 و  ص 217 - صاوخلا ، ةرکذت  (. 1)
دنسریم رگیدکی  هب  اجنآ  رد  هفوک  هرصب و  مدرم  هک  هفوک  ریسم  رد  تسا  یلزنم  هّمرلا ، نطب  (. 2)

356 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ِعامتْجا َو  ْمُِکیْأَر ، ِنْسُِحب  ِهیف  ِینُِربُْخی  ِینَئاج  ٍلیقَع  ِْنب  ِِملْـسُم  َباتِک  َّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ  َوُه ، ّالِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  َهَّللا  ُمُْکَیلِإ  ُدَمْحَأ  ّینِإَف  ْمُْکیَلَع ؛ ٌمالَس 

َۀَّکَم ْنِم  ْمُْکَیلِإ  ُتْصَخَش  ْدَق  َو  ِرْجَْألا ، ُمَظْعَأ  َِکلذ  یلَع  ْمُکَبیُثی  ْنَأ  َو  َْعنُّصلا ، اَنل  َنِسُْحی  ْنَأ  َهَّللا  ُْتلَأَسَف  انِّقَِحب ، ِبَلَّطلا  َو  انِرْصَن ، یلَع  ْمُِکئَلَم 
ِهِذه یِماَّیَأ  یف  ْمُْکیَلَع  ٌمِداق  یِّناَف  اوُّدِج ، َو  ْمُکَْرمَأ  اوُشِمْکاَف  یلوُسَر  ْمُْکیَلَع  َمِدَـق  اذِإَف  ِۀَـیِوْرَّتلا ، َمْوَی  ِۀَّجَْحلا  ِيذ  ْنِم  َْنیَـضَم  ٍنامَِثل  ِءاثَلُّثلا  َمْوَی 

«. ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  َو  ُهَّللا ، َءاش  ْنِإ 
ار ییادخ  میوگیم  ساپس  مکیلع ؛ مالس  ناملـسم ! نمؤم و  ناردارب  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  نابرهم ، هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  »
ام ّقح  نتفرگ  ام و  يرای  رب  ناتناگرزب  داّحتا  ّتین و  نسح  زا  ارم  دیسر ، متسد  هب  لیقع  نب  ملـسم  همان  دعب : اّما  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک 

- هّجح يذ  متشه  هبنش  هس  زور  نم  دنک ، تیانع  گرزب  شاداپ  امـش  هب  دنادرگ و  وکین  ار  نامراک  ات  مناهاوخ  دنوادخ  زا  تخاس . ربخ  اب 
. دینک شالت  باتش و  ناتراک  رد  رتشیب  هچ  ره  دمآ  ناتدزن  هب  نم  هداتسرف  هک  یماگنه  ماهدش . راپسهر  امـش  يوس  هب  هّکم  زا  هیورت - زور 

!«. داب امش  رب  دنوادخ  تکرب  تمحر و  مالس و  موشیم . دراو  امش  رب  دهاوخب - ادخ  رگا  اهزور - نیمه  رد  نم 
ار يو  میمت » نب  نیصح  . » دیسر هّیسداق »  » هب هک  هاگنآ  ات  درک ، تکرح  هفوک  تمس  هب  مالسلا  هیلع  ماما  همان  اب  يوادیـص  رّهـسم  نب  سیق 

مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  ورب و  هرامالاراد  رـصق  زارف  رب  تفگ : يو  هب  هَّللادیبع  داتـسرف . دایز » نب  هَّللادـیبع   » دزن هب  درک و  ریگتـسد 
. وگب ازسان 

: تفگ نینچ  تفر و  رصق  زارف  رب  سیق 
، متسه امش  يوس  هب  يو  هداتسرف  نم  تسادخ و  لوسر  رتخد  همطاف  رـسپ  ادخ ، قلخ  نیرتهب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نیا  مدرم ! يا  »

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  درک و  تنعل  ار  شردـپ  دایز و  نب  هَّللادـیبع  سپـس  دـینک .» تباجا  ار  وا  مدـش ، ادـج  زجاـح  يداو  رد  وا  زا 
. دومن تمحر  بلط  مالسلا 
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شفیرش رکیپ  دندنکفا ؛ ریز  هب  رصق  يالاب  زا  ار  يو  داد  روتسد  دایز  نب  هَّللادیبع 
357 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 . » دیسر تداهش  هب  دش و  هعطق  هعطق 
***

هیلع ماما  دندوب ، هدراذگ  لیقع  نب  ملسم  مالسلا  هیلع  ماما  هدنیامن  تسد  رد  تعیب  تسد  هفوک  مدرم  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  همان  نیا 
دیاش تشون ، اهنآ  هّیحور  تیوقت  يارب  ار  همان  نیا  تشاد ، یهاگآ  نانآ  ینکـش  نامیپ  هقباس  ناـیفوک و  فیعـض  هّیحور  زا  نوچ  مالـسلا 
دننک تمواقم  دنشاب و  ملسم »  » رانک رد  دندنویپیم  اهنآ  هب  يدوز  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دیما  نیا  هب  دنتسیاب و  دوخ  نامیپ  رس  رب  راب  نیا 

. تفرگیم دوخ  هب  يرگید  لکش  عاضوا  دندرکیم ، نینچ  رگاو 
ار اهینتفگ  هرامالاراد  رصق  زارف  زا  داد و  ماجنا  ار  دوخ  تلاسر  عقاو  رد  وا  یلو  دش ؛ دیهـش  ریگتـسد و  مالـسلا  هیلع  ماما  هداتـسرف  هچرگ 

رییغت ّتلذ  میلـست و  يوس  هب  ار  دوخ  ریـسم  ماجنارـس  و  دندینـشن ، ار  حیرـص  مایپ  نیا  ییوگ  هفوک  بلط  تیفاع  لدزب و  مدرم  یلو  تفگ ،
. دنداد

357 ص :  قح .....  يایحا  يارب  مایق  - 43

زا هک  « 2  » عیطم نب  هَّللادبع  اب  داتفا و  هار  هّمرلا » نطب   » زا هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا : هدرک  لقن  يرونید »  » فورعم ثّدحم 
مالسلا هیلع  ماما  هب  يو  درک . دروخرب  دمآیم ، قارع 

__________________________________________________

( توافت رصتخم  اب   ) 370 ص 369 - ج 44 ، راونالاراحب ، ص 418 و  دیفم ، داشرا  ص 297 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 1)
وشن مالسا  ردصباهتلا  رپ  هعماج  رد  مدرم  مومع  دننامه  و  دمآ . ایند  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  عیطم » نب  هَّللادبع  (. » 2)
ریبز نب  هَّللادبع  هاپس  هب  تخیرگ و  هنیدم  زا  رهش - نآ  مدرم  ماع  لتق  هنیدم و  هب  دیزی  هاپـس  شروی  ماگنه  هّرح - يارجام  رد  تفای . ومن  و 

رد یفقث  فسوی  نب  جاّجح  هاپس  طّسوت  مود  هرصاحم  نامز  رد  زین  دیزی و  هاپس  طّسوت  ادخ  هناخ  لّوا  هرصاحم  نامز  رد  تسویپ . هّکم  رد 
زا راتخم  مایق  نتفرگ  جوا  زا  سپ  یلو  دـش  بوصنم  هفوک  تموکح  هب  ریبز  نبا  يوس  زا  ماجنارـس  يو  تساخرب . عاـفد  هب  ریبز  نبا  راـنک 

ص ج 3 ، ۀـباغلادسا ، هب : دوش  هعجارم  . ) تشگنزاـب ریبز  نب  هَّللادـبع  دزن  هّکم  هب  مرـش  زا  تخیرگ و  ریبز  نب  بعـصم  دزن  هرـصب  هب  هفوک 
(145 ص 144 - ج 5 ، دعس ، نبا  تاقبط  ص 217 و  ج 4 ، ریثانبا ، لماک  262 ؛

358 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
؟ دناشک نوریب  وت  ّدج  مرح  ادخ و  مرح  زا  ار  وت  زیچ  هچ  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  وت  يادف  مردام  ردپ و  درک : ضرع  داد و  مالس 

هفوک مدرم  ِعَِدْبلا ؛ ِۀَتاما  َو  ِّقَْحلا  ِِملاعَم  ِءایْحِإ  ْنِم  اْوَجَر  اِمل  ْمِْهیَلَع  َمِدـْقَأ  ْنَأ  ِینَنُولَأْسَی  َِّیلِإ  اُوبَتَک  َۀَـفوُْکلا  َلْهَأ  َّنِإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
«. دوش دوبان  اهتعدب  هدنز و  قح  ياههناشن  هّیما ) ینب  هیلع  مایق  اب   ) هک دیما  نادـب  مورب  نانآ  يوس  هب  هک  دنتـساوخ  نم  زا  دنتـشون و  همان 

«1»
***

زا دـننک و  بجعت  هفوک  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تکرح  زا  رمع » نب  هَّللادـبع   » و ساّبع » نبا   » و هّیفنح » نب  دّـمحم   » لاـثما هک  یماـگنه 
رد هک  عیطم  نب  هَّللادبع  دـننام  يدرف  هک  تسین  بّجعت  ياج  دنـشاب ، ربخ  یب  مالـسا  خـیرات  رد  زاستشونرـس  تکرح  نیا  قمع  هفـسلف و 

. دور ورف  یتفگش  هب  تشادن  ياهقباس  مالسا 
«، تساهتعدب ندرک  دوبان  قح و  يایحا  نم  فده  : » دومرف هک  تسا ، وا  باوج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ترابع  تسا  مهم  ام  يارب  هچنآ  یلو 
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! تراسا تداهش و  قیرط  زا  ای  دشاب ، فیرح  رب  هبلغ  قیرط  زا  هاوخ 

358 ص :  مالسلا .....  هیلع  ربکا  یلع  شدنزرف  اب  مالسلا  هیلع  ماما  ینعم  رپ  يوگتفگ  - 44

مالسلا هیلع  ماما  دوب  رهظ  عقوم  دیـسر . « 2 « » هّیبلعث  » لزنم هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  دنکیم : لقن  فورعم  خّروم  یمزراوخ 
ضرع مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  شدـنزرف  تساخرب . باوخ  زا  نایرگ  سپـس  تفرگ . ارف  ار  يو  یکبـس  باوخ  دـمآ ، دورف  اـجنآ  رد 

. دنکن نایرگ  ار  تناگدید  دنوادخ  تسیچ ؟ وت  هیرگ  ببس  ناجردپ ! درک :
یِسْأَِرب ُْتقَفَخ  یِّنَأ  َکُِملْعُأَف  ایْؤُّرلا ، اَهیف  ُبَذُْکت  ٌۀَعاس ال  اهَّنِإ  َّیَُنب  ای  : » داد خساپ  مالسلا  هیلع  ماما 

__________________________________________________

ص 245 لاوطلا ، رابخا  (. 1)
جارختـسا ار  یبآ  دساینب ، زاهبلعث  مان  هب  يدرم  ناکم  نیا  رد  تسا . هدش  عقاو  هّکم  هب  هفوک  ریـسم  رد  قوقـش  یلزنم  کی  رد  هّیبلعث ، (. 2)

ص 78) ج 2 ، نادلبلا ، مجعم  . ) دش فورعم  يو  مان  هب  ناکم  نآ  تبسانم  نیمه  هب  درک و 
359 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ْتَیُِعن انَسُْفنَأ  َّنَأ  ُتِْملَعَف  ِۀَّنَْجلا ؛ َیلِإ  ُعَرْسَت  ْمُِکب  ایانَْملا  َو  َریسَْملا  َنوُعَرْسَت  ْمُکَّنِإ  ُْنیَـسُح ! ای  َلاقَف : َّیَلَع  َفَقَو  ٍسَرَف  یلَع  ًاسِراف  ُْتیَأَرَف  ًۀَقْفَخ 
! نیسح يا  : » تفگ داتـسیا و  مربارب  رد  يراوس  بسا  مدید  باوخ  رد  تسین . غورد  نآ  باوخ  هک  تسا  یتعاس  نامز ، نیا  مدنزرف ! اْنَیلِإ ؛

«. دهدیم ربخ  ام  گرم  زا  هک  متسناد  سپ  دربیم ،»! تشهب  هب  ار  امش  باتش  اب  گرم  دیوریم و  ناباتش  امش 
.»!؟ میتسین قح  رب  ام  ایآ  ناج ! ردپ  ِّقَْحلا ؛ یَلَع  انْسَلَفَأ  َِتبَأ  ای  : » درک ضرع  ربکا  یلع 

يوس هب  ناگدـنب  همه  تشگزاب  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  مدـنزرف ! يرآ ، ُدابِْعلا ؛! ُعَجْرَم  ِْهَیلِإ  يِذَّلاَو  َّیَُنب  اـی  یَلب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما 
«. میّقح رب  تسوا ،

«. میرادن یکاب  ندرم  زا  سپ ، ِتوَْملِاب ؛ یلاُبنَال  ًاذإ  : » درک ضرع  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع 
هب يردپ  هیحان  زا  هک  یـشاداپ  نیرتهب  وت  هب  دنوادخ  ٍِدلاو ؛ ْنَع  ًادـَلَو  ِِهب  يزَج  ام  َْریَخ  َّیَُنب  ای  ُهَّللا  َكازَج  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

«1 «. » دیامرف اطع  دوشیم ، هداد  شدنزرف 
نیا و  دوب ، هدـمآ  ًارارک  تداهـش  زا  لابقتـسا  ترـضح ، نآ  نیـشیپ  نانخـس  رد  اریز  درکیمن ، هیرگ  دوخ  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  نیقی  هب 

. نیملسم مالسا و  لاح  هب  ای  دوب ، باحصا  نادنزرف و  لاح  هب  ای  مالسلا  هیلع  ماما  هیرگ  تشادن ، هنیمز  نیا  رد  يدیدج  بلطم  باوخ 
نـشور ار  زیچ  همه  زین  وا  هناـصلخم  هناعاجـش و  خـساپ  دوب ، مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  شدیـشر  دـنزرف  يارب  یگرزب  نومزآ  لاـح  ره  رد  و 
شوغآ اب  هکلب  دنوریمن  ورف  بارطـضا  رد  تداهـش  ربخ  زا  و  دنرادن ، كاب  زیچ  چیه  زا  قح ، ریـسم  رد  نادناخ  نیا  داد  ناشن  و  تخاس ،

. دننکیم لابقتسا  نآ  زا  زاب 

359 ص :  مالسلا .....  هیلع  ماما  بیقعت  رد  هّیما  ینب  - 45

هچ ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  تفگ : درک و  مالس  هدش  بایفرش  مالـسلا  هیلع  ماما  رـضحم  هب  يدزا » هّرهابا   » مان هب  يدرم  هّیبلعث »  » هاگلزنم رد 
؟ يدمآ نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تّدج  مرح  ادخ و  مرح  زا  هک  دش  ببس  يزیچ 

__________________________________________________

ص 226 ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
360 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
َو ُۀَیِغاْبلا ! ُۀَئِْفلا  ِینَُلتْقََتل  َةَّرِه  ابَأ  ای  ِهَّللا  ُْمیَأ  َو  ُْتبَرَهَف ، یِمَد  اُوبَلَط  َو  ُتْرَبَصَف ، یضْرِع  اوُمَتَش  َو  ُتْرَبَصَف ، یلام  اوُذَخَأ  َۀَّیَمُأ  ِیَنب  َّنِإ  َةَّرِه ! ابَأ  ای  »

ِیف ْتَمَکَحَف  ْمُْهنِم  ٌةَأَْرما  ْمُْهتَِکلَم  ْذِإ  ٍأَبَس  ِمْوَق  ْنِم  َّلَذَأ  اُونوُکَی  یّتَح  ْمُهَّلُِذی  ْنَم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َّنَطِّلَُـسَیل  َو  ًاعِطاق ، ًاْفیَـس  َو  اًِلماش  ًّالُذ  ُهَّللا  ُمُهَّنَِـسْبلََیل 
«. ْمِِهئامِد َو  ْمِِهلاْومَأ 

، دندوب منوخ  نتخیر  ددص  رد  مدرک ، ربص  دنتـسکش ، ار  متمرح  مدرک ، ییابیکـش  نم  دندرک و  فّرـصت  ار  ماییاراد  هّیما  ینب  هّرهابا ! يا  »
ریگارف ِّتلذ  سابل  دنوادخ  نیقی ، هب  یلو  تشک ؛ دنهاوخ  ارم  رگمتـس  یهورگ  هّرهابا ! يا  ادخ ! هب  دنگوس  و  مدـش ؛ رود  نانآ  زا  راچان  هب 

أبـس موق  زا  هک  درک  دهاوخ  ّطلـسم  نانآ  رب  ار  یـسک  دنوادخ  دیـشک و  دـهاوخ  نانآ  رب  ار  ياهدـنّرب  ریـشمش  دـیناشوپ و  دـهاوخ  نانآ  رب 
«1 «. » دناریم مکح  ناشناج  لام و  رب  هدوب و  ناشرادمامز  ینز  هک  یموق  نامه  دندرگ  رتراوخ 

360 ص :  دراذگیم .....  دازآ  تشگزاب  يارب  ار  مدرم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 46

ملسم و تداهش  رب  هوالع   ) رطقی نب  هَّللادبع  شایعاضر - ردارب  تداهش  ربخ  دیسر ، « 2 « » هلابز  » هاگلزنم هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه 
: دناوخ مدرم  يارب  دروآ و  نوریب  ار  ییاهتشون  دینش ، ار  یناه -)

، اُنتَعیـش اْنَتلَذَخ  ْدَق  َو  َرُطْقَی ، ِْنب  ِهَّللاُدـْبَع  َو  َةَوْرُع  ِْنب  ِیناه  َو  ٍلیقَع  ِْنب  ِِملْـسُم  ُْلتَق  ٌعیـضَف ! ٌرَبَخ  اناتَأ  ْدَـقَف  ُدـَْعب ؛ اَّمَأ  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
لیقع نب  ملسم  تداهش  راوگان  ربخ  دعب ! اّما  نابرهم ، هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ٌمامِذ ؛ اَّنِم  ِْهیَلَع  ِْسَیل  ْفِرَْصنَْیلَف ، َفارِْـصنِْإلا  ُمُْکنِم  َّبَحَأ  ْنَمَف 

. دناوتیم ددرگرب  دهاوخب  امش  زا  سک  ره  سپ  دندیشک ، تسد  ناميرای  زا  ام  نایعیش  دیـسر ، ام  هب  رطقی  نب  هَّللادبع  هورع و  نب  یناه  و 
«. تسین وا  هدهع  رب  ام  زا  یتعیب  چیه 

نامه اهنت  دندش ، هدنکارپ  ماما  فارطا  زا  تسار  پچ و  زا  مدرم  نانخس ، نیا  لابند  هب 
__________________________________________________

368 ص 367 - ج 44 ، راونالاراحب ، 124 و  ص 123 - ج 5 ، مثعانبا ، حوتف  ص 226 ؛ ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
هّیبلعث لزنم  کیدزن  هّکم ، هب  هفوک  ریسم  رد  فورعم ، تسا  یهاگلزنم  هلابز ، (. 2)

361 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. دندنام یقاب  دندوب ، هارمه  وا  اب  هنیدم  زا  هک  ترضح  نآ  نارای  زا  هّدع 

نامرف عیطم  همه  ناماس  نآ  مدرم  هک  دوشیم  دراو  يرهش  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دندرکیم  رکف  ياهّدع  هک  دومرف  تهج  نادب  ار  نخس  نیا 
هفوک يافو  یب  مدرم  دندید  هک  یماگنه  یلو  درب ! دنهاوخ  يّدام  هرهب  اهنآ  تفرگ و  دهاوخ  تسد  هب  ار  تموکح  مامز  ماما  دنتـسه و  وا 

«1 . » دندش هدنکارپ  ترضح  نآ  درگ  زا  تسین  شنارای  ماما و  يارب  تداهش  زج  یهار  ًاتدعاق  دندیشک و  ماما  يرای  زا  تسد 
***

و دـیدیم ، شیوخ  يارب  كانرطخ  رفـس  نیا  رد  یّـصاخ  ّتیرومأم  تلاسر و  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوخ  هب  نانخـس  نیا 
زاب هنیدم  ای  هّکم ، هب  تسیابیم  رطقی » نب  هَّللادبع   » و یناه »  » و ملسم »  » تداهـش هفوک و  مدرم  ینکـش  نامیپ  زا  عالّطا  ملع و  زا  دعب  هنرگ 

هک نیا  صوصخ  هب  دورب ، دوب  هدرک  ادیپ  لماک  ّطلـست  نآ  رب  دایز  نبا  هک  هفوک  يوس  هب  هک  نیا  هن  دهدن ، هار  دوخ  هب  يدـیدرت  ددرگ و 
دندرکیم ناـمگ  نیا  زا  ریغ  هک  اـهنآ  میوریم  شیپ  رطخ  يوـس  هب  اـم  دـیوگیم  تحارـص  اـب  درادیم و  رب  ناـهارمه  هـمه  زا  ار  تـعیب 

. دندرگزاب دندازآ ،

361 ص :  دنکیم ..... ! وگزاب  شنارای  يارب  ار  قیاقح  مالسلا  هیلع  ماما  - 47
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لیقع نب  ملسم  تداهش  ربخ  ندینش  زا  سپ  هلابز »  » هاگلزنم رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنکیم  لقن  يزودنق »  » ّتنـس لها  فورعم  دنمـشناد 
: دومرف نینچ  درک و  شناهارمه  هب  ور  نایفوک ، ییافویب  و 

ربارب رد  امـش  زا  سک  ره  مدرم ! يا  اَّنَع ؛ ْفِرَْـصنَْیلَف  ّالِإ  َو  اـنَعَم  ْمُقَْیلَف  ِۀَّنِـسَْألا  ِنْعَط  َو  ِْفیَّسلا  ِّدَـح  یلَع  ُِربْصَی  ْمُْکنِم  َناـک  ْنَمَف  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  »
«2 «. » دوش ادج  ام  زا  ّالا  دنامب و  ام  اب  تسا ، رابدرب  اههزین  مخز  ریشمش و  يزیت 

__________________________________________________

( توافت رصتخم  اب   ) ص 374 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 424 و  دیفم ، داشرا  301 ؛ ص 300 - ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 1)
ص 406 ةّدوملا ، عیبانی  (. 2)

362 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

362 ص :  انعم .....  رپ  يراعشا  بلاق  رد  ماما  فادها  - 48

لوسر دنزرف  يا  : » تفگ درک و  مالـس  قدزرف  دـید ، ار  فورعم  رعاش  قدزرف ، ات  تفریم  شیپ  هفوک  يوس  هب  نانچمه  مالـسلا  هیلع  ماما 
ماما ناگدید  زا  کشا  دنتشک »؟ ار  شناوریپ  و  لیقع - نب  ملـسم  تیومع - رـسپ  نانآ  هکنآ  اب  يدرک  دامتعا  هفوک  مدرم  هب  هنوگچ  ادخ !

: دومرف دش و  يراج 
تمحر ار  ملـسم  دنوادخ  اْنیَلَع ؛ ام  َیَِقب  َو  ِْهیَلَع  ام  یَـضَق  ْدَق  ُهَّنِإ  َالَأ  ِِهناوْضِر ، َو  ِِهتَّنَج  َو  ِِهناْحیَر  َو  ِهَّللا  ِْحَور  یلِإ  َراص  ْدَقَلَف  ًاِملْـسُم  ُهَّللا  َمِحَر  »

یقاب ام  فیلکت  زونه  درک و  لمع  شیوخ  فیلکت  هب  وا  دینادب  دش ، راپسهر  دنوادخ  ناوضر  تشهب و  ناحیر و  ْحَور و  يوس  هب  وا  دنک ،
«. تسا هدنام 

: دومرف داریا  ار  راعشا  نیا  سپس 
ُلَْبنَأ َو  یلْعَأ  ِهَّللا  ِباَوث  ُرادَف  ًۀَسیفَن  ُّدَُعت  اْینُّدلا  ِنُکَت  ْنِإَف 

ُلَْضفَأ ِهَّللا  ِیف  ِْفیَّسلِاب  ٍءيِْرما  ُْلتَقَف  ْتَأِْشنُأ  ِتوُْمِلل  ُناْدبَْألا  ِنُکَت  ْنِإ  َو 
ُلَمْجَأ ِقْزِّرلا  ِیف  ِءْرَْملا  ِصْرِح  ُۀَّلِقَف  ًارَّدَقُم  ًامِْسق  ُقازْرَْألا  ِنُکَت  ْنِإ  َو 

ُلَْخبَی ُّرُْحلا  ِِهب  ٍكوُْرتَم  ُلاب  امَف  اهُعْمَج  ِكْرَّتِلل  ُلاْومَْألا  ِنُکَت  ْنِإ  َو 
هدیرفآ گرم  يارب  اهندب  رگا  تسا و  رتدنمشزرا  رترب و  نآ  زا  تشهب )  ) یهلا ِشاداپ  يارس  دیآ ، رامش  هب  شزرا  اب  يویند  تاّذل )  ) رگا

يزور بلط  رد  ندوبن  صیرح  هدش ، میسقت  یهلا  ریدقت  هب  اهيزور  رگا  تسا و  رتهب  ادخ  هار  رد  ریشمش  تابرض  ریز  رد  تداهـش  هدش ،
«1 « ؟ دنزروب لخب  نآ ) ششخب  لذب و  رد   ) نادرمدازآ ارچ  دوشیم ، يروآعمج  نتشاذگاو  يارب  ییاراد  لاوما و  رگا  تسا و  رتابیز 

: تسا هدرک  لقن  نخس  نیا  لیذ  رد  زین  ار  هلمج  نیا  بقانم  باتک  رد  بوشآ  رهش  نبا 
ُلَحْرَأ َفْوَس  ْمُْکنَع  ِینارا  یِّناَف  َدَمْحا  َلآ  ای  ِهَّللا  ُمالَس  ْمُْکیَلَع 

«2 . » درک مهاوخ  چوک  امش  نایم  زا  يدوز  هب  منیبیم  نم  دمحا ! لآ  يا  امش  رب  دنوادخ  مالس 
__________________________________________________

ص 374 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 163 و  مالسلا ،) هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرش   ) رکاسع نبا  خیرات  (. 1)
104 ص 103 - ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (. 2)

363 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: تسا هدوزفا  راعشا  نآ  رب  ۀّمغلا » فشک   » ّفلؤم یلبرا »  » و

ُلَمْکا َو  یْهبا  ِْقلُْخلا  ُنْسُحَف  ًالامَک  اِهلْهَِأل  ًامْوَی  ُلاْعفَْألا  َِتناک  ْنا  َو 
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«1 . » تسا رتلماک  رتابیز و  وکین ، قالخا  سپ  تسوا  لامک  هیام  يزور  یمدآ  رادرک  رگا 
: دومرف درک و  ور  لیقع  نب  ملسم  رتخد  هب  ماما  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 

«2 !«. » دنتسه وت  نارهاوخ  ياج  هب  منارتخد  تردپ و  ياج  هب  نم  مرتخد ! ُِکتاوَخَأ ؛ ِیتاَنب  َو  ِكُوبَأ  اَنَأ  ِیتَْنبا ، ای  »
***

ربارب رد  میلـست  گـنن  زا  دوخ  ییاـهر  يارب  دـنادیم  وا  تسا  رگهوـلج  اًـلماک  راعـشا  نیا  رد  وا  فادـها  مالـسلا و  هیلع  ماـما  تمظع  جوا 
یگدامآ تداهـش و  شریذـپ  زج  یهار  هّیما  ینب  نامدود  زا  امن  ناملـسم  ناکرـشم  لاگنچ  زا  مالـسا  تاجن  يارب  هیامورف و  ناگماکدوخ 

هداـمآ دزاـسیم و  گرزب  فدـه  نیا  يارب  زین  ار  دوخ  ناراـی  قیرط  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  درادـن . دوـجو  اهریـشمش  زا  لابقتـسا  يارب 
. دنکیم

363 ص :  نمشد .....  اب  دروخرب  نیتسخن  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هبطخ  - 49

هفوک هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دورو  زا  يریگولج  يارب  دایز  نبا  يوس  زا  هک  یهاپـس   ) ّرح هاپـس  اب  « 3 « » مسح وذ   » هقطنمرد مالـسلا  هیلع  ماما 
: دومرف قورسم » نب  جاّجح   » هب ماما  دیسر  رهظ  زامن  تقو  نوچ  دندمآ ، دورف  اجنآ  رد  هاپس  ود  ره  درک و  دروخرب  دوب ) هدش  هداتسرف 

«. میرازگب زامن  ات  دنک ... ، تمحر  ارت  دنوادخ  وگب : ناذا  یِّلَُصن ؛ یّتَح  ُهَّللا ... ! َکَمِحَر  ْنِّذَأ  »
: درک باطخ  دیزی  نب  ّرح  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  تفگ ، ناذا  تساخرب و  جاّجح 

دوخ نارای  اب  زین  نم  يرازگب و  زامن  شیوخ  نارای  اب  يراد  دصق  وت  ایآ  ِیباحْـصَِأب ؛؟ یِّلَـصُأ  َو  َِکباحْـصَِأب  َیِّلَُـصت  ْنَأ  ُدیُرتَأ  َدـیزَی ! َْنباَی  »
.»؟ مرازگب زامن 

__________________________________________________

ص 28 ج 2 ، ۀّمغلا ، فشک  (. 1)
ص 45 نازحالاریثم ، (. 2)

تخادرپیم راکش  هب  اجنآ  رد  رذنم  نب  نامعن  هک  تسا  یهوک  مان  مُسُحوذ ) ای   ) مسُح وذ  (. 3)
364 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

! مینکیم ادتقا  وت  هب  زین  ام  رازگب ، زامن  تنارای  اب  امش  داد : خساپ  رح 
. دندرک ادتقا  وا  هب  هاپس  ود  ره  داتسیا و  ولج  مالـسلا  هیلع  ماما  تفگ و  هماقا  وگب » هماقا  : » دومرف قورـسم » نب  جاّجح   » هب مالـسلا  هیلع  ماما 

: دومرف نینچ  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  و  دناوخ ) هبطخ   ) داد و هیکت  شریشمش  هب  تساخرب و  شیوخ  ياج  زا  زامن  زا  سپ 
ْمُُکلُـسُر َّیَلَع  ْتَمِدَق  َو  ْمُُکُبتُک  ِیْنتَتَأ  یَّتَح  ِدَلَْبلا  اَذه  یلَع  ْمِْدقَأ  َْمل  یِّنِإ  َنیِملْـسُْملا ، َنِم  َرَـضَح  ْنَم  یلِإ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ٌةَرِذـْعَم  اهَّنإ  ُساَّنلا ! اَهُّیَأ  »

ِیْبلَق ِِهب  ُِقثَی  ام  ِینوُطُْعت  ْنِإَف  ْمُُکْتئِج ، ْدَـقَف  َِکلذ  یلَع  ُْمْتنُک  ْنِإَف  يدُْـهلا ، یَلَع  َِکب  انَعَمْجَی  ْنَأ  ُهَّللا  َّلَعَلَف  ٌمامِإ ، اْنیَلَع  َْسَیل  ُهَّنِإ  اْنَیلِإ  َمِدـْقا  ْنَأ 
يِذَّلا ِناکَْملا  َیلِإ  ُْتفَرَْـصنا  ْمُْکیَلَع  یمُودـُِقل  َنیهِراـک  ُْمْتنُک  َو  اُولَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  ْمُکِرْـصِم ، یلِإ  ْمُکَعَم  ُْتلَخَد  ْمُکِقیثاوَم  ْنِم  َو  ْمُکِدوُهُع  ْنِم 

«. ْمُْکَیلِإ ُْهنِم  ُْتلَْبقَأ 
امش ياههمان  هکنآ  رگم  مدماین  امش  راید  يوس  هب  دوخ  نم  رـضاح ، ناناملـسم  دنوادخ و  هاگـشیپ  رد  تسا  یتجح  مامتا  نیا  مدرم ! يا  »

ام وت  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  دیما  نادب  میرادن  ییاوشیپ  ام  هک  ارچ  ایب  ام  يوس  هب  دنتفگ : دندمآ و  میوس  هب  ناتناگداتسرف  دیسر و  متسد  هب 
. دروآ درگ  تیاده  ریسم  رد  ار 

هیام هک  ياهنوگ  هب  دـیدنبیم  مکحم  ياهقاثیم  نامیپ و  نم  اب  رگا  نیاربانب ، مدـمآ . نونکا  هک  دـیتسه  یقاب  دوخ  توعد  رب  نانچمه  رگا 
اجنآ زا  هک  یناـکم  هب  دیدونـشخان  راـید  نیا  هب  مندـمآ  زا  دـینکن و  نینچ  رگا  موشیم و  ناترهـش  دراو  امـش  اـب  ددرگ ، مرطاـخ  ناـنیمطا 
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«. مدرگیم زاب  ماهدمآ 
«1 . » دندادن یباوج  هدنام و  تکاس  مالسلا  هیلع  ماما  نانخس  ربارب  رد  شنایهاپس  رح و 

: دومرف يرگید  تیاور  قبط  و 
َِۀبابُـصَک ًَۀبابُـص  ّالِإ  اْهنِم  َْقبَی  َْمل  َو  ًاّدِـج  ْتَّرَمَتْـسا  َو  اُهفوُْرعَم ، ََربْدَأ  َو  ْتَرَّکَنَت  َو  ْتَرَّیَغَت  ْدَـق  اْینُّدـلا  َّنِإ  َو  َنْوََرت ، ْدَـق  ام  ِْرمَْألا  َنِم  َلََزن  ْدَـق  ُهَّنا  »

ًاّقَح ِهِّبَر  ِءاِقل  ِیف  ُنِمْؤُْملا  َبَغْرَِیل  ُْهنَع ، یهانَُتی  ِلِطاْبلا ال  َیلِإ  َو  ِِهب ، ُلَمُْعی  ِّقَْحلا ال  َیلِإ  َنْوََرت  الا  ِلـیبَْولا ، یَعْرَْملاَـک  ٍْشیَع  ِسیـسَخ  َو  ِءاـنِْإلا ،
«. ًامََرب ّالِإ  َنیِملاَّظلا  َعَم  َةایَْحلا  َو  ًةَداعَس ، ّالِإ  َتْوَْملا  َيرَأ  ّینِإَف ال  ًاّقَح ،

، هدش صّخشمان  نوگرگد و  هنامز  عاضوا  دینیبیم  تسا ، هدمآ  شیپ  هچ  هک  دینیبیم  امش  همه  »
__________________________________________________

( توافت رصتخم  اب   ) ص 427 دیفم ، داشرا  135 و  ص 134 - ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 1)
365 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

هاگارچ نوچمه  یتسپ  یگدـنز  اهفرظ و  هدـنام  هت  دـننامه  یکدـنا  زج  نآ  زا  و  تسا ، رذـگرد  باتـش  اب  هدـینادرگ و  يور  نآ  یبوخ 
نمؤم رب  یطیارـش  نینچ  رد  ددرگیمن ، يریگولج  لطاب  زا  دوشیمن و  لمع  قح  هب  دینیبیمن  ایآ  تسا . هدـنامن  یقاب  كانرطخ ، راوشد و 

ار نارگمتس  رانک  رد  یگدنز  و  تداعس ، زج  ار  قح ) هار  رد   ) ِگرم نم  نیقی  هب  دشاب . تداهـش )  ) شراگدرورپ رادید  هتفیـش  تسا  مزال 
«1 «. » منیبیمن يراوخ  گنن و  زج 

: دومرف نینچ  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدوزفا  یسلجم  هماّلع 
و دنیایند ، ناگدنب  مدرم  َنُوناَّیَّدلا ؛ َّلَق  ِءالَْبلِاب  اوُصُِّحم  اذاَف  ْمُهُِـشئاعَم  ْتَّرَد  ام  ُهَنوُطوُحَی  ْمِِهتَنِْـسلَأ  یلَع  ٌقَِعل  ُنیّدلا  َو  اْینُّدلا  ُدـیبَع  َساَّنلا  َّنِإ  »

هگن ار  نآ  تسا ، قـنور  رپ  نآ ) هلیـسو  هب   ) ناشیگدـنز هک  هاـگنآ  اـت  هـک  تـسا  ناـشنابز  رب  يذـیذل  عـمط و  شوـخ  زیچ  دـننامه  نـید 
«2 «. » دندرگ كدنا  نارادنید  دادعت  دنوش ، هدومزآ  نید ) رما  رد   ) الب هب  هک  یماگنه  یلو  دنرادیم ،

***
، دندناوخ زامن  ماما  رـس  تشپ  شنارای  دوخ و  دراذگ و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  رهاظ  رد  ار  مارتحا  نیرتشیب  یحایر » دـیزی  نب  ّرح   » هک نیا  اب 

هکلب دـهدن ، مه  ار  هنیدـم  هب  تشگزاب  هزاجا  و  دوش ، کیدزن  هفوک  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـهدن  هزاجا  هدـش  یتمیق  ره  هب  دوب  رومأـم  یلو 
. دنهد رارق  لماک  هرصاحم  رد  ار  مالسلا  هیلع  ماما  دنسر و  ارف  اهرکشل  ات  دروآ  دورف  اهيدابآ  زا  رود  هقطنم  کی  رد  ار  مالسلا  هیلع  ماما 
رد مدرگیم ، زاب  مایلـصا  هاگیاج  هب  دیتسین  يراکمه  هب  رـضاح  رگا  دیدرک ، توعد  ارم  امـش  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  ماما  مینیبیم  رگا 
زا هک  یعطق  ياهربخ  زا  دـعب  ددرگزاب ، تساوخیم  مالـسلا  هیلع  ماما  رگا  اریز  تسا ، نکـش  ناـمیپ  هورگ  نآ  رب  تّجح  ماـمتا  يارب  عقاو 

زاب تشادن ، دوجو  رهاظ  رد  یعنام  چیه  دوب و  هدیسر  وا  هب  هفوک  لها  ینکش  نامیپ  یناه و  ملسم و  تداهش 
__________________________________________________

( توافت رصتخم  اب   ) ص 305 ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 381 و  ج 44 ، راونالاراحب ، (. 1)
هیلع ماما  هک  تسا  دقتعم  یمزراوخ  هک : نآ  هّجوت  لباق  . ) ص 116 ج 75 ، راونالاراحب ، ص 237 و  ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  (. 2)

( تسا هدومرف  داریا  البرک  رد  مّرحم ، مود  زور  رد  ار  نخس  نیا  مالسلا 
366 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. تشگیم
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شّدج  زا  ربخ  نیا  و  تسا ، وا  تداهش  يزابناج و  نادیم  البرک ، يوس  هب  وا  ریسم  دنادیم  یبوخ  هب  وا 

. دوب هدیسر  وا 
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366 ص :  ّرح .....  رکشل  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  ماما  رگید  هبطخ  - 50

ره داتسیا و  ولج  مالسلا  هیلع  ماما  سپس  دیوگب ، هماقا  ناذا و  داد  نامرف  دوخ  نّذؤم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  رـصع  زامن  ماگنه  یتیاور : قباطم 
: دومرف دروآ و  ياجب  ار  یهلا  يانث  دمح و  تساخرب و  ماما  زامن  زا  سپ  دندرک ، ادتقا  ترضح  نآ  هب  هاپس  ود 

َو ْمَُهل  َْسَیل  اـم  َنیعَّدُْـملا  ِءـالُؤه  ْنِم  ْمُْکیَلَع  ِرُومُأـْلا  ِهِذـه  ِۀَـیالِِوب  یلْوَأ  ُنَْحن  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُـسَر  ِْتِنب  ُْنبا  اـَنَأ  ُساَّنلا ! اَُـهیَأ  »
َناک َو  انَّقَح  ُْمْتلِهَج  َو  اـنوُُمتْهِرَک  ْنِإ  َو  ًیـضِر ، ِهَِّلل  َکـِلذ  ُنوُکَیَف  ِِهلْهَأـِل  َّقَْحلا  اُوفِْرعَت  َو  ِهَّللاـِب  اوُِقثَت  ْنِإَـف  ِناوْدـُْعلا ، َو  ِْملُّظلاـِب  ْمُکیف  َنیِرئاَّسلا 

«. ْمُْکنَع ُْتفَرَْصنا  ْمُُکلُسُر  ِِهب  ْتَمِدَق  َو  ْمُُکُبتُک  ِِهب  ْتَءاج  ام  ِفالِخ  یلَع  ْمُُکیْأَر 
هب ناتنایم  رد  هک  نیغورد  نایعّدم  نیا  زا  نیملـسم ) رب  تماما   ) امـش رب  روما  نیا  تیالو  هب  ام  میادـخ ، لوسر  رتخد  دـنزرف  نم  مدرم ! يا  »

رگا تسا و  دنوادخ  يدونشخ  هیام  دیسانشب ، ار  قح  نابحاص  دینک و  دامتعا  ادخ  هب  رگا  میرتراوازس . دننکیم  راتفر  زواجت  متس و  ملظ و 
امش دزن  زا  دنتفگ ، ناتناگداتسرف  دیاهتشون و  ناتیاههمان  رد  هک  دشاب  نآ  فالخرب  امش  هدیقع  دیسانشن و  ار  ام  ّقح  هتشاد و  شوخان  ار  ام 

«. مدرگیم زاب 
«. میربخیب ناگداتسرف  اههمان و  نیا  زا  ام  مالسلا ! هیلع  هَّللادبعابا  يا  : » درک ضرع  خساپ  رد  دیزی  نب  ّرح 

يا ُُبتُْکلا ؛ اَمِهِیف  ِْنیَذَّللا  َْنیَجْرُْخلا  ِتاه  ُۀَبْقُع ! ای  : » دومرف درک و  ور  ناعمـس ، نبا  ۀبقع  مان  هب  نارازگتمدخ  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
«. روایب ار  اههمان  نیجروخ  ود  نآ  هبقع !

! دنتشذگیم هدرک و  هاگن  اههمان  هب  هدمآ ، شیپ  نانآ  تخیر ، نانآ  يور  شیپ  درک و  رضاح  ار  نایفوک  نایماش و  ياههمان  زین  هبقع 
367 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ریما دزن  ار  وت  اـت  هدـشن  ادـج  وت  زا  هک  تسا  نآ  اـم  تیرومأـم  میتسین ، دنتـشون  ار  اـههمان  نیا  هک  ناـنآ  زا  اـم  هَّللادـبعابا ! يا  : » تفگ رح 
«. میربب دایز ) نب  هَّللادیبع  )

: دومرف درک و  یمّسبت  مالسلا  هیلع  ماما 
«1 !«. » تسا رتکیدزن  وت  هب  راک  نیا  ماجنا  زا  گرم  َِکلذ ؛ ْنِم  َْکَیلِإ  ینْدَأ  ُتْوُْملا  »

***
ماما ناگدـننک  توعد  ناراگنهمان و  زا  نیقی  هب  اهنآ  نایم  رد  هک  تسا  ّرح »  » هاپـس نایفوک و  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تّجح  مامتا  نیمود  نیا 

. درکن راکنا  ار  همان  نتشون  ّرح »  » زج یسک  اریز  دندوب ، ناوارف  مالسلا  هیلع 
. دندرگزاب اطخ  هار  زا  دنشیدنیب و  تسرد  هک  دوب  رتفیعض  نآ  زا  اهنآ  هدارا  یلو  دندش  هدنمرش  دندوب و  رایسب  اهنآ  زا  نیقی  هب 

. تفگن يزیچ  دش و  دراو  رح »  » رس رب  یکتپ  دننام  مالسلا  هیلع  ماما  رخآ  هلمج 

367 ص :  ّرح .....  اب  مالسلا  هیلع  ماما  يانعمرپ  يوگتفگ  - 51

هچ شنارای  ّرح و  مینیبب  اـت  دـینک  راوس  اـهبکرم  رب  ار  ناـنز  : » دومرف درک و  ور  دوخ  ناراـی  هب  ّرُح ، اـب  وگتفگ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.»؟ درک دنهاوخ 

هب تسد  ماما  دنتـسب . نانآ  رب  ار  هار  هدمآ و  شیپ  هفوک  ناراوس  یلو  دنداد . تکرح  ناوراک  يولج  ار  نانز  دـندش و  راوس  ماما  باحـصا 
هچ یهاوخیم  دنیشنب ! تیازع  هب  تردام  َعَنْصَت ؛؟ ْنَأ  ُدیُِرت  يذَّلا  اَم  َکُّما ! َْکتَلَکَث  : » دومرف دیشک و  دایرف  ّرُح  رـس  رب  درب و  ریـشمش  هضبق 

.»!؟ ینک راک 
هک ره  مدادیم ، ار  شخـساپ  تخاـسیم ، يراـج  ناـبز  رب  ینخـس  نینچ  وـت - زج  برع - زا  یـسک  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  داد : خـساپ  ّرح 
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هک دنگوس  ادخ  هب  اّما  دشاب ! تساوخیم 
__________________________________________________

ص 232 ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  و  توافت ) رصتخم  اب   ) ص 303 ج 4 ، يربط ، خیرات  138 ؛ ص 137 - ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 1)
( توافت رصتخم  اب  )

368 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
دایز نب  هَّللادیبع  دزن  هب  ار  امش  مراچان  یلو  مزاس ، يراج  منابز  رب  ترضح ) نآ  هداعلا  قوف  تمظع  ّتلع  هب   ) ار تردام  مان  مناوتیمن  نم 

. مربب
: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

!«. موش هتشک  هکنآ  رگم  میآیمن  نم  دنگوس  ادخ  هب  یسْفَن ؛ َبَهْذَت  َْوأ  َکُعَْبتَأ  ِهَّللاَو ال  ًاذا  »
!«. میوش هتشک  منارای  دوخ و  هک  نآ  رگم  مشکیمن  تسد  وت  زا  زین  نم  دنگوس ! ادخ  هب  : » داد خساپ  ّرح 

: دومرف ترضح 
وت ناراـی  اـب  مناراـی  َکـْنِم ؛ َقـْلَْخلا  ُتْحَرَأ  َکـُْتلَتَق  ْنِإ  َو  ٍداـیِز  ِْنبا  َیلِإ  یِـسْأَِرب  ْذُـخ  ِینَْتلَتَق  ْنِإَـف  ََّیلِإ ، ْزِْربا  َو  َُکباحْـصَأ  َو  یباحْـصَأ  َزََرب  »

هدوسآ وت  زا  ار  مدرم  مدناسر ، لتق  هب  ار  وت  نم  رگا  ربب و  دایز  نبا  دزن  ار  مرـس  يدرک  هبلغ  رگا  درک . میهاوخ  دربن  وت  اب  نم  دنگنجیم و 
!«. مدرک

؛ دوشن ریگرد  ماما  اب  مه  دـسرب و  شیوخ  دوصقم  هب  مه  هجیتن  رد  هک  دـنک  فرـصنم  ار  ماما  دـناوتیم  دـیدهت  اـب  درکیم  رّوصت  هک  ّرح  )
نم ّتیرومأم  هکلب  منک ، دربن  وت  اب  متسین  رومأم  نم  هَّللادبعابا ! يا  : » تفگ داد و ) ناشن  فاطعنا  دوخ  زا  ماما ، یتخـسرس  هظحالم  زا  سپ 
وت ّدج  تعافـش  هب  تمایق  يادرف  رد  شیوخ  تاجن  يارب  ناگمه  هک  منادیم  نم  مربب ....  دایز  نبا  دزن  ار  وت  ات  موشن  ادج  وت  زا  تسا  نآ 
هب هدیـشک و  تسد  وت  زا  مناوتیمن  طیارـش  نیا  رد  نم  یلو  مشاب ؛ راکنایز  ترخآ  ایند و  رد  مسرتیم  مزیتسب  وت  اب  رگا  و  دناهتـسب ، دـیما 
نم درک و  تفلاخم  نم  اب  وا  هک  مسیونب  ياهمان  دایز  نب  هَّللادـیبع  هب  ات  ورب ، یتساوخ  هک  اج  ره  ریگ و  شیپ  رد  ار  هار  نیا  مدرگرب ، هفوک 

!«. نک ظفح  ار  شیوخ  ناج  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  منکب ، يراک  متسناوتن 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.»؟ یناسرتیم ارم  ندش  هتشک  زا  ایوگ  ّرح ؛ يا  ٌلُوتْقَم ؛ یِّنَأ  ِینُِربُْخت  َکَّنَأَک  ُّرُح ! ای  »
هک یهار  ناـمه  زا  هک  نآ  رگم  دـنراد ) یمیمـصت  نینچ  اـهنیا  هـک   ) مرادـن یّکـش  دروـم  نـیا  رد  نـم  هَّللادـبعابا ! يرآ  : » درک ضرع  ّرح 

«. يدرگرب ياهدمآ 
369 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
: ُلوُقَی ُْثیَح  ِسْوَْألا  وُخَأ  َلاق  امَک  ُلُوقَأ  یِّنِکل  َو  ََکل  ُلُوقَأ  ام  يرْدَأ  ام 

ًاِملْسُم َدَهاج  َو  ًاْریَخ ، يَون  ام  اذِإ  یتَْفلا  یَلَع  ٌراع  ِتْوَْملِاب  ام  َو  یْضمَأَس 
ًامِرُْجم ََفلاخ  َو  ًامُومْذَم  َقَراف  َو  ِهِسْفَِنب  َنیِحلاَّصلا  َلاجِّرلا  یَساَو  َو 

ًامْرَمْرَع ِءاغِْولا  ِیف  ًاسیمَخ  یْقلَِتل  اهَءاَقب  ُدیرُأ  یسْفَن ال  ُمِْدقَأ 
ًامَّغَُرم َشیعَت  ْنَأ  ًّالُذ  َِکب  یفَک  ْمَذُأ  َْمل  ُُّتم  ْنِإ  َو  َْملُأ  َْمل  ُتْشِع  ْنِإَف 

هب تساوخیم  هک  یماگنه  شیوخ  يومع  رـسپ  هب   ) سوا هلیبق  زا  درم  نآ  هک  تسا  یخـساپ  نامه  مهدب  وت  هب  مناوتیم  هک  یخـساپ  اهنت 
: داد دورب ،) ربمایپ  يرای 
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:( دومرف نایب  نومضم  نیا  هب  يراعشا  سپس  )
. تسین گنن  درمناوج  يارب  گرم  موریم و  ار  هار  نیا  نم  »
. دیامن تدهاجم  مالسا  هار  رد  دنک و  ریخ  گنهآ  هک  هاگنآ 

. دراذگب هیام  دوخ  ناج  زا  حلاص  نادرم  يارب  و 
. دزرو تفلاخم  ناراکهبت  اب  هدیزگ و  يرود  اهيدب  زا  و 

. مزیتسب نمشد  هاپس  مامت  اب  دربن  شکاشک  رد  ات  مرادن  ندنام  دصق  رگید  هتفرگ و  فک  رب  ار  مناج  نم 
. موشیمن شهوکن  موش  هتشک  رگا  و  دوب ، مهاوخن  نامشیپ  مدنام  هدنز  رگا  سپ 

«1 !!«. » یهد همادا  دوخ ) نیگنن   ) یگدنز نیا  هب  يراوخ  اب  هک  سب  نیمه  ّتلذ  ار  وت 
***

دوجو رد  مالسلا  هیلع  یلع  شردپ  تعاجش  هک  دهدیم  ناشن  هدش  هدافتسا  نآ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  راتفگ  نیا  رد  هک  يراعـشا  تاریبعت و 
هب ِهِّما ؛ ِيْدَِـثب  ِلْفِّطلا  َنِم  ِتْوَْملِاب  ُسَنآ  ٍِبلاطیبا  ُْنبَال  ِهَّللاَو  : » دومرف شردـپ  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هتـشاد  دوجو  لـماک  روط  هب  شکراـبم 

دنگوس ادخ 
__________________________________________________

ج 44، راونالاراحب ، و  توافت ) رـصتخم  اب   ) 233 ص 232 - ج 1 ، یمزراوخ ، نیـسحلا  لتقم  140 ؛ ص 138 - ج 5 ، مثعا ، نبا  حوـتف  (. 1)
( توافت يرادقم  اب   ) 378 ص 377 -

370 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ام َو  یـْضمَأَس  : » دـیامرفیم مه  وا  « 1 «. » تسا رتشیب  شردام  ناتـسپ  هب  راوخریـش  لفط  هقـالع  زا  گرم  هب  بلاـطوبا  دـنزرف  هقـالع  قشع و 
راع بیع و  نادرمناوج  يارب  تلادـع ) ّقح و  رـشن  ادـخ و  هار  رد   ) تداهـش گرم و  موریم و  قیرط  نیا  زا  نم  یتَْفلا ؛ یَلَع  ٌراع  ِتْوَْملِاب 

!« تسین
رد هدش  تمیق  ره  هب  ار  شیوخ  سّدقم  دوصقم  دـهاش  دـسارهن و  يدـیدهت  چـیه  زا  دـنز و  دـنخبل  گرم  رب  دوشیم  ببـس  هک  یتعاجش 

. دریگ شوغآ 
هیام هک  یگرم  زا  هنوگچ  دیـشیدنیب ، نآ  ياوتحم  هب  دـینک و  همزمز  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  لاح  نابز  هک  ار  قوف  راعـشا  رگید  راـب  کـی 

. دیوگیم نخس  تسا ، یتخبدب  يراوخ و  گنن و  هیام  هک  یتایح  تسا و  راختفا  تّزع و  تایح و 

370 ص :  يریذپانتّلذ .....  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  يرگید  ریبعت  - 52

: دومرف راعشا  نآ  ندناوخ  زا  دعب  ترضح  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
َو ًةَدـِلاخ  ًةایَح  ّالِإ  ِّزِْعلا  ِلیبَس  ِیف  ُتوُْملا  َْسَیل  ِّقَْحلا ، ِءایْحِإ  َو  ِّزِْعلا  ِْلیَن  ِلـیبَس  یلَع  ِتْوَْملا  َنَوْها  اـم  َتْوَْملا ، ُفاـخَی  ْنَم  ُنْأَـش  ِینْأَـش  َْسَیل  »

َّنا َتْوَْملا ، ُفاخا  ُتَْسل  َکُّنَظ  َباخ  َو  َکُمْهَـس  َشاط  َتاْهیَه  ِیُنفِّوَُخت ، ِتْوَْملِابَفا  ُهَعَم ، َةایَح  ـال  يِذَّلا  َتْوَْملا  اـّلِإ  ِّلُّذـلا  َعَم  ُةاـیَْحلا  ِتَْسَیل 
ِلیبَس ِیف  ِْلتَْقلِاب  ًابَحْرَم  یْلتَق !؟ ْنِم  َرَثْکا  یلَع  َنوُرِدـْقَت  ْلَه  َو  ِتْوَْملا  َنِم  ًافْوَخ  َْمیَّضلا  َلِمْحَأ  ْنَأ  ْنِم  یلْعََأل  ِیتَّمِه  َو  َِکلذ  ْنِم  ُرَبْکََأل  یِـسْفَن 

«. ِْلتَْقلِاب ِیلابُأ  اذِإَف ال  ِیفَرَش  َو  يِّزِع  ِوْحَم  َو  يدْجَم  ِمْدَه  یلَع  َنوُرِدْقَت  ْمُکَّنِکل ال  َو  ِهَّللا ،
هار رد  گرم  يرآ  تسا !؟ ناسآ  ردـقچ  قح ، يایحا  تّزع و  هب  ندیـسر  هار  رد  گرم  دـسارهب ! گرم  زا  هک  تسین  ینم  نوچ  نأـش  رد  »

. دشابیمن یگدنز  زا  یهت  گرم  زج  رابّتلذ  یگدنز  و  تسین ! دیواج  یناگدنز  زج  يدنلبرس  تّزع و 
! تسا هدوهیب  ترادنپ  تفر و  اطخ  هب  تریت  تاهیه ! یناسرتیم ؟ گرم  زا  ارم  ایآ 

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 221 

http://www.ghaemiyeh.com


ریز گرم  سرت  زا  هک  تسا  نآ  زا  رترب  متّمه  رتگرزب و  محور  مسرتب ، گرم  زا  هک  متسین  نآ  نم 
__________________________________________________

هبطخ 5 هغالبلاجهن ، (. 1)
371 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

! مورب متس  راب 
! ادخ هار  رد  ندش  هتشک  هب  اشوخ  دیرداق !؟ نم  نتشک  زا  شیب  هب  ایآ 

«1 !«. » مرادن یکاب  ندش  هتشک  زا  نم  تسا  نینچ  هک  لاح  دیناوتان ، نم  فرش  تّزع و  تمظع و  يدوبان  رب  امش  یلو 
***

؛ تماهش جوا  حور و  تمظع  نیا  رب  ادخ  دورد  و  تّمه ، نیا  رب  نیرفآ  یتسار 
؟ هدش هدینش  یسک  زا  نونکات  نانخس  هنوگ  نیا  ایآ 

؟ دراد ار  تاملک  نیا  نتفگ  ناوت  سک  ره  ایآ 
رازه دـص  دورد و  یتخومآ ، ام  هب  ترابع  نیرتهاتوک  رد  ار  سرد  نیرتیلاع  هک  نادیهـش ! رـالاس  يا  ناـگدازآ و  ياوشیپ  يا  وت  رب  دورد 

! دورد

371 ص :  ّرح .....  نارای  عمج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  يرگید  هبطخ  - 53

مالسلا هیلع  ماما  دندیسر . « 2 « » هضیب  » هاگلزنم هب  ات  دنداد  همادا  شیوخ  هار  هب  دوخ  نایهاپـس  اب  مادک  ره  ّرُح  مالـسلا و  هیلع  ماما  ماجنارس 
: دندومرف نینچ  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  ّرح ، هاپس  دوخ و  نارای  يارب  اجنآ  رد 

، ِهَّللا ِلوُسَر  ِۀَّنُِسل  ًاِفلاُخم  ِهَّللا ، ِدْهَِعل  ًاثِکان  ِهَّللا ، ِمُرُِحل  ًاّلِحَتْـسُم  ًاِرئاج  ًاناْطلُـس  يأَر  ْنَم  : » َلاق هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َّنِإ  ُساَّنلا ؛ اَهُّیَأ  »
َۀَعاط اُومَِزل  ْدَق  ِءالُؤه  َّنِإ  َو  الأ  ُهَلَخْدَـم .» ُهَلِخْدـُی  ْنَأ  ِهَّللا  یَلَع  ًاّقَح  َناک  ٍلْوَق ، َال  َو  ٍلْعِِفب ، ِْهیَلَع  ْرِّیَُغی  ْمَلَف  ِناوْدـُْعلا  َو  ِْمثِْإلِاب  ِهَّللاِدابِع  ِیف  ُلَمْعَی 
ُّقَحَأ اَنَأ  َو  ِهَّللا ، َلالَح  اُومَّرَح  َو  ِهَّللا ، َمارَح  اوُّلَحَأ  َو  ِءیَْفلِاب ، اوَُرثْأَتْـساَو  َدوُدُْحلا  اُولَّطَع  َو  َداسَْفلا ، اوُرَهْظا  َو  ِنمْحَّرلا ، َۀَعاط  اوُکََرت  َو  ِناْطیَّشلا ،

. َرَّیَغ ْنَم 
ْناَف ینُولُذَْخت ، َو ال  ینوُمِّلَُست  ْمُکَّنَأ ال  ْمُِکتَْعیَِبب  ْمُُکلُسُر  َّیَلَع  ْتَمِدَق  َو  ْمُُکُبتُک ، یْنتَتَأ  ْدَق 

__________________________________________________

ص 581 ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  ص 601 و  ج 1 ، قحلا ، قاقحا  (. 1)
بیذع هصقاو و  نایم  تسا  یهاگبآ  ءاب ) رسک  هب   ) هضیب (. 2)
372 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

یلْهَأ َو  ْمُکِسُْفنَأ ، َعَم  یسْفَن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَمِطاف  ُْنباَو  ٍِّیلَع ، ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  اَنَأَف  مکَدْشُر ، اُوبیـُصت  ْمُِکتَْعَیب  یلَع  ُْمتْمَمَت 
یبَِأب اهوُُمْتلَعَف  ْدََقل  ٍرُْکِنب ، ْمَُکل  َیِه  ام  يرْمَعَلَف  ْمُِکقانْعَأ  ْنِم  یتَْعَیب  ُْمتْعَّلَخَو  ْمُکَدْهَع ، ُْمتْـضَقَن  َو  اُولَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  ٌةَوْسُأ ، َِّیف  ْمُکَلَف  ْمُکیلْهَأ ، َعَم 

ُهَّللا ِینُْغیَس  َو  ِهِسْفَن » یَلَع  ُثُْکنَی  اَمَّنِإَف  َثَکَّن  ْنَمَف   » ُْمتْعَّیَض ْمُُکبیصَن  َو  ُْمتْأَطْخَأ ، ْمُکُّظَحَف  ْمُِکب ، َّرَتْغا  ِنَم  ُروُْرغَْملاَو  ٍِملْـسُم ! یِّمَع  ِْنباَو  یخَأ  َو 
«. ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  َو  ْمُْکنَع ،

هتسکش و ار  یهلا  نامیپ  هدرمش ، لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنیبب  ار  يرگمتس  ناطلس  سک  ره  : » دندومرف مالسلا  هیلع  ادخ  ربمایپ  مدرم ! يا  »
، دزیخن رب  تفلاخم  هب  يو  اب  شرادرک  نابز و  اب  وا  و  دنکیم ؛ راتفر  متس  هب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  هدیزرو ، تفلاخم  ادخ  لوسر  ّتنـس  اب 

«. دزادنایب خزود )  ) رگمتس ناطلس  نآ  هاگیاج  رد  ار  وا  دنوادخ  تسا  راوازس 
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دودح هتخاس و  راکشآ  ار  داسف  دناهدرک ، یچیپرس  دنوادخ  يوریپ  زا  هدش و  دنبیاپ  ناطیش  تعاط  هب  هّیما ) ینب   ) هورگ نیا  مدرم ! يا  ناه 
نم دناهدرمـش و  مارح  ار  ادـخ  لالح  لالح و  ار  ادـخ  مارح  هدروآرد ، شیوخ  راصحنا  هب  ار  لاملا  تیب  ناـنآ  دـناهدرک . لـیطعت  ار  یهلا 

. مرتراوازس سک  همه  زا  عاضوا ، نیا  رییغت  يارب  مایق  هب  میادخ ) لوسر  دنزرف  هک  )
ربارب رد  ارم  هک  هتـسب  نامیپ  نم  اب  امـش  دنتفگ ): و   ) دندمآ مدزن  هب  امـش - تعیب  ربخ  اب  ناتناگداتـسرف - دیـسر و  متـسد  هب  امـش  ياههمان 

. تشاذگ دیهاوخن  اهنت  نمشد 
لوسر رتخد  همطاف  دنزرف  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  نم  دیتفای ، تسد  دوخ  لامک  دشر و  هب  دیدنام ، رادافو  دوخ  تعیب  هب  رگا  نونکا 

. تسا امش  نادناخ  رانک  رد  منادناخ  و  امش ، رانک  رد  نم  میادخ .
. متسه نم  امش  يوگلا  هوسا و 

و  ) هتخانشان امش  زا  راتفر  نیا  دنگوس ! مناج  هب  دیاهدیـشک ، تسد  نم  اب  شیوخ  تعیب  زا  دیاهتـسکش و  ار  ناتنامیپ  دیدوبن و  نینچ  رگا  و 
ار امش  بیرف  هک  تسا  یسک  هدروخ  بیرف  دیدرک ! راتفر  هنوگ  نیمه  ملـسم ، میومعرـسپ  ردارب و  ردپ و  اب  امـش  هک  ارچ  تسین ! بیجع )

(: دیامرفیم نآرق  . ) دیاهتخاس هابت  ار  شیوخ  هرهب  هداد و  تسد  زا  ار  تداعس  يامه  هک ) دییامش  نیا  عقاو  رد  . ) دروخب
نامیپ دوخ  نایز  هب  اهنت  دنک ، ینکشنامیپ  سک  ره  ِهِسْفَن ؛» یَلَع  ُثُْکنَی  اَمَّنِإَف  َثَکَّن  ْنَمَف  » »

373 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 «. » تسا هتسکش 

«. هتاکرب هَّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  و  درک ، دهاوخ  زاین  یب  امش  زا  ارم  دنوادخ  يدوز  هب  و 
ماما دندرک و  يرای  مالعا  ترـضح  يرای  يارب  یگمه  هدـمآ و  شدزن  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  دیـسر ، نایاپ  هب  هبطخ  نیا  هک  یماگنه 

«2 . » دومن بلط  تداعس  ریخ و  اهنآ  يارب  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع 
***

ناکم ره  نامز و  ره  يارب  هک  ینایب  دهدیم ، حرـش  ار  اروشاع  نینوخ  مایق  فدـه  مامت  تحارـص  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  یخیرات  راتفگ  نیا 
هدـهع رب  ملاظ  رئاج و  ماّکح  ربارب  رد  هک  دـنادیم  نیملـسم  همه  یمومع  هفیظو  زا  يرولبت  ار  دوخ  ماـیق  مالـسلا  هیلع  ماـما  دراد . دربراـک 

. دنراد
. دناهدرمش لالح  ار  وا  مارح  هدرک و  مارح  ار  ادخ  لالح  هکلب  دناهتخاس ، راتفرگ  متس  ریجنز  هب  ار  ادخ  ناگدنب  طقف  هن  هک  یناملاظ 
ياضما دوشیم و  نانآ  لامعا  ياضما  ببـس  توکـس  هک  ارچ  تسین ! زیاج  یناملـسم  چیه  يارب  يدارفا  نینچ  ربارب  رد  توکـس  نیقی ، هب 

. ددرگیم نایغاط  ناملاظ و  اب  هدننک ، توکس  تشونرس  داّحتا  ببس  نانآ  لامعا 
هللا یلص  مالسا  ربمغیپ  دنزرف  رما ، نیا  هب  رتراوازس  همه  زا  دننک و  نوگژاو  ار  نارگدادیب  خاک  دننک و  مایق  دنشک و  دایرف  دیاب  همه  يرآ ؛

. تسا مالسلا  مهیلع  موصعم  ماما  هلآ و  هیلع و 
! رتهدنز رتایوگ و  نیا  زا  یقطنم  هچ 

373 ص :  تصرف .....  نداد  تسد  زا  یفعج و  ّرُح  نب  هَّللادیبع  - 54

اجنآ رد  دیسر  « 3 « » لتاقم ینب  رصق   » هب شیوخ  كدنا  هاپس  اب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه 
__________________________________________________

هیآ 10 حتف ، (. 1)
145 ص 144 - ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  ص 48 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 304 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 2)
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تسا هدوبناسح  نب  لتاقم  هب  بوسنم  هفوک ،) کیدزن   ) هّیناطُقُطق رمتلا و  نیع  نایم  تسا  یعضوم  هک  رصق  نیا  (. 3)
374 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

قورـسم نب  جاّجح   » مالـسلا هیلع  ماما  یفعج .» ّرح  نب  هَّللادیبع  : » دنتفگ تسیک »؟ زا  همیخ  نیا  : » دیـسرپ درک ، بلج  ار  شهّجوت  ياهمیخ 
: تفگ درک و  مالس  دمآ ، ّرح  نب  هَّللادیبع  همیخ  هب  جاّجح  داتسرف . وا  دزن  هب  ار  یفعج »

. تسا هدرک  هیده  میظع  یتمارک  وت  هب  دنوادخ  يریذپب  هک  یشاب  نآ  هتسیاش  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ّرح ! رسپ  يا 
؟ تمارک مادک  تفگ :

اب ترـضح  نآ  باکر  رد  رگا  سپ  دـناوخیم . ارف  شیوخ  يرای  هب  ار  وت  هک  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نیا  داد : خـساپ  جاّـجح 
. يدرگ لیان  تداهش  ضیف  هب  يوش ، هتشک  رگا  دش و  دهاوخ  وت  بیصن  یگرزب  شاداپ  ینک ، دربن  شنانمشد 

اجنآ نم  دراذگ و  مدق  هفوک  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  متـشاد  میب  هک  نآ  رگم  مدماین  نوریب  هفوک  زا  نم  تفگ : ّرح » نب  هَّللادیبع  »
ناشضرع هب  ار  بلطم  نیا  درگرب و  ماما  تمدخ  تسا ، هدرک  ور  ایند  هب  هک  نآ  رگم  هدنامن  يروای  چیه  هفوک  رد  منکن . شايرای  مشاب و 

. ناسرب
. دمآ ّرح  نب  هَّللادیبع  دزن  هب  دوخ  نارای  زا  دنچ  ینتاب  تساخرب و  ماما  دناسر . مالـسلا  هیلع  ماما  ضرع  هب  ار  ارجام  دمآ و  ماما  دزن  جاّجح 

: دومرف یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  تسشن و  ماما  دروآ و  لمع  هب  یمرگ  لابقتسا  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هَّللادیبع 
ْمُهَّنَأ َو  يِّوُدَع ، اُوِلتاُقی  َو  ِینوُد  اُوموُقَی  ْنَأ  َو  یتَرُْـصن ، یلَع  َنوُعِمَتُْجم  ْمُهَّنَأ  ینوُرَّبَخ  َو  ََّیلِإ  اُوبَتَک  ِهِذـه  ْمُکَرْـصِم  َّنِإَف  ِّرُْحلا ! َْنباَی  ُدـَْعب ، اَّمَأ  »

َو هللا  همحر  ٍلیقَع  ِْنب  ِِملْـسُم  یِّمَع  ِْنبا  ِْلتَق  یلَع  اُوناعَأ  ْدَـق  ْمُهَّنَأـِل  اوُمَعَز ، اـم  یلَع  َمْوَْقلا  ِيرْدَأ  ُتَْسل  َو  ُْتمِدَـقَف ، ْمِْهیَلَع ، َموُدـُْقلا  ِینُولَأَـس 
اِمب َكُذِـخاُؤم  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَأ  ْمَلْعاَف  ِّرُْحلا  َْنباَی  َْتنَأ  َو  َۀَـیِواعُم ، ِْنب  َدـیزَِیل  ِینُِعیاُبی  ٍداـیِز  ِْنب  ِهَّللاِدـْیَبُع  َۀـَناجْرَم  ِْنبا  یَلَع  اوُعَمْجَأ  َو  ِِهتَعیش .
یلِإ َكوُعْدَأ  َو  ِبُونُّذلا ، َنِم  َْکیَلَع  ام  اِهب  ُلَسُْغت  ٍَۀبَْوت  یلا  اذه  ِیْتقَو  ِیف  َكوُعْدَأ  اَنَأ  َو  ِۀَِیلاْخلا ، ِماَّیَْألا  ِیف  ِبُونُّذـلا  َنِم  َْتفَلْـسَأ  َو  َْتبَـسَک 

ِْملُّظلِاب اْنبِکُر  َو  انَّقَح  انِْعنُم  ْنِإ  َو  ُهاْنِلبَق ، َو  َِکلذ  یلَع  ُهَّللا  اَنْدِمَح  انَّقَح  انیِطْعُأ  ْنِإَف  ِْتیَْبلا ، َلْهَأ  اِنتَرُْصن 
375 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«. ِّقَْحلا ِبَلَط  یلَع  یناوْعَأ  ْنِم  َْتنُک 
اب هداتسیا و  نم  رانک  رد  دناقفّتم و  نم  يرای  رب  یگمه  هک  دنداد  ربخ  دنتشون و  میارب  ار  اههمان  نیا  وت  نایرهشمه  ّرح ! رـسپ  يا  دعب ! اّما  »

رادـیاپ ناشدـهع  رب  نانآ  هک  منکیمن  نامگ  یلو  مدـمآ . زین  نم  مورب و  ناـشدزن  هک  دنتـساوخ  نم  زا  و  درک . دـنهاوخ  راـکیپ  منانمـشد 
- هناجرم رسپ  اب  یگمه  و  دندرک ، يراکمه  نانمشد ) اب   ) شنارای و  هللا - همحر  لیقع  نب  ملسم  میومع - رسپ  نتـشک  رب  نانآ  اریز  دننامب ،
هک ییاهراک  ربارب  رد  دنوادخ  نیقی  هب  نادب ! ّرح  رسپ  يا  وت  و  دناهدش . هارمه  منک ، تعیب  دیزی  اب  دهاوخیم  نم  زا  هک  دایز - نب  هَّللادیبع 
اب هک  مهاوخیم  وت  زا  هظحل  نیا  رد  نم  و  درک ، دهاوخ  تساوخزاب  وت  زا  ياهدش ، بکترم  هتـشذگ  ماّیا  رد  هک  یناهانگ  ياهداد و  ماجنا 

. مناوخیم ارف  مالسلا  مهیلع  تیبلها  نادناخ  يرای  هب  ار  وت  یهد و  وشتسش  ار  تناهانگ  هبوت  بآ 
رد وت  دندش  هریچ  ام  رب  متس  ملظ و  هب  دنتـشادزاب و  ام  زا  ار  نآ  رگا  میریذپیم و  هدرک و  رکـش  نآ  رب  ار  ادخ  دنداد  ام  هب  ار  نامّقح  رگا 

(«. دید یهاوخن  ینایز  تروص  ود  ره  رد  و   ) دوب یهاوخ  نم  ناروای  زا  قح ، بلط 
هدرک يرای  ار  وت  هک  دندوب  یناسک  هفوک  رد  رگا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دنزرف  يا  دنگوس ! ادخ  هب  درک : ضرع  ّرح  نب  هَّللادیبع 

زا وت  يوریپ  نایعّدـم  هک  مدوب  دـهاش  هفوک  رد  نم  یلو  مدوب . تنانمـشد  ربارب  رد  نانآ  نیرتمواقم  نم  دـندومنیم ، راـکیپ  تباـکر  رد  و 
زا مناوتب - هچ  ره  نم  نکم . نم  زا  ار  شهاوخ  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  دـندیزخ . دوخ  ياههناخ  هب  ناشیاهریـشمش  هّیما و  ینب  سرت 

متفای و تسد  وا  رب  هک  نآ  رگم  مدشن  ناور  نآ  اب  یسک  یپ  رد  هک  ریذپب  نم  زا  ار  بسا  نیا  درک  مهاوخن  غیرد  وت  زا  یلام - ياهکمک 
. دیرب ار  نآ  مدروآ  دورف  هچ  ره  هب  هک  منکیم  وت  میدقت  ار  ریشمش  نیا  متفای و  تاجن  هک  نآ  زج  متخیرگن  ياهکلهم  زا  نآ  اب 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
ْنِم ٍءْیَـش  ِیف  اَنل  َۀَجاح  الَف  َکِسْفَِنب  اْنیَلَع  َْتلَِخب  ْدَـق  َْتنُک  ْنِإَف  َةَرْـصُّنلا ، ََکلَأْسَِنل  َكاْنیَتَأ  امَّنِإ  َکِْفیَـس ، َو  َکِسَرَِفل  َكاْنئِج  ام  ِّرُْحلا ! َْنباَی  »

ْنَم : » ُلوُقَی َوُه  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  ْدَق  َِکلام ... ،
376 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

، میدماین تریشمش  بسا و  دصق  هب  ام  ّرح ! دنزرف  يا  ِراَّنلا ؛» ِیف  ِهِهْجَو  یلَع  ُهَّللا  ُهَّبَکَأ  اَّلِإ  ْمِهِّقَح  یلَع  ْمُهْرُْـصنَی  َْمل  َو  یْتَیب ، ِلْهَأ  َۀَیِعاد  َعِمَس 
یلـص ادخ  لوسر  زا  نم  میرادن ...  تلام  هب  يزاین  چیه  يزرویم ، غیرد  ام  هار  رد  تناج  میدـقت  زا  رگا  میبلطب . يرای  وت  زا  ات  میدـمآ  ام 
شتآ رد  ور  هب  ار  يو  دـنوادخ  دباتـشن  ناشیرای  هب  دونـشب و  ارم  تیب  لـها  هثاغتـسا  داـیرف  سک  ره  : » دومرفیم هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا 

«. دزادنا خزود 
«1 . » تشگرب دوخ  نارای  دزن  هب  تساخرب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگنآ 

: دومرف نینچ  ّرح  نب  هَّللادیبع  هب  نایاپ  رد  اهوگتفگ  نیا  زا  سپ  ماما  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 
زا سپ  يرادن ، ار  ام  يرای  دصق  رگا  َکَلَه ؛ ّالِإ  انْرُْصنَی  َْمل  َُّمث  ٌدَحَأ  انَتَیِعاو  ُعَمْسَی  ِهَّللاَوَف ال  اُنِلتاُقی ، ْنَّمِم  َنوُکَت  ْنَأ ال  َهَّللا  ِقَّتاَف  انْرُْـصنَت  ّالِإَف  »
وا ترخآ  ًانیقی  دباتشن  ام  يرای  هب  دونـشب و  ار  ام  هثاغتـسا  دایرف  سک  ره  دنگوس ! ادخ  هب  شابم ! دنگنجیم  ام  اب  هک  نانآ  اب  سرتب و  ادخ 

«. دش دهاوخ  هابت 
«2 (. » درک مهاوخن  یهارمه  امش  نمشد  اب  نم  و   ) هَّللا ءاش  نإ  دش ! دهاوخن  نینچ  زگره  هن ، درک : ضرع  رح  نب  هَّللادیبع 

***
زا رتافویب  اهنآ  دنادیم  درادن و  هفوک  مدرم  هب  يدـیما  هک  نیا  اب  دـهدیم  ناشن  دوخ  ینعم  رپ  نانخـس  نیا  اب  رگید  راب  مالـسلا  هیلع  ماما 
زیچ وا  تلاسر  اریز  دـهدیم ، همادا  دوخ  هار  هب  زاب  دـنزیخرب ، وا  يراـی  هب  دـننک و  اـفو  دوخ  ياـههمان  توعد  ناـمیپ و  هب  هک  دنتـسه  نآ 

. رگید ياهمانرب  تسا و  يرگید 
دوخ اب  ار  نیتسار  نانمؤم  راختفارپ و  نادنمتداعـس  هّنئمطم و  سوفن  نابحاص  و  دـنکیم ، تّجح  ماـمتا  وا  اـب  دـنیبب  ار  سک  ره  نمـض  رد 

یخیرات رازراک  نآ  رد  ات  دزاسیم ، هارمه 
__________________________________________________

132 ص 130 - ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 1)
ص 379 ج 44 ، راونالاراحب ، 308 و  ص 307 - ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 2)

377 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
هدروخ مسق  نانمشد  ناقفانم و  هرهچ  زا  هدرپ  دننک و  يرایبآ  ار  مالـسا  لاهن  دوخ  كاپ  ياهنوخ  اب  دنـشونب و  ار  تداهـش  دهـش  اروشاع 

. دننکفارب مالسا 

377 ص :  سب ..... ...  نیمه  ایند  یتسپ  رد  - 55

چوک دماین و  دورف  یهاگلزنم  چیه  رد  البرک ) ریسم  رد   ) مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا 
: دومرف نینچ  يزور  و  دومرف ، دای  يو  ندش  هتشکو  ادخ  گرزب  ربمایپ  اّیرکز » نب  ییحی   » زا هک  نآ  رگم  درکن ،

رس هک  سب  نیمه  دنوادخ  دزن  ایند  یتسپ  زا  َلیئارْـسِإ ؛ یَنب  ایاَغب  ْنِم  ٍّیَِغب  یلا  َيِدْها  اَّیِرَکَز  َْنب  یَیْحَی  َْسأَر  َّنَأ  ِهَّللا  یَلَع  اْینُّدلا  ِناوَه  ْنِم  َو  »
«1 !«. » دندرب هیده  لیئارسا  ینب  ناراکانز  زا  يراکانز  يارب  ار  اّیرکز » نب  ییحی  »

: دومرف بلطم ، نیا  حیضوت  رد  مالسلا  هیلع  ماما  يرگید  تیاور  رد 
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ِتَفَرَعَف َکـِلذ ، ْنَع  ُهاـهَنَف  اَّیِرَکَز  َْنب  یَیْحَی  ُکـِلَْملا  َراشَتْـساَف  ِکـِلَْمِلل ، ُْهنِم  اـهَْتِنب  َجِّوَُزت  ْنَأ  َْتدارَأ  َو  ْتَُربَک  َلیئارْـسِإ  ِیَنب  ِکـِلَم  َةَأَْرما  َّنِإ  »
؟ َُکتَجاَح اَم  ُِکلَْملا : اََهل  َلاقَف  ِْهیَدَی ، َْنَیب  ْتَبَِعل  َو  ْتَبَهَذَف  ِِکلَْملا  َیلِإ  اْهتَثََعب  َو  اهَْتِنب  ْتَنَّیَز  َو  َِکلذ  ُةَأْرِْملا 

. اَّیِرَکَز ِْنب  یَیْحَی  ُْسأَر  َْتلاق :
. ِهِذه َْریَغ  ًۀَجاح  ُۀَّیَُنب  ای  ُِکلَْملا : َلاقَف 

«. َرَُّصن َتُْخب  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َطَّلَس  َو  اَْهتَذَخَأَف ، ُضْرَْألا  ِتَِرمُأَف  ٍبَهَذ ، ْنِم  ٍتْشَط  ِیف  اْهَیلِإ  ِهِسْأَِرب  َثََعب  َُّمث  ُهَلَتَقَف ، ُهَْریَغ ...  ُدیرُأ  ام  َْتلاق :
. دروآرد هاشداپ  نآ  يرسمه  هب  ار  شرتخد  تساوخ  دوب ، هدش  ریپ  لیئارسا  ینب  هاشداپ  رسمه  »

دش و ربخ  اب  ارجام  نیا  زا  هاشداپ  رسمه  تشاد ، رذحرب  راک  نیا  زا  ار  يو  ترـضح  درک  تروشم  دروم  نیارد  اّیرکز  نب  ییحی  اب  هاشداپ 
هاشداپ رـس  زا  شوه  ات   ) تخادرپ يرگهوشع  يزاّنط و  هب  تفر و  هاـشداپ  دزن  هب  رتخد  داتـسرف ؛ هاـشداپ  دزن  هب  درک و  شیارآ  ار  شرتخد 

(. دوبر
__________________________________________________

ص 89 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 92 و  ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (. 1)
378 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

؟ یهاوخیم هچ  مسرب ) تلاصو  هب  هک  نآ  يارب  : ) تفگ هاشداپ 
! ار اّیرکز  نب  ییحی  رس  تفگ : رتخد 

. هاوخب يرگید  زیچ  مرتخد ! تفگ : هاشداپ 
! مهاوخیمن نیا  زج  تفگ :

هاگنآ دناسر . لتق  هب  ار  ترضح  نآ  تفرگ و  مالسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  لتق  هب  میمـصت  نیا  زا  سپ  يو  داد ... : همادا  مالـسلا  هیلع  ماما 
« رّـصن تخب   » درب و دورف  دوخ  رد  ار  رتخد  نیمز  هک  تشذگن  نادنچو   ) داتـسرف رتخد  نآ  دزن  هب  داهن و  ییالط  تشط  رد  ار  شکرابم  رس 

«1 («. » دش ّطلسم  نانآ  رب 
ات تشک  ار  لیئارسا  ینب  ناملاظ  زا  يدایز  هورگ  رّـصن  تخب  ات  دیـشوجیم  نوخ  لحم  نآ  زا  هتـسویپ  دندرک  نفد  ار  ییحی  رـس  هک  اجنآ 

. داتفا ششوج  زا  نوخ 
: دومرف مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  میناوخیم  ارجام  نیا  نایاپ  رد  اذل 

یلع مدنزرف ! ًاْفلَأ ؛ َنیْعبَـس  ِۀَقَـسَْفلا  ِةَرَفَْکلا  َنیِِقفانُْملا  َنِم  یِمَد  یلَع  َُلتْقَیَف  َّيِدْهَْملا  ُهَّللا  َثَْعبَی  یّتَح  یِمَد  ُنُکْـسَی  ِهَّللاَو ال  ُِّیلَع  ای  يِدـَلَو  ای  »
زا نت  رازه  داتفه  وا  دنک و  ثوعبم  ار  جع )  ) يدهم مدنزرف )  ) دنوادخ هک  هاگنآ  ات  تفرگ  دهاوخن  مارآ  نم  نوخ  دـنگوس  ادـخ  هب  ناج !

«2 «. » دناسرب لتق  هب  ار  قساف  رفاک و  نیقفانم 
***

. تسا رتبیجع  رترابرپ و  يرگید  زا  یکی  البرک  ریسم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ینعمرپ  هاتوک و  ياههتفگ 
هب ار  وا  تسرپاوه  رابج و  ملاظ و  ماّکح  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  يارجام  حرط  زا  مالسلا  هیلع  ماما  فده 

ناشن نیا  دنربیم و  هیده  ياهداز  كاپان  يارب  ار  شاهدیرب  رس  دننکیم و  دیهش  اهيزابسوه  اهیگدولآ و  اب  هزرابم  اوقت و  یکاپ و  مرج 
حرش شنادنزرف  نارای و  باحصا و  يارب  و  هدوب ، هاگآ  دوخ  تداهش  تاّیئزج  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دهدیم 

__________________________________________________

ص 89 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 92 و  ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (. 1)
كرادم نامه  (. 2)
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379 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. تسا هدرکیم  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  يراکادف  يزابناج و  هدامآ  ار  عاجش  نادرم  نآ  هدادیم و 

لوط رد  ینیسح  ياهاروشاع  رارمتـسا  هب  ییانعم  رپ  هراشا  دنک » مایق  مالـسلا » هیلع  يدهم   » ات دتـسیایمن  زاب  شـشوج  زا  نم  نوخ   » هلمج
. مالسلا مهیلع  ُُهئاِیلْوا  َو  ُُهلوُسَر  َو  هَّللا  َقَدَص  مینیبیم . دوخ  مشچ  اب  زورما  هک  يزیچ  نامه  تسا ، خیرات 

379 ص :  دوصقم .....  لزنم  رس  هب  دورو  - 56

: دومرف درک و  ور  شنارای  هب  ادتبا  دش ، دراو  البرک  نیمزرس  هب  شیوخ  نارای  قاّفتا  هب  يرجه  لاس 61  مّرحم  مود  رد  ماما 
دنتسه و ایند  ناگدنب  مدرم ، َنُوناَّیَّدلا ؛ َّلَق  ِءالَْبلِاب  اوُصُِّحم  اذِإَف  ْمُهُِشیاعَم ، ْتَّرَد  ام  ُهَنوُطوُحَی  ْمِِهتَنِْسلَأ ، یلَع  ٌقَِعل  ُنیِّدلا  َو  اْینُّدلا  ُدیبَع  ُساَّنلا  »

یلو دـنرادیم ، هگن  ار  نآ  تسا  قـنور  رپ  نآ ) هلیـسو  هب   ) ناشیگدـنز هک  هاـگنآ  اـت  دـشاب ، ناـشنابز  رب  هک  تـسا  يزیچ  دـننامه  نـید 
«. دوشیم كدنا  نارادنید  ددع  دنوش  هدومزآ  تالکشم  اب  هک  یماگنه 

! تسا البرک  اجنیا  ایآ  دیسرپ : هاگنآ 
! ربمغیپ رسپ  يا  يرآ ، دنداد : خساپ 

: دومرف ترضح  نآ 
نیمزرس و   ) الب هودنا و  هاگیاج  راید ، نیا  اِنئامِد ؛ ُکَفْـسَم  َو  اِنلاجِر ، ُلَتْقَم  َو  اِنلاحِر ، ُّطَحَم  َو  اِنباکِر ، ُخانَم  انُهه  ٍءالَب ، َو  ٍبْرَک  ُعِضْوَم  اذه  »

«. تسام نوخ  ندش  يراج  ام و  نادرم  تداهش  ّلحم  و  ام ، ناوراک  زادناراب  و  ام ، نارتش  ندیباوخ  ّلحم  اجنیا  تسا ، نومزآ ) يراتفرگ و 
«1»

ياهمان دز و  ودرا  مالسلا  هیلع  ماما  لباقم  رد  يرگید  هیحان  رد  یگنج  راوس  رازه  اب  زین  ّرح »  » دندش هدایپ  مالسلا  هیلع  ماما  باحصا  سپس 
. تخاس ربخاب  البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دورو  زا  ار  وا  همان  نآ  رد  تشون و  دایز  نب  هَّللادیبع  هب 

__________________________________________________

ص 383 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 237 و  ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
380 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

: میناوخیم نینچ  يرگید  تیاور  رد 
. البرک دنداد : خساپ  تسیچ ؟ ناکم  نیا  مسا  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: دومرف
ُّطَحَم انُهاه  : » َلاقَف ِهِمْـسِاب ، َِربْخُأَف  ُْهنَع ، َلَأَسَف  َفَقَوَف ، ُهَعَم ، اَنَأ  َو  َنیّفِـص ، یلِإ  ِهِریـسَم  َْدنِع  ِناکَْملا  اَذـِهب  ِیبَأ  َّرَم  ْدََـقل  َو  ٍءالَب ، َو  ٍبْرَک  ُتاذ  »

«، انُهاه َنُولِْزنَی  ٍدَّمَُحم ، ِْتَیب  ِلِآل  ٌلِْقث  : » َلاقَف َِکلذ ، ْنَع  َِلئُسَف  ْمِِهئامِد ،» ُقارْهِم  انُهاه  َو  ْمِِهباکِر ،
، درک روبع  نیمزرس  نیا  زا  مدوب  وا  هارمه  زین  نم  هک  نیّفص  گنج  ریسم  رد  مالسلا ) هیلع  نینمؤملاریما   ) مردپ یتخـس ، هودنا و  نیمزرـس  »

ندـش هتخیر  ياـج  ناـنآ و  ناوراـک  ّلـحم  اـجنیا  : » دومرف دینـش ، ار  شماـن  هک  یتقو  دیـسرپ . نآ  ماـن  زا  داتـسیا و  دیـسر ، اـجنیا  هب  نوچ 
«. تسا ناشکاپ  ياهنوخ 

؟ یهدیم ربخ  هچ  زا  دندیسرپ :
«. دنیآیم دورف  ناکم  نیا  رد  يزور  هک  ربمایپ  نادناخ  يارب  ینیگنس  ثداوح  زا  : » دومرف

ِینَّنَأ ِهَّللا  َلوُسَر  ُلیئَْربَج  اِهب  َرَبْخَأ  ِیتَّلا  ُضْرَْألا  َیِه  ِهَّللا  َو  ِهِذـه  : » دومرف دـییوب و  تفرگ و  كاخ  زا  یتشم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپس 
نم هک  داد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هب  لیئربج  هک  تسا  ینیمزرـس  نامه  نیا  دنگوس ! ادـخ  هب  َۀَْملَـس ؛ ُّمُأ  ِیْنتَرَبْخَأ  اهیف ، ُلَْتقُأ 
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«. داد ربخ  نم  هب  مالسا ) یمارگ  لوسر  راوگرزب  رسمه   ) هملس ّما  موشیم . دیهش  نآ  رد 
هیلع نیسح  يا   ) مه وت  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  لیئربج  يزور  : » درک لقن  هنوگنیا  ار  هملس  ّما  نخس  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

رد ار  وت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مدرک ، اـهر  ار  وت  نم  نک و  اـهر  ار  مدـنزرف  دومرف : ربماـیپ  یتـسیرگ ، سپ  يدوـب ، نم  دزن  مالـسلا )
: دومرف ربمایپ  يراد ؟ تسود  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ایآ  دیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  لیئربج  دناشن . شناماد  رب  تفرگ و  شوغآ 

: تفگ لیئربج  يرآ .
ینیمز كاخ  یشاب  هتـساوخ  هچنانچ  تشک و  دنهاوخ  ار  يو  وت  تّما  اهِیف ؛ ُلَتُْقی  یتَّلا  ِهِضْرأ  ََۀبُْرت  َُکتیرُأ  َْتئِـش  ْنإ  َو  ُُهُلتْقَتَـس ، َکَتَّمُأ  َّنِِإف 
ناشن ربمایپ  هب  ار  نیمز  نآ  درک و  زاب  نیمز  رب  ار  شلاب  لیئربج  هاگنآ  يرآ ! دومرف : ربمایپ  مهد .؟ ناشن  وت  هب  دوشیم  دیهش  نآ  رد  هک  ار 

«1 «. » داد
__________________________________________________

ص 192 ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  (. 1)
381 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

هب هبنـشراهچ  زور  رد  هک  نآ  ات  دـندومیپیم  هار  دوخ  نایهاپـس  اب  ّرح  ماما و  هک  دـنکیم  لقن  یبلک  زا  شیوخ  لتقم  باتک  رد  فنخموبا 
بکرم رب  راوس  دـش و  هدایپ  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  داتـسیا . تکرح  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بسا  ناهگان  دندیـسر ، البرک  نیمزرس 
مالـسلا هیلع  ماما  دندرکن . تکرح  کی  چیه  یلو  درک ، ضوع  يدّدعتم  ياهبسا  تشادنرب ، مدـق  زا  مدـق  زین  بسا  نآ  یلو  دـش ؛ رگید 

؟ تسیچ نیمزرس  نیا  مان  دیسرپ : درک ، هدهاشم  ار  روآتفگش  رما  نیا  نوچ 
. اونین دنتفگ : دراد ؟ يرگید  مان  ایآ  دومرف : هّیرضاغ . دنتفگ :

(. تارف لحاس   ) تارفلا یطاش  دنتفگ : دنمانیم ؟ هچ  ار  نآ  اهنیا  زج  هب  دومرف :
. البرک دنداد : خساپ  دراد ؟ یمان  مه  زاب  ایآ  دومرف :

. تسا الب » هودنا و  تشد  ٍءاََلب ؛ َو  ٍبْرَک  ُضْرَأ  : » دومرف دیشک و  یهآ  سپ 
: دوزفا سپس 

َو اِنلاجِر ، ُْلتَق  ِهَّللاَو  انُهاه  َو  انِمیرَح ، ُْکتَه  ِهَّللاَو  انُهاه  َو  اِنئامِد ، ُکْفَـس  ِهَّللاَو  انُهاه  َو  اـِنباکِر ، ُخاـنَم  ِهَّللاَو  اـنُهاهَف  اـْهنِم ، اُولَحَْرت  ـال  َو  اوُِفق  »
«. ِِهلْوَِقل َْفلُخ  َو ال  ِهَّللا  ُلوُسَر  يِّدَج  ِینَدَعَو  َِۀبْرُّتلا  ِهِذِهب  َو  انُرُوُبق ، ُراُزت  ِهَّللاَو  انُهاه  َو  اِنلافْطا ، ُْحبِذ  ِهَّللاَو  انُهاه 

! دنگوس ادخ  هب  تسا . نامنوخ  ندش  هتخیر  ياج  ام و  نارتش  هاگباوخ  دنگوس ! ادخ  هب  سپ  دینکن . چوک  نآ  زا  دینک و  فّقوت  اجنیمه  »
لوسر مّدج  تسام . روبق  ترایز  ّلحم  اجنیا  دنگوس ! ادـخ  هب  تسام . ناکدوک  حـبذ  نادرم و  ندـش  هتـشک  ام و  میرح  کته  ّلحم  اجنیا 

«1 «. » تسین یفّلخت  وا  هدومرف  رد  هک  تسا  هداد  دیون  تبرت  نیا  هب  ارم  ادخ 
***

و اهيراکادف ، اهراثیا و  نیمزرس  اهتداشر ، اهيروالد و  نیمزرس  تسا ، مالسا  روشک  ياهنیمزرـس  نیرتزیگناهرطاخ  زا  البرک  نیمزرس 
. فده ریسم  رد  اهيدرمیاپ  نیمزرس 

__________________________________________________

ص 202 ج 5 ، ةادهلا ، تابثا  هب : دینک  عوجر  ص 168 و  ج 2 ، خیراوتلا ، خسان  (. 1)
382 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

دوب و هداد  ربخ  نآ  زا  دوخ  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هک  ارچ  دوب ، انـشآ  اًلماک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  البرک  مان 
دیهش نیمزرس  نیا  رد  ار  نیسح  تدنزرف  هک  دینش ، ادخ  یحو  نیما  لیئربج ، زا  تایاور  قبط  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ار  ربخ  نیا 
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(. تفرگ دهاوخارف  ار  خیرات  هنهپ  شراثآ  جوم  هک  یتداهش   ) درک دنهاوخ 
دید و دوخ  مشچ  اب  ار  نیمزرس  نیا  هدنیآ  ياههنحص  درکیم  روبع  نآ  زا  هک  یماگنه  یتیاور  قباطم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  یّتح 

. درک توعد  رتشیب  يدرمیاپ  هب  ار  شزیزع  نیسح  درازگ و  زامن  اجنآ  رد 
دومرف دننک و  اپرب  ار  اههمیخ  دـنیاشگب و  ار  اهراب  داد  روتـسد  دیـسر ، دوعوم  نیمزرـس  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  اذـل 

! تساج نیمه  ام  دوصقم  هگلزنم 

382 ص :  هَّللادیبع .....  هداتسرف  اب  مالسلا  هیلع  ماما  هنادنمتّزع  دروخرب  - 57

، دیـسر نم  هب  ـالبرک  هب  تدورو  ربـخ  نیـسح ! يا  دـعب ! اـّما  : » تشوـن مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يارب  نومـضم  نیا  هب  ياهماـن  داـیز  نـبا 
ریبخ فیطل و  دنوادخ  هب  مناسرب و  لتق  هب  ار  وت  ات  مروخن  يریس  ياذغ  مهنن و  نیلاب  رب  رـس  هک  تسا  هتـشون  نم  هب  دیزی -! نینمؤملاریما -

«. یهن ندرگ  هیواعم  نب  دیزی  نم و  نامرف  هب  ای  منک و  قحلم 
: دومرف دنکفا و  رود  هب  ار  همان  دناوخ ، ار  نآ  دیسر و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  همان  نیا  نوچ 

راگتـسر زگره  دندیزگرب ، دنوادخ  يدونـشخ  رب  ار  دوخ  يدونـشخ  هک  یهورگ  ِِقلاْخلا ؛ ِةاضْرَم  یلَع  ْمِهِـسُْفنَأ  َةاضْرَم  اوَُرثآ  ٌمْوَق  َحَْلفَأ  «ال 
«. دش دنهاوخن 

»؟ دش هچ  همان  باوج  هَّللادبعابا ! يا  : » دیسرپ هَّللادیبع »  » هداتسرف
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

!«. تسا هدش  یهلا  باذع  ّقحتسم  هَّللادیبع  اریز  درادن ، یباوج  نم  دزن  همان  نیا  ِباذَْعلا ؛ ُۀَِملَک  ِْهیَلَع  ْتَّقَح  ْدَق  ُهَّنَِأل  ٌباوَج ؛ يِْدنِع  َُهل  ام  »
تفشآرب تّدش  هب  دایز  نبا  تفگ ، ار  نایرج  تشگزاب و  هَّللادیبع  دزن  دصاق  نوچ 

383 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 (. » تشادن یخساپ  یلو  )

***
مّدقم ادخ  يدونـشخ  رب  ار  یغای  یغاط و  ناگدنب  يدونـشخ  هک  یناسک  اب  هک  داد  ناشن  ینعم  رپ  هاتوک و  نخـس  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 

هب دناوخیم و  ار  نآ  دنادیمن ، خساپ  هتـسیاش  قیال و  دنهورگ ، نیا  وزج  هک  ار  دایز  نبا  لاثما  همان  درادن و  شزاس  رـس  چیه  دنرمـشیم ،
. دشاب رطخ  رد  شفیرش  ناج  دنچ  ره  دنکفایم ، رود 

383 ص :  تسا .....  هانگ  نتسشن  شوماخ  - 58

ملق و مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  دندز . ودرا  رگید  هیحان  رد  یگنج ، درم  رازه  اب  زین  دیزی  نب  ّرح  فرط و  کی  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ماجنارس 
هب هفوک ، مدرم  مومع  هب  باطخ  عقاو  رد  و  دناهدنام ، راوتسا  دوخ  يأر  رب  تسنادیم  هک  هفوک  ناگرزب  يارب  ياهمان  درک و  بلط  يذغاک 

: تشون نومضم  نیا 
َو ٍلاو ، ِْنب  ِهَّللاِدـْبَع  َو  ٍداّدَـش ، ِْنب  ِۀَـعافُر  َو  َۀَـبَْجن ، ِْنب  ِبِّیَـسُْملا  َو  ٍدَرُـص ، ِْنب  ِنامیَلُـس  یلِإ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َنِم  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْـسب  »
، ِهَّللا ِمُرُِحل  ًاّلِحَتْـسُم  ًاِرئاج  ًاناْطلُـس  يأَر  ْنَم  : » ِِهتایَح ِیف  َلاق  ْدَق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  ُْمتِْملَع  ْدَـقَف  ُدـَْعب : اَّمَأ  َنِینِمْؤُْملا ، ِۀَـعامَج 

ُهَلِخْدـُی ْنأ  ِهَّللا  یَلَع  ًاقیقَح  َناک  ٍلِْعف ، َو ال  ٍلْوَِقب  ْرِّیَُغی  َْمل  َُّمث  ِناوْدـُْعلا  َو  ِْمثِْإلِاب  ِهَّللاِدابِع  ِیف  ُلَمْعَی  ِهَّللا ، ِلوُسَر  ِۀَّنُِـسل  ًاِفلاُخم  ِهَّللا ، ِدـْهَِعل  ًاثِکان 
اوَُرثْأَتْـساَو َدوُدُْحلا  اُولَّطَع  َو  َداسَْفلا ، اوُرَهْظا  َو  ِنمْحَّرلا ، ِۀَعاط  ْنَع  اْوَّلََوت  َو  ِناْطیَّشلا ، َۀَـعاط  اُومَِزل  ْدَـق  َمْوَْقلا  ِءالُؤه  َّنَأ  ُْمتِْملَع  ْدَـق  َو  ُهَلَخْدَـم .»

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ِیَتبارَِقل  ِْرمَْألا  اَذِهب  ُّقَحَأ  یِّنِإ  َو  َُهلالَح ، اُومَّرَح  َو  ِهَّللا ، َمارَح  اوُّلَحَأ  َو  ِءیَْفلِاب ،
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َو ْمُکَّظَح  ُْمْتبَـصَأ  ْدَقَف  ْمُِکتَْعیَِبب  ِیل  ُْمْتیَفَو  ْناَف  ینُولُذَْـخت ، َو ال  ینوُمِّلَُـست  ْمُکَّنَأ ال  ْمُِکتَْعیَِبب  ْمُُکلُـسُر  َّیَلَع  ْتَمِدَـق  ْدَـق  َو  ْمُُکُبتُک ، یْنتَتَأ  ْدَـق  َو 
يَدلَو َو  یلْهَأ  َو  ْمُکِسُْفنَأ ، َعَم  یسْفَن  َو  ْمُکَدْشُر ،

__________________________________________________

( توافت رصتخم  اب   ) ص 383 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 239 و  ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  151 ؛ ص 150 - ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 1)
384 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

اهوُُمْتلَعَف ْدََـقل  ٍرُْکِنب ، ْمُْکنِم  َیِه  ام  يرْمَعَلَف  ْمُکَتَْعَیب  ُْمتْعَّلَخ  َو  ْمُکَدوهَع ، ُْمتْـضَقَن  َو  اُولَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  ٌةَوْسُأ ، ِیب  ْمُکَلَف  ْمُکِدالْوَأ ، َو  ْمُکِیلاـهَأ  َعَم 
ُهَّللا ِینُْغیَس  َو  ِهِسْفَن » یَلَع  ُثُْکنَی  اَمَّنِإَف  َثَکَّن  ْنَمَف   » ُْمتْعَّیَـض ْمُُکبیـصَن  َو  ُْمتْأَطْخَأ ، ْمُکُّظَحَف  ْمُِکب ، َّرَتْغا  ِنَم  ُروُْرغَْملاَو  یِّمَع ! ِْنباَو  یخَأ  َو  یبَِأب 

«. ُمالَّسلا َو  ْمُْکنَع ،
لاو و نب  هَّللادبع  دادش ، نب  ۀعافر  هبجن ، نب  ّبیسم  درص ، نب  نامیلس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  نابرهم ؛ هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  »

: دومرف دوخ  تایح  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دینادیم  امش  دعب : اّما  نینمؤم ، همه 
هدیزرو و تفلاخم  مرکا  ربمایپ  ّتنس  اب  هتسکش و  ار  ادخ  نامیپ  هدرمش و  لالح  ار  دنوادخ  مارح  هک  دنیبب  ار  يرگمتس  ناطلس  سک  ره  »
رد ار  وا  لاعتم  يادخ  هک  تسا  راوازـس  دزیخنرب ، يراتفگ  یلمع و  هزرابم  هب  وا  اب  یلو  هدومن ، راتفر  متـس  ملظ و  هب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد 

«. دنک دراو  مّنهج )  ) رگمتس ناطلس  نآ  هاگیاج 
دودح هتخاس و  راکشآ  ار  داسف  دندز و  زابرس  دنوادخ  يوریپ  زا  هدش و  دنبياپ  ناطیـش  تعاط  هب  هّیما ) ینب   ) هورگ نیا  هک  دینادیم  امش 

نم دناهدرمش و  مارح  ار  شلالح  لالح و  ار  دنوادخ  مارح  هدروآرد ، شیوخ  راصحنا  هب  ار  نیملسم  لاملا  تیب  دناهدرک ، لیطعت  ار  یهلا 
. منک هزرابم  نانآ  اب  هک  منادیم  نارگید  زا  رتراوازس  ار  دوخ  ادخ ، ربمایپ  اب  یکیدزن  تبارق و  تهج  هب 

ارم هک  دیاهدرک  تعیب  نم  اب  امـش  هک  دنتفگ ) و   ) دـندمآ مدزن  هب  امـش  تعیب  ربخ  اب  ناتناگداتـسرف  دیـسر . نم  هب  امـش  ياههمان  یفرط  زا 
رب رگا  لاح  درک . دیهاوخن  تشپ  نم  هب  هار ، هنایم  رد  دراذگ و  دیهاوخن  میاهنت  هزرابم  نادیم  رد  درک و  دیهاوخن  میلست  نمـشد  هب  زگره 
امش نادنزرف  نادناخ و  رانک  رد  منادنزرف  نادناخ و  امش و  رانک  رد  نم  دیتفای ، تسد  دوخ  لامک  دشر و  هب  دیرادیاپ  دوخ  نامیپ  تعیب و 

ممناجب دینکـشب ، ار  دوخ  تعیب  دیـشابن و  راوتـسا  دوخ  دهع  رب  دینکن و  نینچ  رگا  دوب و  مهاوخ  امـش  يادـتقم  هوسا و  نم  دوب و  دـهاوخ 
راـتفر هنوگ  نیمه  ملـسم )  ) میومع رـسپ  مردارب و  ردـپ و  اـب  امـش  هک  ارچ  تسین ! بیجع  هتخانـشان و  امـش  زا  يراـتفر  نینچ  هک  دـنگوس 
شیوخ هرهب  هداد و  تسد  زا  ار  تداعس  يامه  امش  تروص ] نیا  رد   ] سپ دروخب ، ار  امـش  بیرف  هک  تسا  یـسک  هدروخ  بیرف  دیدرک .

ار
385 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. درک دهاوخ  زاین  یب  امش  زا  ارم  يدوز  هب  دنوادخ  و  تسا .» هتـسکش  نامیپ  دوخ  نایز  هب  اهنت  دنک ، ینکـش  نامیپ  سک  ره  . » دیتخاس هابت 
«1 «. » مالسلاو

ندش هتـشک  ربخ  زا  ماما  نوچ  دناسرب و  هفوک  مدرم  هب  ات  داد  يوادیـص » رّهـسم  نب  سیق   » هب دیچیپ و  درک و  رهم  ار  همان  مالـسلا  هیلع  ماما 
: تشاد هضرع  تشگ و  يراج  شکشا  دش ، علّطم  سیق 

ام يارب  ادنوادخ ! ٍریدَق ؛ ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  َِکتَمْحَر  ْنِم  ٍّرَقَتْـسُم  ِیف  ْمُهَْنَیب  َو  انَْنَیب  ْعَمْجا  َو  ًامیرَک ، ًالِْزنَم  َكَْدنِع  اِنتَعیـِشل  اَنل  ْلَعْجا  َّمُهَّللا  »
«2 «. » ییاناوت يراک  ره  ماجنا  رب  وت  هک  روآدرگ  دوخ  تمحر  راوج  رد  نانآ  اب  ار  ام  هد و  رارق  ییالاو  هاگیاج  دوخ  دزن  رد  ام  نایعیش  و 

***
کی زا  دنکیم . تّجح  مامتا  رگید  راب  تسا  هتـشون  اهنآ - ناگرزب  ًاصوصخم  هفوک - مدرم  مومع  يارب  هک  همان  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 

دهع و رگید  ییوس  زا  و  دزاسیم ، نشور  نایغط ، رفک و  داسف و  نارادمدرـس  ناطیـش و  دونج  ّدـض  رب  مایق  رد  ار  اهنآ  نیگنـس  هفیظو  وس 
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. دوشیم روآدای  دوخ  ياهنامرآ  زا  تیامح  رد  ار  نانآ  دّکؤم  تعیب  نامیپ و 
رب لّکوت  اب  سفن  نیرخآ  ات  هزرابم  يارب  ار  دوخ  مزج  مزعو و  دـنکیمن  اهنآ  مایق  هب  طورـشم  ار  دوخ  هزرابم  مایق و  زگره  هک  نیا  بلاـج 

. دزاسیم راکشآ  دنوادخ 
يوزرآ هن  تسا ، تموکح  سوه  هن  فادها  نیا  دزاسیم . نشور  اروشاع  مایق  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  سّدقم  فادـها  رگید  راب  همان ، نیا 
دناهدرک لامیاپ  ار  یهلا  ياهشزرا  هک  تسا  ییاهنآ  نارگمتـس و  ناملاظ و  نابلطراصحنا ، ناگماکدوخ ، اب  هزرابم  يارب  اهنت  هکلب  ماقم ؛

. تسا ادخ  ياضر  بلج  يارب  طقف  و 
__________________________________________________

382 ص 381 - ج 44 ، راونالاراحب ، 235 و  ص 234 - ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  145 ؛ ص 143 - ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 1)
ص 382 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 147 و  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 2)

386 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

386 ص :  یگرم ..... ! نینچ  اشوخ  - 59

(. داتسیا مالسلا  هیلع  ماما  دودحم  رکشل  ربارب  رد  دمآ و  البرک  هب  یمیظع  رکشل  اب  دعس  نب  رمع  هک  تشذگن  يزیچ  )
راید هب  ارچ  نم ! يالوم  درک : ضرع  دومن و  میدقت  ماما  هب  ار  دعس  نبا  همان  درک و  مالس  دمآ . مالسلا  هیلع  ماما  دزن  دعس  نب  رمع  هداتسرف 

؟ ياهدمآ ام 
: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

و دناهدرک ، توعد  ارم  دنتشون و  همان  نم  هب  امش  رهش  یلاها  ْمُْهنَع ؛! ُفِرَْصنَأ  اَنَأَف  ِینوُهِرَک  ْذِإ  اَّمَأَف  َمِْدقَأ ، ْنَأ  اذه  ْمُکِرْصِم  ُلْهَأ  ََّیلِإ  َبَتَک  »
«1 !«. » تشگ مهاوخ  زاب  دندونشخان  نم  ندمآ  زا  رگا 

: دومرف دعس  نب  رمع  هداتسرف  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تسا : هدرک  تیاور  یمزراوخ 
َو ال ِینوُرُْـصنَی  َو  ِینوُعَنْمَی  َو  ِینوُعَیاُبیَف  ْمُهیتآ  ْنا  اذـه  ْمُکِرْـصِم  ُلْهَأ  ََّیلِإ  َبَتَک  ْنِکل  َو  َدَـلَْبلا ، اَذـه  ْدِرا  َْمل  یِّنا  یِّنَع  َکَبِحاص  ْغَِّلب  اذـه  ای  »

راید نیا  مدرم  هکلب  ماهدماین ، راید  نیا  هب  دوخ  نم  وگب ، تریما  هب  نم  فرط  زا  ُْتئِج ؛ ُْثیَح  ْنِم  ْمُْهنَع  ُْتفَرَْـصنا  ِینوُهِرَک  ْناَف  ِینُولُذْـخَی 
هک یهار  زا  دندونـشخان  رگا  سپ  دنیامن ، میرای  دنرادزاب و  منانمـشد  زا  ارم  دننک و  تعیب  نم  اب  میایب و  ناشدزن  هب  ات  دـندرک  توعد  ارم 

«2 «. » مدرگیم زاب  ماهدمآ 
نیسح اب  گنج  زا  ارم  دنوادخ  هک  مراودیما  تفگ : دعس  نبا  تخاس ، ربخ  اب  رما  نایرج  زا  ار  وا  تشگزاب و  دعس  نب  رمع  هداتـسرف  یتقو 

: تشون خساپ  رد  وا  یلو  دناسر  دایز » نبا   » عالّطا هب  ار  ماما  هتساوخ  نیا  هاگنآ  دناهرب . مالسلا  هیلع 
 ...!«. تشون میهاوخ  ار  دوخ  رظن  ام  درک ، نینچ  رگا  دننک . تعیب  دیزی  اب  شنارای  مامت  وا و  ات  هاوخب ، مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  زا  »
«. تسین حلص  تیفاع و  ناهاوخ  دایز ، نب  هَّللادیبع  هک  تسا  نیا  نم  رّوصت  : » تفگ دیسر ، دعس  نبا  تسد  هب  دایز  نبا  همان  نوچ 

__________________________________________________

ص 384 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 435 و  دیفم ، داشرا  ص 311 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 1)
ص 241 ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  (. 2)

387 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. داتسرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  ار  دایز  نب  هَّللادیبع  همان  نتم  دعس ، نب  رمع 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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گرم زا  رتالاب  ایآ  داد . مهاوخن  خـساپ  دایز  نبا  همان  نیا  هب  زگره  نم  ِِهب ؛ ًاَبَحْرَمَف  َتْوَْملا ، ّالِإ  َوُه  ْلَهَف  ًادـَبا ، َِکلذـِب  َداـیِز  َْنبا  ُبیجُأ  ـال  »
«1 !«. » یگرم نینچ  اشوخ  دوب !؟ دهاوخ  یماجنارس 

387 ص :  میوگب .....  نخس  وت  اب  مهاوخیم  - 60

هتـشاد یتاقالم  مه  اب  هاپـس  ود  هلـصاف  رد  ماگنه  بش  مهاوخیم  هک  تخاس  هناور  دعـس  نب  رمع  دزن  يدـصاق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
دوعوم ّلحم  رد  دوخ  نارای  زا  نت  تسیب  اب  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شنارای و  زا  رفن  تسیب  اب  دعـس  نبا  دیـسر  ارف  بش  نوچ  میـشاب .

. دنتفای روضح 
روط نیمه  تشاد . هاگن  دوخ  دزن  ار  شدـنزرف  ربکا  یلع  شردارب و  ساّبع  اهنت  دـنوش  رود  ات  داد  روتـسد  دوخ  نارای  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 

. دنوش رود  داد ، روتسد  هّیقب  هب  شمالغ ، صفح و  شدنزرف  زج  هب  زین  دعس  نبا 
: دومرف درک و  نخس  زاغآ  مالسلا  هیلع  ماما  ادتبا 

ِهَّللا َیلِإ  ََکل  ُبَْرقَأ  ُهَّنِإَف  یعَم ، ْنُک  َو  َمْوَْقلا  ِءالُؤه  ْرَذ  َتِْملَع ؟ ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  َو  ِیُنِلتاُقتَأ  َكُداعَم ؟ ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َهَّللا  یِقَّتَت  امَأ  ٍدْعَـس  َْنباَی  َکَْـلیَو  »
هک یلاح  رد  یگنجیم  نم  اـب  اـیآ  يرادـن ؟ ساره  تسوا ، يوس  هب  وت  تشگزاـب  هک  ییادـخ  زا  اـیآ  دعـس ، رـسپ  يا  وت ، رب  ياو  یلاـعَت ؛

«. تسادخ هب  وت  یکیدزن  بجوم  نیا  هک  شاب  ام  اب  نک و  اهر  ار  هورگ  نیا  متسه ؟ یسک  هچ  رسپ  نم  ینادیم 
وت يارب  ار  نآ  نم  ََکل ؛ اهیْنبَأ  اَنَأ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دننک . ناریو  ار  ماهناخ  مسرتیم  موش  ادج  هورگ  نیا  زا  رگا  تفگ : دعـس  نبا 

: دومرف ماما  ددرگ . هرداصم  ملاوما  هک  مکانمیب  نم  تفگ : دعس  نبا  مزاسیم .»
__________________________________________________

ص 253 لاوطلا ، رابخا  (. 1)
388 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«. مهدیم وت  هب  ار  نآ  زا  رتهب  زاجح ، رد  مدوخ  لام  زا  نم  ِزاجِْحلِاب ؛ ِیلام  ْنِم  اْهنِم  ًاْریَخ  َْکیَلَع  ُِفلْخُأ  اَنَأ  »
(. دنارذگب ریشمش  مد  زا  ار  همه  دریگ و  مشخ  نانآ  رب  دایز  نبا  مسرتیم   ) مکانمیب ماهداوناخ  ناج  زا  نم  تفگ : دعس  نبا 

ور يو  زاو  دادن  یخـساپ  درک و  توکـس  ددرگیمن ، زاب  دوخ  میمـصت  زا  دعـس  نبا  درک  هدـهاشم  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: دومرف تساخیم ، رب  اج  زا  هک  یلاح  رد  دنادرگرب و 

هچ ار  وت  ًاریـسَی ؛ ّالِإ  ِقارِْعلا  ُِّرب  ْنِم  َلُکَْأت  ّالَأ  اوُجْرََأل  یِّنِإ  ِهَّللاَوَف  َكِرْـشَح ، َمْوَی  َکـَل  َرَفَغ  ـال  َو  اًـلِجاع ، َکِـشاِرف  یلَع  ُهَّللا  َکََـحبَذ  َکـَلام ، »
مدـنگ زا  هک  مراودـیما  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  دزرماین . زیخاتـسر  زور  رد  ار  وت  دریگب و  ار  تناـج  ترتسب  رد  يدوز  هب  دـنوادخ  دوشیم !

«. يروخن يزیچان ، رادقم  زج  قارع ،
«1 !«. » تسا یفاک  ارم  قارع  وج  ُِّرْبلا ؛ ِنَع  ٌۀَیافِک  ِریعَّشلا  ِیف  َو  : » تفگ ازهتسا  هب  هناخاتسگ  دعس  نبا 

***
نمشد رکشل  هدنامرف  هک  نیا  بلاج  دنکن ، یعالّطا  یب  ياعّدا  ادرف ، سک  چیه  ات  دزادرپیم  تّجح  مامتا  هب  ماگ  ره  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 

نیا تساهنآ و  تواسق  یمحریب و  زا  سرت  شرذع  اهنت  دنکیم ، قیدصت  ار  وا  نمشد  ندوب  قحان  مالـسلا و  هیلع  ماما  ّتیناّقح  ًاحیولت  زین 
! تسا یبلاج  فارتعا 

زا لفاغ  تسا ، شتآ  نیا  نتخورفا  نمـشد  شالت  مامت  تسا و  گنج  شتآ  ندرک  شوماخ  مالـسلا  هیلع  ماما  شالت  ماـمت  رگید  يوس  زا 
. دربیم ورف  دوخ  ماک  رد  ار  هّیما  ینب  نامدود  تموکح  مامت  دشکیم و  هلعش  ماجنارس  شتآ  نیا  هک  نیا 

__________________________________________________
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389 ص 388 - ج 44 ، راونالاراحب ، 166 و  ص 164 - ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 1)
389 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

389 ص :  مراد .....  تسود  ار  بوبحم  اب  زاین  زار و  نم  - 61

ای يرابجا و  تعیب  نتفرگ  يارب  دعس  نب  رمع  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  يریذپان  میلـست  زیمآتملاسم و  ياههار  ندنام  هجیتن  یب  زا  سپ  )
هیلع هَّللادبعابا  يودرا  تمس  هب  هدایپ  هراوس و  نت  نارازه  نامرف  نیا  اب  درک . رداص  ار  هلمح  نامرف  اعوسات  رصع  رد  شنارای  ماما و  نتشک 

(. دیسر مالسلا  هیلع  ماما  نایرکشل  شوگ  هب  دیچیپ و  البرک  نابایب  رد  اهنآ  همهمه  يادص  دندش ، هناور  مالسلا 
«. دیآیم وس  نیدب  نمشد  ردارب ! يا  : » درک ضرع  دش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  ماما  رضحم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  ساّبع  ترضح 

: دومرف تساخرب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟ ْمَُکلاَدب ام  َو  ْمَُکل ؟ ام  ْمَُهل : َلوُقَتَف  ْمُهاْقَلت  یّتَح  یِخَأ - ای  َْتنَأ - یِسْفَِنب  ْبَکْرا  ُساَّبَع ! ای  »

؟ تسا هداد  يور  هچ  تسیچ ؟ اهنآ  فده  سرپب ! اهنآ  زا  ورب  وش و  راوس  ردارب ! يا  تیادـف  هب  مناج  ساّبع ! يا  ْمِِهب ؛؟ َءاج  اَّمَع  ْمُْهلَأْسَت  َو 
.»؟ هدش هداد  نانآ  هب  ياهزات  روتسد  هچ  سرپب : و 

: دیـسرپ دـمآ و  نمـشد  هاپـس  ربارب  رد  دـندوب ، نانآ  هلمج  زا  رهاظم  نب  بیبح  نیق و  نب  ریهز  هک  راوس  تسیب  اب  ساّبع ، مشاـه » ینب  رمق  »
.»؟ دیهاوخیم هچ  و  تسا ؟ هدش  هچ  ار  امش  »

رازراک هدامآ  ای  دیوش ) میلـست  لماک  روط  هب   ) دیریذپب ار  وا  مکح  ای  مییوگب  امـش  هب  هک  تسا  هدیـسر  ام  هب  ریما  نامرف  یگزات  هب  دنتفگ :
. دیشاب

«. مناسرب ناشیا  هب  ار  امش  مایپ  مورب و  مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  مردارب )  ) دزن ات  دینکم  باتش  : » دومرف ساّبع 
«. نک غالبا  ام  هب  ار  شخساپ  ناسرب و  مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  هب  ار  ام  مایپ  : » دنتفگ دنتفریذپ و  نانآ 

( نمـشد هاپـس  ربارب  رد   ) اجنامه شناهارمه  دـناسر و  ضرع  هب  ار  ارجام  تشگرب و  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  ییاـهنت  هب  مالـسلا  هیلع  ساـّبع 
. دنتخادرپ دعس  نبا  هاپس  تحیصن  هب  دندنام و 

390 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: دومرف درک و  باطخ  ردارب  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دناسر ، مالسلا  هیلع  ماما  ضرع  هب  ار  دعس  نبا  مایپ  مالسلا  هیلع  ساّبع  هک  یماگنه 

ُْتنُک یِّنَأ  ُمَْلعَی  َوُهَف  ُهُرِفْغَتْـسَن ، َو  ُهوُعْدَن  َو  َۀَْلیَّللا  اَنِّبَِرل  َیِّلَُـصن  انَّلََعل  َۀَّیِـشَْعلا  اَّنَع  ْمُهَعَفْدَت  َو  ٍةَوْدُـغ  یلِإ  ْمُهَرِّخَُؤت  ْنَأ  َْتعَطَتْـسا  ِناَف  ْمِْهَیلا  ْعَجْرا  »
مد هدـیپس  ات  ار  گنج  هک  هاوخب  نانآ  زا  یتسناوت  هچنانچ  درگرب ، نانآ  دزن  ِرافِْغتْـسِْإلا ؛ َو  ِءاعُّدـلا  َةَْرثَک  َو  ِِهباتِک  َةَوـِالت  َو  َُهل  َةـالَّصلا  ُّبِحُأ 

. میزادرپب رافغتسا  زاین و  زار و  هب  میراذگب و  زامن  دنوادخ  هاگرد  هب  بش  نیا  رد  ات  ریگب ، تلهم  ار  بشما  کی  دنزادنایب و  ریخأت  هب  ادرف 
«. مراد تسود  ار  رافغتسا  ناوارف و  ِزاین  زار و  و  نآرق )  ) شباتک توالت  وا و  يارب  ِزامن  نم  هک  دنادیم  ادخ 

: دومرف درک و  باطخ  نانآ  هب  تفرگ ، رارق  هاپس  يور  رد  ور  هک  یماگنه  تشگرب و  نمـشد  تمـس  هب  بسا  رب  راوس  مالـسلا  هیلع  ساّبع 
«. دهاوخیم تلهم  امش  زا  ار  بشما  کی  مالسلا  هیلع  هَّللادبع  ابا  مدرم ! يا  »

هب هَّللا ! ناحبس  تفگ : يدیبز  جاّجح  نب  ورمع  هک  نآ  ات  دش  لدب  ّدر و  ییاهوگتفگ  دعـس  نب  رمع  نایهاپـس  نایم  رد  نخـس ، نیا  زا  سپ 
: تفگ ثعشا  نب  سیق  يریذپب . هک  دوب  راوازس  دندرکیم ، ییاضاقت  نینچ  وت  زا  دندوب و  راّفک )  ) ملید مدرم  زا  نانیا  رگا  دنگوس ! ادخ 

! دنگوس ادخ  هب  تفگ : دعس  نبا  دیگنج .» دنهاوخ  وت  اب  ادرف  درک و  دنهاوخن  تعیب  نانآ  هک  دنگوس ! مناج  هب  ریذپب ، ار  اهنآ  تساوخرد  »
! مهدیمن تلهم  نانآ  هب  ار  بش  نیا  زگره  دننک  نینچ  هک  منادب  رگا 

شوگ هب  شیادص  هک  ییاج  رد  دمآ و  ام  دزن  دعـس  نب  رمع  هداتـسرف  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  زا  یتیاور  رد 
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زابرـس رگا  درب و  میهاوخ  دایز  نب  هَّللادیبع  دزن  ار  امـش  دیدش  میلـست  رگا  میهدیم ، تلهم  امـش  هب  ادرف  ات  ام  : » تفگ داتـسیا و  دیـسریم 
«1 «. » دیشک میهاوخن  تسد  امش  زا  دیدز ،

***
__________________________________________________

( توافت رصتخم  اب   ) 392 ص 391 - ج 44 ، راونالاراحب ، 316 و  ص 315 - ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 1)
391 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

نیرتثیبـخ و زا  يرگید  دوـب و  مدآ  هلالـس  نیرتصلاـخ  نیرتكاـپ و  زا  یکی  هک  دـنتفرگ  رارق  مـه  ربارب  رد  رکـشل  ود  ـالبرک  رد  يرآ 
زار و اب  و  دنک ، تولخ  دوخ  يادخ  اب  یگدـنز  تاعاس  نیـسپاو  رد  ات  تساوخیم  تلهم  ار  یبش  رکـشل  کی  ناطیـش . ناوعا  نیرتفیثک 

ربارب رد  ار  تلاذر  یتسپ و  طاطحنا و  ياههنومن  نیرخآ  ات  تفریم  يرگید  و  دزاس ، تـالاح  نیرتهب  رد  هَّللا  ءاـقل  هداـمآ  ار  دوخ  وا  زاـین 
. دراذگب شیامن  هب  تسادخ  ربمغیپ  نیرتگرزب  راگدای  هک  یسک 

. دوب ییانثتسا  رظن  نیا  زا  البرک  هنحص 
ياوآ ییوگ  دوب . هدرک  رپ  ار  البرک  ياضف  دندوب ، هداد  رـس  ناشیاوشیپ  يوریپ  هب  هک  ماما  نارای  تاجانم  همزمز  يادص  دوب ! یبیجع  بش 

رد دـیپطیم و  تداهـش  قشع  هب  اهلد  ریظن ، یب  یناحور  طـیحم  نآ  رد  تشهب ؛ ناـنزاخ  حـیبست  يادـص  اـی  دوب  یهلا  شرع  رد  ناگتـشرف 
. دندرکیم يرامش  هظحل  مد ، هدیپس  راظتنا 

391 ص :  اروشاع .....  بش  رد  مالسلا  هیلع  ماما  یخیرات  هبطخ  - 62

. دناوخارف دوخ  دزن  هب  بورغ  کیدزن  ار  دوخ  نارای  ماما  دعس ، نبا  هاپس  تشگزاب  زا  سپ 
هب مردـپ  مدینـش  مونـشب . ار  وا  نانخـس  ات  متفر  ماما  کـیدزن  مدوب ، راـمیب  هک  یلاـح  رد  زین  نم  دـیوگیم : مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع 

: دومرفیم دوخ  باحصا 
ِیف انَتْهَّقَف  َو  ِنآْرُْقلا ، اَنَتْمَّلَع  َو  ِةَُّوبَّنلِاب ، انَْتمَرْکَأ  ْنَأ  یلَع  َكُدَـمْحَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِءارَّضلا ، َو  ِءاَّرَّسلا  یَلَع  ُهُدَـمْحَأ  َو  ِءاـنَّثلا ، َنَسْحَأ  ِهَّللا  یَلَع  ِیْنثا  »

. َنیکِرْشُْملا َنِم  اْنلَعَْجت  َْمل  َو  ًةَِدْئفَأ ، َو  ًاراْصبَأ  َو  ًاعامْسَأ  اَنل  َْتلَعَج  َو  ِنیِّدلا ،
، ًاْریَخ ًاعیمَج  یِّنَع  ُهَّللا  ُمُکازَجَف  ِیْتَیب ، ِلْهَأ  ْنِم  َلَصْوَأ  َو ال  ََّربَأ  ٍْتَیب  َلْهَأ  َو ال  ِیباحْصَأ ، ْنِم  ًاْریَخ  َو ال  یلْوَأ  ًاباحْـصَأ  ُمَلْعَأ  یِّنِإَف ال  ُدَْعب ، اَّمَأ 

اَذه ٌمامِذ ، یِّنِم  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  ٍّلِح ، یف  ًاعیمَج  اوُِقلَْطناَف  ْمَُکل ، ُْتنِذَأ  ْدَق  یِّنِإ  َو  الَأ  ًاَدَغ ، ِءادْعَْألا  ِءالُؤه  ْنِم  انُمْوَی  ُّنُظََأل  یِّنِإ  َو  الَأ 
392 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«. اًلَمَج ُهوُذِخَّتاَف  ْمُکَیِشَغ  ْدَق  ُْلیَّللا 
هب ار  ام  هک  میوگیم  ساپس  ار  وت  ایادخ ! راب  یتخس . شیاسآ و  رد  میوگیم  ساپس  ار  وا  اهشیاتس و  نیرتهب  منکیم  شیاتس  ار  يادخ  »

اونـش و یـشوگ  یتخاس و  نید  رد  هیقف  ار  ام  یتخومآ و  ار  نآرق  ام  هب  یتشاد و  یمارگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح   ) يربمایپ
. يدادن رارق  نیکرشم  هرمز  رد  ار  ام  يدومرف و  اطع  ام  هب  هاگآ  یلد  انیب و  یمشچ 

متیب لـها  زا  رتدـنبياپ  يدـنواشیوخ  هـب  و  رتراـکوکین ، یتـیب  لـها  مرادـن و  غارـس  دوـخ  باحـصا  زا  رتـهب  رترب و  یناراـی  نـم  دـعب ، اـّما 
! دیامرف تیانع  ریخ  شاداپ  امش  همه  هب  دنوادخ  مسانشیمن ؛

، متـشادرب امـش  زا  ار  دوخ  تعیب  دیورب و  هک  مداد  هزاجا  امـش  هب  نم  دیماجنا . دهاوخ  اجک  هب  نانمـشد  نیا  اب  ام  راک  ادرف  هک  منادیم  نم 
بکرم کـی  نوچمه  یکیراـت  نیا  زا  تسا ، هتفرگرب  رد  ار  امـش  بش  یهایـس  تسین . امـش  هدـهع  رب  نم  بناـج  زا  ياهّمذ  دـهع و  چـیه 

«1 («. » دیوش رود  رطخ  ّلحم  زا  و   ) دینک هدافتسا 

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 234 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف بش  نآ  رد  ماما  دیوگیم : مثعا  نبا 
، اًلَمَج هوُذِخَّتا  َو  اُوموُقَف  َلَْبقَأ  ْدَق  ُْلیَّللا  اَذهَف  ًاْریَخ ، یِّنَع  ُهَّللا  ُمُکازَجَف  ٍْتَیب ، َلْهَأ  َلَْضفَأ  َو ال  َلَدـْعَأ  َو ال  ْمُْکنِم  َّحَـصَأ  ًاباحْـصَأ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ ال  »
َو يِْریَغ ، َنُوُبلْطَی  ْمُهَّنِإَف ال  َمْوَْقلا ، ِءالُؤه  َو  ِینوُرَذ  َو  ِْلیَّللا  اَذه  ِداوَس  ِیف  اُوقَّرَفَت  َو  ِیتَوْخِإ  ْنِم  ٍلُجَر  َْوأ  ِِهبِحاص  ِدَِیب  ْمُْکنِم  ٍلُجَر  ُّلُک  ْذُـخْأَْیلَو 

«. ْمُکُوبَلَط اَمل  یْلتَق  یلَع  اوُرَدَق  َو  ِینُوباصَأ  َْول 
اطع وکین  شاداپ  امـش  هب  دنوادخ  مرادن . غارـس  رترب  دوخ  نادناخ  زا  ار  ینادناخ  چیه  رتلداع و  رتملاس و  امـش  زا  ار  یباحـصا  چیه  نم  »

! دیامرف
کی ره  و  دیوش ) رود  اجنیا  زا  و  ، ) دینک هدافتـسا  بکرم  کی  دننامه  هب  نآ  یکیرات  زا  دـیزیخرب و  هدروآ ، ور  هک  تسا  بش  نیا  نونکا 

اهنت نمـشد  هورگ  نیا  اـب  ارم  دـیوش و  هدـنکارپ  بش  یهایـس  نیا  رد  دـیریگب و  ارم  نادرم  زا  نت  کـی  تسد  اـی  شتـسود  تسد  امـش  زا 
رگا دنبلطیم و  ارم  اهنت  نانآ  هک  دیراذگب ،

__________________________________________________

393 ص 392 - ج 44 ، راونالاراحب ، ص 317 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 1)
393 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 !«. » دمآ دنهاوخن  امش  غارس  هب  رگید  دنناسرب ، لتق  هب  ارم  دنبای و  تسد  نم  رب 
***

مردپ دزن  دیسر  تداهـش  هب  مردپ  شیادرف  هک  یبش  نآ  رد  نم  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  یلامث  هزمحوبا 
دناهدرک و نم  ناج  دصق  اهنت  هورگ ، نیا  دینک . هدافتسا  بکرم  ناونع  هب  نآ  یکیرات  زا  تسا ، بش  نونکا  دومرف : شنارای  هب  ماما  مدوب ،

«. دیورب هک  دیدازآ  امش  دنرادن ، يراک  امش  اب  دنتشک  ارم  نوچ 
تداهـش تبرـش  تباکر  رد  مینامیم و  ام  !« ) دابم يزیچ  نینچ  زگره  دنگوس ! ادخ  هب  هن  : » دنتفگ ادـص  کی  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  یلو 

: دومرف درک  هظحالم  تداهش  زرم  ات  ار  باحصا  يرادافو  نوچ  ماما  میشونیم )
یقاب امـش  زا  یـسک  دش و  دیهاوخ  لئان  تداهـش  ضیف  هب  نم  دـننامه  امـش  همه  ادرف  ٌلُجَر ؛ ْمُْکنِم  ُِتْلفَی  ال  َِکلذَـک ، ًاَدَـغ  َنُولَتُْقت  ْمُکَّنِإ  »

«. دنام دهاوخن 
ام بیصن  وت  باکر  رد  ار  شهار  رد  تداهش  راختفا  هک  ساپس  ار  يادخ  َکَعَم ؛ ِْلتَْقلِاب  انَفَّرَـش  يذَّلا  ِهَِّللُدْمَْحلا  : » دنتفگ ینامداش  اب  نارای 

!«. درک
: دندومرف هاگنآ  درک و  اعد  نانآ  همه  ّقح  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

!«. دینیبب ار  دوخ  هاگیاج  دینک و  دنلب  ار  دوخ  ياهرس  اوُرُْظنا ؛ َو  ْمُکَسوُؤُر  اوُعَفْرا  »
اهنآ هب  ار  مادک  ره  عیفر  هاگیاج  مالسلا  هیلع  ماما  دندرک و  هدهاشم  نیرب  تشهب  رد  ار  دوخ  ماقم  هاگیاج و  هدرک و  رظن  باحصا  نارای و 

: دومرفیم دادیم و  ناشن 
نآ وت و  رـصق  نیا  تسوت و  نآ  زا  هاگیاج  نیا  سک ! نالف  يا  ُنالُف ؛ ای  َُکتَجَرَد  ِهِذه  َو  ُنالُف ، ای  َكُرْـصَق  اذـه  َو  ُنالُف ، ای  َُکلِْزنَم  اذـه  »

«. وت عیفر  هجرد 
رتعیرـس اـت  دـنتفریم  اهریـشمشو  اـههزین  لابقتـسا  هب  راـختفا ) يداـش و  اـب   ) زاـب ياـههرهچ  هداـشگ و  ياههنیـس  اـب  باحـصا  هک  دوب  نیا 

«2 . » دنسرب دنراد ، تشهب  رد  هک  یهاگیاجهب 
__________________________________________________

170 ص 169 - ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 1)
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ص 298 ج 44 ، راونالاراحب ، (. 2)
394 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ریلد و ناراـی  قح و  هار  نادیهـش  هوـسا  ماـما و  هک  تسا  ّتیعقاو  نیا  رگناـیب  یخیراـت ، بش  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  یخیراـت  هبطخ  نیا 
ار مالسا  خیرات  هک  هوکشرپ  یتداهش  زا  لابقتسا  دنتفاتش ، نآ  زا  لابقتسا  هب  دنتـشاد  شیپ  رد  هک  یتشونرـس  زا  لماک  یهاگآ  اب  شزابکاپ 

. درک اوسر  ار  تریس  تشز  ناقفانم  تخاس و  نشور 
. دمآرد دنبرد  ياهتّما  همه  يارب  یندشن  شومارف  یقشمرس  تروص  هب  دیدرون و  رد  ار  راصعا  نورق و  نآ  جاوما  هک  یتداهش 

دنامب نادـیم  نیا  رد  سک  ره  هک  درک  مالعا  شنارای  همه  هب  و  درک ، وگزاـب  ار  ادرف  ثداوح  ماـمت  تحارـص  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  يرآ ،
. دنداد ناشن  اهنآ  همه  هب  عقوم  هب  ار  ییاهر  تاجن و  هار  و  دش ، دهاوخ  دیهش 

یهاگآ ملع و  اب  و  زگره ! وت  زا  دعب  یگدنز  هک  دنتفگ  ادصکی  دندوب ، هدـش  عمج  عمـش  نآ  درگ  نتخوس  قشع  هب  هک  ناگناورپ ، نآ  اّما 
. دندیسر نادیواج  یگدنز  هب  قح  برق  راوج  رد  دندیشون و  تایح  بآ  نوچمه  ار  نآ  دْهَش  دنتفاتش و  تداهش  لابقتسا  هب 

. داب ناشناج  شون  زیچ  ره  زا  رتنیریش  دهش  نیا 

394 ص :  میرادیمن ..... ! رب  تنماد  زا  تسد  زگره  - 63

رد دیوگیم : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  هنیکـس ، ترـضح  هک  تسا  هدمآ  نیعلا » رون   » باتک زا  لقن  هب  ۀـبکاسلا » ۀـعمدلا   » باتک رد 
مهّجوتم ناـنز  هک  مدوب  نارگن  دومن ، بلج  ار  مهّجوت  ياهلاـن  هیرگ و  يادـص  هاـگان  هک  مدوب  هتـسشن  همیخ  ناـیم  رد  یباـتهم  بش  کـی 
: دیامرفیم نینچ  دندز ، هقلح  وا  دوجو  درگ  هب  شباحصا  هک  یلاح  رد  هتسشن و  مردپ  مدید  متفر ، نآ  لابند  هب  متساخاپب و  دنوش .
ُناْطیَّشلا ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتْـسا  ُمُهَّنَِأل  ُْرمَْألا ، َسَکَْعنا  ِدَـق  َو  ْمِِهبُوُلق ، َو  ْمِِهتَنِْـسلَِأب  ینوُعَیاب  ٍمْوَق  یلَع  ُمِدـْقَأ  یِّنَأ  ْمُکِْملِِعل  یعَم  ُْمتْجَرَخ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعِإ ، »
ام ْمُکَّنَأ  یشْخَأ  َو  ْمِِهْبلَس ، َدَْعب  یمیرَح  َْیبَس  َو  َّيَدَی ، َْنَیب  ُدِهاُجی  ْنَم  َْلتَق  َو  یْلتَق  ّالِإ  ٌدَصْقَم  ْمَُهل  ْنُکَی  َْسَیل  َنْالا  َو  ِهَّللا . َرْکِذ  ْمُهیْسنَأَف 

395 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
َو ٍریطَخ  ُْریَغ  ُلیبَّسلا  َو  ٌریتَس  ُْلیَّللاَف  ْفِرَْـصنَْیلَف ، َِکلذ  ْمُْکنِم  َهِرَک  ْنَمَف  ٌمَّرَُحم ، ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  انَدـْنِع  ُعْدَْـخلا  َو  َنُویْحَتْـسَت . َو  َنوُمَْلعَت  َْوأ  َنوُمَْلعَت 
هیلع و هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  يِّدَـج  َلاق  ْدَـق  َو  ِنمْحَّرلا ، ِبَضَغ  ْنِم  ًاّیَِجن  ِنانِْجلا  ِیف  ًادَـغ  انَعَم  َناک  ِهِسْفَِنب  اـناساو  ْنَم  َو  ٍریجَِهب ، َْسَیل  ُْتقَْولا 

ِیف َوُهَف  ِِهناِسِلب  انَرَصَن  َْول  َو  َِمئاْقلا ، ُهََدلَو  َرَصَن  َو  ینَرَـصَن  ْدَقَف  ُهَرَـصَن  ْنَمَف  ًادیرَف ، ًاناشْطَع  ًادیحَو  ًابیرَغ  َءاََلبْرَک  ِّفَِطب  ُلَتُْقی  ٌْنیَـسُح  يَدلَو  هلآ :
«. ِۀَمایِْقلا َمْوَی  اِنبْزِح 

نونکا دناهدرک و  تعیب  نم  اب  ناشبلق  نابز و  اب  هک  موریم  یموق  يوس  هب  نم  دیدرکیم  رکف  هک  دیدش  هارمه  نم  اب  ینامز  امش  دینادب ! »
هب مناهارمه و  نم و  نتـشک  زج  یفده  اهنآ  و  تسا ، هدومن  لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  اهنآ  هدـش و  هریچ  اهنآ  رب  ناطیـش  مینیبیم ، ار  نآ  سکع 

، دیراد ربخ  ای  دیـشاب  ربخ  یب  تیعـضو  نیا  زا  امـش  زا ) یـضعب   ) مسرتیم نم  و  دنرادن ، نانآ  تراغ  زا  دعب  نم  هداوناخ  ندناشک  تراسا 
ندنام سک  ره  سپ  تسا . مارح  گنرین  هعدخ و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  ام  دزن  دینادب  دینک . كرت  ارم  هک  دیراد  مرـش  یلو 

سک ره  یلو  رایسب ؛ نتفر  يارب  مه  نامز  رطخ و  یب  هار  تسا و  یبوخ  شـشوپ  بش  هک  ددرگزاب  نونکا  مه  ددنـسپیمن ، ار  ام  رانک  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  مّدـج  دوب . دـهاوخ  نیرب  تشهب  رد  ام  اب  هتفای و  تاجن  دـنوادخ  مشخ  زا  دـنک  يرای  ار  ام  دوخ  ناج  اـب 

شدنزرف ارم و  دیامن ، يرای  ار  وا  سک  ره  دش . دهاوخ  دیهـش  هنـشت  اهنت و  بیرغ و  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدنزرف  تسا : هدومرف 
 ...«. دوب دهاوخ  ام  بزح  رد  تمایق  زور  رد  دنک ، يرای  ار  ام  شنابز  اب  سک  ره  تسا و  هدرک  يرای  ار  جع )  ) مئاق ترضح 

متفرگ الاب  نامسآ  يوس  هب  ار  مرس  دوش ، نم  هّجوتم  مدیسرت  دادن ، مناما  هیرگ  متـسیرگن ، دوب  هتخادنا  نییاپ  ار  شرـس  هک  مردپ  هرهچ  هب 
: مدرک ضرع  و 
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[ ار ناملاظ   ] نانآ رب  نکن و  باجتـسم  نانآ  زا  ار  ییاعد  چـیه  رادرب و  ناشیرای  زا  تسد  دنتـشادرب ؛ ام  يرای  زا  تسد  مدرم  نیا  اهلا ! راب  »
!« راد ناشمورحم  تمایق  زور  رد  مّدج  تعافش  زا  نک و  ّطلسم 

ار نایرج  تسا ؟ هدـش  هچ  دومرف : دـید و  ارم  موثلک  ّما  ماهّمع  دوب ، يراج  میاههنوگ  رب  مناگدـید  زا  کشا  متـشگیم و  زاب  هک  یماـگنه 
، هاّدجاو دز ، دایرف  ماهّمع  مدرک ، لقن 

396 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
 .... يروای یب  رب  ياو  يا  هانیسح ، او  هانسح ، او  هایلع ، او 

: دومرف ناسرب . نامّدج  مرح  هب  ار  ام  ردارب ! تفگ : ماهّمع 
«. تسین راک  نیا  ماجنا  يارب  یهار  مرهاوخ ! يا  ناه  ٌلیبَس ؛ َِکلذ  یلِإ  ِیل  َْسَیل  ُهاتْخا ! ای  »

(. روآ ناشدای  هب  و   ) وگب تردارب  تردام و  ردپ و  تّدج و  تلزنم  زا  مدرم  نیا  يارب  درک : ضرع  موثلک  ّما 
: دومرف ماما 

ْنِکل اًلیدَـج ، يرَّثـلا  یَلَع  ینْوََرت  ْنَأ  َّدـُبال  َو  اًـلیبَس ، یْلتَق  ُْریَغ  ْمَُهل  اـمَف  یلْوَق ، اوُعَمْـسَی  َْمل  َو  اوُـظِعَّتَی  ْمَلَف  ْمُُهتْظَعَو  َو  اوُرَّکَذـُی ، ْمَلَف  ْمُُهتْرَّکَذ  »
َدْرَْفلا َیِهلِإ  ْمُُکتْعَّدَو  َدَعَو ، اِمل  َْفلُخ  َو ال  ْمُکُّدَج ، َدَـعَو  اذـِهب  َو  ِۀَّیِزَّرلا ، ِلوُُزن  ِمْظَک  َو  ِۀَِّیلَْبلا  یَلَع  ِْربَّصلا  َو  ِۀَّیِرَْبلا  ِّبَر  ِهَّللا  يَْوقَِتب  َّنُکیـصوُأ 

رد ارم  راچان  هب  و  دنرادن ، نم  نتـشک  زج  یفده  چیه  نانآ  دنتفریذپن ، یلو  مداد  ناشدنپ  دندرکن ، یهّجوت  یلو  مدرک  يروآدای  َدَـمَّصلا ؛
اـهيراتفرگ و ربارب  رد  يراـبدرب  تسا و  ملاـع  راـگدرورپ  هک  يدـنوادخ  ياوـقت  هب  ار  امـش  دـید ، دـیهاوخ  هداـتفا  كاـخ  هب  تشد  نـیا 
هک ياهدعو  تسا  هداد  دیون  زور  نیا  هب  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  امش ، ّدج  منکیم . شرافـس  بئاصم  ربارب  رد  يرادنتـشیوخ 

«. مراپسیم زاین  یب  هناگی  يادخ  هب  ار  امش  دوب . دهاوخن  نآ  رد  یفّلخت 
دوخ هب  هکلب  دندرکن  متس  ام  هب  اهنآ  َنوُِملْظَی ؛» ْمُهَـسُفنَأ  اُوناَک  ْنَِکلَو  اَنوُمَلَظ  اَمَو  : » » درک توالت  ار  هیآ  نیا  ماما  متـسیرگ و  یتّدم  سپس 

«1 «. » دندومنیم متس 
يارب درک : ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  شدیشر ) ردارب   ) یلع نب  ساّبع  ادتبا  مالسلا ، هیلع  هَّللادبع  یبا  هناشنمدازآ  حیرص و  نانخس  زا  سپ 

!! مینیبب ار  يزور  نینچ  زگره  دنکن  ادخ  مینامب ؟ هدنز  وت  زا  سپ  هکنیا  يارب  میرادرب ؟ وت  زا  تسد  هچ 
زا سپ  یکی  ساّبع  زا  يوریپ  هب  بنیز ) ترـضح  نادنزرف   ) رفعج نب  هَّللادبع  نادنزرف  وا و  ناگدازردارب  نادنزرف و  ماما و  ناردارب  هاگنآ 

هار نیرتهب  باختنا  رد  تماهش  يدرمیاپ و  يرادافو و  همه  نیا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  ًاعبط  دنتفگ ، یهباشم  نانخس  يرگید ،
__________________________________________________

هیآ 57 هرقب ، (. 1)
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. دش داش  تشونرس  نیرتهبو 
: دومرف دومن و  لیقع  نادنزرف  هب  يور  هاگنآ 

امش هب  نم  کنیا  تسا ، یفاک  امش  نادناخ  يارب  ملسم  تداهـش  راختفا  ْمَُکل ؛ ُْتنِذَأ  ْدَق  اُوبَهْذا  ٍِملْـسُِمب ، ِْلتَْقلا  َنِم  ْمُُکبْـسَح  ٍلیقَع ! یَنب  ای  »
(«. دیهد تاجن  ار  دوخ  رطخ  رپ  يداو  نیا  زا  و   ) دیورب هک  مهدیم  هزاجا 

مدرم نیرتهب  هک  ار  دوخ  ناگدازومع  دوخ و  راختفا  رالاس و  نادناخ و  ِگرزب  ام  دنیوگیم  دـنیوگیم !؟ هچ  مدرم  : » دـندرک ضرع  اهنآ 
دراو نمـشد  رب  یمخز  شیوخ  ياههزین  اب  ای  مینک و  اهر  يریت  نمـشد  فرط  هب  اهنآ  اب  هکنآ  یب  میدرک ، اهر  نمـشد  لاگنچ  رد  دندوب 

!!«. میربب راک  هب  نانآ  هیلع  يریشمش  ای  میزاس و 
راختفا رپ  هار  مییامنیم و  داهج  وت  رانک  رد  میزاس و  وت  يادف  ار  دوخ  لها  لاوما و  دوخ و  ناج  هکلب  مینکیمن ، نینچ  دنگوس ! ادخ  هب  هن 
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! داب نامگنن  وت  زا  سپ  یگدنز  مییامیپیم . یتسه  نآ  زاتشیپ  وت  هک  ار  تداهش 
ادخ هاگشیپ  رد  میورب ؟ مینک و  اهر  نمشد  هرـصاحم  هقلح  رد  طیارـش  نیا  رد  ار  وت  ایآ  : » تفگ تساخ و  اپ  هب  هجـسوع  نب  ملـسم  سپس 
نیا هضبق  ات  مرب و  ورف  اهنآ  هنیـس  رد  ار  دوخ  هزین  ات  دـش  مهاوخن  ادـج  وت  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  میراد ؟ يرذـع  هچ  وت  ندراذـگ  اهنت  يارب 
اجنآ ات  منک ، هلمح  نانآ  رب  گنس  اب  منک  راکیپ  نآ  اب  هک  مشاب  هتشادن  یحالس  رگا  منکیم و  هلمح  نانآ  رب  تسا  نم  تسد  رد  ریـشمش 

«. مراپسب ناج  وت  هارمه  هک 
: تفگ دوخ  يرادافو  نایب  نمض  تساخاپب و  یفنح » هَّللادبع  نب  دیعس   » مان هب  يرگید  عاجش  وا  زا  سپ 

بایغ رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تمرح  هک  میریگب  هاوگ  ار  دنوادخ  ات  تخاس  میهاوخن  اهر  ار ، وت  زگره  دنگوس  ادخ  هب  هن  »
موشیم هدنازوس  شتآ  رد  هدش و  هدنز  راب  رگد  موشیم و  هتـشک  وت  هار  رد  هک  منادب  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  میدرک . تیاعر  وت  ّقح  رد  وا 

ادج وت  زا  زگره  مه  زاب  دننک ، نینچ  نم  اب  راب ، داتفه  دنهدیم و  داب  هب  ار  مرتسکاخ  و 
398 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

هنادواج یتمارک  نآ  زا  سپ  تسا و  راب  کی  طقف  ندش  هتشک  هک  یلاح  رد  منکن  نینچ  ارچ  سپ  مهد . ناج  وت  باکر  رد  ات  دش  مهاوخن 
«. درادن ینایاپ  هک  تسا 

. دنتخاس يراج  نابز  رب  يدننامه  یـسامح  نانخـس  باحـصا ، زا  يرگید  هورگ  نیق و  نب  ریهز  مالـسلا  هیلع  ماما  رادمان  نارای  وا ، زا  سپ 
«1»

***
همه هب  رکـشل  هدنامرف  مدرم و  ياوشیپ  هک  یبش  دینک ، ادیپ  اروشاع  بش  نایرج  هیبش  ینایرج  دیناوتیم  ایآ  دـینزب ، قرو  ار  ناهج  خـیرات 

يداش راختفا و  اب  بش ، نآ  يادرف  رد  گرم  هب  نیقی  ملع و  اب  اهنآ  و  دـهد ، هکلهم  زا  تاجن  هقطنم و  كرت  نذا  دوخ  نارـسفا  نایهاپس و 
! دننک وا  يادف  دنشاب  هتشاد  ناجرازه  رگا  هکلب  ناج ، کی  هن  هک  دنشاب  هدامآ  دننک و  يرادافو  مالعا 

ربهر کی  باکر  رد  ادخ و  هار  رد  تداهش  هب  ینیـشتآ  قشع  هقالع و  هچ  و  یندشن ، شومارف  بیجع و  هنحـص  هچ  هوکـشاب ، هسامح  هچ 
. ینامسآ یهلا و 

دنهاوخ يرفاو  مهـس  مادک  ره  ددرگ  میـسقت  ناهج  نیملـسم  نایم  رد  اهنآ  ریظن  یب  يرادافو  و  خـسار ، مزع  نینهآ و  هدارا  رگا  کش  یب 
. درک دنهاوخ  سویأم  هشیمه  يارب  ار  نانمشد  تشاد و 

. داب یمارگ  خیرات  نادرم  گرزب  نیا  دای 
! ورهر رپ  ناشهار  و 

398 ص :  لسع .....  زا  رتنیریش  - 64

ات دنکیم ، وگزاب  اروشاع  بش  رد  ار  ترـضح  نادـناخ  نارای و  يرادافو  يارجام  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا  یتیاور  رد  یلامث  هزمحوبا 
شنارای همه  تداهش  ربخ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  اجنآ 

__________________________________________________

هدمآ  443 ص 442 - دیفم ، داشرا  رد  ارجام  نیا  زا  یشخب  . 180 ص 158 - ج 2 ، خیراوتلا ، خسان  ص 271 ؛ ج 4 ، ۀبکاسلا ، ۀعمدلا  (. 1)
تسا
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مهاوخ نادیهـش  رامـش  رد  ادرف  مه  نم  ایآ  ْلَـتُْقی ؛؟ ْنَم  ِیف  اـَنَأ  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  نسح  نب  مساـق  ماـگنه  نآ  رد  داد ، ار 
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.»؟ دوب
ای : » درک ضرع  تسا .»؟ هنوگچ  وت  دزن  رد  گرم  مدنزرف ! َكَْدنِع ؛؟ ُتْوَْملا  َْفیَک  َّیَُنب  ای  : » دومرف تفوطع  ینابرهم و  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 

!«. رتنیریش لسع  زا  ناجومع ! ِلَسَْعلا ؛ َنِم  یلْحَأ  ِّمَع 
: دومرف ماما 

وت يادف  هب  تیومع  ادخ ! هب  يرآ  ِهَّللاُْدبَع ؛ یْنباَو  ٍمیظَع  ٍءالَِبب  اُوْلبَت  ْنَأ  َدَْعب  یِعَم  ِلاجِّرلا  َنِم  ُلَتُْقی  ْنَم  ُدَحََأل  َکَّنِإ  َکُّمَع  َكادـِف  ِهَّللاَو  يإ  »
!«. دش دهاوخ  دیهش  زین  راوخریش )  ) هَّللادبع مرسپ  تخس و  يراتفرگ  زا  سپ  مه  نآدوب  یهاوخ  نادیهش  زا  زین  وت  داب !

.»!؟ دوشیم دیهش  زین  راوخریش  هَّللادبع  هک  دننکیم  هلمح  مه  نانز  هب  نانآ  ایآ  ومع ! يا  : » تفگ مساق 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ْنِم َبَرْـشَِأل  ِیْنبا  ینُولِوان  ُلُوقَأَف : ُّطَق ؛ ُدِجَأ  الَف  ًاَنََبل  َو  ًءام  ُْتبَلَطَف  انِمَیِخ  یلا  ُتْرِـص  َو  ًاشَطَع  یحوُر  ْتَّفَج  ْذا  ِهَّللاُْدبَع  ُلَتُْقی  َکُّمَع  َكادـِف  »
ِءامَّسلا َیلِإ  ُهُعَفْرَأَف  یّفَک ، یف  ُهُمَد  ُضیفَیَف  یغاُنی  َوُه  َو  ُهَرِْحنَیَف  ٍمْهَِسب  ٌقِساف  ُهَیِمْرَیَف  َِّیف  ْنِم  ُهَِینْدَِأل  ُُهلِمْحَأَف  يدَی  یلَع  ُهَنوُعَضَیَف  ِِهب  ینُوتْأَیَف  ِهیف ،

ِیف ٍتاقْوَأ  ِّرَمَأ  ِیف  ْمِْهیَلَع  ُّرُکَأَف  ِمَیِْخلا ، ِرْهَظ  ِیف  يذَّلا  ِقَْدنَْخلا  ِیف  ُرِعتُْـست  ُراَّنلاَو  ْمِهیف  ُۀَّنِـسَْألا  ِیُنلِّجَُعتَف  َکیف ، ًاباِستْحا  َو  ًاْربَص  َّمُهَّللا  ُلُوقَأ : َو 
«. ُهَّللا ُدیُری  ام  ُنوُکَیَف  اْینُّدلا ،

مدرگیم ریـش  ای  بآ  لابند  اههمیخ  رد  مبات و  یب  دایز  یگنـشت  زا  نم  هک  دش  دهاوخ  هتـشک  یماگنه  هَّللادبع  داب ! وت  يادـف  هب  تیومع  »
رب ار  میاهبل  هکنآ  زا  شیپ  دنهد . متسد  هب  ار  وا  نوچ  موش . باریس  شنابل  زا  ات  منک  بلط  ار  هَّللادبع »  » مدنزرف سپ  مباییمن . يزیچ  یلو 

ار وا  لاح  نآ  رد  ددرگ ! يراج  مناتسد  رد  وا  نوخ  دنزیم و  اپ  تسد و  وا  دفاکـشب و  ریت  اب  ار  وا  يولگ  یقـساف  هاگان  مراذگب ، وا  ناهد 
. مراذگیم وت  باسح  هبو  وت  يارب  ار  نیاو  مبلطیم  ربص  وت  زا  ایادخ ! میوگیمو : منک  دنلب  نامسآ  هب 

تاظحل نیرتخـلت  نآ  رد  نانآ  رب  نم  دـشک و  هنابز  اههمیخ  تشپ  قدـنخ  زا  شتآ  دـناوخب و  دوخ  يوس  هب  ارم  نمـشد  ياـههزین  هاـگنآ 
«. داد دهاوخ  خر  دهاوخ ، ادخ  هچنآ  درک و  مهاوخ  هلمح  میگدنز 

400 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. دیچیپ اههمیخ  رد  ربمایپ  نادنزرف  هیرگ  يادص  میتسیرگ و  زین  ام  تسیرگ و  وا  هاگنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

: دنتشاد هضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دندرک و  نم  هب  هراشا  رهاظم  نب  بیبح  نیق و  نب  ریهز 
: دومرف تخیریم ، کشا  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دش .»؟ دهاوخ  هچ  مالسلا ) هیلع  داّجس  ماما   ) یلع ام  رورس  تشونرس  »

ایند رد  ارم  لسن  دنوادخ  دیـشابن ) نارگن  ( ؛ مالـسلا مهیلع  ٍۀَِّمئا  َۀَِـینامَث  ُوبا  َوُه  َو  ِهیلِإ ؟ َنُولِـصَی  َْفیَکَف  اْینُّدـلا  َنِم  یلْـسَن  َعَطْقَِیل  ُهَّللا  َناک  ام  »
«1 « .»؟ تسا ماما  تشه  ردپ  وا  هک  یلاح  رد  دنباییم  تسد  هنوگچ  داّجس ) ماما   ) وا هب  درک . دهاوخن  عطق 

***
ینیبشیپ یخیرات  بش  نآ  رد  ار  زیچ  همه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  زا  هک  ینعم  رپ  تیاور  نیا  قبط 

لابقتسا هب  قح  ياقل  قوش  زا  رپ  مارآ و  یحور  اب  سپس  تخاسن . ناهنپ  دوخ  نارای  نادنزرف و  رب  يزیچ  تفگ و  ار  اهینتفگ  همه  دومرف ،
. تفاتش تداهش 

. دنتفر تداهش  لابقتسا  هب  یگمه  ناوارف  قایتشا  اب  هناهاگآ و  زین  لاسدرخ  رهاظ  هب  نادنزرف  یّتح  نادنزرف  نارای و 
میـسرت ياهقباسیب  تمظع  هوکـش و  اب  ار  هَّللا  ءایلوا  خـیرات  ثداوح  نیرتخـلت  زا  یکی  هک  ینانخـس  نانخـس ، نیا  تسابیز  هچ  ادـنوادخ !

. تسا هدومن  تبث  ّتیرشب  خیرات  هنیس  رب  یندشن  شومارف  ياهنوگ  هب  ار  یبلطتداهش  ادخ و  هب  قشع  سرد  و  هدرک ،
نارادساپ تلیـضف و  ّقح و  نانمـشد  هک  یـسرد  دشاب ، اشگهار  هدنزومآ و  دنب ، رد  ياهتلم  همه  دارفا و  همه  يارب  دناوتیم  هک  یـسرد 

. دربیم ورف  یقیمع  ساره  رد  ار  یناطیش  ياهبتکم 
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***
__________________________________________________

ص 116 مومهملا ، سفن  هب : دینک  عوجر  نینچمه  ح 295 . ، 216 ص 214 - ج 4 ، ینارحب ، مشاه  دّیس  زجاعملا ، ۀنیدم  (. 1)
401 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

401 ص :  گرزب .....  ياهثداح  يارب  يزاسهدامآ  - 65

. درکیم يراتسرپ  نم  زا  بنیز  ماهّمع  مدوب و  رامیب  دیسر ، تداهش  هب  نآ  يادرف  مردپ  هک  یبش  : » دیوگیم مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع 
دوب و ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  زین  يرافغ  رذوبا  قباس  مـالغ  « 1 « » ّيَوُح . » دمآ همیخ  هب  هدیـشک و  رانک  باحـصا  زا  مردـپ ، لاح  نیا  رد 

: درکیم همزمز  ار  راعشا  نیا  مردپ  و  درکیم ، هدامآ  ار  وا  ریشمش 
ِلیصَْألا َو  ِقارْشِْإلِاب  ََکل  ْمَک  ٍلیلَخ  ْنِم  ََکل  ٍّفُأ  ُرْهَد  ای 

ِلیدَْبلِاب ُعَنْقَی  ُرْهَّدلا ال  َو  ٍلیتَق  ٍِبلاط  َْوأ  ٍبِحاص  ْنِم 
ِلیبَّسلا ُِکلاس  ٍّیَح  ُّلُک  َو  ِلیلَْجلا  َیلِإ  ُْرمْالا  اَمَّنِإ  َو 

یهدیم و نتـشک  هب  ار  تناقاتـشم  ناتـسود و  زا  رایـسب  هچ  ماش  حبـص و  ره  ییافو !؟ یب  ردقچ  وت  وت ! یتسود  رب  فا  راگزور ! يا  ناه ! »
. تفر دهاوخ  دوخ  هار  هب  ياهدنز  دوجوم  ره  ددرگیم و  زاب  گرزب  يادـخ  هب  اهراک  نایاپ  دریذـپیمن و  یلدـب  نانآ ) ياج  هب   ) راگزور

(«. درک دهاوخ  رادید  گرم  اب  ماجنارس  (و 
متـسناد مدومن و  توکـس  يراددوخ و  یلو  درـشف  ار  میولگ  هیرگ  متفای ، ار  وا  دوصقم  نم  درک ، رارکت  راب  هس  ای  ود  مردپ  ار  راعـشا  نیا 

ییابیکـش نانع  تسا ، نانز  رد  هک  یباتیب  بلق و  ّتقر  رطاخ  هب  دینـش ، ار  ماما  همزمز  نیا  نوچ  بنیز  ماهّمع  اّما  تسا . هدش  لزان  الب  هک 
يا تبیصم ! نیا  زا  هآ  تفگ : تفر و  مردپ  دزن  هب  رایتخا  یب  تساخاپب و  دشیم ، هدیشک  نیمز  هب  شـسابل  هک  یلاح  رد  داد و  فک  زا  ار 

نـسح مدـنمجرا ، ردارب  و  نانمؤمریما ، مردـپ  همطاف ، مردام  گوس  رد  زورما ، ییوگ  مدـیدیمن .) ار  بشما  و   ) دیـسریم ارف  مگرم  شاک 
!(. یهدیم یکانتشحو  ياهربخ  ! ) ناگدنامزاب هاگهانپ  يا  هتشذگ و  ناکاین  هتسیاش  نیشناج  يا  ناه ! ماهتسشن !

ناطیـش ادابم  مزیزع ! رهاوخ  ُناْطیَّشلا ؛ َکِْـملِِحب  َّنَبَهْذَـیَال  ُۀَّیَخُأ  اـی  : » دومرف تسیرگن و  شرهاوخ  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  سپ 
!«. دیابرب ار  تاییابیکش 

__________________________________________________

(1)
تسا هدش  لقن  نوج »  » ۀعیشلا نایعا  رد  و  نیوج »  » دیفم خیش  داشرا  رد  يو  مان  . 

402 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
؟ دش یهاوخ  هتشک  متس  هب  ایآ  هَّللادبعابا ! يا  داب  تیادف  مردام  ردپ و  تفگ : ماهّمع 

! وت نابرق  هب  مناج 
: دومرف دز و  هقلح  شنامشچ  رد  کشا  درشف و  ار  مالسلا  هیلع  ماما  يولگ  ضغب 

هب شمارآ  شیاسآ و  رد  دندرکیم ، اهر  دوخ  لاح  هب  ناداّیـص )  ) ار ناوخـشوخ ) ابیز و  ياهدنرپ   ) اطق غرم  رگا  َماَنل ؛! اًْلَیل  اطَْقلا  َكُِرت  َْول  »
«. تفریم باوخ 

؟ ینیبیم هتسب  دوخ  رب  ار  هراچ  هار  ایآ  ياو ! يا  یـسْفَن ؛ یلَع  ُّدَشَأَو  یْبلَِقل  ُحَْرقَأ  كاذَف  ًاباَِصتْغا ، کَسْفَن  ُبِصْغَتفأ  اتَْلیَو ! ای  : » تفگ ماهّمع 
. داتفا شوه  یب  درک و  كاچ  نابیرگ  دز و  دوخ  تروص  رب  سپ  دنازوسیم ؛»! ار  مناج  هدرک و  راد  هحیرج  رتشیب  ارم  لد  نیا  و 
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: دومرف دروآ و  شوه  هب  ار  رهاوخ  تساخرب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ِهَّللا َهْجَو  ّالِإ  ٌِکلاه  ٍءْیَـش  َّلُک  َّنَأ  َو  َنوُْقبَی ، ِءامَّسلا ال  َلْهَأ  َّنَأ  َو  َنُوتوُمَی ، ِضْرَْألا  َلْهَأ  َّنَأ  یمَلْعا  َو  ِهَّللا ، ِءازَِعب  يّزَعَت  َو  َهَّللا  یقَّتا  ُۀَّیَخُأ  اـی  »

َو ْمَُهلَو  یل  َو  یّنِم ، ٌْریَخ  یخَأ  َو  یّنِم ، ٌْریَخ  یّما  َو  یّنِم ، ٌْریَخ  ِیبَأ  ُهَدْـحَو ، ٌدْرَف  َوُه  َو  َنوُدوُعَیَف ، َقـْلَْخلا  ُثَْعبَی  َو  ِِهتَرْدـُِقب ، َضْرَأـْلا  َقَـلَخ  يِذَّلا 
«. ٌةَوْسا ِهَّللا  ِلوُسَِرب  ٍِملْسُم  ِّلُِکل 

دننامیمن و نامسآ  لها  و  دنریمیم ، ناینیمز  همه  هک  نادب  هدب و  یّلست  ار  دوخ  یهلا  ییابیکش  هب  زاسهشیپ و  ار  ادخ  ياوقت  ناجرهاوخ ! »
هب همه  دزیگنایم و  رب  ار  قیالخ  دـیرفآ و  ار  نیمز  دوخ ، تردـق  اب  هک  ییادـخ  نامه  دـنوش ، یناف  راگدـیرفآ ، كاـپ  تاذ  زج  زیچ  همه 

. تساتمه یب  هناگی  وا  دندرگیم و  زاب  وا  يوس 
نیا اب  و  . ] دوب رتهب  نم  زا  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  مردارب  دوب . رتهب  نم  زا  مالـسلا - اهیلع  همطاف  مردام - دوب ، رتهب  نم  زا  نانمؤمریما  مردپ 
نانآ نم و  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  میورب .] دیاب  زین  ام  دنتفاتش و  یقاب  يارس  هب  دندیشک و  كاخ  باقن  رد  خر  همه  فصو 

«. تسا قشمرس  وگلا و  اهتبیصم ) اهالب و  لّمحت  رد   ) یناملسم ره  و 
: دومرف وا  هب  داد و  یّلست  نانخس  هنوگ  نیا  اب  ار  دوخ  رهاوخ  مالسلا ، هیلع  ماما 

، ًاهْجَو َّیَلَع  یشِمَْخت  َو ال  ًاْبیَج ، َّیَلَع  یّقَشَت  ال  یمَسَق ، يَّربُأَف  ِْکیَلَع  ُمِْسقُأ  ّینِإ  ُۀَّیَخُأ ! ای  »
403 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

نم تبیـصم  رد  هک  منکیم  دـیکأت  نآ  رب  مهدیم و  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  مرهاوخ ! يا  ُتْکَلَه ؛ اذا  اَنا  ِرُوبُّثلا  َو  ِلـْیَْولِاب  َّیَلَع  یعْدـَت  ـالَو 
«. نکم دنلب  يراز  نویش و  دایرف و  متداهش  زا  سپ  شارخم و  ار  دوخ  تروص  و  نزم ، كاچ  ار  دوخ  نابیرگ 

«1 . » دیناشن نم  رانک  رد  ار  وا  مردپ  تفرگ  مارآ  ماهّمع  هک  نیا  زا  سپ  دیوگیم : مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع 
***

نومزآ نیا  يارب  ار  دوـخ  ناـکیدزن  ناـشیوخ و  سپـس  ناراـی و  تسخن  اروشاـع ، یخیراـت  بش  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  بیترت ، نیا  هب 
. تخاس هدامآ  یهلا  گرزب 

تعسو نآ  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  و  دراد ، لماک  یگدامآ  و  يوق ، نامیا  یلاع ، هّیحور  هب  زاین  زاس  تشونرـس  گرزب و  ياهراک  ماجنا  يرآ 
هجیتن و  داد ، شرورپ  شیوخ  ذفان  هداعلا  قوف  مالک  اب  هاتوک ، یتّدم  رد  ار  دوخ  ناگتـسب  ناّصاخ و  مامت  تشاد ، هک  يردص  هعـس  دید و 

شرهاوخ هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  دش و  بیقعت  ارـسا  لیخ  هلیـسو  هب  دعب  ياهزور  و  دندیرفآ ، بش  نآ  يادرف  رد  هک  دوب  ياهسامح  نآ 
درک و ردارب  نینوخ  دـسج  ریز  تسد  مهدزای  زور  تشادـن ، ار  ردارب  تداهـش  ربخ  ندینـش  لّمحت  تقاـط  اروشاـع  بش  هک  يربک  بنیز 

! امرف لوبق  تربمایپ  نادناخ  زا  ار  ینابرق  نیا  ادنوادخ  درک : ضرع  دومن و  دنلب  نیمز  زا  یمک 

403 ص :  راثیا .....  ياههنحص  نیرتبلاج  - 66

مالسلا هیلع  نیسح  مردارب  لاح  زا  ات  مدمآ  نوریب  دوخ  همیخ  زا  اروشاع  بش  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  زا 
. دنکیم توالت  نآرق  دـنکیم و  زاین  زار و  شراگدرورپ  اب  هتـسشن و  اهنت  دوخ  همیخ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  مدـید  موش . ربخ  اب  شنارای  و 

ناردارب و موریم و  دنگوس ! ادخ  هب  دنامب ؟ اهنت  یبش  نینچ  رد  مردارب  تسا  راوزس  ایآ  متفگ  دوخ  شیپ 
__________________________________________________

3 ص 1 - ج 45 ، راونالاراحب ، و  توافت ) رصتخم  اب   ) 445 ص 444 - دیفم ، داشرا  319 ؛ ص 318 - ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 1)
404 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

اجنامه مدینش ، ییاّرغ  يادص  همهمه و  هاگان  مدمآ  مالسلا  هیلع  ساّبع  همیخ  هب  سپ  منکیم . شنزرس  رطاخ  نیا  هب  ار  دوخ  ناگدازومع 
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شیوناز رب  يریـش  نوچ  هک  ساّبع - درِگ  مناگدازردارب  ناردارب و  ناـگدازومع و  مدـید  متخادـنا  رظن  شلخاد  هب  مداتـسیا و  همیخ  تشپ 
، درک داریا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رب  دورد  مالـس و  یهلا و  يانث  دمح و  رب  لمتـشم  ياهبطخ  وا  و  دناهدز ، هقلح  دوب - هدز  هیکت 

یماگنه مناگدازومع ! و  ناگدازردارب ! ناردارب ! يا  دوزفا : نایاپ  رد  و  مدوب ، هدینشن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  زج  ار  هبطخ  نآ  دننام  هک 
. مینک نامه  ییامرف  وت  هچ  ره  تسا ، وت  نامرف  نامرف  دندرک : ضرع  دینکیم ؟ هچ  درک  عولط  مد  هدیپس  هک 

حبـص هدیپس  هک  یماگنه  دـنرادیمن . رب  شنابحاص  زج  ار  نیگنـس  راب  دـنرادن و  يدـنواشیوخ  دـنویپ  ماما  اب  باحـصا  نیا  دومرف : ساّبع 
شیپ ار  دوخ  باحصا  دنیوگن . مدرم  ات  میوش  هتشک  نانآ  زا  شیپ  دیاب  ام  دییامش . دباتشیم ، دربن  نادیم  هب  هک  یـسک  نیلّوا  دش  راکـشآ 

. دنتخادنا ریخأت  هب  ار  گرم  تعاس  هب  تعاس  ناشیاهریشمش  اب  دوخ  دندش ، هتشک  نانآ  نوچ  دنتخادنا و 
«. میتسه وت  نامرف  تحت  یگمه  ام  : » دنتفگ هتفرگ ، ساّبع  مردارب  ربارب  رد  دندیشک و  نوریب  فالغ  زا  ریشمش  هتساخرب  ياج  زا  مشاه  ینب 

هدـش لاحـشوخ  تفرگ و  مارآ  ملد  مدـید ، ار  نانآ  یبلق  میمـصت  خـسار و  مزع  یگچراپکی و  نیا  هک  یتقو  : » دوزفا مالـسلا  اـهیلع  بنیز 
رهاظم نب  بیبح  همیخ  زا  هاگان  هک  مناسرب  شعالّطا  هب  ار  نایرج  هتفر و  مالسلا  هیلع  نیسح  مردارب  يوس  هب  متساوخ  دش . ریزارس  مکـشا 

نب بیبح  درگرب  زین  باحصا  مدید  مدنکفا ، رظن  نآ  لخاد  هب  مداتسیا و  همیخ  تشپ  متفر و  اجنآ  هب  مدینـش ، ییادص  رـس و  همهمه و  زین 
: دیوگیم وا  دناهدز و  هقلح  رهاظم 

. دینک نایب  هدرپ  یب  نشور و  ار  ناتنانخس  دنک ، ناتتمحر  ادخ  دیاهدمآ ؟ اجنیا  هب  يروظنم  هچ  يارب  ناهارمه ! يا 
. مینک يرای  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  بیرغ  مالسلا ) هیلع  نیسح   ) ات میاهدمآ  دنتفگ :

؟ دیاهداد قالط  ار  دوخ  نانز  ارچ  تفگ :
405 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. مالسلا هیلع  نیسح  يرای  يارب  دنتفگ :
؟ دینکیم هچ  دش  حبص  رگا  تفگ :

. مینکیمن یچیپرس  وت  نامرف  زا  ام  تسا . وت  نامرف  نامرف ، دنتفگ :
رد نوخ  ات  میوریم و  نادیم  هب  مشاه  ینب  زا  شیپ  ام  دییامش . دهنیم ، ماگ  هزرابم  نادیم  هب  هک  یسک  لّوا  دش  حبص  هک  یماگنه  تفگ :
زا دوخ  هتخادنا و  شیپ  ار  دوخ  نارورس  اهنآ  دنیوگب  مدرم  ادابم  دوش . هتشک  نانآ  زا  رفن  کی  یّتح  میراذگب  دیابن  تسام ، زا  یکی  گر 

تحت هدـیقع و  مه  وت  اب  همه  ام  دـنتفگ : ادـص  کی  دـندروآرد و  زازتها  هب  ار  ناشیاهریـشمش  نارای  سپ  دـندیزرو ؛ غیرد  ناـشناج  لذـب 
. میاوت نامرف 

متسیرگیم هک  یلاح  رد  دز و  هقلح  منامشچ  رب  کشا  مدش و  لاحشوخ  مدق ، يراوتـسا  نیا  زا  نم  : » دومرف همادا  رد  مالـسلا  اهیلع  بنیز 
«. مدرک مّسبت  وا  هرهچ  رد  هدش و  ّطلسم  دوخرب  مدش ، وربور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مردارب  اب  ناهگان  هک  متشگرب 

. ناج ردارب  یلب ، مدرک : ضرع  مرهاوخ ! دومرف :
: دومرف

ار وت  میدرک ، تکرح  هنیدـم  زا  هک  یتقو  زا  مرهاوخ ! ِکِمُّسَبَت ؛ ُبَبَـس  ام  ینیِربْخا  ًۀَـمِّسَبَتُم ، ُِکْتیَأَر  ام  ِۀَـنیدَْملا  َنِم  اْنلَحَر  ُذـْنُم  ُهاـتْخا  اـی  »
.»؟ تسا هتسب  شقن  مسبت  تنابل  رب  هک  تسا  هدش  هچ  کنیا  مدوب ، هدیدن  مّسبتم 

. مدرک هدهاشم  باحصا »  » و مشاه » ینب   » زا هک  تسا  ییاهزیچ  رطاخ  هب  مدنخبل  ناج ! ردارب  مدرک : ضرع 
: دومرف

ِتابَث یلا  يرُْظنَت  ْنا  َنیّبُِحت  ْلَه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  يّدَج  ینَدَعَو  ْمِِهب  َو  ِّرَّذلا ، َِملاع  ْنِم  یباحْـصَأ  ِءالُؤه  َّنَأ  یمَلْعِإ ، ُهاتْخا  ای  »
ایآ دوب . هداد  نم  هب  ار  نانآ  هدژم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مّدـج  دـندوب و  نم  نارای  ّرذ  ملاع  زا  نانیا  نادـب ، مرهاوخ ! ْمِهِمادـْقَأ ؛

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 242 

http://www.ghaemiyeh.com


.»؟ ینک هدهاشم  ار  نانآ  يرادیاپ  يراد  تسود 
! يرآ متفگ :

406 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
! ورب همیخ  تشپ  هب  دومرف :

. متفر همیخ  تشپ  هب  نم  دومرف : همادا  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز 
: داد ادن  مردارب 

.»؟ دنیاجک میاهومعرسپ  ناردارب و  یمامْعَأ ؛ ُوَنب  َو  یناوْخا  َْنیا  »
؟ دییامرفیم هچ  هلب ، تفگ : نانآ  زا  رتولج  ساّبع  هتساخرب و  یگمه  مشاه  ینب 

: دومرف ماما 
«. منک نامیپ  دیدجت  مهاوخیم  ًادْهَع ؛ ْمَُکل  َدِّدِجا  ْنا  ُدیرا  »

: داد ادن  ماما  هاگنآ  دنتسشن  یگمه  دینیشنب ! دومرف  مالسلا  هیلع  ماما  دندش و  رضاح  مشاه  ینب  همه 
.»؟ دنیاجک منارای  رگید  لاله و  ریهز ، رهاظم ، نب  بیبح  ُباحْصَْألا ؛؟ َْنیَأ  ُلالِه ، َْنیَأ  ُْریَهُز  ِْنیَأ  ِرِهاظَم  ُْنب  ُبیبَح  َْنیا  »

. مالسلا هیلع  هَّللادبعابا  ای  هلب  درک : ضرع  رهاظم  نب  بیبح  همه  زا  رتولج  دندمآ و  شیپ  یگمه 
: دومرف دناوخ و  ییاسر  هبطخ  ترضح  هاگنآ  دنتسشن ، نانآ  دینیشنب و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دندش و  رضاح  فک  هب  ریشمش  یگمه 

، یتَْعَیب ْنِم  ٍّلِح  یف  ُْمْتنَأَف  ِْلتَْقلا ، َنِم  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  اَنَأ  َو  یعَم  َوُه  ْنَم  ِْلتَق  َو  یْلتَق  يوِس  ٌدْصَق  ْمَُهل  َْسَیل  َمْوَْقلا  ِءالُؤه  َّنَأ  اوُمَلْعا  یباحْصَأ  ای  »
، دنشاب نم  اب  هک  یناسک  تداهش  نم و  ندرک  دیهش  زج  نانیا  دینادب  منارای ! ِْلیَّللا ؛ اَذه  ِداوَس  یف  ْفِرَْصنَْیلَف  ُفارِْـصنِْإلا  ُمُْکنِم  َّبَحَأ  ْنَم  َو 

یهایس نیا  رد  دراد  تشگزاب  دصق  امش  زا  سکره  متـشادرب ، ار  متعیب  امـش  زا  نونکا  مکانمیب . امـش  ندش  هتـشک  زا  نم  دنرادن و  یفده 
«. ددرگرب بش 

: دومرف دید  نینچ  ماما  هک  یتقو  دنتفگ . اهنخس  شیوخ  تماقتسا  يرادیاپ و  رد  هتساخرب و  باحصا  مشاه و  ینب  ماگنه  نیا  رد 
تسا نینچ  هک  نونکا  ِۀَّنَْجلا ؛ یف  ْمُِکلِزانَم  یلا  اوُرُْظناَو  ْمُکَسوُؤُر  اوُعَفْراَف  َِکلذَک  ُْمْتنُک  ْنِإ  »

407 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«. دیرگنب تشهب  رد  ار  ناتهاگیاج  دیرادربرس و  سپ 

دنتساخرب و یگمه  دندید و  تشهب  رد  ار  دوخ  هاگیاج  اهلزنم و  تفر و  رانک  نانآ  ناگدید  ولج  زا  هدرپ  مالـسلا  هیلع  ماما  ِنخـس  نیا  اب 
رد ادخ  هک  ار  هچنآ  ات  میزیتسب  نانآ  اب  میرب و  شروی  هورگ  نیا  رب  هک  هدب  هزاجا  ام  هب  هَّللادبعابا  ای  دندرک : ضرع  هدیـشک ، ار  اهریـشمش 

. دناسر ماجنا  هب  دهاوخب  نانآ  ام و  ّقح 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

داب و امش  رب  ادخ  تمحر  دینیـشنب -! ٍدَسَأ ؛ یَنب  یلِإ  اِهب  ْفِرَْـصنَْیلَف  ٌةَأَْرما  ِِهلْحَر  ِیف  َناک  ْنَم  َو  الا  ًاْریَخ  ُهَّللا  ُمُکازَج  َو  ُهَّللا  ُمُکَمِحَر  اوُِسلْجا  »
«. دراپسب دسا  ینب  هلیبق  هب  ار  يو  دراد ، هارمه  هب  ینز  سک  ره  دهد - ریخ  يازج  امش  هب  ادخ 
؟ هچ يارب  مرورس  درک : ضرع  تساخرب و  مالسلا ) هیلع  ماما  نارای  زا  یکی   ) رهاظم نب  یلع 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
!«. مکانمیب ناتنانز  يریسا  زا  نم  دنوشیم و  ریسا  منانز  نم ، تداهش  زا  دعب  یبَّسلا ؛ َنِم  ْمُِکئاِسن  یلَع  ُفاخَأ  َو  یْلتَق  َدَْعب  یبُْست  یئاِسن  َّنِإ  »
ارم تفگ : رهاـظم  نب  یلع  تفاتـش ، شلابقتـسا  هب  ناـنک  مّسبت  تساـخرب و  مارتـحا  هب  شرـسمه  تشگرب . شاهـمیخ  هـب  رهاـظم  نـب  یلع 

: تفگ تسا ؟ مّسبت  تقو  هچ  نالا  راذگاو !
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مالسلا هیلع  ماما  ممهفب  هک  تشاذگن  همهمه  يادص  نآ  نایاپ  رد  یلو  مدینـش  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دنزرف  هبطخ  نم  رهاظم ، دنزرف  يا 
دزن ار  يو  تـسوا  هارمه  شرـسمه  سک  ره  : » داد روتــسد  اـم  هـب  مالــسلا  هـیلع  ماـما  مرــسمه  تـفگ : رهاـظم  نـب  یلع  دـیامرفیم . هـچ 

«. دندرگیم ریسا  منانز  موشیم و  دیهش  ادرف  نم  نوچ  دنادرگرب  دسا ) ینب  هلیبق   ) شناگدازومع
؟ ینک هچ  یهاوخیم  تفگ : نز 

. مربب تناگدازومع  دزن  هب  ار  وت  ات  زیخرب  داد : خساپ 
نارتخد هک  يدنسپیم  وت  ایآ  يدرکن ، راتفر  هنافصنم  نم  اب  وت  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : دیبوک و  همیخ  دومع  هب  ار  شرـس  تساخرب و  نز 

نم دنوش و  ریسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
408 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

مالسلا اهیلع  ارهز  نارتخد  ياههراوشوگ  يدنسپیم  وت  ایآ  منامب ! هدیشوپ  نم  دنرادرب و  مالـسلا  اهیلع  بنیز  رـس  زا  رداچ  مشاب ، ناما  رد 
؟ دنشاب مشوگ  تنیز  نم  ياههراوشوگ  دنیابرب و  ار 

!؟ هایس ور  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دزن  نم  یشاب و  دیفس  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  وت  هک  يدنسپیم  ایآ 
. ار نانز  ام  دینکیم و  يرای  ار  نادرم  امش  دنگوس  ادخ  هب 

.»؟ ینکیم هیرگ  ارچ  : » دومرف يو  هب  ماما  تشگرب ، مالسلا  هیلع  ماما  دزن  هب  نایرگ  رهاظم  نب  یلع  سپ 
. دنکیمن لوبق  ار  امش  يرای  زج  مرسمه  مرورس ! درک : ضرع 

: دومرف تسیرگ و  مالسلا  هیلع  ماما 
«1 «. » دهد ریخ  يازج  ام  بناج  زا  امش  هب  دنوادخ  ًاْریَخ ؛ اَّنِم  ُْمْتیِزُج  »

***
؟ دراد رطاخ  هب  يراکادف  راثیا و  نیا  دننامه  ناهج  خیرات  ایآ 

!؟ تسا هدش  هدید  شیاوشیپ  هب  تبسن  یهورگ  چیه  رد  نامیا ، ّتیونعم و  اب  هتخیمآ  ِتماهش  یگتشذگدوخ و  زا  صالخا و  هنوگ  نیا  ایآ 
. راگزومآ کی  نادرگاش  دنبتکم و  کی  هتفای  شرورپ  همه  نامزرمه ، ناتسود و  نارای و  هک  ناشیوخ  ناگتسب و  اهنت  هن 

؟ دناهدیشون ریش  ناتسپ  کی  زا  همه  ییوگ  دنراد ، ار  يراکادف  هّیحور  نامه  مه  نانز  هک  نادرم ، اهنت  هن 
: دیوگیم شرهوش  هب  هک  رهاظم  نب  یلع  رسمه  نخس  تسا  هوکشاب  ابیز و  هچ  هو !

«. هایس ور  مالسلا  اهیلع  ارهز  شیپ  رد  نم  یشاب و  دیفس  ور  ادخ  لوسر  ربارب  رد  تمایق  رد  وت  يدنسپیم  ایآ  »
! راثیا ياههنحص  نیرتبلاج  تسا  نیا  يرآ 

__________________________________________________

342 ص 340 - ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم  (. 1)
409 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

409 ص :  دنربیم ..... ! هیده  نامسآ  هب  ار  نادیهش  ياهنوخ  - 67

: دومرف دش  رادیب  نوچ  و  تفر ، ورف  کبس  یباوخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رحس ، ماگنه  هب 
.»؟ مدید هچ  باوخ  رد  نونکا  مه  دینادیم  »

؟ يدید هچ  ربمغیپ ! رسپ  يا  دنتفگ : باحصا 
: دومرف
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ِءالُؤه ِْنَیب  ْنِم  ٌصَْربَأ  ٌلُجَر  یْلتَق  ّیلَوَتَی  يذَّلا  َّنَأ  ُّنُظَأ  َو  َّیَلَع ، اهَّدَشَأ  ُُهْتیَأَر  ٌعَْقبَأ  ٌْبلَک  اهیف  َو  ینَـشَْهنَِتل ، َّیَلَع  ْتَّدَش  ْدَق  ًابالِک  َّنَأَک  ُْتیَأَر  »
ِلآ ُدیِهَـش  َْتنَأ  َّیَُنب  ای  : » یل ُلوُقَی  َوُه  َو  ِِهباحْـصَأ  ْنِم  ٌۀَعامَج  ُهَعَم  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  يّدَج  َِکلذ  َدَْعب  ُْتیَأَر  ّینِإ  َُّمث  ِمْوَْقلا ؛
َنِم َلََزن  ْدَق  ٌکَلَم  اذـهَف  ْرِّخَُؤت ، َال  َو  ْلِّجَع  ِۀَْـلیَّللا ، يدـْنِع  َكُراْطفِإ  ْنُکَْیلَف  یلْعَْألا  ِحـیِفَّصلا  ُلْهَأ  َو  ِتاومَّسلا  ُلْها  َِکب  َرِْـشُبتْسا  ِدَـق  َو  ٍدَّمَُحم 

«. َِکلذ ِیف  َّکَش  ال  اْینُّدلا ، ِهِذه  ْنِم  ُلیحَّرلا  َبَرَْتقا  َو  ُْرمَْألا  َفِزَأ  ْدَق  َو  ُْتیَأَر  ام  اذهَف  َءارْضَخ . ٍةَروُراق  ِیف  َکَمَد  َذُخْأَِیل  ِءامَّسلا 
اهگس رگید  زا  نم  هب  تبسن  هک  مدید  گنر  ود  یگس  اهنآ  نایم  ردو  دننک ، هراپ  هراپ  ارم  ات  دننکیم  هلمح  نم  هب  هک  مدید  ار  یناگـس  »

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج  باوخ ، نیا  هلابند  رد  و  دشاب ! صربا  گنر و  ود  يدرم  نم  لتاق  هک  منکیم  نامگ  درکیم ! هلمح  رتشیب 
ناگتشرف اهنامـسآ و  لها  يدّمحم و  لآ  دیهـش  وت  مدنزرف ! : » دومرفیم نم  هب  دندوب و  وا  هارمه  شباحـصا  زا  يدادعت  هک  مدید  ار  هلآ  و 

تسا ياهتشرف  نیا  زادنیم ! ریخأت  هب  ار  راک  نک و  باتـش  دوب ، یهاوخ  نم  دزن  راطفا  ماگنه  هب  بشما  دننامداش . تندمآ  هدژم  زا  الاب  ملاع 
!(. درب هیده  ناگتشرف  يارب  و   ) دهد رارق  یگنر  زبس  هشیش  رد  هتفرگ و  ار  وت  نوخ  ات  تسا  هدمآ  دورف  نامسآ  زا  هک 

هک تسا ، هدمآرد  ادـص  هب  ایند  زا  ندـیچوک  لیحر و  گناب  تسا و  هدـش  کیدزن  رمع  نایاپ  هک  تسا  نآ  يایوگ  باوخ  نیا  نم ! نارای 
«1 «. » تسین یّکش  نآ  رد 

***
__________________________________________________

( توافت رصتخم  اب   ) ص 181 ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  ص 3 و  ج 45 ، راونالاراحب ، (. 1)
410 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ماما نادیهـش  رالاس  نوخ  هیده  نادیهـش ، نوخ  هیدـه  دوشیم ، هداتـسرف  اهنامـسآ  يوس  هب  نیمز  زا  هک  تسا  ياهیدـه  نیرتاهبنارگ  نیا 
. مالسلا هیلع  نیسح 

یشحو دیلپ  ناگس  نوچمه  هک  تریـس  تشز  وخ و  هدنرد  ییاهناسنا  دشاب . اهامن  ناسنا  نیرتدیلپ  تسد  هب  تداهـش  نیا  هک  رتهب  هچ  و 
. دشاب مدآ  نادنزرف  نیرتفیرش  زا  یکی  وا  رگا  یّتح  دننکیمن  محر  سک  چیه  هب  تبسن  دنتسه و 

410 ص :  هشوت ..... ! نیرخآ  - 68

: دومرف درک و  دوخ  نارای  هب  يور  بش  نآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
نیرخآ نیا  هک  دیشونب  بآ  دیزیخرب و  ْمُکَنافْکَأ ؛ َنوُکَِتل  ْمَُکباِیث  اُولِسْغا  َو  اُولِسَتْغاَو  اوُأَّضََوت  َو  ْمُکِداز ، َرِخآ  ْنُکَی  ِءاْملا  َنِم  اُوبَرْشاَف  اُومُوق  »

!«. دشاب امش  ياهنفک  ات  دییوشب  ار  دوخ  ياهسابل  دینک و  لسغ  هتفرگ و  وضو  و  تسامش ، هشوت 
رفح اههمیخ  تشپ  رد  هک  ار  یقدنخ  درک  رما  و  داد ، یگنج  شیارآ  دوخ  هاپس  هب  هدناوخ و  شباحـصا  اب  ار  حبـص  زامن  مالـسلا  هیلع  ماما 

«1 . » دشاب لباقم  يوس  زا  اهنت  رازراک  دنک و  هلمح  تشپ  زا  دناوتن  نمشد  ات  دندز  شتآ  دندرک ؛ هتشابنا  مزیه  ین و  زا  دندوب و  هدرک 
***

ار اهنآ  بوبحم ، رادید  هبعک  لامج  نانچ  دوشیم ، هتفگ  شناوریپ  مالسلا و  هیلع  ماما  نایم  رد  تداهش  زا  نخس  ناسآ  هداس و  هچ  یتسار 
! دیآیم ریرح  نوچمه  ناشرظن  رد  نالیغم  ياهراخ  هک  دناشکیم  دوخ  يوس  هب 

و دروآیم ، قوـش  رـس  رب  ار  اـهنآ  تشذگرـس ، نیا  ندینـش  هـک  تـسا  یبلاـج  گرزب و  سرد  هـچ  هار ، نـیا  ناورهر  يارب  یتـسار  هـب  و 
! میدوب هقلح  نآ  رد  مه  ام  شاک  يا  دنیوگیم 

__________________________________________________

317 ص 316 - ج 44 ، راونالاراحب ، سلجم 30 و  قودص ، یلاما  (. 1)
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411 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

411 ص :  اروشاع .....  حبص  تاجانم  - 69

مالسلا هیلع  ماما  دش ، روهلمح  نمشد  هاپس  هک  ماگنه  نآ  اروشاع  زور  رد  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  زا 
: درک ضرع  یهلا  هاگشیپ  هب  درک و  دنلب  اعد  هب  ار  دوخ  ياهتسد 

َو ُداؤُْفلا  ِهیف  ُفُعْضَی  ٍّمَه  ْنِم  ْمَک  ٌةَّدُع ، َو  ٌۀَِقث  ِیب  َلََزن  ٍْرمَأ  ِّلُک  یف  یل  َْتنَأ  َو  ٍةَّدِش ، ِّلُک  یف  یئاجَر  َْتنَأ  َو  ٍبْرَک ، ِّلُک  یف  یتَِقث  َْتنَأ  َّمُهَّللا  »
َو یّنَع  ُهَتْجَّرَفَف  َكاوِس ، ْنَّمَع  َْکَیلِإ  یِّنِم  ًۀَبْغَر  َْکَیلِإ ، ُُهتْوَکَـش  َو  َِکب  ُُهْتلَْزنَأ  ُّوُدَْـعلا ، ِهیف  ُتِمُْـشی  َو  ُقیدَّصلا  ِهیف  ُلَذُْـخی  َو  ُۀَـلیْحلا ، ِهیف  ُّلِقَت 

تّدش ره  رد  نم  دیما  و  هودنا ، ره  رد  نم  هاگهیکت  وت  ادنوادخ ! ٍۀَبْغَر ؛ ِّلُک  یهَْتنُم  َو  ٍۀَنَـسَح  ِّلُک  ُبِحاص  َو  ٍۀَمِْعن ، ِّلُک  ُِّیلَو  َْتنَأَف  ُهَتْفَـشَک ،
نآ رد  هراچ  ناوتان و  نآ  رد  بلق ، هک  یهودنا  اسب  هچ  ینم ، هانپ  تشپ و  دیآ ، شیپ  نم  يارب  هک  یلکشم  ره  رد  وت  و  یتسه ، یتحاران  و 

ناگمه زا  ات  مدومن ، هوکِـش  مدروآ و  وت  هاگـشیپ  هب  ار  اهنآ  همه  نم  درکیم و  تتامـش  نمـشد  دشیم و  راوخ  نآ  رد  تسود  كدـنا و 
ریخ و کـین و  راـک  ره  بحاـص  و  تمعن ، ره  ّیلو  وت  يدیـشخب ، تاـجن  اـهیراتفرگ  نآ  زا  ارم  وت  مشاـب و  هدروآ  ور  وت  هب  اـهنت  هدـیرب و 

«1 «. » يدوصقم ره  ياهتنم 
***

دنادیم هک  ارچ  دنکیمن ؛ دنوادخ  زا  یّـصاخ  ياضاقت  كانرطخ  ینارحب و  زور  نآ  رد  تاجانم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  بلاج 
. دراذگیم راگدای  هب  دوخ  زا  تمایق  هنماد  ات  اهناسنا  همه  يارب  رادیاپ  یسرد  دیشک و  دهاوخ  شوغآ  رد  ار  تداهش  ینعی  دوصقم  دهاش 

. درادیم زاربا  راگدرورپ  نایاپ  یب  فطل  هب  ار  دوخ  لّکوت  لماک و  دامتعا  طقف  وا 

411 ص :  اروشاع .....  حبص  هبطخ  - 70

نانآ و ياسآ  لیس  فوفص  هب  هک  یلاح  رد  دمآ  نمشد  هاپس  ربارب  مالسلا  هیلع  ماما  نآ  زا  سپ 
__________________________________________________

ص 4 ج 45 ، راونالاراحب ، و  توافت ) رصتخم  اب   ) ص 321 ج 4 ، يربط ، خیرات  488 ؛ ص 447 - دیفم ، داشرا  (. 1)
412 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

: دومرف تسیرگنیم ، دوب - هداتسیا  هفوک  فارشا  نایم  هک  دعس - نبرمع 
ْمُکَّنَّرُغَت الَف  ُْهتَِنتَف ، ْنَم  ُّیِقَّشلا  َو  ُْهتَّرَغ  ْنَم  ُروُْرغَْملاَف  ٍلاح ، َدـَْعب  ًالاح  اِهلْهَِأب  ًۀَفِّرَـصَتُم  ٍلاَوز ، َو  ٍءاـنَف  َراد  اـهَلَعَجَف  اْینُّدـلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهَِّللُدْـمَْحلا  »

َو ْمُْکیَلَع ، ِهیف  َهَّللا  ُُمتْطَخْـسَأ  ْدَق  ٍْرمَأ  یلَع  ُْمتْعَمَتْجا  ِدَق  ْمُکارَأ  َو  اهیف ، َعِمَط  ْنِم  َعَمَط  ُبِّیَُخت  َو  اْهَیلِإ ، َنَکَر  ْنَم  َءاجَر  ُعَطْقَت  اهَّنِإَف  اْینُّدـلا ، ِهِذـه 
ُْمْتنَمآ َو  ِۀَـعاَّطلِاب ، ُْمتْرَْرقَأ  ُْمْتنَأ ، ُدـْبَْعلا  َْسِئب  َو  اـنُّبَر ، ُبَّرلا  َمـِْعنَف  ُهَـتَمْحَر ، ْمُـکَبَّنَج  َو  ُهَـتَمِْقن ، ْمُِـکب  َّلَـحَأ  َو  ْمُْـکنَع ، ِمـیرَْکلا  ِهِهْجَوـِب  َضَرْعَأ 

ِهَّللاَرْکِذ ْمُکاْسنَأَف  ُناْطیَّشلا ، ُمُْکیَلَع  َذَوْحَتْـسا  ِدََقل  ْمُهَْلتَق ، َنوُدـیُرت  ِِهتَْرتِع  َو  ِِهتَّیِّرُذ  یلِإ  ُْمتْفَحَز  ْمُکَّنِإ  َُّمث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِلوُسَّرلِاب 
«. َنیِملاَّظلا ِمْوَْقِلل  ًادُْعبَف  ْمِِهنامیِإ  َدَْعب  اوُرَفَک  ٌمْوَق  ِءالُؤه  َنوُعِجار ، ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  َنوُدیُرت ، اِمل  َو  ْمَُکل  ًاّبَتَف  ِمیظَْعلا ،

رگید لاـح  هب  یلاـح  زا  ار  شلها  هراوـمه  هک  داد ، رارق  لاوز  اـنف و  هناـخ  ار ، نآ  دـیرفآ و  ار  اـیند  هک  تـسار  ییادـخ  شیاتـس  دـمح و  »
!( دیـشاب بقارم   ) دنک دوخ  نوتفم  ار  وا  ایند  هک  تسا  یـسک  تخب  نوگن  دهد و  بیرف  ار  وا  ایند  هک  تسا  یـسک  هدروخ  بیرف  دروآرد ،
ار امـش  دناکـشخیم ، ار  دوخ  هب  نادنمزآ  عمط  دـنکیم و  عطق  ددـنبب ، لد  وا  هب  هک  ار  یـسک  ره  دـیما  ایند  هک  دـبیرفن ، ار  امـش  ایند  نیا 

لزان امـش  رب  ار  شباذع  هتفاترب و  امـش  زا  شاهنامیرک  يور  هتخاس و  نیگمـشخ  ار  دـنوادخ  هک  دـیاهتفرگ  يراک  رب  میمـصت  هک  منیبیم 
. تسا هتشاد  غیرد  امش  زا  ار  شتمحر  هدرک و 
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هللا یلـص  دّمحم  شربمایپ  هب  هدرک و  وا  تعاط  هب  رارقا  رهاظ ) هب   ) دیتسه يدب  ناگدـنب  هچ  امـش  تسا و  یبوخ  راگدرورپ  هچ  ام  يادـخ 
زا ار  امش  هدش و  هریچ  امـش  رب  ناطیـش  نیقی  هب  دیدروآ ! موجه  شاهیّرذ  نادنزرف و  نتـشک  لتق و  يارب  یلو  دیاهدروآ ، نامیا  هلآ  هیلع و 
هک دنتـسه  یتعامج  نانیا  میدرگیم . زاب  وا  يوس  هب  مییادـخ و  زا  ام  همه  ناتیاههتـساوخرب ! امـش و  رب  گرم  تسا . هدرک  لفاغ  ادـخ  دای 

«. نارگمتس زا  راگدرورپ  تمحر  داب  رود  دندش . رفاک  نامیا ، زا  دعب 
نامه دـنزرف  نیا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـینکیم !؟ مّلکت  وا  اب  امـش ! رب  ياو  تفگ : درک و  هفوک  فارـشا  هب  ور  دعـس  نب  رمع  ماـگنه  نیا  رد 

ولج رمـش  ماگنه ، نیا  رد  دـییوگب . ار  شخـساپ  سپ  دـنامیمن . زاب  نتفگ  زا  دادیم  همادا  شنخـس  هب  مه  زور  کی  رگا  هک  تسا  يردـپ 
دمآ

413 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
! میمهفب ام  هک  وگب  نخس  ياهنوگ  هب  ییوگیم ؟ هک  تسیچ  اهنیا  نیسح ! يا  تفگ : و 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
ْدَق ُهَّلََعل  َو  ْمُکِِّیبَن ، ُۀَجْوَز  ُۀَجیدَخ  ِیتَّدَج  َو  ْمُکِِّیبَن  ِْتِنب  ُْنبِإ  ّینِإَف  یتَمْرُح ، ُكاِهْتناَال  َو  یْلتَق  ْمَُکل  ُّلِحَی  ُهَّنِإَف ال  ینُوُلتْقَت ، َو ال  ْمُکَّبَر  َهَّللا  اوُقَّتِإ  »

کته نم و  نتـشک  اریز  دیرادرب ، نم  نتـشک  زا  تسد  دیـسرتب و  ادخ  زا  ِۀَّنَْجلا ؛ ِلْهَأ  ِبابَـش  ادّیَـس  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ْمُکِِّیبَن : ُلْوَق  ْمُکَغََلب 
امش هب  ربمایپ  نخس  نیا  دیاشو  تسامش ، ربمغیپ  رـسمه  هجیدخ ، نم  هّدج  متـسه و  امـش  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم  تسین . زیاج  نم ، تمرح 

«1 «. » دنتشهب لها  ناناوج  ياقآ  ود  نیسح ، نسح و  : » دومرف هک  دشاب  هدیسر 

413 ص :  اروشاع .....  زور  رد  یّتح  مدرم  قوقح  هب  هّجوت  - 71

: دومرف نم  هب  اروشاع ) زور  رد   ) مالسلا هیلع  ماما  هک  دنکیم  لقن  شردپ  زا  ریمع  نب  یسوم 
َذِخُأ ٌْنیَد  ِْهیَلَع  َو  َتام  ْنَم  ُلوُقَی : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  ّینِإَف  یلاوَْملا  ِیف  اِهب  ِداَن  َو  ٌْنیَد  ِْهیَلَع  ٌلُجَر  یعَم  َلَتُْقی  ْنَأ ال  ِدان  »
یلص ادخ  لوسر  زا  نم  هک  اریز  دوشن ؛ هتـشک  نم  اب  دراد  هدهع  رب  یْنیَد  سک  ره  نک  مالعا  منارای ) همه  نایم  ( ؛ ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ِِهتانَـسَح  ْنِم 

«. دوشیم هتشادرب  تمایق  يادرف  رد  يو  تانسح  زا  دشاب ، هتشاد  هّمذ  رب  یْنیَد  دورب و  ایند  زا  سک  ره  : » دومرف مدینش  هلآ  هیلع و  هللا 
: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تفگ : يراصنا  ریمع  هک  تسا  هدمآ  يرگید  لقن  رد 

مالعا مدرم  نایم  َراَّنلا ؛ َلَخَد  ّالِإ  ًءافَو  َُهل  ُعَدَـی  ٌْنیَد ال  ِْهیَلَع  َو  ُتوُمَی  ٍلُجَر  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإَف  ٌْنیَد ، ِْهیَلَع  ٌلُجَر  یعَم  َّنَِلتاُقی  ْنَأ ال  ِساَّنلا  ِیف  ِداـن  »
يارب ياهراچ  هک  دشاب  شاهدهع  رب  ینید  هک  یلاح  رد  دورب  ایند  زا  سک  ره  اریز  دنکن ، راکیپ  نم  باکر  رد  تسا  راکهدب  سک  ره  نک 

«. دوشیم خزود  راتفرگ  دشاب  هدرکن  نآ 
: داد خساپ  مالسلا  هیلع  ماما  دزادرپب . نم  فرط  زا  هک  تفریذپ  مرسمه  تفگ : تساخرب و  يدرم 

__________________________________________________

6 ص 5 - ج 45 ، راونالاراحب ، 253 و  ص 252 - ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
414 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 « .»!؟ دنک نینچ  دراد  تردق  وا  ایآ  دراد ؟ ياهدیاف  هچ  نز  نآ  تلافک  ٌةَأَْرمِإ ؛ یضْقَت  ْلَه  َو  ٍةَأَْرما ، َُۀلافِک  ام  َو  »
***

دـشاب و هتـشاد  هّجوت  مدرم  هب  دوخ  ناراـی  باحـصا و  ياهيراکهدـب  هب  یّتح  طیارـش ، نیرتینارحب  رد  یناـسنا  هک  تسا  بیجع  یتـسار 
. دورب تسد  زا  مدرم  قوقح  ادابم  دنوش ؛ دیهش  دننک و  راکیپ  وا  هارمه  ناراکهدب  دوشن  یضار 

لئاق نآ  يارب  یتّیّمها  نیرتمک  هدوب و  مدرم  قوقح  مارح و  زا  هتـشابنا  اهنآ  یگدنز  رـسارس  هک  دینک  هسیاقم  یناسک  راک  اب  ار  همانرب  نیا 
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!! دنتشادن رواب  سانلا » ّقح   » مان هب  ار  يزیچ  اًلصا  دندوبن ،

414 ص :  اروشاع .....  حبص  رد  یگدنزاس  - 72

: دومرف یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  اروشاع  زور  حبص  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
یلْوَأ َو  ِءاـقَْبلِاب ، ُّقَحَأ  ُءاـِیْبنَْألا  َِتناـک  ٌدَـحَأ ، اـْهیَلَع  َیَِقب  َْوأ  ٍدَـحَِأل  ْتَیَِقب  َْول  اْینُّدـلا  َّنِإَـف  ٍرَذَـح ، یلَع  اْینُّدـلا  َنِم  اُونوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  ِهَّللاَداـبِع ! »

اهُروُرُـس َو  ٌّلِحَمْـضُم ، اهُمیعَن  َو  ٍلاب ، اهُدـیدَجَف  ِءانَْفِلل ، اهَلْهَأ  َقَلَخ  َو  ِءـالَْبِلل ، اْینُّدـلا  َقَلَخ  یلاـعَت  َهَّللا  َّنَأ  ُْریَغ  ِءاـضَْقلِاب ، یـضْرَأ  َو  یـضِّرلِاب ،
«. َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتاَف  يْوقَّتلا ، ِداَّزلا  َْریَخ  َّنِإَف  اوُدَّوَزَتَف ، ٌۀَْعُلق ، ُراَّدلا  َو  ٌۀَْغُلب  ُلِْزنَْملا  َو  ٌّرِهَفْکُم ،

اقب هب  ناربمایپ  دنامیم ، نآ  رد  یسک  ای  دنامیم و  یسک  يارب  ایند  رگا  دییامن ، يرود  ایند  زا  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  ادخ ! ناگدنب  يا  »
يارب ار  اـیند  دـنوادخ  هکنآ  لاـح  دـندوب و  رتدونـشخ  یهلا  ياـضق  هب  رتراوازـس و  تیاـضر ، بلج  هب  ناـنآ ) هـک  ارچ   ) دـندوب رتهتـسیاش 

نآ ینامداش  ددرگیم و  دوبان  شیاهتمعن  دوشیم و  هنهک  نآ  ياههزات  تسا . هدیرفآ  لاوز  انف و  يارب  ار  نآ  لها  ناحتما و  شیامزآ و 
تخر نآ  زا  دیاب  راچان  هب  هک  تسا  ياهناخ  رادیاپان و  تسا  یلزنم  ایند  هک ] ارچ  . ] تسا مغ  اب  هتخیمآ 

__________________________________________________

ص 429 ج 19 ، قحلا ، قاقحا  (. 1)
415 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 «. » دیوش راگتسر  ات  دینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  تساوقت ، هشوت ، هر  نیرتهب  دیرادرب و  هار  هشوت  سپ  تسب . رب 
***

رادـیب يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ، تاوهـش  تورث و  لام و  ماقم و  هاج و  ّبح  ایند ، ّبح  تایانج  ناهانگ و  همه  همـشچرس  هک  اجنآ  زا 
حیحـص قیرط  رد  دیاش  دنک ، نوریب  اهلد  زا  ار  ایند  تنیز  رز و  ربارب  رد  یگتخابلد  رّرکم  ياهرادـشه  اب  دـنکیم  یعـس  نابطاخم  نتخاس 
سوسفا یلو  دندوب  هدش  هتخاس  رظن  نیا  زا  وا  يافو  اب  نارای  نیقی  هب  دنیآ ، دوخ  هب  دورب  تسد  زا  اهتـصرف  هک  نآ  زا  شیپ  دنرادرب و  ماگ 

! درکن رادیب  ار  اهنآ  زاسناسنا  ياهراتفگ  نیا  هک  دندوب  تاوهش  تسم  نانچ  نانمشد  هک 

415 ص :  نمشد .....  ییارآفص  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  ماما  زیگناروش  هباطخ  - 73

هب دنلب ، يادـص  اب  دـش و  راوس  نآ  رب  درک و  بلط  ار  دوخ  بکرم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـش ، هلمح  هدامآ  نمـشد  هاپـس  هک  یماگنه 
: دومرف دندینشیم ، ار  ترضح  نآ  يادص  یگمه  هک  يروط 

َو يرْذُع  ُْمْتِلبَق  ْناَف  ْمُْکیَلَع ، یمَدْقَم  ْنِم  ْمُْکَیلا  ُرِذَـتْعا  یّتَح  َو  َّیَلَع ، ْمَُکل  ٌّقََحل  اِمب  ْمُکُظِعَأ  یّتَح  ینُولِّجَُعت  َو ال  یلْوَق ، اوُعَمْـسِإ  ُساَّنلا ! اَهُّیَأ  »
ْنِم َفْصَّنلا  اوُطُْعت  َْمل  َو  َرْذُْعلا ، یّنِم  اُولَبْقَت  َْمل  ْنِإ  َو  ٌلیبَس ، َّیَلَع  ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  َو  ُدَعْـسَأ ، َِکلِذب  ُْمْتنُک  َفْصَّنلا ، ینوُُمْتیَطْعَأ  َو  یلْوَق ، ُْمْتقَّدَص 

و دیونـشب ، ارم  نخـس  مدرم ! يا  ناه  ِینوُرِْظُنت ؛» َالَو  ََّیلِإ  اوُْضقا  َُّمث  ًۀَّمُغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَیَال  َُّمث  ْمُکَءاَکَرُـشَو  ْمُکَْرمَأ  اوُعِمْجَأَـف   » ْمُکِـسُْفنَأ
نایم رد  امش  اب  راید  نیا  هب  ار  مندمآ  لیلد  منک و  هظعوم  تسا ، نم  رب  امـش  ّقح  هک  يزیچ  هب  ار  امـش  ات  دینکم ، باتـش  نم  نتـشک  يارب 
ریسم زا  هتفریذپن و  ار  مرذع  رگا  دش و  دیهاوخ  دنمتداعـس  دیداد ، فاصنا  دیدرک و  قیدصت  ار  مراتفگ  هتفریذپ و  ار  منخـس  رگا  مراذگب .

ار ناتراک  بناوج  مامت  ، ) دنامن هدیشوپ  امش  رب  زیچ  چیه  سپ  دیتفرگ ، هرانک  فاصنا  لدع و 
__________________________________________________

ص 218 ج 14 ، رکاسع ، نبا  خیرات  (. 1)
416 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 248 

http://www.ghaemiyeh.com


«1 («. » دیهد ماجنا  تسا  هتخاس  ناتتسد  زا  يراک  ره  و   ) دیهدن متلهم  سپس  دیرگنب )
تیـالو و وا  هدرک و  لزاـن  ار  نآرق  هک  تسا  ییادـخ  نم  تسرپرـس  یلو و  َنـیِِحلاَّصلا ؛» یَّلَوَـتَی  َوُـهَو  َباَـتِْکلا  َلََّزن  يِذَّلا  ُهَّللا  َیِِّیلَو  َّنِإ  » »

«2 «. » دراد هدهعرب  ار  ناحلاص  همه  یتسرپرس 
هیلع ربکا  یلع  شدنزرف  سابع و  شردارب  ماما  تساخرب . يراز  هب  ناشیادص  دنتسیرگ و  نانخـس ، نیا  ندینـش  اب  ماما  نارتخد  نارهاوخ و 

: دومرف داتسرف و  نانآ  يوس  هب  ار  مالسلا 
«. تسیرگ دنهاوخ  رایسب  نیا  زا  سپ  دنگوس ! مناج  هب  دینک . مارآ  ار  نانآ  َّنُهُؤاُکب ؛ َّنَُرثْکََیل  يرْمَعَلَف  َّنُهاتُکْسُأ  »

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  رب  درک و  دای  تمظع  هب  ار  ادخ  دروآ و  اجب  ار  یهلا  يانث  دمح و  دـندش ، تکاس  اهنآ  نوچ 
نیا اب  ینخس  دنگوس ! ادخ  هب  دیوگیم : يوار  هک  تفگ  نخس  تحاصف  ییاویش و  اب  نانچ  داتسرف ، دورد  یهلا  ناربمایپ  ادخ و  ناگتشرف 

. مدینشن یسک  زا  نآ  زا  دعب  هن  نآ و  زا  شیپ  هن  ییابیز ،
: دندومرف دوخ  نخس  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِْتِنب َْنبا  ُتَْسلَأ  یتَمْرُح !؟ َكاِهْتنا  َو  یْلتَق  ْمَُکل  ُّلِحَی  ْلَه  اوُرُْظناَف  اهُوِبتاع ، َو  ْمُکِـسُْفنَأ  یلا  اوُعِجْرا  َُّمث  اَنَأ !؟ ْنَم  اوُرُْظناَف  ینُوبِْـسناَف  ُدَْعب ، اَّمَأ  »
ُدِّیَس ٌةَزْمَح  َْسَیل  ََوأ  ِهِّبَر ، ِْدنِع  ْنِم  ِِهب  َءاج  اِمب  ِِهلوُسَِرل  ِقِّدَصُْملا  َو  ِهَّللِاب  َنینِمْؤُْملا  ِلَّوَأ  َو  ِهِّمَع ، َْنبا  َو  ِهِّیِصَو  َْنبا  َو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ْمُکِِّیبَن 

!؟ یّمَع ِْنیَحانِْجلاوُذ  ُراَّیَّطلا  ُدیهَّشلا  ُرَفْعَج  َْسَیل  ََوأ  یبَأ ؟ َّمَع  ِءادَهُّشلا 
.»!؟ ِۀَّنَْجلا ِلْهَأ  ِبابَش  ادِّیِس  ِناذه  : » یخَِأل َو  یل  َلاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  ْمُکیف : ٌضیفَتْسُم  ٌلْوَق  ْمُکُْغْلبَی  َْمل  ََوأ 

. ُهَقَلَتْخا ِنَم  ِِهب  ُّرُضَی  َو  ُهَلْهَأ ، ِْهیَلَع  ُتِقُْمی  َهَّللا  َّنَأ  ُتِْملَع  ْذُم  ًابْذِک  ُتْدَّمَعَت  ام  ِهَّللاَوَف  ُّقَْحلا ، َوُه  َو  ُلُوقَأ ، اِمب  ینوُُمْتقَّدَص  ْنِإَف  »
__________________________________________________

هیآ 71 سنوی ، (. 1)
هیآ 196 فارعا ، (. 2)

417 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ِدْعَس ِْنب  ِلْهَس  َْوأ  يرْدِْخلا ، ِدیعَس  ابَأ  َْوأ  يراْصنَْألا ، ِهَّللاِْدبَع  َْنب  َِرباج  اُولَـس  ْمُکَرَبْخَأ ، َِکلذ  ْنَع  ُهوُمُتلَأَس  ْنِإ  ْنَم  ْمُکیف  َّنِإَف  ینوُُمْتبَّذَک  ْنا  َو 
امَفَأ یخَِأل ، َو  یل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ََۀلاقَْملا  ِهِذه  اوُعِمَـس  ْمُهَّنَأ  ْمُکوُِربُْخی  ٍِکلام ، َْنب  َسَنَأ  َْوأ  ٍمَقْرَأ ، َْنب  َْدیَز  َْوأ  يدِعاَّسلا ،

.»!؟ یمَد ِکْفَس  ْنَع  ْمَُکل  ٌزِجاح  اذه  یف 
نتشک ایآ  دیهد . رارق  شنزرس  باطخ و  دروم  ار  دوخ  سفن  دییآ و  دوخ  هب  و  متـسیک ؟ نم  دینیبب  دینک و  یـسررب  ارم  بسن  مدرم ] يا  » ]

؟ تساور امش  يارب  متمرح  کته  نم و 
هب ار  ادخ  لوسر  دروآ و  نامیا  همه ، زا  لبق  هک  یـسک  نامه  متـسین ؟ وا  يومع  رـسپ  نیـشناج و  دـنزرف  امـش و  ربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  ایآ 

!؟ درک قیدصت  دوب  هدروآ  يادخ  بناج  زا  هچنآ 
دینادیمن امش  ایآ  تسین ؟ نم  يومع  دنکیم  زاورپ  تشهب  رد  لاب  ود  اب  هک  راّیط  رفعج  ایآ  و  تسین ! مردپ  يومع  ادهشلا  دّیـس  هزمح  ایآ 

.»؟ دنتشهب لها  ناناوج  رورس  ود  نیا  : » دومرف مردارب  نم و  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 
، دریگیم مشخ  نایوگغورد  هب  تبسن  دنوادخ  متسناد  هک  ینامز  زا  دنگوس ! ادخ  هب  تسامـش ، عفن  هب  دینک  قیدصت  ارم  ّقح  نانخـس  رگا 
زا رگا  هک  دنتـسه  يدارفا  امـش  نایم  رد  دیدرکن ، رواب  ارم  مالک  رگا  ماهدرکن و  غورد  گنهآ  زگره  دید ، دنهاوخ  نایز  نازادرپ  غورد  و 
نب سنا  مقرا و  نب  دیز  يدعاس و  دعس  نب  لهس  يردخ و  دیعسوبا  يراصنا و  هَّللادبع  نبرباج  زا  داد . دنهاوخ  ربخ  امش  هب  دیـسرپب ، اهنآ 

هدومرف مردارب  نم و  ّقح  رد  ار  نآ  هک  دناهدینش  ادخ  ربمایپ  زا  ار  نخـس  نیا  ناشدوخ  هک  داد  دنهاوخ  ربخ  امـش  هب  نانآ  دیـسرپب . کلام 
.»؟ دیرادرب نم  لتق  زا  تسد  هک  دوشیمن  ببس  اهیهاوگ  نیا  ایآ  تسا .
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(. تسا موهفمان  شنانخس  و  ، ) دیوگیم هچ  هک  دنادب  رگا  دتسرپیم  نابز  هب  ار  دنوادخ  اهنت  وا  تفگ : نشوجلا  يذ  نب  رمش  اجنیا  رد 
ّدض و اهدیدرت و  ّکش و  عاونا  اب  هتخیمآ   ) نابز داتفه  هب  ار  ادخ  هک  منیبیم  ار  وت  نم  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : خـساپ  رد  رهاظم  نب  بیبح 

رهُم وت  لد  رب  دنوادخ  دیوگیم !! هچ  ماما  هک  یمهفیمن  ییوگیم ؛ تسار  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  و  ینکیم ! شتسرپ  اهضیقن )
418 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. تسا هدز 
: داد همادا  نینچ  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

َو ال ْمُْکنِم  يْریَغ  ٍِّیبَن  ِْتِنب  ُْنبا  ِبِْرغَْملا  َو  ِقِرْشَْملا  َْنَیب  ام  ِهَّللاَوَف  ْمُکِِّیبَن ؟ ِْتِنب  ُْنبا  یِّنَأ  ام  ًاَرثا  َنوُّکُشَتَفَأ  ِلْوَْقلا ، اَذه  ْنِم  ٍّکَش  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإَف  »
. ًۀّصاخ ْمُکِِّیبَن  ِْتِنب  ُْنبا  اَنَأ  ْمُکِْریَغ ، ْنَم 

.»؟ ٍۀَحارَج ْنِم  ٍصاصِِقب  َْوأ  ُُهتْکَلْهَتْسا ؟ ٍلام  َْوأ  ُُهْتلَتَق ؟ ْمُْکنِم  ٍلیتَِقب  ینُوُبلْطَتَأ  ینوُِربْخَأ ،
برغ قرش و  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب  متسه !!؟ امش  ربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  هک  دیراد  کش  مه  نیا  رد  ایآ  دیراد ؟ کش  نخـس  نیا  هب  رگا  »

. تسین نم  زج  امش - ریغ  امش و  نایم  رد  يربمایپ - رتخد  دنزرف  ملاع ،
حورجم ار  یـسک  اـی  ماهدرب و  امـش  زا  ار  یلاـم  اـیآ  دـیبلطیم ؟ ار  وا  ياـهبنوخ  نم  زا  هک  ماهتـشک  امـش  زا  ار  یـسک  اـیآ  دـییوگب : نم  هب 

.»!؟ دینکیم هبلاطم  نم  زا  ار  نآ  صاصق  هک  ماهتخاس 
. تفگیمن نخس  یسک  دوب و  هتخادنا  هیاس  نمشد  هاپس  رب  ینیگنس  توکس 

: دومرف دروآرب و  دایرف  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
َّرَـضْخا َو  ُراَمِّثلا  ِتَعَْنیَأ  ْدَـق  ْنَأ  : » ََّیلا اُوُبتْکَت  َْملَأ  ِثِراْحلا ، َْنب  َدـیزَی  ای  َو  ِثَعْـشَْألا ، َْنب  َْسیَق  ای  َو  ٍرَْجبَأ ، َْنب  َراَّجَح  ای  َو  یَعبَر ، َْنب  َثَبَـش  اـی  »

يا ثعـشا ! نب  سیق  يا  رجبا ! نب  راّجح  يا  یعبر ! نب  ثبـش  يا  ِْلْبقاَف ؛!؟ ٌدَّنَُجم ، ََکل  ٍدـْنُج  یلَع  ُمِدـُْقت  امَّنِإ  َو  ُماـمِْجلا  ِتَّمَط  َو  ُباـنَْجلا ،
رد وت  هتـشگ و  بآرپ  اههاچ  هدـش و  زبسرـس  اهغاب  تسا و  هداد  رمث  اـم  ناـتخرد  هک  دـیتشونن  هماـن  نم  يارب  امـش  اـیآ  ثراـح ! نب  دـیزی 

!«. ایب ام  يوس  هب  سپ  تسا ، وت  تمدخ  رد  هوبنا  هتسارآ و  يرکشل  هک  يراذگیم  اپ  ینیمزرس 
! میتشونن ياهمان  نینچ  ام  دنتفگ : خساپ  رد  نانآ 

: دومرف ماما 
«. دیتشون ار  همان  نیا  امش  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ  هَّللا ! ناحبس  ُْمْتلَعَف ؛ ْدََقل  ِهَّللاَو  یَلب  ِهَّللا ! َناْحبُس  »

: دوزفا سپس 
ار ام  سپ  دیدونشخان ، راید  نیا  هب  ام  ندمآ  زا  رگا  مدرم ! يا  ِضْرَْألا ؛! َنِم  ینَمْأَم  یلا  ْمُْکنَع  ُفِرَْصنا  ینوُعَدَف  ینوُُمتْهِرَک  ْذا  ُساَّنلا ! اَهُّیَأ  »

«. میورب ینما  نیمزرس  هب  ات  دینک  اهر 
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نانآ زا  یـسریم و  يراد  تسود  هک  هچنآ  هب  هک  ارچ  ییآرد ! دـیزی )  ) تیومع رـسپ  مچرپ  ریز  یهاوخیمن  اـیآ  تفگ : ثعـشا  نب  سیق 
! دید یهاوخن  يدب 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
َءاطعِإ يدَِـیب  ْمِهیطْعُأ  ِهَّللاَو ال  ال  ٍلیقَع !؟ ِْنب  ِِملْـسُم  ِمَد  ْنِم  َرَثْکَأـِب  ٍمِشاـه  ُوَنب  َکَُـبلْطَی  ْنَأ  ُدـیُرتَأ  ثعـشالا ] نب  دّـمحم   ] َکـیخَأ وُخَأ  َْتنَأ  »

تداهـش هب  هفوک  رد  ار  ملـسم  هک  یتسه  ثعـشا  نب  دّـمحم  تردارب  دـننامه  وت   ) يردارب ناـمه  ردارب  وت  ِدـیبَْعلا ؛! َراْرقا  ُِّرقا  ـال  َو  ِلیلَّذـلا ،
لیلذ دارفا  دننامه  ار  متسد  دنگوس  ادخ  هب  هن ! دننک ؟ بلط  وت  زا  ار  لیقع  نب  ملـسم  ياهبنوخ  زا  رتشیب  مشاه ، ینب  یهاوخیم  ایآ  دناسر )

(«. درک مهاوخن  رارف  ای  . ) دش مهاوخن  میلست  زین  ناگدرب  دننامو  تشاذگ  مهاوخن  نانآ  تسد  رد  تسپ  و 
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: داد همادا  هاگنآ 
مهّتم ارم  هکنیا  زا  مربیم  هانپ  امش  اگدرورپ  دوخ و  راگدرورپ  هب  نم  ِنوُمُجَْرت ؛» ْنَأ  ْمُکِّبَرَو  یِّبَِرب  ُذوُعَأ  َو  !« » » ادخ ناگدنب  يا  ِهَّللاَدابِع ؛! »

زا مربیم  هانپ  امـش  راگدرورپ  مراگدرورپ و  هب  نم  ِباَـسِْحلا ؛» ِمْوَِیب  ُنِمُْؤی  اَّل  ٍرِّبَکَتُم  ِّلُـک  ْنِّم  ْمُکِّبَرَو  یِّبَِرب  ُذوُعأ  : » » دوزفا زین  و  « 1 «. » دینک
«2 «. » دروآیمن نامیا  باسح  زور  هب  هک  يّربکتم  ره 

و متـسین ) گنج  رگزاغآ  نم  هک  نیا  هب  هراشا   ) ددـنبب ار  بکرم  ناوناز  ات  دومرف  ناعمـس » نب  ۀـبقع   » هب دـناباوخ و  ار  دوخ  بکرم  هاگنآ 
«3 . » دندرک هلمح  گنهآ  نانآ 

***
هب ددرگ و  تبث  خـیرات  رد  ات  تفگ ، ار  اهینتفگ  همه  هک  دوب  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تّجح  مامتا  نیرتاـیوگ  نیرتاـسر و  نیا 

. دسرب ناگمه  شوگ 
__________________________________________________

(1)
هیآ 20 ناخد ، . 

تسا هدمآ  ُتْذُع » یِّنا  ، » ُذوُعأ ياج  هب  رفاغ  هروس  رد  هیآ 27 . رفاغ ، هروس  زا  هدافتسا  اب  (. 2)
( توافت يرادقم  اب   ) 7 ص 6 - ج 45 ، راونالاراحب ، 450 و  ص 448 - دیفم ، داشرا  323 ؛ ص 322 - ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 3)
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نیا تموـکح  يّدـج  تارطخ  هب  ار  ناناملـسم  دز و  راـنک  هّیما  ینب  هرهچ  زا  ار  بیرف  رکم و  باـقن  اّرغ  هـبطخ  نـیا  اـب  مالـسلا  هـیلع  ماـما 

. تخاس انشآ  محر  یب  نامیا و  یب  نارگمتس 
ییاطخ نیرتکچوک  هک  نآ  یب  دنـشکیم ، ار  دوخ  ربمایپ  دنزرف  راگدای و  اهنت  هناهاگآ  اهنآ  هک  درک  تباث  هبطخ  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 

. دندرک تباث  ار  دوخ  ینامیایب  شّحوت و  قیرط ، نیا  هب  دشاب و  هدزرس  وا  زا 
رد رس  و  تفریذپن ، ار  ناملاظ  ربارب  رد  میلست  گنن  زگره  یلو  دش ، هداد  وا  هب  میلست  تروص  رد  ناما  داهنشیپ  هک  نیا  اب  مالسلا  هیلع  ماما 

ياوـشیپ اـت  تخادرپ ، ار  یگدازآ  نیا  ياـهب  هناـهاگآ  داد و  حـیجرت  زیچ  همه  رب  ار  تداهـش  درواـین . دورف  ناـمیایب  ناـگماکدوخ  ربارب 
. دنبرد ياهتلم  همه  يارب  یقشمرس  و  دشاب ، ناهج  ناگدازآ 

420 ص :  نمشد .....  هاپس  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  ماما  یسامح  هبطخ  - 74

دوخ هاپس  زین  ماما  و  تشارفارب ، دوخ  ياج  رد  ار  اهمچرپ  تسارآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  هاپـس  دعـس » نب  رمع  »
. دیشخب ماظن  بلق ، هرسیم و  هنمیم و  هب  ار 

. دندرک گنت  شنارای  ترضح و  نآ  رب  ار  هرصاحم  هقلح  دندرک و  هطاحا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  فرط  ره  زا  دعس  نبا  هاپس 
: دومرف اهنآ  هب  ماما  دنتفریذپن !! نانآ  یلو  دنوش ، تکاس  هک  تساوخ  اهنآ  زا  داتسیا و  هفوک  هاپس  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َناک یناصَع  ْنَم  َو  َنیدَشْرُْملا ، َنِم  َناک  ینَعاطَأ  ْنَمَف  ِداشَّرلا ، ِلیبَس  یلِإ  ْمُکوُعْدَأ  امَّنِإ  َو  یلْوق ، اوُعَمْسَتَف  ََّیلِإ  اُوتِْصنَت  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ام  ْمُکَْلیَو  »
یلَع ُهَّللا  َعَبَطَف  ِمارَْحلا ، َنِم  ْمُُکنوُُـطب  ْتَِئُلم  َو  ِمارَْحلا  َنِم  ْمُُکتاَّیِطَع  َْتلَزَْخنا  ِدَـق  یلْوَِـقل ، ٍعِمَتْـسُم  ُْریَغ  يْرمَأـِل  ٍصاـع  ْمُکُّلُک  َو  َنیکَلْهُْملا ، َنِم 

.»؟ َنوُعَمْسَت الَأ  َنُوتِْصنَت ، الَأ  ْمُُکْلیَو  ْمُِکبُوُلق ،
دنک يوریپ  نم  زا  سک  ره  منکیم ، توعد  تسار  هار  هب  ار  امـش  نم  دینک !؟ شوگ  ارم  نانخـس  ات  دیوشیمن  تکاس  ارچ  امـش ! رب  ياو  »

دنک ینامرفان  نم  زا  سک  ره  و  دوشیم ، تیاده  تسار  هار  هب 
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. دش دهاوخ  كاله 

اهنت دیتفرگ ) نم  نتشک  يارب  هک  يزیاوج   ) امش يایاده  هک  ارچ  دیهدیمن ، ارف  شوگ  منانخس  هب  دینکیم و  یچیپرس  نم  روتـسد  زا  امش 
ایآ دیوشیمن ؟ تکاس  ایآ  امش ! رب  ياو  تسا . هدز  رهُم  امش  ياهلد  رب  دنوادخ  و  تسا ، هدش  رپ  مارح  زا  ناتیاهمکـش  هدوب و  مارح  هار  زا 

.»؟ دیهدیمن ارف  شوگ  منانخس  هب 
: دومرف ماما  اهنآ ، توکس  زا  سپ  دیهد ! ارف  شوگ  دنتفگ : هدرک و  شنزرس  ار  رگیدکی  دعس  رمع  باحصا  اجنیا  رد 

َو اِنباقِر ، یف  ًاْفیَـس  اْنیَلَع  ُْمْتلَلَـس  َنیّدِعَتْـسُم ، َنیّدَُؤم  ْمُکانْخَرْـصَأَف  َنیرِّیَحَتُم  َنیِهلاو  انوُُمتْخَرْـصَتْسا  َنیحَفَأ  ًاحَْرت ، َو  ُۀَـعامَْجلا  اَُـهتَّیَأ  ْمَُکل  ًاـّبَت  »
الَو ْمُکیف ، ُهوَْشفَأ  ٍلْدَع  ِْریَِغب  ْمُِکئادـْعَِأل ، ْمِْهیَلَع  ًادَـی  َو  ْمُِکئاِیلْوَأ ، یلَع  ًاْبلِإ  ُْمتْحَبْـصَأَف  انُّوُدَـع  َو  ْمُکُّوُدَـع  اهانَج  یتَّلا  ِنَتِْفلا  َران  اْنیَلَع  ُْمتْـشَشَح 

. اَنل َلَّیَفَت  ٍْيأَر  َو ال  اَّنِم ، َناک  ٍثَدَح  ِْریَغ  ْنِم  ِهیف ، ُْمتْعَمَط  ٍْشیَع  َسیسَخ  َو  ْمُکُولانَأ ، اْینُّدلا  َنِم  َمارَْحلا  ّالِإ  ْمِهیف ، ْمَُکل  َحَبْصَأ  ٍلَمَأ 
ُْمتْعَرْـسَأ ْنِکل  َو  ْفَصْحَتُْـسی ، َْمل  ُْيأَّرلا  َو  ٌنِماط ، ُشْأَْجلا  َو  ْرَهْـشَی ، َْمل  ُْفیَّسلا  َو  اهوُُمتْزَّهََجت  انوُُمتْکََرت ، َو  انوُُمتْهِرَک  ْذِإ  ُتـْالیَْولا  ُمَُکل  اـّلَهَف 

ِۀَثَفَنَو ِباتِْکلا ، ِةَذَبَن  َو  ِبازْحَْألا ، ِذاذِـش  َو  ِۀَّمُْألا ، ِتیغاوَط  ْنِم  ُْمْتنَأ  امَّنِإَف  ْمَُکل ، ًاْحبُقَف  ِشارَْفلا ، یعادَـتَک  اْهَیلا  ُْمْتیَعادـَت  َو  ابِّدـلا ، ِةَْریَطَک  اْنیَلَع 
َو ِبَسَّنلِاب ، ِراهِْعلا  یِقِْحُلم  ُو  ِءایِـصْوَْألا ، ِةَْرتِع  يریبُمَو  ِءاِیْبنَْألا ، ِدالْوَأ  ِۀَـلَتَق  َو  ِنَنُّسلا ، ِءیِفْطُم  َو  ِباتِْکلا ، ِیفِّرَُحم  َو  ِماثْآلا ، ِۀَبَـصَع  َو  ِناـْطیَّشلا ،

. َنیضِع َنآْرُْقلا  اُولَعَج  َنیذَّلا  َنیئِزْهَتْسُْملا ، ِۀَِّمئَأ  ِخارُص  َو  َنینِمْؤُْملا ، يذُْؤم 
َو ْمُُکلوُصُأ  ُْهتَثَراَوت  َو  ْمُُکقوُرُع ، ِْهیَلَع  ْتَجَـش  َو  ٌفوُْرعَم ، ْمُکیف  ُلْذَْخلا  ِهَّللا  َو  ْلَجَأ ! َنُولِذَْخت ، اناَّیِإ  َو  َنوُدِمَتْعَت ، ُهُعایْـشَأ  َو  ٍبْرَح  ُْنبا  ُْمْتنَأ  َو 

َنیذَّلا َنیثِکاَّنلا  یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  الَأ  ِبِصاْغِلل ، ًۀَلْکَأ  َو  ِبِصاَّنِلل  ًاْخنِس  ٍءْیَـش  َثَبْخَأ  ُْمْتنُکَف  ْمُکُروُدُص ، ْتَیِـشَغَو  ْمُُکبُوُلق  ِْهیَلَع  ْتَتَبَن  َو  ْمُکُعوُُرف ،
. ْمُه ِهَّللا  َو  ُْمْتنَأَف  اًلیفَک  ْمُْکیَلَع  َهَّللا  ُُمْتلَعَج  ْدَق  َو  اهِدیکَْوت ، َدَْعب  َناْمیَْألا  َنوُضُْقنَی 

ُذِخآ ام  َتاْهیَه  َو  ِۀَّلِّذلا ، َو  ِۀَْلتَْقلا  َْنَیب  ِْنیَتَْنثا ، َْنَیب  َزَکَر  ْدَق  ّیعَّدلا  َْنبا  َّیِعَّدلا  َّنِإ  الَأ 
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، ِمارِْکلا ِعِراصَم  یلَع  ِمائِّللا  َۀَعاط  َِرثُْؤت  ال  ٌۀَِّیبَأ ، ٌسوُُفن  َو  ٌۀَّیِمَح ، ٌفُونُأ  َو  ْتَرُهَط ، ٌروُجُح  َو  َْتباط ، ٌدوُدُج  َو  ُُهلوُسَر ، َو  َِکلذ  ُهَّللا  َیبَأ  َۀَِّینَّدـلا 
«. ِباحْصَْألا َِۀلَذَخ  َو  ِداتِْعلا ، ِۀَِّلق  یلَع  ِةَرْسُْألا  ِهِذِهب  ٌفِحاز  یِّنِإ  الَأ  ُتْرَْذنَأ ، َو  ُتْرَذْعَأ  ْدَق  الَأ 

دایرف يارب  ام  و  دـیدیبلط ، شیوخ  يرای  هب  ار  ام  هک  ناوارف  قوش  روش و  نآ  اب  اـیآ  داـب ! امـش  رب  یگـشیمه  هودـنا  تکـاله و  مدرم ! يا  »
؟ دیشکب ام  يور  هب  دیدوب  هتفرگ  تسد  هب  ام  زا  عافد  يارب  هک  ار  يریشمش  دوب  اور  میتساخرب ، ناتيرای  هب  میتفاتش و  امش  يوس  هب  یـسر 

ناتنانمـشد يرای  هب  ناتناتـسود و  ّدض  رب  هچراپ  کی  دیزاس !؟ روهلعـش  ام  ّدض  رب  دوب  هتخاس  مهارف  ام  امـش و  نمـشد  هک  ياهنتف  شتآ  و 
یگدنز مارح و  لام  كدنا  زج  هب  دنزاس  هدروآرب  امش  زا  ییوزرآ  دنشاب و  هدرک  راتفر  لدع  هب  امـش  نایم  رد  نانآ  هکنآ  یب  دیتساخرب .

؟ میشاب هتفگ  ییاوران  نخس  ای  دشاب ، هدزرس  یهانگ  ام  زا  هک  نآ  یب  دیراد و  عمط  نادب  هک  یتسپ 
، دوب شیوشت  یب  اهرکف  و  مارآ ، اهلد  ماین و  رد  اهریشمش  هک  هاگنآ  دیدز . زاب  رـس  ام  يرای  زا  هتفات و  رب  يور  ام  زا  هک  امـش ! رب  ياو  سپ 

سپ دیدروآ . موجه  وس  ره  زا  اههناورپ  ناسب  دیدروآ و  يور  ام  بناج  هب  وس  ره  زا  خلم  روم و  دننام  دـیتخاس و  هدامآ  ار  هنتف  شتآ  امش 
هورگ ناطیـش و  ناوریپ  باـتک و  ناگدـننک  اـهر  و  بازحا ، ناگدـنامزاب  و  تـّما ، نـیا  ياـهتوغاط  ناـمه  دییامـش  داـب ! تـشز  ناـتیور 
دوبان ایبنا و  نادنزرف  ناگدنـشک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتنـس  ناگدـننک  شوماخ  ادـخ و  باتک  ناگدـننک  فیرحت  ناراکهانگ و 

رگازهتـسا ناربهر  ناسر  دایرف  نانمؤم و  ناگدنهد  رازآ  كاپ و  ياهبـسن  ِنابحاص  هب  ناکاپان  ناگدننک  قحلم  ایـصوا و  ترتع  ناگدـننک 
. دندرک هراپ  هراپ  ار  نآرق  هک 

ینکـش نامیپ  نیا  هک  دـنگوس ! ادـخ  هب  يرآ  دـیرادیم !؟ رب  ام  يرای  زا  تسد  دـینکیم و  هیکت  شناوریپ  و  هیواعم )  ) برح رـسپ  هب  امش 
هدییور و نآ  رب  امـش  ياهلد  هتفای و  دـشر  نآ  زا  امـش  ياههخاش  هتـشگ و  راوتـسا  نآ  رب  امـش  دوجو  ياههشیر  تسامـش و  هنیرید  يوخ 
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. تسا هدیشوپ  نآ  اب  امش  ياههنیس 
هک ینانکـش  ناـمیپ  رب  ادـخ  تنعل  دـیذیذل ! اراوگ و  ياهمقل  بصاـغ ، ناراـکزواجت  يارب  یلو  لاـهن ، نیرتدـیلپ  دوخ  ناـبغاب  يارب  اـمش 

نانکـش نامیپ  ناـمه  امـش  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیدوب ، هدادرارق  دوخ  ياـهنامیپ  نماـض  ار  ادـخ  امـش  دنتـسکش . ار  دوخ  مکحم  ياـهقاثیم 
!«. دیتسه

***
423 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ّتلذ و لوبق  ای  ندش  هتـشک  تسا : هداد  رارق  باختنا  ود  نایم  رد  ارم  هداز  كاپان  دنزرف  هداز ، كاپان  دـیزی )  ) نیا هک  دیـشاب ! شوهب  ناه 
تشرـس و كاپ  ناکاین  دندنـسپیمن و  ینوبز  ّتلذ و  ام  يارب  زگره  وا  ربمایپ  دـنوادخ و  « 1 ، » میهد ّتلذ  هب  نت  اـم  هک  تسا  رود  ردـقچ 

هاگچیه ام  زگره ! دـنریذپیمن . ام  زا  ار  نیا  تفارـش  اـب  ياـهناسنا  دـنمتریغ و  نادرم  گرزب  دـناهدنارورپ و  ار  اـم  هک  یکاـپ  ياـهنماد 
ناتراک تبقاع  زا  ار  امـش  مدرک و  تّجح  مامتا  امـش  اب  نم  دینادب  داد . میهاوخن  حیجرت  هنادنمتفارـش  گرم  رب  ار  ناگیامورف  يرادربنامرف 

!(. متداهش هدامآو   ) منکیم راکیپ  امش  اب  كدنا ، نارای  مک و  یگدامآ  منادناخ و  نیمه  اب  نم  دیشاب ! شوه  هب  مداد . میب 
: دناوخ ار  راعشا  نیا  هاگنآ 

انیمَّزَهُم ُْریَغَف  ْمَزُْهن  ْنِإ  َو  ًامِْدق  َنُوماَّزَهَف  ْمِزْهَن  ْناَف 
انیرِخآ َُۀلْوَد  َو  انایانَم  ْنِکل  َو  ٌْنبُج  انُّبِط  ْنِإ  ام  َو 

تسین ام  زا  تسکش  مه  زاب  میروخب ، تسکـش  رهاظ ) هب   ) رگا تسا و  ام  نیرید  هویـش  نیا  مینکـشب ، مهرد  ار  نمـشد  گنج ، رد  ام  رگا  »
هتـشگ راومه  ام  نتـشک  اب  نارگید  تموکح  تلود و  کنیا  یلو  تسین  ام  هدنبیز  سرت  دناهدروخ .) تسکـش  ام  نانمـشد  تقیقح  رد  (و 

«. تسا
:( هک داد  همادا  هاگنآ  )

َو ْمُکَْرمَأ  اوُعِمْجَأَف  يّدَـج ، ْنَع  ِیبَأ  ََّیلِإ  ُهَدِـهَع  ٌدـْهَع  یحِّرلا ، َرَْود  ْمُِکب  َروُدـَت  یّتَح  َسَرَْفلا ، ُبَکْرَی  ام  ٍْثیَرَک  ّالِإ  اهَدـَْعب  َنُوثَْبَلت  ُهَّنِإ ال  اـمَأ  »
ٍطاَرِـص یَلَع  یِّبَر  َّنِإ  اَِهتَیِـصاَِنب  ٌذِـخآ  َوُه  اَّلِإ  ٍۀَّباَد  ْنِم  اَّم  ْمُکِّبَرَو  یِّبَر  ِهَّللا  یَلَع  ُْتلَّکَوـَت  یِّنِإ  ، » ِنوُرِْظُنت ـال  َُّمث  ًاـعیمَج  ینُودـیکَف  ْمُکَءاـکَرُش 

«2 « » ٍمیِقَتْسُّم
ْمِهیف ُعَدَـی  الَف  ًةَِربْصُم ، ًاـسْأَک  ْمِهیقُْـسی  ٍفیقَث  َمـالُغ  ْمِْهیَلَع  ْطِّلَـس  َو  َفُسُوی ، ینِـسَک  َنینِـس  ْمِْهیَلَع  ْثَْعبا  َو  ِءاـمَّسلا ، َرْطَق  ْمُْهنَع  ْسِبْحا  َّمُهَّللا 

، ٍَۀبْرَِضب ًَۀبْرَض  َو  ٍۀَْلتَِقب  ًۀَْلتَق  ًادَحَأ ،
__________________________________________________

اَّنِم َتاْهیَه  یِّنِم ! َِکلذ  َُهل  َتاْهیَهَو  ِۀَّلِّذلا  َو  ِۀَّلِّسلا  َْنَیب  ینَکََرت  ْدَق  : » تسا هدمآ  ریبعت  نیا  هب  ص 99 ) ج 2 ،  ) یسربط جاجتحا  باتک  رد  (. 1)
« َۀَّلِّذلا

هیآ 56 دوه ، (. 2)
424 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

َْکَیلِإ َو  اْنبَنَأ  َْکَیلِإ  َو  اْنلَّکََوت  َْکیَلَع  اـنُّبَر  َْتنَأ  َو  انُولَذَـخ ، َو  انُوبَّذَـک  َو  اـنوُّرَغ  ْمُهَّنِإَـف  ْمُْهنِم ، یعایْـشَأ  َو  یْتَیب  ِلـْهَِأل  َو  یئاـِیلْوَِأل  َو  یل  ُمِقَْتنَی 
«. ُریصَْملا

امش رب  ایسآ  گنس  نوچ  راگزور  دوش . راوس  دوخ  بکرم  رب  هک  يراکراوس  رادقم  هب  رگم  دنام ، دیهاوخن  یقاب  نادنچ  نم  زا  سپ  امـش  »
هداد ربخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مّدج  زا  مردپ  ار  هدنیآ  زا  ییوگـشیپ  نیا  دـناسرب .) ناترادرک  رفیک  هب  ار  امـش  و   ) ددرگب

. تسا
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امـش نم و  راگدرورپ  هک  ادـخ  رب  نم  هک  دـیهدن ، متلهم  دـینک و  راکیپ  نم  اب  یگمه  دـینک و  عمج  ار  دوخ  ناهارمه  شیوخ و  رکف  سپ 
«. تسا تسار  یهار  رب  مراگدرورپ  تسادخ . تسد  هب  شروما  مامز  هک  نیا  رگم  تسین  ياهدنبنج  چیه  و   » ماهدرک لکوت  تسا 

( جاّجح  ) فیقث دنزرف  نآ  و  روآ ، دیدپ  نانآ  رب  فسوی ، نامز  یلاسکشخ  ناسب  یطحق ، ياهلاس  و  رادغیرد ، نانآ  زا  ار  ناراب  ادنوادخ !
ره ربارب  رد  هک  اجنآ  ات  دراذگماو  ملاس  ناشنایم  رد  ار  یسک  دزیر و  ورف  ناشماک  رب  ار  تراقح  ّتلذ و  ِرهز  ماج  ات  زاس  ّطلـسم  اهنآ  رب  ار 
زا ار  متیب  لها  ناتسود و  نم و  نوخ  ماقتنا  دنوش و  راتفرگ  ياهبرض  هب  دناهدز ، هک  ياهبرض  ره  ربارب  رد  یلتق و  هب  دناهداد  ماجنا  هک  یلتق 

. دندراذگ رواییب  هدرک و  بیذکت  ار  ام  دندز و  گنرین  ام  هب  اهنیا  هک  ارچ  دریگب . اهنیا 
«. تسوت يوس  هب  همه  تشگزاب  هک  مییامنیم  تشگزاب  وت  يوس  هب  هدرک و  لّکوت  وت  رب  ام ، راگدرورپ  ییوت  ایادخ !

***
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

!«. دیناوخب نم  دزن  ار  وا  تساجک ؟ دعس  نب  رمع  َرَمُع ؛! یل  اوُعْدا  ٍدْعَس ؟ ُْنب  ُرَمُع  َْنیَأ  »
. دندناوخ ارف  دوبن ، تاقالم  نیا  هب  یضار  هک  یلاح  رد  ار  دعس  رمع 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
َْتنَأ ام  ْعَنْـصاَف  ًادوُهْعَم ، ًادْهَع  ًاَدبَأ ، َِکلِذب  ُأَّنَهَتَت  ِهَّللاَو ال  ِناجْرُج ، َو  ِّيِّرلا  َدِالب  ّیِعَّدـلا  ُْنبا  ُّیِعَّدـلا  َکّیلَُوی  ْنَأ  ُمُعَْزت  ِیُنُلتْقَت ؟ َْتنَأ  ُرَمُع  ای  »

ًاضَرَغ ُهَنوُذِخَّتَی  َو  ُناْیبِّصلا  ُهامارَتَی  ِۀَفوُْکلِاب ، َبُِصن  ْدَق  ٍۀَبَصَق  یلَع  َکِسْأَِرب  ّینَأََکل  َو  َةَرِخآ ، َو ال  اْینُِدب  يدَْعب  ُحَْرفَت  َکَّنِإَف ال  ٍِعناص ،
425 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ار ناگرگ  ير و  تموکح  دایز ) نبا   ) كاپان دـنزرف  كاپان  درم  نآ  هک  ینکیم  نامگ  یناسرب ؟ لتق  هب  ارم  یهاوخیم  وت  رمُع  اـی  ْمُهَْنَیب ؛
زا هچ  ره  رییغت ، لباق  ریغ  یهلا )  ) تسا ینامیپ  نیا  دیـشچ . یهاوخن  ار  زور  نآ  شوخ  معط  زگره  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـشخبیم ؟ وت  هب 

هتشارفا ین »  » رب هفوک  رد  ار  وت  ِرس  منیبیم  ییوگ  دش ، یهاوخن  نامداش  ترخآ  رد  هن  ایند و  رد  هن  نم  زا  سپ  هک  هد ، ماجنا  دیآرب  تتسد 
«1 !«. » دننزیم گنس  نآ  هب  دنهدیم و  رارق  فده  ار  نآ  ناکدوک  و 

***
مالـسلا هیلع  یلع  شردـپ  دـننام  وا  هماـنرب  مالـسلا و  هیلع  ماـما  راـک  دـننادیم ، دنتـسه  انـشآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هغـالبلا  جـهن  هب  هک  اـهنآ 

ناشتیادـه هب  يدـیما  كدـنا  هک  اهنآ  هب  تبـسن  ات  درکیم ، لابند  ار  یهلا  فدـه  نیا  فلتخم  قرط  زا  و  دوب ، يزاسرادـیب  يرگنـشور و 
. دوش تّجح  مامتا  تسه ،

هب دیدهت  راذنا و  قیرط  زا  هاگ  و  یبهذم ، ینید و  تاداقتعا  هلیـسو  هب  هاگ  یناسنا ، فطاوع  قیرط  زا  هاگ  تراشب ، قیوشت و  قیرط  زا  هاگ 
رد دنتـشادن و  ار  تیاده  تقایل  نیرتمک  رـس ، هریخ  رگمتـس و  هورگ  نآ  سوسفا  یلو  درکیم . يریگیپ  ار  فده  نیا  یهلا ، ياهباذـع 

! دندیودیم بارس  یپ  رد  بآ ، ِنامگ  هب  هک  دندوب ، روهطوغ  نانچ  نآ  یتسرپایند  بادرگ 
هب رظن  نیا  زا  یـسرت  نیرتمک  و  دنتـشاد ، ربخ  دوخ  تداهـش  زا  اًلماک  شنارای  مالـسلا و  هیلع  ماما  هک  دهدیم  ناشن  دـهاوش  نئارق و  مامت 

. دندادیمن هار  دوخ 
هداد حـیجرت  هوکـش  رپ  ياهخاک  هیاـس  رد  ّتلذ  اـب  مأوت  یگدـنز  رب  ریـشمش ، رجنخ و  ریت و  تابرـض  ریز  رد  ار  هنادنمتفارـش  گرم  اـهنآ 
تایح هیام  و  نادیواج ، تایح  هیام  گرم  نیا  دنتـسنادیم  نوچ  دوشیمن ؛ هدید  يدیدرت  نیرتمک  تاملک  نیا  زا  کی  چیه  رد  و  دندوب ،

ًائِینَه َُّمث  ْمَُهل  ًائینه  داب ، اراوگ  اهنآ ، رب  داب  اراوگ  تسا ، ناقفانم  یلهاج و  بازحا  لاگنچ  زا  مالسا  تاجن  اهنآ و  يرادیب  یمالـسا و  هعماج 
. ْمَُهل

***
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__________________________________________________

10 ص 8 - ج 45 ، راونالاراحب ، 8 و  ص 6 - ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
426 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

426 ص :  مالسلا .....  هیلع  ماما  يایوگ  قطنم  لباقم  رد  نایفوک  فارتعا  - 75

: دومرف دنلب  يادص  اب  دوب  هداد  هیکت  دوخ  ریشمش  رب  هک  یلاح  رد  رکشل  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
؟ دیسانشیم ارم  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب  ار  امش 

. ییادخ لوسر  طبس  دنزرف و  وت  يرآ ، دنتفگ :
.»؟ تسادخ لوسر  مّدج  دینادیم  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب  ار  امش  هلآ ؛؟ هیلع و  هللا  یلص  َهَّللا  ُلوُسَر  يّدَج  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا ! ُمُکُدِْشنا  »

. يرآ - 
.»؟ تسا بلاطیبا  نب  یلع  مردپ  دینادیم  ایآ  ادخ ! هب  ار  امش  مالسلا ؛؟ هیلع  ٍِبلاط  یبَأ  ِْنب  ُِّیلَع  یبَأ  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا ! ُمُکُدِْشنا  »

. يرآ - 
دینادیم ایآ  ادخ ! هب  ار  امش  هلآ ؛؟ هیلع و  هللا  یلص  یفَطْصُْملا  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  مالسلا  اهیلع  ُءارْهَّزلا  ُۀَمِطاف  یّمُأ  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا ! ُمُکُدِْشنا  »

.»؟ تسا ربمایپ  رتخد  همطاف  مردام 
. يرآ - 

، ماهّدج دینادیم  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب  ار  امـش  ًامالْـسِإ ؛؟ ِۀَّمُْألا  ِهِذه  ِءاِسن  ُلَّوَأ  ٍدـِْلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَـجیدَخ  یتَّدَـج  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا ! ُمُکُدِْـشنا  »
.»؟ تسا تّما  نیا  ناملسم  نز  نیلّوا  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ 

. يرآ - 
نم ردپ  يومع  ادهـشلا ، دّیـس  هزمح  دینادیم  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب  ار  امـش  یبَأ ؛؟ ُّمَع  ِءادَهُّشلا  َدِّیَـس  َةَزْمَح  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا ! ُمُکُدِْـشنا  »

.»؟ تسا
. يرآ - 

.»؟ تسا نم  يومع  راّیط  رفعج  دینادیم  ایآ  ادخ ! هب  ار  امش  یِّمَع ؛؟ َۀَّنَْجلا  ِیف  َراَّیَّطلا  َرَفْعَج  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا ! ُمُکُدِْشنا  »
. يرآ - 

427 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
حاـبم ار  منوـخ  نتخیر  لـیلد  هچ  هب  ارچ و  سپ  یمَد ؛ َنوُّلِحَتْـسَت  َِمبَف  : » دوـمرف رگید  ياـهرارقا  اـهرارقا و  نیا  نـتفرگ  زا  دـعب  ماـما  سپس 

.»... !؟ دیرمشیم
«1 ! ... » یهد ناج  یگنشت  اب  ات  دیشک  میهاوخن  رب  وت  زا  تسد  یلو  مینادیم ، ار  اهنیا  مامت  ام  دنتفگ : دنتشادن  یقطنم  خساپ  چیه  هک  اهنآ 

***
. درادن شیپ  رد  هَّللا  لیبس  یف  تداهش  زج  یهار  تسنادیم ، یبوخ  هب  دمآ  هتشذگ  ياهثحب  رد  هک  يدایز  دهاوش  اب  مالسلا  هیلع  ماما 

هک نیا  رگم  دوبن  رّسیم  رما  نیا  و  دهد ، یمومع  راکفا  هب  یتخس  ناکت  دنک و  رادیب  ار  نیملـسم  هبطاق  تداهـش ، نیا  هک  دوب  نیا  مهم  یلو 
هتخانـشن یبوخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  دـیزی  نایرکـشل  دـننک  اعّدا  یـضعب  ادرف  ادابم  دوش ؛ ّتیعقوم  نییبت  تّجح و  مامتا  تاهج  ماـمت  زا 

. دنتخیر ار  ترضح  نآ  نوخ  تسا  یجراخ  درف  کی  هک  نیا  نامگ  هب  دندوب و 
مالـسا و خـیرات  رد  ار  اهنآ  ییاوسر  دنـس  تفرگ و  ناـنآ  زا  دوخ  رّرکم  فلتخم و  ياـههبطخ  اـب  ار  اـههناهب  نیا  ماـمت  مالـسلا  هیلع  ماـما 
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! درک تبث  ّتیرشب 

427 ص :  شراوگرزب .....  باحصا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نانخس  - 76

: دومرف درک و  ور  شیوخ  باحصا  هب  شتداهش  زا  لبق  مالسلا  هیلع  ماما  مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  قبط 
َو ءاروُمَع »  » یعْدـُت ٌضْرَأ  َیِه  َو  َنیِِّیبَّنلا  ُءایِـصْوَأ  َو  َنوُِّیبَّنلا  اَِـهب  یقَْتلا  ِدَـق  ٌضْرَأ  َیِه  َو  ِقارِْعلا  َیلإ  ُقاُستَـس  َکَّنِإ  : » یل َلاـق  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ  »
« َمیِهاَْربِإ یَلَع  ًاماَلَسَو  ًادَْرب  ِینوُک  ُراَن  اَی  اَْنُلق  : » یَلت َو  ِدیِدَْحلا  ِّسَم  ََملَأ  َنوُدِجَیَال  َِکباحْصَأ  ْنِم  ٌۀَعامَج  َکَعَم  ُدَهْشَتُْسی  َو  اِهب  ُدَهْـشَتُْست  َکَّنِإ 

: دومرف نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  ْمِْهیَلَعَو ؛ َْکیَلَع  ًامالَس  َو  ًادَرب  ُبْرَْحلا  ُنوُکَی 
نانیشناج ناربمایپ و  هک  تسا  ینیمزرس  نآ  دش و  یهاوخ  هدناشک  قارع  نیمزرس  هب  وت  مدنزرف ! »

__________________________________________________

( توافت رصتخم  اب   ) ص 318 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 135 و  قودص ، یلاما  (. 1)
428 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

زا یهورگ  وت  اب  دیـسر و  یهاوخ  تداهـش  هب  اجنآ  رد  وت  دوشیم . هتفگ  ارومع »  » نآ هب  دـناهدرک و  رادـید  رگیدـکی  اـب  نآ  رد  ناربماـیپ 
«. دیسر دنهاوخ  تداهش  هب  دننکیمن ، ساسحا  ار  هزین  ریشمش و  تابرض  درد  راگدرورپ ) ياقل  قوش  زا   ) هک تنارای 

نآ «، 1 ( » شاب مالـس  درـس و  میهاربا  رب  شتآ  يا  میتفگ ، َمیِهاَْربِإ ؛» یَلَع  ًاماَلَـسَو  ًادَْرب  ِینوُک  ُراَن  اَی  اَْنُلق  : » » درک توـالت  ار  هیآ  نیا  هاـگنآ 
«2 «. » دوب دهاوخ  مالس  درس و  تنارای  وت و  رب  زین  گنج 

***
، دندوب دنوادخ  قشع  رد  یناف  نانچ  اهنآ  تسا ، نایامن  یبوخ  هب  هلمج  دنچ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دّیس  باحصا  نارای و  يالاو  ماقم 

. دندرکیمن ساسحا  دوخ  ياهندب  رب  ار  هزین  ریشمش و  تابرض  درد  یّتح  هک 
نیا دـنوشن ، هاگآ  دـنربب و  ربخ  یب  ار  دوخ  ياـهتسد  رـصم  ناـنز  رذـگدوز  يزاـجم  قشع  کـی  رد  هک  یماـگنه  تسین ، بّجعت  ياـج 

. دننک ساسحا  دوخ  رکیپ  رب  ار  رجنخ  ریت و  مخز  دیابن  تداهش ، یهلا و  قشع  يوک  نازابکاپ 
زا ار  زیچ  همه  بوبحم  رادید  تّذـل  دـش و  مالـس  درب و  اهنآ  رب  شتآ  نیا  دـندش و  دراو  نامز  نایدورمن  شتآ  رد  راومیهاربا  اهنآ  يرآ !

! درب اهنآ  دای 

428 ص :  نادرمریلد ..... ! يا  دیباتشب  - 77

نب هَّللادیبع   ) ریما دزن  یگمه  تفگ : تخاس و  اهر  تفرگ و  فدـه  ماما  نارای  يوس  هب  داهن و  نامک  رب  ار  ریت  دعـس  نب  رمع  اروشاع  زور 
. دندرک نارابریت  ار  ماما  هاپس  شرکشل  وا  لابند  هب  مدوب ! نم  تخادنا  ریت  نانآ  يوس  هب  هک  یسک  لّوا  دیهد  یهاوگ  دایز )

: دومرف شنارای  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
ادخ ْمُْکَیلِإ ؛ ِمْوَْقلا  ُلُسُر  َماهِّسلا  ِهِذه  َّناَف  ُْهنِم ، َُّدبال  يذَّلا  ِتْوَْملا  َیلِإ  ُهَّللا  ُمُکَمِحَر  اُومُوق  »

__________________________________________________

هیآ 69 ءایبنا ، (. 1)
ص 80 ج 45 ، راونالاراحب ، (. 2)

429 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
!«. تسا تعامج  نیا  ناگداتسرف  اهریت  نیا  تسین ، ياهراچ  نآ  زا  هک  یگرم  يوس  هب  دیباتشب  دنک ! ناتتمحر 
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هیلع ماما  نارای  زا  یهورگ  هک  نآ  ات  دـندرک  راکیپ  ار  زور  زا  یـشخب  دـندش و ) ریگرد  نمـشد  اب  هناعاجـش   ) ترـضح نآ  باحـصا  سپ 
: دومرف تشاذگ و  شفیرش  نساحم  رب  تسد  مالسلا  هیلع  ماما  ماگنه ، نیا  رد  دندیشون ، تداهش  تبرش  مالسلا 

ِسوُجَملا یَلَع  ِهَّللا  ُبَضَغ  َّدَتْشا  َو  ٍۀَثالَث ، َِثلاث  ُهُولَعَج  ْذِإ  يراصَّنلا  یَلَع  ِهَّللا  ُبَضَغ  َّدَتْشاَو  ًاَدلَو ، َُهل  اُولَعَج  ْذِإ  ِدوُهَْیلا  یَلَع  ِهَّللا  ُبَضَغ  َّدَتْشا  »
اَّمِم ٍءْیَـش  یلِإ  ْمُُهبیجُأ  ـال  ِهَّللاَو  اـمَأ  ْمِهِِّیبـَن ، ِْتِنب  ِْنبا  ِلـْتَق  یلَع  ْمُُهتَِملَک  ْتَقَفَّتا  ٍمْوَق  یلَع  ُُهبَـضَغ  َّدَتْـشا  َو  ُهَنوُد ، َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  اوُدَـبَع  ْذِإ 

«. یمَِدب ٌبَّضَُخم  اَنَأ  َو  یلاعَت  َهَّللا  یَْقلَأ  یّتَح  َنوُدیُری 
تّدـش دـنوادخ  بضغ  ماگنه  نآ  حیـسم  تّما  رب  و  دـندش ، لئاق  دـنزرف  وا  يارب  هک  تفرگ  تّدـش  دوهی  موق  رب  هاـگنآ  دـنوادخ  بضغ  »
بـضغ دندیتسرپ و  ار  دیـشروخ  هام و  ادخ ، ياج  هب  هک  دـش  نیگمـشخ  یتقو  نایتشترز  رب  دنتـسناد و  ادـخ  هس  زا  یکی  ار  وا  هک  تفرگ 

! دندش گنهامه  دوخ ، ربمغیپ  رتخد  رسپ  نتشک  رب  هک  تفرگ  تّدش  هورگ  نیا  رب  نونکا  دنوادخ 
نوخ هب  هتشغآ  هک  نآ  ات  درک ، مهاوخن  تباجا  دنهاوخیم ، نم  زا  ّتلذ ) هب  نداد  نت  ملظ و  ربارب  رد  میلـست  زا   ) ار هچنآ  دنگوس ! ادخ  هب 

«1 !«. » منک تاقالم  ار  دنوادخ  شیوخ ،
***

و دنرگنب ، ار  یندشن  شومارف  اغوغ و  رپ  ياههنحص  نیا  ات  راظتنا ؛ رد  نیمز  دوب و  هتسشن  اشامت  هب  نامـسآ  ییوگ  دوب ، یـساّسح  تاظحل 
تمظع و همه  نآ  هب  دننک و  هراظن  دندوب ، هدوشگ  تداهـش  يارب  ار  دوخ  شوغآ  دندیـشیدنایمن و  ادخ  هب  زج  هک  ار  ینادرمریـش  راکیپ 

! نیرفآ نارازه  دنیوگ ! نیرفآ  راثیا 
__________________________________________________

ص 12 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 158 و  فوهل ،)  ) فوهلم (. 1)
430 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

430 ص :  لّوا .....  هلمح  راختفارپ  يادهش  - 78

یماسا تسا . هدمآ  ادهش  نیا  زا  نت  مان 28  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  رد  دناهدرک . تبث  رفن  لهچ  ات  ار  لّوا  هلمح  يادهـش  دادعت  نیخّروم 
«1 : » دنالیذ رارق  هب  فورح  بیترت  بسح  هک  تسا  هدش  رکذ  رگید  عبانم  رد  زین  اهنآ  زا  يدادعت 

. تسویپ ماما  نارای  عمج  هب  اجنآ  رد  دمآ و  هکم  هب  هرصب  زا  طیَُبث  نب  دیزی  قافتا  هب  هک  هرصب  صلخم  نایعیش  زا  ۀّیما ، نب  مهدا  . 1
. دش قحلم  ماما  هاپس  هب  البرک  رد  هک  هفوک  نکاس  نانمؤمریما و  باحصا  زا  یئاط ، دعس  نب  ۀّیما  . 2

. تسویپ ماما  هب  البرک  رد  هک  نیعبات  زا  ورمع ، نب  رشب  . 3
. دیشون تداهش  تبرش  اروشاع  رهظ  زا  لبق  هک  عاجش  نادرم  زا  جاّجح ، نب  رباج  . 4

. دش قحلم  ماما  هب  هار  نیب  رد  درک و  تعیب  لیقع  نب  ملسم  اب  هک  هفوک  نایعیش  زا  رماع ، نب  بابح  . 5
. دمآ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  سپس  دوب و  لیقع  نب  ملسم  اب  ادتبا  زا  هک  هفوک  نادرم  روالد  زا  ینابیش ، یلع  نب  ۀَلَبَج  . 6

. دمآ البرک  هب  ماما  هارمه  هب  شاهداوناخ  قافتا  هب  تسویپ و  ماما  هب  هکم  زا  يراصنا ، بعک  نب  ةدانُج  . 7
عمج هب  رح  اب  ماما  هاپـس  دروخرب  زا  لـبق  هار  نیب  رد  هک  هعیـش  ناسانـشرس  زا  ناـنمؤمریما و  باحـصا  زا  « 2 ، » يدنک رجح  نب  بدـنُج  . 8

. تسویپ ماما  نارای 
یهورگ هارمه  هب  اروشاع  بش  رد  یلو  دـمآ  نوریب  ماما  اـب  گـنج  يارب  شاهلیبق  نادرم  قاـفتا  هب  ادـتبا  يو  یمیمت ، کـلام  نب  نیوُج  . 9

تفرگ و هرانک  دعس  نبا  هاپس  زا  رگید ،
__________________________________________________
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مومهملا سفن  نیعلا و  راصبإ  ۀعیشلا ، نایعا  بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  يربط ، خیرات  دیفم ، داشرا  ياهباتک  رد  البرک  يادهـش  ياهمان  (. 1)
تسا هدمآ  رگید  ياهباتک  و 

ص 611) ج 1 ،  ) تسا هدش  تبث  ریجح  نب  بدنج  ۀعیشلا ، نایعا  رد  (. 2)
431 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. دمآ مالسلا  هیلع  ماما  هاگودرا  يوس  هب 
عمج هب  دـنتفریذپن ، ار  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  نانآ  نوچ  یلو  دوب ، دعـس  نبا  هاپـس  رد  ادـتبا  زین  يو  يدـنک ، سیقلا  ءرما  نب  ثراـح  . 10

. تسویپ مالسلا  هیلع  ماما  نارای 
. مالسلا امهیلع  یبتجم  نسح  ماما  نانمؤمریما و  نارای  زا  ناهبن ، نب  ثراح  . 11

مالسلا هیلع  ماما  میدقت  دروآ و  البرک  هب  هرصب  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  همان  خساپ  هک  هرـصب  روالد  نادرم  زا  يدعـس ، ردب  نب  جاّجح  . 12
«1 . » دناهدرک رکذ  هزرابم  نمض  رهظ  زا  دعب  ار  وا  تداهش  یضعب  دیسر ، تداهش  هب  ات  دنام  اجنآ  رد  درک و 

هدمآ البرک  هب  دعس  نبا  هاپس  اب  ادتبا  هک  هفوک ، رد  ترضح  نآ  ياهورین  هدنامرف  نانمؤمریما و  باحـصا  زا  یبسار ، ورمع  نب  سالُح  . 13
. تسویپ ماما  هب  هنابش  يو  تفریذپن  ار  ماما  طئارش  دعس  نبا  نوچ  یلو  دوب ،

نبورمع تداهـش  زا  سپ  هک  فورعم - یباحـص  قِمَحلا - نب  ورمع  کیدزن  نارای  زا  تیبلها و  نایئادـف  نابحم و  زا  ورمع ، نب  رهاز  . 14
هب ماما  هارمه  دیسر و  ماما  تمدخ  هب  جح  کسانم  زا  سپ  تصش  لاس  رد  هکنآ  ات  تسیزیم  یناهنپ  تروص  هب  هیواعم ، تسد  هب  قمحلا 

. دمآ البرک 
. تسا هدـماین  رگید  عبانم  رد  شمان  یلو  تسا . هدروآ  رامـش  هب  لّوا  يادهـش  هلمج  زا  ار  وا  بوشآ  رهـش  نبا  یمعثخ ، رـشب  نب  ریهز  . 15

«2»
. تسویپ ترضح  نآ  نارای  عمج  هب  مالسلا  هیلع  ماما  اب  گنج  هب  دعس  نبا  میمصت  زا  سپ  اروشاع  بش  رد  يو  يدْزا ، میلُس  نب  ریهُز  . 16

البرک هب  تسویپ و  مالسلا  هیلع  ماما  نارای  عمج  هب  هکم  رد  طیبث  نب  دیزی  قافتا  هب  هک  هرصب  نانکاس  زا  ملسم ،) نب  رماع  مالغ   ) ملاس . 17
. دمآ

مالسلا هیلع  ماما  هب  ار  دوخ  البرک  رد  اروشاع  زا  لبق  هک  هفوک  یلاها  زا  ورمع ، نب  ملاس  . 18
__________________________________________________

ص 124 نیعلاراصبا ، (. 1)
ص 123 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (. 2)

432 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. دناسر

دندرک ریسا  ار  وا  دعس  نبا  هاپـس  تشگ ، حورجم  لّوا  هلمح  رد  دش و  قحلم  ماما  هاپـس  هب  گنج  زاغآ  زا  لبق  يو  رَیْمِحیبا ، نب  راّوَس  . 19
«1 . » دیسر تداهش  هب  هام  شش  زا  سپ  دش و  دازآ  شناشیوخ  تطاسو  اب  یلو 

. تسویپ مالسلا  هیلع  ماما  هب  عیرس - نادنزرف  کلام - فیس و  قافتا  هب  هک  یعاجش  ناروالد  هلمج  زا  هَّللادبع ، نب  بیبش  . 20
هک دوش  عنام  تساوخیم  دیزی  نب  رح  دش ، قحلم  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هار  نیب  رد  هَّللادبع  نب  عّمجم  شردپ  قافتا  هب  عّمُجم ، نب  ذئاع  . 21

لوا هلمح  يادهش  رامـش  رد  ار  وا  قئادح ، بحاص  يرادزاب » راک  نیا  زا  ار  اهنآ  دیابن  دنتـسه و  نم  نارای  اهنیا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
. تسا هدروآ 

هب اجنآ  رد  هدمآ و  هکم  هب  هرـصب  زا  طیبث  نب  دیزی  قافتا  هب  ملاس - شمالغ - هارمه  هب  هک  هرـصب  نایعیـش  زا  يدـبع ، ملـسم  نب  رماع  . 22
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. تسویپ مالسلا  هیلع  ماما  يودرا 
نامه وا  تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  صالخا  اب  نارای  زا  ادـخ و  لوسر  باحـصا  زا  يو  «، 2  » ینزی هَّللادبع  نب  نامحرلادـبع  . 23

ثیدـح و  دوب ، رـضاح  مخ  ریدـغ  رد  سک  ره  تساوخ  مدرم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  یماگنه  هفوک  هبحر  رد  هک  تسا  یـسک 
. دمآ البرک  هب  دش و  قحلم  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هکم  زا  وا  داد . تداهش  تساخرب و  دهد ، تداهش  دزیخ و  اپب  هدینش  ار  ریدغ 

هب ترـضح  نآ  باکر  رد  دمآ و  ماما  تمدخ  هب  گنج  زاغآ  زا  لبق  یلو  دوب  دعـس  نبا  هاپـس  رد  ادتبا  يو  دوعـسم ، نب  نامحرلادبع  . 24
. دیسر تداهش 

. تسویپ مالسلا  هیلع  ماما  هب  گنج  عورش  زا  لبق  دوب و  دعس  نبا  هاپس  رد  ادتبا  هک  روهشم  ناروالد  زا  یمعثخ ، ریشب  نب  هَّللادبع  . 25
__________________________________________________

ص 254 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  هب : دوش  عوجر  (. 1)
ص 611) ج 1 ،  ) تسا هدش  دراو  ّهبر ، دبع  نب  نامحرلادبع  هعیشلا ، نایعا  رد  (. 2)

433 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. دمآرد ماما  نارای  عمج  هب  دمآ و  هکم  هب  هرصب  زا  شردپ  قافتا  هب  هک  هرصب  نایعیش  زا  يدبع ، دیزی  نب  هَّللادبع  . 26

ماما هاپـس  لیخ  هب  اجنآ  رد  دمآ و  هکم  هب  هرـصب  زا  رگید  یهورگ  طیبث و  نب  دیزی  شردپ  هارمه  هب  زین  وا  يدبع ، دـیزی  نب  هَّللادـیبع  . 27
. دش قحلم  مالسلا  هیلع 

كرد ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا و  هدوب  گنج  ياهههبج  ناروآمان  عاجش و  نادرم  زا  يو  ۀعیـشم ،)  ) ۀعیبض نب  ورمع  . 28
. تسویپ مالسلا  هیلع  ماما  نارای  عمج  هب  دش و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ماجنارس  یلو  دمآ  البرک  هب  دعس  نب  رمع  هاپس  اب  وا  تسا . هدرک 
تشاد تکرش  نیفص  لمج و  ياهگنج  رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  باحـصا  زا  ناّسح  شردپ  یئاط ، ناّسح  نب  راّمع  . 29

. دش قحلم  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هکم  زا  راّمع  دیسر . تداهش  هب  نیفص  رد  ترضح  نآ  باکر  رد  و 
رد يو  تسا . هدوب  اهگنج  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نازابرـس  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  ۀمالـس ، نب  راّمع  . 30

. دمآ لئان  تداهش  ضیف  هب  ترضح  نآ  باکر  رد  دش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  ماما  رضحم  هب  البرک 
. تسویپ مالسلا  هیلع  ماما  هاپس  هب  گنج  زاغآ  زا  لبق  یلو  دوب  دعس  نبا  هاپس  رد  ادتبا  هک  هفوک  نایعیش  زا  يدْزا ، بیبح  نب  مساق  . 31

. تشاد تکرـش  زین  ناورهن  لمج و  ياهگنج  رد  دوب و  نیفـص  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ناهدنامرف  زا  ریهز ، نب  مساق  . 32
ترـضح نآ  هب  هفوک  زا  هنابـش  ار  دوخ  البرک  ناتـساد  رد  دوب . مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ناعفادـم  ناروای و  زا  ترـضح  نآ  زا  سپ 

. دناسر
. دش قحلم  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هنابش  شردارب  ود  قافتا  هب  هک  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  ریهز ، نب  سودرُک  . 33

. دش بایفرش  ماما  رضحم  هب  البرک  رد  و  دوب . نآرق  يراق  دهاز و  نادرم  زا  قیتع ، نب  ۀنانک  . 34
زا یکی  رد  هک  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  نارای  زا  هفوک و  نانکاس  زا  يدزا ، ریثک  نب  ملسم  . 35

434 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. تسویپ مالسلا  هیلع  ماما  هب  البرک  رد  و  دش ، لولعم  يو  ياپ  کی  اهگنج 

دندش و قحلم  مالسلا  هیلع  ماما  هب  البرک  رد  اروشاع  زا  لبق  شدنزرف  قافتا  هب  هک  فورعم  ناعاجش  نایعیـش و  زا  جاّجح ، نب  دوعـسم  . 36
. دندمآ لیان  تداهش  ضیف  هب  لوا  هلمح  رد  ود  ره 

نآ باکر  رد  نیفص  ناورهن و  لمج و  ياهگنج  رد  دندوب و  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  شردارب  ود  وا و  ریهز ، نب  طسقم  . 37
. تسویپ مالسلا  هیلع  ماما  هاپس  لیخ  هب  هنابش  يو  دنتشاد ، روضح  ترضح 
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نسح ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نارای  زا  يو  تسا ، یـشاجن  دالوا  زا  ای  مجع  كولم  نادنزرف  زا  شردپ  رزینیبا ، نب  رـصن  . 38
سپ یلو  دوب  هراوس  ادتبا  داهن . مدق  البرک  هب  اجنآ  زا  دمآ و  هکم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هارمه  هنیدـم  زا  هک  تسا  هدوب  مالـسلا  هیلع  یبتجم 

. دیسر تداهش  هب  ات  دیگنجیم  هدایپ  شبسا  ندش  یپ  زا 
یلو دمآ ، البرک  هب  دعس  نبا  هاپس  اب  ادتبا  يو  دندوب ، نانمؤمریما  باحـصا  زا  هفوک و  لها  زا  شردارب  وا و  یبسارلا ، ورمع  نب  نامعن  . 39

. تسویپ مالسلا  هیلع  ماما  نارای  عمج  هب  هنابش  يو  تفریذپن  ار  مالسلا  هیلع  ماما  طیارش  دعس  نبا  نوچ 
نیفص گنج  رد  هک  دندوب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  باحـصا  زا  هس  ره  نامعن - رـضن و  شردارب - ود  وا و  يراصنا ، نالجع  نب  میعن  . 40

هب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هکنآ  ات  دوب  هدنام  یقاب  هفوک  رد  میعن  یلو  دـنتفر  ایند  راد  زا  شردارب  ود  دـندیگنج . ترـضح  نآ  باکر  رد 
. دمآ لئان  ترضح  نآ  باکر  رد  تداهش  میظع  ضیف  هب  لوا  هلمح  رد  دش و  بایفرش  مالـسلا  هیلع  ماما  روضح  هب  يو  دمآ ، قارع  يوس 

«1»
***

دوـخ هفیظو  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نادـناخ  مالـسلا و  هیلع  ماـما  زا  عاـفد  هک  دـندوب  ياهتـشذگ  ناـج  زا  راکادـف و  ناراـی  ناـنیا 
رب ناج  دوب  ریسم  نیا  رد  هک  یتارطخ  زا  لماک  تخانش  یهاگآ و  اب  دنتسنادیم و 

__________________________________________________

ص 94 نیعلاراصبا ، (. 1)
435 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

نمـشد هاپـس  میظع  لیخ  اب  سایق  لباق  دادعت  تیعمج و  ظاحل  زا  زگره  اهنآ  کچوک  عمج  هکنآ  اب  و  دندوب . هداهن  مدق  هار  نیا  رد  فک 
ناشن يدرمیاپ  دوخ ، زا  نمـشد  موجه  لباقم  رد  سفن  نیرخآ  ات  دنتفاتـش و  تداهـش  لابقتـسا  هب  ناوت  مامت  اب  هناکابیب  هناقاتـشم و  دوبن ،

. دندرک عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  ناشماما و  زا  دنتشاد  قمر  ات  دنداد و 
. دندوب یهلا  برق  راختفا و  تزع و  نازاتشیپ  و  قح ، هار  ناورهر  خیرات و  ياههوسا  اهنآ 

435 ص :  تسین ..... ) داهج  نانز  رب  هک   ) درگرب اههمیخ  يوس  هب  - 79

دوب البرک  مزاع  هک  ار  یمیظع  هاپـس  هفوک - هاگرکـشل  هلیَُخن - رد  يزور  دوب . هفوک  روالد  عاجـش و  ناـناوج  زا  یبلک » ریمع  نب  هَّللادـبع  »
ناشربمایپ رسپ  اب  هک  هاپس  نیا  اب  گنج  هک  مراودیما  متسه و  ناکرـشم  اب  داهج  قاتـشم  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دوخ  اب  درک ، هدهاشم 

درک دییأت  ار  شرظن  زین  يو  تشاذگ . نایم  رد  بهو » ّما   » شرسمه اب  ار  شمیمصت  دشابن ، ناکرـشم  اب  داهج  زا  رتمک  دنراد ، گنج  مزع 
. تفاتش البرک  يوس  هب  هنابش  شرسمه  قافتا  هب  و 

رهاظم نب  بیبح  ادتبا  دندیبلط ، زرابم  دندمآ و  نادیم  هب  دایز ) نب  هَّللادیبع  مالغ   ) ملاس و  هیبا ) نب  دایز  مالغ   ) راسی نوچ  اروشاع  زور  رد 
ماما دیبلط ، نذا  ماما  زا  تساخرب و  ریمع  نب  هَّللادبع  هاگنآ  دش ، عنام  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلو  دندرک  نادـیم  مزع  ریـضخ  نب  ریرب  و 

: دومرف داد و  هزاجا  مالسلا  هیلع 
«. ورب اهنآ  بناج  هب  یهاوخیم  رگا  يروآرد ، ياپ  زا  ار  دوخ  نافیرح  هک  مراد  نامگ  »

ماما يوس  هب  دوب  هدـش  عطق  شپچ  تسد  ناتـشگنا  هک  یلاح  رد  دروآرد و  ياپ  زا  ار  اـهنآ  دـیگنج و  ود  نآ  اـب  تفاتـش و  نادـیم  هب  يو 
: دناوخ ار  زجر  نیا  تشگرب و 

یبْسَح ْمیَلُع  ِیف  ِیْتیَِبب  ِیبْسَح  ِْبلَک  ُْنب  اَنَأَف  ِینورِْکُنت  ْنإ 
ِبْرَْحلا َْدنَع  ِراّوْخلِاب  ُتَْسلَو  ٍبْصَعَو  ٍةَِّرم  ُوذ  ٌءَْرما  ّینإ 
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436 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1  » ِبْرَّضلاَو ًامَدْقَم  ْمِهِیف  ِنْعَّطلِاب  ٍبْهَو  َّمُأ  َِکل  ٌمیِعَز  ّینإ 

هب مرداـم  ردـپ و  تفگ : تفر و  شرـسمه  يوس  هب  تفرگ و  ار  همیخ  دوـمع  دوـب ، ارجاـم  دـهاش  هک  ریمع ) نب  هَّللادـبع  رـسمه   ) بهو ّما 
. نک هزرابم  ادخ  لوسر  هیرذ  نیا  ربارب  رد  تیادف ،

هب ادخ  ُداهِْجلا ؛ ِْکنَع  َعِضُو  ْدَقَف  ُهَّللا  ِکَمِحَر  ِءاسِّنلا  َیلإ  یِعِجْرإ  ًاْریَخ ، ِیْتَیب  ِلْهَأ  نِم  ُْمتیزُج  : » دومرف دمآ و  ولج  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
«2 «. » دش هتشادرب  وت  زا  داهج  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  درگرب ، نانز  يوس  هب  دهد ، ریخ  متیبلها  زا  عافد  ربارب  رد  امش 

تداهش فرش  هب  هکنآ  ات  دیگنجیم  ریـش  دننامه  ریمع  نب  هَّللادبع  تفرگرد و  یتخـس  گنج  درب و  هلمح  پچ  تسار و  هب  نمـشد  هاپس 
ینَبَحْـصَی ْنَأ  َۀَّنَْجلا  َکَقَزَر  يِذَّلا  َهَّللا  ُلَأْسَأ  ُۀَّنَْجلا  َکـَل  ًاـئینَه  : » تفگ دـش و  رـضاح  شاهعطق  هعطق  رکیپ  راـنک  رد  شرـسمه  دـمآ ، لـیان 

«. دهد رارق  وت  رانک  رد  زین  ارم  هک  مهاوخیم  تشاد  ینازرا  وت  رب  ار  تشهب  هک  ییادخ  زا  داب ، اراوگ  وت  رب  تشهب  َکَعَم ؛
بیترت نیدب  دناسر و  تداهـش  هب  شرـسمه  رانک  رد  ار  وا  بهو  ما  قرف  رب  شیوخ  دومع  ندروآ  دورف  اب  رمـش  مالغ  هک  تشذگن  يزیچ 

. دیسر تباجا  فده  هب  وا  ياعد 
«3 . » دمآ لیان  تداهش  راختفا  هب  البرک  رد  هک  دوب  ینز  اهنت  نیا 

***
تداهـش تبرـش  هار  نیا  رد  هک  دوبن  نیا  هب  اهنت  تساخرب و  نمـشد  اـب  هزراـبم  هب  همیخ  دومع  اـب  هک  دوبن  نآ  رد  اـهنت  نز  نیا  يراکادـف 

رکیپ یتقو  هک  دوب  نیا  رتمهم  نآ  زا  هکلب  دیشون ،
__________________________________________________

دنمورین يدرم  نم  متسه ، میَلُعینب  هلیبق  زا  نم  هک  تسا  یفاک  ارم  راختفا  نیا  متسه ، بلک  هلیبق  دنزرف  نم  سپ  دیـسانشیمن  ارم  رگا  ( 1)
نمـشد يوس  هب  ور  ندز  ریـشمش  هزین و  اب  هک  منکیم  دهعت  نم  مرـسمه )  ) بهو ما  يا  متـسین ، ناوتان  گنج  نادـیم  رد  ماهجنپ و  يوق  و 

. منک
ص 27 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 22 و  ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 398 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  هب : دینک  عوجر  ( 2)

ص 17 و ج 45 ، راونالاراحب ، ص 69 ؛ ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 327 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 106 ؛ نیعلا ، راـصبا  هب : دوش  عوجر  ( 3)
604 ص 603 - ج 1 ، ۀعیشلانایعا ،

437 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
نخـس نیا  دـنک .» قحلم  وت  هب  ارم  مهاوخیم  وا  زا  درک ، وت  بیـصن  ادـخ  هک  یتشهب  وت  رب  داب  اراوگ  : » تفگ دـید ، ار  شرـسمه  هراپ  هراپ 

. دشاب اهلسن  همه  يارب  وگلا  دناوتیم  هک  يزیچ  درکیم ، وا  ریظنیب  تعاجش  اب  هتخیمآ  نامیا  هجرد  نیرتالاب  زا  تیاکح 

437 ص :  دیدرک .....  میرای  ناتناج  اب  امش  - 80

هب نانکهیرگ  دندید  ار  ماما  تبرغ  ییاهنت و  هک  یماگنه  اروشاع  زور  هک  دنتـسه  يردام  ردارب  ود  هَّللادـبع  نب  کلام  ثراح و  نب  فیس 
. دندمآ ماما  تمدخ 

. دش دهاوخ  نشور  ناتنامشچ  یتعاس  تشذگ  زا  دعب  دنگوس  ادخ  هب  دییرگیم !؟ ارچ  مردارب ! نادنزرف  يا  دومرف : ماما 
یلو مینیبیم  هورگ  نیا  هرـصاحم  رد  ار  امـش  هکنیا  يارب  مینکیم  هیرگ  هکلب  مییرگیمن  دوخ  رب  دـنادرگ . وـت  يادـف  ار  اـم  ادـخ  دـنتفگ :

. دیآیمن رب  ام  تسد  زا  يراک 
امش ادخ  مردارب  دنزرف  يا  َنیقَّتُْملا ؛ ِءازَج  َنَسْحَأ  امُکِسُْفنَِأب  َياَّیإ  امُِکتاساُومَو  َِکلذ  ْنِم  امُکِدْجَِوب  یِخَأ  ْیَْنبا  ای  ُهَّللا  ُمُکازَجَف  : » دومرف ماما 

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 261 

http://www.ghaemiyeh.com


«. دیامن اطع  دهدیم ، نیقتم  هب  هک  یشاداپ  نیرتهب  ناتناج ، اب  يرای  نیا  یهارمه و  نیا  رطاخ  هب  ار 
دندرکیم هزرابم  رگیدکی  رانک  رد  هک  یلاح  رد  دندش و  راپـسهر  نادیم  يوس  هب  دـنتفرگ و  نذا  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  مه  اب  ردارب  ود  نیا 

«1 . » دندمآ لئان  تداهش  ضیف  هب  ود  ره 

437 ص :  موریم .....  میرک  هدنشخب و  يادخ  دزن  هب  نم  - 81

یمیمت هزوح  نب  هَّللادبع  دش . کیدزن  مالسلا  هیلع  ماما  ياههمیخ  يوس  هب  دعـس  نبا  هاپـس  اروشاع  حبـص  نوچ  ریثا  نبا  يرذالب و  لقن  هب 
زا یکی  درک  رارکت  نوچ  دادن و  خساپ  یسک  تسا »؟ امش  نایم  رد  نیسح  ایآ  : » تفگ ماما  نارای  هب  باطخ  دنلب  يادص  اب  دمآ و  ولج 

__________________________________________________

ص 31 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 24 و  ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 607 ؛ ج 1 ، ۀعیشلانایعا ، ص 337 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  ( 1)
438 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

؟ تسیچ تدوصقم  تسا ، اقآ  نیا  نیسح  تفگ : ترضح  نآ  هب  هراشا  اب  مالسلا  هیلع  ماما  نارای 
یلَع ُمِْدقَأ  َْلب  َْتبَذَـک  : » دومرف خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  شتآ . هدژم  داب  وت  رب  تفگ : درک و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ور  هزوح  نب  هَّللادـبع 

ریذپتعافـش عاطم و  شنامرف  هک  میرک  هدنـشخب و  يادخ  يوس  هب  نم  اریز  ییوگیم ، غورد  َْتنَأ ؛؟ ْنَمَف  ٍعیفَـش ، ٍعاطُم  ٍمیرَک  ٍروُفَغ  ٍّبَر 
.»؟ یتسیک وت  موریم ، تسا 

. متسه هزوح  نبا  نم  تفگ : هَّللادبع 
: درک نیرفن  نینچ  ار  يو  شمان  بسانت  هب  تفرگ و  نامسآ  يوس  هب  ار  شناتسد  ماما 

«. نکفا شتآ  رد  ار  وا  ایادخ  ِراَّنلا ؛ َیلإ  ُهْزُح  َّمُهَّللأ  »
ریگ باکر  هب  شیاپ  هک  یلاح  رد  درک و  طوقـس  نیمز  رب  درک و  مر  وا  بسا  هاگان  هک  دز  ياهناـیزات  شبـسا  رب  دـمآ و  مشخ  هب  درم  نآ 

«1 . » داتفا شتآ  قدنخ  رد  شناجهمین  ندب  ماجنارس  ات  درکیم  دروخرب  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  شندب  دوب  هدرک 

438 ص :  يدنک .....  ءاثعشوبا  - 82

. دمآ مالسلا  هیلع  ماما  بناج  هب  دیماجنا  گنج  هب  راک  نوچ  یلو  دوب ، دعس  نبا  هاپس  رد  ادتبا  وا  تسا ؛ دایز  نب  دیزی  يو  مان 
رد تشگرب و  اههمیخ  هب  دندرک  یپ  ار  شبسا  نوچ  یلو  تفر  نادیم  هب  هراوس  ادتبا  دش و  قحلم  ماما  هاپس  هب  رح  زا  لبق  يو  هکنآ  بلاج 

. دومن باترپ  دعس  نبا  هاپس  يوس  هب  ریت  دص  دوب  يرهام  زادناریت  هک  اجنآ  زا  دز و  وناز  اههمیخ  ولج 
«. هد رارق  ششاداپ  ار  تشهب  ناشنب و  فده  هب  ار  شریت  ایادخ ، َۀَّنَْجلا ؛ َُهباَوث  ْلَعْجاَو  ُهَتَْیمَر  ْدِّدَس  َّمُهَّللأ  : » درک اعد  نینچ  وا  قح  رد  ماما 

. تفر اطخ  هب  ریت  جنپ  اهنت  میاهریت  همه  نآ  زا  تفگ : تساخرب و  اهریت  ندش  مامت  زا  سپ  ءاثعشوبا 
__________________________________________________

ص 235 ج 14 ، رکاسع ، نبا  خیرات  ص 66 ؛ ج 4 ، ریثانبا ، لماک  ص 399 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 1)
439 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

: دناوخیم زجر  نینچ  تخات و  نمشد  فوفص  هب  ریشمش  اب  سپس 
ٌرِداخ ٍلیبَن  ٍْثَیل  ْنِم  ُعَجْشَأ  ٌرِجاهُم  ِیبَأ  َو  ُدیزَی  اَنأ 

ٌرِجاه ٌكِرات و  ٍدْعَس  ِْنبِالَو  ٌرِصان  ِْنیَسُْحِلل  ّینإ  ِّبَر  ای 
«. متسج يرود  يو  زا  هتفگ و  كرت  ار  دعس  نبا  منیسح و  هدننک  يرای  نم  ایادخ  هشیب ، ریش  زا  رتعاجش  رجاهم ، دنزرف  دیزی  منم  »
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«1 . » دمآ لئان  تداهش  ضیف  هب  هکنآ  ات  دزیم  ریشمش  هناعاجش  وا 

439 ص :  یحایر .....  دیزی  نب  ّرح  - 83

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  زا  يریگولج  رومأم  رفن  رازه  یهدنامرف  هب  ار  وا  دایز  نبا  دوب . دوخ  هلیبق  گرزب  هفوک و  فیرـش  نادرم  زا  ّرح » »
هرانک دیزی  هاپـس  زا  مارآ  مارآ  داتفا و  شرکیپ  رب  هزرل  تفای ، يدج  ندـیگنج  رب  ار  دعـس » نبا   » میمـصت نوچ  اروشاع  زور  رد  یلو  دومن .

. تفرگ
نم زا  نیا  زا  شیپ  رگا  ماهدیدن ، وت  رد  یتلاح  نینچ  نونکات  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دـید ، ار  رح  دـیدش  بارطـضا  نوچ  سوا  نب  رجاهم 
اما منیبیم  منهج  تشهب و  نایم  رد  ار  دوخ  تفگ : ّرح  مدادیم . ناشن  ار  وت  اهنت  تسا ، یسک  هچ  هفوک  مدرم  نیرتروالد  هک  دندیـسرپیم 

ِراَّنلاَو ِۀَّنَْجلا  َْنَیب  یـسْفَن  ُرِّیَخُأ  ِهَّللاَو  ّینإ   ) دننازوسب شتآ  رد  ارم  دوش و  هراپ  هراپ  مرکیپ  دـنچ  ره  مهدیمن  حـیجرت  تشهب  رب  ار  يزیچ  نم 
(. ًاْئیَش ِۀَّنَْجلا  یَلَع  ُراتْخأ  الَو 

. تفاتش مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگودرا  يوس  هب  تفرگ و  ار  شمیمصت  ّرح  ماجنارس 
تعامج نیا  هک  مدرکیمن  رکف  نم  تشاد : هضرع  دیسر ، مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  ّرح »  » هک یماگنه  دوخ  خیرات  رد  ریثا » نبا   » لقن هب  انب 

امش زا  گرم  ياپ  ات  مراد  میمصت  ماهدمآ و  تدزن  هب  هبوت  يارب  کنیا  مدرکیمن . یهارمه  نانآ  اب  هاگچیه  ّالاو  دنناسرب  اجنیا  هب  ار  راک 
__________________________________________________

ص 73 ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 102 و  نیعلاراصبإ ، سلجم 30 ؛ قودص ، یلاما  ص 340 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 1)
440 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

!؟ تسا هتفریذپ  نم  هبوت  ایآ  موش ، هتشک  تیور  شیپ  رد  منک و  تیامح 
«. دشخبیم ار  تناهانگ  دریذپیم و  ار  تاهبوت  دنوادخ  يرآ  ََکل ؛ ُرِفْغَیَو  َْکیَلَع  ُهَّللا  ُبُوتَی  ْمَعَن ، : » داد خساپ  ینابرهم  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 

«1»
: درک تاجانم  نینچ  دوخ  يادخ  اب  دیسر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  کیدزن  هب  نوچ  رح  هک  میناوخیم  خیرات  رد 

وت و ناتـسود  ياـهلد  هک  منکیم  هبوت  تشگزاـب و  وت  يوس  هب  ایادـخ  َکِِّیبـَن ؛ ِدـالْوَأَو  َکـِئاِیلْوَأ  َبوُلق  ُْتبَعْرَأ  ْدَـقَف  ُبینا  َکـَْیلِإ  َّمُهَّللأ  »
«2 «. » مدناسرت ار  تربمایپ  نادنزرف 

: درک ضرع  ماما  هب  هبوت  مالعا  زا  سپ  ّرح  دوخ ، لتقم  باتک  رد  یمزراوخ »  » لقن هب 
رد تسد  تمایق  يادرف  هکنآ  دیما  هب  مشاب  تربارب  هتـشک  لّوا  ات  هدـب  هزاجا  متـسب ، وت  رب  ار  هار  هک  مدوب  یـسک  لّوا  نم  هَّللا ! لوسر  نبای 

«. تسا هتفریذپ  ار  اهنآ  هبوت  دنوادخ  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مهن . تّدج  تسد 
«3 . » دش دیهش  تفر و  نادیم  هب  هک  دوب  یسک  لّوا  وا  يرآ 

هب درک ، هلمح  نمـشد  هب  نیق  نب  ریهز  قافتا  هب  رهظ  زاـمن  زا  لـبق  بیبح و  ندـش  هتـشک  زا  سپ  ّرح  ریثک ، نبا  يربط و  لـقن  قباـطم  یلو 
ات دروآیم  نوریب  نمشد  هرصاحم  زا  ار  وا  تفاتـشیم و  وا  کمک  هب  يرگید  تفرگیم ، رارق  نمـشد  هرـصاحم  رد  کی  ره  هک  ياهنوگ 

«4 . » دیگنجیم نانچمه  يو  یلو  دندرک ، یپ  ار  ّرح  بسا  هکنآ 
: دناوخیم ار  زجر  نیا  دیگنجیم و  هناریلد  ّرح  يرگید ، لقن  قباطم 

ِفیَّسلِاب مُکِضارْعأ  یف  ُبِرْضا  ِْفیَّضلا  يِوُؤمو  ُّرُحلا  اَنَأ  ّینإ 
ٍْفیَح ْنِم  يرأ  الَو  ْمُُکبِرْضَأ  ِفیخلا  َدِالب  َّلَح  ْنَم  ِْریَخ  ْنَع 

دالب رد  هک  یسک  نیرتهب  زا  مزاسیم و  دراو  امش  رب  ار  مریشمش  منانامهیم ، نابزیم  هک  متسه  رح  نم  »
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__________________________________________________

ص 64 ج 4 ، ریثانبا ، لماک  (. 1)
ص 319 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 223 و  قودص ، یلاما  (. 2)

ص 10 ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  (. 3)
ص 614 ج 4 ، ۀعیشلا ، نایعا  ص 336 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 4)

441 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«. مرادن یکاب  گرم )  ) زا مگنجیم و  امش  اب  منکیم ، تیامح  هدش  نکاس  هّکم ) نیمزرس   ) فیخ

. دندناسر تداهش  هب  ار  وا  دندش و  رو  هلمح  وا  رب  دعس  نبا  ماظن  هدایپ  رکشل  ماجنارس  هکنآ  ات  دیگنجیم  دیشورخیم و  نانچمه  رح 
َْتنَأ : » دومرف درک و  كاپ  وا  هرهچ  زا  نوخ  تسشن و  يو  نیلاب  رب  ماما  دندروآ . همیخ  هب  ار  رح  ناج  همین  رکیپ  مالسلا  هیلع  ماما  باحصا 

رد درم  دازآ  ییوت  دیمان ، نینچ  ار  وت  تردام  هک  هنوگنامه  هدازآو ، رح  ییوت  ِةَرِخْآلاَو ؛ اْینُّدـلا  ِیف  ُّرُْحلا  َْتنأ  َو  َکُّمُأ  َْکتَّمَـس  امَک  ُّرُْحلا 
«1 «. » ترخآ ایند و 

مه دعـس  رمع  دـهد . لیوحت  ناـنآ  هب  نفد  تهج  ار  رح  ندـب  اـت  دـندرک  اـضاقت  دعـس  نبا  زا  دـندوب  دعـس  نبا  هاپـس  رد  هک  رح  ناگتـسب 
«2 . » تشگن ادج  ندب  زا  زین  وا  رس  دش و  نفد  تسا  لقتسم  هاگراب  هعقب و  ياراد  اًلعف  هک  یلحم  رد  رح  ندب  اذل  تفریذپ .

***
تسا نکمم  دشاب ، میمصت  هدارا و  بحاص  رگا  ناسنا  هکنیا  نآ  داد و  قح  هار  ناگدرکمگ  مامت  هب  يریظنیب  سرد  یحایر  دیزی  نب  ّرح 

وا ددرگزاب ، نیرب  تشهب  تاجرد  نیرتیلاع  يوس  هب  دوش و  ضوع  زیچ  همه  عقوم  هب  هدارا  کی  اب  یلو  دورب  شیپ  تکاله  هاگترپ  بل  اـت 
كرابم دقرم  رانک  رد  ياهربقم  رد  همه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  داد ، وا  هب  ییانثتـسا  تازایتما  زین  دنوادخ  دوب و  ییانثتـسا  درم  کی 

هب صوصخم  یهاگراب  هّبق و  دیزی ، نب  رح  یلو  دناعمج  وا 
__________________________________________________

ص ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  سلجم 30 و  قودص ، یلاما  ص 14 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ص 221 ؛ ج 3 ، نیسحلا ، مامالا  ةایح  (. 1)
.11

: تفگ نینچ  وا  ياثر  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یلقن ، هب  انب 
ِحامِّرلا ِفَلَتُْخم  َْدنِع  ٌّرُحَو  ِحایِر  یَنب  ُّرُح  ُّرُْحلا  َمِْعَنل 
ِحابِّصلا َْدنِع  ِهِسْفَِنب  َداجَف  ًاْنیَسُح  يدان  ْذِإ  ُّرُْحلا  َمِْعنَو 

ماما يرای  يارب  هک  دوب  يّرح  وکین  هچ  دوب . ابیکـشو )  ) هدازآ نمـشد ، ياههزین  ندمآدورف  ماگنه  وا  دوب ! يّرح  وکین  هچ  یحایر ، نب  ّرح 
عوجر ص 186 ؛ نیظعاولا ، ۀضور  . ) درک مالـسلا  هیلع  نیـسح  يادف  ار  شناج  ناهاگحبـص  و  درک ، یگدامآ  مالعا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

نآ زین  یخرب  تسا و  هدوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  زا  یکی  زا  راعشا  نیا  دناهتفگ  یضعب  ص 14 .) ج 45 ، راونالاراحب ، هب : دینک 
( كردم نامه  راونالاراحب ، . ) دناهداد تبسن  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  هب  ار 

ص 120 نیعلاراصبا ، ص 14 و  ج 45 ، راونالاراحب ، (. 2)
442 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

وا رب  دـننکیم و  شترایز  دـنوریم و  شربق  رانک  هب  راّوز  هورگ  هورگ  دراد و  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  هاـگراب  يرتمولیک  دـنچ  رد  دوخ 
. دنتسرفیم دورد 

442 ص :  ریضخ .....  نب  ریرب  - 84
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هفوک دجسم  رد  هک  دوب  هفوک  ءاّرق  گرزب  يو  دوب . مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  باحـصا  زا  راقواب و  دهاز و  دباع و  يدرم  ریـضخ ،» نب  ریرب  »
! تخومآیم نآرق  نارگید  هب  تسشنیم و 

رد دش و  جراخ  هکم  دـصق  هب  هفوک  زا  دومن ، ترجه  هکم  هب  هدز و  زابرـس  دـیزی  اب  تعیب  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دینـش  هک  یماگنه 
«1 . » تسویپ مالسلا  هیلع  ماما  هب  هکم 

هک هاگنآ  درکیم و  حازم  شناتـسود  اب  اروشاع  حبـص  رد  هک  دوب  هدروآ  دجو  هب  ار  يو  نانچ  تداهـش  قوش  هک  تسا  یـسک  نامه  يو 
هک دننادیم  همه  نم  موق  : » تفگ راختفا  اب  تسا »!؟ ندرک  حازم  تعاس  هچ  نیا  ریرب ! يا  : » تفگ يو  هب  باطخ  ّهبر » دـبع  نامحرلادـبع  »
زا شیب  منادیم  مسق  ادـخ  هب  هکنیا  هچ  تسا  حازم  طاـشن و  زور  زورما  یلو  ماهدوبن  یخوش  هلذـب و  لـها  یناوج  رد  هن  يریپ و  رد  هن  نم 
«. میـشکیم شوغآ  رد  تشهب  رد  ار  نیعلاروح  هاگنآ  میگنجیم و  یتعاس  میوش ؛ وربور  هورگ  نیا  اب  دوخ  ياهریـشمش  اـب  هک  تسین  نیا 

«2»
!؟ ینیبیم هنوگچ  دوخ  هرابرد  ار  ادخ  راک  تفگ : دز و  ادص  ار  ریرب » ، » هفوک هاپس  زا  يدرم  درک  ادیپ  تدش  گنج  نوچ 

يوس هب  وت  موریم و  تشهب  يوس  هب  نم   ) داد رارق  ّرش  ریسم  رد  ار  وت  راک  یلو  درک  یکین  نم  قح  رد  وا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ریرب 
(. ًاّرش ََکل  َعَنَصَو  ًاْریَخ  ِیب  َعَنَص  ْدََقل  ِهَّللاَو  !( ) منهج

! يدوبن وگغورد  نیا  زا  شیپ  ییوگیم ، غورد  تفگ : تشگرب و  درم  نآ 
__________________________________________________

ص 340 ج 101 ، راونالاراحب ، (. 1)
ص 1 ج 45 ، كردم ، نامه  (. 2)

443 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
؟ دناسرب لتق  هب  دنک و  تنعل  ار  وگغورد  ادخ  ات  منک  هلهابم  وت  اب  یهاوخیم  ایآ  داد : خساپ  ریرب 

«1 . » دنکفا نیمز  رب  ار  شناجیب  رکیپ  ریرب  هک  تشذگن  يزیچ  دنتساخرب و  زیتس  هب  مه  اب  ود  نآ  تفریذپ و  وا 
: دناوخیم زجر  نینچ  داد و  همادا  دربن  هب  ریرب  هاگنآ 

ِرأَزلا َْدنِع  َدْسُْألا  ُعوُرَی  َْسَیل  ٌْریَضُخ  یبَأَو  ٌریَُرب  اَنَأ 
ٍّرَض ْنِم  يرأ  الَو  مُُکبِرْضأ  ِْریَْخلا  ُلْها  َْریَخلا  اَنیف  ُفِْرعَی 

ِْریَُرب نِم  ِّرُحلا  ُلِْعف  َكاذَو 
ریـشمش اب  ار  امـش  دنـسانشیم ، یکین  ریخ و  هب  ار  ام  یبوخ  هب  ریخ  لها  درادن . یـساره  ریـش  هرعن  زا  هک  تسا  ریـضخ  مردـپ  مریرب و  نم  »

«. تسا درم  دازآ  ریرب  راک  نیا  يرآ ! مرادن ، غیرد  نآ  زا  منزیم و 
. تخیرگیم يو  لباقم  زا  نمشد  هاپس  دزیم و  ریشمش  نانچمه  ریرب 

تأرج رگا  ! ) نینمؤم ناگدنـشک  يا  َنیَملاْعلا ؛ ِّبَر  ِلوُسَر  ِْتِنب  ِْنبا  َۀَـلَتَق  اَی  یّنِم  اُوبِرَْتقإ  َنِینِمؤُْملا ، َۀَـلَتَق  ای  یّنِم  اُوبِرَْتقإ  : » دیـشک داـیرف  ریرب 
«. دیوش کیدزن  نم  هب  نایناهج ! راگدرورپ  لوسر  رتخد  رسپ  نالتاق  يا  دییایب ، نم  کیدزن  دیراد )

ورف يو  تشپ  رب  ار  شاهزین  تشپ  زا  يدرم  هک  دشکب  ار  وا  تساوخیم  تسـشن و  نانمـشد  زا  یکی  هنیـس  رب  دـش و  روهلمح  نانآ  هب  ریرب 
. دمآ لئان  تداهش  میظع  ضیف  هب  یپ ، رد  یپ  تابرض  رثا  رد  ریرب  درک و 

تیاـنج نیا  رطاـخ  هب  هک  درک  داـی  مسق  شاهجوز  یتـح  هک  تفرگ  رارق  هفوـک  مدرم  ترفن  ضغب و  دروـم  ناـنچ  ریرب ، لـتاق  نآ  زا  سپ 
«2 . » دیوگن نخس  يو  اب  دراد  رمع  ات  تسا  هدناسر  لتق  هب  ار  هفوک  ءاّرق  دیس  هک  شرسمه 
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__________________________________________________

ص 72 نیعلاراصبا ، ص 229 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 66 ؛ ج 4 ، ریثانبا ، لماک  (. 1)
ص 66؛ ج 4 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 604 ؛ ص 562 و ج 1 ، ج 3 ، ۀعیـشلا ، نایعا  ص 102 ؛ ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  هب : دـینک  عوـجر  (. 2)

ص 229 ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 72 و  نیعلاراصبا ،
444 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

444 ص :  هجسوع .....  نب  ملسم  - 85

توعد هفوک  هب  ار  ترضح  نآ  هتشون و  همان  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هک  دوب  یناسک  هلمج  زاو  دوب  هفوک  میقم  عاجـش و  يدرم  يو 
. دوب هدومن 

تسویپ و ترضح  نآ  هب  دش و  جراخ  هفوک  زا  شلایع  لها و  هارمه  هب  لیقع  نب  ملـسم  تداهـش  هفوک و  هب  دایز  نبا  دورو  زا  سپ  ملـسم 
. دنام رادافو  دوخ  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات 

- تشاد هدـهع  هب  ار  نآ  یهدـنامرف  نیق  نب  ریهز  هک  ماـما - هاپـس  هنمیم  رب  تشاد ، رارق  دعـس  نبا  رکـشل  هرـسیم  رد  هک  جاـجح  نب  ورمع 
نیـسحت هزراـبم  مرگاـمرگ  رد  دـیگنجیم و  دوجو  ماـمت  اـب  تشاد و  روـضح  هجـسوع  نب  ملـسم  تخـس  ِيریگرد  نیا  رد  دـش . روهلمح 

: دناوخیم ار  زجر  نیا  شزیگنارب 
ٍدَسأ ِیَنب  يرُذ  ْنِم  ٍمْوَق  ِعْرَف  ْنِم  ٍدََبل  ُوذ  ّینإَف  یِّنَع  اُولأْسَت  ْنإ 

ٍدَمَص ٍراَّبَج  ِنیِِدب  ٌِرفاک  َو  ِدَشَّرلا  ِنَع  ٌدئاح  ِیناَغب  ْنَمَف 
رابج يادخ  نید  هب  هتشگ و  ادج  تداعس  هار  زا  دیامن  متس  نم  رب  هک  یسک  مدساینب ، ناگدیزگرب  زا  يروالد  نم  دیسرپیم  نم  زا  رگا  »

«1 «. » تسا هدش  رفاک  زاینیب  و 
هیلع یلع  نب  نیسح  و  تسا ، هداتفا  كاخ  يور  رب  دولآنوخ  نت  اب  هجسوع  نب  ملسم  هک  دندید  نارـضاح  درک  شکورف  گنج  بت  نوچ 

. تسا هدش  رضاح  يو  نیلاب  هب  رهاظم  نب  بیبح  قافتا  هب  مالسلا 
: دومرف تشاد ، یقمر  زونه  هک  يو  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  ماما 

( نینمؤم  ) نانآ زا  یضعب  ملسم ! يا  دنک  تمحر  ارت  ادخ  اًلیِْدبَت ؛» اُولََّدب  اَمَو  ُرِظَْتنَی  ْنَّم  ْمُْهنِمَو  ُهَبَْحن  یَضَق  ْنَّم  ْمُْهنِم  ! » ُِملْسُم اَی  ُهَّللا  َکَمِحَر  »
رییغت ار  دوخ  ناـمیپ  دـهع و  دـنربیم و  رـس  هب  راـظتنا  لاـح  رد  ناـنآ  زا  یـضعب  دـندرک و  لـمع  ادـخ ) هار  رد  تداهـش   ) دوـخ ناـمیپ  هب 

«2 «. » دناهدادن
__________________________________________________

ص 605 ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعأ  (. 1)
هیآ 23 بازحا ، (. 2)

445 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
رگید هظحل  دنچ  هک  مهدیم  هدژم  وت  هب  یلو  تسا ، تخس  نم  يارب  وت  ندش  هتشک  ملـسم ، يا  تفگ : ملـسم  هب  باطخ  رهاظم  نب  بیبح 

. دش یهاوخ  تشهب  دراو 
. ًاْریَخ ُهَّللا  َكازَج  تفگ : خساپ  رد  ملسم 

. مهد ماجنا  يراد  یتیصو  رگا  متشاد  تسود  موش ، قحلم  وت  هب  رگید  تاظحل  هک  دوبن  انب  رگا  تفگ : بیبح 
: تفگ بیبح  هب  درکیم  هراشا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هک  یلاح  رد  فیعض  يادص  اب  ملسم 

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 266 

http://www.ghaemiyeh.com


«. ینک عافد  دوخ  ياوشیپ  زا  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  هک  تسا  نیا  نم  تیصو  ُهَنوُد ؛ َتوُمَت  ْنَأ  اذِهب  َکیِصوُأ  »
. درک مهاوخ  نینچ  دنگوس ، ادخ  هب  داد : خساپ  بیبح 

«1 . » تفرگ مارآ  البرک  نیمزرس  رد  دمآ و  لئان  تداهش  راختفا  هب  داهن و  مه  رب  مشچ  هجسوع  نب  ملسم  هک  دندوب  وگتفگ  نیمه  رد 
***

ار زیچ  همه  ندمآ و  نادیم  هب  ناوج  ریپ و  تسا : هدـناوخن  یخیرات  چـیه  رد  ار  نآ  ریظن  هک  دـنیبیم  ییاههنحـص  البرک  رد  ناسنا  یتسار 
دوخ هب  یگدنز  ياههظحل  نیـسپاو  رد  یتح  و  ندرک ، شومارف  تسادخ  ياضر  زین  وا  ياضر  هک  دوخ  ياوشیپ  ياضر  ادخ و  ياضر  زج 
همه نیا  هدیـشخب و  یگنادواج  گنر  نآ  هب  هدرک و  زاتمم  رگید  خیراوت  زا  ار  البرک  خیرات  هک  تساهنیا  ندرک . رکف  وا  هب  ندیـشیدنین و 

. تسا هدرک  تیبرت  فک  رب  ناج 

445 ص :  نیق .....  نب  ریهز  - 86

. تسناد اروشاع  هعقاو  زاسیتفگش  ياههرهچ  زا  ّدج  هب  دیاب  ار  نیق » نب  ریهز  »
، دـندمآ دورف  شاهداوناخ  مالـسلا و  هیلع  ماـما  هک  یلزنم  رد  دوبن  رـضاح  یتح  تفریم و  رامـش  هب  ناـمثع  ناراداوه  زا  يرمع  هک  يدرم 

وا تسد  هتساوخان  قافتا  کی  دنک ؛ گنرد  ياهظحل 
__________________________________________________

ص 162 فوهل ،)  ) فوهلم ص 331 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 1)
446 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

هفوک هاپس  هک  ار  هچنآ  همه  هرابکی  هک  درک  شزرارپ  ار  شدوجو  هریت  سم  نانچ  ماما  دوجو  ریسکا  دناسر و  مالسلا  هیلع  ماما  نماد  هب  ار 
ياههرهچ زا  دیسر و  راختفا  تمظع و  جوا  هب  يراوخ  تّذل و  ضیضح  زا  زور  دنچ  فرظ  اهنت  و  دروآ . تسدب  يو  دندوب  هداد  تسد  زا 

. دش اروشاع  راگدنام 
مالـسلا و هیلع  نیـسح  اب  نامزمه  هار  رد  و  میتشگیم ، زاب  هکم  زا  نیق  نب  ریهز  اب  اـم  دـناهدرک : لـقن  هلیَِجب  هرازف و  ینب  هلیبق  زا  یتعاـمج 
زا یکی  « ) دورز  » لزنم رد  یلو  میدرکیم ! لزنم  رگید  ياج  رد  ام  دمآیم ، دورف  یلزنم  رد  ماما  هاگره  میدرکیم ، قیرط  ّیط  شناهارمه 
يا : » تفگ درک و  مالس  دش و  دراو  ماما  هداتسرف  ناهگان  هک  میدوب  اذغ  ندروخ  لوغشم  میدمآ . دورف  اجکی  رد  راچان  هب  هار ) نیب  لزانم 

!«. ینک تاقالم  ار  وا  هک  هداتسرف  وت  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللادبعابا  ارم  ریهز !
ناحبس تفگ : ریهز  رسمه  دوب ،) هتسشن  نامرس  رب  هدنرپ  راگنا  ُْریَّطلا ؛ اَنِسُؤُر  یلَع  انَّنَأَک   ) میدرک توکس  میدیـشک و  اذغ  زا  تسد  همه  ام 

!؟ ینکیم يراددوخ  نتفر  زا  وت  اّما  هدناوخ ، ار  وت  ربمایپ  دنزرف  هَّللا !
نامرف تشگزاب ، نادنخ  زاب و  ياهرهچ  اب  هک  دیـشکن  یلوط  یلو  تفر ، ماما  يوس  هب  مهرد  هتفرگ و  ياهرهچ  اب  تساخرب و  اج  زا  ریهز » »

. دننزب همیخ  مالسلا  هیلع  ماما  يودرا  راوج  رد  و  دننیچرب ، ار  همیخ  ات  داد 
هیلع نیـسح  ماما  اب  مراد  انب  نم  دسرب ، وت  هب  یبوخ  زج  نم  زا  مرادن  تسود  اریز  مداد ، قالط  ار  وت  تفگ : درک و  شرـسمه  هب  ور  سپس 

. دنناسرب دصقم  هب  ار  وا  ات  داد  شیاههدازومع  لیوحت  لام  هقوذآ و  يرادقم  اب  ار  شرسمه  هاگنآ  منک . وا  يادف  ار  مناج  مشاب و  مالسلا 
تمایق زور  دنک و  ریخ  هب  ار  رفس  نیا  وت  يارب  دشاب و  تروای  رای و  دنوادخ  تفگ : درک و  عادو  وا  اب  تسیرگ و  تساخرب و  ریهز  رـسمه 

«1 . » شاب مه  نم  دای  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ّدج  دزن 
__________________________________________________

ص 371 ج 44 ، راونالاراحب ، هب : دوش  عوجر  و  ص 133 ؛ فوهل ،)  ) فوهلم (. 1)
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447 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
دعب و  تسام ! تاقالم  نیرخآ  نیا  هنرگ  دـیایب و  نم  اـب  دراد  تسود  امـش  زا  یـسک  ره  تفگ : درک و  ور  دوخ  ناـهارمه  هب  ریهز  هاـگنآ 

گنچ هب  يزوریپ و  نیا  هب  اـیآ  تـفگ : اـم  هـب  « 2 « » یلهاب ناملـس  : » درک زوریپ  ار  اـم  دـنوادخ  میدـیگنجیم و  « 1 « » رجنلب  » رد اـم  دوزفا :
كرد ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  بابـش  دیـس  رـضحم  هک  یماگنه  تفگ : يرآ . میتفگ : دیرورـسم ؟ لاحـشوخ و  مئانغ  ندروآ 
دیهاوخ نامداش  رتشیب  دروآ ، دـیهاوخ  تسدـب  هار  نآ  رد  هک  ییاهزیچ  وا و  ندومن  يرای  وا و  باـکر  رد  ندـیگنج  هب  زور  نآ  دـیدرک ،

«3 !«. » دش
هیلع ماما  تفر : مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  ریهز  هک  یماگنه  : » دنکیم لقن  جح - رفـس  رد  ریهز  ناهارمه  زا  یکی  دیعـس -» نب  میهاربا  »
دیزی یلو  درب  دـهاوخ  دـیزی  دزن  هزیاج  نتفرگ  دـیما  هب  سیق » نب  رحز   » ار مرـس  دـش و  مهاوخ  هتـشک  البرک  رد  نم  : » دومرف وا  هب  مالـسلا 

«4 «. » داد دهاوخن  وا  هب  يزیچ 
ریهز زور ، دنچ  نآ  فرظ  رد  هک  ییاههنحـص  دومیپ . تعرـس  هب  ار  لماکت  یقرت و  جرادم  اروشاع  زور  ات  زور  نآ  لصاف  ّدـح  رد  ریهز » »

تیـصخش نیا  یحور  میظع  لوحت  زا  تیاـکح  همه  تسا  هدـنام  راـگدای  هب  ناـشیا  زا  هک  یبلاـطم  تاـملک و  اـی  هتـشاد و  روضح  نآ  رد 
رذـگرد ریهز ، نوچ  ییاهناسنا  ناج  ندرورپ  نتخاس و  رد  هک  یتضهن  تسا ، نیمه  اروشاع  تضهن  گرزب  هزجعم  تسرد ، دراد . ریظنیب 

. تسا اتمهیب  اهلاس ،
. دومن تکرح  البرک  يوس  هب  شرمع  ناوراک  اجنآ  زا  و  دش ، قحلم  ماما  هب  ریهز  یلو  دنتفر ، همه  دنامن ، ریهز  اب  یسک  ریهز  ناهارمه  زا 

دروآ همان  ناما  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  مشاهینب  رمق  يارب  رمش  هک  یتقو  مرحم  مهن  زور 
__________________________________________________

رزخ يایرد  یحاون  رد  يرهش  (. 1)
ربمایپ هباحص  زا  یکی  (. 2)

ص 42 ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 298 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 3)
ص 182 ۀمامإلا ، لئالد  ص 588 و  ج 2 ، ةادهلا ، تابثا  (. 4)

448 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: تفگ دنکفا و  سابع  هب  تدارا  رهم و  رس  زا  یهاگن  نیق  نب  ریهز  درک ، در  ار  نآ  تدش  هب  سابع  و 

زا وا  يارب  دومرف : تخانـشیم  ار  برع  ياههلیبق  هک  لیقع  شردارب  هب  دـنک ، جاودزا  تساوخیم  تردـپ  یتقو  میوگب : تیارب  یناتـساد  »
. دشاب البرک  رد  وا  نیسح  رای  هک  دنک  ادیپ  يدنزرف  تساوخیم  دنشاب ، هرهش  يرواگنج  تداشر و  هب  هک  دنک  باختنا  ینز  ياهفیاط 

«1 («. » متسه يراکادف  هدامآ  نیا  زا  شیب  نم   ) ینک عیجشت  مردارب  يرای  رب  ارم  یهاوخیم  وت  تفگ : سابع 
ياههرهچ هلمج  زا  دتـسیایم ، ناشربارب  رد  نارای  زا  رفن  تسیب  اـب  ساـبع  دروآ و  موجه  هراـبکی  هب  نمـشد  هک  یماـگنه  اـعوسات  بورغ 

. تسا نیق  نب  ریهز  هنحص ، نآ  رد  راگدنام 
هب دعس  نبا  هاپس  رد  کنیا  یلو  دوب  هتشون  همان  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  هک  یناسک  زا  یکی  سیق - نب  ةرزع  هب  ریهز  تصرف ، نآ  رد 

نانمادـکاپ نتـشک  رب  ار  ناهارمگ  هک  یـشابن  ینانآ  زا  شاب  بقارم  هرزع  يا  : » تفگ درک و  ور  تسا - هدرک  هلمح  ماما  ياـههمیخ  يوس 
«. دننکیم يرای 

! يدوب نامثع  هاوخاوه  هکلب  يدوبن ، هداوناخ  نیا  نایعیش  زا  نونکات  وت  ریهز ! يا  تفگ : هرزع 
نم هک  دنگوس  ادخ  هب  متسه ، مالسلا  هیلع  نیـسح  هعیـش  هک  ینیبیمن  منکیم ، تبحـص  وت  اب  مراد  نالا  هک  تیعقوم  نیا  زا  : » تفگ ریهز 
دزن ار  وا  تیعقوم  مدش ، هجاوم  وا  اب  هار  رد  ماهداد ، يرای  هدـعو  وا  هب  هن  مدرک و  هناور  شیارب  یکیپ  هن  متـشون و  نیـسح  يارب  ياهمان  هن 
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«2 «. » منک شیرای  مدرگ و  هارمه  وا  اب  دیاب  هک  مدرک  ساسحا  دنوادخ  هاگشیپ  رد  مدومن و  هظحالم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 
نیرتابیز و زا  اروشاع  بش  رد  باحصا  يرادافو  نالعا  هنحص  کش  نودب 

__________________________________________________

ص 209 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
ص 316 ج 4 ، يربط ، خیراتو  ص 57  ج 4 ، ریثانبا ، لماک  ص 392 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  هب : دوش  عوجر  (. 2)

449 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. تسا يرشب  خیرات  ياههنحص  نیرتهوکشاب 

ماما هب  باطخ  تساخرب و  نارای  عمج  رد  تشادرب  شنارای  زا  ار  دوخ  تعیب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یخیرات  ساـسح  تاـظحل  نآ  رد  ریهز 
موش و هتشک  راب  رازه  مراد  تسود  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  دنگوس ! ادخ  هب  : » تشاد هضرع  نینچ  مالسلا  هیلع  نیـسح 

«1 «. » دینامب هدنز  تتیبلها  وت و  ات  مدرگ  هدنز 
زا اروشاع  زور  رد  نارای  باحـصا و  نایم  زا  هک  تفرگ  رارق  دامتعا  دروم  دومن و  دشر  دش و  لّوحتم  زور  دـنچ  نیا  رد  يردـق  هب  ریهز » »

. دش بوصنم  هاپس  تسار  حانج  یهدنامرف  هب  ماما  هیحان 
درک و باطخ  نمـشد  هاپـس  هب  دوب  هدیـشوپ  گـنج  ساـبل  دوب و  بسا  رب  راوس  هک  یلاـح  رد  دـناوخ و  ءاّرغ  ياهبطخ  اروشاـع  زور  رد  وا 

: تفگ
ات میردارب و  نونکا  مه  اـم  دـنک ، تحیـصن  ار  شردارب  هک  تسا  نیا  ناملـسم  رب  ناملـسم  قح  دیـسرتب ، ادـخ  باذـع  زا  هفوک ، مدرم  يا  »

تقو نآ  دتفایب  قافتا  ام  نیب  یگنج  رگا  یلو  دیئام ) تحیصن  هتسیاش  اذل  ، ) میتسه نید  کی  رب  تسا  هدادن  خر  ام  نیب  یگنج  هک  یمادام 
ماقم رد  شربمایپ  نادـناخ  هلیـسو  هب  ار  ام  دـنوادخ  دوب ، میهاوخ  رگید  یتما  ام  تما و  کی  امـش  دوشیم . عطق  امـش  ام و  ینامیا  طاـبترا 

. مینکیم لمع  هنوگچ  ادخ  لوسر  هّیرذ  هرابرد  درگنب  ات  تسا  هداد  رارق  گرزب  ینومزآ 
لتق و راتفر ، ءوس  زج  اهنآ  تموکح  رد  امـش  اریز  منکیم ، توعد  دایز  هَّللادـیبع  دـیزی و  ندرک  اهر  نادـناخ و  نیا  يرای  هب  ار  امـش  نم 

اهنآ ریاـظن  هورع و  نب  یناـه  شناراـی و  يدـع و  نب  رجح  نوچ  یناـگرزب  اهتیـصخش و  ندـش  هتـشک  ندـش و  هتخیوآراد  هب  راتـشک و 
«. دید دیهاوخن 

. ندرک لاجنج  ریهز و  هب  ییوگازسان  هب  دندرک  عورش  دعس  نبا  هاپس 
: داد همادا  نانچمه  ریهز  یلو 

__________________________________________________

ص 601 ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  ص 393 و  ج 44 ، راونالاراحب ، (. 1)
450 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

دیهاوخیمن رگا  دایز .) نب  هَّللادـیبع   ) هیمـس دـنزرف  زا  دنرتراوازـس  يرای  یتسود و  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  نادـنزرف  ادـخ ! ناگدـنب  يا  »
«. دیوشن میهس  اهنآ  لتق  رد  دینک و  اورپ  دنوادخ  زا  لقاال  دینک  يرای  ار  همطاف  نادنزرف 

: تفگ درک و  باترپ  وا  يوس  هب  يریت  رمش  هک  تفگیم  نخس  نانچمه  ریهز » »
. دنک شوماخ  ار  وت  يادص  ادخ  شاب ! تکاس 

باتک زا  هیآ  ود  یتح  منکیمن  نامگ  نم  یتسین ! تیاده  هتـسیاش  وت  میوگیمن  ینخـس  وت  اب  نم  هداز ، یبارعا  يا  تفگ : خساپ  رد  ریهز 
! كاندرد باذع  تمایق و  زور  ییاوسر  وت  رب  داب  هدژم  ینادب ، ار  ادخ 

. تسا هدنامن  وت  ماما  وت و  ندش  نتشک  هب  يزیچ  رگید  تفگ : رمش 
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نم رظن  رد  دـنگوس ! ادـخ  هب  یناسرتیم ؟ گرم  زا  ارم  ْمُکَعَم ؛ ِدـْلُْخلا  َنِم  ََّیلا  ُّبَحَأ  ُهَعَم  ِتْوَْمِلل  ِهَّللاَوَف  یُنفِّوَُخت ؟ ِتْوَْملِابَفَأ  : » تفگ ریهز 
«. امش اب  یگشیمه  یناگدنز  زا  تسا  رتهب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باکر  رد  تداهش 

! دنگوس ادـخ  هب  دـبیرفن ، ار  امـش  يوختشرد  ِدرم  نیا  ادـخ ! ناگدـنب  يا  : » تفگ دـنلب  ییادـص  اب  درک و  هفوک  هاپـس  هب  ور  ریهز  سپس 
«1 «. » دش دهاوخن  دنزیرب  ار  وا  هّیرذ  نوخ  هک  یهورگ  لماش  زگره  ادخ  لوسر  تعافش 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تفگ  دز و  ادص  ار  ریهز  ماما  هاپس  زا  يدرم  هاگنآ 
«2 «. » درادن يرثا  اهنآ  رد  یلو  يدرک  تحیصن  ار  مدرم  نوعرف  لآ  نمؤم  دننامه  هک  درگرب  »

ماما هناش  يور  ار  شتـسد  ریهز  دروآ  اجب  ار  اروشاع  رهظ  زامن  ماما  هک  یماگنه  درکیم . عافد  ماما  زا  دـیگنج و  مامت  يروالد  اـب  ریهز » »
«3 : » دناوخ ار  زجر  نیا  عادو  ناونع  هب  داهن و 

__________________________________________________

ص 63 ج 4 ، ریثانبا ، لماک  (. 1)
ص 324 ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 124 و  مومهملا ، سفن  ص 63 ؛ ج 4 ، ریثانبا ، لماک  (. 2)

ص 319 ج 44 ، راونالاراحب ، هب : دوش  عوجر  (. 3)
451 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

اِّیبَنلا َكَّدَج  یْقلا  َمْوَْیلا  ًاّیِدهَم  ًایِداَه  یسْفَن  َْکتَدَف 
اّیَْحلا َدیِهَّشلا  ِْنیَحانَْجلا  اَذَو  ًاّیلَع  یضَتْرُْملاَو  ًانَسَحَو 

تفاتش و مهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ّیبن  تّدج  رادید  هب  زورما  یهلا ،) تیاده  هب   ) هدش تیاده  رگتیاده  يا  وت  نابرق  هب  مناج  »
«1 «. » درک مهاوخ  تاقالم  هدنز  دیهش  نآ  رایط  رفعج  مالسلا و  هیلع  یضترم  یلع  مالسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  اب 

«. دومن مهاوخ  تاقالم  نانآ  اب  وت  لابند  هب  زین  نم  َكَِرثَأ ؛ یَلَع  ْمُهاَْقلَأ  اَنَأَو  : » دومرف ماما 
: دناوخیم ار  زجر  نیا  درک و  ینایامن  گنج  تفاتش و  نادیم  هب  هاگنآ 

ِْنیَسُح ْنَع  ِْفیَّسلِاب  ْمُکُّبُذَأ  ِْنیَقلا ، ُْنبا  اَنَأَو  ُْریَهُز  اَنَأ 
«2 «. » منکیم رود  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  مریشمش  اب  ار  امش  متسه و  نیق  دنزرف  ریهز  نم  »

. دیسر تداهش  هب  داتفا و  نیمز  هب  دایز  تاحارج  رثا  رد  هکنآ  ات  داد  همادا  گنج  هب  وا 
***

دنچ رد  ار  دوخ  رمع  کی  تاهابتـشا  تسناوت  نامیا  هدارا و  تردـق  وترپ  رد  هک  تسالبرک  خـیرات  نیرفآیتفگـش  ياههرهچ  زا  زین  ریهز 
دشاب ییوگلا  دورب و  شیپ  بیجع  لوحت  نیا  رد  ناج  دحرس  ات  دراذگب و  ماگ  حیحـص  ریـسم  رد  خسار  یمزع  اب  و  هدرک ، حالـصا  هظحل 

دـنیآ و شیپ  تعاجـش  اـب  دـندرب ، یپ  دوخ  هابتـشا  هب  هک  هاـگنآ  دـناهدرک و  یط  تسرداـن  هار  رد  ار  دوخ  رمع  زا  یـشخب  هک  اـهنآ  يارب 
. دننک یط  دیدرت  لمأت و  نودب  ار  دیدج  راختفارپ  هار  دنریگب و  میمصت 

451 ص :  رهاظم .....  نب  بیبح  - 87

زا مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  يافواب  نارای  عمج  رد  نآ  زا  سپ  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحص  زا  وا 
__________________________________________________

ص 72 ج 7 ، ۀعیشلا ، نایعا  (. 1)
ص 25 ص 319 و ج 45 ، ج 44 ، راونالا ، راحب  هب : دوش  عوجر  (. 2)
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452 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
رارـسا ترـضح  نآ  زا  هک  دوب  يدارفا  دودـعم  زا  يو  دز . ریـشمش  ماما  باکر  رد  اهگنج  ماـمت  رد  دـش و  ترـضح  نآ  باحـصا  صاوخ 

. دوب هتفرگ  ارف  ار  یناوارف 
، رامت مثیم  رهاظم و  نب  بیبح  هفوک  رد  يزور  تسا : نینچ  شاهصالخ  هک  دنکیم  لقن  يربخ  ریبز » نب  لیضف   » زا یّشک »  » راوگرزب ملاع 

. دندیسر رگیدکی  هب  بسا ، رب  راوس  لباقم ، تهج  ود  زا 
منیبیم تسا . قزرلاراد  رد  یشورفهزبرخ  شلغش  هدمآ و  ولج  هب  شمکش  هتخیر و  شرـس  يوم  هک  منیبیم  ار  يدرمریپ  : » تفگ بیبح » »

«. دوشیم هتخیوآ  راد  هب  مالسلا  هیلع  یلع  یتسود  رطاخ  هب  رود  نادنچ  هن  هدنیآ  رد  هک 
دنزرف يراـی  رطاـخ  هب  هک  منیبیم  تسا . تشپرپ  ياـهوم  خرـس و  تروـص  ياراد  هک  منیبیم  ار  يدرم  زین  نم  : » تفگ خـساپ  رد  مـثیم » »

!«. دننادرگیم هفوک  رد  ار  شرس  هدش و  هتشک  ادخ  ربمایپ 
دندوب هدنام  تریح  زا  دندوب ،) رود  تیبلها  فراعم  رارسا و  زا  و   ) دندوب هدینـش  ار  ود  نآ  نانخـس  دندوب و  نانآ  یکیدزن  رد  هک  یمدرم 

. تسا رتوگغورد  کیمادک  هک 
نانچ نینچ و  دندوب و  اجنیا  شیپ  هظحل  دنچ  دنتفگ : تفرگ ، ار  مثیم  بیبح و  غارس  مدرم  نآ  زا  دیـسر و  يرَجَه » دیَـشُر   » یکدنا زا  سپ 

. دنتفگیم
هب ار  وا  هدیرب  رـس  هک  یـسک  : » دیوگب هک  تسا  هدرک  شومارف  ار  هلمج  نیا  بیبح  هرابرد  هک  دـنک  تمحر  ار  مثیم  ادـخ  تفگ : دیـشر » »

«. دریگیم هزیاج  نارگید  زا  شیب  مهرد  دص  کی  دروآیم  هفوک 
رتوگغورد ود  نآ  زا  یموس  نیا  : » دنتفگ دنتـسیرگن و  رگیدکی  هب  رفن  دنچ  نآ  یلو  دـش ، رود  اجنآ  زا  نخـس  نیا  نتفگ  زا  سپ  دیـشر » »

!«. تسا
رـس دش و  هتخیوآ  راد  هب  ثیرح » نب  ورمع   » هناخ رانک  رد  مثیم »  » هک میدـید  دوخ  مشچ  اب  هک  تشذـگن  يزیچ  یلو  دـیوگیم : لیـضف » »

«1 . » دش هفوک  دراو  یکدنا ، زا  سپ  زین  بیبح  هدیرب 
__________________________________________________

ص 92 ج 45 ، راونالاراحب ، (. 1)
453 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. دش میقم  اجنآ  رد  درک و  چوک  هفوک  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تفالخ  نامز  رد  بیبح » »
زا سپ  یلو  دنتفاتـش ، لیقع  نب  ملـسم  يرای  هب  هجـسوع - نب  ملـسم  شایمیمـص - تسود  وا و  دمآ ، هفوک  هب  لیقع  نب  ملـسم  هک  ینامز 
هب تصرف  کی  رد  و  دنتـشگ ، ناهنپ  یتدم  ناشدوخ  هلیبق  نادرم  طسوت  اهنآ  لیقع ، نب  ملـسم  تداهـش  هفوک و  هب  دایز  نب  هَّللادیبع  دورو 

. دندرک تکرح  البرک  يوس  هب  هنابش  مه  قافتا  هب  هدمآ  تسد 
تبرغ و نوچ  و  دـندش . بایفرـش  شیوخ  ماما  رـضحم  هب  البرک  رد  هکنآ  ات  دـندرکیم  قیرط  یط  اهبـش  دـندشیم و  یفخم  اهزور  نانآ 

. دنتشگ رثأتم  رایسب  دندید  دوخ  مشچ  هب  ار  ماما  ییاهنت 
يرای يارب  هک  منک  تبحـص  نانآ  اب  یهدیم  هزاجا  رگا  دننکیم ، یگدنز  دساینب  زا  ياهریت  هقطنم  نیا  رد  : » درک ضرع  ماما  هب  بیبح » »

«. دنیایب البرک  هب  وت 
: تفگ بیبح  دندرک . لابقتسا  بیبح  زا  یمرگ  هب  نانآ  دناسر ، نانآ  هب  ار  دوخ  بش  همین  بیبح  دومرف ؛ تقفاوم  ماما 

هرصاحم مولظم ، اهنت و  البرک ، نابایب  رد  ناتربمایپ  رتخد  رسپ  مناوخیم ، تشاد  دیهاوخ  تمایق  زور  رد  هک  یگرزب  تفارـش و  هب  ار  امـش  »
وا اب  راکیپ  هدامآ  هدرک و  اهر  ار  وا  تسا  هدـمآ  نانآ  يوس  هب  هک  لاح  دـننک ، شايراـی  اـت  دـندرک  توعد  ار  وا  هفوک  مدرم  تسا . هدـش 
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نیـشنمه تسود و  تشهب ، رد  اههاگیاج  نیرترب  رد  دوش  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رانک  رد  امـش  زا  کی  ره  دنگوس ، ادخ  هب  دناهدش .
«. دوب دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

: دناوخ مریذپیم و  ار  داهنشیپ  نیا  نم  تفگ : تساخرب و  عمج  نایم  زا  رشب » نب  هَّللادبع  »
اولَصانَت ْذإ  ُناَسْرُْفلا  َمَجْحَأَو  اُولَکاَوت  اذإ  ُمْوَْقلا  َِملَع  ْدَق 

ٌلِسَاب ٌنیرَع  ٌْثَیل  ینَّنَأَک  ٌِلتاقُم  ٌلََطب  ٌعاَجُش  ّینإ 
گنج نادیم  نامرهق  متـسه ، يروالد  نم  تسکـش ، دـهاوخ  دربن  رد  نارواگنج  نآ  تبیه  هک  تسناد  دـنهاوخ  دـنتفرگ  هرانک  هک  نانآ  »

«. گنچ زیت  هدنرغ و  يریش  دننامه 
454 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ناسوساج زا  یکی  نایم ، نآ  رد  یلو  دـندش  هدامآ  رفن  داتفه  دـننک . یگدامآ  مالعا  زین  نارگید  ات  دـش  ثعاب  درم  نیا  یـسامح  تاـملک 
دساینب موق  دورو  زا  ات  داتسرف  هرفن  دصراهچ  هورگ  کی  سأر  رد  ار  ثرح » نب  قرزا   » وا دناسر و  دعس  نبا  هب  ار  ربخ  دایز ، نب  هَّللادیبع 

. دروآ لمع  هب  تعنامم  البرک  هب 
هیقب دندش و  هتـشک  دساینب  موق  زا  يدادـعت  تفرگ ، رد  یتخـس  گنج  دندیـسر و  رگیدـکی  هب  هورگ  ود  بش  نآ  رد  تارف ، یکیدزن  رد 

َالَو ًارِیثَک  ِهَِّللُدْمَْحلا  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دناسر و  ماما  ضرع  هب  ار  هعقاو  نآ  شرازگ  دمآ و  البرک  يوس  هب  بیبح  دنتـشگ و  يراوتم 
«1 «. » ِهَّللِاب ّالإ  َةَُّوقَال  َو  َلْوَح 

زا تداهش  نامز  ات  البرک  هب  دورو  هظحل  زا  ار  وا  هاگیاج  ناوتیم  دوب . ماما  باحصا و  مارتحا  دامتعا و  دروم  هدش و  هتخانش  هرهچ  بیبح 
. دیشک نوریب  خیرات  لد 

اب وگتفگ  ههجاوم و  يارب  ماما  درک ، تکرح  ماما  هاگودرا  يوس  هب  دـش و  هدـنک  ارحـص  زا  هراـبکی  هب  نمـشد  هک  هاـگنآ  اـعوسات  بورغ 
. دوب اههرهچ  نیرتدمآرس  زا  عمج  نآ  رد  بیبح  هرهچ  هک  داتسرف  راوس  تسیب  اب  ار  مالسلا  هیلع  سابع  مشاهینب ، رمق  شردارب  نانآ ،
تخاس يراج  نابز  هب  ار  شمان  ماما  هک  ار  یـصخش  نیلوا  دناوخیم  ارف  تعیب  دیدجت  يارب  ار  شنارای  ماما  هک  یماگنه  اروشاع  بش  رد 

. تسا بیبح » »
، تراـهط تمـصع و  نادـناخ  میرح  زا  عاـفد  ماـما و  زا  تیاـمح  رد  یندـشن  شومارف  بش  نآ  رد  بیبـح  زیگناروش  یـسامح و  تاـملک 

«2 . » دش دهاوخن  كاپ  خیرات  نهذ  زا  هاگچیه 
. دشیم بوسحم  مشاهینب  ناناوج  گرزب  مشاهینب  رمق  هک  هنوگنآ  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  باحصا  گرزب  بیبح  يرآ 

ماما ریپ  نامهم  نیا  تاراختفا  رتفد  رب  يرگید  نیرز  گرب  اروشاع  زور  رد  هرخالاب  و 
__________________________________________________

ص 388 ج 3 ، فارشالاباسنا ، 244 و  ص 243 - ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  92 ؛ ص 91 - ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 1)
هرامش 66 اهدادیور ، شخب  هب : دوش  عوجر  (. 2)

455 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
َِکلَذ ِیفَو  دیدرگ . اطعا  ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  طسوت  هاپس  پچ  حانج  یهدنامرف  راختفا  هکنیا  نآ  دش و  هدوزفا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

(. دنریگ یشیپ  رگیدکی  رب  هاگیاج ، نیا  هب  ندیسر  يارب  دیاب  ناقاتشم  و  ! ) َنوُِسفانَتُْملا ِسَفانَتَْیلَف 
زامن تفگ : دنلب  يادـص  اب  « 1 « » میمت نب  نیَـصُح   » داد تقوم  سب  شتآ  تساوخرد  رهظ  زامن  هماقا  يارب  ماما  هک  یماـگنه  اروشاـع  زور 

!! تسین لوبق  امش 
تـسین لوبق  لوسر  لآ  زا  زامن  هک  ینکیم  نامگ  ُرامِح ؛؟ اَی  َْکنِم  ُلَبُْقتَو  ِلوُسَّرلا  ِلآ  ْنِم  ُلَـبُْقتال  اـهَّنَأ  َتْمَعَز  : » تفگ خـساپ  رد  بیبح 
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!«. ناویح يا  تسا ، لوبق  وت  زامن  یلو 
. دندش هدیشک  يریگرد  نیا  هب  يدادعت  هاپس ، فرط  ود  زا  دومن . هلمح  وا  فرط  هب  زین  بیبح  درک ، هلمح  وا  هب  میمت  نب  نیصح 

: دناوخیم زجر  درکیم و  هلمح  نانآ  رب  ریش  دننامه  دوب  درمریپ  هکنیا  اب  بیبح 
ُرَعْسَت ٍبْرَحَو  ِءاْجیَه  ُسِراف  ُرَّهَظُم  ِیبَأَو  ٌبیبَح  اَنَأ 

ُرَبْصَأَو ُمُْکنِم  یفْوَأ  ُنَْحنَو  ُرَثْکاَو  ًةَّدُع  ُّدَعَأ  ُْمْتنا 
ناتدادعت مه  رتهب و  ناتحالس  مه  امش  مراکیپ ، هنحـص  هراوس  نم  گنج  ندش  هتخورفا  زور  رد  تسا ، رهاظم ]  ] رهظم مردپ  بیبح و  نم  »

«. میرتابیکشو رتافواب  امش  زا  فیاظو  ماجنا  رد  ام  یلو  تسا ، رتشیب 
، دعس نبا  هاپس  زا  یخرب  نیب  هزیاج  نتفرگ  هَّللادیبع و  دزن  بیبح  رس  ِندرب  يارب  خیرات  لقن  هب  دیـسر . تداهـش  هب  ات  دیگنج  هنادرم  بیبح 

. تفرگ الاب  فالتخا 
ِهَّللاَدـْنِع : » دومرف تسکـش و  شکرابم  لد  دـمآ و  نارگ  رایـسب  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  بیبح  تداهـش  هک  دـنکیم  لـقن  سیق  نب  دـمحم 

«2 «. » مراذگیم ادخ  باسح  هب  ار  مباحصا  زا  نایماح  دوخ و  تداهش  ِیباحْصَأ ؛ َةامُحَو  یِسْفَن  ُبِسَتْحأ 
***
__________________________________________________

ص 21) ج 45 ، . ) تسا هدش  تبث  ریُمن » نب  نیصُح   » مان هب  راونالاراحب  رد  (. 1)
ج 4، ریثانبا ، لماک  ص 555 و  ج 4 ، ۀعیشلا ، نایعا  140 ؛ ص 139 - مومهملا ، سفن  هب : دوش  عوجر  ص 335 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 2)

ص 70
456 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

نآ تمدخ  راختفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نامز  زا  دیـسر و  اروشاع  هاپـس  زا  یـشخب  یهدنامرف  راختفا  هب  هک  عاجـش  درمریپ  نیا 
رد شتاملک  ًاصوصخم  تسـالبرک ، يادهـش  یندـنامدای  هب  ناـشخرد و  رایـسب  ياـههرهچ  زا  زین  تشاد  ار  شمارگ  تیبلـها  ترـضح و 
وا هب  مه  دنوادخ  تسا . یندـشن  شومارف  دادیم ، ربخ  وا  نایاپیب  غیردیب و  تیامح  زا  هک  اروشاع  بش  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  تیامح 

. تسا ینیسح  مرح  نابرد  ییوگ  داد ، ياهداعلاقوف  زایتما 

456 ص :  يراصنا .....  بعک  نب  ۀَظَرَق  نبورمع  - 88

مالـسلا هیلع  یلع  ياهگنج  مامت  رد  و  دوب . مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نارای  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هباحـص  زا  يو  ردپ 
. دش دعس  نب  رمع  داشرا  رومأم  مالسلا  هیلع  ماما  فرط  زا  دیسر و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  البرک  رد  ورمع  تشاد . تکرش 

: تفاتش نادیم  يوس  هب  دناوخیم  ار  زجر  نیا  هک  یلاح  رد  تفرگ و  نذا  مالسلا  هیلع  ماما  زا  اروشاع  زور  رد  وا 
ِراَمِّذلا َةَزْوَح  یمْحَأَس  یِّنَأ  ِراْصنَْألا  ُۀَبیتَک  ْتَِملَع  ْدَق 

يِراَدَو یتَجْهُم  ٍنیَسُح  َنُود  يراش  ٍسْکَن  ِْریَغ  ٍمالُغ  َبْرَض 
یناوج درم  ياههبرـض  دننام  نم  ياههبرـض  منکیم . تیامح  تسا  نم  هفیظو  شناج  ظفح  هک  یـسک  زا  نم  هک  دناهتـسناد  راصنا  هاپـس  »

!«. داب نیسح  يادف  نم  لام  ناج و  دزیرگیمن ، دربن  هنحص  زا  هک  تسا 
يور شیپ  رد  ماما  باحصا  زا  نت  دنچ  قافتا  هب  ۀظرق  نب  ورمع  داتسیا ، زامن  هب  نمشد  ياهریت  هب  هجوت  نودب  ماما  نوچ  رهظ  زامن  ماگنه 

اب نامزمه  درک و  تباصا  ورمع  هنیـس  رـس و  هب  ریت  هبوچ  نیدنچ  دـسرب . نایاپ  هب  ماما  زامن  ات  دـنتخاس  رپس  ار  دوخ  هنیـس  دنداتـسیا و  ماما 
هب ایآ  ادـخ ، لوسر  رـسپ  يا  هَّللا ؛ ِلوُسَر  َْنبا  ای  ُْتیَفَوَأ  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ماگنه  نآ  رد  داتفا . كاخ  هب  هَّللادـبع  نب  دـیعس 
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.»؟ مدرک افو  دوخ  دهع 
زا رتولج  و  يداد ، ماجنا  ار  تا  هفیظو  وت  يرآ  َِرثَْألا ؛ ِیف  ّینَأ  ُهِْملْعَأَو  ُمالَّسلا  یّنِم  َهَّللا  َلوُسَر  ْءَْرقاَف  ِۀَّنَْجلا  ِیف  یِمامَأ  َْتنَأ  ْمَعَن ، : » دومرف ماما 

لوسر هب  ارم  مالس  دوب ، یهاوخ  تشهب  رد  نم 
457 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«. دمآ مهاوخ  وت  لابند  هب  مه  نم  هک  وگب  ناسرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
«1 . » دمآ لئان  تداهش  ضیف  هب  داهن و  مه  رب  مشچ  دش و  داش  رایسب  زیمآتراشب  نانخس  نیا  ندینش  زا  سپ  ورمع 

457 ص :  یلهاک .....  ثرح  نب  سنا  - 89

راختفا و  « 2 ، » دومن لـقن  تخومآ و  ترـضح  نآ  زا  ار  يداـیز  ثیداـحا  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  گرزب  باحـصا  زا  يو 
هلمج زا  درکیم  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  ار  یثیداـحا  وا  تشاد . ربماـیپ  باـکر  رد  ار  نـینح  ردـب و  گـنج  رد  تـکرش 
ْنَمَف الَأ  ِقارِْعلا ، ِضْرَأ  ْنِم  ٍضْرَِأب  ُلَـتُْقی  اذـه  ِیْنبا  َّنِإ  ِهِرْجِح :- ِیف  ُْنیَـسُْحلاَو  ُلوُقَی - هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  : » تفگیم

: دومرف هک  مدینش  دوب ، هتسشن  ادخ  لوسر  نماد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یلاح  رد  ربمایپ  زا  ُهْرُْصنَْیلَف ؛ ُهَدِهَش 
«3 «. » دنک يرای  ار  وا  دیاب  دید  ار  وا  هک  ره  دیشاب  هاگآ  دیسر ، دهاوخ  تداهش  هب  قارع  نیمزرس  رد  مدنزرف  نیا 

هیلع ماما  تمدـخ  ار  دوخ  هنابـش  درک و  تکرح  هفوک  زا  تسا  هدـمآ  البرک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دینـش  هک  یتقو  تهج  نیمه  هب 
. دناسر مالسلا 

ماما تسب ، شایناشیپ  رب  ار  شیوخ  دـنلب  ياهوربا  یلامتـسد  اـب  تسب و  رمک  هب  ار  دوخ  هماـمع  تفرگ و  نذا  ماـما  زا  اروشاـع  زور  رد  وا 
«4 « » ُْخیَش ای  ََکل  ُهَّللا  َرَکَش  : » دومرف تسیرگ و  دید ، لاح  نیا  اب  ار  يو  نوچ 

: دناوخ نمشد  ربارب  رد  ار  ریز  راعشا  هناعاجش  تفاتش و  نادیم  يوس  هب  یلاسنهک  نامه  اب  وا 
َنْالیَع ُْسیَقَو  َنوُِّیفَْدنَْخلاَو ، ُنادُودَو  اُهلِهاک  ْتَِملَع  ْدَق 

__________________________________________________

ص 22 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 92 و  نیعلا ، راصبا  ص 330 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 162 ؛ فوهل ،)  ) فوهلم هب : دوش  عوجر  (. 1)
ص 55 نیعلا ، راصبا  (. 2)

ص 123 ج 1 ، ۀباغلادسا ، ص 68 و  ج 1 ، ۀباصالا ، (. 3)
ص 252 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  (. 4)

458 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ِناَسْرُفلا ُةَداَسَو  اغَْولا  يََدل  ِناْرقَْألا  ُهَّنأ  یِمْوَق  َّنَِأب 

ِناعَّطلا ِنَع  َزْجَْعلا  يََرن  انَْسل  ِنآ  ٍنْعَِطب  ِتْوَْملا  ُرِشابُم 
ِناْطیَّشلا ُۀعیش  ٍدایِز  ُلآ  َو  ِنامْحَّرلا  ُۀعیش  ٍِّیلَع  ُلآ 

ناـفیرح و هب  دارفا  نیرتکـیدزن  ییوراـیور ، گـنج و  زور  رد  نم  هلیبق  هک  دـننادیم  یگمه  سیقونب  فدـنخ و  نادود ، لـهاک ، لـئابق  »
یلو دننامحر  دنوادخ  ناوریپ  یلع ، لآ  مینکن . یناوتان  زجع و  راهظا  چیه  میروآ و  رد  ياپ  زا  ار  نمـشد  يراک ، ياهبرـض  اب  دننامزرمه .

«1 «. » دنناطیش ناوریپ  دایز  لآ 
. دمآ لئان  تداهش  ضیف  هب  ات  دیگنج  هنادرم  دایز  نس  نآ  اب  وا 

458 ص :  « ..... 2  » یکرت مالغ  ورمع ، نب  ملَسا  - 90
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458 ص :  « ..... 2  » یکرت مالغ  ورمع ، نب  ملَسا  - 90

نادیم هب  تفرگ و  نذا  ماما  زا  « 4 . » تشاد ییانشآ  یبرع  نابز  اب  و  « 3 . » دوب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بتاک  مداخ و  كرت و  داژن  زا  يو 
: دناوخیم زجر  هنوگ  نیا  هک  یلاح  رد  دش و  راپسهر 

ِیلَتْمَی یْلبَن  َو  یِمْهَس  ْنِم  ُّوَْجلاَو  ِیلَطْصَی  ِینْعَطَو  ِیبْرَض  ْنِم  ُرْحَْبلا 
ِیلَّجَبُْملا ِدِساْحلا  ُْبلَق  ُّقَْشنَی  ِیلَْجنَی  ینیمَی  یف  یِماسُح  اذإ 

هب متـسار  تسد  رد  مریـشمش  هک  یماگنه  ددرگیم . رپ  میاـهریت  اـههزین و  زا  اـضف  دوشیم و  روهلعـش  اـیرد  ماهزین  ریـشمش و  تبرـض  زا  »
«5 «. » دوشیم هراپ  دوسح  بلق  دیآرد ، شدرگ 

هقالع راهظا  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  مالغ  درک  هدـهاشم  نوچ  دـش و  رـضاح  شنیلاب  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  داـتفا  نیمز  هب  هکنآ  زا  سپ  يو 
تسشن و شرانک  رد  دش و  نایرگ  ماما  دنکیم ،

__________________________________________________

ص 500 ج 3 ، ۀعیشلا ، نایعا  ص 56 و  نیعلا ، راصبا  هب : دوش  عوجر  ( 1)
طلتخم ای  كرتشم  تروص  هب  بلاطم  زا  یخرب  هک  دـندرک  تبث  یکرت » حـضاو   » مان هب  ار  يرگید  یکرت  مالغ  لـتاقم  لـها  زا  یخرب  ( 2)

تسا هدش  لقن 
ص 125 ج 1 ، لاقملا ، حیقنت  ص 654 و  ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  ( 3)

ص 24 ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ( 4)
ص 30 ج 45 ، راونالاراحب ، ( 5)

459 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ُهَّدَخ ٌعِضاو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْنباَو  یْلثِم  ْنَم  : » دز دایرف  دـش و  نامداش  دوب ، هدـمآ  دـجو  هب  تبحم  همه  نیازا  هک  مالغ  داهن . شنیبج  رب  تروص 

. دمآ لیان  تداهـش  عیفر  هجرد  هب  تفگ و  ار  نیا  تسا » هداد  رارق  متروص  رب  ار  شتروص  ربمایپ  رـسپ  هک  نم  دننامه  تسیک  يِّدَخ ؛ یلَع 
«1»

***
دنزرف هرابرد  هک  ار  یتبحم  زاربا  نامه  ینعی  دراذگیم  شمالغ  تروص  رب  تروص  تداهش  هظحل  رد  مالسلا  هیلع  ماما  مینیبیم  اجنیا  رد 

دنتـسه و ادخ  هار  نادیهـشو  نادهاجم  همه  اهنیا  ینعی  تشاد . اور  زین  شمالغ  هرابرد  دنکیم ، مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  شدـنبلد  عاجش و 
. دندیشون تداهش  تبرش  دندرک و  داهج  فده  کی  يارب  ریسم و  کی  رد  همه  و  دنایمارگ ، زیزع و  اهنآ  همه 

459 ص :  ةدانُج .....  نب  ورمع  - 91

. دمآ لیان  تداهش  ضیف  هب  لوا  هلمح  رد  اروشاع  زور  رد  دش و  بایفرش  ماما  تمدخ  هب  شاهداوناخ  اب  هکم  زا  بعک » نب  ةدانُج   » شردپ
گنج رد  ناوج  نیا  ردپ  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تساوخ . نادیم  هزاجا  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  تشادن  رتشیب  لاس  هدزای  هک  یلاح  رد  يو 

نیا رد  ماگ  تسا  هداد  نامرف  نم  هب  مردام  ِیْنتَرَمَأ ؛ ِیتَّلا  َیِه  یِّمُأ  َّنإ  : » درک ضرع  وا  دشابن .» یـضار  شردام  دـیاش  هدیـسر ، تداهـش  هب 
«2 «. » مراذگب نادیم 

: دناوخ ار  یندنامدای  هب  ِزجر  نیا  تفر و  نادیم  هب  يو  داد ، هزاجا  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  لابند  هب 
ِریذَّنلا ِریشَْبلا  ِداُؤف  ُروُرُس  ُریمَْألا  َمِْعن  َو  ٌْنیَسُح  يِریمَأ 

__________________________________________________
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هب ماـما  هکنآ  زا  سپ  هک  تـسا  هدـمآ  لـتاقم  زا  یخرب  رد  ص 249 . مّرقم ، نیـسحلا  لـتقم  ص 54 و  نیعلا ، راـصبا  هب : دوش  عوـجر  ( 1)
. دمآ لیان  تداهش  ضیف  هب  درک و  یمسبت  دید  ار  ماما  هک  نیمه  دومن و  زاب  ار  شمـشچ  ملـسا  داهن ، شتروص  هب  تروص  دمآ و  شنیلاب 

ص 24 ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 30 و  ج 45 ، راونالاراحب ،
ص 28 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 73 و  ج 4 ، ریثانبا ، لماک  ص 54 ؛ نیعلا ، راصبا  ( 2)

460 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ٍریظَن ْنِم  َُهل  َنوُمَْلعَت  ْلَهَف  ُهاِدلاو  ُۀَمِطاف  َو  ٌِّیلَع 

ٍرینُم ٍرَْدب  ُْلثِم  ٌةَّرُغ  َُهل  یحُّضلا  ِسْمَش  ُْلثِم  ٌۀَْعلَط  َُهل 
. تسا ریذن  ریشب و  ِربمایپ  لد  يداش  هک  يریما ؛ وکین  هچ  تسا و  نیسح  نم ، ریما  »

!؟ دیسانشیم يدننامه  وا  يارب  امش  ایآ  دنیوا ، ردام  ردپ و  همطاف  یلع و 
«1 «. » تسا ناشخرد  هدراهچ  بش  هام  نوچ  شاهرهچ  تسا و  زور  مین  دیشروخ  دننام  شتعلط 

« هّیرحب  » شعاجش ردام  درک . باترپ  مالسلا  هیلع  ماما  يوس  هب  ار  نآ  هدرک و  ادج  ار  شرس  نمـشد  دیـسر  تداهـش  هب  نوچ  ناوجون  نیا 
نبا هاپس  زا  يدرم  رس  رب  ار  نآ  درک و  هلمح  نمشد  فرط  هب  رـس  نامه  اب  دیـسوب و  تشادرب و  ار  شدنزرف  رـس  ّیجرزخ » دوعـسم   » رتخد

: درک هلمح  نمشد  رب  دناوخیم  ار  زجر  نیا  هک  یلاح  رد  تفرگ و  ار  همیخ  نوتس  تشگرب و  هاگنآ  دیبوک . دعس 
ٌۀَفیَحن ٌۀِیلاب  ٌۀَیِواَخ  ٌۀَفیعَض  ِءاسِّنلا  ِیف  ٌزوُجَع  اَنَأ 
ۀَفیرَّشلا َۀَمِطاَف  ِیَنب  َنُود  ٍۀَفینَع  ٍَۀبْرَِضب  ْمُُکبِرْضَأ 

، یمارگ همطاف  نادـنزرف  زا  تیاـمح  رد  یلو  ممادـنا ، رغـال  هتخیر و  ورف  ناوختـسا ، تسـس  فیعـض ، ینزهریپ  ناـنز ، ناـیم  رد  هکنیا  اـب  »
«. مزاسیم دراو  امش  رب  ار  مکلهم  تابرض 

همیخ هب  ار  يو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  درک . دروـخرب  اـهنآ  زا  رفن  ود  هب  هک  درک  باـترپ  نمـشد  يوـس  هب  ار  همیخ  دوـمع  نآ  زا  سپ 
«2 . » دنادرگزاب

***
هب مادک  ره  دنیآیم و  نادیم  هب  همه  دنناسکی ، درم  نز و  ادخ ، ياضر  بلج  فرش و  تّزع و  بسک  يارب  داهج  قح و  زا  عافد  ماگنه  هب 

. دراد هتفهن  دوخ  رد  ار  اهسرد  همه  هک  البرک  هنحص  تسا  بلاج  هچ  دنکیم و  افیا  ار  دوخ  هفیظو  دوخ ، هبون 
__________________________________________________

ص 22. ج 2 ، یمزراوخ ، نیـسحلا  لتقم  ص 104 و  ج 4 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقاـنم  هب : دوش  عوجر  ص 27 و  ج 45 ، راونالاراحب ، (. 1)
ص ج 3 ، ۀعیشلا ، نایعا  هب : دوش  عوجر  . ) دش هداد  تبـسن  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  رگید  یخرب  هب  راعـشا  نیا  زا  ییاهشخب 

(303
ص 94 نیعلا ، راصبا  ص 28 و  ج 45 ، راونالاراحب ، (. 2)
461 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

461 ص :  طیَبُث .....  نب  دیزی  - 92

نب دیزی  درکیم ، لرتنک  ار  اههار  همه  دوب و  هرصب  رد  دایز  نبا  زونه  هک  یماگنه  دوب . نانآ  مارتحا  دروم  هرصب و  فیرش  نایعیـش  زا  يو 
. دوش راپسهر  تشاد  روضح  هکم  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  ات  تفرگ  میمصت  طیبث 

هیلع ماما  هار  رد  ار  ناتناج  دییایب و  هکم  هب  نم  اب  دیرضاح  ناتمادک  تفگ : داهن و  نایم  رد  نانآ  اب  ار  شمیمـصت  دوب . رـسپ  هد  بحاص  وا 
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. دندرک یگدامآ  مالعا  هَّللادیبع  هَّللادبع و  شنادنزرف  زا  نت  ود  دینک ؟ راثن  مالسلا 
رد وا  دوب ، نایعیـش  سنا  عامتجا و  لحم  اجنآ  تفر . هرـصب  لامک  اب  نایعیـش  زا  یکی  يدبع » ِذقنُم   » رتخد هیرام »  » هناخ هب  طیبث  نبا  هاگنآ 
نب فیس  ، » شمالغ و  رماع »  » عمج نآ  زا  دنوش . هکم  مزاع  وا  هارمه  هب  ات  درک  توعد  همه  زا  دومن و  نالعا  ار  شمیمـصت  نایعیـش  عمج 

«1 . » دندش هکم  یهار  رفن  تفه  ًاعمج  دندش و  هارمه  وا  اب  هیمانب » مهدا   » و کلام »
هب تحارتسا ، يرـصتخم  زا  سپ  وا  تشاد . لزنم  هکم - تالحم  زا  یکی  حـطبا - رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دیـسر  هکم  هب  ینامز  طـیُبث  نبا 
هار طُیبث  نبا  هاـگ  همیخ  يوس  هب  دوخ ، دینـش  ار  طـیُبث  نبا  دورو  ربخ  مالـسلا  هیلع  ماـما  نوچ  فرط  نآ  زا  تفر . مالـسلا  هیلع  ماـما  لزنم 
نبا دنام ، اجنامه  طیبث  نبا  راظتنا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تفر . نوریب  امـش  دصق  هب  طیُبث  نبا  دـندرک : ضرع  دیـسر  شاهمیخ  هب  نوچ  داتفا .

: » دناوخ ار  هیآ  نیا  دنلب  يادص  اب  دید  ار  مالسلا  هیلع  ماما  نوچ  دناسر و  ار  دوخ  ناباتـش  تفر  وا  هاگهمیخ  هب  ماما  دیمهف  هک  یتقو  طیبث 
«2 «. » دیشاب لاحشوخ  نآ  هب  سپ  شتمحر ، ادخ و  لضف  هب  وگب  اوُحَْرفَْیلَف ؛» َِکلَِذبَف  ِِهتَمْحَِربَو  ِهَّللا  ِلْضَِفب  ُْلق  »

زا ار  شفدـه  تسـشن و  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  وا  داد و  ار  شباوج  مالـسلا  هیلع  ماما  هَّللا . لوسر  نباـی  کـیلع  مالّـسلأ  درک : ضرع  سپس 
اعد شقح  رد  ماما  تشاد . نایب  مالسلا  هیلع  ماما  روضح  هب  ندمآ 

__________________________________________________

ص 305 ج 10 ، ۀعیشلا ، نایعا  ص 110 و  نیعلا ، راصبا  (. 1)
هیآ 57 سنوی ، (. 2)

462 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
هَّللادـیبع هَّللادـبع و  اروشاع  زور  رد  دوب . مالـسلا  هیلع  ماـما  رـضحم  رد  ـالبرک  اـت  اـجنآ  زا  وا  دومن . قحلم  شیوخ  ماـیخ  هب  ار  يو  درک و 

«1 . » دیسر تداهش  هب  هزرابم  لاح  رد  يدعب  تالمح  رد  شدوخ  دندیسر و  تداهش  هب  لوا  هلمح  رد  شنادنزرف 

462 ص :  يرکاش .....  بیبشیبا  نب  سباع  - 93

هیلع نانمؤمریما  صلخم  ناتسود  زا  رادهدنز و  بش  يدباع  رونخـس و  عاجـش و  يدرم  دوب . رکاشینب  هلیبق  سیئر  هعیـش و  ناگرزب  زا  يو 
. دوب مالسلا 

ماما يوسهب  ياهمان  اب  ار  وا  ملـسم  هکنآ  ات  درک . تیامح  ملـسم  زا  ناوت  مامت  اب  دش  هفوک  دراو  مالـسلا  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  هک  یماگنه 
ماما روضح  هب  هکم  رد  دیـسر - تداهـش  هب  البرک  رد  هک  سباع  هدـش  دازآ  بذوش - هلمج  زا  یعمج  قافتا  هب  يو  داتـسرف . مالـسلا  هیلع 

. دندومن تکرح  البرک  يوس  هب  قافتا  هب  ات  دندوب  ترضح  نآ  تمدخ  رد  دندش و  بایفرش  مالسلا  هیلع 
: داد خساپ  بذوش » « ؟ تسیچ تمیمصت  تفگ : بذوش »  » هب سباع »  » اروشاع زور 

: تفگ سباع » «. » موش هتشک  ات  مگنجیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  رسپ  هار  رد  وت  هارمه  نم  »
تداهـش باوث  رد  زین  نم  دروآ و  باسح  هب  ار  وت  ات  ورب  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبعیبا  دزن  هب  کنیا  مدرکیمن ، نامگ  وت  هرابرد  نیا  زج  نم  »

ناشتداهـش رجا  رد  ات  دـسرب  تداهـش  هب  نم  زا  لـبق  هک  متـشاد  تسود  دوب ، مدزن  منازیزع  زا  يرگید  سک  ره  رگا  و  مشاـب ، کیرـش  وت 
«2 «. » تشاد میهاوخن  یلمع  نیا  زا  دعب  تسا و  باوث  لیصحت  زور  زورما  مشاب ، کیرش 

«3 . » دمآ لیان  تداهش  عیفر  هجرد  هب  تفر و  نادیم  هب  داهج  نذا  نتفرگ  زا  سپ  دش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هب  بذوش » »
دومن و مالس  ضرع  دیسر و  مالسلا  هیلع  ماما  روضح  هب  بذوش  تداهش  زا  سپ  سباع » »

__________________________________________________

ص 263 ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 111 و  نیعلاراصبا ، (. 1)
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ص 75 نیعلا ، راصبا  (. 2)
23 ص 22 - مّرقم ، نیسحلا  لتقم  (. 3)

463 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
َْکنَع َعَفْدَأ  ْنَأ  یَلَع  ُتْرَدَق  َْولَو  َْکنِم ، ََّیلِإ  ُّبَحَأ  الَو  َّیَلَع  ُّزَعَأ  ٌدـیَعبالَو  ٌبیرَق  ِضْرَْألا  ِرْهَظ  یلَع  یـْسمَأ  ام  ِهَّللاَو  امَأ  هَّللاِدـْبَعابَأ ! اَی  : » تفگ

، رود هچ  کیدزن  هچ  نیمز  يور  رب  دـنگوس  ادـخ  هب  شاب ، هاگآ  هَّللادـبعابا ! يا  ُُهْتلَعََفل ؛ یَمَدَو ، یِـسْفَن  ْنِم  َّیَلَع  ُّزَعَأ  ٍءْیَِـشب  َْلتَْقلاَو  َْمیَّضلا 
منک رود  امش  زا  ار  ملظ  ندش و  هتـشک  منوخ ، ناج و  زا  رتزیزع  يزیچ  اب  متـسناوتیم  رگا  تسین . وت  زا  رتبوبحم  رتزیزع و  نم  دزن  یـسک 
شاب هاوگ  هَّللادبعابا ! يا  وت  رب  مالس  َکیبَأ ؛ يدُهَو  َكادُه  یَلَع  یِّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهَّللاِْدبَعابَأ ! ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  : » تفگ سپـس  مدرکیم .» نینچ 

«. مشابیم تردپ  وت و  هقیرط  رب  نم  هک 
رد هک  ارچ  متخانـش  ار  يو  دـیآیم ، نادـیم  يوس  هب  مدـید  ار  وا  هک  یتـقو  دـیوگیم : میمت » نب  عـیبر  . » تفاتـش نادـیم  يوـس  هب  هاـگنآ 

ِیبَأ ُْنبا  اذه  ِدوُسُْألا ، ُدَسَأ  اذه  ُساّنلا ! اهُّیأ  : » متفگ منایرکـشل  هب  ور  نیا  زا  دوب ، مدرم  نیرتعاجـش  وا  مدوب ، هدید  ار  وا  تعاجـش  اهگنج 
«. دیورن شدربن  هب  امش  زا  سکچیه  تسا ، بیبشیبا  دنزرف  وا  تسا ، ناریش  ریش  درم ، نیا  نایهاپـس ! يا  ْمُْکنِم ؛ ٌدَحَأ  ِْهَیلِإ  َّنَجُرْخَیال  ِبِیبَش 

: دز دایرف  دید  نینچ  نوچ  دعـس  رمع  دورب . يو  فاصم  هب  درکن  تأرج  یـسک  اّما  داد ؛ رـس  لُجَر » الا  لُجَر ، الا   » دایرف نادـیم  رد  وا  یلو 
«. دینک ناراب  گنس  وس  ره  زا  ار  وا  امش ، رب  ياو  ٍِبناج ؛ ِّلُک  ْنِم  ِةَراجِْحلِاب  ُهوُخَضْرإ  ْمُکَْلیَو ! »

نخـس دـش و  روهلمح  فرط  ره  هب  درک و  باترپ  رـس  تشپ  دروآ و  نوریب  نت  زا  هرز  دـید ، ار  اـهنآ  هنادرمناوجاـن  موجه  یتقو  سباـع » »
: دوب نیا  شلد 

موش ناج  رسارس  مراذگب  مسج  موش  نایرع  نم  هک  دمآ  نآ  تقو 
تسا یگدنیاپ  یگدنز  نیز  مَهَر  نوچ  تسا  یگدنز  رد  نم  ِگرم  مدومزآ ،

. دیسر تداهش  هب  داتفا و  نیمز  رب  يو  حورجم  ندب  ات  درک  هلمح  وا  هب  وس  ره  زا  نمشد 
دوب و یعدـم  کـی  ره  دـندرکیم و  هعزاـنم  مه  اـب  هک  دوب  ینادرم  تسد  رد  سباـع  رـس  هک  مدوب  دـهاش  نم  دـیوگیم : میمت » نب  عیبر  »

رمع ماهتشک . ار  سباع  نم  هک  درکیم  راختفا 
464 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 «. » تسا هتشکن  رفن  کی  ار  وا  : » تفگ داد و  نایاپ  عازن  نیا  هب  دعس 
هیلع نیـسح  ماما  يوس  هب  ندش  ادج  زا  سپ  هک  دوب  يرـس  نیموس  سباع  رـس  هدانج ،» نب  ورمع   » و یبلک » ریمع  نب  هَّللادـبع   » رـس زا  دـعب 

«2 . » دش باترپ  مالسلا 
***

نادـیم هب  هنوگنیا  نمـشد  رباربان  هنادرمناوجان و  هلمح  ماـگنه  هب  دربن  نادـیم  رد  هک  دراد  غارـس  سباـع »  » نوچمه ینادرم  رتمک  خـیرات 
راختفارپ یتداهـش  لابقتـسا  هب  دـنک و  راسمرـش  هدنمرـش و  ار  وا  و  دزاتب ، نمـشد  رب  دوخ  هحلـسا  اب  دزیرب و  رود  ار  یعافد  لـئاسو  دـیایب ،

. تسا هدش  هدید  رتمک  شریظن  هک  دباتشب 

464 ص :  یمابش .....  دعسا  نب  ۀلظنح  - 94

هب ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  دوب  حیصف  يدرم  نوچ  و  دوب ، نآرق  ناظفاح  نایراق و  زا  عاجش و  رونخس و  يدرم  هعیش و  هتسجرب  ياههرهچ  زا 
اب ار  نمـشد  هاپـس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  داهج  نذا  نتفرگ  زا  سپ  اروشاع  زور  رد  وا  داتـسرفیم . دعـس  نب  رمع  دزن  شیوخ  هدنیامن  ناونع 

: درک هظعوم  نایب  نیا 
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ِمْوَق اَیَو  ِداَبِْعلِّل * ًاْملُظ  ُدـیُِری  ُهَّللا  اَمَو  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  َنیِذَّلاَو  َدوُمَثَو  ٍداَعَو  ٍحُون  ِمْوَق  ِْبأَد  َْلثِم  ِباَزْحَْألا * ِمْوَی  َْلثِّم  ْمُْکیَلَع  ُفاَـخَأ  یِّنِإ  ِمْوَق  اَـی  » »
«3 « » ٍداَه ْنِم  َُهل  اَمَف  ُهَّللا  ِْللُْضی  ْنَمَو  ٍمِصاَع  ْنِم  ِهَّللا  َنِّم  ْمَُکل  اَم  َنیِِربْدُم  َنوُّلَُوت  َمْوَی  ِداَنَّتلا * َمْوَی  ْمُْکیَلَع  ُفاَخَأ  یِّنِإ 

«4  » يرَْتفا ِنَم  َباخ  ْدَقَو  ٍباذَِعب  ُهَّللا  ُمُکَتِحُْسیَف  ًاْنیَسُح  اُوُلتْقَتال  ُمْوَق  اَی  ، 
دومث داع و  حون و  موق  تشونرس  نوچمه  یتشونرس  زا  و  مکانمیب ! نیشیپ  ماوقا  باذع )  ) زور دننامه  يزور  زا  امـش  رب  نم  نم ! موق  يا   ؛

شناگدنب رب  یمتس  ملظ و  دنوادخ  و  مسرتیم ، نایغط ) رفک و  كرش و  زا   ) دندوب نانآ  زا  دعب  هک  یناسک  و 
__________________________________________________

29 ص 28 - ج 45 ، راونالاراحب ، 252 و  ص 251 - مّرقم ، نیسحلا  لتقم  هب : دوش  عوجر  ( 1)
ص 76 نیعلاراصبا ، ( 2)

32 هیآ 28 - رفاغ ، ( 3)
هط هروس  هیآ 61  زا  سابتقا  ( 4)

465 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ییاـج هب  ناشیادـص  یلو  دـنبلطیم  يراـی  مـه  زا  و   ) دـننزیم ادـص  ار  رگیدـکی  مدرم  هـک  يزور  زا  امـش  رب  نـم  موـق ! يا  دـهاوخیمن .

امش يارب  دنوادخ  باذع )  ) ربارب رد  یهاگهانپ  چیه  اما  دینکیم ، رارف  دینادرگیمرب و  يور  هک  زیخاتسر  زور  نامه  مکانمیب ، دسریمن )
دیشکن ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مدرم ! يا  تسین . وا  يارب  ياهدننک  تیاده  دزاس ، هارمگ  شلامعا ) رطاخ  هب   ) دنوادخ ار  سک  ره  و  تسین ،

«. دوشیم دیماان  ددنبب ، غورد  ادخ ) رب   ) سک ره  هتبلا  و  درک ، دهاوخ  نکهشیر  ار  امش  دنوادخ  باذع  هک 
: دومرف يو  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  ماما 

ُمِِهب َْفیَکَف  ََکباحْصَأَو ، َكوُحیبَتْسََیل  َْکَیلإ  اوُضَهَنَو  ِّقَْحلا  َنِم  ِْهَیلإ  ْمُهَتْوَعَد  ام  َْکیَلَع  اُّودُر  َنیح  َباَذَْعلا  اُوبَجْوَتْسا  ِدَق  ْمُهَّنإ  ُهَّللا  َکَمِحَر  »
ناج دصق  دنتفریذپن و  اهنآ  یلو  يدناوخ  ارف  قح  هب  ار  نانآ  هک  نامز  نآ  رد  داب ! وت  رب  ادخ  تمحر  َنیِِحلاَّصلا ؛ َکَناوْخإ  اُولَتَق  ْدَـقَو  َنْآلا 

نیگنر اهنآ  نوخ  هب  ار  ناشتـسد   ) اهنآ هکنیا  هچ  تسا ) هدـش  رید  رگید  لاح  . ) دـندش دـنوادخ  باذـع  راوازـس  دـندومن ، ار  تنارای  وت و 
!!«. دناهتشک ار  وت  حلاص  ناردارب  و  دناهدرک )

«1 . » يرتراوازس قح  كرد  هب  رتاناد و  نم  زا  امش  موش ، تیادف  یتفگ ، تسار  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ  رد  هلظنح » »
.»؟ موشن قحلم  مناردارب  هب  مباتشن و  ترخآ  يوس  هب  نم  ایآ  : » دیسرپ ماما  زا  هلظنح  نآ  زا  سپ 

هب تسا و  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  رتهب  یَملاع  هب  باتـشب  یْلبَیال ؛ ٍکـُْلم  یلإَو  اـهیف  اـمَو  اْینُّدـلا  َنِم  ٍْریَخ  َیلإ  ُْحر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما 
«. ددرگن هنهک  هک  یتنطلس  يوس 

ِیف اَنَْنَیب  َو  َکَْنَیب  َفَّرَعَو  َِکْتَیب  ِلـْهَأ  یَلَع  َو  َکـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللاِدـْبَعَابَأ ، اَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا  : » درک ضرع  یظفاحادـخ  ناونع  هب  هلظنح 
«. ِۀَّنَْجلا

«2 . » دمآ لیان  تداهش  ضیف  هب  نینوخ  يرازراک  زا  سپو  تفاتش  نمشد  يوسهب  هاگنآ 
__________________________________________________

هیلع نیسحلا  مامالا  ۀعوسوم  ص 251 و  مّرقم ، نیسحلا  لتقم  ص 23 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ص 24 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ( 1)
ص 45 مالسلا ،

ص 605 ج 1 ، هعیشلانایعا ، ص 72 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 23 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، هب : دوش  عوجر  ( 2)
466 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

466 ص :  قورسم .....  نب  جاّجح  - 95
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، تسا تکرح  رد  البرک  يوس  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دینش  هک  یماگنه  دوب ، هفوک  نکاس  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  يو 
«1 . » دش قحلم  ترضح  نآ  هب  هار  نیب  رد  دش و  جراخ  هفوک  زا  ماما  لابقتسا  هب  دوخ  وا 

«2 . » تفگ ناذا  ماما  رما  هب  رهظ  ماگنه  دمآرد ، مالسلا  هیلع  ماما  لباقم  رد  ّرح  رکشل  هک  يزور 
درک توعد  ماما  يودرا  هب  ار  یفعج » ّرح  نب  هَّللادیبع   » مالـسلا هیلع  ماما  رما  هب  يو  البرک - هار  نیب  لزانم  زا  یکی  لتاقمینب -» رـصق   » رد

«3 . » تفریذپن هَّللادیبع  یلو 
قرغ شاهرهچ  هک  یلاح  رد  هزرابم  یتدم  زا  سپ  تفر و  نادیم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هزاجا  اب  يو  دش  غاد  گنج  رونت  نوچ  اروشاع  زور 

: دناوخ ار  زجر  نیا  تشگرب و  ترضح  نآ  يوس  هب  دوب  هدش  نوخ 
اَّیبَّنلا َكَّدَج  یْقلَأ  َمْوَْیلا  ًاّیِدْهَم  ًایداه  یسْفَن  َْکتَدَف 

اّیِصَولا ُُهفِْرعَن  يذَّلا  َكاَذ  ًاِّیلَع  يدَّنلا  اَذ  َكابَأ  َُّمث 
لضف و بحاص  نآ  یلع ، تردـپ  سپـس  درک . مهاوخ  تاقالم  ار  ربمایپ  تّدـج  زورما  هدـش : تیادـه  رگتیادـه ، يا  وت  نابرق  هب  مناج  »

«4 «. » میسانشیم ربمایپ  ّیصو  ار  وا  هک  یسک  نامه  ار ، ناسحا 
«. درک مهاوخ  تاقالم  وت  زا  سپ  ار  راوگرزب  ود  نآ  مه  نم  يرآ ، َكَِرثَأ ؛ یلَع  امُهاْقلَأ  اـَنَأَو  ْمَعَن  : » دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگنآ 

«5»
. دمآ لیان  تداهش  راختفا  هب  نیگنس  يدربن  زا  سپ  تشگزاب و  نادیم  هب  وا 

__________________________________________________

ص 89 نیعلاراصبا ، (. 1)
ص 427 دیفم ، داشرا  (. 2)

ص 188 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  هب : دوش  عوجر  (. 3)
ص 568 ج 4 ، ۀعیشلا ، نایعا  ص 91 و  نیعلاراصبا ، ص 103 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 254 ؛ مّرقم ، نیسحلا  لتقم  (. 4)

ص 254 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  (. 5)
467 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

467 ص :  یفنح .....  هَّللادبع  نب  دیعس  - 96

. داد مالسلا  هیلع  ماما  لیوحت  هکم  رد  دصاق  نیرخآ  ناونع  هب  ار  نایفوک  همان  و  دوب ، هفوک  رد  هعیش  ناگرزب  زا  روالد و  عاجش و  يدرم  وا 
هناور هفوک  مدرم  يوس  هب  شیوخ  ناـسرهمان  کـیپ و  ناوـنع  هب  ار  يو  لـیقع ، نب  ملـسم  مازعا  زا  لـبق  هفوـک ، مدرم  باوـج  رد  زین  ماـما 

. تخاس
هیلع نیسح  ماما  يوس  هب  ياهمان  اب  ًاددجم  ار  وا  زین  لیقع  نب  ملسم  درک . تعیب  ملسم  اب  دش و  هفوک  دراو  ملـسم  هکنآ  ات  دنام  هفوک  رد  وا 

. داتسرف مالسلا 
ضرع داد  ار  نطو  هب  تشگزاب  هزاجا  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نوچ  دش و  بایفرش  مالـسلا  هیلع  ماما  روضح  هب  هکم  رد  مود  هبترم  يارب  وا 

. مشاب هدرک  تاعارم  تاهرابرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  قح  ات  درک  مهاوخن  اهر  ار  وت  مسق  ادخب  هن  درک :
َکَنوُد یِمامَح  یْقلَأ  یَّتَح  َُکْتقَراف  ام  ًةَّرَم ، َنیْعبَـس  َِکلذ  ِیب  ُلَعُفیَو  يرْذُأ  َُّمث  ُقَرْحُأ  َُّمث  اـیْحُأ  َُّمث  ُلَـتقُأ  یِّنَأ  ُمَلْعَأ  َْول  ِهَّللاَو  : » دوزفا هاـگنآ 

هتـشک هک  منادب  رگا  دنگوس ! ادـخ  هب  ًادـَبَأ ؛ اَهل  َءاضَْقنا  َال  یتَّلا  ُۀَـمارَْکلا  ُدـَْعب  َیِه  َُّمث  ٌةَدِـحاو  ٌۀَْـلتَق  َْوأ  ٌۀـَتْوَم  َیِه  امَّنإَو  َِکلذ  ُلَْعفَأ  َْفیَکَو 
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زا زگره  دنهد  ماجنا  راب  داتفه  نم  اب  ار  راک  نیا  دنهدیم و  داب  هب  ار  مرتسکاخ  دـننازوسیم و  ارم  هاگنآ  مدرگیم ، هدـنز  سپـس  موشیم 
نآ زا  سپ  تسا و  راب  کی  اهنت  ندـش  هتـشک  ای  گرم  هک  یلاح  رد  منکن  نینچ  ارچ  مهد ، ناـج  وت  هار  رد  هکنآ  اـت  موشیمن  ادـج  اـمش 

«1 !«. » درادن ییاهتنا  هک  تسا  یتمارک 
ترضح نآ  راکادف  نارای  زا  دنچ  ینت  و  هَّللادبع » نب  دیعس   » داتسیا زامن  هب  اهریت  ناراب  ریز  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  اروشاع  زور 

ناج هب  دوخ  يولهپ  هنیـس و  تروص و  رد  ناوت  مامت  اب  ار  اهریت  درد  دـندرک و  اهریت  رپس  ار  شیوخ  ندـب  دنداتـسیا و  ماما  يور  شیپ  رد 
: تفگ داتفا و  نیمز  رب  شندب  رد  ریت  هدزیس  تباصا  اب  دیعس  دندیرخ ،

؛ َکِِّیبَن ِۀَّیِّرُذ  ِةَرُْـصن  ِیف  ََکباَوث  ُتْدَرا  یِّنإَف  ِحارَْجلا  َِملَأ  ْنِم  ُتیَقل  اـم  ُهِْغْلباَو  َمـالَّسلا  یِّنَع  َکَِّیبَن  ِْغْلبَأ  َّمُهَّللَأ  َدوُمَثَو ، ٍداـع  َنَْعل  ْمُْهنَْعلا  َّمُهَّللَأ  »
! زاس رود  دوخ  تمحر  زا  ار  تعامج  نیا  ایادخ 

__________________________________________________

ص 88 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  ص 70 و  ج 45 ، راونالاراحب ، (. 1)
468 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

زا مفده  هک  زاس ، ربخ  اب  ار  وا  هدیسر  نم  هب  هک  يدرد  زا  نک و  غالبا  تربمایپ  هب  ار  ممالـس  ادنوادخ  يدرک ، دومث  داع و  موق  اب  هکنانچ 
«. تسا وت  شاداپ  هب  ندیسر  يارب  تربمایپ ، هیرذ  يرای  هار  رد  جنر  درد و  همه  نیا  لمحت 

: درک ضرع  تسیرگن و  ماما  ینارون  هرهچ  هب  دوشگ و  ار  شنامشچ  هاگنآ 
.»؟ مدومن افو  مدرک و  لمع  ماهفیظو  هب  ایآ  ِهَّللا ؛ ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ُْتیَفَوَأ  »

«. تفر یهاوخ  تشهب  هب  نم  شیپاشیپ  وت  يرآ ، ِۀَّنَْجلا ؛ ِیف  یِمامَأ  َْتنَأ  ْمَعَن ، : » دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
«1 . » درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  دش و  يداش  رورس و  قرغ  مالک  نیا  ندینش  اب  هَّللادبع » نب  دیعس  »

***
تفرعم يالاب  حطس  نآ  زا  رتمهم  تسین ، ترضح  نآ  فادها  رس  رب  ناج  نداهن  هلأسم  اهنت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  تداهـش  هلأسم 

تسا تیالو  يانعم  حیحص  كرد  و  ترضح ، نآ  نامرف  ماجنا  يارب  ناشطرـش  دیقیب و  یگدامآ  مالـسلا و  هیلع  ماما  ماقم  هب  تبـسن  اهنآ 
. دنزیم جوم  نانآ  تاملک  يالهبال  رد  هک 

468 ص :  ّرذیبأ .....  یلوم  « 2  » نوَج - 97

- رذوبا هاگدیعبت  هذبر - رد  وا  دوب . هدیشخب  يرافغ  رذوبا  هب  درک و  يرادیرخ  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  یهایس  مالغ  نْوَج » »
ماما سپس  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تمدخ  رد  تشگزاب و  هنیدم  هب  يرجه  لاس 32  رد  رذوبا  تداهـش  زا  سپ  دوب و  رذوبا  هارمه 

هکم هب  هنیدم  زا  ماما  هارمه  هب  وا  دوب . مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  رد  نآ  زا  سپ  مالسلا و  هیلع  یبتجم  نسح 
__________________________________________________

ص 126 نیعلاراصبا ، ص 606 و  ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  (. 1)
ص 403) ج 3 ، فارشالا ، باسنا  هب : دوش  عوجر  . ) دناهتسناد ّيَوُح »  » ار يو  مان  یخرب  دناهدرک و  تبث  نیَوُج  ار  شمان  یضعب  (. 2)

469 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 . » دمآ البرک  هب  اجنآ  زا  و 

وت يدازآ ! ام  بناج  زا  وت  انِقیرَِطب ؛ ُْلْتبَت  الَف  ِۀَِـیفاْعِلل  ًابَلَط  انَتِْعبَت  امَّنِإَف  یّنِم ، ٍنْذإ  ِیف  َْتنَأ  : » دومرف يو  هب  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
«. نکم راتفرگ  ام  هار  رد  ار  شیوخ  سپ  يدوب ، هارمه  ام  اب  تیفاع  يوجتسج  رد 
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ِةَّدِّشلا ِیفَو  ْمُکَعاـِصق  ُسَْحلَأ  ِءاـخَّرلا  ِیف  اـَنَأ  هَّللا ! ِلوُـسَر  َْنباَـی  : » درک ضرع  هناـسمتلم  تخادـنا و  ترـضح  ياـهاپ  هـب  ار  دوـخ  نوـج » »
.»؟ منک ناتیاهر  يراتفرگ  رد  لاح  مدوب  امش  هناخ  سیل  هساک  اهیشوخ  رد  ربمایپ ! رسپ  ْمُُکلُذْخأ ؛؟

: دوزفا هاگنآ 
ِهَّللاَو ال ـال  ینَْول  َّضَْیبَـیَو  ِیبَـسَح  َفُرْـشَیَو  یِحیر  َبیطََیل  ِۀَّنَْجلاـِب  َّیَلَع  ْسَّفَنَتَف  ٌدَوْسَأـَل  ِینَْول  َّنإَو  ٌمیئََلل  یبَـسَح  َّنإَو  ٌِنْتنَُمل  یِحیر  َّنِإ  ِهَّللاَو  »

تشهب سپ  تسا  هایس  ماهرهچ  زیچان و  مبَسَح  دنیاشوخان ، میوب  منادیم  دنگوس  ادخب  ْمُِکئامِد ؛ َعَم  ُدَوْسَْألا  ُّمَّدلا  اَذَه  َِطلَتْخَی  یّتَح  ْمُُکقِرافُأ 
اب نم  نوخ  نیا  ات  دش  مهاوخن  ادج  امش  زا  دنگوس  ادخ  هب  ددرگ . دیفس  میامیـس  فیرـش و  مبَـسَح  شوخ و  میوب  ات  راد  ینازرا  نم  رب  ار 

«2 «. » دزیمایب امش  نوخ 
: دناوخیم ار  زجر  نیا  تفاتش و  نادیم  يوس  هب  نامداش  وا  داد . هزاجا  يو  هب  ماما  راتفگ ، نیا  زا  سپ 

«3  » ِدَّنَهُملا ِعِطاْقلا  ِّیفِرْشُْملِاب  ِدَوْسَْألا  َبْرَض  ُراَّجُفلا  يََرت  َْفیَک 
«4  » ِدِرْوَْملا َمْوَی  َۀَّنَْجلا  ِِهب  وُجْرَأِدَْیلاَو  ِناسِّللِاب  ْمُْهنَع  ُّبُذَأ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لآ  زا  نم  هدید . بآ  هدننکادج و  ناّرب و  ِریشمش  دننیبیم ؟ ار  هایس  مالغ  نیا  ریـشمش  برـض  هنوگچ  نارجاف ، »
«. ددرگ مبیصن  تشهب  تمایق  زور  مراودیما  نآ  اب  منکیم و  عافد  منابز  تسد و  اب 

__________________________________________________

ص 105 نیعلا ، راصبا  هب : دوش  عوجر  ( 1)
ص 605 ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ص 150 و  مومهملا ، سفن  ص 23 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ص 252 ؛ مّرقم ، نیسحلا  لتقم  ( 2)

ص 297. ج 4 ، هعیشلانایعا ، ( 3)
23 ص 22 - ج 45 ، راونالاراحب ، ( 4)

470 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: درک اعد  شقح  رد  هنوگنیا  دش و  رضاح  يو  نیلاب  رب  ماما  دمآ . لیان  تداهش  ضیف  هب  ات  دیگنج  سپس 

وا يوب  و  نادرگ ، دیفـس  ار  وا  هرهچ  ایادخ  ٍدَّمَُحم ؛ ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  ْفِّرَعَو  ِراْربَْألا ، َعَم  ُهْرُـشْحاَو  ُهَحیر ، ْبِّیَطو  ُهَهْجَو ، ْضَِّیب  َّمُهَّللَأ  »
«1 «. » زاس رارقرب  ییانشآ  تشهب ) رد   ) دمحم لآ  دمحم و  وا و  نیب  نک و  روشحم  راربا  اب  ار  وا  و  نادرگ ، شوخ  ار 

اب هک  دنتفای  یلاح  رد  ار  نوج  رکیپ  دندش ، رضاح  البرک  نادیهش  نفد  يارب  یعمج  هک  هاگنآ  تسا : هدش  لقن  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا 
«2 . » دیسریم ماشم  هب  نآ  زا  یشوخ  رایسب  يوب  زور  دنچ  تشذگ 

***
! دوب دنهاوخ  تفرعم  زا  ياهیاپ  هچ  رد  صاخ  نارای  باحصا و  دشاب ، نینچ  یمالغ  تفرعم  هک  یماگنه  يرآ 

470 ص :  لاله .....  نب  عفان  - 98

نآرق يراق  عاجـش و  راوگرزب ، يدرم  تشاد . تکرـش  ترـضح  نآ  ياهگنج  مامت  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  ناراـی  زا  يو 
. تسویپ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هار  نیب  رد  لیقع  نب  ملسم  تداهش  زا  لبق  وا  دوب .

هب دوـب  دعـس  نبا  هاپـس  رد  هک  ۀـظَرَق » نب  یلع   » شردارب دیـسر ، تداهـش  هـب  ـالبرک - يادهـش  زا  یکی  ۀـظَرَق -» نـب  ورمع   » هـک یماـگنه 
. دریگب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  ار  شردارب  ماقتنا  ات  درب  هلمح  ماما  هاگودرا  يوس  هب  وا  یهاوخنوخ 

تدـش هب  عفان  دـندرک  هلمح  عفاـن  هب  دعـس  نبا  نایهاپـس  زا  يدادـعت  تخاـس . حورجم  ار  وا  داتـسیا و  شلباـقم  رد  لـاله » نب  عفاـن   » یلو
: دناوخیم ار  زجر  نیا  دیگنجیم و 
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__________________________________________________

ص 24 ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 150 و  مومهملا ، سفن  ص 23 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 1)
ص 23 ج 45 ، راونالاراحب ، ( 2)

471 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
مالسلا هیلع  ِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُح  ِنید  یَلَع  ِینید  ِّیلَجَْبلا  ُّینَمَْیلا  ُمالُْغلا  اَنَأ 

«.« تسا مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  نید  نامه  منیئآ  نید و  متسه ، یلمج )  ) یلجب هلیبق  زا  و  ینمی ، یناوج  نم  »
مامت وا  ياهریت  هک  یماگنه  دومنیم . باترپ  درک و  مومـسم  ار  اهنآ  تشون و  دوخ  ياهریت  يور  ار  شمان  عفان ، دـنکیم : لقن  فنخموبا 

: تفگیم درک و  هلمح  دیشک و  فالغ  زا  ار  دوخ  ریشمش  دش ،
ِّیلَع ِنید  یلَع  اَنَأ  ِیلَمَْجلا  ُْربَزُْهلا  اَنَأ 

«. متسه مالسلا  هیلع  یلع  نید  رب  نم  متسه . یلمج  هلیبق  زا  يدرم  ریش  نم  »
دعس نبا  دزن  دندومن و  ریسا  ار  وا  دوب ، هدش  هتسکش  يو  ناوزاب  هک  یلاح  رد  درب و  شروی  عفان  رب  یعمجهتسد  تروص  هب  دعـس  نبا  هاپس 

«2 . » دناسر تداهش  هب  ار  وا  رمش  اجنآ  رد  دندرب ،

471 ص :  يدئاص .....  همامثوبا  - 99

زا سپ  درکیم ، تکرش  ترضح  نآ  اب  اهگنج  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نارای  زا  هعیـش و  هتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  وا 
هیلع نیـسح  ماما  ناگدـننک  توعد  هلمج  زا  هیواـعم ، گرم  زا  سپ  يو  دـیدرگ ، مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  ناراـی  زا  ترـضح  نآ 

يروآعمج دیرخ و  لوئسم  دوب ، هربخ  حالـس  تخانـش  رد  هکنآ  لیلد  هب  وا  دش  هفوک  دراو  لیقع  نب  ملـسم  نوچ  و  دوب . هفوک  هب  مالـسلا 
. درک هرصاحم  ار  هرامالاراد  شنامرف ، تحت  هاپس  اب  وا  دومن ، ریگتسد  ار  ةورع  نب  یناه  دایز ، نبا  هک  یماگنه  دش ؛ هحلسا 

رد لاله » نب  عفان   » قافتا هب  ماجنارـس  دش و  یفخم  یتدم  يو  مالـسلا  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  تداهـش  عاضوا و  رب  دایز  نبا  طلـست  زا  سپ 
. دش قحلم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هار  يانثا 

__________________________________________________

ص 27 ج 45 ، راونالاراحب ، ( 1)
ص 292 ج 3 ، ریثانبا ، لماک  ص 336 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  ( 2)

472 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
وت هب  هورگ  نیا  منیبیم  تیادـف ، هب  مناـج  هَّللادـبعابا ! يا  درک : ضرع  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  ماـما  رـضحم  هـب  اروشاـع  زور  رهظ  رد  ناـشیا 

زامن نیرخآ  نیا  منکیم ، تاقالم  ار  دنوادخ  نوچ  مراد  تسود  یلو  موش ! هتشک  دیاب  نم  وت ، زا  شیپ  دنگوس ! ادخ  هب  دناهدش . کیدزن 
. مشاب هدناوخ  وت  اب  تسا - هدیسر  شتقو  هک  ار -

: دومرف تشادرب و  نامسآ  يوس  هب  رس  مالسلا  هیلع  ماما 
. دهد رارق  نارازگزامن  زا  ار  وت  دنوادخ  يدروآدای ، هب  ار  زامن  اِهْتقَو ؛ ُلَّوَأ  اذه  ْمَعَن ، َنیرِکاَّذلا ! َنیِّلَصُْملا  َنِم  ُهَّللا  َکَلَعَج  َةالَّصلا ، َتْرَّکَذ  »

«. تسا زامن  تلیضف  تقو  نونکا  يرآ ،
: دومرف سپس 

«. میرازگ زامن  ات  دنیوشب  تسد  ام  زا  دیهاوخب  هورگ  نیا  زا  َیِّلَُصن ؛ یّتَح  اَّنَع  اوُّفُکَی  ْنَأ  ْمُهُولَس  »
: تفگ شخساپ  رد  رهاظم » نب  بیبح  !!«. » تسین هتفریذپ  امـش  زامن  : » هک دروآرب  دایرف  دیزی ) هاپـس  ناهدنامرف  زا  یکی   ) میمت نب  نیـصح 
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«1 «. » تسا هتفریذپ  وت  زامن  تسین و  هتفریذپ  ادخ  لوسر  لآ  زا  زامن  هک  يرادنپیم  رامح ! يا  »
نوچ تفگ و  ناذا  دوخ ) یمسر  نّذؤم  قورسم ، نب  جاّجح  ياج  هب   ) مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  میناوخیم : فنخموبا  زا  رگید  یتیاور  رد 

: دروآرب دایرف  دش ، غراف  نآ  زا 
نبا يا  وت ! رب  ياو  ِبْرَْحلا ؛ َیلِإ  ُدوُعَن  َو  َنوُّلَُـصتَو  َیِّلَُـصن  یّتَح  ِبْرَْحلا  ِنَع  ُفِقَت  الَأ  ِمالْـسِْإلا ، َِعیارَـش  َتیـسَنَأ  ٍدْعَـس  َْنب  َرَمُع  ای  َکَْلیَو  ای  »
زین امش  میراد و  اپ  هب  زامن  ات  یشکیمن  گنج  زا  تسد  ماگنه  نیا  رد  ارچ  ياهدرک ؟ شومارف  ار  یمالـسا  تاروتـسد  ماکحا و  ایآ  دعس ؛

.»؟ میهد همادا  دربن  هب  هاگنآ  دیناوخب و  زامن 
«2 !!«. » تسا هدش  هریچ  وا  رب  ناطیش  ُناْطیَّشلا ؛ ِْهیَلَع  َذَوْحَتْسِإ  : » داد ادن  مالسلا  هیلع  ماما  دادن و  یخساپ  دعس  نبا 

دندرک و رپس  ار  هنیس  دنداتسیا و  ماما  ولج  نارای  زا  یضعب  تسا : هدمآ  یتیاور  رد  و 
__________________________________________________

( توافت رصتخم  اب   ) ص 21 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 334 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  ( 1)
ص 361 ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم  ( 2)

473 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 ! » دناوخ نمشد  ياهریت  ریز  رد  ار  دوخ  زامن  نیرخآ  ماما 

هک ماهتفرگ  میمصت  نم  هَّللادبعابا ! ای  : » درک ضرع  ترضح  نآ  هب  دروآ ، اجب  نادیهش  ماما  رس  تشپ  ار  شزامن  نیرخآ  يدئاص  همامثوبا 
«. منیبب هتشک  اهنت و  ار  امش  مشاب و  هدنز  هک  مرادن  شوخ  موش و  قحلم  منارای  هب 

«. دش میهاوخ  قحلم  امش  هب  يدوز  هب  زین  ام  : » دومرف داد و  هزاجا  ماما 
سیق  » شیومع رـسپ  دیطلغرد و  نیمز  هب  دایز  تاحارج  رثا  رد  هکنآ  ات  دش  لوغـشم  رازراک  هب  تخـس  تفاتـش و  نادیم  هب  نیا  زا  سپ  وا 

«2 . » دناسر تداهش  هب  ار  وا  دوب ، دعسنبا  هاپس  رد  تشاد و  هنیرید  یتوادع  يو  اب  هک  يدئاص » هَّللادبع  نب 
***

ّتیدوبع و یعقاو  ینعم  تخاس و  راکـشآ  قح  هار  نایهار  يارب  ار  زامن  موهفم  درک و  هدـنز  ار  زاـمن  حور  ریظن ، یب  یخیراـت و  زاـمن  نیا 
رگا و  دیـشک ، روز  رز و  ناگدنب  ناتـسرپایند و  یناطیـش  ياهتب  یلایخ و  ياهدوبعم  رب  خرـس  ملق  و  داد ، ناشن  ار  دوبعم  هار  رد  يزابکاپ 

، اـهلاس نیا  رد  هک  تساـبیز  هچ  تسا و  ناذا  زاـمن و  نآ  تکرب  هـب  تـسا  دـنلب  ناذا  ریبـکت و  يادـص  اهرهـش  دـنلب  ياـههنذأم  زا  زورما 
. دنروآیم اجب  زامن  دننکیم و  فّقوت  دنتسه ، یناکم  ره  نزرب و  يوک و  ره  رد  اروشاع  رهظ  ماگنه  هب  يرادازع  تاجهتسد 

473 ص :  دش ..... ! هدوشگ  ناتیور  هب  تشهب  ياهرد  - 100

: دومرف درک و  باطخ  شنارای  هب  دناوخ  ار  اروشاع  رهظ  زامن  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه 
اذه َو  اهُروُح ، َو  اُهنادـْلُو  ْتَفَّلََأت  َو  اهُروُُصق ، ْتَنِّیُز  َو  اهُراِمث ، ْتَعَْنیا  َو  اهُراْهنا ، ْتَلَـصَّتا  َو  اُهباْوبا ، ْتَِحُتف  ْدَـق  َۀَّنَْجلا  ِهِذـه  َّنا  یباحْـصَأ  ای  »

، ْمُْکَیلِإ َنُوقاتْـشُم  ْمُه  َو  ْمُِکب ، َنوُرَـشابَتَی  َو  ْمُکَموُدـُق ، َنوُعَّقَوَتَی  یّمُأ  َو  یبَأ  َو  ُهَعَم ، اُوِلُتق  َنیذَّلا  ُءادَـهُّشلا  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُـسَر 
اُوماحَف
__________________________________________________

ص 606 ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  ( 1)
ص 70 ج 4 ، ریثانبا ، لماک  ص 336 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  هب : دوش  عوجر  70 و  ص 69 - نیعلاراصبا ، ( 2)

474 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
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«. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِمَرَح  ْنَع  اوُّبَذ  َو  ِهَّللا  ِنید  ْنَع 
شیاهرصق هدیسر و  شیاههویم  هتسویپ و  مه  هب  شیاهرهن  تسا . هدش  هدوشگ  نآ  ياهرد  هک  تسا  تشهب  نیا  یتسار  هب  نم ! نارای  يا  »

ردپ و دندیسر و  تداهش  هب  شباکر  رد  هک  ییادهـش  ادخ و  لوسر  نیا  و  دناهدمآ ، درگ  امـش ) راظتنا  رد   ) شروح نامالغ و  و  هتـسارآ ،
دینک و تیامح  ادخ  نید  زا  دنیامش . رادید  قاتشم  دنهدیم و  ار  امش  ندمآ  تراشب  دنشکیم و  ار  امش  راظتنا  یگمه  هک  تسا  نم  ردام 

«. دییامن عافد  ادخ  لوسر  مرح  زا 
: دنداد ادن  مالسلا  هیلع  ماما  نارای  هب  دندمآ و  نوریب  لاح  ناشیرپ  نانآ  دز  ادص  ار  شنانز  نادناخ و  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

ماما و زا  دـییامن و  عافد  ادـخ  لوسر  مرح  زا  دـینک و  تیامح  ادـخ  نید  زا  ادـخ ! هب  ار  امـش  نانمؤم ! هورگ  يا  ناناملـسم و  تعامج  يا  »
راوج رد  ام  ناگیاسمه  امـش  نونکا  تسا و  هدرک  شیامزآ  ار  امـش  ام ، ببـس  هب  دنوادخ  هک  ارچ  دـینک ، ینابیتشپ  ناتربمایپ  رتخد  دـنزرف 

. دیامرف تیانع  تکرب  امش  هب  ام  هیحان  زا  دنوادخ  دینک ، عافد  سپ  دیشابیم . ام  ناّبحم  ناراوگرزب و  ام و  ّدج 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگنآ 

شتآ مه  نیا  دـیروآ و  تسد  هب  ار  نآ  تسا . تشهب  نیا  نآرق ! ِتّما  يا  اْهنِم ؛ اُوبِرْهاَف  ُراَّنلا  ِهِذـه  َو  اهُوُبلْطاَف ، ُۀَّنَْجلا  ِهِذـه  ِنآرُْقلا ! َۀَّمُأ  ای  »
«. دیزیرگب نآ  زا  تسا ، مّنهج 

«1 . » دندرک دنلب  قوش )  ) هیرگ يادص  دنتفگ و  کیّبل  ترضح  نآ  يادن  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نارای 
***

. تسا زیگناتفگش  دناهدوشگ  تداهش  يارب  ار  دوخ  شوغآ  شنارای  ماما و  هک  یساّسح  تاظحل  نیا  رد  نافرع  قشع و  شـشوج  یتسار 
. تسا زجاع  نآ  نایب  حرش و  زا  اههژاو  تاملک و 

__________________________________________________

ص 360 ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم  ( 1)
475 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. دنرورسم دنهدیم و  رس  قوش  هیرگ  نارای  دهدیم و  تشهب  يوس  هب  اهنآ  زاورپ  تداهش و  زا  ربخ  تحارص  اب  مالسلا  هیلع  ماما 
ناونع هب  قشع  نامیا و  ملع و  يراکادـف و  راثیا و  همه  نیا  دـش و  ینادواج  تبث و  هشیمه  يارب  ـالبرک  خـیرات  رد  هوکـشرپ  تاـظحل  نیا 

اب گرم  هنادنمتفارـش و  یگدـنز  مسر  هار و  دـشخردیم و  هشیمه  يارب  نادرمگرزب  نآ  راختفا  رپ  خـیرات  یناـشیپ  رد  راگدـنام  یـسرد 
. دنکیم میسرت  ار  تمظع  تّزع و 

. نیملاعلا ّبر  ای  نیمآ  میشابن . نامورحم  هرمز  رد  و  ددرگ ، ام  هرهب  بیصن و  مه  روهط  بارش  نیا  زا  یماج  شاک  يا 

475 ص :  جراوخ .....  زا  ردارب  ود  - 101

البرک هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  يارب  دعـس  نب  رمع  اب  دندوب و  جراوخ  زا  ود  ره  ثراح » نب  فوتحلاوبا   » و ثراح » نب  دعـس  »
، دندینـش ار  لوسر  لآ  ناکدوک  نانز و  يادـص  دندیـشون و  تداهـش  تبرـش  ماما  نارای  هک  یماگنه  اروشاع  رهظ  زا  دـعب  دـندوب ، هدـمآ 
، دنک دنوادخ  ینامرفان  هک  یـسک  زا  تسا و  دنوادخ  هژیو  مکح  ُهاصَع ؛ ْنَِمل  َۀَـعاط  الَو  ِهَِّلل  ّالإ  َمْکُح  ال  : » دـنتفگ دـندش و  بلقنم  ناهگان 
وا اب  هنوگچ  سپ  میراد  تمایق  زور  ار  شدج  تعافش  دیما  ام  تسا و  ربمایپ  رتخد  رـسپ  نیـسح  نیا  : » دندوزفا سپـس  درک .» تعاطا  دیابن 

«. میگنجب
«1 . » دندیسر تداهش  هب  ات  دندرک  هزرابم  ردقنآ  دندرب و  هلمح  هفوک  هاپس  هب  فرح  نیا  نتفگ  اب  نانآ 

475 ص :  ورمع .....  نب  دیوس  - 102
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475 ص :  ورمع .....  نب  دیوس  - 102

«2 . » دناوخیم زامن  رایسب  هک  دوب  گرزب  يدرم  وا 
__________________________________________________

ص 94 نیعلاراصبا ، ص 240 و  مّرقم ، نیسحلا  لتقم  هب : دوش  عوجر  ص 319 ؛ ج 2 ، ۀعیشلا ، نایعا  (. 1)
ص 24 ج 45 ، راونالاراحب ، (. 2)

476 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: دناوخ ار  زجر  نیا  تشاذگ و  نادیم  هب  اپ  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هزاجا  بسک  زا  سپ  وا  نیخروم  لقن  هب  انب 

يدَّنلا اَذ  ًاِّیلَع  َْربِْحلا  َکَْخیَشَو  ادَمْحَأ  یْقُلن  َمْوَْیلا  ُْنیَسُح  ُمِْدقا 
ادَشْرَْألا َمامُْهلا  َمْرَْقلا  کَّمَعَو  ادَعْسَْألا  ِیفاو  ِرْدَْبلاَک  ًانَسَحَو 

ادَعْقَم أّوَبَت  ِْنیَحانَْجلا  اَذَو  ادَسَأ  یعُْدی  ِهَّللا  ِْثَیل  َةَزْمَح 
ادَعَص اُوْلعَی  ِسْوَدْرِْفلا  ِۀَّنَج  ِیف 

هدیسر لامک  هب  هدراهچ  بش  هام  نآ  تردارب  یلع و  تراوگرزب  ردپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحا  تّدج  ات  مداهن  شیپ  مدق  نیسح ، يا  »
دنکیم و) زاورپ   ) نیرب تشهب  رد  هک  ار  لاب  ود  بحاص  نآ  رفعج )  ) دشیم و هدیمان  ادخ  ریش  هک  دشرا  دّیـس  اقآ و  نآ  هزمح  تیومع  و 

«1 «. » میامن رادید  دنتسه ، ییالاو  ماقم  ياراد 
هاپـس دش . شوهیب  داتفا و  نیمز  رب  نینوخ  هرهچ  اب  هناروالد  يرازراک  زا  سپ  و  درکیم ، هزرابم  عاجـش  يریـش  نوچ  گنج  نادـیم  رد  وا 

هک دینـش  دـمآ و  شوه  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  يو  یلو  دـندرک . اـهر  ار  وا  دـش  هتـشک  وا  هکنیا  ناـمگ  هب  نمـشد 
دندوب هتفرگ  نانمشد  ار  شریشمش  نوچ  و  تساخرب ، ياج  زا  داد و  دوخ  هب  یتکرح  وا  تسا ، هدش  هتشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دنیوگیم 

اب دـندرک و  هرـصاحم  ار  وا  دعـس  نبا  هاپـس  درب . هلمح  نمـشد  يوس  هب  تفرگ و  دوب  هداد  ياـج  شاهمکچ  ریز  اـپ  قاـس  رد  هک  يدراـک 
«2 . » دوب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  البرک  دیهش  نیرخآ  وا  دندناسر و  تداهش  هب  ار  وا  ریشمش  تابرض 

***
يافو اب  نارای  نیا  زا  يرایـسب  هک  تسا  هجوت  لباق  هتکن  نیا  تشذگ ، مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللادـبعابا  نارای  هرابرد  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب 

هار رد  ار  دوخ  نوخ  هرطق  نیرخآ  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
__________________________________________________

ص 346 ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 606 ؛ ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  (. 1)
ص 79 ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 346 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 606 ؛ ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ص 254 ؛ مّرقم ، نیسحلا  لتقم  (. 2)

477 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
یتح دندیزرویم  قشع  وا  هب  رمع  مامت  رد  دـندوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  صاخ  نارای  زا  دـنداد  مالـسا  تمظع  مالـسلا و  هیلع  ماما  فادـها 

هب دنداد و  ریسم  رییغت  دندش و  بلقنم  دنتـسیرگن  ار  لطاب  قح و  هلباقم  البرک و  هنحـص  هک  یماگنه  زین  ترـضح  نآ  نانمـشد  زا  یـضعب 
. دندادیم لیکشت  برع  تیلهاج  رصع  ياههلافت  ار  نمشد  رکشل  ناگدرکرس  هک  یلاح  رد  دنتسویپ  مالسلا  هیلع  ماما  رکشل 

477 ص :  شاب .....  دهاش  ایادخ  - 103

. دوب مدرم  نیرتوخشوخ  نیرتابیز و  وا  دش . دربن  هدامآ  هک  دوب  مشاه  ینب  زا  درف  نیلوا  ربکا ) یلع   ) مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح 
تسا بلاط  یبا  لآ  زا  دیهش  نیلّوا  وا  دناهتشون . لاس  یتیاور 25  هب  لاس و  ای 18  لاس  تداهش 19  ماگنه  رد  ار  ترضح  نآ  فیرش  ّنس 
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زا دیماان  لاح  نامه  رد  دومرف و  هزاجا  وا  هب  گنرد  یب  مالـسلا  هیلع  ماما  دیبلط . نادـیم  نذا  دـمآ و  شایمارگ  ردـپ  دزن  اروشاع  زور  هک 
. تخیر ورف  شناگدید  زا  کشا  ناراب  تسیرگن و  شیانعر  تماق  هب  وا ، تایح 

: درک ضرع  تشادرب و  نامسآ  يوس  هب  رس  تسیرگن ، ربکا » یلع   » شدنزرف ینارون  هرهچ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه 
انْقَتْشا اَذِإ  اَّنُک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  َِکلوُسَِرب  ًاقِْطنَم  َو  ًاْقلُخ  َو  ًاْقلَخ  ِساَّنلا  ُهَبْشا  ٌمالُغ  ْمِْهَیلِإ  َزََرب  ْدَقَف  ِمْوَْقلا ، ِءالُؤه  یلَع  ْدَهْشا  َّمُهَّللا  »
َةالُْولا ِضُْرت  َو ال  ًادَدـِق ، َِقئارَط  ْمُْهلَعْجا  َو  ًاـقیزْمَت ، ْمُْهقِّزَم  َو  ًاـقیْرفَت ، ْمُْهقِّرَف  َو  ِضْرَأـْلا ، ِتاـکََرب  ْمُهْعَْنما  َّمُهَّللا  ِهِهْجَو ، یلِإ  اـنْرَظَن  َکِِّیبَن  یلِإ 

«. انَنُوِلتاُقی اْنیَلَع  اوَدَع  َُّمث  انوُرُْصنَِیل  انوُوَعَد  ْمُهَّنِإَف  ًاَدبَأ ، ْمُْهنَع 
مدرم نیرتهیبش  راتفگ ، تریس و  تروص و  رظن  زا  هک  دوریم  نانآ  اب  هزرابم  هب  یناوج  کنیا  هک  شاب  هاوگ  رگمتس  هورگ  نیا  رب  ایادخ ! »

. میتسیرگنیم وا  هرهچ  هب  میدـشیم ، تربمایپ  رادـید  قاتـشم  هک  نامز  ره  اـم  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  وت ، لوسر  هب 
و هد ، رارق  یتوافتم  فلتخم و  ياههورگ  ار  نانآ  زاس و  یـشالتم  هدـنکارپ و  ار  نانآ  عامتجا  و  رادغیرد ، نانآ  زا  ار  نیمز  تاکرب  ایادـخ !

اهنآ نایلاو 
478 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ام اـب  گـنج  هب  هناراکمتـس  کـنیا  یلو  دـنزیخرب  اـم  يراـی  هب  اـت  دـندرک  توـعد  ار  اـم  ناـنیا  هک  نادرگم ! یـضار  ناـنآ  زا  هاـگچیه  ار 
«. دنتساخرب

: دز دایرف  هدرک ، دعس  نب  رمع  هب  ور  مالسلا  هیلع  ماما  سپ 
َْمل َو  یمِحَر  َْتعَطَق  امَک  َکِشاِرف ، یلَع  يدـَْعب  َکَُحبْذَـی  ْنَم  َْکیَلَع  َطَّلَـس  َو  َكِْرمَأ ، ِیف  ََکل  ُهَّللا  َكَراب  َو ال  َکَمِحَر ! ُهَّللا  َعَطَق  ََکلام ؟ »
هریچ ار  یـسک  وت  رب  دهدن و  تکرب  تراک  چیه  هب  دـنک و  نک  هشیر  ار  وت  لسن  ادـخ  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  یَتبارَق  ْظَفَْحت 

هدیدان ادخ  لوسر  اب  ارم  دنویپ  و  يدرک ، عطق  ارم  محر  هتشر  وت  هک  هنوگ  نامه  دزاس ، ادج  نت  زا  رتسب  رد  نم  زا  دعب  ار  ترـس  هک  دزاس 
!«. یتفرگ

اَهُـضَْعب ًۀَّیِّرُذ  َنیَِملاَْعلا * یَلَع  َناَرْمِع  َلآَو  َمیِهاَْربِإ  َلآَو  ًاحُونَو  َمَدآ  یَفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  : » » درک توالت  ار  هیآ  نیا  اسر  يادـص  اب  ماما  هاـگنآ 
دندوب ینامدود ) و   ) نادنزرف اهنآ  داد ، يرترب  نایناهج  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  دنوادخ  ٌمِیلَع ؛» ٌعیِمَـس  ُهَّللاَو  ٍضَْعب  ْنِم 

«1 «. » تساناد اونش و  دنوادخ  دندوب و  هدش  هتفرگ  رگید  یضعب  زا  یضعب  تلیضف ) يوقت و  یکاپ و  رظن  زا   ) هک
: دناوخیم ار  زجر  نیا  هک  یلاح  رد  درک  هلمح  يوما  هاپس  رب  ربکا  یلع  ماگنه  نیا  رد 

ِِیبَّنلِاب یلْوا  ِهَّللا  ِْتَیب  َو  ُنَْحن  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُّیلَع  اَنأ 
ینَْثنَی یّتَح  ِْحمُّرلِاب  ْمُُکنَعْطَأ  ِّیِعَّدلا  ُْنبا  اَنِیف  ُمُکْحَیَال  ِهَّللاَو 

ّيوَلَع ٍّیِمِشاه  ٍمالُغ  َبْرَض  یبأ  ْنَع  یمْحَأ  ِْفیَّسلِاب  ْمُُکبِرْضَأ 
ار دایز  رـسپ  دنگوس ! ادـخ  هب  میرتراوازـس . یـسک  همه  زا  ادـخ  لوسر  هب  ام  دـنگوس ! ادـخ  هناخ  هب  یلع ، دـنزرف  نیـسح  رـسپ  یلع  منم  »

مروآ دورف  تبرـض  امـش  رب  ریـشمش  اب  مردپ ، زا  تیامح  رد  دوش ، جک  ات  منزب  امـش  رب  هزین  اب  ردقنآ  دـنک . مکح  ام  هرابرد  هک  دـسریمن 
!«. يولع یمشاه  ناوج  تبرض  نوچ  یتبرض 

__________________________________________________

34 هیآ 33 - نارمع ، لآ  (. 1)
479 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. دمآ ناغف  هب  ناگدشهتشک  ترثک  زا  نمشد  هک  ياهنوگ  هب  دناسر  تکاله  هب  ار  نانآ  زا  يرایسب  تخات و  نمشد  هاپس  رب  نآ  زا  سپ 
، دوب هتـشادرب  يدایز  ياهمخز  هک  یلاح  رد  و  دنکفا ، كاخ  هب  ار  رفن  تسیب  دصکی و  دوب  هدش  هریچ  ترـضح  نآ  رب  یگنـشت  هک  نآ  اب 
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: درک ضرع  دمآ و  ردپ  دزن 
ياپ زا  ارم  یگنـشت  ناج ! ردپ  ِءادْعَْألا ؛ یَلَع  اِهب  يّوَقَتَأ  ٌلِیبَس  ٍءام  ْنِم  ٍَۀبْرَـش  یلِإ  ْلَهَف  ینَدَهْجَأ ، ِدیدَْحلا  ُلِْقث  َو  ینَلَتَق ، ْدَـق  ُشَطَْعلأ  َْهبأ ! ای  »

.»!؟ مهد همادا  گنج  هب  مشونب و  مناوتب  هک  تسه  یبآ  هعرج  ایآ  تخاس . مناوتان  حالس  ینیگنس  دروآرد و 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رـسپ َکَناِسل ؛ ِتاه  َّیَُنب  ای  َکَنُوثیُغی ، الَف  ْمِِهب  َثیغَتْـسَت  َو  َکَنُوبیُجی ، الَف  ْمُهوُعْدـَت  ْنَأ  َکیبَأ ، یلَع  َو  ٍِّیلَع  یلَع  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُّزِعَی  َّیَُنب  ای  »
یلو یبلطب  يرای  نانآ  زا  دنهدن و  وت  هب  یخـساپ  یلو  یناوخب  ار  نانآ  هک  تسا  راوگان  تردپ ، یلع و  دّمحم و  ترـضح  رب  ردقچ  ناج !

!«. رآ کیدزن  ار  دوخ  نابز  مدنزرف ! يا  دننکن . تیرای 
: دومرف داد و  وا  هب  ار  دوخ  رتشگنا  دیکم و  تفرگ و  ناهد  رد  ار  ربکایلع  نابز  مالسلا  هیلع  ماماهاگنآ 

ُأَمْظَت ًَۀبْرَـش ال  یفْوَْألا  ِهِسْأَِکب  َكُّدَـج  َکَیِقْـسَی  یّتَح  یـسُْمت  َکَّنَأ ال  وُجْرَأ  ّینِإَف  َكِّوُدَـع ، ِلاِتق  یلِإ  ْعِجْرا  َو  َکیف  یف  َمَتاـْخلا  اَذـه  ْذُـخ  »
یماج اب  ادخ  لوسر  تّدج  هدیـسرن  بش  هب  زونه  هک  مراودیما  درگزاب  نمـشد  اب  دربن  هب  راذگب و  تناهد  رد  ار  رتشگنا  نیا  ًادـَبَأ ؛ اهَدـَْعب 

«1 !«. » يدرگن هنشت  زگره  نآ  زا  سپ  هک  ياهنوگ  هب  دزاس ، باریس  ار  وت  یتشهب  تبرش  زا  راشرس 
هفوک رکشل  راسی  نیمی و  رب  دربن  ماگنه  رد  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  شدج  ردپ و  دننامه  تشگزاب و  نادیم  هب  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع 

. دنداتفایم كاخ  هب  ای  دنتخیرگیم  وا  زا  یهوبنا  تیعمج  درکیم  ور  وس  ره  هب  دومنیم و  هلمح 
__________________________________________________

43 ص 42 - ج 45 ، راونالاراحب ، 208 و  ص 207 - ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  ص 607 ؛ ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  (. 1)
480 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

نآ قرف  رب  ریـشمش  اـب  ةّرم  داـتفا و  بسا  نیز  يور  زا  ربـکا  یلع  هک  درک  هـلمح  وا  رب  تـشپ  زا  شاهزین  اـب  هنادرمناوجاـن  دـِقنُم » نـب  ةُّرم  »
هعطق هعطق  ار  شکاپ  ندب  اهریـشمش  اب  دـنتفرگ و  ار  شفارطا  یـشحو  لدگنـس و  راوخنوخ و  نمـشد  تفاکـش . ار  شرـس  دز و  ترـضح 

«1 . » دندومن
َُکئِْرُقیَو یفْوَْألا  ِهِسْأَِکب  ِیناقَـس  ْدَق  ِهَّللا  ُلوُسَر  يِّدَج  اذه  َْکیَلَع : ُمالَّسلا  ُهاَتبَأ  ای  : » دز ادـص  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  رمع  قئاقد  نیرخآ  رد 

وت رب  درک و  باریـس  ارم  هک  تسادخ  لوسر  مدـج  نیا  هاتبأ ، ای  وت  رب  مالـس  ًةَروُخْذَـم ؛ ًاسأَک  ََکل  َّنِإَف  اْنَیلِإ  َموُدـُْقلا  ْلِّجَع  ُلوُقَی : َو  َمالَّسلا 
«2 «. » ماهدومن هریخذ  یتشهب  بارش  زا  یماج  وت  يارب  هک  نک ، باتش  ام  دزن  هب  تندمآ  رد  : » دیوگیم دناسریم و  مالس 

. دیسر تداهش  هب  دز و  يدایرف  هاگنآ 
. دناسر شدنزرف  نوخ  هب  هقرغ  رکیپ  رانک  ار  دوخ  يراکشزاب  نوچ  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  يادص  ندینش  اب  مالسلا  هیلع  ماما 

ربکا یلع  نیلاب  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  ِهِّدَـخ ؛ یلَع  ُهَّدَـخ  َعَضَو  َو  ِْهیَلَع ، َفَقَو  یَّتَح  مالـسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َءاجَف  : » سوواط نب  دیـس  لقن  هب  انب 
«3 «. » داهن شدنزرف  تروص  هب  تروص  دش و  رضاح 

دنوادـخ َكُولَتَق ؛ ًامْوَق  ُهَّللا  َلَتَق  : » درک نیرفن  ار  موق  نآ  هک  تخاس  رثأتم  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هنحـص  نآ  ناـنچ  دوب ، یـشارخلد  ّتیعـضو 
«4 «. » درک دیهش  ار  وت  هک  یموق  دشکب 

نامز نآ  ات  یـسک  هک  یلاح  رد  دیدرگ  دنلب  ترـضح  نآ  هیرگ  يادص  هک  ياهنوگ  هب  دـش  بلقنم  تخـس  مالـسلا  هیلع  ماما  لاح  نآ  رد 
«5 . » دوب هدینشن  ار  وا  هیرگ  يادص 

«6 «. » داب ایند  نیا  رب  ّفا  وت ، زا  سپ  افَْعلا ؛ َكَدَْعب  اْینُّدلا  یَلَع  : » دومرف هاگنآ 
__________________________________________________

ص 459 دیفم ، داشرا  (. 1)
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ص 44 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 52 و  نییبلاطلا ، لتاقم  هب : دوش  عوجر  (. 2)
ص 167 فوهل ،)  ) فوهلم (. 3)

ص 459 دیفم ، داشرا  (. 4)
ص 162 مومهملا ، سفن  (. 5)

ص 459 دیفم ، داشرا  (. 6)
481 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ْنِم َْکیَلَع  ُنُکْـسَتالَو  : » میناوخیم تبیـصم  نیا  تدش  هرابرد  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حیحـص  دنـس  اب  هک  یترایز  رد 
«1 «. » تفاین یّلست  زگره  وت  غاد  رب  تردپ  زادگ  زوس و  ٌةَرَفَز ؛ َکیبَأ 

، هابِیبَحاو : » دیـشکیم دایرف  دش و  جراخ  اههمیخ  زا  همیـسارس  ینز  مدید  لاح  نیمه  رد  دـیوگیم : ملـسم » نب  دـیمح  : » دـسیونیم يربط 
مالـسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  دـنتفگ : تسیک : وا  مدیـسرپ ، دـمآیم ، ربکا  یلع  هاـگلتق  فرط  هب  تعرـس  هب  وا  هاَّیَخُأ » َْنباَـی 

. دنادرگرب اههمیخ  يوس  هب  تفرگ و  ار  شتسد  مالسلا  هیلع  ماما  تخادنا ، ربکا  یلع  رکیپ  يور  ار  دوخ  دمآ و  تسا .
هب ار  ناتردارب  مشاهینب ، ناناوج  يا  ِطاطْسُْفلا ؛ یلإ  ْمُکاخَأ  اُولِمْحإ  ٍمِشاه  ِیَنب  َناْیُتف  ای  : » دومرف درک و  باطخ  مشاهینب  ناناوج  هب  هاگنآ 

«2 «. » دیربب اههمیخ 
***

دـنکیم و تداهـش  زا  لابقتـسا  یهلا و  تلاسر  ماجنا  ربارب  رد  قلطم  ياـضر  میلـست و  زا  تیاـکح  هک  مالـسلا  هیلع  ماـما  ینعمرپ  ناـنخس 
همه يارب  گرزب  تسا  ییاهـسرد  تسا ، وا  هداعلا  قوف  صالخا  نامیا و  زا  یکاـح  هک  دـنمورب  عاجـش و  دـنزرف  نیا  ياهخـساپ  نینچمه 

. دشاب یگدنز  ياهانگنت  رد  اهنآ  ياشگهار  دناوتیم  هک  ناملسم  ناناوج  ًاصوصخم  قح ، هار  ناورهور 
قح نانمـشد  اب  داهج  تهج  رتشیب  تّوق  تردـق و  يارب  هکلب  تسایند ، هزور  دـنچ  تایح  همادا  يارب  هن  دـبلطیم  ردـپ  زا  یبآ  هعرج  رگا 
زا زیربل  یماج  اب  هک  دـهدیم  تراشب  شراوگرزب  ردـپ  تفرگ ، رارق  وا  ربارب  رد  شتمظع  هوکـش و  ماـمت  اـب  تداهـش  هک  هاـگنآ  و  تسا ،

!؟ دوشیم تفای  رترب  نیا  زا  يراختفا  ایآ  دش . دهاوخ  باریس  شّدج  تسد  زا  یتشهب  روهط  بارش 
__________________________________________________

ص ج 98 ، راونالاراحب ، و  داد . میلعت  یلامث  هزمحوبا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ار  ترایز  نیا  تارایزلا .)  ) باب 79 تارایزلا ، لماک  ( 1)
185

ص 340 ج 4 ، يربط ، خیرات  ( 2)
482 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

482 ص :  تسا ..... ! راوشد  تیومع  رب  دنگوس  ادخ  هب  - 104

تـسا نسح  نب  مساق  نامه  تایاور  زا  یخرب  ساسا  رب  هک  نسح  نب  هَّللادـبع  ترـضح  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  تداهـش  زا  سپ 
وا هب  ترـضح  نآ  هاگن  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  هک  یماگنه  دوب . هدیـسرن  غولب  ّنس  هب  زونه  هک  دوب  یناوجون  وا  دـش . راکیپ  هداـمآ 

. دنتفر لاح  زا  هک  دنتسیرگ  نانچ  مه  اب  تفرگ ، شوغآ  رد  ار  يو  داتفا 
درک و بلج  ار  ماما  تیاضر  ات  دز  هسوب  ار  ماما  ياپ  تسد و  ردقنآ  تفریذـپن ، مالـسلا  هیلع  ماما  یلو  تساوخ ، نتفر  نادـیم  هزاجا  مساق 

: دناوخیم ار  زجر  نیا  دمآ و  نادیم  هب  تخیریم  کشا  هک  یلاح  رد 
ِنَمَتْؤُْملا َو  یفَطْصُْملا  ِِّیبَّنلا  ُْطبِس  ِنَسَْحلا  ُْنبا  اَنَأَف  ینوُرِْکُنت  ْنِإ 
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ِنَزُْملا َبْوَص  اوُقُسَال  ٍسانا  َْنَیب  ِنَهَتْرُْملا  ِریِسَْألاَک  ٌْنیَسُح  اذه 
! منسح ماما  دنزرف  نم  دینادب  دیسانشیمن  ارم  رگا  »

! تسادخ نیما  هدیزگرب و  ربمایپ  دنزرف  وا  هک 
، ناگورگ تسا  يریسا  دننامه  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  نیا 

«. دنکن باریس  دوخ  تمحر  ناراب  زا  ار  نانآ  دنوادخ  هک  یهورگ  نایم 
. دنکفا نیمز  رب  ار  رفن  جنپ  یس و  شمک  ّنس  اب  هک  اجنآ  ات  درک  یتخس  راکیپ  دیشخردیم ، هام  هراپ  دننامه  شکرابم  هرهچ 

: دیوگیم ملسم  نب  دیمح 
. دوب هراپ  یکی  دـنب  هک  تشاد  اـپ  هب  ینیلعن  نت و  هب  دـنلب  یـسابل  نهاریپ و  هک  متـسیرگنیم  ناوجون  نیا  هب  مدوب  دعـس  نبا  رکـشل  رد  نم 

. دوب شپچ  نیلعن  دنب  هک  منکیمن  شومارف 
یمیمـصت هچ  نیا  هَّللا ، ناحبـس  متفگ : مروآرد ) ياپ  زا  ار  يو  ات   ) منکیم هلمح  وا  هب  نم  دنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : يدْزأ  دعـس  نب  ورمع 

ار يو  هک  یهورگ  نامه  درک . مهاوخن  زارد  يّدـعت  تسد  يو  يوس  هب  نم  دـنک  هلمح  نم  رب  ناوجون  نیا  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  تسا ؟
. تسا سب  ار  وا  دناهدرک ، هطاحا 

483 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. تفاکـش ار  وا  قرف  شریـشمش  اب  هک  نآ  ات  تشگنرب  درک و  هلمح  سپ  درب ، مهاوخ  شروی  وا  رب  نم  دنگوس ! ادـخ  هب  زگره ! هن ، تفگ :

. بایرد ارم  ناجومع ! دز : دایرف  داتفا و  نیمز  هب  تروص  اب  مالسلا  هیلع  مساق 
: دیازفایم ملسم  نب  دیمح 

هک دز  یتبرض  مساق - لتاق  ورمع - رب  ریشمش  اب  درک و  هلمح  نایژ  ریـش  دننام  تفاکـش و  ار  اهفص  يراکـش  زاب  نوچ  مالـسلا  هیلع  ماما 
تاجن مالـسلا  هیلع  ماما  تسد  زا  ار  يو  دنتـساوخ  نایفوک  تخیرگ ، دیـشکیم  دایرف  هک  یلاـح  رد  ورمع  درک ، ادـج  ندـب  زا  ار  شتـسد 

. دش هتشک  تفرگ و  رارق  نابسا  مس  ریز  شندب  یلو  دنهد ،
نیمز رب  ار  شیاهاپ  مساـق  تسا و  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  مساـق  نیلاـب  رب  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـندید  تسـشن ، ورف  راـبغ  درگ و  هک  یماـگنه 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دییاسیم .
رب دنگوس ! ادخ  هب  َكُولَتَق ؛ ٍمْوَِقل  ًادـُْعب  َْکنَع ، ینُْغی  الَف  َُکنیُعی  َْوأ  َُکنیُعی ، الَف  َُکبیُجی  َْوأ  َُکبیُجی ، الَف  ُهُوعْدـَت  ْنَأ  َکِّمَع  یلَع  ِهَّللاَو  َّزَع  »

تکمک هب  ای  دـنک و  يرای  ار  وت  دـناوتن  یلو  دـهد  یخـساپ  ای  دـهد ، یخـساپ  وت  هب  دـناوتن  یلو  یناوخب  ار  يو  هک  تسا  راوگان  تیومع 
«. دنتشک ار  وت  هک  یهورگ  ادخ ) تمحر  زا   ) داب رود  دنکن . زاین  یب  ار  وت  یلو  دباتشب 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
، َکُعَْفنَی َُّمث ال  َُکبیُجی  َْوأ  َُکبیُجی ، الَف  ُهوُعْدـَت  ْنَأ  َکِّمَع  یلَع  ِهَّللا  َو  َّزَع  َكُّدَـج . َکیف  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَمْـصَخ  ْنَم  َو  َكُولَتَق ، ٍمْوَِقل  ًادـُْعب  »

دهاوخ وت  ّدـج  تمایق  رد  نانیا  زا  وت  هاوخنوخ  دنتـشک و  ار  وت  هک  یهورگ  ادـخ ) تمحر  زا   ) داب رود  ُهُرِـصان ؛ َّلَـق  َو  ُهُِرتاو  َُرثَک  ِهَّللاَو  ٌمْوَی 
. دوب

ادخ هب  دشخبن . يدوس  وت  لاح  هب  یلو  دهد  خساپ  ای  دهد  خساپ  دناوتن  یلو  یناوخب  ار  يو  هک  تسا  راوشد  تیومع  رب  دـنگوس ! ادـخ  هب 
«. تسا كدنا  شروای  ناوارف و  تیومع  ّتیمولظم  جنر و  هک  تسا  يزور  زورما  دنگوس !

. دش هناور  اههمیخ  يوس  هب  تشادرب و  ار  مالسلا  هیلع  مساق  نینوخ  رکیپ  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
شیاهاپ دوب و  هدیبسچ  ماما  هنیس  هب  شاهنیس  منیبیم  نونکا  مه  ایوگ  دیوگیم : يوار 

484 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
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ضرع هاگنآ  داد و  رارق  مالسلا  هیلع  تیب  لها  يادهـش  رانک  هدروآ  ار  وا  مدید  دنکیم ؟ هچ  ماما  متفگ : دوخ  اب  دشیم ، هدیـشک  نیمز  هب 
: درک

ًاناوَه ُْمْتیَأَر  ال  یْتَیب ، َلْهَأ  ای  ًاْربَص  یتَموُمُع ، یَنب  ای  ًاْربَص  ًاَدبَأ ؛ ْمَُهل  ْرِفْغَت  َو ال  ًادَحَأ ، ْمُْهنِم  ْرِداُغت  َو ال  ًادَدـَب ، ْمُْهُلْتقا  َو  ًادَدَـع ، ْمُهَّصِحَأ  َّمُهَّللا  »
نانآ زگره  راذگم و  یقاب  ار  نانآ  زا  سک  چیه  ناسرب و  لتق  هب  زاس و  هدنکارپ  ار  نانآ  هاکب و  ناشدادعت  زا  ایادخ ! ًاَدبَأ ؛ ِمْوَْیلا  اَذـه  َدـَْعب 

«1 !«. » دینیبن يراوخ  زگره  زور  نیا  زا  دعب  دینک ! ربص  متیب ! لها  يا  دیزاس ! هشیپ  ربص  مناگدازومع ! يا  زرماین ! ار 

484 ص :  لیقع .....  نادناخ  يادهش  - 105

هراشا

هب دنداد  جرخ  هب  ياهداعلاقوف  یگتشذگدوخ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرای  رد  لیقع  ناگداون  نادنزرف و  اروشاع  تضهن  يارجام  رد 
ٍلیقَع َلآ  ًاْربَص  : » دومرف اهنآ  راثن  یگداتسیا و  ربارب  رد  ترضح  دنتفرگ . رارق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیسحت  دیجمت و  دروم  هک  ياهنوگ 

لآ ناگدنـشک  ایادخ  تسا ، تشهب  امـش  هاگیاج  هک  دینک  هشیپ  ییابیکـش  لیقع ! نادناخ  لیقَع ؛ ِلآ  َِلتاق  َُلْتقا  َّمُهَّللا  ُۀَّنَْجلا ، ُمُکَدِعْوَم  َّنِإ 
«2 «. » نک دوبان  ار  لیقع 

شتلع یتقو  تشادیم ، مدقم  رایط  رفعج  نادناخ  رب  یتح  ار  نانآ  درکیم و  زاربا  یصاخ  هقالع  لیقع  نادناخ  هب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
ملد متفایم  مالـسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  هار  رد  نانآ  راثیا  دای  هب  هاگ  ره  ْمَُهل ؛ ُّقِرَأَف  ِهَّللاِْدبَعِیبَأ  َعَم  ْمُهَمْوَی  ُرُکْذَأ  یِّنِإ  : » دومرف دندش ، ایوج  ار 

«3 «. » دزوسیم نانآ  رب 
: دندمآ لیان  تداهش  ضیف  هب  نت  هن  اروشاع  تضهن  رد  لیقع  نادناخ  زا 

484 ص :  لیقع .....  نب  ملسم  نب  هَّللادبع  . 1

. تسا مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  رتخد  هیقر »  » شردام مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هدازرهاوخ  يو 
__________________________________________________

36 ص 34 - ج 45 ، راونالاراحب ، 28 و  ص 27 - ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
ص 73 ج 3 ، ةّدوملا ، عیبانی  ص 71 و  بلاط ، یبا  نب  لیقع  هب : دوش  عوجر  (. 2)

ص 636 ج 1 ، ۀعیشلانایعا ، (. 3)
485 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

: دناوخیم زجر  درک و  هلمح  نمشد  هاپس  هب  هناعاجش  راب  هس  وا 
ِِیبَّنلا ِنید  یَلَع  اوُداب  ًۀَْیِتفَو  یبَأ  َوْهَو  ًاِملْسُم  یْقلَأ  َمْوَْیلا 

ِبَسَّنلا ُمارِکَو  ٌرایخ  نِکل  ِبِذَکلِاب  اُوفِرُع  ٍمْوَِقب  اوُْسَیل 
ِبَسَْحلا ِلْهَأ  ِتاداّسلا  ِمِشاه  ْنِم 

هب هک  یموق  دننام  هک  ینانآ  دندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نید  رب  هک  ینادرمناوج  نآ  درک و  مهاوخ  تاقالم  ار  ملـسم  مردپ  زورما  »
«. دنتسه یتیصخش  اب  ياهناسنا  مشاه و  ناگرزب  زا  هک  یمیرک  بسن  ياراد  راوگرزب و  یمدرم  هکلب  دنتسین ، دناهدش  هتخانش  غورد 

هب ار  وا  تسد  دوب  شایناشیپ  رب  هَّللادبع  تسد  هک  یلاح  رد  درک  اهر  شبناج  هب  يریت  حیبُص » نبورمع   » هکنآ ات  دـیگنجیم  هناعاجـش  وا 
هب ار  وا  درک و  ورف  شبلق  رب  ار  شیوخ  هزین  دمآ و  ولج  حیبص  نب  ورمع  دنک ، ادج  ار  تسد  تسناوتن  درک  شالت  هچ  ره  تخود ، یناشیپ 
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«1 . » دناسر تداهش 
«2 . » تسا هدوب  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  تداهش  زا  سپ  هَّللادبع  تداهش  دیفم ، خیش  فنخموبا و  لقن  هب  انب 

485 ص :  لیقع .....  نب  رفعج  . 2

هب بلاطوبا  نادنزرف  مشاهینب و  زا  يدادعت  وا و  ملسم ، نب  هَّللادبع  تداهش  زا  سپ  تسا ، ءاصوح »  » شردام لیقع و  نب  ملـسم  ردارب  يو 
«3 . » دندرک هلمح  هفوک  هاپس  رب  یعمجهتسد  تروص 

ِیَنب ای  ِتْوَْملا  یَلَع  ًاْربَص  : » دومرف دنربیم ، شروی  نمشد  يوس  هب  راوباقع  هک  درک  هدهاشم  ار  اهنآ  نوچ  مالـسلا  هیلع  ماما  لاح  نیا  رد 
ًاناوَه ُمْتیَأَرال  ِهَّللاَو  ِیْتَیب  َلْهَأ  ای  ًاْربَص  ِیتَموُمُع ،

__________________________________________________

ص 50 نیعلاراصبا ، ص 407 و  ج 3 ، ریثانبا ، لماک  ص 460 ؛ دیفم ، داشرا  ص 607 ؛ ج 1 ، ۀعیشلانایعا ، (. 1)
ص 406 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ص 460 و  دیفم ، داشرا  (. 2)

ص 50 نیعلا ، راصبا  (. 3)
486 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ّتلذ زگره  رگید  زورما  زا  سپ  هک  دیشاب  رابدرب  نم ! تیبلها  يا  دینک و  هشیپ  تماقتسا  ربص و  نم ! ناگدازومع  يا  ًاَدبَأ ؛ ِمْوَْیلا  اَذه  َدَْعب 
«1 «. » دید دیهاوخن  يراوخ  و 

: تفگیم لیقع  نب  رفعج  رازراک ، نیا  رد 
ٍِبلاغَو ٍمِشاه  ِیف  ٍرَشْعَم  ْنِم  ِّیِبلاَّطلا  ُّیِحَْطبَْألا  ُمالُْغلا  اَنَأ 

ِبئاطَْألا ُبَیْطأ  ٌْنیَسُح  اذه  ِبئاوَّذلا  ُةَداس  ًاّقَح  ُنَْحنَو 
. میتاداس ناگرزب و  زا  ام  یتسار  هب  متـسه . بلاغ  مشاه و  هلیبق  زا  بلاطوبا و  لـسن  زا  و  هکم - رد  یلحم  حـطبا - نیمزرـس  زا  یناوج  نم  »

«. تسا ناکاپ  رورس  هک  تسا  نیسح  نیا 
«2 . » دیسر تداهش  هب  ینادْمَه » طوخ  نب  رشب   » مان هب  يدرم  طسوت  يو  ماجنارس 

486 ص :  لیقع .....  نب  نامحرلادبع  . 3

ار زجر  نیا  دربـن  لاـح  رد  يو  تسا . هدرک  جاودزا  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  رتـخد  « 3 « » هجیدـخ  » اب هک  تسا  لـیقع  نب  ملـسم  ردارب  وا 
: دناوخیم هناعاجش 

ِیناوْخِإ ُمِشاهَو  ٍمِشاه  ْنِم  ِیناَکَم  اُوفِرْعاَف  ٌلیقَع  یبَأ 
ِناْیُنبلا ُخِماش  ٌْنیَسُح  اذه  ِناْرقَْألا  ُةَداس  ٍقْدِص  ُلوُهُک 

ِنابَّشلا َعَم  ِْبیَّشلا  ُدِّیسَو 
نیـسح نیاو  دنناگرزب ، زارط  مه  رادرک و  تسار  ناریپ  نانآ  دنانم . ناردارب  مشاهینب  مشاه و  لسن  زا  تسا  لیقع  مردـپ  دیـسانشب ، ارم  »

«4 «. » تسا تشهب  ناناوج  نالاسنهک و  رورس  وا  تسا ، رادروخرب  یخماش  رایسب  ماقم  زا  هک  تسا 
. دمآ لئان  تداهش  ضیف  هب  ات  دیگنج  هناروالد  وا 

__________________________________________________
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ص 50 نیعلاراصبا ، ص 101 و  فوهل ،)  ) فوهلم ص 28 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
ص 32 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 129 و  ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  (. 2)

درادرارق هفوک  عماج  دجسم  رانک  رد  لیفلا  باب  لباقم  هفوک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  رتخد  هجیدخ »  » ربق (. 3)
ص 32 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 129 و  ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  ص 114 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (. 4)

487 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: زا دنترابع  اروشاع  تضهن  رد  لیقع  نادناخ  يادهش  رگید 

. لیقع نب  ملسم  نب  دمحم  . 4
. لیقع نب  دمحم  . 5

. لیقع نب  هَّللادبع  . 6
. لیقع نب  یلع  . 7

. لیقع نب  دیعسیبا  نب  دمحم  . 8
. دیسر تداهش  هب  هفوک  رد  هک  لیقع  نب  ملسم  . 9

487 ص :  رایط .....  رفعج  نادناخ  يادهش  - 106

487 ص :  رفعج .....  نب  هَّللادبع  نب  نوع  . 1

ود دـنام ، هنیدـم  رد  دوـخ  هک  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  ترـضح  رـسمه  رفعج ، نب  هَّللادـبع  تسا . مشاـهینب  هلیقع  يربـک  بـنیز  دـنزرف  يو 
. دندش قحلم  مالسلا  هیلع  ماما  هب  قیقع  يداو  رد  اهنآ  داتسرف و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  ار  دمحم  نوع و  شدنزرف 

: دناوخ ار  زجر  نیا  دمآ و  نادیم  هب  اروشاع  زور  رد  نوع 
ُرَهْزَأ ِنانِْجلا  ِیف  ٍقْدِص  ُدیهَش  ٍرَفْعَج  ُْنبا  اَنَأَف  ِینوُرِْکُنت  ْنإ 

ِرَشْحَملا یف  ًافَرَش  اذِهب  یفَک  ٍرَضْخَأ  ٍحانَِجب  اهیف  ُریطَی 
راختفا نیا  دنکیم و  زاورپ  نآ  رد  زبس  ياهلاب  اب  دشخردیم و  تشهب  رد  هک  منیتسار  دیهش  نآ  راّیط  رفعج  رسپ  نم  دیسانشیمن  ارم  رگا  »

«. تسا یفاک  ام  يارب  رشحم  رد 
«1 . » دیسر تداهش  هب  هبُْطق » نب  هَّللادبع   » تسدب ماجنارس  درک و  ینایامن  گنج  يو 

487 ص :  رفعج .....  نب  هَّللادبع  نب  دمحم  . 2

« تسا مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  شردام  تسا و  رفعج  نب  هَّللادبع  رگید  دنزرف  وا 
رد وا  ، 
__________________________________________________

ص 39 نیعلا ، راصبا  ص 60 و  نییبلاطلا ، لتاقم  ص 34 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، هب : دوش  عوجر  (. 1)
ص نییبلاطلا ، لتاقم  هب : دوشعوجر  دناهدرمـش ، فیقث » نب  ۀصفح   » رتخد ءاصوخ »  » ار شردام  یخرب  ص 608 . ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  (. 2)

60
488 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
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: دناوخیم زجر  نینچ  هزرابم  لاح 
ِنایْمُع ءيدَّرلا  ِیف  ٍمْوَق  َلاِعف  ِناوْدُْعلا  َنِم  ِهَّللا  َیلِإ  وُکْشَن 

ِناْیبِّتلاَو ِلیْزنَّتلا  َمَکُحمَو  ِنآْرُْقلا  َِملاعَم  اُولَِّدب  ْدَق 
ِنایْغُّطلا َعَم  َْرفُْکلا  اوُرَهْظَأَو 

دنداد و رییغت  ار  لیزنت  تامکحم  نآرق و  فراعم  هک  اهنامه  میربیم ، تیاکـش  ادخ  هب  دنناروک  دننامه  یتسپ  رد  هک  یهورگ  رادرک  زا  »
«. دنتخاس راکشآ  ار  نایغط  رفک و 

«1 . » دیسر تداهش  هب  لشهن » نب  رماع   » تسد هب  ات  دیگنجیم  مشاهینب  ناناوج  رگید  دننامه  دمحم 
هناخ هب  هنیدم  مدرم  دیسر ، هنیدم  هب  رفعج  نب  هَّللادبع  نادنزرف  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ربخ  هک  یماگنه  دنکیم : لقن  يربط 
هیلع نیسح  هیحان  زا  اهيراتفرگ  نیا  : » تفگ رفعج  نب  هَّللادبع  مالغ  « 2 « » سالسَللاوبا ، » دندرکیم ددرت  تیلست  دصق  هب  رفعج  نب  هَّللادبع 

: تفگ درک و  هلمح  مالغ  هب  هَّللادبع  دش » دراو  ام  رب  مالسلا 
یئاج اجنیا  منک . شراثن  ار  مناج  ات  مدشیمن  ادـج  وا  زا  مدوب  مه  نم  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  ییوگیم ؟ هچ  نیـسح  هرابرد  زینک ! رـسپ  يا 

تداهش هب  شـسدقم ) فده  قیرط  رد  و   ) میومع رـسپ  ردارب و  يرای  رد  منادنزرف  هک  تسا  ناسآ  نم  رب  تشذگ ، ناج  زا  دیاب  هک  تسا 
. دندرک شايرای  دندیسر و 

؛ ياَدلَو ُهاسآ  ْدَقَف  يدَِیب ؛ ًاْنیَسُح  ُْتیَسآ  ْنُکَأال  ْنإ  مالـسلا ، هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ُعَرْـصَم  َّیَلَع  َّزَع  ِهَّللُدْمَْحلاَو ، : » تفگ نیرـضاح  هب  باطخ  هاگنآ 
شراثن ار  مناج  ات  متشادن  روضح  مدوخ  هچرگ  تسا ؛ راوگان  تخس و  نم  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  میوگیم ؛ ساپـس  ار  ادخ 

«3 «. » دندومن يرای  ار  وا  دندرک و  نینچ  منادنزرف  منک ،
__________________________________________________

ص 167 مومهملا ، سفن  هب : دوش  عوجر  ج 45 ص 34 و  راونالاراحب ، (. 1)
تسا هدش  دراو  لسالسلاوبا  يو  مان  ص 122 ) ج 45 ،  ) راونالاراحب رد  (. 2)

ص 123 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 461 و  دیفم ، داشرا  ص 357 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 3)
489 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

رد رفعج » نب  دمحم  نب  مساق   » و « 1 « » رفعج نب  هَّللادبع  نب  هَّللادیبع   » ياهمان هب  رایط  رفعج  نادناخ  زا  رگید  نت  ود  دـمحم ، نوع و  زج  هب 
. دندمآ لئان  تداهش  ضیف  هب  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  ماما  باکر 

489 ص :  مالسلا .....  هیلع  نانمؤمریما  نادنزرف  - 107

489 ص :  یلع .....  نب  هَّللادبع  . 1

هیلع نانمؤمریما  تداهـش  تقو  رد  تسا و  رتکچوک  لاس  تشه  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح  شردارب  زا  وا  تسا . نینبلا » ما   » شردام
. تشاد لاس  جنپ  تسیب و  اروشاع  زور  رد  تسا و  هدوب  هلاس  مالسلا 6 

درک و راـضحا  ار  رفعج - ناـمثع و  هَّللادـبع ، شیوخ - ناردارب  مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  مشاـهینب ، زا  ياهدـع  تداهـش  زا  سپ 
نانمـشد زا  ار  امـش  ماقتناو  مروآ  باسح  هب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ار  امـش  ات  دـییامن  شیوخ  ماما  ردارب و  يادـف  ار  دوخ  ناـج  دـیورب  دومرف :

«2 . » مریگب
: دناوخ ار  زجر  نیا  تفر و  نادیم  هب  دوب  رتگرزب  نارگید  زا  هک  هَّللادبع 
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ِلاْعفَْألا ِیف  ِْریَْخلا  ٌِّیلَع  َكاَذ  ِلاْضفَْألاَو  ِةَدْجَّنلا  ِيذ  ُْنب  اَنَأ 
__________________________________________________

ص 106) ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  . ) تسا ۀصفح  رتخد  ءاصوخ »  » دنزرف زین  وا  ( 1)
ات دیوش  دیهـش  دیورب  ْمُکَثِرَأ ؛ یَّتَح  اُومَّدَقَت  : » دناهدرک لقن  هنوگ  نیا  ار  ترابع  دناهدرک و  یگرزب  هابتـشا  اجنیا  رد  ریثا  نبا  يربط و  (. 2)

رمق نوچ  یتیـصخش  زا  هکنآ  زا  هتـشذگ  هلمج  نیا  ص 76 ) ج 4 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 342 ؛ ج 4 ، يربط ، خـیرات  «. ) مربب ثرا  امـش  زا 
هدـنز ردام  هک  یتقو  ات  دوب و  هدـنز  نینبلا  ما  اهنآ  ردام  اریز  درادـن ، يدروم  ًالوصا  تسین ، لوبق  لباق  راثیا  تفرعم و  همه  نآ  اب  مشاهینب 

اب  ) منیبب ار  امش  ات  دیتفیب  ولج  ینعی  ِِهلوسَِرلَو  ِهَِّلل  ُْمتْحَصَن  ْدَق  ْمُکاَرَأ  یّتَح  اُومَّدَقَت  تسا : نیا  حیحص  ترابع  هکلب  تسین . ثراو  ردارب  دشاب 
یّتَح  » یلـصا هخـسن  رد  هک  دراد  لامتحا  ص 608 .) ج 1 ، ۀعیـشلا ، نایعا  . ) دـیدومن یهاوخریخ  شلوسر  ادـخ و  يارب  دوخ ) يراکادـف 

دناهدرک لقن  ْمُکَثِرَأ » یّتح   » هابتشا هب  ار  نآ  ریثا  نبا  يربط و  یلو  تسا  نتفرگ  ماقتنا  ینعم  هب  هک  تسا  هدوب  ْمُکَرَْأثَأ »
490 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ِلاوْهَْألا ِرِهاظ  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  ِلاکِّنلا  اُوذ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْفیَس 
رد دوب و  اهیتخـس  رد  ادخ  لوسر  ریـشمش  وا  تسا . رتهب  همه  زا  راتفر  رد  هک  مبلاطیبا  نب  یلع  اهتلیـضف ، راختفا و  بحاص  دنزرف  نم  »

«1 «. » دوب بعر  سرت و  هیام  نانمشد  يارب  زور  ره 
اب داـتفا و  كاـخ  رد  هَّللادـبع  دروآ . دورف  شرـس  رب  ار  شریـشمش  درک و  هلمح  وا  رب  تیبـث » نب  یناـه   » هـکنآ اـت  دـیگنجیم  هناروـالد  وا 

«2 . » دیسر تداهش  هب  نینوخ  ياهرهچ 

490 ص :  یلع .....  نب  نامثع  . 2

. تسا رتکچوک  هَّللادبع »  » شردارب زا  لاس  ود  هک  تسا  نینبلا » ما   » نادنزرف زا  زین  يو 
. تشاد لاس  هس  تسیب و  اروشاع  زور  رد  دوب و  هلاس  راهچ  نینمؤملاریما  تداهش  نامز  رد  وا 

راوگرزب یباحص  نوعظم ، نب  نامثع  هب  ترضح  نآ  هقالع  ببس  هب  دنیوگیم  دیمان  نامثع  ار  شمسا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ارچ  هکنیا  اما 
. تسا هدوب  هَّللا  لوسر 

«3 «. » َنوُعْظَم ِْنب  َناْمثُع  یخأ  ِمْسِِإب  ُُهْتیَّمَس  امَّنِإ  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا 
: دومرف درک و  ور  نامثع  هب  سابع  دیسر ، تداهش  هب  یلع  نب  هَّللادبع  هک  یماگنه 

«. هن شیپ  مدق  ردارب ! يا  یِخَأ ؛ ای  ْمَّدَقَت  »
: دناوخیم ار  زجر  نیا  درک و  تکرح  نادیم  يوس  هب  نامثع 

ِرِهاَّظلا ِلاعِْفلاوُذ  ٌِّیلَع  یِْخیَش  ِرِخافَْملاوُذ  ُنامثُع  اَنَأ  یِّنِإ 
ِِریاخَْألا ُةَْریِخ  ٌْنیَسُح  یخَأ  ِرِهاَّطلا  ِِّیبّنِلل  ٍّمَع  ُْنباَو 

رِصاَّنلا ِّیِصَْولاَو  ِلوُسَّرلا  َدَْعب  ِرِغاصَْألاَو  ِرابِْکلا  ُدِّیَسَو 
نیرتهب نیـسح  مردارب  كاـپ و  ربماـیپ  ّمع  رـسپ  وا  تسا . نشور  کـین )  ) راـتفر بحاـص  یلع ، مردـپ  تاراـختفا و  بحاـص  ناـمثع ، منم  »

ّیصو ربمایپ و  زا  سپ  تسا و  ناناوج  نالاسنهک و  رورس  وا  تساهنیرتهب .
__________________________________________________

ص 113 ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  ص 54 و  نییبلاطلا ، لتاقم  ص 608 ؛ ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ص 34 ؛ نیعلا ، راصبا  (. 1)
ص 38 ج 45 ، راونالاراحب ، (. 2)
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كردم نامه  (. 3)
491 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«. تسا نید  هدنهد  يرای  یلع ،) )
. داتفا نیمز  رب  ولهپ  هب  تفرگ و  رارق  دیزی » نب  یلوخ   » ریت فده  هکنآ  ات  دیگنجیم ، هناکابیب  دناوخیم و  زجر  نانچمه  نامثع 

«1 . » تخاس ادج  ندب  زا  ار  وا  كرابم  رس  دمآ و  شیپ  هب  یصخش  سپس 

491 ص :  یلع .....  نب  رفعج  . 3

«2 . » تشاد لاس  کی  تسیب و  دودح  اروشاع  رد  وا  دمآ . ایند  هب  نامثع  شردارب  زا  سپ  لاس  ود  هک  تسا  نینبلا  ما  دنزرف  نیرتکچوک  وا 
َكارَأ یّتَح  ِبْرَْحلا  َیلِإ  ْمَّدَـقَت  : » دومرف وا  هب  دـناوخ و  ارف  زین  ار  شکچوک  ردارب  سابع ، دندیـسر ، تداهـش  هب  شردارب  ود  نآ  هک  یتقو 

ادـخ باسح  هب  ار  نآ  سپ  منیبب ، دیهـش  تردارب  ود  لثم  ار  وت  اـت  باتـشب ، دربن  يوس  هب  امُُهْتبِـسَتْحَأ ؛ اـمَک  َُکبِـسَتْحَأَف  َکـْیَوَخَأَک ، اًـلیتَق 
«3 «. » متشاذگ دنوادخ  باسح  هب  ار  ود  نآ  هک  هنوگنآ  مراذگب 

: دناوخیم ار  زجر  نیا  هک  یلاح  رد  داهن  ماگ  نادیم  يوس  هب  رفعج 
ِلاوَّنلا ُوذ  ِْریَْخلا  ِِّیلَع  ُْنبا  ِیلاعَْملا  اُوذ  ُرَفْعَج  اَنَأ  ّینِإ 

ِلاْخلاَو رَفْعَج  یّمَِعب  ِیبْسَح  ِیلاْولاَو  انَّسلاوُذ  ُّیِصَْولا  َكاَذ 
ِلاضْفِْملا يدَّنلا  ِيذ  ًاْنیَسُح  یِمْحَأ 

تسا یفاک  ارم  تسا . تیالو  دنلب و  بتارم  ياراد  ربمایپ و  ّیصو  هک  نآ  هدنشخب . راکوکین و  ِیلع  رسپ  الاو ، بتارم  بحاص  رفعج ، منم  »
«4 «. » میامن تیامح  ار  مرک  لئاضف و  بحاص  نآ  مالسلا  هیلع  نیسح  هکنیا  نآ ، زا  رترب  منک و  راختفا  ماییاد  رفعج و  میومع  هب  هک 

__________________________________________________

ص 37 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 55 و  نییبلاطلا ، لتاقم  هب : دوش  عوجر  (. 1)
ص 129 ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  ص 219 و  ج 1 ، لاقملا ، حیقنت  هب : دوش  عوجر  (. 2)

ص 35 نیعلا ، راصبا  (. 3)
ص 107 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (. 4)

492 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 . » دناسر تداهش  هب  ار  وا  دیدرگ و  روهلمح  وا  رب  شردارب ، لتاق  دیزی » نب  یلوخ   » ماجنارس دش  حورجم  دیگنج و  وا 

492 ص :  یلع .....  نب  رکبوبا  . 4

يارب هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناردارب  زا  سک  لّوا  وا  تسا . هدوب  دـلاخ » نب  دوعـسم   » رتخد یلیل »  » شردام و  هَّللادـیبع »  » وا مان 
: دناوخیم ار  زجر  نیا  هک  یلاح  رد  تفر  نادیم  هب  يزابناج 

ِلِضْفُْملا ِمیرَکلا  ِقْدِّصلا  ِمِشاه  ْنِم  ِلَوْطَْألا  ِراخَفلاوذ  ٌِّیلَع  یْخیَش 
ِلَقْصُْملا ِماسُْحلِاب  یِماُحن  ُْهنَع  ِلَسْرُْملا  ِِّیبَنلا  ُْنب  ُْنیَسُح  اذه 

لَّجَبُم ٍَخأ  ْنِم  یِسْفَن  ِهیدُْفت 
هداتسرف ربمایپ  دنزرف  نیـسح  نیا  هدنـشخب ، راوگرزب  رادرک ، تسار  نآ  مشاه ، لسن  زا  گرزب ، تاراختفا  بحاص  نآ  تسا  یلع  مگرزب  »
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«. میامنیم مراوگرزب  ردارب  يادف  ار  مناج  مینکیم و  تیامح  وا  زا  هداد  لقیص  ریشمش  اب  هک  تسادخ 
«2 . » دیسر تداهش  هب  یعخن » ردب  نب  رحز   » تسد هب  هکنآ  ات  دیگنج  وا 

هیلع نیسحلا  هَّللادبعابا  . 1 دناهتسناد : رفن  شش  دندیـسر  تداهـش  هب  البرک  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  لصفالب  نادنزرف  دادعت  نیخروم ،
. رکبوبا . 6 رفعج . . 5 نامثع . . 4 هَّللادبع . . 3 مالسلا . هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  . 2 مالسلا .

492 ص :  نک .....  هّیهت  یبآ  ناگنشت ، بل  يارب  مردارب ! - 108

دید هک  یماگنه  دوب . مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردارب  رکشل  رادمچرپ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  ساّبع 
__________________________________________________

ص 35 نیعلا ، راصبا  (. 1)
ص 36 ج 45 ، راونالاراحب ، (. 2)

493 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
زا تفرگ و  رب  ار  مچرپ  دمآ و  ولج  راگدرورپ  رادید  قوش  هب  تسیرگ و  دندیشون ، تداهـش  تبرـش  ناگدازومع  ناردارب و  نارای و  مامت 
هب تسیرگ  یتخس  هب  دوب ) تحاران  تخس  ردارب  قارف  زا  هک   ) مالـسلا هیلع  ماما  تساوخ . نادیم  هزاجا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردارب 

: دومرف و  دش ، رتشناگدید  کشا  زا  شفیرش  نساحم  هک  ياهنوگ 
ردارب ِبارَْخلا ؛ َیلِإ  ُثِعَْبنَت  اُنتَرامِع  َو  ِتاتِّشلا ، َیلِإ  اـنُعْمَج  ُلُؤَی  َتْوَدَـغ  َْتنَأ  اذِإَـف  انِدَدَـع ، َعِمُْجم  َو  يرَکْـسَع  ْنِم  َۀَـمالَْعلا  َْتنُک  یخَأ  اـی  »

ام ّتیعمج  يوش ،) دیهـش  و   ) يورب وت  رگا  یتسه . اـم  تارفن  یگتـسویپ  روحم  نم و  هاپـس  ییاـپرب  تمظع و ) هوکـش و   ) هناـشن وت  ناـج !
«. ددرگیم ناریو  و  هدنکارپ ،

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  ساّبع 
يا تیادـف ، تردارب  ناج  َنیِِقفانُْملا ؛ ِءالُؤه  ْنِم  ِراَّثلا  َذْـخَأ  ُدـیرُأ  َو  اْینُّدـلا ، ِةایَح  ْنِم  يرْدَـص  َقاض  ْدَـق  يدِّیَـس ! اـی  َکـیخَأ  ُحُور  َكادـِف  »

!«. مریگب ار ) كاپ  ياهنوخ  نآ   ) ماقتنا ناقفانم  نیا  زا  مهاوخیم  تسا ، هدمآ  گنت  هب  ایند  یناگدنز  زا  ماهنیس  مرورس !
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

«. نک هّیهت  یبآ  ناکدوک ، نیا  يارب  يراد  نادیم  گنهآ  هک  کنیا  ِءاْملا ؛ َنِم  اًلیلَق  ِلافْطَْألا  ِءالُؤِهل  ُْبلْطاَف  ِداهِْجلا  َیلِإ  َتْوَدَغ  اذِإ  »
تشگزاب و شردارب  دزن  هب  دیـشخبن . يرثا  یلو  دناسرت ، ادخ  باذع  زا  درک و  هظعوم  ار  نانآ  دـش و  نادـیم  راپـسهر  مالـسلا  هیلع  ساّبع 
هب تشادرب و  ار  کشم  هزین و  دش و  بسا  رب  گنرد  یب  دیـسر ، شـشوگ  هب  ناکدوک  شطعلا  يادـص  ناهگان  هک  داد ، شرازگ  ار  ارجام 

ترـضح نآ  یلو  دنداد  رارق  اههزین  فده  دـندرک و  هرـصاحم  ار  ترـضح  نآ  تارف ، نارومأم  زا  نت  رازه  راهچ  دـش . هناور  تارف  يوس 
. دش تارف  دراو  و  دنکفا ، تکاله  كاخ  هب  ار  نانآ  زا  رفن  داتشه  تفاکش و  ار  نمشد  رکشل  هناروالد 

دماشایب بآ  يرادقم  تساوخ  هک  یماگنه  ََۀبْرِْقلا ؛ َأَلَمَو  َءاْملا  َّضَرَف  ِِهْتَیب  ِلْهَأَو  ِْنیَـسُْحلا  َشَطَع  َرَکَذ  ِءاْملا  َنِم  ًۀَـفْرُغ  َبَرْـشَی  ْنَأ  َدارَأ  اَّمَلَف  »
«1 «. » درک رپ  ار  شکشم  تخیر ، بآ  يور  ار  بآ  دروآ ، رطاخ  هب  ار  شتیبلها  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  یگنشت 

__________________________________________________

ص 41 ج 45 ، راونالاراحب ، ( 1)
494 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

: تفگ نینچو  دش  راپسهر  همیخ  يوسهب  داهن و  دوخ  تسار  شود  رب  ار  کشم  هاگنآ 
ِینوُکَت ْنَأ  ِْتنُک  ُهَدَْعبَو ال  ِینوُه  ِْنیَسُْحلا  ِدَْعب  ْنِم  ُسْفَن  ای 
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«1  » ِنیعَْملا َدِراب  َنیبَرْشَتَو  ِنُونَْملا  ُدِراو  ٌْنیَسُح  اذه 
«2  » ِنیقَْیلا ِقِداص  ُلاِعف  الَوِینید  ُلاِعف  اذه  ام  ُتاْهیَه 

تبرـش هک  تسا  نیـسح  نیا  ینامب . هدنز  وا  زا  سپ  ادابم  تسا ، تلذ  يراوخ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  سپ  یگدنز  سابع !)  ) سفن يا  »
تـسار صخـش  رادرک  هن  تسین و  نم  نییآ  زا  يرادرک ، نینچ  تاـهیه ! یـشونب !؟ اراوگ  درـس و  بآ  یهاوـخیم  وـت  دـشونیم و  گرم 

«. رواب
: دناوخیم ار  زجر  نیا  درکیم و  هلمح  نایم  نآ  رد  هناریلد  سابع  دنتفرگ . ار  شفارطا  دعس  نبا  ماشآ  نوخ  هاپس 

اَقل ِتیلاصَْملا  ِیف  يراوُأ  یَّتَح  اقَر  ُتْوَْملا  اَذِإ  َتْوَْملا  ُبَهْرَأ  ال 
اقَّسلِاب وُدْغا  ُساَّبَْعلا  اَنا  یِّنِإ  اقَو  ِرْهُّطلا  یفَطْصُْملا  ِْطبِِسل  یِسْفَن 

یقَْتلُْملا َمْوَی  َّرَّشلا  ُفاخَأ  الَو 
. دننکفا كاخرد  ارم  اهریشمش  هک  ماگنه  نآ  ات  تسین ، یکاب  نآ  زا  ارم  دیسر ، ارف  گرم  هک  یماگنه  »

«. مرادن ياهمهاو  دربن ، ِیتخس  زا  و  مراد ، یئاقس  تمس  هک  مسابع  نامه  نم  ماهداد ، رارق  يوخ  هزیکاپ  ربمایپ  هداز  دنزرف  رپس  ار  مناج  نم 
«3»

تـسد قرزا » لفون  . » دـندوب هدرک  نیمک  اهتخرد  تشپ  اذـل  تشادـن ، ار  ترـضح  نآ  اب  ورایور  هلباـقم  ِناوت  دوب ، هتخاـب  ار  دوخ  نمـشد 
ار زجر  نیا  تفرگ و  پچ  تسد  هب  ار  ریـشمش  مچرپ و  داهن و  پچ  شود  هب  ار  کـشم  باـنج  نآ  دومن و  عطق  ار  مشاـهینب  رمق  تسار 

: دناوخ
ِینید ْنَع  ًاَدبَأ  یِماحُأ  یِّنِإ  ینیمَی  ُُمتْعَطَق  ْنإ  ِهَّللاَو 

__________________________________________________

ص 179. فنخم ، یبأ  نیسحلا  لتقم  ( 1)
ص 67 ج 3 ، ةّدوملا ، عیبانی  ( 2)

ص 40 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 117 و  ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  هب : دینک  عوجر  ص 608 و  ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  ( 3)
495 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ِنیمَْألا ِرِهاَّطلا  ِِّیبَّْنلا  ِلَْجن  ِنیقَْیلا  ِقِداص  ٍمامِإ  ْنَع  َو 
دنزرف هک  نامیالا  قداص  یماما  زا  منکیم و  تیامح  منید  زا  هتـسویپ  نم  یلو  دـیدومن ، عطق  ار  متـسار  تسد  هچ  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  »

«. منکیم تیامح  تسا ، نیما  كاپ و  ربمایپ 
ترـضح نآ  دندرک . ادج  ندـب  زا  ار  وا  پچ  تسد  دـندرک و  هلمح  ترـضح  نآ  رب  هاگنیمک  زا  لیفط » نب  میکح   » و قزرا » لفون   » هاگنآ

: دناوخ ار  زجر  نیا  دینابسچ و  دوخ  هنیس  هب  ار  مچرپ 
ِراَّبَْجلا ِۀَمْحَِرب  يرِْشبَأَو  ِراَّفُْکلا  َنِم  َشَْخت  ُسْفَن ال  ای 

يِراسَی ْمِِهیْغَِبب  اوُعَطَق  ْدَق  ِراتْخُملا  ِدِّیَّسلا  ِِّیبَّنلا  َعَم 
راَّنلا َّرَح  ِّبَر  ای  ْمِِهلْصَأَف 

نانیا هدیزگرب . گرزب و  ربمایپ  اب  ینیشنمه  هدننک و  ناربج  دنوادخ  تمحر  رب  داب  تراشب  ار  وت  شاب ، هتشادن  یساره  رافک  زا  سفن ! يا  »
«1 «. » ناشچب نانآ  هب  ار  شتآ  ترارح  ایادخ  دندرک ، عطق  متس  هب  ار  مپچ  تسد 

رب يرگید  ریت  تخیر . ورف  نآ  ياهبآ  درک و  تباصا  کشم  رب  يریت  هک  تشذـگن  يزیچ  تفرگ ، نادـند  هب  ار  کشم  یلوق ، هب  انب  هاگنآ 
دز شکرابم  قرف  رب  نینهآ  دومع  اب  میمت  هلیبق  زا  يدرم  تسشن و  ترضح  مشچ  رب  يریت  دناهتشون  یـضعب  درک و  تباصا  شکرابم  هنیس 
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«2 «. » بایرد ارم  ردارب  دز : دایرف  دنلب  يادص  اب  یِخَأ ؛ ای  ینْکِرْدَأ  ِِهتْوَص : یلْعِأب  يدانَو   » داتفا نیمز  هب  بسا  زا  هک 
. تسیرگ سپ  دید ، هتشک  ار  يو  دیسر  شنیلاب  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش  دیهش  مالسلا  هیلع  سابع  هک  یماگنه  تسا : هدش  لقن  نینچمه 
«. دش دودحم  نم  رب  هراچ  هار  تسکش و  مرمک  کنیا  یتَلیِح ؛ ْتَّلَقَو  يرْهَظ  َرَسَْکنِإ  َنْالا  »

: دناوخ ار  راعشا  نیا  تسیرگ و  هاگنآ 
__________________________________________________

ص 40 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 117 و  ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ( 1)
ص 30 نیعلاراصبا ، ( 2)

496 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ٍدَّمَُحم ِِّیبَّنلا  َنید  ُْمتَْفلاخ  َو  ْمُِکیْغَِبب  ٍمْوَق  َّرَش  ای  ُْمْتیَّدَعَت 

ِدَّدَسُملا ِِّیبَّنلا  ِلَْجن  ْنِم  ُنَْحن  امَأ  اِنب  ْمُکاصْوأ  ِلُسُّرلا  ُْریَخ  َناک  امَأ 
َدَمْحأ ِۀَّیِرَْبلا  ِْریَخ  ْنِم  َناک  امأ  ْمُکَنوُد  یّمُأ  ُءارْهَّزلا  َِتناک  امأ 

ُدَّقَُوت ٍران  َّرَح  اُوقالَت  َفْوَسف  ُْمْتیَنَج  ْدَق  اِمب  ُْمتیزْخُأ  َو  ُْمْتنُِعل 
. دیدیزرو تفلاخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ادخ  ربمایپ  نییآ  اب  و  دیدرک ، يّدعت  ام  رب  شیوخ  يراکمتس  اب  مدرم ! نیرتدب  يا  »

؟ میتسین نیتسار  ربمایپ  لسن  زا  ام  ایآ  دوب ؟ هدرکن  امش  هب  ار  ام  شرافس  ربمایپ ، نیرتهب  ایآ 
؟ دوبن اهناسنا  نیرتهب  لسن  زا  وا  ایآ  امش ؟ هن  تسا  نم  ردام  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هک  تسا  نیا  زج  ایآ 

«1 !«. » دش دیهاوخ  یهلا  روهلعش  شتآ  راتفرگ  يدوز  هب  و  دیتشگ ، راوخ  نوعلم و  دیدش  بکترم  هک  یتیانج  ببس  هب 
***

. یگتشذگدوخ زا  تماهش و  تعاجش و  زا  یسرد  راثیا ، تلیضف و  زا  یسرد  تسا ، یسرد  ماگ  ره  رد 
!؟ دهد شرازگ  ار  ندش  دیهش  هنشت  ندیشونن و  بآ و  عبنم  هب  ار  ساّبع  ندیسر  هک  دوب  رضاح  يراکادف  ریظنیب  هنحص  نآ  رد  یسک  هچ 

نیا رظان  هک  یناگتـشرف  ای  دـنداد ؟ ربخ  یهلا  ماهلا  هب  دـعب  ياهماما  ای  دـندرکیم !؟ اشامت  رود  زا  شنادـنزرف  ای  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
!؟ رگید یتروص  هب  ای  و  دندروآ ؟ مایپ  دندوب  ریظن  یب  راثیا  هرظنم 

. دنام راگدای  هب  قح  هار  ناورهر  يارب  هشیمه  يارب  دش و  تبث  خیرات  یناشیپ  رد  دوب ، هچ  ره  دوب و  هک  ره 
__________________________________________________

42 ص 41 - ج 45 ، راونالاراحب ، ( 1)
497 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

497 ص :  دیناسرب ..... ! يو  هب  بآ  ياهعرج  سپ  تسا  ههام  شش  یلفط  وا  - 109

ماما شرامیب - دنزرف  ناکدوک و  نانز و  ماما و  زج  یـسک  نانآ  زا  دید و  ار  شنادـنزرفو  نادـناخ  تداهـش  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه 
: داد ادن  دنامن ، مالسلا - هیلع  داّجس 

ام اوُجْرَی  ٍنیعُم  ْنِم  ْلَه  اِنتَثاغِإ ؟ ِیف  َهَّللا  اوُجْرَی  ٍثیغُم  ْنِم  ْلَه  انیف ؟ َهَّللا  ُفاـخَی  ٍدِّحَُوم  ْنِم  ْلَـه  ِهَّللا ؟ ِلوُسَر  ِمَرَح  ْنَع  ُّبُذَـی  ٍّباذ  ْنِم  ْلَـه  »
دسرتب و ادخ  زا  هک  دوشیم  ادیپ  امـش  نایم  رد  یتسرپادخ  ایآ  دنک ؟ عافد  ادخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسه  یـسک  ایآ  اِنتَناعِإ ؛؟ ِیف  ِهَّللاَدـْنِع 
هب دنوادخ  تیانع  هب  دیما  اب  هک  تسه  ياهدننک  يرای  ایآ  دـسرب ؟ ام  دایرف  هب  ادـخ  يارب  هک  تسه  یـسردایرف  ایآ  درادـن ؟ اور  ام  رب  متس 
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.»؟ دزیخرب ام  يرای 
دش کیدزن  اههمیخ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تساخرب . مرح  ناوناب  زا  هلان  هیرگ و  يادص  مالسلا ، هیلع  ماما  هثاغتسا  يادن  ندش  نکفا  نینط  اب 

: دومرف و 
«. منک عادو  وا  اب  ات  دیهدب  نم  هب  ار  یلع »  » ملاسدرخ دنزرف  ُهَعِّدَوا ؛ یّتَح  َلْفِّطلا  یْنبا  ًاِّیلَع  ینُولِوان  »

: دومرف وا  هب  باطخ  دیسوبیم ، ار  شلفط  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دندروآ . يو  دزن  ار  شدنزرف 
هب نانآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تّدج  هک  هاگنآ  رگمتـس  هورگ  نیا  لاح  هب  ادب  َكَّدَج ؛ ْمُهُمْـصَخ  َناک  اذِإ  ِمْوَْقلا  ِءالُؤِهل  ٌْلیَو  »
يو يوس  هب  يریت  داد و  رارق  فده  ار  وا  يدسا ، لهاک  نب  ۀـلمرح  هک  دوب  هتفرگن  مارآ  ماما  شوغآ  رد  لفط  زونه  دزیخرب .»؟ همـصاخم 

هاگنآ دـش ؛ رپ  نوخ  زا  ات  تفرگ  لفط  نآ  يولگ  ریز  ار  اهتسد  مالـسلا  هیلع  ماما  دـش ، ریزارـس  نوخ  دـیرد ، ار  وا  يولگ  درک و  باترپ 
: تفگ دیشاپ و  نامسآ  يوس  هب  ار  اهنوخ 

ار نآ  زا  رتهب  میدشن ، زوریپ  موق  نیا  رب  رهاظ ) رد   ) ام ایند  نیا  رد  رگا  اهلا ! راب  اَنل ؛ ٌْریَخ  َوُه  اِمل  َِکلذ  ْلَعْجاَف  َرْـصَّنلا  اَّنَع  َتْسَبَح  ْنِإ  َّمُهَّللا  »
«. امرف ام  يزور 

هتـشغآ شنوخ  هب  ار  شکدوک  دنک و  یکچوک  ربق  ریـشمش ، فالغ  اب  دـش و  هدایپ  بسا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  لفط ، نآ  تداهـش  زا  دـعب 
«1 (. » دومن نفد  و   ) دراذگ زامن  يو  رب  تخاس و 

__________________________________________________

ص 46 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 32 و  ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ( 1)
498 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

: دومرف ماما  دیازفایم : یسلجم  هماّلع 
«. تسادخ رضحم  رد  هک  ارچ  تسا ، ناسآ  نم  رب  تبیصم  نیا  ِهَّللا ؛ ِْنیَِعب  ُهَّنَأ  یب  َلََزن  ام  َّیَلَع  َنَّوَه  »

، دیشاپ نامسآ  هب  ار  اهنآ  ماما  هک  رغـصا  یلع  يولگ  نوخ  زا  ِضْرَْألا ؛ َیلِإ  ٌةَرْطَق  ِمَّدلا  َِکلذ  ْنِم  ْطُقْـسَی  ْمَلَف  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
!«. تشگنرب نیمز  هب  ياهرطق 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
هّچب زا  رتمک  وت  دزن  مدـنزرف  ایادـخ ! اَنل ؛ ٌْریَخ  َوُه  اِمل  َِکلذ  ْلَعْجاَف  َرْـصَّنلا ، اَّنَع  َتْسَبَح  َْتنُک  ْنِإ  َّمُهَّللا  ٍلیـصَف ، ْنِم  َْکیَلَع  َنَوْهَأ  ُنوُکَی  «ال 

«1 !«. » امرف ام  يزور  ار  نآ  زا  رتهب  ياهتشاد  غیرد  ام  زا  ار  يرهاظ )  ) يزوریپ رگا  ایادخ ! تسین . ربمایپ  حلاص  هقان 
: دیوگیم تسا ، هدروآ  يرگید  هنوگ  هب  ار  راوخریش  لفط  تداهش  فنخموبا  لوق  زا  نیطبسلا  یلاعم 

: دومرف موثلک  ّما  شرهاوخ  هب  ربکا  یلع  تداهش  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما 
لاسدرخ وا  نک ، یکین  ملاسدرخ  دنزرف  هب  مرهاوخ ! ٍرُهْـشَأ ؛ ُۀَّتِـس  ِرْمُْعلا  َنِم  َُهل  َو  ٌریغَـص  ٌلْفِط  ُهَّناَف  ًاْریَخ ، َریغَّصلا  يَدلَِوب  ِکیـصُوا  ُهاتْخا  ای  »

«. دراد هام  شش  اهنت  تسا و 
!«. بلطب بآ  یمک  هورگ  نیا  زا  تسا ، هدیشونن  یبآ  هعرج  هک  تسا  زور  هس  تّدم  هب  لفط  نیا  ناجردارب ! : » درک ضرع  موثلک  ّما 

: دومرف دش و  هناور  نمشد  يوس  هب  تفرگ و  ار  شلفط  نخس ، نیا  ندینش  اب  مالسلا  هیلع  ماما 
؛ ِءاْملا َنِم  ًَۀبْرَش  ُهوُقْساَف  ْمُْکَیلِإ ، ُهاتا  ٍْبنَذ  ِْریَغ  ْنِم  ًاَشَطَع  یّظَلَتَی  َوُه  َو  ِلْفِّطلا ، اَذه  ُْریَغ  یَِقب  ام  َو  يِراْصنَأ  َو  يدالْوَأ  َو  یخَأ  ُْمْتلَتَق  ْدَق  ِمْوَق  ای  »
اب ار  وا  تسا ، هدنامن  دزوسیم ، یگنشت  زا  یهانگ  چیه  یب  هک  لفط  نیا  زج  یـسک  دیتشک و  ار  منارای  نادنزرف و  ردارب و  امـش  مدرم ! يا 

«2 «. » دینک باریس  یبآ  هعرج 
__________________________________________________
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47 ص 46 - ج 45 ، راونالاراحب ، ( 1)
ص 418 ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم  ( 2)

499 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مومهملا » سفن   » ریبعت هب  و 

«1 «. » دینک محر  لاسدرخ  لفط  نیا  هب  دینکیمن  محر  نم  هب  رگا  مدرم  يا  َلْفِّطلا ؛ اَذه  اوُمَحْراَف  ینوُمَحَْرت  َْمل  ْنِإ  ِمْوَق ، ای  »
ار لفط  موقلح  يدسا - لماک  نب  ۀلمرح  لد - هایـس  يرگمتـس  يوس  زا  يریت  هاگانب  هک  دوب  نانخـس  نیا  نتفگ  لاح  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
، دش رپ  نوخ  زا  نوچ  تفرگ و  لفط  هدیرب  يولگ  ریز  ار  شتـسد  فک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیرد . ار  شوگ  ات  شوگ  زا  درک و  هراپ 

: تفگ تفرگ و  لفط  يولگ  ریز  ار  شناتسد  ماما  تسا ، هدمآ  رگید  تیاور  رد  دیشاپ و  نامسآ  هب  ار  نآ 
تبیـصم همه  نیا  ربارب  رد  سفن ! يا  ِلِجْالا ؛ یف  اَنل  ًةَریخَذ  َِکلذ  ْلَعْجاَف  ِلِجاْعلا  یف  اِنب  َّلَح  ام  يَرت  یهلا  َِکباصَأ ، امیف  يِربْصا  ُسْفَن  اـی  »

!«. زاس هریخذ  نامزیخاتـسر  زور  يارب  ار  نآ  سپ  هداد ، خر  ام  يارب  یبئاصم  هچ  یناف  يایند  نیا  رد  هک  ینیبیم  وت  ایادـخ ! شاـب ! اـبیکش 
«2»

: تفگ مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
ْمُْهنَع ِضُْرت  َّمُهَّللا ال  َِکتاکََرب ، ْمُْهمِرْحا  َو  ِءامَّسلا ، َرَِطق  ْمُْهنَع  ْسِبْحا  َّمُهَّللا  اْنیَلَع ، اُوناعَأ  َو  انُولَذَـخَف  انوُرُْـصنَِیل  اَنُوَعَد  ْمُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َْتنَأ  َّمُهَّللا  »

هک ینادیم  وت  ایادخ ! َنیِملاَّظلا ؛ ِمْوَْقلا  َنِم  اَنل  ْمِقَْتنا  َو  ِةَرِخْآلا  ِیف  ًارْخُذ  اَنل  ُْهلَعْجاَف  اْینُّدلا ، یف  َرْـصَّنلا  اَّنَع  َتْسَبَح  َْتنُک  ْنِإ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  ًاَدبَأ ،
رادغیرد نانآ  زا  ار  نامسآ  ناراب  ایادخ ! دنتساخاپب ، ام  ربارب  رد  دندرک و  اهر  ار  ام  یلو  دنباتـشب  ناميرای  هب  ات  دندرک  توعد  ار  ام  نانیا 

. وشم دونشخ  نانآ  زا  زگره  ایادخ  نک . مورحم  تتاکرب  زا  ار  نانآ  و 
«3 «. » ناتسب ار  ام  ماقتنا  ناراکمتس  هورگ  زا  هد و  رارق  ام  ترخآ  هریخذ  ار  نآ  ياهتشاد ، غیرد  ام  زا  ار  يزوریپ  ایند ، رد  رگا  ایادخ 

***
__________________________________________________

ص 349 مومهملا ، سفن  ( 1)
ص 419 ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم  ( 2)

ص 77 ج 3 ، ةّدوملا ، عیبانی  ( 3)
500 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

! رتزیختربع رتیندینش و  همه  زا  راوخریش  كدوک  تداهش  مایپ  تسا و  یندینش  همه  اروشاع  ياهمایپ 
ناگدروخلاس ناناوج و  شود  هب  شود  راوخریش  نازابرس  تسین . ینثتـسم  سک  چیه  قح ، نانمـشد  اب  هزرابم  رد  هک  نیا  شمایپ  نیتسخن 

. دنریگیم رارق  ادهش  فوفص  رد  عقوم  هب  دنیآیم و  نادیم  هب 
نیرتایوگ هک  كاپ  نوخ  هرطق  نیدنچ  كزان و  يولگ  مه  يرگید  و  ریشمش ؛ هزین و  ریت و  یکی  دراد ، یحالس  يزابرـس  ره  تسا  یهیدب 

. تفرگ هزات  یهوکش  نآ  اب  ود  ره  و  نیمز ، رب  مه  دش و  هدیشاپ  نامسآ  هب  مه  هک  ینوخ  تسا . تیمولظم  لیلد 
شوغآ رد  ارهز  هداز  ِراوخریـش  كدوک  رب  یّتح  هک  دندناسر  دوخ  ّدح  نیرتالاب  هب  ار  تیانج  تواسق و  رگمتـس  نانمـشد  هک ، نیا  رگید 

! دندرکن محر  زین  ردپ 
هاگشیپ رد  اهنیا  همه  تسوا و  رـضحم  ملاع  هک  ارچ  تسا ، ناسآ  ادخ  هار  رد  اهتبیـصم  اهجنر و  درد و  همه  لّمحت  هک  نیا  مایپ  نیرخآ 

. دریگیم ماجنا  وا 
تسوا زا  منامرد  هک  درد  مشکب  ّتبحم  اب  تسا  یقاس  دهاش  هک  رهز  مروخب  تیانع  اب 
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500 ص :  دیهدیمن ..... !؟ ارم  خساپ  دش  هچ  منارای ! يا  - 110

دیدن ار  دوخ  نارای  باحصا و  زا  کی  چیه  تسیرگنیم و  پچ  تسار و  هب  هتـسویپ  هدرک و  یهاگن  موق  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: داد ادن  سپ  دیسریمن ، شوگ  هب  اهنآ  زا  ییادص  هدییاس و  كاخ  هب  یناشیپ  هک  نانآ  زج 

َلالِه ای  َو  ٍریثَک ، َْنب  یَیْحَی  ای  َو  َرِهاظَم ، َْنب  َدـیزَی  ای  َو  ِْنیَْقلا ، َْنب  َْریَهُز  ای  َو  َرِهاظَم ، َْنب  َبیبَح  ای  َو  َةَوْرُع ، َْنب  َِیناه  ای  َو  ٍلیقَع ، َْنب  َِملْـسُم  اـی  »
َْنب َدُواد  ای  َو  َۀَجَـسْوَع ، َْنب  َِملْـسُم  ای  َو  ٍلیقَع ، َْنب  ِهَّللاَْدبَع  ای  َو  ُِّیْبلَْکلا ، ُدَـسَأ  ای  َو  ِعاطُْملا ، َْنب  َْریَمُع  ای  َو  ِْنیَـصُحلا ، َْنب  َمیِهاْربِإ  ای  َو  ٍِعفان ، َْنب 
الَف ْمُکوُعْدَأ  َو  ینُوبیُجت ، الَف  ْمُکیدانُأ  یلام  ِءاْجیَْهلا ، َناسُْرف  ای  َو  افَّصلا ، َلاـْطبَأ  اـی  َو  ِْنیَـسُْحلا ، َْنب  َِّیلَع  اـی  َو  ُّیِحاـیِّرلا ، ُّرُح  اـی  َو  ِحاَّمِرِّطلا ،

؟ َنوُِهبَْتنَت ْمُکوُجْرَأ  ٌماِین  ُْمْتنَأ  ینوُعَمْسَت !؟
501 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

، ْمُِکتَمَْون ْنِم  اُوموُقَف  ُلوُحُّنلا ، َّنُهالَع  ْدَق  ْمُکِدـْقَِفل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِلوُسَّرلا  ُءاِسن  ِهِذـهَف  ُهَنوُرُْـصنَت ؟ الَف  ْمُکِمامِإ  ْنَع  ْمُُکتَّدَوَم  َْتلاح  ْمَأ 
ْنَع ُْمْتنُک  اَمل  ّالِإ  َو  ُنوُؤَخلا ، ُرْهَّدـلا  ُمُِکب  َرَدَـغ  َو  ِنُونَْملا  ُْبیَر  ِهَّللاَو  ْمُکَعَرَـص  ْنِکل  َو  َمائِّللا ، َةاغُّطلا  ِلوُسَّرلا  ِمَرَح  ْنَع  اوُعَفْدا  َو  ُمارِْکلا ، اَـهُّیَأ 

«. َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإَو  ِهَِّلل  اَّنِإَف  َنوُقِحال ، ْمُِکب  َو  َنوُعِجَتْفُم ، ْمُْکیَلَع  ُنَْحن  اهَف  َنُوبِجَتَْحت ، یتَرُْصن  ْنَع  الَو  َنوُرُصْقَت ، یتَوْعَد 
! عفان نب  لاله  يا  ریثک ! نب  ییحی  يا  رهاظم ! نب  دیزی  يا  نیق ! نب  ریهز  يا  رهاظم ! نب  بیبح  يا  ةورع ! نب  یناه  يا  لیقع ! نب  ملسم  يا  »
ّرح يا  حاـّمرط ! نب  دواد  يا  هجـسوع ! نب  ملـسم  يا  لـیقع ! نب  هَّللادـبع  يا  یبـلک ! دـسا  يا  عاـطم ! نب  ریمع  يا  نیَـصُح ! نب  مـیهاربا  يا 

ار مخـساپ  یلو  منزیم  ادـص  ار  امـش  تسا  هدـش  هچ  دربن ! نادـیم  ناراوس  يا  و  صلاخ ! نادرمروـالد  يا  نیـسحلا ! نب  یلع  يا  یحاـیر !
ّتبحم زا  ای  مشاب ؟ راودـیما  ناتيرادـیب  هب  هک  دـیاهتفر  باوخ  هب  ایآ  دیونـشیمن ؟ ار  منخـس  رگید  یلو  مناوخیم  ار  امـش  و  دـیهدیمن ؟

؟ دینکیمن يرای  ار  وا  هک  دیاهدیشک  تسد  ناتماما 
ربارب رد  ادـخ  لوسر  مرح  زا  و  ناراوگرزب ! يا  دـیزیخرب ، ناـتباوخ  زا  دناهتـشگ . ناوتاـن  ناتنادـقف  زا  هک  دـنربمایپ  نادـناخ  زا  ناوناـب  نیا 

. دینک عافد  تسپ ، نارگنایغط 
یهاتوک متوعد  تباجا  زا  زگره  هنرگو  هدرکن ، افو  امش  اب  هشیپ  تنایخ  راگزور  و  هدنکفا ، كاخ  هب  ار  امش  گرم ، دنگوس ! ادخ  هب  یلو 

ِْهَیلِإ اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  میوـشیم ، قـحلم  امـش  هب  میراوـگوس و  امـش  قارف  رد  اـم  دیـشاب ، هاـگآ  دیدیـشکیمن ، تـسد  میراـی  زا  و  دـیدرکیمن ،
«1 «. » َنوُعِجار

***
نیا تسا و  هدـش  هدـید  البرک  هنحـص  رد  اهنت  نادـیواج  ياههسامح  نیا  اب  مه  نآ  نادیهـش ، هدـیطلغ  نوخ  رد  ياهرکیپ  اب  نتفگ  نخس 

. دشخردیم تمایق  هنماد  ات  هک  درک  بصن  شدیهش  نارای  هنیس  رب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  يراختفارپ  لادم 
اب ار  تداهـش  تبرـش  دندرکیم و  یناشفناج  رگید  راب  دنتـشگیم و  زاب  ناهج  نیا  هب  دـشیم ، هداد  هزاجا  اهنآ  هب  رگا  هک  ینادرم  روالد 

. دندیشونیم يرتشیب  هقالع 
__________________________________________________

18 ص 17 - ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم  (. 1)
502 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 . » دندوب هدرک  هدامآ  راثیا  يارب  ار  اههیامرس  نیرترب  دندوب و  هدناشوپ  اههرز  رب  ار  اهلد  ییوگ  هک  دندوب  عاجش  نانچ  اهنآ  يرآ ،
! دندوب ّتیدبا  يوس  هب  زاورپ  یتشهب و  ياهسابل  ندیشوپ  قیال  اهنآ  يرآ ،

! داب ناشیاراوگ 
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502 ص :  دنتشک ..... . زین  ار  تیومع  مرسپ ! - 111

هب هاگنآ  دید . یلاخ  ار  اجنآ  دیـشک ، رـس  شناردارب  ياههمیخ  هب  دش  اهنت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  تسا : هدـمآ  یتیاور  رد 
نآ رد  ماما  دیدن ، ار  یسک  تسیرگن  شنارای  ياههمیخ  هب  سپس  دیدن ؛ زین  اجنآ  رد  ار  یسک  تخادنا ، یهاگن  لیقع  نادنزرف  ياههمیخ 

. تخاسیم يراج  نابز  رب  ناوارف  ار  ِمیِظَْعلا » ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َةَُّوقَال  َو  َلْوَح  َال   » رکذ لاح 
. تفر مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  شدنزرف  همیخ  هب  دش و  هناور  نانز  ياههمیخ  هب  هاگنآ 

هیلع نیسحلا  نب  یلع  ترضح  نوچ  دنکیم . يراتسرپ  وا  زا  مالسلا  اهیلع  بنیز  شاهّمع  هدیباوخ و  ینـشخ  تسوپ  يور  رب  هک  دید  ار  وا 
ات نک  مکمک  : » تفگ بنیز  شاهّمع  هب  سپ  تسناوـتن ، يراـمیب  تّدـش  زا  یلو  دزیخرب ، اـج  زا  تساوـخ  داـتفا  ردـپ  هب  شهاـگن  مالـسلا 
زا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  داد و  هیکت  شاهنیس  هب  ار  يو  مالسلا  اهیلع  بنیز  تسا » هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رـسپ  هک  ارچ  منیـشنب 

: تفگ دروآ و  اجب  ار  یهلا  دمح  وا  دیسرپ : شدنزرف  لاح 
.»؟ ياهدرک هچ  قفانم  هورگ  نیا  اب  زورما  ناج ! ردپ  َنیِِقفانُْملا ؛؟ ِءالُؤه  َعَم  َمْوَْیلا  َْتعَنَص  ام  ُهاَتبأ  ای  »

__________________________________________________

: تسا هدوتس  هنوگ  نیا  ار  ترضح  نآ  نارای  يرعاش  ( 1)
ٍسِدْرَکُم َو  ٍسِعَّدُم  َْنَیب  ُْلیَْخلا  َو  ٍۀَّمَُلم  ِْعفَِدل  اوُدُون  اذا  ٌمْوَق 

ِسُْفنَْألا ِباهِذ  یلَع  َنُوتَفاهَتَی  اُولَْبقَأ  َو  ِعوُرُّدلا  یَلَع  َبُولُْقلا  اوُِسَبل 
؛ دـندش هدـناوخ  دـندوب - ناروآ  موجه  ناراد و  هزین  نیب  ناراوس  هک  ناـمز  نآ  رد  يراـتفرگ - عـفد  يارب  یتـقو  هک  دنتـسه  ینادرم  اـهنیا 

ص 166) فوهل ،)  ) فوهلم . ) دندشیم هناور  دربن  نادیم  يوس  هب  يزابناج  يارب  دندناشوپیم و  اههرز  رب  ار  ناشیاهلد 
503 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
؛ ْمُْهنِم َو  اَّنِم  ِمَّدلِاب  ُضْرَْألا  ِتَضاف  یّتَح  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  ْمُهَْنَیب ، َو  انَْنَیب  ُلاتِْقلا  َّبُش  ْدَق  َو  ِهَّللا ، َرْکِذ  ْمُهاْسناَف  ُناْطیَّشلا  ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتْـسا  ِدَق  يِدـَلَو  ای  »

نانآ ام و  نوخ  زا  نیمز  هک  دش  روهلعش  نانچ  نانآ  ام و  نیب  گنج  تسا و  هدرب  ناشدای  زا  ار  ادخ  هدش و  هریچ  نانآ  رب  ناطیـش  مدنزرف !
!«. تسا هدش  نیگنر 

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  داّجس  ترضح 
شردارب هب  دز و  هقلح  بـنیز  نامـشچ  رب  کـشا  ماـگنه  نـیا  رد  تساـجک .»؟ ساـّبع  میوـمع  ناـج ! ردـپ  ُساَّبَْعلا ؛؟ َیِّمَع  َنـْیَأ  ُهاـَتبأ  اـی  »

يو يرامیب  دیـسرتیم  هک  اریز  دوب  هدادن  يو  هب  ار  ساّبع  تداهـش  ربخ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ارچ  دهدیم - خـساپ  هنوگچ  هک  تسیرگن 
!- دنک ادیپ  تّدش 

: داد خساپ  مالسلا  هیلع  ماما 
!«. دش ادج  رکیپ  زا  تارف  رانک  شناتسد  دش و  هتشک  تیومع  ناج ! رسپ  ِتارُْفلا ؛ ِءیِطاش  یلَع  ِْهیَدَی  اوُعَطَق  َو  َِلُتق ، ْدَق  َکَّمَع  َّنِإ  َّیَُنب  ای  »

: دادیم خساپ  ماما  دیـسرپ و  شیاهومع  رگید  زا  دمآ  شوه  هب  نوچ  دش . شوه  یب  هک  تسیرگ  نانچ  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
«. دندش دیهش  همه  »

: دیسرپ هاگنآ 
هجسوع و نب  ملسم  رهاظم ، نب  بیبح  ربکا ، یلع  مردارب  ِْنیَْقلا ؛؟ ُْنب  ُْریَهُز  َو  َۀَجَسْوَع ، ُْنب  ُِملْـسُم  َو  َرِهاظَم ، ُْنب  ُبیبَح  َو  ٌِّیلَع ، یخَأ  َْنیَأ  َو  »

.»؟ دنیاجک نیق  نب  ریهز 
: داد خساپ  مالسلا  هیلع  ماما 
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ردق نیمه  مدـنزرف ! يرَّثلا ؛ ِهْجَو  یلَع  یعْرَـص  ْمُهُّلُکَف  ْمُْهنَع  ُلَأْسَت  َنیِذَّلا  ِءالُؤه  اَّمَأ  َو  َْتنَأ ، َو  اَنَأ  ّالِإ  ٌلُجَر  ِمایِْخلا  یف  َْسَیل  ُهَّنَأ  ْمَلْعِإ  َّیَُنب  ای  »
«. دناهدش دیهش  هداتفا و  كاخ  هب  نانآ  همه  تسا ، هدنامن  وت  نم و  زج  يدرم  اههمیخ  نیا  رد  هک  نادب 

: تفگ مالسلا  اهیلع  بنیز  شاهّمع  هب  هاگنآ  تسیرگ . تخس  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  سپ 
504 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«. نک رضاح  ار  میاصع  ریشمش و  ناج ! هّمع  اصَْعلا ؛ َو  ِْفیَّسلِاب  َّیَلَع  ُهاتَّمَع  ای  »
.»؟ ینک هچ  یهاوخیم  امِِهب ؛ ُعَنْصَت  ام  َو  : » دومرف شردپ 

رب ُهَدـَْعب ؛ ِةایَْحلا  ِیف  َْریَخَال  ُهَّنِإَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْنبِإ  ْيَدَـی  َْنَیب  ِِهب  ُّبُذَأَف  ُْفیَّسلا  اَّمَأ  َو  اْهیَلَع ، ُأَّکََوتَأَف  اصَْعلا  اَّمأ  : » درک ضرع 
«. درادن شزرا  وا  زا  سپ  یناگدنز  هک  ارچ  میامن ، عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  زا  مریشمش  اب  منک و  هیکت  اصع 

یلَع یتَفیلَخ  َْتنَأ  َو  یتَْرتِع ، ُلَْضفَأ  َو  یتَّیِّرُذ ، ُبَیْطَأ  َْتنَأ  يَدلَو  ای  : » دومرف دنابسچ و  هنیـس  هب  تشاد و  زاب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ْمُهِْسنآ َو  اوُخَرَص ، اذِإ  ْمُْهتِّکَس  ِنامَّزلا  ُِبئاَون  َو  ِءادْعَْألا  ُۀَتامَش  َو  ُْمُتْیلا  َو  ُۀَّلِّذلا  ُمُْهتَلِمَـش  ْدَق  َنُولوُذْخَم ، ٌءابَرُغ  ْمُهَّنِإَف  ِلافْطَْألا ، َو  ِلایِْعلا  ِءالُؤه 
ْمُهَنْزُح ِْهَیلِإ  َنوُکْـشَی  ْمُهَْدنِع  ٌدَحَأ  َو ال  َكُْریَغ ، ِِهب  َنوُِسنْأَتْـسَی  ْنَم  ْمِِهلاجِر  ْنِم  َیَِقب  ام  ْمُهَّنِإَف  ِمالَْکلا ، ِْنیَِلب  ْمُهَرِطاوَخ  ِّلَس  َو  اوُشَحْوَتْـسا ، اَذا 

رب نم  نیشناج  وت  ینم و  ترتع  نیرترب  هّیرذ و  نیرتكاپ  وت  مدنزرف ! ْمِْهیَلَع ؛ یْکبَت  َو  َْکیَلَع  اوُْکبَی  َو  ْمُهُّمُشَت ، َو  َكوُّمُشَی  ْمُهْعَد  َكاوِس ،
. تسا هتفرگ  ارف  ار  نانآ  نارود  ياهیتخس  نانمـشد و  شنزرـس  یمیتی و  ییاهنت و  هک  دناسکیب  بیرغ و  نانآ  یناکدوک . ناوناب و  نیا 
. شخب یّلـست  ار  ناشرطاخ  وکین ، مرن و  نانخـس  اب  شاب و  ناشـسنوم  دندش  ناساره  نوچ  و  نک ، مارآ  ار  نانآ  دنداد  رـس  هلان  هک  هاگ  ره 

نانآ وت  دنیوبب و  ار  وت  نانآ  راذگب  دنیوگ . زاب  يو  هب  ار  ناشیاهمغ  دشاب و  ناشـسنوم  ات  تسا  هدنامن  وت  زج  ناشنادرم  زا  یـسک  هک  ارچ 
!«. نانآ رب  وت  دننک و  هیرگ  وت  رب  نانآ  ییوبب و  ار 

: دومرف اسر  يادص  اب  تفرگ و  ار  شدنزرف  تسد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
ُضِرَتْفُم ٌمامِإ  َوُه  َو  ْمُْکیَلَع ، یتَفیلَخ  اذـه  یْنبا  َّنَأ  َنْمَلْعا  َو  یمـالَک  َنْعَمْـسا  ُۀَـمِطاف ، اـی  َو  ُۀَّیَقُر  اـی  َو  ُۀَنیکَـس  اـی  َو  ِمُوْثلُک  َّما  اـی  َو  ُبَْنیَز  اـی  »

تسامش و رب  نم  نیشناج  مدنزرف  نیا  هک  دینادب  دیونـشب و  ار  منخـس  همطاف ! يا  و  هّیقر ! يا  هنیکـس ! يا  موثلک ! ّما  يا  بنیز ! يا  ِۀَعاَّطلا ؛
«. تسا بجاو  وا  زا  يوریپ  هک  تسا  یماما  وا 

: دومرف شدنزرف  هب  سپس 
ًادیهَش یضَم  َو  ُهُوبُْدناَف  ًابیرَغ  َتام  یبَأ  َّنِإ  ْمَُهل : ْلُقَف  َمالَّسلا  َیِّنَع  یتَعیش  ْغَِّلب  يَدلَو  ای  »

505 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 !«. » دیزیرب کشا  وا  رب  سپ  دیسر  تداهش  هب  هنابیرغ  مردپ  وگب : نانآ  هب  ناسرب و  منایعیش  هب  ار  ممالس  مدنزرف ! ُهوُْکباَف ؛

***
هن هک  دوب  رادروخرب  یمارآ  هّنئمطم و  سفن  نانچ  زا  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوخ  هب  يراکادـف  راـثیا و  گرزب  ياوشیپ  نیا  نانخـس  نیرخآ 

يرییغت یفطاع - ياههبنج  رد  زج  نارای - نازیزع و  تداهـش  اهنت  هن  تفرگیمن و  يزیچ  هب  تشاد  رارق  یمدق  دـنچ  رد  هک  ار  یگرم  اهنت 
! دشیم رتهتخورفا  شلد  رد  رای  رادید  قوش  شتآ  نامز  ره  و  دوزفایم ، شتماقتسا  رب  هکلب  درکیمن ، داجیا  وا  دنلب  رکف  حور و  رد 

هک ار  يدنمورب  لاهن  ندناسر  رمث  هب  میظع  ّتیلوئسم  شریذپ  هدامآ  ار  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  شدنزرف  اهنت  ساّسح ، تاظحل  نیا  رد  وا 
زا تعاطا  شرافـس  دراذگیم و  نایم  رد  وا  اب  ار  شیایاصو  نیرخآ  تخاسیم . دوب  هدرک  يرایبآ  شنازیزع  نوخ  اب  هدـناشن و  البرک  رد 

. درکیم شنارتخد  نارهاوخ و  هب  ار  وا 
هلیسو هب  ار  دوخ  ّتیمولظم  مایپ  و  دنکیمن ، شومارف  زین  ینافوط  ینارحب و  تاظحل  نیا  رد  ار  شبتکم  ناوریپ  نایعیش و  مالـسلا  هیلع  ماما 

. دننک هدافتسا  ياهبرح  هچ  زا  هار  همادا  رد  دننادب  ات  دناسریم ، اهنآ  هب  شرسپ  اهنت 
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505 ص :  رادید .....  نیرخآ  رد  ردام  زا  يدای  - 112

ياهگر زا  نوخ  هک  یلاح  رد  دـمآ و  نم  دزن  اروشاع  زور  رد  مردـپ  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماـما  زا 
: دومرف تفرگ و  شوغآ  رد  ارم  دوب  يراج  شندب 

لوسر هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  نآ  مردام  هک  نک  ظفح  تخومآ  نم  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  مردام  هک  ار  ییاعد  مدنزرف 
( َّمُهَّللَأ : » ) وگب درک ، ور  وت  رب  راوشد  تخـس و  يرما  گرزب و  یمغ  مهم و  رایـسب  تجاح  هک  یماگنه  تسا : هدرک  لقن  لیئربج  زا  ادـخ 

ِنآْرُْقلاَو َنیسای  ِّقَِحب 
__________________________________________________

21 ص 20 - ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم  (. 1)
506 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ِنَع ًاجِّرَفُم  ای  َنیبوُرْکَْملا ، ِنَع  ًاسِّفَنُم  ای  ِریمَّضلا ، ِیف  ام  ُمَْلعَی  ْنَم  ای  َنیِلئاَّسلا ، ِِجئاوَح  یلَع  ُرِدـْقَی  ْنَم  ای  ِمیظَْعلا ، ِنآْرُْقلاَو  هط  ِّقَِحب  َو  ِمیکَْحلا 
َو اذَـک  ِیب  ْلَْعفاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِریـسْفَّتلا ، َیلإ  ُجاتْحَیال  ْنَم  ای  َریغَّصلا ، َلْفِّطلا  َقِزار  ای  َریبَْکلا ، َخـْیَّشلا  َمِحار  ای  َنیموُمْغَْملا ،

«1 . » هاوخب ار  تاهتساوخ  سپس  اذَک »
. تسا ادخ  هاگرد  هب  ندروآيور  قیرط  زا  تالکشم  لح  زا  نخس  رمع  تاعاس  نیرخآ  رد  یتح  هک  تسا  بلاج  نیاو 

506 ص :  ارچ ..... ؟ هنهک  سابل  - 113

: دومرف درک ، نادیم  مزع  مالسلا  هیلع  نیسحماما  هک  یماگنه 
ات دنکن  تبغر  نآ  هب  یسک  هک  دیروایب  ياهنهک  هماج  میارب  ٌبُولْـسَم ؛ ٌلُوتْقَم  یِّناَف  ُدَّرَجا ، ال  ِیباِیث ، َْریَغ  ُهُِسْبلا  ِهیف ، ُبَغُْری  ٍبْوَِثب ال  ینُوْتئا  »

«. دش دهاوخ  هدوبر  میاهسابل  تداهش  زا  سپ  منادیم  اریز  دننکن ، هنهرب  ارم  متداهش  زا  دعب  مشوپب و  میاهسابل  ریز  ار  نآ 
لها راّفک   ) هّمذ لها  سابل  نیا  ِۀَّمِّذـلا ؛ ِلْهَأ  ُساِبل  اذـه  : » دومرف دیـشوپن و  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  یلو  دـندروآ  یهاـتوک  گـنت و  ساـبل 

«. تسا باتک )
. درک یظفاحادخ  مرح  ناوناب  اب  سپس  دیشوپ  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  دندروآ . يرتدنلب  سابل 

: دومرف دینابسچ و  هنیس  هب  ار  يو  ماما  داد . رس  هیرگ  هنیکس  ترضح  ماگنه  نآ  رد 
ِیناهَد ُمامَْحلا  اَذِإ  ُءاُکْبلا  ِْکنِم  یمَلْعاَف  ُۀَنیکَس  ای  يدَْعب  ُلوُطَیَس 

ینامثُج یف  ُحوُّرلا  یّنِم  َمادام  ًةَرْسَح  ِکِْعمَِدب  ِیْبلَق  یقِرُْحت  ال 
ِناوْسِّنلا َةَْریَخ  ای  ُهَنیتَْأت  يِذَّلِاب  یلْوا  َْتناَف  ُْتِلُتق  اذِإ  َو 

. تشاد یهاوخ  ینالوط  ياههیرگ  متداهش  زا  سپ  نادب  ناج ! هنیکس  »
. نزم شتآ  ار  ملد  تترسح  کشا  اب  مراد  ندب  رد  ناج  ات 

«2 «. » يرتراوازس يراوگوس  هب  سک  ره  زا  وت  سپ  مدش  دیهش  هک  یماگنه  نانز ! نیرتهب  يا 
__________________________________________________

ص 185 مومهملا ، سفن  (. 1)
ص 119 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (. 2)

507 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
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هتـشادن ندروآ  نوریب  يارب  یـشزرا  ات   ) درک هراپ  ار  شیاـج  دـنچ  دـندروآ ، هنهک  ساـبل  هک  یماـگنه  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  و 
«1 . » دندروآ نوریب  شندب  زا  زین  ار  نآ  تسپ ) درمناوجان  نمشد   ) ماما تداهش  زا  سپ  یلو  دیشوپ ؛ شیاهسابل  ریز  ار  نآ  و  دشاب )

***
خیرات رد  تبث  يارب  درک و  میسرت  ار  شنانمـشد  دوخ و  نارای  یعقاو  هرهچ  البرک ، ناتـساد  ياج  ياج  رد  مامت  ّتقد  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 

! تشاذگ راگدای  هب 
نیرتهدـنزرا زا  اـهنآ  هک  داد  ناـشن  تشاد  اروشاـع  زور  بش و  رد  شزاـبکاپ  راکادـف و  ناراـی  اـب  هک  ییاههنحـص  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 

ینیطایش ناگدنرد و  هکلب  دندوب . اهناسنا  نیرتهیامورف  نیرتتسپ و  زا  شنانمـشد  داد  ناشن  هک  هنوگ  نامه  دندوب ، رـشب  خیرات  ياهناسنا 
! ناسنا سابل  رد  دندوب 

ردب تداهـش  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  نت  زا  هک  دراد  یـشزرا  هچ  دنـشاب ، هدرک  هراپ  ار  نآ  ياج  نیدـنچ  هک  هنهک  نهاریپ  کی 
؟ تسیچ هناشن  نیا  دنراذگب ، نازوس  باتفآ  ریز  هنهرب  ار  وا  كرابم  ندب  دنروآ و 

شنت رهگ ز  دب  مصخ  دنکن  رب  هک  نآ  زا  شنهریپ  ریز  دیشوپب  هنهک  سابل 
شنفک ای  هماج  دنشوپ  هک  دنامن  ینت  روتس  ّمس  ریز  هک  تجاح  هچ  هنهک  سابل 

507 ص :  مرح .....  نانز  اب  وگتفگ  - 114

يوس هب  دناهداتفا  نوخ  كاخ و  هب  هک  تسیرگن  شنارای  زا  نت  ود  داتفه و  هب  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا : هدمآ  خیرات  رد 
: داد ادن  تفر و  همیخ 

«. متفر مه  نم  ظفاحادخ  موثلک ! ّما  يا  بنیز ! يا  همطاف ! يا  هنیکس ! يا  ُمالَّسلا ؛ یِّنِم  َّنُْکیَلَع  ِمُوْثلُک ! َّما  ای  ُبَْنیَز ! ای  ُۀَمِطاف ! ای  ُۀَنیکَس ! ای  »
__________________________________________________

( توافت رصتخم  اب   ) ص 54 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 221 و  ج 14 ، رکاسع ، نبا  خیرات  (. 1)
508 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

: داد خساپ  ماما  ياهدش !؟ گرم  میلست  ایآ  ناجردپ ! دروآرب : دایرف  هنیکس 
.»؟ تسا هدنامن  وا  يارب  يروای  رای و  هک  یسک  دوشن  میلست  هنوگچ  َنیعُم ؛؟ َو ال  َُهل  َرِصان  ْنَم ال  ُِملْسَتْسَی  َْفیَک ال  »

! نادرگرب نامّدج  مرح  هب  ار  ام  تسا ) نینچ  هک  لاح  ! ) ناج ردپ  تفگ : هنیکس 
دنهاوخن اهر  ار  ام  هکنیا  هب  هراشا  « ) تفرگیم مارآ  شاهنایـشآ  رد  دندرکیم  اهر  ار  اطق  غرم  رگا  تاهیه ! َماَنل ؛ اطَْقلا  َكُِرت  َْول  َتاْهیَه ، »

(. درک
«1 . » دش روهلمح  نمشد  يوس  هب  درک و  مارآ  ار  نانآ  ماما  تساخرب ، ناوناب  هیرگ  يادص 

508 ص :  نمشد .....  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  ماما  راعشا  نانخس و  - 115

: دومرف نانآ  هب  باطخ  دش و  کیدزن  نانمشد  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
نم اـب  ارچ  امــش ! رب  ياو  ُهـُتْکََرت ؛؟ ٍّقَـح  یلَع  ْمَأ  ُهـُْتلَعَف ، ٍمْرُج  یلَع  ْمَأ  اـُهتْرَّیَغ ، ٍۀَعیرـَـش  یلَع  ْمَأ  اُهْتلَّدــَب ؟ ٍۀَّنـُـس  یلَع  ِینوـُُلتْقَتَأ  ْمُـکَْلیَو  اـی  »

.»؟ ماهدرک كرت  ار  یّقح  ای  و  ماهدش ؟ بکترم  یمرج  ای  ماهتخاس ؟ نوگرگد  ار  یتعیرش  ای  ماهداد ؟ رییغت  ار  یتّنس  ایآ  دیگنجیم ؟
«2 «. » میشکیم ار  وت  میگنجیم و  وت  اب  میراد ، لد  هب  تردپ  زا  هک  ياهنیک  رطاخ  هب  هکلب  َکِیبَِأل ؛ ًاضُْغب  َُکُلتْقَن  اَّنِإ  : » دنتفگ

: دش رو  هملح  نانآ  رب  دناوخیم ، ار  راعشا  نیا  نوچ  مالسلا  هیلع  ماما 
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ِْنیَلَقَّثلا ِّبَر  ِهَّللا  ِباَوث  ْنَع  اُوبَغَر  ًامِْدق  َو  ُمْوَْقلا  َرَفَک 
ِْنیَفَرَّطلا َمیرَک  ِْریَْخلا  َنَسَح  ُهَْنبا  َو  ًاِّیلَع  ُمْوَْقلا  َلَتَق 

ِْنیَسُْحلا ِبْرَح  یلِإ  َساَّنلا  اوُرُشْحُأ  اوُعِمْجَأ  اُولاق  َو  ْمُْهنِم  ًاقَنَح 
ِْنیَمَرَْحلا ِلْهَِأل  َعْمَْجلا  اوُعَمَج  ٍلَّذُر  ٍسانُأ  ْنِم  ٍمْوََقل  ای 

__________________________________________________

ص 47 ج 45 ، راونالاراحب ، (. 1)
80 ص 79 - ج 3 ، ةّدوملا ، عیبانی  (. 2)

509 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ِْنیَدِْحلُْملا ِءاضِِرل  یحاِیتْجِاب  ْمُهُّلُک  اْوَصاَوت  َو  اوُراس  َُّمث 

ِْنیَِرفاْکلا ِلْسَن  ِهَّللاِْدیَبُِعل  یمَد  ِکْفَس  یف  َهَّللا  اُوفاخَی  َْمل 
ِْنیَلِطاْهلا ِفوُکُوَک  ٍدُونُِجب  ًةَْونَع  ینامَر  ْدَق  ٍدْعَس  ِْنباَو 
ِْنیَدَقْرَْفلا ِءایِِضب  يرْخَف  َْریَغ  اذ  َْلبَق  یّنِم  َناک  ٍءْیَِشل  ال 

ِْنیَِدلاْولا ِّیِشَرُْقلا  ِِّیبَّنلا  َو  ِِّیبَّنلا  ِدَْعب  ْنِم  ِْریَْخلا  ِِّیلَِعب 
ِْنیَتَرَیِْخلا ُْنبا  اَنَأَف  یّمُأ  َُّمث  یبَأ  ِْقلَْخلا  َنِم  ِهَّللا  ُةَْریَخ 

ِْنیَبَهَّذلا ُْنبا  َو  ُۀَّضِْفلا  اَنَأَف  ٍبَهَذ  ْنِم  ْتَصَلَخ  ْدَق  ٌۀَِّضف 
ِْنیَمَلَْعلا ُْنبا  اَنَأَف  یْخیَشَک  َْوأ  يرَْولا ؟ یف  يِّدَجَک  ٌّدَج  َُهل  ْنَم 

ِْنیَنُح َو  ٍرْدَِبب  ِْرفُْکلا  ُمِصاق  ِیبَأ  َو  یِّمُأ  ِءارْهَّزلا  ُمِطاف 
ِْنیَنَثَْولا َنوُُدبْعَی  ٌْشیَُرق  َو  ًاِعفای  ًامالُغ  َهَّللاَدَبَع 

ِْنیَتَْلبِْقلا یَّلَص  َناک  ٌِّیلَع  َو  ًاعَم  يّزُْعلا  َو  ِتاّللا  َنوُُدبْعَی 
ِْنیَرَمَْقلا ُْنبا  َو  ُبَکْوَْکلا  اَنَأ  َو  ٌرَمَق  یِّمُأ  َو  ٌسْمَش  یبَأَف 

ِْنیَرَکْسَْعلا ِّضَِفب  َّلِْغلا  ِتَفَش  ٌۀَْعقَو  ٍدْحُأ  ِمْوَی  ِیف  َُهل  َو 
ِْنیَقَْلیَْفلا ِلْهَأ  ُْفتَح  اهیف  َناک  ًاعَم  ِْحتَْفلا  َو  ِبازْحَْألا  یف  َُّمث 
؟ ِْنیَتَْرتِْعلِاب ًاَعَم  ِءُوُّسلا  ُۀَّمُأ  ْتَعَنَص  اذام  ِهَّللا  ِلیبَس  یف 

ِْنیَلَفْحَْجلا َمْوَی  ِدْرَْولا  ِِّیلَع  َو  یفَطْصُْملا  ِِّیبَّنلا  ِِّرْبلا  ُةَْرتِع 
ِْنیَلَقَّثلا َیلْوَم  َو  ِلْسُّرلا  ُثِراو  ِیبَأ  َو  یِّمُأ ، ِءارْهَّزلا  ُمِطاف 

ِْنیَنُح َو  ٍدْحِاب  َو  ٍرَْدب  َمْوَی  اوُزََرب  اََّمل  َلاْطبَْألا  َنَحَط 
ِْنیَتَْرفَش يذ  ٍمِراص  ٍماسُِحب  ْمُهَزَراب  ْذِإ  َرَْبیَخ  اوُخَأ  َو 

ِْنیَنُح ِمْوَی  یف  َْرتِْولا  َنُوُبلْطَی  اُولَْبقَأ  ًاشُویُج  يدَْوأ  يذَّلاَو 
ِْنیَتَِحنْجَأ َُهل  ُهَّللا  َبَهَو  ٌرَفْعَج  یِّمَعَک  ٌّمَع  َُهل  ْنَم 

ِْنیَتَْعیَْبلِاب َُهل  یفوُْملا  ِیبَأ  َو  يدُْهلا  ُحابْصِم  ُلَسْرُْملا  يِّدَج 
ِْنیَدِعاَّسلا ُّيِوَق  ٌحْمَس  ٌدِجام  ٌمَْغیَض  ٌْربَزِه  ُمْرَق  ٌلََطب 

510 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ِْنیَتَْلبِْقلا یِّلَصُم  ِضْوَْحلا  ُبِحاص  ُمُکاذ  ٌّیلَع  ِنیِّدلا  ُةَوْرُع 
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ِْنیَذ ُْریَغ  ٍّلَصُم  ِضْرَْألا  یَلَع  ام  اًِلماک  ًاْعبَس  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم 
ٍْنیَع َۀَفْرَط  ًاشَن  ْذُم  ٍْشیَُرق  َعَم  اَهل  ْدُجْسَی  َْمل  َناثْوَْألا  َكََرت 

ِْنیَتَنْعَط ْنَعْطَیَف  َْحمُّرلا  ُذُخْأَی  ًامَْغیَض  ًاْربَزِه  َناک  ِیبَأ  َو 
ِْنیَلَْظنَْحلا ِعیَجن  ْنِم  ٍْفتَح  َسْأَک  اوُقُسَف  ًایَْغب  ِدْسُْألا  یِّشَمَتَک 
ِنیَُجل یف  ٍنیَُجل  یف  ٌنیَُجل  َو  ٍبَهَذ  یف  ٍبَهَذ  ْنِم  ٌبَهَذ 
ِْنیَرِّیَّنلا يدْحِإ  ِْکلُْفلِاب  يرَج  ام  ٌبِجاو  اْنیَلَع  ُدْمَْحلا  ُهَلَف 

ِْنیَرَهْزَْألا َْنبا  َو  ُرِهاَّزلا  اَنَأَف  یُقت  َو  ٍلْضَِفب  ُهَّللا  ُهَّصَخ 
ِْنیَرِّیَّنلا َقْوَف  ِدْمَْحلِاب  اقَر  َو  ُهَّصَخ  ُْذنُم  ُمانْصَْألا  َكََرت 
ِْنیَرَکْسَْعلا یف  اُوفِْرتُأ  ٍلاجِِرب  ِِهتَلْمَح  یف  َكْرِّشلا  َدابَأ  َو 

ِْنیَِقفاْخلا یف  اَهل  ُْقلَْخلا  َنَعْذَأ  ِیتَّلا  ِنْذُْألا  َو  ِْنیَْعلا  ُْنبا  اَنَأ  َو 
ِْنَیبِْرغَْملا َو  اهَقْرَش  انْکَلَم  ْدَق  اُنتَسْمَخ  ابَْعلا  ُباحْصَأ  ُنَْحن 

ِْنیَرَعْشَْملا َو  اذَک  ُْتیَْبلا  اََنل  َو  انُسِداس  اَنل  ُلیْربَج  َُّمث 
ِْنیَبَسَْحلا یف  ِِهب  اُوْلعَی  ًاِخماش  ٌرِخَتْفُم  اِنب  ُدْجَملا  اَذَک  َو 
ِْنیَرَعْشَْملا َیلْوَم  َو  ِْقلَْخلا  َِقلاخ  ًاِحلاص  اَّنَع  ُهَّللا  ُهازَجَف 

ِْنیَمَرَْحلا ُّزِعُم  ِضْوَْحلا  ُبِحاص  یضَتْرُْملا  ٌّیلَع  ِنیِّدلا  ُةَوْرُع 
ِْنیَِقفاْخلا یف  ُُهلاْعفَأ  اذَک  َو  ِِهتَْبیَه  ْنِم  ناَّفَّصلا  ُقِْرفَی 

ِْنیَتَعْکَّرلا ِیف  ُهَرْهَظ  يواس  َنیح  ُْهنِم  ِمَتاْخلِاب  َقَّدَص  يِذَّلا  َو 
ِْنیَجُّللا ِضْوَح  ْنِم  َنوُقُْست  ًادَغَف  ًاسُْفنَأ  اُوبیط  ِراتْخُملا ! َۀَعیش 

ِْنیَنَسَْحلِاب ًۀَفُْحت  ُهابَحَو  انُّبَر  یّلَص  ُهَّللا  ِْهیَلَعَف 
. دندوب نادرگ  يور  تسا  سنا  ّنج و  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  شاداپ  زا  زابرید  زا  دندش و  رفاک  موق  نیا  »

تداسح يور  زا  میرک - يردام  ردپ و  زا  دوب و  کین  هک  مالسلا - هیلع  نسح  شدنزرف  مالسلا و  هیلع  یلع  اب  نانآ 
511 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. دندیگنج
. دییآ درگ  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  گنج  يارب  یگمه  دنتفگ : کنیا  و 

. دندروآ درگ  هنیدم ) هّکم و   ) نیمرح لها  نتشک  يارب  ار  تعامج  هک  تسپ  یمدرم  زا  دایرف 
. دندرک هیصوت  نادحلم ، يدونشخ  يارب  نم ، يریگتسد  تهج  رگیدکی  هب  دنداتفا و  هار  هب  سپس 

تیاضر بلج  يارب  دـندرکن و  اورپ  دـنوادخ  زا  نم  نوخ  نتخیر  رد  تسا ، نارفاک  لسن  زا  هک  دایز ) نبا   ) هَّللادـیبع تیاـضر  بلج  يارب 
. دنتخات نم  يوس  هب  زیمآرهق  اسآ - لیس  یناراب  دننامه  دوخ  نایهاپس  اب  دعس - نبا 

: هراتس ود  ییانشور  هب  مراختفا  زج  دشاب ، هدزرس  نم  زا  یهانگ  هکنآ  رطاخ  هب  هن  همه ) نیا  (و 
. دناشیرق زا  شردام  ردپ و  هک  ربمایپ  و  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  ناسنا  نیرتهب  مالسلا - هیلع  یلع  ترضح 

. هدیزگرب ود  نآ  دنزرف  نم  دنتسه و  مردام  ردپ و  دنوادخ ، هدیزگرب  قلخ  نیرتهب 
. میالط ود  دنزرف  هک  متسه  ياهرقن  نم  سپ  الط ، زا  هتفرگرب  ياهرقن 

. متسه گرزب  ود  دنزرف  نم  سپ  دراد . مردپ  نوچ  يردپ  ای  نم و  ّدج  دننامه  يّدج  مدرم ، نایم  رد  سک  هچ 
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. تسکش مه  رد  ار  رفک  هاپس  نینح ، ردب و  گنج  رد  هک  تسا  نامه  مردپ  تسا و  ارهز  همطاف  مردام 
. دندیتسرپیم ار  اهتب  شیرق  هک  یلاح  رد  تخادرپ  ادخ  تدابع  هب  یناوجون  رد 

. دراذگیم زامن  هلبق  ود  هب  مالسلا  هیلع  یلع  مردپ  هک  یلاح  رد  دندرکیم  تدابع  ار  ّتیلهاج ) نارود  گرزب  تب  ود   ) يّزع تال و  نانآ 
. ود نآ  دنزرف  هراتس ، منم  تسا و  هام  مردام  دیشروخ و  مردپ 

. دیشخب افش  ار  اهلد  نمشد  هاپس  نتسکش  اب  هک  تسا  ییارجام  دحا »  » گنج رد  مردپ  يارب 
. دنتفر ورف  گرم  ماک  هب  نمشد  هوبنا  اهگنج  نآ  رد  هک  حتف »  » و بازحا »  » گنج رد  تسا  يراختفا  زین  و 

؟ دندرک هچ  ادخ  هار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ترتع  اب  رادرکدب ، تّما  نیا  دییوگب ) )
512 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. راکیپ زور  روآگنج  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  و  ادخ ، هدیزگرب  ربمایپ  راکوکین ، نآ  ترتع 
. تسا سنا  ّنج و  يالوم  ناربمایپ و  ثراو  مردپ ، تسا و  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مردام 

. دیبوک مه  رد  ار  رادمان  ناناولهپ  نینح ، دحا و  ردب و  نادیم  رد  هک  ومه 

. تخات نانآ  رب  بل ، ود  ناّرب  ریشمش  نآ  اب  تسا و  ربیخ  زور  حتاف  هک  وا 
لاب ود  وا  هب  دنوادخ  هک  دراد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نم  يومع  نوچ  ییومع  سک  هچ  درک . دوبان  ار  نینح  زور  ناهاوخنوخ  هک  یـسک  نآ 

. درک اطع  شیاهتسد ) ندش  عطق  ربارب  رد  )
. درک افو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  شتعیب  ود  ره  هب  هک  تسا  یسک  مردپ  تسا و  تیاده  غارچ  ربمایپ ، مّدج ،

. ناوترپ ناوزاب  ياراد  هدنشخب و  راوگرزب ، نادیمریش ، گرزب ، ناولهپ ، تسوا 
. درازگ زامن  هلبق  ود  هب  هک  نآ  رثوک و  ضوح  بحاص  تسوا  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  نید  هریگتسد 

. دوبن نیمز  يور  رب  يرازگزامن  ود  نآ  زج  هک  ینامز  رد  درازگ ، زامن  ربمایپ  اب  اهنت  لاس  تفه 
. دشن هارمه  اهتب  هب  هدجس  رد  شیرق  اب  یندز  مه  رب  مشچ  کی  هب  یّتح  درک و  اهر  ار  یتسرپ  تب  ادتبا  زا 

. دزیم هبرض  نانمشد  هب  شاهزین  اب  هک  دوب  دربن  نادیم  ریش  مردپ 

. دناشچیم نانآ  هب  ار  گرم  ياهماج  نیگمشخ  يریش  نانوچ  و 
. ياهرقن نوناک  رد  هرقن  هشیر  زا  تسا  ییاهرقن  و  ییالط ، نوناک  رد  الط  هشیر  زا  تسا  ییالط  وا 

. تسا بجاو  ام  رب  یهلا  ساپس  تسا ، شدرگ  رد  هام  دیشروخ و  ود  زا  یکی  هک  ینامز  ات 
. ناکانبات دنزرف  كانبات  منم  سپ  دیشخب ، یگژیو  يوقت  تلیضف و  هب  ار  مردپ )  ) وا دنوادخ  هک  ارچ 

. تفرگ یشیپ  دیشروخ  هام و  زا  شیاتس ، رد  درک و  اهر  ار  اهتب  تفرگ ، رارق  دنوادخ  ّصاخ  هّجوت  دروم  هک  نامز  نآ  زا  يو 
. تخاس دوبان  ار  كرش  نمشد ، هاپس  زا  نارگمتس  هب  دوخ  ياههلمح  رد  و 

. دندقتعم نادب  ملاع  برغ  قرش و  مدرم  هک  قح )  ) شوگ مشچ و  نآ  هداز  منم  و 
. میکلام ار  ملاع  برغ  قرش و  هک  ابع  هسمخ  باحصا  مییام 

. تسا ام  زا  رعشم  تیب و  تسا و  ام  نیمشش  لیئربج ،
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. درب الاب  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  هک  يراختفا  تسا ، ام  هب  شراختفا  يراوگرزب ، دجم و 
. دنک تیانع  کین  شاداپ  ام  بناج  زا  مردپ )  ) وا هب  تسا  رعاشم  بحاص  نایناهج و  هدننیرفآ  هک  يدنوادخ 

. تسادخ لوسر  ادخ و  مرح  شخب  تّزع  رثوک و  ضوح  بحاص  هک  ومه  تسا . یضترم  یلع  نید ، هریگتسد 
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. دوشیم ادج  مه  زا  ملاع  برغ  قرش و  رد  لطاب  ّقح و  ياهفص  شرادرک ، تبیه و  زا 
. دیشخب لئاس  هب  عوکر  لاح  رد  ار  شیوخ  رتشگنا  هک  تسا  یسک  وا 

. دش دیهاوخ  باریس  شماف  هرقن  ضوح  زا  تمایق  يادرف  هک  دیشاب  نامداش  هدیزگرب ! نایعیش  يا 
«1 «. » درک هیده  يو  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  داتسرف و  دورد  ام - راگدرورپ  دنوادخ - وا  رب 

513 ص :  رادید .....  قوش  - 116

ترضح ناهارمه  دش ، تخس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  راک  اروشاع ) زور  رد   ) هک یماگنه  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما 
ناشاههرهچ شّـصاخ ، نارای  ماما و  داتفایم ، شمادنا  رب  هزرل  دیرپیم و  شاهرهچ  زا  گنر  سک  ره  هک  رطخ  رپ  هنحـص  نیا  رد  دـندید ،

یکاب گرم  زا  هک  دیرگنب  نانآ  هب  دنتفگیم : رگید  یخرب  هب  یخرب  دشیم و  رتنئمطم  هظحل  ره  ناشیاهلد  مارآ و  ناشمادـنا  ناشخرد و 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  ماگنه  نیا  رد  دنرادن .

ْنِم َلِقَْتنَی  ْنَأ  ُهَرْکَی  ْمُکُّیَأَف  ِۀَِـمئاَّدلا ، ِمیعَّنلا  َو  ِۀَعِـساْولا  ِناـنِْجلا  َیلِإ  ِءاَّرَّضلا  َو  ِسُُؤْبلا  ِنَع  ْمُِکب  ُرَبْعَت  ٌةَرَْطنَق  اـّلِإ  ُتْوَْملا  اَـمَف  ِمارِْکلا ، ِیَنب  ًاْربَص  »
َّنِإ : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  ِینَثَّدَح  ِیبَأ  َّنِإ  ٍباذَع . َو  ٍنْجِس  یلِإ  ٍرْصَق  ْنِم  ُلِقَْتنَی  ْنَمَک  ّالِإ  ْمُِکئادْعَِأل  َوُه  ام  َو  ٍرْصَق ، یلِإ  ٍنْجِس 

اْینُّدلا
__________________________________________________

ص ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  212 ؛ ص 210 - ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  تسا : هدمآ  اهباتک  نیا  رد  قّرفتم  تروص  هب  راعشا  نیا  (. 1)
، ةّدوملا عیبانی  48 و  ص 47 - ج 45 ، راونالاراحب ، 12 ؛ ص 11 - ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم  103 ؛ ص 101 - ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  88 ؛ - 86

81 ص 80 - ج 3 ،
514 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

گرم دیشاب . ابیکش  ناگداز ! گرزب  يا  ْمِهِمیِحَج ؛ یلِإ  ِءالُؤه  ُرْـسِج  َو  ْمِِهتاَّنَج ، یلِإ  ِءالؤه  ُرْـسِج  ُتْوَْملا  َو  ِِرفاْکلا ، ُۀَّنَج  َو  نِمْؤُْملا ، ُنْجِس 
هک دهاوخیمن  امـش  زا  کی  مادک  دناسرب .! نادواج  ياهتمعن  روانهپ و  تشهب  هب  اهيراوشد  اهیتخـس و  زا  ار  امـش  هک  تسا  یلپ  طقف 

یلص ادخ  لوسر  زا  مردپ  تسین . دیدش  یباذع  نادنز و  هب  یخاک  زا  لاقتنا  زج  ناتنانمشد  يارب  گرم  یلو  دیآرد ؟ یخاک  هب  ینادنز  زا 
: دومرف هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا 

!«. دوب دهاوخ  خزود  هب  نارفاک  لپ  تشهب و  هب  نانمؤم  لپ  گرم  تسا و  رفاک  ِتشهب  نمؤم و  نادنز  ایند 
: دوزفا مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

«1 !«. » تسا هدش  هتفگ  غورد  نم  هب  هن  ماهتفگ و  غورد  هن  ( » هدیسر ارف  دوعوم  هظحل  ( ؛ ُْتبِّذُک َالَو  ُْتبَذَک  ام  »
***

رّـسیم یناسک  يارب  اهنت  یگدنز ، تاظحل  نیرخآ  رد  اهلد  شمارآ  تداهـش و  هناتـسآ  رد  اههرهچ  ندش  هتخورفارب  گرم ، رب  ندز  دنخبل 
نآ ياهرد  راگدرورپ  ياضر  هار  رد  گرم  هک  دننادیم  یـسفق  نادـنز و  ار  ایند  و  هدرکرپ ، ار  ناشدوجو  مامت  رای  رادـید  قوش  هک  تسا 

. دننکیم زاورپ  ادخ  برق  نامسآ  جوا  هب  دیاشگیم و  ار 
نورد زا  دیوگیم . كرت  ار  ینادنز  قایتشا ، اب  هتخیمآ  ِشمارآ  اب  دـجنگیمن و  دوخ  تسوپ  رد  يدازآ  هناتـسآ  رد  سوبحم ، ناسنا  يرآ 

. دهدیم رس  يداش  همغن  و  دریگیم ، رارق  نانج  راسخاش  رب  هدیرپ  نوریب  سفق 
! ادخ ّصاخ  ناتسود  ایلوا و  لاح  تسا ، نینچ  يرآ 

514 ص :  اوسر ..... ! نانکش  نامیپ  - 117
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514 ص :  اوسر ..... ! نانکش  نامیپ  - 117

: دومرف تفرگ و  رارق  نمشد  هاپس  ربارب  رد  هدش و  راوس  دوخ  بکرم  رب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
__________________________________________________

( توملا ینعم  باب   ) ح 3 ، 289 ص 288 - قودص ، رابخالا  یناعم  (. 1)
515 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

َو اِنناْمیَأ ، یف  َناک  ًاْفیَـس  اْنیَلَع  ُْمتْذَحَـشَف  َنیبِجُوم ، ْمُکاْنیَتَأَف  َنیِهلاَو  انوُُمتْخَرْـصَتْسا  ًاسْعَت ، َو  ْمَُکل  ًاسُْؤب  َو  ًاحَْرت ، َو  ْمَُکل  ًاْحُبق  ِۀَفوُْکلا ! َلْهَأ  ای  »
ْدَقَو ْمُْکَیلِإ ، اَّنِم  َناک  ٍْبنَذ  ِْریَغ  ْنِم  ِحـْلُّصلا  یَلَع  َةَوادَْـعلا  ُُمتَْرثآ  ْدَـق  َو  ُْمتْحَبْـصَأَف  انِّوُدُـع ، َو  ْمُکِّوُدَـع  یلَع  اهاْنمَرْـضَأ  ُنَْحن  ًاراـن  اـْنیَلَع  ُْمْتئِج 
ُْمْتنَأ َُّمث  ِباتِْکلا ، ِةَذَبَن  َو  ِبازْحَْألا ، ِۀَّیَِقب  َو  ِۀَّمُْألا ، ِتیغاوَِطل  ًۀَّلِض  َو  ًاهَفَس  اهوُُمتْضَقَن  َُّمث  ِداسَْفلا ، ِیف  ًۀَبْغَر  انَتَْعَیب  ُْمتْکََرت  َو  ِدانِْعلِاب ، اْنَیلِإ  ُْمتْعَرْسَأ 

یتخـس و هب  و  ناتنیرق ، هودـنا  مغ و  و  داب ! هایـس  تشز و  ناتیور  نایفوک ! يا  َنیِملاَّظلا ؛ یَلَع  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  الَأ  اـنُوُلتْقَتَو ، اَّنَع  َنُولَذاـخَتَت  ِءـالُؤه 
، دوب ام  ناتسد  رد  هک  يریشمش  میدمآ ، امش  يوس  هب  نوچ  یلو  دیدناوخ ، دوخ  یسردایرف  يارب  هناقاتشم  ار  ام  امش  دیوش ! راتفرگ  گرم 
زا هکنآ  نودب  دیتخاس ! روهلعش  ام  ربارب  رد  ار  نآ  میدوب ، هتخورفا  دوخ  امش و  نانمـشد  ّدض  رب  ام  هک  یـشتآ  و  دیتسب . راک  هب  ام  ّدض  رب 

ندش روهطوغ  اب  دیتفاتش و  ام  اب  ینمشد  هب  و  دیدیزگرب ، یتشآ  حلص و  رب  ار  ینمـشد  توادع و  دشاب . هدزرـس  امـش  هب  تبـسن  یهانگ  ام 
ناگدـنامزاب تّما و  ناشکرـس  زا  هناهارمگ  يوریپ  ینادان و  لهج و  يور  زا  هتخاـس و - اـهر  دـیدوب ، هتـسب  اـم  اـب  هک  ار  یتعیب  داـسف ، رد 

. دیتسکش ار  نآ  یهلا - باتک  نانکفارود  ّتیلهاج و  بازحا 
«1 !«. » داب ناملاظ  رب  ادخ  تنعل  دیداد . نتشک  هب  ار  ام  دیتشادرب و  ام  يرای  زا  تسد  هک  دیتسه  یناسک  نامه  امش  يرآ ،

***
هداد يراکادف  راثیا و  يراکمه و  هنوگره  هدعو  دوخ  ياههمان  رد  دندوب و  هدرک  تعیب  مالسلا  هیلع  ماما  هدنیامن  اب  نایفوک  مینادیم  همه 

زیچ همه  دندش ، ور  هبور  دایز  نبا  ياهدیدهت  ینعی  لکشم  نیتسخن  اب  هک  نیمه  هدارایب ، نادان و  ناوتان و  تسس و  هورگ  نیا  اّما  دندوب ،
هدامآ وا  يرای  يارب  هک  يریشمش  هکلب  دنتشادرب ، مالسلا  هیلع  ماما  يرای  زا  تسد  دنتسکش و  ار  اهنامیپ  اهنت  هن  دندرپس ؛ یـشومارف  هب  ار 

! دندرک هتشغآ  وا  نوخ  هب  ار  نآ  دندیشک و  وا  يور  هب  دندوب  هدرک 
__________________________________________________

213 ص 212 - ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 1)
516 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. افویب نانکش  نامیپ  رمع  موش  نایاپ  تسا  نیا  هدارایب . وسرت و  دارفا  تشونرس  تسا  نیا  و 

516 ص :  دیسانشب .....  ارم  - 118

شیوخ یفّرعم  هب  هدیـشک  ماـین  زا  ریـشمش  تشادیم  رب  ماـگ  تداهـش  نادـیم  يوـس  هب  هک  یلاـح  رد  اروشاـع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
و دوب ، هدورـس  دوخ  هک  ییانعمرپ  بلاج و  راعـشا  زا  فده ، نیا  يارب  میتخانـشن و  ار  وا  ام  دنیوگن  ادرف  ات  دومن ، تّجح  مامتا  تخادرپ و 

: دومرف تفرگ و  هرهب  درکیم ، ذوفن  اهلد  قامعا  رد 
ُرَْخفا َنیح  ًارَْخفَم  اذِهب  ینافَک  ٍمِشاه  ِلآ  ْنِم  ِرْهُّطلا  ِِّیلَع  ُْنبا  اَنا 

ُرَهَْزن ِضْرَْألا  ِیف  ِهَّللا  ُجارِس  ُنَْحن  َو  یضَم  ْنَم  ُمَرْکا  ِهَّللا  ُلوُسَر  يّدَج  َو 
ُرَفْعَج ِْنیَحانَْجلاَذ  یعُْدی  یِّمَع  َو  َدَمْحا  َِۀلالُس  ْنِم  یّمُأ  ُۀَمِطاف  َو 

ُرَکُْذی ِْریَْخلِاب  ُیْحَْولا  َو  يدُْهلا  اَنیف  َو  ًاقِداص  ُلِْزنُأ  ِهَّللا  ُباتِک  انیف  َو 
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ُرَهَْجن َو  ِمانَْألا  یف  اذِهب  ُّرُِسن  ْمِهِّلُک  ِساَّنِلل  ِهَّللا  ُنامَأ  ُنَْحن  َو 
ُرَْکُنی َْسَیل  ام  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِسْأَِکب  انَتالُو  یقْسَن  ِضْوَْحلا  ُةالُو  ُنَْحن  َو 

ُرَسْخَی ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  انُضِْغبُم  َو  ٍۀَعیش  ُمَرْکَأ  ِساَّنلا  یف  اُنتَعیش  َو 
ُرَهْطَی َو  ُهَءالآ  اِنب  ُرَمْغَی  َو  ٍَۀلالَض  ْنِم  يدُْهلا  ُهَّللا  َنََّیب  اِنب 

ُرَْدیَح ِْهیَّفَِکب  ِهیقْسَی  ِضْوَْحلا  َیلا  ًائِماظ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  یتَأ  ام  اذِإ 
ُرُْظنَی َناک  يذَّلاَو  ًاعْمَج  ِساَّنلا  یَلَع  ُهَّقَح  ُهَّللا  َبَجْوا  ٌعاطُم  ٌماما 

ُرَّدَُکی اهُْوفَص ال  ٍنْدَع  ِۀَّنَِجب  اِنتْوَم  َدَْعب  انَراز  ٍْدبَِعل  یبوُطَف 
! تسا سب  ارم  راختفا  نیمه  منک  راختفا  مهاوخب  رگا  هک  مشاه  نادناخ  زا  كاپ ، یلع  دنزرف  منم  »

. نیمز رد  یهلا  نازورف  غارچ  مییام  تسا و  اهناسنا  نیرتیمارگ  هک  تسا  ادخ  لوسر  مّدج 
. دوشیم هدناوخ  لاب  ود  بحاص  هب  هک  تسا  رفعج  میومع  تسا و  دمحا  نامدود  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  مردام  و 

517 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. دوشیم دای  یکین  هب  تیاده  یحو و  هک  تسا  ام  نایم  رد  دش و  لزان  یتسار  هب  ام  نادناخ  رد  ادخ  باتک  و 

. میزاس راکشآ  ای  مینک  ناهنپ  مدرم  يارب  ار  نآ  هچ  مییادخ ، ناما  مدرم  مامت  يارب  ام 
. مینکیم باریس  تسین - راکنا  لباق  هک  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ماج  اب  ار  دوخ  ناتسود  هک  رثوک  ضوح  بحاص  مییام  و 

. دید دنهاوخ  نایز  تمایق  زور  رد  ام  نانمشد  دنتسه و  ناوریپ  نیرتیمارگ  مدرم  نایم  رد  ام  نایعیش 
. درک هزیکاپ  ناوارف و  ار  شیوخ  ياهتمعن  هتخاس و  راکشآ  یهارمگ  زا  ار  تیاده  ام  هلیسو  هب  دنوادخ 

. دنکیم باریس  ار  وا  شکرابم  تسد  ود  اب  ردیح »  » دوش دراو  رثوک  ضوح  رب  ياهنشت  تمایق  زور  هک  یماگنه 
. تسا مدرم )  ) لامعا رظان  هک  تسا  یسک  و  هدرک ، بجاو  مدرم  همه  رب  ار  شّقح  دنوادخ  هک  اورنامرف  تسا  یماما 

«1 !«. » داب هدژم  دوشن - هریت  زگره  نآ  لالز  هک  نادواج - تشهب  دوش ، لیان  ام  ترایز  هب  ام  ِگرم  زا  سپ  هک  ياهدنب  هب 
***

يارب ریظن  یب  گرزب و  هثداح  نیا  تسنادیم  نوچ  و  دربیم ، شیپ  هب  ّتقد  اب  ار  دوخ  ياههمانرب  مامت  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
. تسبیم دزاس ، نوگرگد  ار  نآ  هرهچ  دوب  نکمم  هک  ییاههناهب  رذع و  مامت  رب  ار  هار  دش ، دهاوخ  تبث  خیرات  لد  رد  هشیمه 

راعـشا نمـض  دوب ، هدروآرد  ماین  زا  ار  ریـشمش  تداهـش  راکیپ و  يارب  یگدامآ  هناشن  هب  هک  یلاـح  رد  رمع  تاـظحل  نیرخآ  رد  هلمج  زا 
. تخادرپ دوخ  یفّرعم  هب  رگید - راب  ییاسر -

__________________________________________________

49 ص 48 - ج 45 ، راونالاراحب ، هب : دوش  عوجر  214 و  ص 213 - ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  ص 88 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (. 1)
518 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

مالسلا هیلع  رفعج  شیومع  زا  و  مالسلا ، اهیلع  ارهز  ترضح  شردام  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شّدج  زا  شردپ ، زا  شدوخ ، زا 
؛ هدش لزان  ام  هناخ  رد  دینکیم ، راختفا  نآ  هب  ًارهاظ  امش  همه  هک  ار  یمالسا  نآرق و  هک  درک  هراشا  تقیقح  نیا  هب  سپـس  تفگ ، نخس 

. میتسه ام  زین  تمایق  رد  امش  هاگهانپ  و 
! داتفین ّرثؤم  نالدروک  نآ  رد  درکیم ، رایشه  ار  یتسم  ره  رادیب و  ار  ياهتفخ  ره  هک  نانخس  نیا  هک  ابجع  و 

518 ص :  رگید .....  يراعشا  - 119
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: تسا اروشاع  زور  رد  ترضح  نآ  راکفا  قمع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  بتکم  رگنایب  تسا ، ریظن  یب  دوخ  عون  رد  هک  راعشا  نیا 
ُلَْبنَأ َو  یلْعَأ  ِهَّللا  َباَوث  َّنِإَف  ًۀَسیفَن  ُّدَُعت  اْینُّدلا  ِنُکَت  ْنِإَف 

ُلَْضفَأ ِهَّللا  ِیف  ِْفیَّسلِاب  ٍءيِْرما  ُْلتَقَف  ْتَأِْشنا  ِتوَْمِلل  ُناْدبَْألا  ِنُکَی  ْنِإ  َو 
ُلَمْجَأ ِبْسَْکلا  یف  ِءْرَْملا  ِیْعَس  ُۀَّلِقَف  ًارَّدَقُم  ًامِْسق  ُقازْرَْألا  ِنُکَی  ْنِإ  َو 

ُلَْخبَی ُءْرَْملا  ِِهب  ٍكوُْرتَم  ُلاب  امَف  اهُعْمَج  ِكْرَّتِلل  ُلاْومَْألا  ِنُکَت  ْنِإ  َو 
. تسا رتدنمشزرا  رترب و  یهلا  شاداپ  نیقی  هب  دوش ، هدرمش  دنمشزرا  يزیچ  ایند  رگا  »

! تسا رتهب  ریشمش  هلیسو  هب  ادخ  هار  رد  تداهش  ًاّنئمطم  هدش ، هدیرفآ  گرم  يارب  اهندب  رگا  و 
. تسا رتابیز  لام  بسک  رد  صرح  زا  بانتجا  سپ  هدش ، نّیعم  رّدقم و  رشب  يارب  يزور  قزر و  رگا 

«1 « .»!؟ دزروب لخب  نآ  قافنا  هب  تبسن  یمدآ  ارچ  سپ  تسا  ندرپس ) نارگید  هب  و   ) نداهناو يارب  لاوما  يروآ  عمج  رگا 
هتفگ زا  زین  ار  راعشا  نیا  الاب ، راعشا  رب  هفاضا  ّتنس  لها  فورعم  دنمشناد  يزودُنق 

__________________________________________________

( توافت رصتخم  اب   ) ص 33 ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 49 و  ج 45 ، راونالاراحب ، (. 1)
519 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

: دنکیم رکذ  مالسلا  هیلع  ماما 
ُلَحْرَأ َمْوَْیلا  ُمُْکنَع  ینارَأ  ّینِإَف  َدَمْحا  َلآ  ای  ِهَّللا  ُمالَس  ْمُْکیَلَع 

ُلَمْعَی َُّمث  ًةَرْهَج  انانَف  ُموُرَی  ٍِقفانُم  ٍمُولَظ  ٍنُوْعلَم  َّلُک  يرَأ 
ُلَعْفَی ِْقلَْخلا  یف  َءاش  ام  ْمُهُّبَر  َو  ٍدَّمَحُِمب  ْمُهَْلیَو  ای  اوُرَفَک  ْدََقل 

ُلَْجعَی ُّطَق  ْنُکَی  َْمل  ٌمیرَک  ٌمیلَح  ُهَّنَِأل  ِهلِإلا  ُْملِح  ْمُهَّرَغ  ْدََقل 
! درک مهاوخ  چوک  امش  نایم  زا  زورما  هک  منیبیم  نینچ  نم  داب ! امش  رب  ادخ  مالس  دمحا ! نادناخ  يا  »

! دنکیم لمع  سپس  هدرک و  ام  يدوبان  گنهآ  اراکشآ  هک  منیبیم  ار  یقفانم  رگمتس  نوعلم  ره 
رفک دـهدیم - ماـجنا  مدرم  هراـبرد  دـنک  هدارا  هـچ  ره  هـک  ناـشراگدرورپ - هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  دـّـمحم  هـب  هـک  ناـنآ ! رب  ياو  يا 

! دناهدیزرو
یتخس ماقتنا  اهنآ  زا  ماجنارس  یلو  « ) دنکیمن باتـش  هک  تسا  یمیرک  میلح و  دنوادخ  هک  ارچ  هتخاس ، رورغم  ار  نانآ  دنوادخ  ییابیکش 

«1 (. » دریگیم
***

. دننکیم یگدنز  نامز  ره  رصع و  ره  رد  هک  اهناسنا  مامت  هب  تسا  یمایپ  تحیصن و  زردنا و  وس ، کی  زا  راعشا  نیا 
. تسام یلصا  هاگیاج  هَّللا ، ءاقب  راد  نادیواج و  يارس  تسین ، ایند  یگدنز  نیا  یگدنز  دیهدن ، ّتلذ  هب  نت  دیوگیم : اهنآ  هب 

ياج نادیهـش  فص  رد  ددرگ و  هتـشغآ  نوخ  هب  ادـخ  هار  رد  ماجنارـس  هک  تساـبیز  هچ  دریمب ! يراـمیب  رتسب  رد  هک  ندـب  نیا  زا  فیح 
! دریگ

، گرم هرهچ  رب  دسارهیمن . زیچ  چیه  زا  و  دوریم ، تداهـش  لابقتـسا  هب  راختفا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـهدیم  ناشن  رگید ، يوس  زا  و 
همه هب  البرک  نادیم  زا  و  دنزیم ، دنخبل  دوب ، دهاوخ  خیرات  لوط  رد  دنبرد ، ِناگدنب  شخب  ماهلا  هک  یگرم  تسادـخ ، هار  رد  هک  یگرم 

ناراّبج
__________________________________________________
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ص 81 ج 3 ، ةدوملا ، عیبانی  (. 1)
520 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

! تسامش راظتنا  رد  ییاوسر  یتخبدب و  دیوشن ، رورغم  دوخ  هزور  ود  تردق  زا  هک  دتسرفیم  ماغیپ 

520 ص :  تسا ..... ! نیگنن  یگدنز  زا  رتهب  گرم  - 120

زا يرایسب  هک  اجنآ  ات  دنکفا ، كاخ  هب  ار  وا  دمآ  شیپ  نمـشد  هاپـس  ناناولهپ  زا  سک  ره  دیبلط ، زرابم  دمآ و  نادیم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
زا رتهب  گرم  ِراـْعلا ؛ ِبوُکُر  ْنِم  ٌْریَخ  ُتْوَْملا  : » دومرف درک و  هلمح  هاپـس ) تسار  بناـج  هب   ) هنمیم هب  هاـگنآ  دـناسر  تکـاله  هب  ار  ناـنآ 

: دومرف درب و  شروی  هاپس ) پچ  بناج   ) هرسیم هب  سپس  تسا .» نیگنن  یگدنز 
ینَْثنَأ ْنَأ ال  ُْتَیلآ  ِِّیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  اَنَأ 

ِِیبَّنلا ِنید  یلَع  یْضمَأ  یبَأ  ِتالایِع  یمْحَأ 
نید رب  منکیم و  تیامح  مردپ  نادناخ  زا  مرواین ، دورف  رـس  نمـشد ) ربارب  رد   ) هک مدرک  دای  دنگوس  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  نیـسح  منم  »

«1 !«. » مراپسهر ربمایپ 
ّتلذ اـب  یگدـنز  زا  رتـهب  تّزع  اـب  گرم  ٍّلُذ ؛ یف  ٍةاـیَح  ْنِم  ٌْریَخ  ٍّزِع  یف  ٌتْوَم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا ، هدـمآ  رگید  تیاور  رد  و 

«2 !«. » تسا
***

ار رشب  خیرات  رـسارس  دناوتیم  هک  یمایپ  تسا ، اروشاع  ياهمایپ  نیرتمهم  زا  تسا » رتهب  نیگنن  یگدنز  زا  تّزع  اب  گرم   » هک راعـش  نیا 
. دهد نایاپ  اهناسنا  یگدرب  رامثتسا و  رامعتسا و  هب  و  دزاس ، نشور 

هدافتسا فعض  هطقن  نیمه  زا  زین  ناملاظ  نارابج و  دنهدیم و  متس  ملظ و  هب  نت  ملظ  سرت  زا  و  دنوشیم ، لیلذ  ّتلذ  سرت  زا  ًابلاغ  مدرم 
. دننکیم

دربن کی  رد  تفر و  نایدیزی  لابقتسا  هب  راعش  نیا  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  تسرد 
__________________________________________________

120 ص 119 - ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 49 و  ج 45 ، راونالاراحب ، (. 1)
76 ص 75 - ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 192 و  ج 44 ، راونالاراحب ، (. 2)

521 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
، دش دابکالا » ۀلکآ   » نادنزرف و  ناورم ، ینب  هّیما و  ینب  نارودزم  ّدض  رب  رّرکم  ياهمایق  يارب  يزاغآرس  وا  تداهـش  اّما  دش ، دیهـش  رباربان 

! دنناشنب نانآ  ياج  هب  ار  یلهاج  ياهّتنس  دننک و  دوبان  وحم و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راثآ  تفریم  هک 
. دندرگ اوسر  هدروخ  مسق  ناقفانم  مالسا و  نانمشد  دوش و  يرایبآ  كاپ  ياهنوخ  نیا  اب  مالسا  لاهن  تساوخیم  ادخ 

دننادب دـنزومایب و  راختفا  یگدازآ و  سرد  نآ  رد  خـیرات  لوط  رد  ناهج  ناهاوخ  يدازآ  هک  دوش  هتخاس  یبتکم  تساوخیم  ادـخ  زین  و 
«! تسا نیگنن  یگدنز  زا  رتهب  راختفا ، تّزع و  اب  گرم  »

521 ص :  دیشاب ..... ! درم  دازآ  دیرادن  نید  رگا  - 121

. دنکفا كاخ  هب  ار  یمیظع  هورگ  درب و  شروی  وس  ره  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
يو هب  وس  ره  زا  تسا ، برع  نانامرهق  اهنادیم و  روالد  نامه  دنزرف  وا  دـیگنجیم ؟ سک  هچ  اب  دـینادیم  ایآ  : » دروآرب دایرف  دعـس  رمع 

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 314 

http://www.ghaemiyeh.com


«. دیروآ موجه 
دندش روهلمح  اههمیخ  بناج  هب  رگید  يوس  زا  دنداد و  رارق  فده  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  وس  ره  زا  زادناریت  رازه  راهچ  نامرف  نیا  زا  دـعب 

. دنتخادنا هلصاف  شمایخ  ترضح و  نآ  نایمو 
: دروآرب دایرف  مالسلا  هیلع  ماما 

یلِإ اوـُعِجْراَو  ِهِذـه ، ْمُکاـْینُد  یف  ًارارْحَأ  اوـُنوُکَف  َداـعَْملا ، َنُوفاـَخت  ـال  ُْمْتنُک  َو  ٌنید ، ْمَُکل  ْنُکَی  ْمـَل  ْنِإ  َنایْفُـس ! یبَأ  ِلآ  َۀَعیـش  اـی  ْمُـکَْحیَو  »
دیسرتیمن تمایق  زور  یـسرباسح  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفـس ! یبا  لآ  ناوریپ  يا  امـش ! رب  ياو  َنوُمُعَْزت ؛ امَک  ًَابَرَع  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُِکباسْحَأ 

«. دیشاب دنبیاپ  شیوخ  یبرع  يوخ  قلخ و  هب  دینادیم  برع  ار  دوخ  رگا  و  دیشاب ، هدازآ  دوخ  يایند  رد  لقاال 
، ٌحانُج َّنِْهیَلَع  َْسَیل  ُءاـسِّنلا  َو  ینُوِلتاـُقت ، َو  ْمُُکِلتاـقُأ ، يذَّلا  اـَنَأ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  ییوگیم ؟ هچ  همطاـف ! رـسپ  يا  دز : ادـص  رمش 

یهانگ هک  نانز  یلو  نم ، اب  امـش  مراد و  گنج  امـش  اـب  نم  ًاـّیَح ؛ ُْتمُد  اـم  یمَرَِحل  ِضُّرَعَّتلا  ِنَع  ْمَُکلاَّهُج  َو  ْمُکَتاـغُط  َو  ْمُکَتاـتُع  اوُعَْنماَـف 
ینامز ات  سپ  دنرادن ،

522 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«. دیراد زاب  نم  مرح  هب  ضّرعت  زا  ار  دوخ  نادان  رگنایغط و  نایهاپس  متسه ، هدنز  هک 

هب هک  دـینک  هلمح  شدوخ  هب  دـیرادرب و  تسد  وا  مرح  زا  : » تفگ درک و  ور  شیوخ  نایرکـشل  هب  هاـگنآ  دـیوگیم . تسار  تفگ : رمش 
!«. راوگرزب تسا  يدروامه  دنگوس  مناج 

یگمه نایهاپـس  یلو  تفر  تارف  يوس  هب  بآ  يوجتـسج  رد  ماما  دـندش و  روهلمح  مالـسلا  هیلع  ماما  يوس  هب  فرط  ره  زا  نمـشد  هاپس 
«1 . » دندش عنام  دندروآ و  موجه 

***
درم دازآ  لقا  دیـسرتیمن ال  تمایق  ادخ و  زا  دـیرادن و  نید  رگا  : » دومرف هدرک ، هدنمرـش  ار  نمـشد  دوخ ، راعـش  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 

«. دینکن شومارف  ار  یگدازآ  مسر  هار و  دیشاب و 
تیاـهن اـهنآ  هـب  هـلمح  دنتــسین ، فرط  ناـکدوک  ناـنز و  ًاـصوصخم  ناـیماظن  ریغ  دـنراد و  رارق  مـه  ربارب  رد  ناـیماظن  دربـن ، نادــیم  رد 

. تسا هدننک  هلمح  یتسپ  هناشن  يدرمناوجان و 
یبهذـم نید و  عبات  رگا  یّتح  دـیوگیم  اهنآ  هب  دزاسیم و  بطاخم  ار  نایناهج  همه  راعـش  نیا  دراد ، اهنیا  زا  رتارف  یمایپ  راعـش  نیا  یلو 

هک تسا  رـشب » قوقح   » تیاعر راعـش  نامه  نیا  عقاو  رد  دـینکن ، شومارف  ار  يرـشب  قالخا  یناسنا و  تفارـش  ّتیناـسنا و  لوصا  دـیتسین ،
. دننکیم لمع  رتمک  دنیوگیم و  رایسب  نآ  زا  نخس  زورما 

522 ص :  نمشد .....  هب  نیرفن  ادخ و  اب  تاجانم  - 122

شتآ رد  ات  دیـسر  یهاوخن  نآ  هب  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : رمـش  هک  دـش  هناور  تارف  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اروشاع  زور  رد 
! ییآرد

ات دیشچ  یهاوخن  نآ  زا  دنگوس ! ادخ  هب  دشخردیم !؟ یهام  مکش  لثم  هک  ینیبیمن  ار  تارف  بآ  ایآ  نیـسح ! ای  تفگ : يرگید  صخش 
! یشوپب مشچ  ناهج  زا  هنشت  بل  اب  هکنآ 

!«. ناریمب هنشت  ار  وا  ایادخ ! ًاشَطَع ؛ ُْهتِمَأ  َّمُهَّللا  : » تفگ مالسلا  هیلع  ماما 
__________________________________________________
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523 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
بآ نم  هب  تفگیم : هتسویپ  هک  ياهنوگ  هب  دش ، راتفرگ  شطع  ضرم  هب  صخش  نآ  ماما  نیرفن  زا  سپ  دنگوس  ادخ  هب  دیوگیم : يوار 
نینچ نیا  هتسویپ  تشک ! ارم  یگنـشت  هک  دیهد  مبآ  تفگیم : نانچمه  یلو  تخیریم  شناهد  زا  بآ  هک  اجنآ  ات  دندادیم  شبآ  دیهد !

! دیسر تکاله  هب  هکنآ  ات  دوب 
. درک اهر  ماما  يوس  هب  يریت  یفعج » فوتحلاوبا   » مان هب  نمشد  هاپس  زا  يدرم  هاگنآ 

: درک ضرع  دش ، يراج  ماما  نساحم  هرهچ و  رب  نوخ  دیشک ، نوریب  ار  نآ  درک . تباصا  ماما  یناشیپ  هب  ریت 
َو ال ًادَحَأ ، ْمُْهنِم  ِضْرَْألا  ِهْجَو  یلَع  ْرَذـَت  َو ال  ًادَدـَب ، ْمُْهُلْتقا  َو  ًادَدَـع ، ْمُهَّصِحَأ  َّمُهَّللا  ِةاصُْعلا ، ِءالُؤه  َكِدابِع  ْنِم  ِهیف  اَنَأ  ام  يَرت  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  »
اب ار  ناـنآ  نک و  كدـنا  ار  ناـنآ  ّتیعمج  ایادـخ ! دـسریم . هچ  نم  هب  شکرـس  مدرم  نـیا  زا  هـک  يدـهاش  وـت  ایادـخ ! ًادـَبَأ ؛ ْمَُـهل  ْرِفْغَت 

!«. زرماین ار  نانآ  زگره  راذگم و  نیمز  يور  رب  ار  یسک  نانآ  زا  و  ناریمب ، یتخبدب  یگراچیب و 
هک دوب  یلاح  رد  نیا  دنکفایم ، كاخ  رب  شریشمش  اب  ار  وا  دیسریم  هک  سک  ره  هب  و  درک ، هلمح  نانآ  هب  نیگمشخ  ریش  دننامه  سپس 

: دومرفیم تسشنیم و  مالسلا  هیلع  ماما  ندب  رب  دیرابیم و  وس  ره  زا  اهریت 
، َياَّیِإ ْمُِکْلتَق  َْدنِع  ْمُْکیَلَع  ُنِّوَُهی  َْلب  ُهَْلتَق ، اُوباُهتَف  ِهَّللا  ِدابِع  ْنِم  ًاْدبَع  يدَْعب  اُوُلتْقَت  َْنل  ْمُکَّنِإ  امَأ  ِِهتَْرتِع ، یف  ًادَّمَُحم  ُْمتْفَّلَخ  امَْسِئب  ِءوُّسلا ! َۀَّمُأ  ای  »

نادناخ دروم  رد  امش  ناتریسدب ! يا  َنوُرُعْـشَت ؛ ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُْکنِم  یل  ُمِقَْتنَی  َُّمث  ْمُِکناوَِهب ، ِةَداهَّشلِاب  یِّبَر  ِینَمِرُْکی  ْنَأ  اوُجْرََأل  ّینِإ  ِهَّللا  ُْمیا  َو 
هک ارچ  دیرادن ، یساره  ادخ  ناگدنب  زا  ياهدنب  چیه  نتشک  زا  نم  نتشک  زا  سپ  امش  يرآ ! دیدرک . لمع  دب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
رد  ) تداهـش هب  ارم  راوخ و  ار  امـش  مراگدرورپ  هک  مراودیما  نم  دنگوس ! ادخ  هب  دوب . دـهاوخ  ناسآ  ناتیارب  سک  ره  لتق  نم  نتـشک  اب 

!«. دریگب امش  زا  ارم  ماقتنا  دیربیمن  نامگ  هک  ییاج  زا  هاگنآ  درادب . یمارگ  شهار )
.»؟ دریگب ام  زا  ار  وت  ماقتنا  دنوادخ  هنوگچ  همطاف ! رسپ  يا  : » تفگ دروآرب و  دایرف  ینوکس  کلام  نب  نیصح 

524 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دزیریم ار  ناتنوخ  دـنکفایم و  ناـتنایم  رد  فـالتخا  عازن و  َمیلَأـْلا ؛ َباذَْـعلا  ُمُْکیَلَع  ُّبُصَی  َُّمث  ْمُکَءاـمِد ، ُکِفْـسَی  َو  ْمُکَْنَیب  ْمُکُـسَْأب  یْقُلی  »
«. دزاسیم راتفرگ  كاندرد  باذع  هب  ار  امش  هاگنآ 

«1 . » دش دراو  شکرابم  ندب  رب  يرایسب  ياهمخز  هک  نآ  ات  دیگنجیم  نانچمه  مالسلا  هیلع  ماما 
: تسا هدمآ  یتیاور  رد 

: دومرف درک و  تباصا  ماما  يولگ  هب  ریت  دنداد  رارق  اهریت  جامآ  ار  ماما  نانمشد ، هک  یماگنه 
نیا تسین و  ادخ  بناج  زا  زج  ییورین  تکرح و  چیه  دنوادخ و  مان  هب  ِهَّللا ؛ یَـضِر  یف  ٌلیتَق  اذه  َو  ِهَّللِاب ، ّالِإ  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال  ِهَّللا  ِمِْسب  »

«2 !«. » ادخ ياضر  هار  رد  تسا  يدیهش 
***

. راختفا تّزع و  ریسم  ناگدنیوپ  قح و  هار  ناورهر  يارب  یسرد  تسا ، هتفهن  یسرد  راوگرزب  نآ  یگدنز  زا  هظحل  ره  رد 
نمـشد و هوبنا  زا  یتـشحو  سرت و  چـیه  شکراـبم ، رمع  نیـسپاو  تاـظحل  و  ییاـهنت ، تاـظحل  نیارد  دـینکیم  هظحـالم  هک  ياهنوگ  هب 

. دهدیمن هار  دوخ  هب  شعوقولا  بیرق  تشونرس 
شیپ رد  هک  یموش  هدـنیآ  زا  ار  اهنآ  دـهدیم ، زردـنا  دـنپ و  نیرفن ! نابز  اب  یّتح  فلتخم  ياهنابز  اب  نانچمه  تسادـخ ، دای  هب  ناـنچمه 

. دناوخیم ارف  ادخ  يوس  هب  و  درادیم ، رذحرب  دنراد 
! دباتشیم نآ  لابقتسا  هب  ادخ  دای  اب  درادیم و  یمارگ  ار  تداهش  مدقم  و  دنزیم ، دنخبل  گرم  هرهچ  رب  ماجنارس  و 
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***
__________________________________________________

52 ص 51 - ج 45 ، راونالاراحب ، ص 34 و  ج 4 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
ص 120 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (. 2)

525 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

525 ص :  مورب .....  مّدج  تاقالم  هب  نینوخ  هرهچ  اب  مهاوخیم  - 123

شنهاریپ نماد  ماما  دش . يراج  نوخ  دیسر ، ماما  یناشیپ  هب  دمآ و  یگنس  هاگان  هک  دیاسایب  یکدنا  تساوخ  دش ، هتسخ  مالسلا  هیلع  ماما 
ینابرق ياعد   ) ماما تسـشن . ورف  مالـسلا  هیلع  ماما  هنیـس  هب  دـمآ و  یمومـسم  هبعـش  هس  ریت  هک  دـنک  كاپ  شاهرهچ  زا  نوخ  ات  دز  الاب  ار 

: دومرف دناوخ و )
«. ادخ لوسر  نییآ  رب  ادخ و  يرای  هب  ادخ و  مان  هب  ِهَّللا ؛ ِلوُسَر  ِۀِِّلم  یلَع  َو  ِهَّللِاب  َو  ِهَّللا  ِمِْسب  »

! نم يادخ  ُهَْریَغ ؛ ٍِّیبَن  ُْنبا  ِضْرَْألا  ِهْجَو  یلَع  َْسَیل  اًلُجَر  َنُوُلتْقَی  ْمُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  یهلِإ  : » درک ضرع  درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  شرس  هاگنآ 
«. تسین يو  زج  يربمایپ  رسپ  نیمز  يور  رد  هک  دنشکیم  ار  یسک  نانیا  هک  یهاگآ  وت 

نامـسآ هب  ار  نآ  دش  رپ  نوخ  زا  نوچ  تشاذگ ، مخز  ّلحم  رب  ار  شتـسد  دـش . يراج  نادوان  نوچمه  نوخ  دیـشک . نوریب  ار  ریت  سپس 
! تشگنزاب نیمز  هب  نآ  زا  ياهرطق  دیشاپ و 

: دومرف دیشک و  تروص  رس و  هب  ار  نآ  درک و  رپ  نوخ  زا  ار  تسد  رگید  راب 
! دنگوس ادخ  هب  يرآ ، ٌنالُف ؛ َو  ٌنالُف  ینَلَتَق  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  ُلُوقَأ : َو  یمَِدب ، ٌبوُضْخَم  اَنَأ  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  يّدَـج  یْقلَأ  یّتَح  ُنوُکَأ  ِهَّللاَو  اذَـکه  »

دیهـش ارم  نالف  نالف و  ادخ  لوسر  يا  میوگب : مورب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج  رادـید  هب  نینوخ  هرهچ  نیمه  اب  مهاوخیم 
«1 «. » دندرک

***
یفک و  دوش ، هریخذ  داعملا  موی  يارب  نایتوکلم  دزن  رد  نامـسآ  رد  ات  دـشاپیم ، نامـسآ  هب  ار  دوخ  نوخ  زا  یفک  مالـسلا  هیلع  ماما  يرآ 
نامه اب  مالـسلا  هیلع  ماما  نوچمه  يدیهـش  نوچ  ددرگ ، هریخذ  شـسّدقم  مسج  يارب  نیمز  رد  ات  دـشکیم  كراـبم  تروص  هب  ار  رگید 

. دنکیم ینارون  ار  اضف  نآ  شیوخ  دوجو  رون  اب  دوشیم و  رشحم  هصرع  دراو  تئیه 
تلادـع و طوطخ  نآ ، اب  و  دراد ، نایرج  زین  نامیا  اب  هدازآ و  ياهناسنا  ياهگر  رد  و  رـشب ، خـیرات  يوج  رد  سّدـقمو  كاپ  نوخ  نیا 

. ددرگیم میسرت  هار  نیا  ناورهر  یناشیپ  رب  یگدازآ 
__________________________________________________

ص 53 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 34 و  ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
526 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

! دزادنارب ناهج  زا  ار  ملظ  ات  دشوجیم ، زین  ناملاظ  طاسب  رب  نوخ  نیا 
! زونه دشونیم  مولظم  لد  نوخ  زا  ملاظ  زونه  دشوکیم  تخس  تلادع  وحم  رب  ملظ 
! زونه دشوجیم  ملظ  طاسب  رب  شکاپ  نوخ  نیسح  ملاع  رد  دیواج  دنک  ار  تلادع  ات 

526 ص :  تسیرگ ..... ! مه  نمشد  هک  اجنآ  - 124

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 317 

http://www.ghaemiyeh.com


اب دمآ و  نوریب  اههمیخ  زا  مالـسلا  اهیلع  بنیز  شرهاوخ  تساخرب . یلو  داتفا ، نیمز  هب  بسا  زا  ناوارف  ياهمخز  رثا  رب  مالـسلا  هیلع  ماما 
ماما کیدزن  هک  دید  ار  دعس  نب  رمع  داتفایم .» ورف  نیمز  رب  نامـسآ  شاک  ِضْرَْألا ؛ یَلَع  ْتَقَبَْطنِإ  ُءامَّسلا  َْتَیل  : » تفگیم زوسناج  ياهلان 

وت دننکیم و  دیهش  ار  مالـسلا  هیلع  هَّللادبعابا  دعـس ! نب  رمع  يا  ِْهَیلِإ ؛؟ ُرُْظنَت  َْتنَأ  َو  ِهَّللاِْدبَعُوبا  ُلَتُْقیَأ  : » دومرف تسا . هداتـسیا  مالـسلا  هیلع 
.»!؟ ینکیم هراظن 

«1 . » تفگن يزیچ  دنادرگرب و  ار  شتروص  دش و  يراج  دندید )  ) دعس رمع  ناگدید  زا  کشا 
.»!؟ تسین ناملسم  کی  امش  نایم  رد  ایآ  امش ! رب  ياو  ٌِملْسُم ؛ ْمُکِیف  امأ  ْمُکَْلیَو ، : » دز دایرف  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح 

«2 . » دادن یخساپ  یسک  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  همه  يرابگرم  توکس 
هب یهاگن  دـیگنجیم ، روالد  ناراوس  نوچ  دوب  یمخز  هدایپ و  هک  نآ  اب  و  تشاد . رـس  هب  هماـمع  هدرک و  نت  هب  ییادر  مالـسلا  هیلع  ماـما 

: تفگیم تشاد و  دوخ  مرح  هب  یهاگن  نازادناریت و 
__________________________________________________

ص 78 ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  (. 1)
ص 609 ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  (. 2)

527 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
َهَّللا ِینَمِرُْکی  ْنَأ  اوُجْرََأل  ّینِإ  ِهَّللا  ُْمیا  َو  یِّنِم ؛ ِِهْلتَِقل  ْمُْکیَلَع  ُطَخْـسَأ  ُهَّللا  ِهَّللاِدابِع ، ْنِم  ًادـْبَع  يدـَْعب  َنُوُلتْقَت  ِهَّللاَو ال  امَأ  َنوُعِمَتَْجت ، یْلتَق  یلَعَأ  »
یّتَح یـضْرَی  َُّمث ال  ْمُکَئامِد  َکَفَـس  َو  ْمُکَْنَیب  ْمُکَـسَْاب  َهَّللا  یَْقلََأل  ینوُُمْتلَتَق  َْول  ِهَّللاَو  امَأ  َنوُرُعْـشَت . ـال  ُْثیَح  ْنِم  ْمُْکنِم  یل  ُمِقَْتنَی  َُّمث  ْمُِکناوَِهب ،

ار ادـخ  ناگدـنب  زا  ياهدـنب  نم  زا  سپ  دـنگوس ! ادـخ  هب  ناه ! دـیاهدش ؟ دـّحتم  مه  اب  نم  نتـشک  رب  ایآ  َمیلَأـْلا ؛ َباذَْـعلا  ُمَُکل  َفِعاـُضی 
. دروآ مشخ  هب  نم  نتشک  زا  شیب  ار  دنوادخ  هک  دیشکیمن 

هب ناه ! دریگب . امـش  زا  دیربیمن  نامگ  هک  اجنآ  زا  ارم  ماقتنا  درادب و  یمارگ  امـش  يراوخ  اب  ارم  دنوادخ  مراودیما  نم  دنگوس ! ادـخ  هب 
امـش زا  زگره )  ) دزیریم و ار  ناتنوخ  دزاسیم و  ناتدوخ  نایم  رد  یعازن  راتفرگ  ار  امـش  دنوادخ  دیناسرب ، لتق  هب  ارم  رگا  دنگوس ! ادـخ 

«1 «. » دناشچب امش  هب  یکاندرد  نیگنس و  باذع  ات  ددرگن  یضار 
***

تشادـن و دوخ  زا  يراـیتخا  سفن  ياوـه  رثا  رب  هک  ینمـشد  درک ، هیرگ  مه  نمـشد  هک  دوـب  كاـندرد  زیگنامغ و  ناـنچنآ  هنحـص  يرآ 
! دوب ربخ  اب  وا  ّتیمولظم  قمع  زا  دوب و  هاگآ  مالسلا  هیلع  ماما  ماقم  تمظع  هب  هک  ینمشد  دوب ، هداد  يراوخ  ّتلذ و  هب  نت  هناهاگآ 

يرگمتـس وا و  ّتیمولظم  زا  نینچ  نیا  دربن ، نادیم  رد  و  دشاب ، هدرک  هیرگ  دوخ  هتـشک  لاح  هب  نمـشد  هک  میراد  غارـس  خیرات  مادک  رد 
. دهد ربخ  شیوخ 

! تسا نآ  ياهیتفگش  زا  رگید  یکی  مه  نیا  دراد و  ییاهیتفگش  البرک  هصرع  يرآ ،

527 ص :  ردارب .....  راگدای  نسح ، نب  هَّللادبع  - 125

یماگنه دربیم . رـس  هب  نانز  اب  هاگهمیخ  رد  تشاد و  لاس  هدزای  دودح  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دـنزرف  نیرتکچوک  يو 
هیلع نیسح  ماما  درک ، ماما  بناج  هب  ور  ناباتـش  هتفرگ ، رارق  نمـشد  هرـصاحم  رد  هاگلتق  لادوگ  رد  شراوگرزب  يومع  درک  هدهاشم  هک 

: دومرف شرهاوخ  هب  دید  نینچ  نوچ  دوبن ، لفاغ  نآ  تاقافتا  هاگهمیخ و  زا  ياهظحل  هک  مالسلا 
__________________________________________________

ص 609 ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  ص 78 و  ج 7 ، ریثا ، نبا  لماک  (. 1)
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528 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. دنک ادج  شیومع  زا  ار  هَّللادبع  تسناوتن  درک  شالت  هچ  ره  مالسلا  اهیلع  بنیز  رادهگن .» ار  وا  مرهاوخ ! یتْخُأ ؛ ای  ِهیِسبْحإ  »

«1 «. » مدرگیمن ادج  میومع  زا  نم  دنگوس ! ادخ  هب  یِّمَع ؛ ُقِرافُأ  ِهَّللاَو ال  : » تفگیم دینابسچ و  ومع  هب  تخس  ار  دوخ  هَّللادبع 
دایرف دوب ، هدرک  رپس  ومع  رس  يالاب  ار  دوخ  ناتسد  هک  یلاح  رد  هَّللادبع  درک . هلمح  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ریشمش  اب  بعک » نب  رجبا   » هاگان

درک و عطق  ار  وا  تسد  دمآ و  دورف  ریـشمش  یـشکب »!؟ ارم  يومع  یهاوخیم  ایآ  كاپان ، نز  دـنزرف  يا  یِّمَع ؛ ُُلتْقَتأ  ۀَـثیبَْخلا ! َْنباَی  : » دز
!«. مردام يا  هاّمأ ؛! ای  : » دز دایرف  وا  دومن . نازیوآ  تسوپ  هب  ار  نآ 

َکُقِْحُلی َهَّللا  َّنِإَـف  َْریَخلا ، َکـِلذ  یف  ْبِسَتْحاَو  َکـِب ، َلََزن  اـم  یلَع  ِربْـصإ  یخأ ، نباـی  : » دومرف تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هب ار  وت  هک  ارچ  شاب  هتـشاد  ادـخ ) شاداپ  هب   ) مشچ نآ ، زا  شاب و  ابیکـش  هدیـسر  وت  هب  هچنآ  رب  مردارب ، دـنزرف  يا  َنیِحلاَّصلا ؛ َکـِئابِآب 

«2 «. » دزاس قحلم  تحلاص  ناردپ 
درک و دنلب  نامسآ  يوس  هب  تسد  ماما  دناسر . تداهـش  هب  شیومع  نماد  رد  ار  وا  درک و  اهر  هَّللادبع  يوس  هب  يریت  هلمرح  لاح  نیا  رد 

: تفگ
ُمُهنَع ِضُْرت  الَو  ًادَِدق ، َِقئارط  ْمُْهلَعْجاَو  ًاقَِرف  ْمُْهقِّرَفَف  ٍنیح  یلإ  ْمُهَتْعَّتَم  ْنإف  َّمُهَّللأ  ِضْرَْألا ، ِتاکََرب  ْمُهْعَْنماَو  ِءامَّسلا  َرَِطق  ْمُْهنَع  ْکِْسمَأ  َّمُهَّللَأ  »

! ایادخ راد ، زاب  نانآ  زا  ار  نیمز  تاکرب  راد و  غیرد  نانآ  زا  ار  ناراب  تارطق  ایادخ ، انُولَتَقَف ؛ اْنیَلَع  اْوَدَعَف  انوُرُـصنَِیل  انوُعَد  ْمُهَّنإَف  ًاَدبأ  َةالُْولا 
یـضار اهنآ  زا  زگره  ار  نامکاح  و  هد ، رارق  ناـشهورگ  هورگ  و  زادـنیب ، هقرفت  اـهنآ  نیب  سپ  ياهداد ، ناـشتلهم  ناـشگرم  ناـمز  اـت  رگا 

«3 «. » دنتشک ار  ام  دندیزرو و  ینمشد  ام  رب  یلو  دننک  يرای  ات  دندرک  توعد  ار  ام  نانآ  هک  ارچ  نادرگم ،
__________________________________________________

ص 53 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 465 و  دیفم ، داشرا  (. 1)
55 ص 54 - ج 45 ، راونالاراحب ، ص 465 و  دیفم ، داشرا  (. 2)

ص 77 ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  (. 3)
529 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
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: درکیم تاجانم  نینچ  دوخ  يادخ  اب  شیاهبنارگ  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
ُقِداص ِۀَـمْحَّرلا ، ُبیرَق  ُءاشَت ، ام  یلَع  ٌرِداق  ِءایِْربِْکلا ، ُضیرَع  ِِقئالَْخلا ، ِنَع  ٌِّینَغ  ِلاحِملا ، َدـیدَش  ِتوُرَبَْجلا ، َمیظَع  ِناـکَْملا ، َِیلاـعَتُم  َّمُهَّللا ! »

ام ٌكِرْدـُم  َو  َْتدَرَأ ، ام  یلَع  ٌرِداق  َْکَیلِإ ، َبات  ْنَِمل  ِۀـَبْوَّتلا  ُِلباق  َْتقَلَخ ، اِمب  ٌطیُحم  َتیعُد ، اذِإ  ٌبیرَق  ِءالَْبلا ، ُنَسَح  ِۀَـمْعِّنلا ، ُِغباـس  ِدـْعَْولا ،
، ًابوُرْکَم َْکَیلِإ  یْکبَأ  َو  ًاِفئاخ ، َْکَیلِإ  ُعَْزفَأ  َو  ًاریقَف ، َْکَیلِإ  ُبَغْرَأ  َو  ًاجاتُْحم ، َكوُعْدَأ  َتْرِکُذ ، اذِإ  ٌروُکَذ  َو  َتْرِکُـش ، اذِإ  ٌروُکَـش  َو  َْتبَلَط ،

ُنَْحن َو  انُولَتَق ، َو  اِنب  اوُرَدَـغ  َو  انُولَذَـخ  َو  انوُعَدَـخ  َو  انوُّرَغ  ْمُهَّنِإَف  انِمْوَق ، َْنَیب  َو  انَْنَیب  ْمُکْحُأ  ًاِیفاک ، َْکیَلَع  ُلَّکََوتَأ  َو  ًافیعَـض ، َکـِب  ُنیعَتْـسا  َو 
ًاجَرْخَم َو  ًاـجَرَف  اـنِْرمَأ  ْنِم  اـَنل  ْلَـعْجاَف  َکـِیْحَو ، یلَع  ُهَْتنَمَْتئا  َو  ِۀـَلاسِّرلِاب  ُهَْتیَفَطْـصا  يذَّلا  ِهَّللاِدـْبَع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  َکـِبیبَح  ُدـَلَو  َو  َکِّیَِبن ، ُةَْرتِـع 

«. َنیمِحاَّرلا َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب 
هچ ره  رب  هدرتسگ ! ییایربک  بحاص  تاقولخم ! زا  زاین  یب  ماقتنا !) رفیک و  رد   ) دنمناوت تخـس  توربج ! گرزب  هاگیاج ! دنلب  يا  ایادخ ! »

! وکین تیالب  راشرس ! تمعن  ياراد  تسرد ! تنامیپ  کیدزن ! تتمحر  يرداق ! یهاوخ 
یناوخب هچ  ره  هب  و  ییاناوت ! ینک  هدارا  هچ  ره  رب  یناگدننک ! هبوت  ریذـپهبوت  يراد ! هطاحا  اههدـیرفآ  رب  یکیدزن ! دـنناوخب  ار  وت  هاگ  ره 

! یسریم
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! ینکیم ناشدای  دننک  تدای  نوچ  و  يرازگساپس ! دنیوگ  تساپس  نوچ 
زا هنادنمناوتان  میرگیم و  وت  هاگرد  هب  نزح  لاح  اب  مربیم و  هانپ  وت  هب  هناساره  مقاتـشم و  وت  هب  هنادنمزاین  مناوخیم و  ار  وت  هنادنمتجاح 

! امرف مکح  موق  نیا  ام و  نایم  منکیم ، لّکوت  وت  رب  اهنت  مبلطیم  يرای  وت 
. دنتساخرب ام  نتشک  هب  دندرک و  ییافو  یب  هدراذگ ، اهنت  ار  ام  دندز ، گنرین  ام  هب  نانیا 

تایحو رب  يدیزگرب و  يربمایپ  هب  ار  وا  هک  ومه  میتسه ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللادبع  نب  دّمحم  وت  بیبح  نادـنزرف  ربمایپ و  نادـناخ  ام 
!«. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تینابرهم  هب  هد ، رارق  یتفر  نورب  شیاشگ و  ام  راک  رد  سپ  یتخاس . نیما 

530 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
یلَع ًاْربَـص  َكُْریَغ ، ٌدُوبْعَم  ـال  َو  َكاوِس ، ٌّبَر  َِیلاـم  َنیثیغَتْـسُْملا ، َثاـیِغ  اـی  َكاوِس ، َهلِإ  ـال  ِّبَر  اـی  َکـِئاضَق  یلَع  ًاْربَـص  : » دوزفا هاـگنآ  و 
َْتنَأ َو  ْمُهَْنَیب  َو  یْنَیب  ْمُکْحا  ْتَبَـسَک ، اِمب  ٍسْفَن  ِّلُک  یلَع  ًاِمئاق  ای  یتْوَْملا ، َِییُْحم  ای  َُهل ، َدافَن  ًاِمئاد ال  ای  َُهل ، َثایِغ  ْنَم ال  َثاـیِغ  اـی  َکِـمْکُح 

وت و زج  يراگدرورپ  ناهاوخداد ! سردایرف  يا  تسین ، وت  زج  يدوبعم  مزرویم ، ییابیکش  تردق  اضق و  رب  اراگدرورپ ! َنیمِکاْحلا ؛ ُْریَخ 
ریذـپاننایاپ هک  ياهشیمه  يا  درادـن ! یـسر  داـیرف  هک  یـسک  سرداـیرف  يا  منکیم  ربص  وت  مکح  رب  تسین . نم  يارب  وت  زا  ریغ  يدوبعم 

نیرتـهب وـت  هک  نک  يرواد  ناـنیا  اـم و  ناـیم  هدروآ ! تسد  هب  هک  هـچنآ  اـب  سک  ره  هدـنراد  اـپرب  يا  ناـگدرم ! هدـننک  هدـنز  يا  تـسا !
«1 !«. » ینارواد

***
نینوخ و یندـب  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  رمع  تاعاس  نیـسپاو  رد  هک  تاـجانم  نیا  تسا  هدـنزومآ  ردـقچ  و  اوتحم ، رپ  اـبیز و  هچ  هک  یتسار 

كرابم نابز  رب  ناگدنامزاب ، نارتخد و  رـسمه و  هدـننک  نارگن  هدـنیآ  و  نازیزع ، نارای و  نداد  تسد  زا  قیمع  هودـنا  نایم  رد  حورجم و 
! دش يراج  ترضح  نآ 

زاربا هن  و  یناوتانو ، زجع  راهظا  هن  یباتیب ، هن  ياهوکـش ، هن  دـنزیم ؛ جوم  نآ  تاملک  رد  میلـست  اضر و  هجرد  نیرتالاب  هیهلا و  فراـعم 
. دوشیمن هدید  نآ  رد  ًادبا  يدونشخان  سأی و 

رب ادخ  يوس  زا  نیرفآ  نارازه  نیرفآ و  تسا . لازیال  دنوادخ  لاعتم و  رداق  ربارب  رد  میلـست  اضر و  ییابیکـش و  ربص و  زا  نخـس  اج  همه 
! ناگدازآ ياوشیپ  يا  داب  وت 

530 ص :  تداهش .....  تاظحل  - 127

هراشا

نوخ هب  زگره  دـنگوس ! ادـخب  مدرکیم . هراظن  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  نداد  ناج  مدوب و  هداتـسیا  هاگلتق  رانک  : » دـیوگیم عفاـن » نب  لـاله  »
هک دوب  هدننک  هریخ  شاهرهچ  رون  نانچنآ  دشاب . هدنـشخرد  ابیز و  نینچ  نیا  یلو  دـشاب  هتفر  شندـب  نوخ  هک  مدوب  هدـیدن  ار  ياهتـشغآ 

. تفر مدای  زا  وا  تداهش  هشیدنا 
__________________________________________________

283 ص 282 - مّرقم ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
531 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

یئآرد شتآ  رب  ات  یماشاین  بآ  داد : خساپ  نامیایب  لدگنس و  يدرم  مدینـش  تساوخیم . بآ  یتبرـش  لاح  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
(«. اهِمیمَح ْنِم  َبَرْشَتَف  َۀَیِماْحلا  َدَِرت  یَّتَح  َءاْملا  ُقوُذَت  ِهَّللاَو ال  . ) یشونب نآ  میمح  زا  و  هَّللاب ) ذوعن  )
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ِْهَیلِإ وُکْشَأَو  ٍرِدَتْقُم  ٍکیلَم  َْدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف  ِهِراد  ِیف  ُهَعَم  ُنُکْـسَأَو  ِهَّللا  ِلوُسَر  يِّدَج  یلَع  ُدِرَأ  امَّنِإ  : » دومرف خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
يادخ برق  راوج  رد  قدص و  هاگیاج  تشهب  رد  شاهناخ  رد  موشیم و  دراو  ادـخ  لوسر  مدـج  رب  نم  هکلب  ِیب ؛ ُْمْتلَعَفَو  یِّنِم  ُْمْتبَکَتْرا  ام 

«. مربیم تیاکش  وا  هب  دیتشاد  اور  نم  هب  تبسن  هک  یتایانج  زا  موشیم و  نکاس  ردتقم 
«1 . » دوب هدادن  رارق  یمحر  چیه  اهنآ  لد  رد  دنوادخ  ایوگ  هک  دندمآ  مشخ  هب  نانچ  نخس  نیا  ندینش  اب  دعس  نبا  هاپس 

تشاد رایتخا  رد  هک  ياهلیسو  ره  اب  سک  ره  دوب ، هدش  یلوتسم  مالسلا  هیلع  ماما  رب  فعض  تلاح  دوب . هدیسر  ارف  یمظع  تبیـصم  ماگنه 
رب بـقع  هـب  داـتفایم و  شمادـنا  رب  هزرل  دـشیم ، راوـگرزب  نآ  کـیدزن  نتـشک  دـصق  هـب  سک  ره  یلو  دزیم ، هبرـض  ترـضح  نآ  هـب 

. تشگیم
زگره : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دش . يراج  ترضح  نآ  رس  زا  نوخ  هک  دز  شکرابم  قرف  رب  يریـشمش  تفر و  کیدزن  ریمن » نب  کلام  »

رد ناگراچیب  نوچ  نآ  زا  سپ  وا  هک  تسا  هدمآ  خیراوت  رد  دـنادرگ .» روشحم  ناملاظ  اب  ار  وت  ادـخ  يروخن و  بآ  اذـغ و  تسد ، نآ  اب 
«2 . » داتفا راک  زا  شناتسد  دربیم و  رس  هب  یتسدگنت  رقف و  تیاهن 

. تخاس دراو  ترضح  نآ  پچ  تسد  رب  ياهبرض  کیرش » نب  ۀعرُز  »
! درکیم راختفا  نآ  هب  و  تخاس ، دراو  ترضح  رب  یتابرض  ریشمش  هزین و  حالس  ود  اب  سنا » نب  نانس  »

نایاپ هب  راظتنا  دوش و  مامت  رتعیرـس  راک  هک  تساوخیم  دعـس  رمع  دوب . میظع  ياهثداح  راظتنا  رد  ناهج  تشذـگیم و  يدـنک  هب  ناـمز 
رد هک  دیزی  نب  یلوخ  هب  دسر .

__________________________________________________

ص 196 مومهملا ، سفن  هب : دوش  عوجر  و  ص 57 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ص 282 و  مّرقم ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
ص 408 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 2)

532 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
رب هزرل  یلو  دزاس  ادـج  ترـضح  نآ  ندـب  زا  رـس  ات  تفر  شیپ  يو  دـنک . مامت  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  راک  هک  داد  روتـسد  دوب  شراـنک 

. تشگرب بقع  هب  داتفا و  شمادنا 
ادـج تندـب  زا  رـس  مشکیم و  ارت  : » تفگ درک و  ماـما  كراـبم  يولگ  هلاوـح  ار  يریـشمش  تفر و  وـلج  یلقن - هب  اـنب  سنا -» نب  نانـس  »

. درک ادج  ندب  زا  ار  ماما  كرابم  رـس  سپ  دنیادخ »!! قلخ  نیرتهب  تردام  ردپ و  ییادـخ و  لوسر  رـسپ  وت  منادیم  هک  یلاح  رد  منکیم 
!؟ دنکیم راختفا  مه  زاب  میظع  هانگ  هب  فارتعا  همه  نیا  اب  هک  دوب  دح  هچ  ات  ینامیایب  تقامح و  ینادان و  لهج و  « 1»

تسد هب  ار  ترضح  نآ  نساحم  تسشن و  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  هنیـس  يور  دش و  مشخ  رد  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  رگید ، تیاور  رد 
؟ متسیک نم  ینادیم  هک  یلاح  رد  یشکیم  ارم  ایآ  دومرف : دز و  يدنخبل  ترضح  نآ  دناسرب ، لتق  هب  ار  ماما  تساوخ  نوچ  تفرگ و 

یفطصم دمحم  تدج  مالسلا و  هیلع  یضترم  یلع  تردپ  مالسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  تردام  مسانـشیم ، بوخ  ار  وت  يرآ ، تفگ : رمش 
«2 . » تخاس ادج  ندب  زا  ار  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  رس  هبرض  هدزاود  اب  سپ  مرادن !! یکاب  مشکیم و  ار  وت  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

***
روآتریح یتسار  ددرگیم . رتراکـشآ  ادهـش  يالاو  ماقم  دنـشاب ، رتنامیایب  رتراکتیانج و  رتفیثک و  ادخ  هار  يادهـش  نالتاق  ردـق  ره 

نارای مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  اب  هلباقم  يارب  ار  یناسک  هچ  هّیماینب  راکتیانج  تموکح  هک  تسا 
تساجنیا دزیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  ینیـشناج  یمالـسا و  تموکح  زا  مد  دوب و  هداتـسرف  شراکادف  زابناج و  راوگرزب و 

«. وفت نودرگ  خرچ  يا  وت  رب  وفت  : » تفگ دیاب  هک 
زا تسد  هک  تسا  ینامیالا  فیعض  لدزب و  هتفر و  قمر  هعماج  نامه  نودرگ  خرچ 
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__________________________________________________

ص 409 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ص 78 ؛ ج 4 ، ریثانبا ، لماک  (. 1)
ص 56 ج 45 ، راونالاراحب ، (. 2)

533 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. داد رد  نت  یتموکح  نینچ  هب  تسشن و  دیشک و  ناملاظ  اب  هزرابم 

یقالخا و ياهـشزرا  مامت  هب  دنبياپ  زور و  ناریـش  بش و  نادباع  زا  یهورگ  فرط  کی  رد  دـنکیم  رکـشل  فص  ود  نیا  هب  هاگن  ناسنا 
نیمه يرآ  اهـشزرا . همه  هب  انتعایب  نامیایب و  رفاک و  یهورگ  لباقم ، فرط  رد  یگتـشذگدوخ و  زا  يراکادـف و  تیاهن  رد  و  یناـسنا ،

رگا دوب و  هدش  راتفرگ  یهورگ  هچ  تسد  رد  زیزع  مالـسا  دهدیم  ناشن  دنکیم و  انـشآ  شفادها  مایق و  نیا  تیمها  هب  ار  ام  ارذگ  هاگن 
. درکیم دیدهت  هدنیآ  رد  ار  مالسا  یتارطخ  هچ  دادیمن  يور  رگاشفا  مایق  نیا 

هزات نوخ  دنتشادرب و  مالسا  نانمـشد  تروص  زا  باقن  دنداد و  ار  دوخ  زیچ  همه  هک  داب  شنارای  وا و  رب  دنوادخ  نارکیب  تمحر  دورد و 
نیا هشیر  ماجنارس  دش و  عورش  تیلهاج  رصع  ياههلافت  نامه  هیماینب  دض  رب  اهمایق  نآ  لابند  هب  دندرک و  يراج  نیملسم  ياهگر  رد 

. دش هدنک  مالسا  نیمزرس  زا  هثیبخ  هرجش 

533 ص :  مالسلا .....  هیلع  ماما  تداهش  زا  سپ  ياهدادیور 

533 ص :  تعیبط .....  مَلاع  ینوگرگد  - 128

تایاور دادیم . یمیظع  هثداح  عوقو  زا  ربخ  هک  داد  خر  نیوکت  ملاع  رد  ییاهینوگرگد  ترضح ، نآ  تداهـش  زا  دعب  خیراوت  لقن  قبط 
: هلمج زا  دناهدرک  لقن  ًاقفتم  تنس  لها  هعیش و  ار ، ملاع  ياهینوگرگد  هب  طوبرم 

نبا هاپس  تفرگ ، ارف  ار  فارطا  البرک و  نامسآ  ماف  خرـس  نافوط  یکیرات و  اب  مأوت  دیدش  رابغ  تقو  نآ  رد  سوواط : نب  دیـس  لقن  هب  انب 
«1 . » تسا هدش  لزان  باذع  اهنآ  رب  دندومن  نامگ  دندرک و  تشحو  دعس 

__________________________________________________

: تسا هدورس  ینادمه  سارفوبا  ص 177 . فوهل ،)  ) فوهلم (. 1)
ُهَئامَس ُْهتَأَر  اَّمِم  ًامَد  ْتََکبَو  یحُّضلا  ُسْمَش  ْترَّیَغَت  ِْهیَلَع  َمْوَی 

ص 343) ج 4 ، ۀعیشلا ، نایعا  )
534 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

هب اهراوید  رب  دیشروخ  رون  زور  تفه  ات  دیسر  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  هک : دنکیم  لقن  تنس  لها  فورعم  دنمشناد  یبهذ » »
«1 . » دوب هنوگخرس  هام  شش  ات  نامسآ  قافآ  و  دندرک ...  دروخرب  رگید  یضعب  اب  ناگراتس  زا  یضعب  دیباتیم و  درز  تروص 

نانچ دیشروخ  دش  دیهش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  دیوگیم : لیبقوبا  : » دسیونیم شخیرات  رد  رگید  دنمـشناد  رکاسع » نبا  »
«2 !«. » تسا هدش  اپ  رب  تمایق  میدرک  نامگ  ام  هک  ياهنوگ  هب  دندش  رهاظ  زور  همین  ناگراتس  هک  تفرگ 

***
نیا تمظع  نداد  ناشن  يارب  دـنوادخ  تسا  نکمم  اریز  تسین ، روآبجعت  یمهم  هثداح  نانچ  رد  هداعلا  قراـخ  ثداوح  هنوگنیا  روهظ 

. دوشیم هدید  نآ  زا  ییاههنومن  یهلا  ناربمایپ  خیرات  رد  هک  هنوگنامه  دهدب ، نوک  ناهج  هب  ار  یتاروتسد  نینچ  ثداوح ،

534 ص :  ناگتشرف .....  يرادازع  - 129
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نیسح نیا  ادنوادخ ! دنتفگ : دندمآرد و  نویـش  هب  نامـسآ  هکئالم  مالـسلا  هیلع  ماما  تداهـش  زا  سپ  ینیلک ، مالـسالا  ۀقث  تیاور  قباطم 
نوخ زا  مئاق ، نیا  اب  دومرف : داد و  ناشن  اهنآ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  كرابم  لاثمت  دنوادخ  تسوت ! ربمایپ  دنزرف  وت و  هدـیزگرب 

«3 . » تفرگ مهاوخ  ماقتنا  نیسح 

534 ص :  مایخ .....  هب  حانجلاوذ  ندمآ  - 130

ص 424. ج 4 ، ءالبنلا ، مالعأ  ریس  (. 1)
ص 201 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 149 ؛ ج 7 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  (. 2)

177 ص 176 - فوهل ،)  ) فوهلم (. 3)
535 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ماما نوخ  هب  ار  دوخ  یناشیپ  هک  یلاح  رد  نانکهلان  نانزههیـش و  ترـضح  نآ  بسا  ماـما ، تداهـش  زا  سپ  دـسیونیم : یفوک » مثعا  نبا  »
«1 . » تفاتش اههمیخ  بناج  هب  دوب ، هدرک  هتشغآ  مالسلا  هیلع 

ناما اهِِّیبَن ؛ ِْتِنب  َْنبا  ْتَلَتَق  ٍۀَّمُأ  ْنِم  َۀَمیلَّظلا  َۀَمیلَّظلا  : » تفگیم شاههیش  رد  ترـضح  نآ  بسا  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
«2 «. » دنتشک ار  ناشربمایپ  رتخد  دنزرف  هک  یتما  ِمتس  ملظ و  زا 

یلَع اهَدَی  ٍمُوْثلُک  ُّمُأ  ْتَعَضَوَف  . » دنتسیرگ راز  راز  دنداد و  رس  اههلان  راوسیب  بکرم  ندید  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  نارتخد  نارهاوخ و  نانز و 
، َءالَبْرَِکب ٌعیرَص  ِءارَْعلِاب ، ٌْنیَسُح  اذه  هانَـسَحاو ! هاتَزْمَحاو ! هارَفْعَجاو ! هاَِّیلَعاو ! هامِـساْقلاَابَأ ! او  هاَِّیبَناو ! هاَّدَجاَو ! هادَّمَُحماو ! ْتَدانَو : اهِـسْأَر  ِّما 
، هاّدجاو هادمحماو ! دز : دایرف  داهن و  رـس  يور  ار  اهتـسد  موثلک ، ما  اْهیَلَع ؛ َیِـشُغ  َُّمث  ِءادِّرلاَو ، ِۀَـمامِْعلا  ُبُولْـسَم  ِءافَْقلا ، َنِم  ِْسأِْرلا  ُروُزْجَم 

تشپ زا  ار  شرس  هداتفا ، نیمز  يور  البرک  كاخ  رد  هک  تسا  نیسح  نیا  هانـسحاو ، هاتزمحاو ، هارفعجاو ، هاّیلعاو ، هامـساقلابا ، او  هایبناو ،
«3 «. » داتفا نیمز  رب  شوهیب  تفگب و  نیا  دندرب ، تراغ  هب  ار  شاهمامع  ابع و  دندرک ، ادج  رس 

535 ص :  مالسلا .....  هیلع  ماما  ياهسابل  حالس و  تراغ  - 131

ردقنآ یخرب  یتح  دندروآ . موجه  مالسلا  هیلع  ماما  حالس  اهسابل و  تراغ  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  تداهش  زا  سپ  دعس ، نبا  رگتراغ  هاپس 
البرک خـیرات  زا  شخب  نـیارد  دـندومن . مادـقا  راـک  نـیا  هـب  مالــسلا  هـیلع  ماـما  تداهــش  زا  شیپ  هـک  دـنداد  جرخ  هـب  یتـسپ  تـلاذر و 

زا میروآیم  اجنیا  رد  ار  نآ  زا  یـشخب  ام  تسا و  رتزیگناتربع  يرگید  زا  کـی  ره  هک  تسا  هدـش  لـقن  لـتاقم  بتک  رد  ییاـهیتفگش 
هب دوب  شزرااب  هک  ار  ترضح  نآ  هالک  يدنک » ریشب  نب  کلام  : » هلمج

__________________________________________________

ص 220 ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف  (. 1)
ص 283 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  (. 2)

ص 37 ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ص 60 و  ج 45 ، راونالاراحب ، ص 202 ؛ مومهملا ، سفن  هب : دوش  عوجر  (. 3)
536 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

دزن زا  يروآیم !؟ هناخ  هب  ار  نآ  ینکیم و  تراغ  ار  ربمغیپ  رسپ  لاوما  : » تفگ يو  هب  شرسمه  درب ، شاهناخ  هب  ار  نآ  نوچ  درب و  امغی 
کـشخ شیاهتـسد  درک و  مرن  هجنپ  تسد و  یتسدگنت  رقف و  اب  دوب  هدـنز  ات  درم  نیا  دـنک » رپ  شتآ  زا  ار  تربق  ادـخ  هک  وش  جراخ  نم 

. دوب يراج  نآ  زا  كرچ  نوخ و  ناتسمز  رد  دش و 
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«1 . » تشگ ریگ  نیمز  دش و  کشخ  وا  ياهاپ  سوواط  نب  دیس  لقن  هب  دیشوپ و  تفرگ و  ار  ترضح  نآ  هماج  بعک » نب  رحب  »
صرب هب  دیـشوپ و  تفرگ و  دوب ، نآ  رد  ریت  ریـشمش و  هزین و  راثآ  زا  خاروس  هدفه  دصکی و  هک  ار  ترـضح  نهاریپ  ۀـّیوح » نب  قاحـسا  »

. دش راتفرگ 
! دش هناوید  داهن و  رس  هب  تفرگ و  دَثرَم » نب  سَنخا   » ار راوگرزب  نآ  همامع 

کلام  » ار دیهش  ماما  نآ  رگید  هرز  تفرگ و  دعـس » نب  رمع   » تشادن تشپ  دناشوپیم و  ار  ولج  طقف  هک  ار  ترـضح  نآ  صوصخم  هرز 
. دش نونجم  یتیاور  هب  انب  دیشوپ و  تفرگ و  ریمن » نب 

ضرم هب  یمزراوخ ، لقن  هب  اـنب  دـش و  روهـشم  هفیطق » سیق   » هب نآ  زا  سپ  تفرگ و  ار  ترـضح  صوصخم  هلوح  « 2 « » ثعشا نب  سیق  »
. دنتفرگ هرانک  وا  زا  شاهداوناخ  دارفا  دش و  راتفرگ  ماذج 

. تشادرب ار  ترضح  ياهشفک  دلاخ » نب  دوسا  »
رتشگنا نیا  سوواط  نب  دیس  لقن  هب  انب  دروآ . گنچ  هب  ترـضح  نآ  تشگنا  عطق  اب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  رتشگنا  یبلک » میلـس  نب  لدجب  »

. تسا هداد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  شدنزرف  هب  ار  نآ  ماما  تسا و  توبن  رئاخذ  زا  هک  تسا  يرتشگنا  نآ  زا  ریغ 
. دوشیم هدرمش  تماما  رئاخذ  زا  هک  تسا  راقفلاوذ  زا  ریغ  ریشمش  نیا  تفرگ و  هلظنح » نب  دوسا   » ای قلخ » نب  عیمُج   » ار ترضح  ریشمش 

تراغ هب  مادک  ره  عقاو  رد  و  « 3»
__________________________________________________

ص 178 فوهل ،)  ) فوهلم (. 1)
ص 200 فنخم ، یبا  نیسحلا  لتقم  (. 2)

، مّرقم نیسحلا  لتقم  ص 468 ؛ دیفم ، داشرا  ص 78 ؛ ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  58 ؛ ص 52 و 57 - ج 45 ، راونـالاراحب ، هب : دوش  عوجر  (. 3)
179 ص 177 - فوهل ،)  ) فوهلم 285 و  ص 284 -

537 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. دش اهنآ  همه  یگدنمرش  ببس  ماجنارس  هک  يراختفا  یلو  دندرکیم  راختفا  ترضح  تاصتخم  زا  يزیچ 

يور نایرع  هنهرب و  ار  ادخ  نازیزع  نآ  ياهندب  هفوک  هاپس  هک  ياهنوگ  هب  داتفا . قافتا  زین  ادهش  ریاس  هب  تبسن  اهحالـس  اهـسابل و  تراغ 
«1 . » دندرک اهر  اهکاخ 

537 ص :  اههمیخ .....  تراغ  - 132

دسریم ناشتسد  هب  هچ  ره  و  دنوش ، اههمیخ  دراو  داد  روتسد  رمـش  درک . هرـصاحم  ار  هاگهمیخ  رمـش »  » یهدنامرف هب  هفوک  هایـسور  هاپس 
يارهز ترـضح  ناراگدای  ادـخ و  لوسر  نارتخد  دـنتفرگ . تقبـس  رگیدـکی  رب  نامرف  نیا  ندینـش  اب  هفوک  شابوا  لذارا و  دـننک . تراغ 

. دنتسیرگیم یگمه  دندمآ و  نوریب  هدرپارس  زا  مالسلا  اهیلع  رهطا 
دندیـشک و شـشوگ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رتـخد  موـثلک  ما  ترـضح  هراوـشوگ  یتـح  تفرگیم ، تفاـییم ، ار  هچ  ره  نمـشد 

«2 . » دندرک هراپ  ار  گرزب  يوناب  نآ  ياهشوگ 
زا ار  لاخلخ  تسیرگیم  هک  یلاح  رد  و  داتفا ، مالسلا  هیلع  نیـسحلا  تنب  همطاف  ياپ  لاخلخ  هب  شمـشچ  دعـس  نبا  هاپـس  زا  تسپ  يدرم 

رتخد لاوما  هک  یلاح  رد  منکن  هیرگ  ارچ  تفگ : ینکیم !؟ هیرگ  ارچ  دیـسرپ : بجعت  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رتخد  دیـشک . شیاـپ 
مسرتیم تفگ : ینکیم !؟ نینچ  ارچ  تسا  يدب  راک  رگا  بوخ ، تفگ : مالسلا  هیلع  نیـسحلا  تنب  همطاف  منکیم . تراغ  ار  ادخ  لوسر 

«3 ! » دهد ماجنا  ار  نآ  يرگید  منکن  نم  رگا 
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ناتدوصقم رگا  دعـس ! رمع  دز : دایرف  مالـسلا  اهیلع  بنیز  دـندرب ، شروی  اـههمیخ  هب  دعـس  نبا  هاپـس  هک  یماـگنه  میناوخیم : یتیاور  رد 
نامدوخ تسا ، تالآرویز  بابسا و 

__________________________________________________

ص 179 ج 45 ، راونالاراحب ، هب : دوش  عوجر  (. 1)
ص 300 مرقم ، نیسحلا  لتقم  ص 60 و  ج 45 ، راونالاراحب ، (. 2)

ص 82 ج 45 ، راونالاراحب ، ثیدح 2 و  سلجم 31 ، قودص ، یلاما  (. 3)
538 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

سابل دوخ  بنیز  دوش . زارد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هداوناخ  يوس  هب  نامرحمان  تسد  راذگم  دننکن . باتش  وگب  تهاپس  هب  میهدیم ،
ناشیاهـشوگ زا  ار  اههراوشوگ  دـننک ، عمج  ياهشوگ  رد  دنتـشاد  تالآرویز  لیاسو و  هچ  ره  داد  ناـمرف  ناـنز  هب  دوب  هدیـشوپ  سردـنم 

دوب شمولظم  ردپ  راگدای  هک  ار  شیاههراوشوگ  تشاد  تسود  دوب و  سورعون  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  همطاف  یتح  دنروآرد ،
عمج ياهشوگ  رد  ناـکدوک  ناـنز و  دادـن . هزاـجا  دوش ، زارد  شیوـس  هب  یمرحماـن  تسد  اداـبم  هکنآ  سرت  زا  بنیز  شاهمع  دراد ، هگن 

. دیایب دربب  امغی  هب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  نارتخد  لیاسو  بابـسا و  دهاوخیم  سک  ره  دز : دایرف  بنیز  هاگنآ  دندش ،
«1 . » دندرب تراغ  هب  ار  دوب  هچ  ره  دندمآ و  هاپس  زا  ياهدع 

دایرف درکن و  لمحت  ار  یتمرحیب  تراسج و  نیا  دوب  دعـس  نبا  هاپـس  رد  شرهوش  اب  هک  لئاو  نب  رکب  هلیبق  زا  نز  کی  اهنت  نایم ، نیا  رد 
ِلوُسَر ُتاَنب  ُبَلُْستَأ  ٍرَکب  َلآ  ای  : » تفگ تخاس و  بطاخم  ار  شاهلیبق  تفرگ و  ریشمش  داد ، رس  ار  ادخ  لوسر  نانز  نارتخد و  زا  تیامح 

زج ینامرف  چـیه  دـینکیم !؟ هراظن  امـش  دـنوشیم و  تراغ  ادـخ  لوسر  نارتخد  رکب ، هلیبق  يا  ِهَّللا ؛ ِلوُسَر  ِتاراَثلای  ِهَِّلل ، ّالإ  َمْکُح  ال  ِهَّللا !
«. دیزیخاپب ادخ  لوسر  یهاوخنوخ  هب  درک ) تعاطا  هیما  لآ  زا  دیابن  رگید  هکنیا  زا  هیانک   ) تسین ادخ  نامرف 

«2 . » دنادرگرب شهاگیاج  هب  ار  وا  دمآ و  شرهوش 
نیـسحلا تنب  همطاف  زا  دـشیم . جراخ  ینز  موقلح  زا  هک  دوب  البرک  نامولظم  هتخیر  قح  ان  هب  ياـهنوخ  زا  یهاوخنوخ  داـیرف  نیلوا  نیا 

رس رب  لاح  هک  مدوب  هشیدنا  نیا  رد  مدرکیم و  هراظن  اههتشک  هب  مدوب و  هداتسیا  همیخ  ولج  رد  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع 
اهسابل و هک  یلاـح  رد  ناـنز  دـنکیم و  بیقعت  شاهزین  اـب  ار  ناـنز  بسا ، رب  راوس  يدرم  هک  مدـش  هجوتم  هاـگان  دـمآ ؟ دـهاوخ  هچ  اـم 

رگیدکی هب  هتفر  تراغ  هب  ناشیاهتنیز 
__________________________________________________

ص 204 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  هب : دوش  عوجر  (. 1)
202 ص 201 - مومهملا ، سفن  ص 58 و  ج 45 ، راونالاراحب ، (. 2)

539 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. اَّنع ُدوُذَی  ٍِدئاز  ْنِم  امَأ  انُریُجی ، ٍریُجم  ْنِم  امَأ  هانَسَحاو ، هارِصان  َۀَِّلقاو  هاَِّیلَع ، او  هاَتبَأ ، او  هاَّدَجاو  دنروآیم : رب  دایرف  دنربیم و  هانپ 

مـشوگ زا  هراوشوگ  دـیرد و  ار  میاهـشوگ  مداتفا ، نیمز  رب  تروص  هب  نم  درک ، هلمح  میوس  هب  هزین  اب  دـش و  نم  هجوتم  درم  نآ  هکنآ  ات 
مدـمآ شوه  هب  نوچ  مداتفا ، نیمز  رب  شوهیب  هنهرب  رـس  اب  دوب . يراج  میاه  هنوگ  رب  اهـشوگ  زا  نوخ  دوبر . مرـس  زا  هعنقم  درک و  جراخ 

. دنکیم هیرگ  هتسشن  مرانک  رد  ماهمع  مدید 
.»!؟ مناشوپب نآ  اب  ار  مرس  هک  تسه  ياهچراپ  ایآ  مناج ! هّمع  یِسْأَر ؛ اِهب  ُُرتْسَأ  ٍۀَقْرِخ  ْنِم  ْلَه  هاتَّمَع ! ای  : » متفگ

رب شندب  مامت  تسا و  هنهرب  رس  زین  ماهمع  مدید  مدرک  هاگن  تسا » وت  دننام  زین  تاهّمع  مرتخد ! ُِکْلثِم ؛ ُِکتَّمَع  َو  هاْتِنب ! ای  : » دومرف ماهمع 
«1 . » تسا هدش  هایس  نمشد  تابرض  رثا 
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539 ص :  مالسلا .....  هیلع  داجس  ماما  همیخ  هب  شروی  - 133

ناهارمه دوب ، هدـیمرآ  يرتسب  رد  يرامیب  تدـش  زا  ماما  دـمآ ، مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  همیخ  هب  ماظن  هدایپ  زا  یهورگ  اب  رمش 
؟ یشکیمن ار  رامیب  نیا  ایآ  دنتفگ : رمش 

سپ تسا . سب  يرامیب  نیمه  ار  وا  دوشیم !؟ هتشک  مه  رامیب  ناوجون  ایآ  هَّللا ! ناحبس  تفگ : اروشاع - زور  راگنهعقاو  ملسم - نب  دیمح 
«2 . » تشادزاب ماما  نتشک  زا  ار  نانآ  ات  درک  رارصا 

رگم دوشیمن  هتـشک  زگره  وا  : » دومرف دش  علطم  شنارای  رمـش و  دـصق  زا  نوچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  بنیز  رگید ، یلقن  هب  انب 
«3 . » دندیشک وا  زا  تسد  راچان  هب  نانآ  موش » هتشک  نم  هکنآ 

__________________________________________________

ص 300 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  61 و  ص 60 - ج 45 ، راونالاراحب ، (. 1)
ص 61 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 468 و  دیفم ، داشرا  (. 2)

ص 301 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  (. 3)
540 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

رمع دندومن . تیاکش  شهاپـس  هنامرـشیب  راتفر  زا  دندرک و  ضارتعا  وا  رب  مشخ  هیرگ و  اب  مرح  نانز  دمآ . زین  دعـس  رمع  ماگنه  نیا  رد 
. ددرگ مالسلا ) هیلع  داجس  ماما   ) رامیب ناوج  نیا  ضرعتم  دوش و  نانز  ياههمیخ  دراو  درادن  قح  یسک  تفگ : دعس 

زا يزیچ  سکره  تفگ : شنازابرس  هب  باطخ  دعس  نبا  دنناشوپب . ار  دوخ  ات  دننادرگرب  ار  نانآ  ياهسابل  ات  دنتساوخ  دعـس  رمع  زا  نانز 
. دنادرگرب ار  اهنآ  تساهتفرگ  اههمیخ  نیا 

«1 . » دنادرگن رب  ار  يزیچ  مه  رفن  کی  یتح  دنگوس ، ادخ  هب  یلو  دیوگیم : ملسم  نب  دیمح 

540 ص :  اههمیخ .....  ندز  شتآ  - 134

رد زوسناج  هنحـص  نیا  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لآ  ياههمیخ  ندنازوس  اروشاع ، بورغ  رد  هدـنهد  ناکت  رایـسب  ثداوح  زا 
تراغ اههمیخ  نآ  زا  لبق  هدـش و  اهر  نابایب  رد  شدیهـش  رگراثیا و  نارای  نامولظم و  ماما  هراپ  هراپ  ياهندـب  هک  داتفایم  قاـفتا  یطیارش 

دوب خیرات  هثداح  نیرتروآتفگش  دهاش  هک  زور  نآ  باتفآ  دوب و  هدش  هدوبر  یمـشاه  نماد  كاپ  نانز  زا  اهرویز  اههماج و  دوب و  هدش 
لوسر هیرذ  رب  فرط  ره  زا  هودنا  مغ و  هک  يرابفسا  تیعضو  نینچ  رد  دیسریم . هار  زا  هایس  بش  تفاتـشیم و  بورغ  هب  ور  تعرـس  هب 

رد دندرب . شروی  اههمیخ  هب  شتآ  زا  ییاههلعش  اب  هدید ، تبیصم  نانز  نآ  ياههنایشآ  ندز  شتآ  دصق  هب  نمشد  دوب ، هدرک  هطاحا  ادخ 
!!«. دینزب شتآ  ار  نارگمتس  ياههمیخ  َنیِملاَّظلا ؛!! َتُوُیب  اُوقِرْحَأ  : » دزیم دایرف  دعس  نبا  هاپس  زا  یکی  لاح  نیا 

هب میتی  ناکدوک  زا  یخرب  دندیود و  نوریب  اههمیخ  زا  همیـسارس  ادـخ  لوسر  نارتخد  دـشیم ، رتسکاخ  تخوسیم و  تعرـس  هب  اههمیخ 
هار یضعب  دندرب . هانپ  ناشهمع  نماد 

__________________________________________________

ص 61 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 79 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 201 ؛ فنخم ، یبا  نیسحلا  لتقم  ص 469 ؛ دیفم ، داشرا  ( 1)
541 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. دنتشاد تورم  محر و  ياضاقت  دندرکیم و  هثاغتسا  لدگنس  نمشد  هب  زین  يدادعت  دندش . يراوتم  نآ  رد  دنتفرگ و  شیپ  رد  نابایب 
نم دـنگوس ، ادـخب  : » دومرفیم وا  تخاسیم . يراج  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ناگدـید  زا  ار  اهکشا  هراومه  خـلت  هرطاخ  نیا  يروآدای 
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هب ياهمیخ  زا  اـهنآ  هک  ار  تاـظحل  نآ  منکیم  داـی  دراـشفیم و  ار  میولگ  هیرگ  هکنیا  زج  منکیمن  رظن  منارهاوخ  اـههّمع و  هب  هاـگچیه 
«1 !«. » دینزب شتآ  ار  نارگمتس  ياههمیخ  هک : دزیم  دایرف  نمشد  هاپس  يدانم  دندیودیم و  رگید  همیخ 

. دندشیم ّرثأتم  یتخس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایخ  نتفرگ  شتآ  يروآدای  اب  زین  رگید  مالسلا  هیلع  موصعم  ناماما  یتح 
نآ تمدـخ  نایعیـش  زا  يدادـعت  دز ، شتآ  ار  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هناـخ  ِرد  یقیناود  روـصنم  هک  یماـگنه  میناوـخیم  یتـیاور  رد 

ِزیلْهِّدلا ِیف  ام  ُراَّنلا  ِتَذَخَأ  اََّمل  : » دومرف دندیسرپ ، نآ  لیلد  زا  دندید ، نیگهودنا  نایرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  دندش ، بایفرـش  ترـضح 
َراِرف ُتْرَّکَذَتَف  ِراّدلا  یف  َّنُهَعَم  انَأَو  اذه  ٍناکَم ، یلإ  ٍناکَم  ْنِمَو  ٍةَرْجُح  یلإ  ٍةَرْجُح  ْنِم  ِراَّدلا  ِنْحَص  ِیف  َنْضَکارَتَی  ِیتاَنبَو  ِیئاِسن  َیلإ  ُتْرَظَن 

رد شتآ  یتقو  هک  تسا  نآ  يارب  نم  هیرگ  ٍءابَخ ؛ یلإ  ٍءاـبَخ  ْنِمَو  ٍۀَْـمیَخ  یلإ  ٍۀَْـمیَخ  ْنِم  اروُشاـع  َمْوَی  مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َيِّدَـج  ِلاـیِع 
دندوبن و) اهنت   ) هکنآ اب  دنربیم  هانپ  اج  نآ  هب  اج  نیا  زا  قاطا و  نآ  هب  قاطا  نیا  زا  هک  مدید  ار  منارتخد  نانز و  دیـشک ، هنابز  هناخزیلهد 

همیخ هب  ياهمیخ  زا  هک  مداتفا  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مّدـج  ناوناب  دای  هب  هنحـص  نیا  ندـید  اب  متـشاد ، روضح  ناشدزن  نم 
«2 «. » دندرکیم رارف  رگید  هاگهانپ  هب  یهاگهانپ  زا  رگید و 

***
هیرذ لسن و  یتح  هک  دوب  نیا  نمشد  ییاهن  فده  هک  دهدیم  ناشن  دندوب ، نآ  رد  لاسدرخ  ناکدوک  نانز و  هک  ییاههمیخ  ندز  شتآ 

نادناخ تیمولظم  جوا  نانمشد و  یلدگنس  یمحریب و  زا  ناشن  اههنحص  نیا  دننک ، نکهشیر  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  كاپ 
مالسلا مهیلع  تیبلها 

__________________________________________________

299 ص 298 - ج 3 ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ةایح  هب : دوش  عوجر  (. 1)
ص 117 نیسحلا ، ةاسأم  (. 2)

542 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. دندش ماع  صاخ و  ياوسر  تشادرب و  اهنآ  موش  تاین  يور  زا  هدرپ  هناشنمدد  هنایشحو و  لامعا  نیا  هک  رکش  ار  ادخ  و  دراد .

542 ص :  مالسلا .....  هیلع  ماما  رکیپ  رب  اهبسا  نتخات  - 135

ّمـس ریز  ار  شکرابم  ندـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  دوب  رومأم  دعـس » نبا  ، » دوب هدرک  رداص  داـیز  نبا  هک  یناـمرف  ربارب 
يراددوـخ یتیاـنج  چـیه  زا  ير  تموـکح  هب  ندیـسر  يارب  شماـخ  لاـیخ  رد  داـیز و  نبا  هب  بّرقت  رطاـخ  هب  هک  يو  دـهد ؛ رارق  نابـسا 

رکیپ رب  هنابلطواد  هک  تسیک  ُهَرْهَظ ؛ َو  ُهَرْدَـص  َْلیَْخلا  َیِطُویَف  مالـسلا  هیلع  ْنیَـسُْحِلل  ُبِدَْـتنَی  ْنَم  : » دز داـیرف  شباحـصا  ناـیم  رد  درکیمن ،
«1 « .»!؟ دنک لامیاپ  نابسا  مس  ریز  ار  يو  تشپ  هنیس و  ات  دزاتب  بسا  نیسح 

رگید رفن  هد  تخات . بسا  مالسلا  اهیلع  ارهز  هداز  كاپ  ندب  رب  دش و  مدقشیپ  نامرف ، نیا  ندینش  اب  تشاد  ياهداعلاقوف  تواسق  هک  رمش 
: زا دندوب  ترابع  هک  دندرک  تیبعت  يو  زا  زین 

.5 کلام . نب  دیسا  . 4 معان . نب  ظحاو  . 3 یمرضح . تیُبث  نب  یناه  . 2 ۀّیوُح . نب  قاحسا  . 1
. يدبع ذِقنُم  نب  ءاجر  . 8 حیبُص . نب  ورمع  . 7 دَثرَم . نب  سنخا  . 6 یئاط . لیفط  نب  میکح 

. همیثخ نب  ملاس  . 10 بهو . نب  حلاص  . 9
زا اهنت  هن  نانآ  دنتسکش . مهرد  ار  اهناوختسا  هک  دنتخات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنزرف  سدقم  رکیپ  رب  شیوخ  نابسا  اب  ردق  نآ  نانیا 

نیا زا  یکی  کلام - نب  دیـسا  هکناـنچ  دـندومن ، هزیاـج  ياـضاقت  هدرک  مه  راـختفا  نآ  هب  هک  دنتـشادن  ییاورپ  شیوخ  نیگنن  لـمع  نیا 
: تفگ نینچ  دایز  نبا  ربارب  رد  دارفا -
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ِرْسَْألا ِدیدَش  ٍبُوبْعَی  ِّلُِکب  ِرْهَّظلا  َدَْعب  َرْدَّصلا  انْضَضَر  ُنَْحن 
!!«. میدیبوک مهرد  دنمورین  لکیه و  يوق  نابسا  اب  يو  تشپ  زا  دعب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هنیس  ام  »

ياپ تسد و  درک ، ریگتـسد  ار  هدع  نیا  نوچ  راتخم  اهدـعب  دـنداد . يزیچان  هزیاج  نانآ  هب  داد  روتـسد  دایز  نبا  ناشراظتنا  فالخرب  یلو 
درک و بوکخیم  نیمز  رب  ار  نانآ 

__________________________________________________

ص 302 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
543 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 . » دندیسر تکاله  هب  ات  تخات  ناشندب  رب  بسا 
***

طیحم هب  دندوب ، برع  تیلهاج  رـصع  ناگدنامزاب  هک  هّیماینب  نامکاح  طسوت  هک  دوب  تیلهاج  رـصع  يرگیـشحو  تواسق و  نامه  نیا 
ترایز هک  دندیدیم  زورما  دندوب و  هدنکفارـس ، نایناج  نیا  شاک  يا  تسا ، هدش  هدید  رتمک  خـیرات  رد  نآ  هیبش  دوب و  هتـشگزاب  مالـسا 

. تسا ناهج  ناملسم  نویلیم  اهنویلیم  يوزرآ  هتفرگ ، رب  رد  ار  یمسج  نانچ  هک  مالسلا  هیلع  مامه  ماما  نآ  ینارون  دقرم 

543 ص :  هفوک .....  يوس  هب  مالسلا  هیلع  ماما  رس  ندش  هداتسرف  - 136

ماما رـس  اروشاع  زور  نامه  رـصع  رد  دـناسرب  دایز  نب  هَّللادـیبع  هب  رتدوز  هچ  ره  ار  شیوخ  يرهاـظ  يزوریپ  ربخ  هکنیا  يارب  دعـس » نبا  »
. داتسرف هفوک  هب  ملسم » نب  دیمح   » و دیزی » نب  یلوخ   » طسوت ار  مالسلا  هیلع 

هب راچان  هب  تفای  هتـسب  ار  رـصق  رد  نوچ  دـمآ و  هراـمالاراد  ولج  دـناسر و  هفوک  هب  باتـش  اـب  ار  دوخ  دوب  میظع  يربخ  لـماح  هک  یلوخ 
. تفر یمرضح - برقع  نب  کلام  رتخد  راون  شرسمه - دزن  هب  داد و  رارق  یتشط  ریز  ار  ماما  ِرس  تفر و  دوخ  هناخ  يوس 

هناخ رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  کنیا  ماهدروآ »! تیارب  ار  ایند  تورث  ِرْهَّدـلا ؛ یَنِِغب  ُِکْتئِج  : » تفگ ربخ ؟ هچ  درک : لاؤس  يو  زا  راون » »
! تسوت

َکُسْأَرَو یِسْأَر  ُعَمْجَی  ِهَّللاَو ال  ال ، . » ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  رـسپ  رـس  وت  دنروآیم ، هناخ  هب  میـس  رز و  مدرم  اتفگـش ! تفگ :
«. دش دهاوخن  عمج  فقس  کی  ریز  رد  وت  نم و  رس  زگره  دنگوس ، ادخ  هب  هن  ًاَدبَأ ؛ ٌْتَیب 

هدیشک تشط  نآ  ریز  ات  نامسآ  زا  يرون  درک  هدهاشم  دمآ ، نوریب  قاتا  زا  تفگ و  نیا 
__________________________________________________

ص 612 ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  ص 59 و  ج 45 ، راونالاراحب ، (. 1)
544 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ار مالسلا  هیلع  ماما  رس  باتـش  هلجع و  اب  یلوخ  دش  حبـص  نوچ  دنزاورپ . رد  رون  ریـسم  رد  تشط و  فارطا  يدیفـس  ناغرم  تسا و  هدش 
«1 . » درب هَّللادیبع  دزن 

544 ص :  ادهش .....  ياهرس  میسقت  - 137

لوسر دنزرف  كاپ  رکیپ  هک  یلاح  رد  راک  مامتا  زا  سپ  دوب . لوغـشم  نایفوک  دیلپ  داسجا  نفد  هب  مهدزای  زور  رهظ  دودـح  ات  دعـس » نبا  »
دننک و ادج  اهندب  زا  ار  البرک  يادهش  رگید  ياهرس  داد  روتسد  دوب ، هدش  اهر  باتفآ  ریز  رد  شزابکاپ  نارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

. دنربب هفوک  هب  دوخ  اب  هزیاج  نتفرگ  دایز و  نبا  هب  بّرقت  دصق  هب 
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: دش میسقت  لئابق  نیب  هنوگنیا  دیسریم  ینارون  رس  هب 72  مالسلا  هیلع  ماما  رس  اب  اهنآ  عومجم  هک  كاپ  ياهرس  نیا 
! رس هدزیس  ثعشا ، نب  سیق  یگدرکرس  هب  هدنک  هلیبق  . 1

! رس هدزاود  نشوجلا ، يذ  نب  رمش  یهدنامرف  هب  نزاوه  هلیبق  . 2
! رس هدفه  میمت ، هلیبق  . 3
! رس هن  دسا ، ینب  هلیبق  . 4

! رس تفه  جحذم ، هلیبق  . 5
«2 ! » رس هدزیس  لیابق ، ریاس  . 6

544 ص :  مالسلا .....  مهیلع  تیبلها  تراسا  - 138

نانز روتسد  نیا  اب  درک . رداص  ار  هفوک  يوس  هب  تکرح  روتسد  مهدزای  زور  رهظ  کیدزن  شنایهاپس  دیلپ  داسجا  نفد  زا  سپ  دعـس  رمع 
هفوک يوس  هب  رفک  دالب  ناریسا  دننامه  دندرک و  راوس  زاهج  نودب  نارتش  رب  ار  ینیسح  مرح  ناکدوک  نارتخد و  و 

__________________________________________________

ص 125 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 411 و  ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ص 80 ؛ ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 348 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 1)
هدمآ فوهلم ، رد  ص 412 . ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  ص 190 و  فوهل ،)  ) فوهلم هب : دوـش  عوـجر  ص 62 ؛ ج 45 ، راونـالاراحب ، (. 2)

دناهدرکیم لمح  ار  رس  هدزیس  دساینب ، هلیبق  هک  تسا 
545 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. دنداد تکرح 
نب یلع  و  « 1  » نیـسحلا نب  دمحم  اهنآ  هلمج  زا  ناوجون  هچب و  رـسپ  هدزاود  ءارـسا  نایم  رد  دسیونیم : دـیرفلا » دـقع   » رد هبر » دـبع  نبا  »

«2 . » دندوب مالسلا  هیلع  نیسحلا 
: زا دنترابع  دندمآرد  تراسا  هب  البرک  رد  هک  يراوگرزب  نانز  هلمج  زا 

رتخد هنیکس  «، 4  » مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  همطاف  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  همطاف  «، 3  » موثلک ما  مالـسلا ، اهیلع  يربک  بنیز 
نیسح ماما  يافو  اب  رسمه  سیقلا  ءرما  رتخد  بابر  و  «، 6 ( » هیقر  ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هلاسراهچ  رتخد  و  «، 5  » مالسلا هیلع  نیسح  ماما 

«8 . » مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  رسمه  مساق و  ترضح  ردام  هلمر ، «، 7  » مالسلا هیلع 
مامت تراسج  اب  دـندرکن و  تیاعر  اهنآ  قح  رد  ار  ربمایپ  تمرح  شهاپـس  دعـس و  نبا  هک  دـندوب  هَّللا  لوسر  ترتع  زا  ناگدـنامزاب  نانیا 
يوس هب  دندوب ، شنارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يرارذ  نالتاق  هک  نامرحمان  لیخ  اب  دندیشک و  دنب  هب  یگنج  ناریـسا  نوچ  ار  نانآ 

. دنتخاس هناور  هفوک 
***

ریغ نیملـسم و  ناـیم  هک  دوب  ییاـهگنج  هب  طوبرم  دـشیم  هدـید  يریـسا  رگا  تشادـن و  دوجو  نیملـسم  نیب  زگره  مالـسا  رد  تراـسا 
دوب و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادناخ  خماش  ماقم  هب  نیهوت  نیرتگرزب  دـندرک  هیماینب  هک  يراک  نیا  دوب و  هداد  يور  نیملـسم 

یماگنه لیلد  نیمه  هب 
__________________________________________________

تسا مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نیسحلا ، نب  یلع  نب  دمحم  نامه  شروظنم  ًارهاظ  (. 1)
ص 79. نییبلاطلا ، لتاقم  هب : دوش  عوجر  و  ص 385 ؛ ج 4 ، دیرفلا ، دقع  (. 2)
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ص 79 نییبلاطلا ، لتاقم  (. 3)
ص 385 ج 4 ، دیرفلا ، دقع  (. 4)

ص 79 نییبلاطلا ، لتاقم  (. 5)
ص 259 مومهملا ، سفن  (. 6)

ص 88 ج 4 ، ریثانبا ، لماک  (. 7)
: هب دوش  عوجر  ( ؛ تسا هدـمآ  ارـسا  عمج  رد  زین  راوگرزب  ناوناب  زا  رگید  يدادـعت  مان  اهباتک  زا  یخرب  رد  ص 130 . نیعلا ، راصبا  (. 8)

(406 ص 405 - البرک ، هصق 
546 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

نشور اهنآ  رب  تقیقح  هک  یماگنه  اما  دنرفک ! دالب  ناریسا  اهنآ  هک  دوب  نیا  مدرم  رواب  دندادیم ، روبع  فلتخم  ياهرهـش  زا  ار  ارـسا  هک 
!؟ دنوش ریسا  ادخ  ربمایپ  نادناخ  تسا  نکمم  رگم  ياو ! يا  هک  تشگیم  دنلب  ناشدایرف  دشیم ،

***

546 ص :  هاگلتق .....  زا  ناریسا  هلفاق  روبع  - 139

ناریسا هلفاق  زوسناج  عادو  هظحل  دنکیم ، يربارب  نیمز  اهنامسآ و  همه  اب  ینیگنس  تمظع و  رد  هک  البرک ، خیرات  تاظحل  نیرتراوشد  زا 
. تسا نادیهش  هراپ  هراپ  ياهندب  اب 

تّزع همه  اجکی  هک  ینوخ  هب  هقرغ  ياهرکیپ  نامه  دـنداد ، روبع  نادیهـش  كاـپ  ياـهرکیپ  نآ  راـنک  زا  ار  هتخوسلد  ناریـسا  نانمـشد ،
. دندوب هدرک  هصالخ  عمج و  دوخ  رد  ار  تیمولظمو 

. دننک روبع  ناشهاگلتق  رانک  زا  ناشدیهش  نازیزع  نآ  اب  عادو  يارب  ات  دنتشاد  یتساوخرد  نینچ  دوخ  ناریسا  اهلقن ، زا  یضعب  ربارب 
. تسا هدوب  تخس  راوشد و  رایسب  ناگتخوسلد  نآ  يارب  كانتشحو  رابمغ و  تیعضو  نآ  رد  البرک  نیمزرـس  كرت  هک  تسادیپ  هتفگان 

كاپ رکیپ  صوصخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يرارذ  ياهرکیپ  یلو  دوب  هدرک  نفد  ار  شنازابرـس  دیلپ  داسجا  نمـشد  هکنآ  هژیو  هب 
هب ار  اهنآ  نیفدت  هزاجا  هن  دومن و  مادقا  اهنآ  نفد  هب  دوخ  هن  هنیکدب  نمشد  دوب . هدش  اهر  نابایب  رد  نفک  لسغیب و  تشهب  ناناوج  رورس 

. داد یسک 
ياهدننیب ره  تسناوتیم  دندوبن ، ییاسانش  لباق  ًاتدمع  هک  نابسا  ّمس  لامیاپ  هراپ و  هراپ  ياهندب  نآ  اب  شارخلد  ياههنحـص  نآ  هدهاشم 

درک و روهظ  مالـسلا  هیلع  یلع  هوکـش  ربـص و  راـگدای  مالـسلا ، اـهیلع  يربـک  بنیز  رد  هک  یـشمارآ  هنینأـمط و  یلو  دروآرد  ياـپ  زا  ار 
لوسر لآ  يارب  ار  نآ  تسکـش و  ار  نیگنـس  ياضف  نآ  يدایز  دودـح  ات  دزیم ، جوم  وا  نیـشنلد  تاملک  رد  هک  یماکحتـسا  تبالص و 

. درک لمحت  لباق 
547 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 . » دندز همطل  دوخ  تروص  رب  دش و  دنلب  نویش  هلان و  هب  ناشدایرف  داتفا ، هراپ  هراپ  ياهندب  نآ  هب  ناشمشچ  نوچ  مرح  نانز 
رـس هناتـسم  ههقهق  ربمایپ ، نادناخرد  ینامیـشپو  فعـض  زا  ياهناشن  نیرتکچوک  ندـید  اب  ات  تسا  راظتنا  رد  نمـشد  تسنادیم  هک  بنیز 
«2 !«. » امرف لوبق  ار  ینابرق  نیا  ایادخ  َنابْرُْقلا ؛ اذه  ْلَّبَقَت  َّمُهَّللَأ  : » تفگ درک و  نامسآ  هب  ور  ردارب ، هتشغآ  نوخ  هب  رکیپ  ندید  اب  دهد ،

. دروآرد ادصهب  ار  اهنآ  ییاوسر  سوک  دمآ و  دورف  نمشد  رس  رب  یکتپ  نوچ  هلمج  نیا 
دنگوس ادخ  هب  درک ، مهاوخن  شومارف  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  رتخد  بنیز  تاملک  زگره  منک ، شومارف  ار  هچ  ره  دـیوگیم : يوار 

«3 . » تشاداو هیرگ  هب  ار  نمشد  تسود و  ره  بنیز  نانخس  اهيرارقیب و 
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: تفگ نینچ  نوزحم  ییادص  هتسکش و  یلد  اب  وا 
اْهیَلَع یفْسَت  ۀَلَّتَقُم ، َُکتَّیِّرُذَو  ایابَس  َُکتاَنب  هادَّمَُحم ! ای  ِءاضْعَْألا ، ُعَّطَقُم  ِءامِّدلِاب ، ٌلَّمَُرم  ٌنیَسُح  اذه  ءامَّسلا ، ُکیلَم  َْکیَلَع  یّلَـص  هادَّمَُحماو !

نامسآ ناگتشرف  دورد  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يا  ِءادِّرلاَو ؛ ِۀَمامِْعلا  ُبُولْسَم  افَْقلا ، َنِم  ِسأَّرلا  ُروُزْجَم  ِءارَْعلِاب ، ٌْنیَسُح  اذه  ابَّصلا ، ُحیر 
ریـسا وت  نارتخد  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يا  تسا . هدش  هراپ  هراپ  وا  رکیپ  تسا و  هدـیتلغ  نوخ  رد  هک  تسوت  نیـسح  نیا  داب ! وت  رب 

افق زا  ار  شرـس  هداـتفا ، كاـخ  يور  هک  تسوت  نیـسح  نیا  دزویم . ناـشیاهرکیپ  رب  ابـص  داـب  دناهتـشگ و  هتـشک  تنادـنزرف  دـناهدش و 
«4 . » دناهدرب امغی  هب  ار  وا  يادر  همامع و  دناهدیرب ،

«5 . » دنتسیرگیم نمشد  تسود و  تفگیم و  نخس  نانچمه  مالسلا  اهیلع  بنیز 
__________________________________________________

ص 201 مومهملا ، سفن  ص 306 و  مّرقم ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
ص 307 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  (. 2)

181 ص 180 - فوهل ،)  ) فوهلم ص 81 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  (. 3)
(، فوهل  ) فوهلم ص 307 و  مّرقم ، نیسحلا  لتقم  ص 411 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ص 58 ؛ ج 45 ، راونالا ، راحب  هب : دوش  عوجر  (. 4)

181 ص 180 -
( قیدصو ّودع  ّلک  ْتََکبأَف   ) ص 307 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  ص 81 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  (. 5)

548 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: مالسلا مهیلع  تیبلها  رعاش  لبعد  ریبعت  هب  دوبن . مارآ  سک  چیه  دوب ، هتفر  فک  زا  رارق 

ُدَمْحأ ای  ٍةَراَّرَح  ٍطْرَفب  وُعْدَت  ُبَْنیَز  ایابَّسلا  ِیفَو  ُرارَْقلا ؟ َْفیَک 
ُدَهْشَتْسُم ِِهئامِِدب  ٌبَّضَخَتُم  ُعَّضَبُم  ِفُویُّسلِاب  ٌْنیَسُح  اذه 

ادخ لوسر  يا  دزیم : دایرف  شدوجو  ترارح  مامت  اب  هک  دراد  روضح  بنیز  ناریـسا ، نایم  رد  هک  یلاح  رد  دـنریگ  رارق  مارآ و  هنوگچ  »
«1 «. » تسا هدیسر  تداهش  هب  و  هدیتلغ ، شیوخ  نوخ  رد  تسا و  هدش  هراپ  هراپ  اهریشمش  اب  هک  تسوت  نیسح  نیا  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص 

: داد همادا  نینچ  دوب  بیجع  هنحص  نآ  يوگنخس  ایوگ  هک  مالسلا  اهیلع  بنیز 
ِیبَِأب يواُدیَف ، ٌحیرَج  الَو  یَجتُْریَف  ٌِبئاغ  َوُه  ْنَم ال  ِیبَِأب  يرُْعلا ، ُعَّطَقُم  ُهُطاطُْـسف  ْنَم  یبَِأب  ًابْهَن ، ْنیَْنثإلا  ِمْوَی  یف  ُهُرَکْـسَع  یحْـضَأ ]  ] ْنَم ِیبَِأب  »

هک داب  یـسک  نآ  يادف  مردپ  ِءامِّدلِاب ؛ ُرُطْقَت  ُُهتَْبیَـش  ْنَم  ِیبَِأب  یـضَم ، یّتَح  َناشْطَْعلا  یبِأب  یـضَق ، یّتَح  َموُمْهَْملا  ِیبِأب  ُءادِْفلا ، َُهل  یـسْفَن  ْنَم 
نآ يادف  مردپ  داتفا . نیمز  رب  هدیرب و  شاهمیخ  ياهبانط  هک  داب  سک  نآ  يادف  مردـپ  « 2 . » دش تراغ  هبنشود  زور  شهاپس  هاگهمیخ ) )

يادف مناج  هک  سک  نآ  يادف  مردپ  دشاب . شیاوادم  دیما  هک  هتشادرب  یمخز  نانچ  هن  دشاب و  شتـشگزاب  دیما  ات  تسا  هتفر  رفـس  هن  هک 
زا هک  سک  نآ  يادف  مردپ  دش ، دیهـش  هنـشت  بل  اب  هک  سک  نآ  يادف  مردپ  درپس ، ناج  هّصغرپ  لد  اب  هک  سک  نآ  يادف  مردـپ  داب . وا 

«3 «. » دکچیم نوخ  شنساحم 
تخاس و بطاخم  ار  شّدـج  باحـصا  راب  نیا  بنیز  دادیمن ، لاـجم  يدـحا  هب  کـشا  ناراـب  دـنزب ، نوریب  اههنیـس  زا  هک  تفریم  اـهلد 

: تفگ
__________________________________________________

ص 243 ج 45 ، راونالاراحب ، (. 1)
هب مالسلا  اهیلع  بنیز  ترـضححیرصت  تسا ، هدوب  هعمج  زور  رد  هک  تسا  نآ  اروشاع  هثداح  هرابرد  روهـشم  لوق  هکنیا  هب  هجوت  اب  (. 2)

لوصحم البرک  هثداح  هک  تسا  نآ  دوصقم  تسا و  هداتفا  قافتا  هبنـشود  زور  رد  هک  دـشاب  هفیقـس  هثداـح  هب  هراـشا  دـیاش  هبنـشود ، زور 
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دش هتفرگ  هفیقس  رد  شیپ  لاس  هاجنپ  هک  تسا  ياهدیجنسن  میمصت 
ص 181 فوهل ،)  ) فوهلم ص 138 و  ج 7 ، ۀعیشلا ، نایعا  ص 58 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، (. 3)

549 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
مدـج ایوگ  زورما  ایابَّسلا ؛ َقْوَس  َنُوقاُسی  یفَطْـصُْملا ، ُۀَّیِّرُذ  ِءالُؤه  هادَّمَُحم ! َباحْـصَأ  ای  ِهَّللا ، ُلوُسَر  يِّدَـج  َتام  َمْوَْیلا  هابْرَک ! ای  هانْزُح ! ای  »

«. دنربیم ناریسا  دننامه  ار  نانآ  هک  دناهدیزگرب  ربمایپ  نادنزرف  نانیا  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  باحـصا  يا  هتفر ، ایند  زا  ادخ  لوسر 
«1»

، دـشن نکمم  دـننک  ادـج  ار  يو  دـندرک  شالت  هچ  ره  تفرگ ، شوغآ  رد  ار  ردـپ  كاپ  رکیپ  داـهن ، شیپ  مدـق  هنیکـس  هک  دوب  اـجنیا  رد 
مالـسلا هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َدَسَج  ْتَقَنَتْعا  َۀَْنیَکُـس  َّنِإ  َُّمث   ) دـنتخاس ادـج  شردـپ  رکیپ  زا  ناشک  ناشک  ار  هنیکـس  دـندمآ و  بارعا  زا  یتعامج 

«2 (. » ُْهنَع اهوُّرَج  یّتَح  ِبارْعَْألا  َنِم  ٌةَّدِع  َعَمَتْجاَف 
: دومرف هک  دینش  شردپ  زا  یشوهیب ) نآ  رد  دش و  شوهیب  ایوگ   ) لاح نآ  رد  هک  تسا  هدش  لقن  هنیکس  زا 

ِینُوبُْدناَف ٍبیرَغ  َْوأ  ٍدیهَش  َْوأ  ٍبیرَِغب  ُْمتْعِمَس  َْوأ  ِینوُرُکْذاَف  ٍءام  َبْذَع  ُْمْتبِرَش  ْنإ  ام  ِیتَعیش 
«3 «. » دیلانب نم  رب  دیدینش  يدیهش  ای  بیرغ  زا  يربخ  رگا  ای  دینک ، دای  ارم  دیدیشون  ییاراوگ  بآ  هاگره  نم ! نایعیش  يا  »

***
هتفخ ورف  ياهضغب  هیلخت  ثعاب  يدودح  ات  شعقوم  هب  اجب و  یئارس  هحون  اب  هک  ناوراک ، لها  روبص  گنس  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ناهگان 

هب ار  دوخ  مالسلا  اهیلع  بنیز  دنک ، یهت  بلاق  يرارقیب  رـس  زا  تفریم  هک  دش  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هجوتم  دوب ، هدش  ولگ  رد 
ردپ ّدج و  راگدای  يا  هدش ، هچ  ار  وت  یتَوْخإَو ؛ ِیبَأ  َو  يِّدَج  َۀَّیَِقب  ای  َکِسفَِنب  ُدوَُجت  َكارَأ  ِیلام  : » تفگ دناسر و  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 

.»!؟ ینک میلست  ار  تناج  یهاوخیم  هک  منیبیم  مناردارب ! و 
ناردارب و ردپ و  منیبیم  هک  یلاح  رد  منکن  یباتیب  هنوگچ  داد : خساپ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

__________________________________________________

ص 59 ج 45 ، راونالاراحب ، (. 1)
ص 59 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 181 و  فوهل ،)  ) فوهلم (. 2)

ص 741 یمعفک ، حابصم  هب : دینک  عوجر  308 و  ص 307 - مّرقم ، نیسحلا  لتقم  (. 3)
550 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ینفک هن  تسا ، هتفر  تراغ  هب  ناشیاهسابل  هدشادج ، ناشیاهرـس  هدیتلغ ، ناشنوخ  رد  هداتفا و  نیمز  رب  نم  ناسک  ناگدازومع و  اهومع و 
. درادن یهجوت  اهنآ  هب  یسک  ینفد و  هن  دنراد ،

ردـپ و دـج و  زا  ادـخ  ربمایپ  هک  تسا  ینامیپ  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  شابم ، نارگن  مردارب ! دـنزرف  داد : یبیجع  خـساپ  مالـسلا  اهیلع  بنیز 
. دناهتفریذپ ار  نآ  زین  نانآ  تسا و  هتفرگ  تیومع 

تسا هتفرگ  دهع  دنسانشیم ، ار  نانآ  نامسآ  ناگتـشرف  یلو  دنـسانشیمن  ار  اهنآ  نیمز  ناشکندرگ  هک  تما  نیا  زا  یتعامج  زا  دنوادخ 
مالـسلا هیلع  نیـسح  تردپ  دقرم  رب  نیمزرـس  نیا  رد  هدنیآ  رد  دنراپـسب ، كاخ  هب  دننک و  عمج  ار  هدنکارپ  هراپ و  هراپ  ياهرکیپ  نیا  هک 

شالت نآ  وحم  رد  هچره  رفک  نارادمدرـس  دسرن و  نآ  هب  يدنزگ  نامز  رذگ  رد  دوشن و  هنهک  هاگچیه  هک  دیآیم  رد  زازتها  هب  یمچرپ 
«1 . » دوش هدوزفا  نآ  تمظع  رب  زور  هب  زور  دننک ،

***
البرک هدنیآ  دیشخب و  یلست  ار  دوخ  ردارب  دنزرف  شروآتفگش ، بیجع و  ییوگشیپ  نیا  اب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  عاجـش  رتخد  بنیز 
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هک تسنادیم  مالسلا  اهیلع  بنیز  نینزان  بلق  يرآ  درک ، میسرت  ًاقیقد  مینیبیم  نرق  دودح 14  زا  دعب  زورما  ام  هک  هنوگنآ  ار  اروشاع  و 
. دنتشادنپیم راک  نایاپ  ار  نآ  ناقفانم  هّیماینب و  نالدکیرات  دنچ  ره  تسا  راک  زاغآ  نیا 

550 ص :  كاپ .....  داسجا  نفد  - 140

لیصفت هب  شباحصا  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نفد  تیفیک  ربتعم  بتک  رد  : » مومهملا سفن  رد  یمق » سابع  خیـش   » جاح موحرم  ریبعت  هب 
«2 «. » تسا هدماین 

هدنام نیمز  يور  رب  باتفآ  ریز  زور  هس  ادهش  رهطم  داسجا  روهشم  لقن  هب  انب  یلو 
__________________________________________________

، مّرقم نیسحلا  لتقم  ص 210 و  مومهملا ، سفن  ص 179 ؛ ص 57 و ج 45 ، ج 28 ، راونالاراحب ، 275 ؛ ص 274 - تارایزلالماک ، (. 1)
ص 308

ص 213 مومهملاسفن ، (. 2)
551 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

زا سپ  دنتشاد ، لزنم  البرک - کیدزن  ياهلحم  هیرضاغ - رد  هک  دساینب  هفئاط  هکنآ  ات  دیزویم . كاپ  ياهندب  نآ  رب  ارحـص  داب  دندوب و 
. دندرک هدهاشم  نوخ  كاخ و  رد  ار  كاپ  ياهندب  نآ  دندمآ و  البرک  هب  دعس  نبا  هاپس  زا  البرک  هیلخت 

دنتشاد ندب  رد  رس  هن  نوچ  دننک ، نفد  ار  كاپ  ياهندب  نآ  دندش  ممصم  هک  یتقو  دش . دنلب  نویش  هلان و  هب  ناشدایرف  درم  نز و  زا  نانآ 
ارحص تمس  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هاگان  دننک ، هچ  هک  دندوب  نادرگرـس  ریحتم و  اذل  دنتخانـشیمن . ار  کی  چیه  نت ، رب  یـسابل  هن  و 

. دومرف مادقا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كاپ  رکیپ  نفد  هب  همه  زا  لبق  و  درک . یفرعم  اهنآ  هب  ار  ادهش  دمآ و  نانآ  يوسهب 
لخاد هب  ییاهنت  هب  داد و  رارق  ندب  ریز  ار  اهتـسد  دش ، راکـشآ  هتخادرپ  هتخاس و  يربق  دز ، رانک  ار  كاخ  یمک  البرک  زا  ياهشوگ  رد  وا 

شردـپ هدـیرب  يولگ  رب  ار  شکراـبم  تروص  داـهن  ربق  رد  ار  ندـب  نوچ  دـننک .» يراـی  ارم  هک  دنتـسه  یناـسک  نم  اـب  : » دومرف درب و  ربق 
: دومرف دوب ، يراج  شیاههنوگ  رب  يراهب  ربا  نوچ  کشا  ناراب  هک  یلاح  رد  تشاذگ و 

َراتْخَی َْوأ  ٌدَمْرَـسَف ، ُنْزُْحلاَو  ٌدَّهَـسُمَف  ُْلیَّللا  اَّمَأ  ٌۀَقِرْـشُم ، َكِرُوِنب  ُةَرِخْآلاَو  ٌۀَِملْظُم  كَدَْعب  اْینُّدلا  ّنإَف  َرِهاّطلا ، َكَدَسَج  ْتَنَّمَـضَت  ٍضْرَِأل  یبوُط  »
كاپ رکیپ  هک  ینیمز  نآ  هب  اشوخ  ُُهتاکََرب ؛ َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  هَّللا  ِلوُسَر  َْنباَی  ُمالَّسلا  یّنِم  َْکیَلَعَو  ٌمیقُم  اِهب  َْتنَأ  یتَّلا  َكَراد  َِکْتَیب  ِلْهَِأل  ُهَّللا 

مهودنا دیآیمن و  مغارـس  هب  باوخ  رگید  اهبـش  تشگ . نشور  وت  لامج  رون  هب  ترخآ  دش و  کیرات  وت  زا  سپ  ایند  هتفرگرب ، رد  ار  وت 
يا داب  وت  رب  ممالـس  دورد و  دهد . ياج  وت  رانک  رد  دـنک و  قحلم  وت  هب  ار  وت  تیب  لها  دـنوادخ  هک  نامز  نآ  ات  تشاد . دـهاوخن  ینایاپ 

«. داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ادخ و  لوسر  دنزرف 
ُهُولَتَق يِذَّلا  ِبلاطیبأ  ِنب  ِِّیلَع  ِنب  ِْنیَـسُحلا  ُْربَق  اذـه  : » تشون ربق  يور  تشگنا  اـب  دـناشوپ و  كاـخ  زا  ار  نآ  دـش و  جراـخ  ربق  زا  هاـگنآ 

«. دنتشک بیرغ  هنشت و  بل  اب  ار  وا  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ربق  نیا  ًابیرَغ ؛ ًاناشْطَع 
زا ادهش  هیقب  دش و  هدرپس  كاخ  هب  ترضح  ياپ  نییاپ  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  كاپ  ندب  سپس 

552 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 . » دندش نفد  مالسلا  هیلع  ماما  ياپ  نییاپ  یعمجهتسد  ربق  کی  رد  زین  باحصا  مشاهینب و 

رکیپ و  درک . ییامنهار  مشاهینب  رمق  سابع  ترـضح  تداهـش  لحم  همقلع  رهن  فرط  هب  ار  دساینب  موق  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ماما  هاگنآ 
. دندومن نفد  اجنامه  رد  ار  ترضح  نآ  كاپ 

َْکیَلَعَو ٍمِشاه  یَنب  َرَمَق  ای  افَْعلا  َكَدَْعب  اْینُّدلا  یَلَع  : » دومرف درک و  یکانزوس  هیرگ  شیومع  نفد  لاح  رد  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 
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تمحر و متـسرفیم و  دورد  وت  رب  ایند ، رـس  رب  كاخ  وت  زا  دعب  مشاهینب ! رمق  يا  ُُهتاکََربَو ؛ ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ٍبَسَتُْحم  ٍدیهَـش  ْنِم  ُمالَّسلا  یّنِم 
«2 «. » منکیم بلط  وت  يارب  ار  دنوادخ  تاکرب 

«3 . » دندومن نفد  تسه - نونکا  هک  ییاجنامه  هناگادج - دوب ، نانآ  هلیبق  گرزب  هک  ار  رهاظم » نب  بیبح   » دساینب سپس 
دناسریم هک  تسا  تسد  رد  يدایز  تایاور  تسا ، هدومن  یلمع  نینچ  هب  مادقا  تراسا  لاح  رد  هنوگچ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هکنیا  رد 

هک میناوخیم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یتیاور  رد  هلمج  زا  تسوا . زا  دعب  ماما  یماما ، ره  نفد  نفک و  یلوتم  هعیـش ، يداقتعا  ینابم  ربارب 
رد  ) هک تسا  هداد  تردق  ار  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هک  یـسک  نامه  : » دندومرف هزمحنب  یلع  خساپ  رد  هدرک  هراشا  هتکن  نیمه  هب 
هب ات  تسا  هداد  تردـق  شدوخ ) هب  هراشا   ) رما نیا  بحاص  هب  دراپـس ، كاخ  هب  ار  شردـپ  رّهطم  دـسج  دـیایب و  البرک  هب  تراـسا ) لاـح 

ماما دننامه  يو  هک  توافت  نیا  اب  ددرگزاب . سپس  ددرگ و  رادهدهع  ار  مالسلا ) هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح   ) شردپ رما  هدمآ و  دادغب 
«4 «. » تسا هدوبن  راتفرگ  تراسا  دنب  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع 

***
__________________________________________________

ص 320 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  471 و  ص 470 - دیفم ، داشرا  هب : دوش  عوجر  (. 1)
ص 471 دیفم ، داشرا  ص 320 و  مّرقم ، نیسحلا  لتقم  (. 2)

ص 418 البرک ، هصق  (. 3)
ص 270 ج 48 ، راونالاراحب ، (. 4)

553 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
رگید يوس  رد  دوب و  یناسنا  ياهشزرا  مامت  رولبت  نآ  يوس  کی  هک  ياهثداـح  تشذـگ ، ریظنیب  نینوخ  هثداـح  نآ  زا  اـهلاس  اـههام و 

. دزیم جوم  العا  ّدح  رد  اهيدرمان  تیربرب و  شحوت و 
مالـسلا و هیلع  زیزع  نیـسح  يزوریپ  نانآ و  تسکـش  راثآ  تشذـگیم  نآ  رب  نامز  هچ  ره  البرک  ناحتاف  هناـقمحا  رادـنپ  فـالخرب  یلو 

. دشیم رتراکشآ  شنارای 
دوخ هب  ياهزاـت  شـشخرد  زور  ره  دراپـسیم ، یـشومارف  هب  ار  اـههنهک  هنهک و  ار  اـهون  هک  يرـشب  خـیرات  تعیبط  فـالخرب  هثداـح  نیا 

گرم دننک و  یگدـنز  فرـش  تزع و  اب  دـنهاوخیم  هک  یناسک  مامت  يارب  ینادواج  قشمرـس  وگلا و  کی  هب  لدـبم  هک  اجنآ  ات  تفرگ ،
. تفرگ دوخ  هب  یگنادواج  گنر  ناتساد  نیا  ماجنارس  دیدرگ و  دنهد ، حیجرت  هنالیلذ  یگدنز  رب  ار  هنادنمتفارش 

، تّزع میهافم : تسا ، ینادواج  اهنآ  همه  هک  هدروخ  هرگ  یمیهافم  اب  خـیرات ، ناـتماقتسار  نیا  ِتداهـش  تاـیح و  هکنیا  اـب  دریگن ؟ ارچ 
. هَّللا یلا  ریس  ماجنارس  سدقم و  فده  هار  رد  يراکادف  يدرمیاپ و  اهمتس ، اب  هزرابم  داد ، لدع و  يدنلبرس ،

«. تسا رتفد  زاغآ  همه  يرگنب  کین  نوچ   » یلو هدش ، هدورس  هتشون و  مالسا  خیرات  زا  لصف  نیا  هرابرد  رعش  هلاقم و  باتک و  نارازه 
ماجنا رتعیـسو  رایـسب  یـسایقم  رد  ار  تایانج  نامه  دـناهدش و  مکاح  نآ  رب  اهيدـیزی  رابت  نامه  زا  يرگید  هورگ  هک  ینونک  ياـیند  رد 

هب ماش  حبص و  ره  یهلا  تمحر  دورد و  دناهتخومآ . ام  هب  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  یهار  نامه  تاجن  هار  دنهدیم ،
! داب ناشکاپ  ناور 

***
555 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

555 ص :  هنیدم .....  ات  البرک  زا   2
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هراشا

557 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

557 ص :  هفوک .....  هب  دورو  - 1

و یحبصا » دیزی  نب  یلوخ   » اب اروشاع  زور  نامه  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  دعـس ، نب  رمع  دسیونیم : سوواط  نب  دیس 
هناور جاّجح » نب  رمع   » و ثعشا » نب  سیق   » و نشوجلا » يذ  نب  رمش   » اب ار  اهرس  هیقب  داتسرف و  دایز » نبا   » دزن هب  يدْزا » ملـسم  نب  دیمح  »

. درک هفوک 
. دش هناور  هفوک  يوس  هب  ینیسح  مرح  ناریسا  اب  سپس  دنام ، البرک  رد  مهدزای ) زور   ) مود زور  رهظ  ات  دعس  رمع  دوخ 

ِتیاهن رد  رفک و  دالب  ناریـسا  دننام  داد و  تکرح  نانمـشد  نایم  بسانم ، شـشوپ  نودـب  ار  اهنآ  درک و  راوس  زاهجیب  نارتش  رب  ار  نانز 
. داد چوک  هودنا ، تبیصم و 

ماب يالاب  زا  نایفوک  زا  ینز  نایم  نآ  رد  دـندرک ؛ عامتجا  اهنآ  ياشامت  يارب  مدرم  دـندش ، کیدزن  هفوک  هب  ناریـسا  ناوراک  هک  یماگنه 
»؟ دیناریسا نیمادک  زا  امش  َُّنْتنَأ ؛؟ يراسْالا  ِّيَأ  ْنِم  : » دز دایرف 

!«. میدمحم نادناخ  زا  ناریسا  ام  ٍدَّمَُحم ؛ ِلآ  يراسا  ُنَْحن  : » دنداد خساپ 
. دنناشوپب لماک ) روط  هب   ) ار دوخ  ات  داد ، اهنآ  هب  رداچ  سابل و  هعنقم و  يرادقم  دمآ و  ریز  هب  ماب  زا  دینش ، ار  نخس  نیا  یتقو  نز  نآ 

. دنداد رس  يراز  هیرگ و  دندرک ، هدهاشم  ار  ییاههنحص  نینچ  هک  هفوک  مدرم 
هیرگ هحون و  ام  يارب  ایآ  انَلَتَق ؛؟ يذَّلا  ِنَمَف  اِنلْجا ، ْنِم  َنوُْکبَت  َو  َنوُحُونَتا  : » دومرف دید ، ار  اهنآ  هیرگ  یتقو  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

«1 « .»؟ تسا هتشک  ار  ام  یسک  هچ  سپ  دینکیم ،
__________________________________________________

( صیخلت اب   ) 192 ص 189 - فوهل ،)  ) فوهلم (. 1)
558 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

558 ص :  تسا ..... ! مارح  ام  رب  هقدص  - 2

يراکچـگ لوغـشم  نم  دـناوخارف . هفوک  هب  هراـمالاراد  ریمعت  يارب  ارم  داـیز  نبا  دـیوگیم : راکچـگ ] صاّـصج /[ » ملـسم   » ماـن هب  يدرم 
؟ تسیچ يارب  وهایه  ادص و  رس و  نیا  مدیسرپ : دوب ، ام  اب  هک  یمداخ  زا  مدینش . ار  ییوهایه  يادص  هک  مدوب  هرامالاراد  ياههاگرد 

! دنروآیم هدرک  شروش  دیزی  رب  هک  ار  یجراخ  نت  کی  رس  نونکا  مه  تفگ :
؟ تسیک یجراخ  نآ  متفگ :

. مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  تفگ :
مدز متروص  رب  ياهبرـض  نانچ  دیدش  هودنا  زا  تفر ؛ نوریب  اجنآ  زا  يو  هک  یتقو  ات  مدنام  رظتنم  هدرک ، اهر  ار  مداخ  نآ  اب  يوگتفگ  نم 

. مدیسر هفوک  هَسانُک »  » هلحم هب  مدمآ و  نوریب  رصق  تشپ  زا  متسش و  ار  میاهتسد  سپس  دوش ، انیبان  ممشچ  مدیسرت  هک 
ناوناب دناهداهن و  رتش  لهچ  رب  هک  مدید  ار  هواجک  لهچ  هک  دیشکن  یلوط  دنتسه . اهرس  ناریسا و  ندیـسر  رظتنم  مدرم  هک  مدید  اجنآ  رد 

يرتش رب  هک  داتفا  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  هب  ممشچ  نایم  نیا  رد  دنراوس . اهنآ  رب  مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  ناکدوک  و 
: دناوخیم ار  راعشا  نیا  تسیرگیم  هک  یلاح  رد  تسا و  يراج  نوخ  شندرگ  ياهگر  زا  تسا و  راوس  شوپور  نودب 
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انیف انَّدَج  ِعاُرت  َْمل  ًۀَّما  ای  ْمُکِْعبَِرل  اَیْقُس  ِءوَّسلا ال  َۀَّمُأ  ای 
؟ انُولوُقَت ُْمْتنُک  ام  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  انُعَمْجَی  ِهَّللا  ُلوُسَر  َو  انَّنَأ  َْول 

انید ْمُکیف  ْدِّیَُشن  َْمل  انَّنَأَک  ًۀَیِراع  ِباْتقَْألا  یَلَع  انورِّیَُست 
انَیِعاد َنوُّبَُلت  ِِبئاصَْملا ال  َْکِلت  یلَع  ُفُوقُْولا  اَذه  ام  َۀَّیَما  یَنب 

انُوبْسَت ِضْرَْألا  ِجاِجف  یف  ُُمْتنَأ  َو  ًاحَرَف  ْمُکَّفَک  اْنیَلَع  َنوُقِّفَُصت 
انیِّلِضُْملا ُِلبُس  ْنِم  َۀَّیِرَْبلا  يَدْهَأ  ْمُکَْلیَو  ِهَّللا  ُلوُسَر  يّدَج  َْسَیلَأ 

انیئیسُْملا َراتْسَأ  ُِکتْهَی  ُهَّللاَو  ًانَزَح  یِنْتثَرْوَأ  ْدَق  ِفَّطلا  َۀَْعقَو  ای 
. دیدرکن تاعارم  ام  هرابرد  ار  ام  ّدج  مارتحا  هک  یتما  يا  درابن ؛ ناراب  امش  رب  زگره  رادرک )  ) دب تّما  يا  »

؟ تشاد دیهاوخ  ام  يارب  یخساپ  هچ  دینیبب ) ادخ  لوسر  رانک  رد  ار  ام  امش  و   ) مییآ مه  درگ  ادخ  لوسر  ام و  تمایق  زور  رد  رگا 
مکحم امـش  نایم  رد  ار  نید  ياههیاپ  هک  میتسین  یناسک  نامه  ام  ایوگ  دـینادرگیم ؛ اهرهـش ) رد   ) دـینکیم و راوس  هنهرب  نارتش  رب  ار  ام 

. میتخاس
. دیهدیمن خساپ  ار  ام  ياهدایرف  یلو  دیفقاو ؛ دوشیم ، دراو  ام  رب  هک  ییاهتبیصم  رب  امش  هیماینب ! يا 

. دیربیم تراسا  هب  نیمز  هرتسگ  رد  ار  ام  دینزیم و  فک  ام ) تراسا   ) يداش زا  امش 
. درک تیاده  تسار ) هار  هب   ) یهارمگ ياههار  زا  ار  مدرم  هک  یسک  نامه  تسین ؟ ادخ  لوسر  نم  ّدج  ایآ  امش ! رب  ياو 

دهاوـخ اوـسر  ار  اـهنآ  و   ) دز دـهاوخ  راـنک  ناراکدـب  راـک  زا  هدرپ  دـنوادخ  یلو  ياهدروآ ، هارمه  هب  هودـنا  نم  يارب  ـالبرک ! هـعقاو  يا 
(«. تخاس

نیا رد  هک  دـندادیم ؛ امرخ  نان و  دـندوب ، اهلمحم  لخاد  هک  یناکدوک  هب  هفوک  مدرم  مدـید  رگید  يوس  زا  دـیازفایم : صاّـصج  ملـسم 
: دز دایرف  موثلک  ما  مدرک ، هدهاشم  نایم 

«1 «. » تسا مارح  ام  رب  هقدص  نایفوک ! يا  ٌمارَح ؛ اْنیَلَع  َۀَقَدَّصلا  َّنا  ِۀَفوُْکلا ! َلْهَأ  ای  »
: دومرف مالسلا  اهیلع  موثلک  ما  بانج  هک  دندرکیم  هیرگ  مدرم  لاح ، نآ  رد 

ناتنادرم نایفوک ! يا  دیـشاب  تکاس  ِءاضَْقلا ؛ ِلْصَف  َمْوَی  ُهَّللا  ُمُکَْنَیب  َو  انَْنَیب  ُمِکاْحلاَف  ْمُکُؤاِسن ؟ انیْکبَت  َو  ْمُُکلاجِر ، اُنُلتْقَت  ِۀَفوُْکلا ، َلْهَأ  ای  ْهَص  »
«. تسا دنوادخ  تمایق  زور  رد  امش  ام و  نایم  رواد  دنیرگیم ؟ ام  رب  ناتنانز  دنشکیم و  ار  ام 

__________________________________________________

مود مسق  نیا  دوشیم و  ریبعت  زین  تاکز  هب  نآ  زا  هک  بجاو  تاقدص  بحتـسم و  تاقدـص  تسا : مسق  ود  رب  تاقدـص  هک  مینادیم  (. 1)
رگید ارقف و  هـب  نآ  ندـناسر  يارب  هـک  تاقدـص  زا  مـسق  نـیمه  زا  ناـیفوک  تـسا و  مارح  مالــسلا  اـهیلع  ارهز  نادـنزرف  رب  تاقدـص ، زا 

تفرگ رارق  مالسلا  اهیلع  موثلک  ما  بانج  ضارتعا  دروم  رما ، نیمه  دندادیم و  ینیسح  مرح  ناکدوک  هب  دندوب ، هتشاذگ  رانک  نادنمزاین 
560 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

مدید دوب . مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سّدقم  رس  اهرس ، نآ  شیپاشیپ  دندروآ و  ار  ادهش  ياهرـس  هک  تفگیم  نخـس  مدرم  اب  نانچمه  يو 
هدش باضخ  ایوگ  دوب و  هایـس  شنـساحم  تسادخ . لوسر  هب  مدرم  نیرتهیبش  دشخردیم و  هرهز  هراتـس  هام و  دـننامه  ترـضح  نآ  رس 

. دیشخردیم دشاب ، هدرک  عولط  هک  یهام  نوچمه  ینارون  رس  نآ  دشاب .
اجنآ ات  دز ، لمحم  هبوچ  هب  ار  شرس  هودنا  تدش  زا  و  دش ) رایتخایب   ) تخادنا شردارب  رـس  هب  یهاگن  مالـسلا  اهیلع  بنیز  نایم  نیا  رد 

. دش يراج  شاهعنقم  ریز  زا  نوخ  مدید  هک 
(: تسا نینچ  نآ  تیب  هس  هک   ) دناوخ ار  راعشا  نیا  درکیم - هراشا  ترضح  نآ  رس  تمس  هب  هک  یلاح  رد  زادگ - زوس و  اب  هاگنآ 
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ابورُغ اْدبَأَف  ُهَفْسَخ  َُهلاغ  الامَک  َّمَتَتْسا  اََّمل  ًالالِه  ای 
ابُوتْکَم ًارَّدَقُم  اذه  َناک  يداُؤف  َقیقَش  ای  ُتْمَّهََوت  ام 

ابوُذَی ْنَأ  اُهْبلَق  َداک  ْدَقَف  اهْمِّلَک  َةَریغَّصلا  َمِطاف  یخَأ ! ای 
يدرک بورغ  تفرگ و  ارف  ار  وت  فوسخ  يدش ، لماک  نوچ  هک  نم  لاله  يا  »

دشاب هدش  رّدقم  ياهنحص  نینچ  هک  مدرکیمن  نامگ  زگره  ملد ! هراپ  يا 
«1 «. » دوش بوذ  هودنا ) تّدش  زا   ) شبلق تسا  کیدزن  هک  ارچ  وگب ، نخس  دوخ  کچوک  همطاف  اب  ردارب ! يا 

***
البرک هعقاو  نداد  ناشن  هنوراو  يارب  هیماینب  یتاغیلبت  هاگتسد  هک  یناوارف  شالت  مغریلع  دهدیم  ناشن  زیگنامغ  ثداوح  نیا  هب  یهاگن 
تـشط تفر و  رانک  اـههدرپ  يدوز  هب  دوب ، هدرک  یفرعم  مالـسا  دـض  رب  ناـیجراخ  زا  هورگ  کـی  ماـیق  ناونع  هب  ار  نآ  تفرگ و  راـک  هب 

تحاران و تخـس  دنتـشگ و  هاگآ  دوب ، هداد  خر  اـهنآ  رهـش  یکیدزن  رد  هک  یمیظع  تیاـنج  زا  هفوک  مدرم  داـتفا و  ماـب  زا  اـهنآ  ییاوسر 
! دش هدیشاپ  نیمزرس  نیا  رد  نامز  نامه  زا  بالقنا  رذب  تشگ و  هناخازع  هب  لدبم  هفوک  هک  ياهنوگ  هب  دندش  نیگمغ  هتفشآرب و 

__________________________________________________

( صیخلت یکدنا  اب   ) 115 ص 114 - ج 45 ، راونالاراحب ، (. 1)
561 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

561 ص :  هفوک .....  رد  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  یخیرات  هبطخ  - 3

«1  » يدسا کیرش  نب  مَیْذِح 
وا زا  رتروآ  ناـبز  رترو و  نخـس  ار  ینز  زگره  دـناوخیم و  هبطخ  هک  متـسیرگن  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز  هب  زور  نآ  رد  دـیوگیم :
درک هراشا  مدرم  يوس  هب  دیوگیم . نخـس  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نابز  اب  تسوا و ) ماک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نابز   ) ایوگ مدیدن .

!« دیوش تکاس   » هک
دمحم و رب  دورد  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  ترضح  نآ  سپس  داتسیا ، تکرح  زا  اهناوراک  گنز  دش و  سبح  اههنیس  رد  اهـسفن  هاگان 

: دومرف نینچ  شکاپ  نادناخ 
ْتَـضَقَن ِیتَّلا  ِلَثَمَک  ْمُُکلَثَم  امَّنِإ  ُةَْرفَّزلا ، ِتَأَدَـه  الَو  ُةَْربَْعلا  ِتَأَقَر  الَف  الَأ  ِرْکَْملاَو ، ِلْذَْـخلاَو  ِرْدَْـغلاَو  ِْلتَْخلا  َلْها  ای  ِۀَـفوُْکلا ، َلْهَأ  ای  ُدـَْعب  اـّمَأ 

َْوأ ِءادْعَألا ، ُرْمَغَو  ِءامِْإلا  ُْقلَمَو  ُبِذَْکلاَو  ُفَنَّشلاَو  ُبجُْعلاَو  ُِفلَّصلا  اَّلِإ  ْمُکِیف  ْلَه  ْمُکَْنَیب ، اًلَخَد  ْمُکَناْمیَأ  َنوُذِـخَّتَت  ًاثاْکنَأ  ٍةَُّوق  ِدـَْعب  ْنِم  اَهلْزَغ 
. َنوُِدلاخ ُْمْتنَأ  ِباذَْعلا  ِیفَو  ْمُْکیَلَع  ُهَّللا  َطِخَس  ْنَأ  ْمُکُسُْفنَأ  ْمَُکل  ْتَمَّدَق  ام  َْسِئب  الَأ  ٍةَدوُْحلَم ، یلَع  ٍۀَّضِفَک  َْوأ  ٍۀَْنمِد ، یلَع  ًیعْرَمَک 

اهوُضَحَْرت َْنلَو  اهِرانِِـشب ، ُْمتینُمَو  اهِراِعب  ُْمتِیُلب  ْدَـقَف  اًلِیلَق ، اوُکَحْـضاَو  ًارِیثَک  اوُْکباَف  ِءاُکْبلِاب ، ُءایِرْحَأ  ْمُکَّناَف  اوُْکباَف  ِهَّللاَو  ْلَجَأ  یِخَأ !؟ َنوُْکبَتَأ 
، ْمُکِْملِـس ِّرَقَمَو  ْمُِکبْزِح ، ِذاعَمَو  ْمُکِمیرَح ، ِذالَمَو  ِۀَّنَْجلا ، ِلْهَأ  ِبابَـش  ِدِّیَـسَو  َِۀلاسِّرلا ، ِنِدْعَمَو  ِةَُّوبُّنلا ، ِِمتاخ  ِلِیلَـس  َْلتَق  َنوُضَحَْرت  ّینَأَو  ًاَدبَأ ،
ام َءاسَو  ْمُکُسُْفنَأ  ْمَُکل  ْتَمَّدَق  ام  َءاس  الَأ  ْمُِکتَّجَحَم ، ِرانَمَو  ْمُکِجَجُح ، ِةَرَدَمَو  ْمُِکتََلتاقُم ، َْدنِع  ِْهَیلِإ  ِعَجْرَْملاَو  ْمُِکَتلِزان  ِعَْزفَمَو  ْمُکِْملَک ، یِسآَو 

. ْمُِکثَْعب ِمْوَِیل  َنوُرَِزت 
. ُۀَنَکْسَْملاَو ُۀَّلِّذلا  ُمُْکیَلَع  َْتبِرُض  َو  ِهَّللا ، َنِم  ٍبَضَِغب  ُْمتُْؤبَو  ُۀَقْفَّصلا ، ِتَرِسَخَو  يِْدیَْألا ، ِتَّبَتَو  ُیْعَّسلا ، َباخ  ْدََقل  ًاسُْکن ، ًاسُْکنَو  ًاسْعَت ، ًاسْعَتَف 

؟ ُْمتْزَْربَأ َُهل  ٍۀَمیِرَک  َّيَأَو  ُْمْتثَکَن ؟ ٍدْهَع  َّيَأَو  ُْمْتثَرَف ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَحُمل  ٍِدبَک  َّيَأ  ْمُکَْلیَو  َنوُرْدَتَأ 
، ُْهنِم َنْرَّطَفَتَی  ُتاومَّسلا  ُداکَت  ًاّدِإ ، ًاْئیَش  ُْمْتئِج  ْدََقل  ُْمتْکَفَس ؟ َُهل  ٍمَد  َّيَأَو  ُْمتْکَتَه ؟ َُهل  ٍۀَمْرُح  َّيَأَو 
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تسا هدش  رکذ  يدسا » میزخ  نب  ریشب   » وا مان  فوهل )  ) فوهلم رد  (. 1)
562 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. ًاّدَه ُلابِْجلا  ُّرَِختَو  ُضْرَْألا ، ُّقَْشنَتَو 
ْمُهَو يزْخَأ  ِةَرِخْآلا  ُباذََـعلَو  ًامَد ، ُءامَّسلا  َرِطُْمت  ْنَأ  ُْمْتبِجَعَفَأ  ِءامَّسلاَو ، ِضْرَـألا  َعـالِط  َءاـقْرَخ  َءاـمْقَف  َءادْوَس  َءاْعلَـص  َءاـهْوَش  اـِهب  ُْمْتئِج  ْدََـقل 

. ِداصْرِْملِاب ْمَُهلَو  اَنل  َکَّبَر  َّنِإ  اّلَک  ِرْأَّثلا ، ُتْوَف  ِْهیَلَع  یشُْخی  الَو  ُراِدْبلا ، ُهُزِفْحَیال  َّلَجَوَّزَع  ُهَّنِإَف  ُلَهَْملا ، ُمُکَّنَّفِخَتْسَیالَف  َنوُرَْصُنیال ،
ناتیاههلان دابم و  کشخ  ناتنامـشچ  کشا  زگره  ناگهشیپ ! رکم  نایافویب و  نانکـش و  نامیپ  نازاب و  گنرین  يا  نایفوک ! يا  دـعب ! اـّما  »

نایم داسف  زیواتـسد  ار  ناتیاهدنگوس  امـش  دیباتیم . او  ندیباتو  نتفاب  زا  سپ  ار  دوخ  هتـشر  هک  دیتسه  ینز  نآ  دننامه  امـش  دریگن . مارآ 
، تسین نانمشد  ِيزوتهنیک  و  ناکزینک ، ِیسولپاچ  ّقلمت و  غورد ، ینمشد ، يدنـسپدوخ ، ندز ، فال  زج  امـش  نایم  رد  دیاهداد . رارق  دوخ 

. دییاهروگ رس  رب  ياهرقن  رازنجل و  رانک  رد  ياهزبس  دننام  تیاهن ) رد  دیشاب ، بوخ  رهاظ  هب  مه  رگا   ) ای
يارب تفرگ و  دـهاوخ  ارف  ار  امـش  ادـخ  مشخ  دیداتـسرف ؛ شیپ  زا  دـیتخاس و ) ایهم   ) ار يزیچ  دـب  شیوخ  ترخآ  يارب  هک  دیـشاب  هاـگآ 

. دنام دیهاوخ  منهج  باذع  رد  هشیمه 
سپ دیانتـسیرگ ؛ هتـسیاش  امـش  هک  ارچ  دییرگب ، هک  دیاب  دنگوس  ادـخ  هب  يرآ  دـینکیم ؟ هیرگ  مالـسلا ) هیلع  نیـسح   ) مردارب يارب  ایآ 

هک تسـشن  امـش  نماد  هب  هشیمه  يارب  نآ  هکل  تفرگ و  ار  امـش  نابیرگ  لمع ) نیا   ) گنن هک  ارچ  دیدنخب ، كدنا  دـینک و  هیرگ  ناوارف 
. دینک كاپ  ار  نآ  دیناوتیمن  زگره 

تـشهب لها  ناناوج  رورـس  هک  سک  نآ  تلاسر و  ندعم  ناربمایپ ، متاخ  دنزرف  نتـشک  دـینک ؟ كاپ  ار  گنن  هکل  نیا  دـیناوتیم  هنوگچ 
رد امـش  هاگهانپ  ناتیاهمخز ، شخبيدوبهب  امـش ، شمارآ  هاگرارق  و  نایعیـش )  ) امـش هورگ  بزح و  هاـنپ  امـش و  میرح  هاـگهانپ  تسا و 

دیشاب هاگآ  دیدرمش .)؟ هداس  ار  وا  نتـشک  ایآ   ) ناتیاههار نشور  غارچ  امـش و  يارب  گرزب  تجح  دربن ، ماگنه  هب  امـش  ربهر  اهیراتفرگ ،
. دیاهتفرگ شود  رب  ناتزیخاتسر  زور  يارب  ار  يدب  نیگنس  راب  دیاهداتسرف و  شیپ  زا  دوخ  يارب  ار  ياهشوت  دب  هک 

تراسخ راتفرگ  ناهج ) نیا  رازاب  رد   ) ناتیالاک هدیرب و  ناتیاهتسد  هابت ، ناتیاهـشالت  نوگژاو ! ناتمچرپ )  ) داب نوگژاو  دوبان ! دیوش  دوبان 
! دش یمتح  امش  رب  یگراچیب  يراوخ و  هتشگ و  راتفرگ  ادخ  مشخ  هب  امش  داب ؛

563 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
يدنمشزرا يارسمرح  هچ  و  دیتسسگ ؟ ار  ینامیپ  هچ  و  دیتفاکش ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  ار  يرگج  هچ  دینادیم  ایآ  امـش ! رب  ياو 

زا ار  یتمرح  هچ  و  دیداد )؟ ناشن  رازاب  هچوک و  رب  ار  يدّمحم  میرح  نانیشنهدرپ   ) دیدرک راکـشآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
نیا رطاخب  تسا  کیدزن  هک  دیاهداد ، ماجنا  یکانتـشحو  تشز و  راک  یتسار  هب  دیتخیر ؟ نیمز  رب  وا  زا  ار  ینوخ  هچ  و  دیدرک ؟ کته  وا 

! دزیر ورف  تدش  هب  اههوک  دوش و  هتفاکش  نیمز  ددرگ و  یشالتم  مه  زا  اهنامسآ  راک ،
زا رگا  ایآ  دوب . نامـسآ  نیمز و  یگدرتسگ  هب  نآ ) یتشز   ) تسردان و راـب و  تماـخو  راـت ، هریت و  كاـنرطخ ، رایـسب  تشز ، امـش ، راـک 

يرای زگره  ناراـکتیانج ] ناـنآ /[  تسا و  رتهدـننکراوخ  امـش  يارب  ترخآ  باذـع  هک ) دـینادب  ( ؟ دـینکیم بجعت  دراـبب  نوخ  نامـسآ 
. دنوشیمن

نوخ ماقتنا  و  دنکیم ) تازاجم  ار  نارگمتس  عقوم  هب  و   ) دنکیمن هدزباتـش  يراک  دنوادخ  هک  ارچ  دزاسن ، رورغم  ار  امـش  دنوادخ  تلهم 
«. تسامش ام و  نیمک  رد  راگدرورپ  نیقی  هب  دوشیمن ، توف  وا  زا  زگره  مولظم 

: دناوخ ار  راعشا  نیا  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  هاگنآ 
ِمَمُْألا ُرِخآ  ُْمْتنَأَو  ُْمتْعَنَص  اذام  ْمَُکل  ُِّیبَّنلا  َلاق  ْذِإ  َنُولوُقَت  اذام 

ِمَِدب اوُجِّرُض  ْمُْهنِمَو  يراسُأ  ْمُْهنِم  یتَمُرْکَتَو  يدالْوَأَو  یْتَیب  ِلْهَِأب 
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یِمِحَر ِيَوذ  یف  ٍءوُِسب  ِینوُِفلُْخت  ْنَأ  ْمَُکل  ُتْحَصَن  ْذِإ  یئازَج  َكاذ  َناک  ام 
َمَرا یلَع  يدَْوأ  يذَّلا  ِباذَْعلا  ُْلثِم  ْمُِکب  َّلُحَی  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  یشْخََأل  یِّنِإ 

(، دیتشاد تفارش  اهتما  رگید  رب  و   ) دیدوب نامزلا  رخآ  ربمایپ )  ) تما امش  هکنآ  اب  دیدرک  هک  دوب  يراک  هچ  نیا  دسرپب ، امش  زا  ربمایپ  رگا  »
؟ داد دیهاوخ  خساپ  هچ 

. دیدرک هتشغآ  نوخ  هب  ار  یهورگ  دیدرب و  تراسا  هب  ار  یعمج  نم ، نازیزع  نادنزرف و  تیب و  لها  اب  دیدرک  هچ  امش 
. دینک افج  نم  هب  هنوگنیا  منادنواشیوخ  قح  رد  هکنیا  مدوب - امش  هاوخریخ  نم  هکنآ  اب  دوبن - نم  شاداپ  نیا 

«. دیآ دورف  زین  امش  رب  دناشک ، يدوبان  هب  ار  مَرا »  » موق هک  یباذع  نامه  مسرتیم  نم 
***

564 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
هودنا و زا  دناهدز و  تریح  هک  مدید  ار  مدرم  لاح ، نیارد  دنادرگرب . نانآ  زا  يور  زوسناج  هباطخ  نیا  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز 

. دنزگیم نادند  هب  تسد  ینامیشپ ،
لاح نامه  رد  دوب . هدش  رتشکـشا  تارطق  اب  شنـساحم  دزیریم و  کشا  هک  مدید  ار  يدرمریپ  متـسیرگن ، مرانک  هب  دیازفایم : مَیْذِـح » »

: تفگ درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  دوخ  ناتسد 
مردام ردپ و  ٌمیظَع ؛ ٌلْضَف  ْمُُکلْضَفَو  ٌمیرَک ، ٌلْسَن  ْمُُکلْسَنَو  ِبابَّشلاُْریَخ ، ْمُُکبابَشَو  ِءاسِّنلاُْریَخ ، ْمُکُؤاِسنَو  ِلوُهُْکلا ، ُْریَخ  ْمُُکلوُهُک  یّمُأَو  یبَِأب  »
تلزنم لضف و  راوگرزب و  میرک و  امش  نامدود  دنناناوج . نیرتهب  ناتناناوج  نانز و  نیرتهب  ناتنانز  ناریپ ، نیرتهب  ناتناریپ  داب ! امـش  يادف 

«. تسا میظع  گرزب و  امش 
: دناوخ ار  تیب  نیا  هاگنآ 

يَزْخَیالَو ُرُوبَیال  ٌلْسَن  َّدُع  اذِإ  ْمُُکلْسَنَو  ِلوُهُْکلاُْریَخ  ْمُُکلوُهُک 
دنهاوخن رابتعایب  دوبان و  امش  رابت  زگره  اهلـسن ، اهرابت و  همه  نایم  رد  دننامدود و  نیرتهب  زین  امـش  نامدود  ناریپ و  نیرتهب  امـش  ناریپ  »

«. دش
هیام دناهدنام  هک  نانآ  يارب  ناگتـشذگ  تشذگرـس  ریگب ، مارآ  ناج  همع  : » دومرف درک و  شاهمع  هب  ور  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 

«. تسا تربع 
درخ ِدـنمدرخ  هدـیدن و  مـیلعت  هملاـع  وـت  هـک  ساپــس  ار  يادـخ  ٍۀَـمَّهَفُم ؛ ُْریَغ  ٌۀَـمِهَف  ٍۀَـمَّلَعُم ، ُْریَغ  ٌۀَِـملاع  ِهَّللاِدـْـمَِحب  ِتـْنَأَو  : » دوزفا سپس 

«. ياهدیزوماین
«. دنادرگیمن زاب  ام  هب  دناهتفر  هک  ار  نانآ  يراز ، هیرگ و  : » دومرف همادا  رد 

«1 . » دش تکاس  تفرگ و  مارآ  مالسلا  اهیلع  بنیز  مالسلا ، هیلع  مراهچ  ماما  ِنخس  نیا  اب 
***
__________________________________________________

. تسا هدـمآ  توافت  يرادـقم  اب  زین  سوواـط  نب  دیـس  فوهل )  ) فوهلم رد  ارجاـم  نیمه  . 114 ص 109 - ج 2 ، یـسربط ، جاجتحا  (. 1)
164 ص 162 - ج 45 ، راونالاراحب ، هب : دوش  عوجر  و  ( 194 ص 192 - فوهل ،)  ) فوهلم )
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غاد زورید  هک  ینز  تسا ؛ مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  ترضح  هدنهد  ناکت  ءاّرغ و  هبطخ  نیمه  البرک  ناتساد  زیگناتریح  لئاسم  زا  یکی 
دیاب دوریم ، ماش  يوس  هب  يریسا  تروص  هب  نونکا  هدید و  ار  شردپ  يافواب  باحـصا  ناگتـسب و  زا  رفن  اههد  دنزرف و  ود  ردارب و  شش 
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نوچمه مینیبیم  هک  یماگنه  اّما  دـنک . شومارف  ار  شیوخ  يداع  نتفگ  نخـس  یتح  هک  دـشاب  ناوتاـن  لاـح و  هدرـسفا  ناـشیرپ و  ناـنچ 
دزاسیم و ریزارـس  هفوک  نایافویب  يوس  هب  ار  شنزرـس  تمـالم و  زا  یلیـس  دـشورخیم و  نیگمهـس  یناـفوط  نوچمه  دّرغیم و  يریش 

نارازه نیرفآ و  وا  رب  دـشاپیم ؛ اهلد  نیمزرـس  رد  هّیماینب  رئاج  تموکح  ّدـض  رب  ار  بالقنا  رذـب  دـنکیم و  ریخـست  ار  فطاوع  بولق و 
. تسا مالسا  عاجش  گرزب و  يوناب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ادخ و  ریش  مالسلا  هیلع  یلع  هداز  وا  هک  مینادیم  مییوگیم و  نیرفآ 

دنتخاس و ریـسا  ار  وا  نادـناخ  شنارای ، مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تداهـش  لتق و  زا  سپ  هک  دوب  نیمه  هّیماینب  بیجع  ياهتقامح  زا  یکی 
دنربب نمـشد - یلـصا  هاگیاپ  بلق  ات  اج - همه  هب  دوخ  اب  ار  اروشاع  میظع  مایپ  ات  دندراذگ ، شیامن  هب  نزرب  يوک و  رد  ار  هدیرب  ياهرس 

. ددرگ راکشآ  خیرات  هسامح  نیرتگرزب  و  دوش ، البرک  اج  همه  دننک و  رادیب  ار  همه  و 
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ردپ زا  وا  هک  دنکیم  لقن  ترضح  نآ  زا  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نادنزرف  زا  یکی 
__________________________________________________

امَک  » هب ریبعت  تسا و  هدوب  مالسلا ) هیلع  نسح  ماما  دنزرف   ) یّنثم نسح  رسمه  هک  تسا  نیـسحلا  تنب  همطاف  نامه  همطاف ، نیا  ًارهاظ  (. 1)
« يرغـص همطاف   » هب ریبعت  اما  تسا ؛ نخـس  نیا  دهاش  زین  تسا ، مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نآ  زا  دارم  هک  يو  هبطخ  رد  ِسْمَْألِاب » انَّدَج  ُْمْتلَتَق 
رب یخیرات  لیلد  یلو  تسا ؛ هدوب  رتگرزب  وا  زا  هک  هتشاد ، همطاف  مان  هب  يرگید  رتخد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دشاب  نآ  رگناشن  دیاش 

اهیلع ارهز  همطاف  ترضح  هب  نیسحلا  تنب  همطاف  هک  دشاب  یتهابش  رطاخ  هب  يراذگمان  نیا  هک  تسین  دیعب  نیاربانب ، میرادن . لامتحا  نیا 
يارب هک  نسح  شاهدازردارب  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دـنکیم  لقن  ص 366  داشرا ، رد  دیفم  خیـش  هک  هنوگنامه  تشاد . مالـسلا 
مردام هب  یناوارف  تهابش  هک  ارچ  منیزگیم ، رب  وت  يارب  ار  همطاف  نم  دومرف : دوب ، هدمآ  همطاف  ای  هنیکس  شنارتخد  زا  یکی  يراگتـساوخ 

دندیمان مالسلا  اهیلع  يرغص  همطاف  مالسا  گرزب  يوناب  نآ  هب  هسیاقم  اب  ار  يو  نیاربانب  دراد . مالسلا  اهیلع  همطاف 
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: درک داریا  ار  هبطخ  نیا  هفوک ) رد   ) البرک زا  جورخ  زا  سپ  يرغص  همطاف  هک  تسا  هدرک  لقن  شناردپ  زا  شراوگرزب ،
، َُهل َکیِرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَّلا  َهلِإ  ْنا ال  ُدَهْـشَأَو  ِْهیَلَع ، ُلَّکََوتَأَو  ِِهب  ُنِمْؤاَو  ُهُدَمْحَأ  يرَّثلا ، َیلا  ِشْرَْعلا  َۀَنِزَو  یـصَْحلاَو ، ِْلمَّرلا  َدَدَـع  ِهَّللُدْـمَْحلَأ 

. ٍتاِرت الَو  ٍلْحَذ  ِْریَغ  ْنِم  ِتارُْفلا  ِّطَِشب  اوُِحبُذ  ُهَدالْوَأ  َّنَأَو  ُُهلوُسَرَو ، ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأَو 
، مالسلا هیلع  ٍِبلاطِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِّیِـصَِول  ِدوُهُْعلا  ِذْخَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  َْتلَْزنَأ  ام  َفالِخ  َلُوقَأ  ْنَأَو  َبِذَْکلا ، َْکیَلَع  َيِرَْتفَأ  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَأ 
ام ْمِهِسوُؤُِرل ! ًاسْعَت  ْمِِهتَنِْسلَِأب ، ٌۀَِملْسُم  ٌرَشْعَم  اِهبَو  ِهَّللا ، ِتُوُیب  ْنِم  ٍْتَیب  ِیف  ِسْمَْألِاب - ُهَُدلَو  َِلُتق  امَک  ٍْبنَذ -، ِْریَغ  ْنِم  ِلُوتْقَملأ  ُهَّقَح ، ِبُولْـسَْملأ 
َْمل ِبِهاذَْملا ، َروُهْـشَم  ِِبقانَْملا ، َفوُْرعَم  ِۀَـبیِرَّضلا ، َبِّیَط  ِۀَـبیِقَّنلا ، َدوُمْحَم  َْکَیلِإ  ُهَتْـضَبَق  یّتَح  ِِهتامَم ، َدـْنِع  الَو  ِِهتایَح  ِیف  ًاْمیَـض  ُْهنَع  ْتَعَفَد 

َُکتاوَلَص َِکلوُسَِرلَو  ََکل  ًاحِصان  ْلَزَی  َْملَو  ًارِیبَک ، ُهَِبقانَم  َتْدِمَحَو  ًاریِغَص ، ِمالْسِِإلل  ِّبَر  ای  ُهَْتیَدَه  ٍلِذاع ، ُلْذَع  الَو  ٍِمئال ، ُۀَمَْول  َکِیف  ُهْذُخَْأت 
یلِإ ُهَْتیَدَهَو  ُهَتْرَتْخاَف ، ُهَْتیَضَر  َِکلیبَس ، ِیف  ََکل  ًادِهاُجم  ِةَرِخآلا  ِیف  ًابِغار  اْهیَلَع ، ٍصیِرَح  َْریَغ  اْینُّدلا  ِیف  ًادِهاز  َْکَیلِإ  ُهَتْـضَبَق  یّتَح  ِِهلآَو  ِْهیَلَع 

. ٍمیقَتْسُم ٍقیرَط 
انَْدنِع ُهَْملِع  َلَعَجَو  ًانَسَح ، انَءالَب  َلَعَجَف  اِنب ، ْمُکالَْتباَو  ْمُِکب ، ُهَّللا  اَنالَْتبا  ٍْتَیب  ُلْهَأ  ّانِإ  ِءالَیُْخلاَو ، ِرْدَْغلاَو  ِرْکَْملا  َلْهَأ  ای  ِۀَفوُکلا ! َلْهَأ  ای  ُدَْعب  اّمَأ 

هللا یلـص  ِهِِّیبَِنب  انَلَّضَفَو  ِِهتَمارَِکب ، ُهَّللا  اَنَمَرْکَأ  ِهِدابِعل ، ِهِدِالب  ِیف  ِضْرَـألا  ِیف  ُُهتَّجُحَو  ِِهتَمْکِحَو ، ِهِمْهَف  ُءاـعِوَو  ِهِْملِع ، ُۀَْـبیَع  ُنْحَنَف  اْنیَدـَل ، ُهَمْهَفَو 
ُْمْتلَتَق امَک  ُلباک ، َْوأ  ِكْرُّتلا  ُدالْوَأ  ّانَأَک  ًابْهَن ، اَنلاومَأَو  ًالالَح ، اَنلاِتق  ُْمْتیَأَرَو  اـنوُُمتْرَّفَکَو ، انوُُمْتبَّذَـکَف  اًلیِـضْفَت ، ِهِْقلَخ  ْنِم  ٍریثَک  یلَع  هلآ  هیلع و 

، ِهَّللا یَلَع  ْمُْکنِم  ًءاِرتْجا  مُُکبُوُلق ، ِِهب  ْتَحِرَفَو  ْمُُکنُویُع ، َِکلذـِب  ْتَّرَق  ٍمِّدَـقَتُم ، ٍدـْقِِحل  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اِنئامِد  ْنِم  ُرُطْقَت  ْمُُکفُویُـسَو  ِسْمَـألِاب ، انَّدَـج 
اَنباصَأ ام  َّنِإَف  اِنلاْومَأ ، ْنِم  ْمُکیِْدیَأ  َْتلانَو  اِنئامِد ، ْنِم  ُْمْتبَـصَأ  اِمب  ِلَذَْـجلا  َیلِإ  ْمُکُـسُْفنَأ  ْمُکَّنَوُعْدـَت  الَف  َنیرِکاْملا ، ُْریَخ  ُهَّللاَو  ُْمتْرَکَم  ًارْکَمَو 
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اِمب اوُحَْرفَتالَو  ْمُکَتاف  ام  یلَع  اْوَسَْأت  ْالیَِکل  ٌریِـسَی ، ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  اهَأَْربَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِک  ِیف   » ِۀَـمیِظَْعلا ایازَّرلاَو  ِۀَـلِیلَجلا ، ِِبئاصَملا  َنِم 
«. ٍروُخَف ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحیال  ُهَّللاَو  ْمُکاتآ 
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، ٍضَْعب َسَْأب  ْمُکَـضَْعب  َقیُِذیَو  ُْمْتبَـسَک ، اِمب  ْمُکَتِحُْـسیَف  ٌتامِقَن  ِءامَّسلا  َنِم  ْتََرتاَوتَو  ْمُِکب ، ْتَّلَح  ْدَق  اّمنَأَکَف  َباذَْعلاَو ، َۀَنْعَّللا  اوُرُْظناَف  ْمَُکل ! ًاّبَت 

ٍسْفَن َۀَّیَأ  َْوأ  ْمُْکنِم ، اْنتَنَعاط  ٍدَی  َۀَّیَأ  َنوُرْدَتَأ  ْمُکَْلیَو ! َنیِِملاّظلا ، یَلَع  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  الَأ  انوُُمتْمَلَظ ، اِمب  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ِمِیلَألا  ِباذَـعلا  ِیف  َنوُدَّلَُخت  َُّمث 
ْمُکِعْمَس یلَع  َِمتُخَو  ْمُِکتَِدْئفَأ ، یلَع  َِعبُطَو  ْمُکُدابْکَأ ، ْتَُظلَغَو  ْمُُکبُوُلق ، ْتَسَق  انََتبَراُحم !؟ َنوُْغبَت  اْنَیلِإ ؟ ُْمْتیَشَم  ٍلْجِر  ِۀَّیَِأب  ْمَأ  اِنلاِتق ، یلِإ  ْتَعََزن 

. َنوُدَتْهَتال ُْمْتنَأَف  ًةَواشِغ  ْمُکِرََصب  یلَع  َلَعَجَو  ْمَُکل ، یْلمَأَو  ُناْطیَّشلا ، ُمَُکل  َلَّوَسَو  ْمُکِرََصبَو ،
هیلع ٍِبلاطِیبَأ  ِْنب  ٍِّیلَع  ِهیِخَِأب  ُْمتْرَدَـغ  َُّمث  ْمُْکیَدـَل ، ِِهلوُحُذَو  ْمُکَلَِبق ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  ٍتاِرت  ْمَک  ِۀَـفوُکلا ! َلـْهَأ  اـی  ْمَُکل  ًاـّبَت 

: َلاقَف ٌرِخَتْفُم  َِکلِذب  َرَخَْتفاَو  ِرایْخالا ، َنِیبِّیَّطلا  ِِّیبَّنلا  ِةَْرتِع  ِهِیَنبَو  يِّدَج ، مالسلا 
ٍحامِرَو ٍۀَّیِْدنِه  ٍفُویُِسب  ٍِّیلَع  ِیَنبَو  ًاِّیلَع  اْنلَتَق  ُنَْحن 

ٍحاِطن َّيَأَف  ْمُهانْحَطَنَو  ٍكُْرت  َْیبَس  ْمُهَءاِسن  اْنیَبَسَو 
امَک ِْعقَأَو  ْمِظْکاَف  َسْجِّرلا ، ُمُْهنَع  َبَهْذَأَو  ْمُهَرَّهَطَو ، ُهَّللا  ُمُهاّکَز  ٍمْوَق  ِْلتَِقب  َتْرَخَْتفإ  ُبَْلثَألا ، َکـَلَو  ُثَْکثَکلا ، ُلـِئاقلا  اَـهُّیَأ  َکـیِِفب  تلاـقف :

. ُهَّللا اَنَلَّضَف  ام  یلَع  ْمَُکل  اًْلیَو  انوُُمتْدَسَح  ُهادَی ، ْتَمَّدَق  ام  ٍءيِْرما  ِّلُِکل  امَّنِإَو  َكُوبَأ ، یْعقَأ 
اصِماعَّدلا يِراُویال  ٍجاس  َكُرَْحبَو  انُروُحب  ًارْهَد  َشاج  ْنَأ  اُنْبنَذ  امَف 

«. ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَمَو  ُءاشَی ، ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  »
لکوت وا  رب  ماهدروآ و  نامیا  وا  هب  تسا ؛ نیمز  اـت  شرع  رد  هچنآ  ینیگنـس  هب  و  اهنـش ، اـهگیر و  هرامـش  هب  میوگیم  ساپـس  ار  يادـخ  »

هداتـسرف هدـنب و  دـمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  درادـن و  یکیرـش  تساـتکی و  تسین ، دـنوادخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوـگ  منکیم و 
. دندش هدیرب  رس  تارف  ّطش  رانک  دنشاب ، صاصق  یهاوخنوخ و  هتسیاش  هک  یمرج  چیه  نودب  شنادنزرف  تسوا و 

زا میوگب . ینخـس  ياهدرک ، لزاـن  تربماـیپ  رب  هک  ار  هچنآ  فـالخرب  مدـنبب و  ارتـفا  غورد و  وت  رب  هکنیا  زا  مربیم  هاـنپ  وت  هب  نم  ایادـخ !
ومه تسا . مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  نآ  ّیصو  يارب  مدرم ) زا   ) نتفرگ نامیپ  ياهدرک ) لزان  تربمایپ  رب  هک  يروما  هلمج  )

چیه نودب  دندرک و  بصغ  ار  شّقح  هک 
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ياههناخ زا  ياهناخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يرآ ، دندرک ؛ دیهـش  ار  شدنزرف  زورید  هک  هنوگنامه  دـندناسر ، تداهـش  هب  ار  يو  یمرج 
هدربن مالـسا  زا  ییوب  تقیقح  رد  یلو   ) دندرکیم یناملـسم  راهظا  نابز  هب  هک  دندوب  یهورگ  اجنآ  هک  یلاح  رد  «، 1  » دندرک دیهش  ادخ 

! ناناملسم زا  هورگ  نیا  داب  دوبان  دندوب )
ارف دوـخ  دزن  هب  ار  وا  هکنآ  اـت  دنتفاتـشن  شايراـی  هب  شگرم  ماـگنه  هب  هن  مالـسلا و  هـیلع  یلع  تاـیح  ناـمز  رد  هـن  مدرم ) نـیا  ایادـخ ، )
زا وـت  هار  رد  زگره  تشاد . نشور  یـشور  هار و  هدـش و  هتخانـش  یلیاـضف  كاـپ ، يداـهن  هدیدنـسپ ، یقـالخا  هک  یلاـح  رد  ياهدـناوخ ،

. دیسارهیمن نارگشهوکن  شهوکن  ناگدننک و  شنزرس  شنزرس 
هاوخریخ هتـسویپ  وا  يدوتـس . شایلاـسگرزب  رد  ار  وا  يوخ  قلخ و  يدرک و  تیادـه  مالـسا  يوس  هب  یکدوـک  زا  ار  وا  وـت  اراـگدرورپ !

ترخآ هب  تبـسن  انتعایب و  ایند  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  یلاح  رد  ياهدـناوخ  ارف  دوخ  دزن  هب  ار  وا  هک  هاگنآ  ات  دوب ، تربمایپ  وت و  نید ) )
. دوب رگشالت  دهاجم و  وت  هار  رد  هتسبلد و 

. يدومن شتیاده  میقتسم  هار  هب  يدیزگرب و  ار  وا  هجیتن  رد  يدوب و  دونشخ  وا  زا 
ار امـش  تخاس و  امـش  يالتبم  ار  ام  دنوادخ  هک  میتسه  ینادـناخ  ام  ناهاوخدوخ ! نانکـشنامیپ و  نارگهلیح و  يا  نایفوک ! يا  دـعب ! اما 
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ار شیوخ  مهف  شناد و  ور ) نیا  زا  میدمآرب  یبوخ  هب  نومزآ  نیا  هدهع  زا  ام   ) داد رارق  وکین  ار  ام  ناحتما  یلو  داد ، رارق  ام  نومزآ  دروم 
هب تشاد و  یمارگ  شتمارک ، هب  ار  اـم  داد . رارق  تجح  مدرم  يارب  شیاهرهـش ، ناـیم  رد  نیمز  رد  ار  اـم  و  داد . رارق  اـم  هژیو  اـم و  دزن  هب 

ار ام  نتـشک  دیتشاد ، اور  یـساپسان  ام  قح  رد  دـیدرک و  بیذـکت  ار  ام  امـش  یلو  داد ، يرترب  مدرم  زا  يرایـسب  رب  ار  ام  شربمایپ  تمظع 
( مالـسلا هیلع  یلع   ) ام ّدج  هفوک ) نیمه  رد   ) زورید هک  هنوگنامه  میتسین ، ناملـسم  ام  ایوگ  دیدرب ، تراغ  هب  ار  ام  لاوما  دیتسناد و  لالح 

همه نیا  رطاخ  هب  . ) دـکچیم نیـشیپ - ياـههنیک  ببـس  هب  ناتیاهریـشمش - زا  مالـسلا  مهیلع  تیبلـها  اـم  نوخ  دـیدناسر . تداهـش  هب  ار 
اب  ) گنرین رکم و  ادخ و  ربارب  رد  ناتتراسج  تأرج و  ببـس  هب  ار  همه  نیا  دـش و  نامداش  ناتبلق  نشور و  ناتنامـشچ  ام ) قح  رد  تیانج 

لطاب ار  امش  ياهگنرین  یسک ، ره  زا  رتهب  دنوادخ  یلو  دیداد ، ماجنا  وا ) ماکحا 
__________________________________________________

یف  » هلمج تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسحماما  تداهـش  هب  هراشا  هضرتعم و  هلمج  ِسْمَْألِاب » ُهُدـَلَو  َِلُتق  امَک   » هلمج هک  تشاد  هجوت  دـیاب  (. 1)
تسا مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ترضح  هب  طوبرم  نآ ، زا  دعب  ياههلمج  و  ِهَّللا » ِتُوُیب  ْنِم  ٍْتَیب 
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! تخاس دهاوخ 

گرزب و ياهتبیـصم  هک  ارچ  دیـشابن ؛ نامداش  دـیدرب ، تراـغ  هب  اـم  زا  هک  یلاوما  دـیتخیر و  نیمز  رب  اـم  زا  هک  ینوخ  رطاـخ  هب  زگره 
، ام شنیرفآ  زا  شیپ  ناملاظ ) ییاوسر  نید و  يایحا  يارب  یهلا  ریدقت   ) باتک رد  هک  دوب  یتشونرس  هدیـسر ، ام  هب  هک  ینیگنـس  ياهررض 
هب تبـسن  دیوشن و  نیگهودـنا  هتفر ، امـش  تسد  زا  هک  هچنآ  هب  تبـسن  ات  تسا ، ناسآ  دـنوادخ  يارب  راک  نیا  نیقی  هب  دوب ؛ هدـش  رّدـقم 

. درادن تسود  ار  يرورغم  ّربکتم  چیه  دنوادخ  دیدرگن و  رورغم ) و   ) نامداش هدیسر ، امش  هب  هک  هچنآ 
دسرب و امـش  هب  ینامـسآ  ياهالب  دیآ و  دورف  امـش  رب  هک  تسا  کیدزن  ایوگ  دیـشاب ، یهلا  باذع  تنعل و  راظتنا  رد  دنک ! ناتدوبان  ادـخ 
هب هک  یمتس  رطاخ  هب  تمایق  رد  سپس  دیتفیب ، رگیدکی  ناج  هب  ایند  نیمه  رد  ناتلامعا ) رفیک  هب   ) دیامن و دوبان  ناتلامعا  رطاخ  هب  ار  امش 

! داب نارگمتس  رب  ادخ  تنعل  دوب . دیهاوخ  هنادواج  یهلا  كاندرد  باذع  رد  دیدرک ، ام 
امـش دیدمآ ؟ ام  دربن  هب  ییاپ  هچ  اب  دیتساخرب و  ام  اب  گنج  هب  يدارفا  هچ  اب  دیدز و  هبرـض  ام  هب  یتسد  هچ  اب  دـینادیم  ایآ  امـش ! رب  ياو 

( تیاده مدع   ) رهم ناتیاهمشچ  اهشوگ و  اهلد و  رب  داب . نشخ  تخس و  ناتیاهبلق  دیتساخرب ! ام  اب  گنج  هزیگنا  هب  اهوپاکت ) نیا  مامت  رد  )
، هدنکفا ياهدرپ  ناتیاهمشچ  رب  هتفیرف و  ینالوط  ياهوزرآ  اب  ار  امش  هداد و  تنیز  امش  يارب  ار  ناهانگ ) و   ) اهیتشز ناطیش ، هدش و  هدز 

. دش دیهاوخن  تیاده  رگید  هک 
( هک دیتسه  یناسک  نامه  امش   ) دیدمآرب و ماقتنا  ددصرد  هک  دیراد  ادخ  لوسر  اب  ینمشد  هنیک و  ردقچ  دنک ! ناتدوبان  ادخ  نایفوک ! يا 
ینکـشنامیپ و ِرد  زا  دـننابوخ ، ناکاپ و  زا  ربماـیپ و  ترتع  هک  شنادـنزرف  اـب  زین  و  نم - ّدـج  بلاـطیبا - نب  یلع  ادـخ ، لوسر  ردارب  اـب 

: تفگ راختفا  اب  امش  زا  یسک  هک  اجنآ  ات  دیدناسر ) تداهش  هب  ار  اهنآ  و   ) دیدش دراو  ییافویب 
تراسا هب  ناملسم  ریغ  نانز  دننامه  ار  اهنآ  نانز  میتشک و  اههزین  اب  يدنه و  ياهریـشمش  اب  ار  یلع  نادنزرف  یلع و  هک  میتسه  یناسک  ام 

«. میتساخرب زیتس  گنج و  هب  تدش  هب  اهنآ  اب  میتفرگ و 
***

دروم ار  تایبا  نیا  ِرعاش  هک  یلاح  رد  تیب ، ود  نیا  ندناوخ  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  يرغص  همطاف 
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: داد همادا  دادیم ، رارق  باطخ 
ار يدیلپ  عون  ره  داد و  رارق  هزیکاپ  كاپ و  ار  نانآ  دنوادخ  هک  ینکیم  راختفا  یهورگ  نتشک  هب  ایآ  داب ! تناهد  رب  كاخ  هدنیوگ ، يا  »
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يزیچ نآ  سک  ره  يارب  هک ) دـینادب  (. ) ریگب مارآ  و   ) نیـشنب گس  نوچمه  تردـپ  دـننام  شاب و  شوماخ  سپ  تخاس ، عفترم  ناـنآ  زا 
ام هب  تبسن  درک ، تیانع  ام  هب  دنوادخ  هک  ییاهيرترب  ببس  هب  هک  امش ! رب  ياو  دید ) دهاوخ  ار  نآ  هجیتن  و   ) هداتـسرف شیپ  زا  هک  تسا 

«. دیدیزرو تداسح 
: دناوخ ار  رعش  تیب  نیا  سپس 

مارآ و ناـنچ  وـت  ياـیرد  یلو  تـفرگ ؛ رب  رد  ار  یتـیگ  رـسارس  دـمآ و  شورخ  هـب  اـم  لـیاضف ) شناد و   ) ياـیرد رگا  تـسیچ  اـم  هاـنگ  »
«. دریگیمن رب  رد  ار  ییایرد  کچوک  ناویح  کی  یتح  هک  تسا  کچوک ) و   ) كرحتیب

: درب نایاپ  هب  هلمج  نیا  اب  ار  شنخس  هاگنآ 
وا يارب  دنوادخ  هک  سک  نآ  یلو  دنکیم ، اطع  دنادب ) هتسیاش  و   ) دهاوخب سک  ره  هب  هک  تسا  یهلا  فطل  لضف و  اهيرترب ، نیا  همه  »

«. تشاد دهاوخن  يرون  زگره  دادن ، رارق  يرون 
ام بلق  تسا ! سب  ناکاپ ! رتخد  يا  : » دنتفگ ترضح  نآ  هب  باطخ  دش و  دنلب  مدرم  هیرگ  يادص  هبطخ ، نیا  اب  دیوگیم : ربخ  نیا  يوار 

«. يدنکفا شتآ  ام  نورد  هب  يدنازوس و  ار  ام  ياههنیس  يدز و  شتآ  ار 
«1 . » داب شدج  ردپ و  رب  وا و  رب  دورد  دش . تکاس  تفرگ و  مارآ  مالسلا  اهیلع  يرغص  همطاف 

***
ربارب رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نیـشتآ  ياههبطخ  روآداـی  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  شاهّمع  هبطخ  نوچمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رتخد  هبطخ 

. تسا نانمشد 
هب زگره  تسا و  هدنهد  ناکت  ْتاریبعت  و  هدنبوک ، ْتالمح  زیگناناجیه ، ینعمرپ و  ظافلا ،

__________________________________________________

ص 110- ج 45 ، راونـالاراحب ، 197 و  ص 194 - فوهل ،)  ) فوهلم هب : دـینک  عوـجر  نینچمه   108 ص 104 - یـسربط ، جاجتحا  (. 1)
111
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! دنامیمن ریسا  هدیدغاد  هدز  تبیصم  کی  نانخس 

نایعّدم ییافویب  مالـسلا و  مهیلع  تیبلها  نانمـشد  کیرات  هدنورپ  هک  تسا  یخیرات  قیاقح  هلـسلس  کی  نایب  رب  لمتـشم  اههبطخ ، نیا 
. دنکیم اوسر  ار  همه  دنزیم و  قرو  ار  یتسود 

نانآ و يوس  زا  هک  یگرزب  رطخ  زا  ار  مالـسا  دزاسیم و  یثنخ  ار  هیماینب  هلاس  نیدـنچ  تاغیلبت  دـنزیم و  رانک  ار  اـههدرپ  اـههبطخ  نیا 
. دشخبیم ییاهر  دشیم ، دیدهت  ناشراصنا  ناوعا و 

هنوگ هب  عضو  نیقی  هب  دوبن ، اههبطخ  نیا  رگا  دناشنیم و  رمث  هب  هدرک و  يرایبآ  ار  البرک  يادهش  تداهش  لاهن  اههبطخ  نیا  عومجم ، رد 
. دوب يرگید 

571 ص :  رگید ..... ! ياهبطخ  - 5

. دوب مالسلا - هیلع  یلع  نانمؤمریما  رتخد  موثلک - ّما  بانج  دناوخ  هبطخ  مدرم  يارب  هفوک  رد  زور  نامه  رد  هک  یناسک  زا 
: درک داریا  ار  هبطخ  نیا  دوب ، دنلب  هیرگ  هب  شیادص  هک  یلاح  رد  ترضح  نآ 

! ًاقْحُس َو  ْمَُکل  ًاّبَتَف  ُهوُُمْتبَکَنَو !؟ ُهَءاِسن  ُْمْتیَبَسَو  ُهوُُمْتثِرَوَو ، َُهلاْومَأ  ُْمْتبَهَْتناَو  ُهوُُمْتلَتَقَو ، ًاْنیَسُح  ُْمْتلَذَخ  ْمَُکل  ام  ْمَُکل ! ًاءوُس  ِۀَفوُْکلا ، َلْهَأ  ای 
ٍۀَْیبِـص َّيَأَو  اهوُمتْمَـضَتْها ؟ ٍۀَـمیرَک  َّيَأ  َو  اهوُُمتْکَفَـس ؟ ٍءاـمِد  َّيَأ  َو  ُْمْتلَمَح ؟ ْمُکِروُـهُظ  یلَع  ٍرْزِو  َّيَأ  َو  ْمُْکتَهَد ؟ ٍهاَود  َّيَأ  َنوُرْدـَتَأ  ْمُکَْلیَو ،
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َبْزِح َو  َنُوِبلاْغلا ، ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإ  ـالَأ  ْمُِکبُوُلق ، ْنِم  ُۀَـمْحَّرلا  ِتَعُِزنَو  ِِّیبَّنلا ، َدـَْعب  ٍتـالاجِر  َْریَخ  ُْمْتلَتَق  اـهوُُمْتبَهَن ؟ ٍلاْومَأ  َّيَأ  َو  اـهوُُمْتبَلَس ؟
. َنوُرِساْخلا ُمُه  ِناْطیَّشلا 

تراغ ار  شلاوما  دیتشک ؛ ار  وا  هاگنآ )  ) دیتشاذگ و اهنت  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ارچ  داب ! امـش  بیـصن  یگراچیب  یتخبدب و  نایفوک ! يا  »
باذع هب  دیدرگ و  دوبان  دیداد !؟ رارق  رازآ  هجنکـش و  دروم  دیدروآرد و  تراسا  هب  ار  شمرح  نانز  و  دیتفرگ ؛ رایتخا  رد  ار  نآ  هدرک و 

! دیوش راتفرگ  ادخ 
شود رب  ار  یهانگ  راب  هچ  و  دیدش ؟ بکترم  ار  يراوگان  هثداح  هچ  دینادیم  ایآ  امش ! رب  ياو 
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یلاوما هچ  و  دیدرک ؟ تراغ  ار  یناکدوک  هچ  و  دیداد ؟ رارق  متـس  دروم  ار  یناگرزب  هچ  و  دیتخیر ؟ نیمز  رب  ار  ییاهنوخ  هچ  و  دـیتفرگ ؟

( ایوگ هک  دیدرک  یمحریب  ياهنوگ  هب  ( ؛ دیدناسر تداهـش  هب  ار  ربمایپ - كرابم  دوجو  زا  دـعب  نادرم - نیرتهب  امـش  دـیدرب ؟ امغی  هب  ار 
«. دنراکنایز ناطیش  بزح  تسا و  زوریپ  ادخ  بزح  هک  دیشاب  هاگآ  یلو  دش . نک  هشیر  امش  ياهلد  زا  ینابرهم  هفطاع و 

: دناوخ ار  راعشا  نیا  هاگنآ 
ُدَّقَوَتَی اهُّرَح  ًاران  َنْوَزُْجتَس  ُمُکِّمُِأل  ٌْلیَوَف  ًاْربَص  یخَأ  ُْمْتلَتَق 
ُدَّمَُحم َُّمث  ُنآرُْقلا  اَهَمَّرَحَو  اهَکْفَس  ُهَّللا  َمَّرَح  ًءامِد  ُْمتْکَفَس 

ُدَّعَصَتَی اهُّرَح  ٍران  ِْرعَق  یَفل  ًادَغ  ْمُکَّنِإ  ِراَّنلِاب  اوُرِْشباَف  الَأ 
َُدلُویَس ِِّیبَّنلا  َدَْعب  ْنَم  ِْریَخ  یلَع  یخَأ  یلَع  ِیتایَح  یف  یْکبََأل  ّینِإَو 

ُدَمْجَی َْسَیل  ٌِبئاد  یِّنِم  ِّدَْخلا  یَلَع  ٍفَکْفَکُم  ٍّلَهَتْسُم  ٍریزَغ  ٍْعمَِدب 
. دید دیهاوخ  رفیک  دشکیم ، هلعش  شترارح  هک  یشتآ  اب  يدوز  هب  ناتردام ، رب  ياو  سپ  دیتشک ، هجنکش  اب  ارم  ردارب  امش  »

. دیتخیر نیمز  رب  دندرمش ، مرتحم  ار  اهنآ  دمحم  نآرق و  ادخ و  هک  ار  ییاهنوخ  امش 
. دشکیم هنابز  خزود  يافرژ  زا  هک  مهدیم  تراشب  تمایق  رد  یشتآ  هب  ار  امش 

. منکیم يراوگوس  هیرگ و  دوب - ادخ  لوسر  زا  دعب  اهنیرتهب  زا  هک  مردارب - رب  مرمع  تدم  مامت  رد  نیا ) زا  سپ   ) نم
«. دوشن کشخ  زگره  دطلغیم و  ماهرهچ  رب  هتسویپ  هک  کشا  ناوارف  تارطق  اب  ینتسیرگ  مه  نآ 

شیوخ يور  رس و  رب  كاخ  دندرک و  ناشیرپ  ار  ناشیاهوم  نانز  دندزیم ؛ هلان  هّجض و  هیرگ ، اب  هارمه  مدرم  دیوگیم : ارجام  نیا  يوار 
«1 . » دشن هدید  زور  نآ  زا  رتنایرگ  يدرم  نز و  چیه  لاح ، ره  هب  دندزیم ...  هبرض  نآ  هب  دندیشارخ و  ار  دوخ  ياهتروص  دنتخیر و 

***
__________________________________________________

199 ص 198 - فوهل ،)  ) فوهلم (. 1)
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هناعاجـش يوق و  رایـسب  تایبدا  زا  نیـشیپ  هبطخ  ود  دننامه  هدرک ، شوارت  مالـسلا  هیلع  یلع  نارتخد  زا  رگید  یکی  نابز  زا  هک  هبطخ  نیا 
ياهبالقنا رذـب  و  دوشیم ، دراو  يرگید  زا  سپ  یکی  هیماینب  تموکح  رکیپ  رب  هک  تسا  یـصالخ  ياـهریت  هلزنم  هب  تسا و  رادروخرب 

. دشاپیم اهلد  رد  ار  هدنیآ 
زا ناشنازیزع  نیرتزیزع  ییوگ  دـندمآ ، ناجیه  هب  یگمه  هک  دراذـگ  هفوک  درم  نز و  رد  دوخ  زا  يریثأت  نانچ  تاـیبدا  نیا  اـب  هبطخ  نیا 
رد ياهزات  لصف  زاغآرـس  دزیم و  جوم  اههنیـس  رد  هیماینب  ّدـض  رب  اههنیک  دروآرد و  هزرل  هب  ار  نایفوک  اـهنآ  ياـههلان  تسا ؛ هتفر  اـیند 

. دش مالسا  خیرات 
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573 ص :  هفوک .....  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هبطخ  - 6

زین مدرم  دنوش . تکاس  هک  درک  هراشا  اهنآ  هب  دومن و  مدرم  هب  ور  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دیوگیم : يدسا » کیرـش  نب  میذـح  »
داریا ار  هبطخ  نیا  مالـسا  ربمایپ  رب  دورد  نداتـسرف  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  دوب ، هداتـسیا  هک  یلاح  رد  ترـضح  نآ  دـندش و  تکاس 

: درک
ِنَم ُْنبا  اَنَأ  ٍتاِرت ، الَو  ٍلْحَذ  ِْریَغ  ْنِم  ِتارُْفلا  ِّطَِـشب  ِحُوبْذَْـملا  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  اـَنَأَف  ِیْنفِْرعَی  َْمل  ْنَم  َو  ِینَفَرَع ، ْدَـقَف  ِینَفَرَع  ْنَم  ُساـّنلا ! اَـهُّیَأ 

. ًارْخَف َِکلِذب  یفَکَف  ًاْربَص ، َِلُتق  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  ُُهلایِع ، َِیبُس  َو  ُُهلام  َبُِهْتناَو  ُهُمیِعَن  َِبلُس  َو  ُهُمیِرَح  َکُِهْتنا 
ُهوُُمْتَلتاق َُّمث  َۀَْـعیَْبلاَو  َقاثیِْملاَو  َدـْهَْعلا  ُمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ُهوُُمْتیَطْعَأَو  ُهوُُمتْعَدَـخ ، َو  ِیبَأ  یلِإ  ُْمْتبَتَک  ْمُکَّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  ِهَّللِاب  ْمُُکتْدَـشان  ُساّنلا ! اَـهُّیَأ 

ِیتَْرتِع ُْمْتلَتَق  ْمَُکل : ُلوُقَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یلِإ  َنوُرُْظنَت  ٍْنیَع  ِۀَّیَِأب  ْمُِکیْأَِرل ، ًةأْوَس  َو  ْمُکِـسُْفنَِأل  ُْمْتمَّدَق  ام  ْمَُکل  ًاّبَتَف  ُهوُمُتلَذَـخَو ؟
. ِیتَّمُأ ْنِم  ُْمتْسَلَف  ِیتَمْرُح  ُْمتْکَهَْتناَو 

سک نامه  منیسح ، دنزرف  یلع  نم  هک  دنادب  دسانشیمن  ارم  هک  سک  نآ  یلو  متسیک ، نم  دنادیم  هک  تخانـش  ارم  سک  ره  مدرم ! يا  »
رارق یتمرحیب  دروم  شمیرح  هک  متـسه  یـسک  دنزرف  نم  دش . هدیرب  رـس  هنـشت ) بل  اب   ) تارف ّطش  رانک  یهانگ  مرج و  چـیه  نودـب  هک 

هدرب تراغ  هب  شلاوما  تفرگ و 
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! تسا یفاک  ار  ام  راختفا  نیمه  دیسر و  تداهش  هب  هجنکش  رازآ و  اب  هک  مایسک  رسپ  نم  دش . هتفرگ  تراسا  هب  شاهداوناخ  دش و 
توعد هفوک  هب  ندمآ  يارب  ار  وا  و   ) دیتشون همان  مردپ  هب  هک  دیدوب  امـش  نیمه  هک  دـیراد  لوبق  ایآ  دـنگوس ! ادـخ  هب  ار  امـش  مدرم ! يا 

يو اب  هتـشاذگ و  اهنت  ار  وا  هاگنآ  دیدومن ، تعیب  دیتسب و  نامیپ  دـهع و  شیوخ  ناج  اب  وا  اب  دـیدرک . لمع  گنرین  هب  وا  اب  یلو  دـیدرک )
!؟ دیدرک راکیپ 

هچ اب  امـش  دنک . دوبان  دیتفرگ ، یگدنز ) رد   ) هک يدب  میمـصت  دیداتـسرف و  شیپ  زا  دوخ  يارب  هک  يدب  هشوت  رطاخ  هب  ار  امـش  دـنوادخ 
کته و دروم  ارم  میرح  دیتشک و  ارم  نادناخ  امش  دیوگیم : امش  هب  تمایق ) رد   ) هک نامز  نآ  دیرگنب  ادخ  ربمایپ  هب  دیهاوخیم  یمـشچ 

«. دیتسین نم  تما  زا  امش  دیداد ، رارق  یمارتحایب 
ناتدوخ یلو  دـیدش ، تخبدـب  دوبان و  دـنتفگیم : رگیدـکی  هب  مدرم  دـش و  دـنلب  مدرم  هیرگ  يادـص  هباطخ ، نیا  اـب  دـیوگیم : میذـح » »

! دینادیمن
یهلا و ياوقت  هرابرد  ارم  شرافس  دریذپب و  ارم  زردنا  تحیصن و  هک  سک  نآ  دزرمایب ، دنوادخ  : » دومرف همادا  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

قـشمرسو وساام  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هک  ارچ  دراپـسب ؛ رطاخهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیبلـها  شلوسر و  هراـبرد 
«. تسا يدنمشزراو  وکین 

لام ناج و  نابهگن  ظفاح و  میاوت و  عیطم  نامرف و  هب  شوگ  ام  همه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  دندز : دایرف  یگمه  مدرم 
ره اب  میزیتسیم و  یگنجب ، وت  سک  ره  اب  ام  هک  دنک - تمحر  تیادخ  هدب - نامرف  ام  هب  میتسین ، نادرگ  يور  امش  زا  زگره  میتسه ؛ امش 

!! دومن میهاوخ  تازاجم  ار  دنتشاد  اور  ملظ  دندرک و  متس  ام  امش و  هب  هک  یناسک  و  مینکیم ، حلص  ییامن ، یتشآ  هک  سک 
: دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ِّبَر َو  اّلَک  ُلـْبَق ، ْنِم  ِیئاـبآ  یلا  ُْمْتیَتَأ  اـمَک  ََّیلِإ  اُوتْأـَت  ْنَأ  َنوُدـیُِرتَأ  ْمُکِـسُْفنَأ ، ِتاوَهَـش  َْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  َلـیِح  ُةَرَکَْملا ! ُةَرَدَْـغلا  اَـهُّیَأ  تاـْهیَه !
ِیبَأ َلُْکثَو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َلُْکث  ِینِْـسُنی  ْمَلَف  ُهَعَم ، ِِهْتَیب  ُلْهَأَو  ِسْمَْألِاب  ِیبَأ  َِلُتق  ْلِمَْدنَی ، اَّمل  َحْرُْجلا  َّنِإَف  ینِم ، یلِإ  ِتاِصقاَّرلا 

َقَش يِّدَج ، َو  ِیبَأ  ِیَنب  َو 
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. اْنیَلَعال َو  اَنل  اُونوُکَت  ْنَأ ال  ِیَتلَأْسَم  َو  يِرْدَص ، ِشاِرف  ِیف  يِرَْجت  ُهُصَصُغَو  یِْقلَحَو ، يِرِجانَح  َْنَیب  ُُهتَرارَم  َو  یمِزاَهل 

لهج و زا   ) ياهدرپ ناتیاههتساوخ  امش و  نایم  اریز ) تسین  ینانیمطا  امـش  ياههدعو  هب  زگره  ! ) رگهلیح نکـش  نامیپ  هورگ  يا  تاهیه ! »
هدعو طقف  هک   ) دییایب نم  غارـس  هب  دیهاوخیم  دیتفر ، ام  ناردپ  غارـس  هب  هک  ییاوه  لاح و  نامه  اب  ایآ  هدـش ؛ هدـنکفا  یناوتان ) تلفغ و 
نینچ زگره  هک  دـنگوس ! دـنربیم  اـنم  يوس  هب  ار  ادـخ  هناـخ  نارئاز  هک  وردـنت  ياـهبکرم  ِيادـخ  هب  دـینکیمن ؛!؟) لـمع  دـیهدیم و 

زا یعمج  مردپ و  هک  دوب  زورید  نیمه  هتفاین . دوبهب  اهمخز  نآ  زونه  هک  ارچ  مروخیمن ؛) ار  امـش  ياههدعو  بیرف  نم  و   ) دـش دـهاوخن 
ردـپ و گرم  غاد  هک  مدوـب  هدرکن  شوـمارف  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  گرم  غاد  زوـنه  دناهدیـسر و  تداهـش  هـب  شنادـناخ 
. تسا يراج  ماهنیـس  رد  شهاکناج  درد  منکیم و  ساسحا  مهاگولگ  رد  ار  نآ  هودـنا  یخلت  دوبر . نم  زا  رایتخا  مدـج  ردـپ و  نادـنزرف 

ّرـش تسین ، يدـیما  امـش  ریخ  هب  ار  ام   ) دـیزیخرب زیتس  گنج و  هب  ام  اـب  هن  دـینک و  يرادـفرط  اـم  زا  هن  هک  تسا  نیا  امـش  زا  نم  هتـساوخ 
(«. دیناسرم

: داد نایاپ  ار  شنخس  تایبا  نیا  اب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هاگنآ 
امَرْکَأَو ٍْنیَسُح  ْنِم  ًاْریَخ  َناک  ْدَق  ُهُْخیَش  َو  ُْنیَسُْحلا  َِلُتق  ْنِإ  َوْرَغ  ال 

امَظْعَأ َِکلذ  َناک  ٌْنیَسُح  َبیصُأ  يِذَّلِاب  َۀَفوُک  َلْهَأ  ای  اوُحَْرفَت  الَف 
امَّنَهَج ُران  ُهادْرَأ  يِذَّلا  ُءازَج  ُهُؤاِدف  یسْفَن  ِرْهَّنلا  ِّطَِشب  ٌلیتَق 

. دندش هتشک  دوب  رتهب  رتراوگرزب و  وا  زا  هک  شردپ  مالسلا و  هیلع  نیسح  رگا  تسین  یتفگش  ياج  »
. دیشابن نامداش  دوب ، یگرزب  تبیصم  مه  رایسب  دیسر و  نیسح  هب  هک  هچنآ  هب  نایفوک  يا 

خزود شتآ  درک ، دیهـش  ار  يو  هک  سک  نآ  رفیک  یلو  دیـسر ، تداهـش  هب  هنـشت ) بل  اب   ) بآ طش  رانک  هک  ياهتـشک  نآ  يادـف  مناـج 
«1 «. » تسا

***
__________________________________________________

113 ص 112 - ج 45 ، راونالاراحب ، 119 و  ص 117 - ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  (. 1)
576 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ناجیه هب  نانچ  درک  دراو  ناشحور  رب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هدنبوک  هبطخ  هک  یتابرـض  اب  نایفوک  هک  دهدیم  ناشن  هبطخ  نیا  ناتـساد 
هک مالـسلا  هیلع  ماما  یلو  دـندش ، البرک  يادهـش  نالتاق  زا  ماقتنا  نتفرگ  مالـسلا و  مهیلع  تیبلها  نانمـشد  اب  راـکیپ  هداـمآ  هک  دـندمآ 

نانخس دننک ، هیماینب  نایناج  دض  رب  ياهبناج  همه  مایق  هک  دنتسه  نآ  زا  رتتسس  دناهداد و  ناشن  اهراب  ار  دوخ  ییافویب  اهنآ  تسنادیم 
! نایور هایس  يا  تسین  يدیما  امش  ریخ  هب  هک  دیرادن  رب  یماگ  ام  دض  رب  هک  منکیم  هدنسب  نیا  هب  دومرف : درک و  در  ار  اهنآ 

576 ص :  ماهدیدن ..... ! ییابیز  زج  نم  - 7

ماما رس  داد ، روتسد  سپـس  داد . یناگمه  دورو  هزاجا  تسـشن و  دوخ  خاک  رد  ییامنتردق ، يارب  يزوریپ و  رورغ  زا  تسمرـس  دایز  نبا 
. دننک دراو  ار  شناکدوک  ینیسح و  میرح  نانز  هک  داد  نامرف  هاگنآ  دنهد و  رارق  شربارب  رد  هدروآ و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

. تسشن ياهشوگ  رد  دش و  سلجم  دراو  سانشان  تروص  هب  مالسلا  اهیلع  بنیز 
؟ تسیک نز  نیا  دیسرپ : دایز  نبا 

«. تسا یلع  رتخد  بنیز  نز ، نیا  ٍِّیلَع ؛ ُْتِنب  ُبَْنیَز  ِهِذه  : » دنداد خساپ 
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! داد ناشن  ار  امش  ياهربخ  یتسردان  تخاس و  اوسر  ار  امش  هک  ساپس  ار  ادخ  تفگ : درک و  بنیز  هب  ور  دایز  نبا 
غورد دـساف  ناسنا  دوشیم و  اوسر  قساـف  طـقف  اـنُْریَغ ؛ َوُه  َو  ُرِجاـْفلا  ُبِذْـکَی  َو  ُقِساـْفلا ، ُحِـضَتْفَی  اـمَّنِإ  : » داد خـساپ  مالـسلا  اـهیلع  بنیز 

«. تسا يرگید  میتسین و  ام  مه  نآ  دیوگیم و 
»؟ يدید هنوگچ  تنادناخ  تردارب و  هب  تبسن  ار  ادخ  راک  ِِکْتَیب ؛ ِلْهَأ  َو  ِکیخَِأب  ِهَّللا  َْعنُص  ِْتیَأَر  َْفیَک  : » تفگ دایز  نبا 

ُهَّللا ُعَمْجَیَـس  َو  ْمِهِعِجاضَم ، یلإ  اوُزَرَبَف  َْلتَْقلا  ُمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبَتَک  ٌمْوَق  ِءالُؤه  اًـلیمَج ، اـّلِإ  ُْتیَأَر  اـم  : » داد خـساپ  تردـق ) تبالـص و  اـب   ) بنیز
یهورگ اهنآ  مدـیدن ، یکین  ییابیز و  زج  نم  َۀـَناجْرَم ؛ َْنباَی  َکُّما  َْکتَلِکَث  ٍذـِئَمْوَی ، ُجـْلَْفلا  ِنَِمل  ْرُْظناَـف  ُمَصاـُختَو ، ُّجاـُحتَف  ْمُهَْنَیب ، َو  َکَْـنَیب 

دنوادخ هک  دندوب 
577 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

دهاوخ درگ  تمایق ) زور  رد   ) ار ناـنآ  وت و  دـنوادخ  يدوز  هب  دنتفاتـش . شیوخ  هاـگمارآ  هب  زین  ناـنآ  درک و  رّرقم  ناـشیارب  ار  تداـهش 
«. دنیشنب تیازع  هب  تردام  هناجرم ! رسپ  يا  دوب ؟ دهاوخ  زوریپ  یسک  هچ  رگنب  زور  نآ  رد  درک ؛ دهاوخ  يرواد  امش  نایم  دروآ و 

يا تفگ : يو  هب  ثیَرُح  نبورمع  هک  دومن  ار  ترـضح  نآ  لتق  گنهآ  ایوگ  دـش و  نیگمـشخ  نانخـس  نیا  ندینـش  اب  دایز  نب  هَّللادـیبع 
. درک تازاجم  شراتفگ  هب  ار  نز  دیابن  تسا و  نز  وا  ریما !

!«. داد یّفشت  تنادناخ  نیسح و  نتشک  اب  ار  مبلق  دنوادخ  : » داد همادا  درک ) ساسحا  ار  دوخ  یگدنامرد  هک   ) دایز نبا 
هب َْتیَفَتْـشا ؛ ِدَقَف  َكَؤافِـش  اذـه  َناک  ْنإَف  یلْـصَأ ، َْتثَثَتْجاَو  یعْرَف ، َْتعَطَقَو  یلْهَک ، َْتلَتَق  ْدََـقل  يرْمََعل  : » دومرف مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز 
هب تسوت ، بلق  یّفـشت  هیام  راک  نیا  رگا  يدروآرد ، اـج  زا  ارم  هشیر  يدرک و  عطق  ار  مرمع  هخاـش  یتشک و  ارم  گرزب  دـنگوس ، مناـج 

«. يدیسر تاهتساوخ 
«. دوب رعاش  زین  شردپ  دیوگیم . نخس  عّجسم  نوزوم و  هتسویپ  نز ، نیا  : » تفگ تشادن ) یخساپ  هک   ) دایز نبا 

«1 «. » اجک نتفگ  نخس  عّجسم  اجک و  هدزتبیصم ) رادغاد و   ) نز : » دومرف بنیز 
ار نز  ُْتُلق ؛ اِمب  َثَفَن  يرْدَص  ْنِکلَو  اًْلغَُشل ، ِۀَعاجَّسلا  ِنَع  یل  َّنِإ  ُۀَعاجَّسلاَو ؟ ُةَأْرَْمِلل  ام  : » دومرف مالسلا  اهیلع  بنیز  دیفم ، خیـش  لقن  قباطم 

«2 «. » تساخرب ماهنیس  زوس  زا  هک  دوب  ینانخس  هدش ، يراج  منابز  رب  هچنآ  تسین ، يراک  عجس  اب  ارم  راکچ ؟ عجس  اب 
***

نیا گرزب ، يوناـب  نیا  تمظع  ربارب  رد  هکنیا  زج  دـیوگب ؟ هچ  یحور  تردـق  تعاجـش و  همه  نیا  ربارب  رد  دـنادیمن  ناـسنا  یتـسار  هب 
نیا رد  هک  ار  یتماهش  تمظع و  دنتسین ، رداق  اههلمج  ظافلا و  هک  دنک  فارتعا  دنزب و  نیمز  هب  وناز  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رتخد 

هلمج دنچ 
__________________________________________________

( توافت يرادقم  اب   ) 473 ص 472 - دیفم ، داشرا  202 و  ص 200 - فوهل ،)  ) فوهلم (. 1)
350 ص 349 - ج 4 ، يربط ، خیرات  هب : دینک  عوجر  ص 473 . دیفم ، داشرا  (. 2)

578 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
وت تقیقح  هب  دـیوگب  هکنیا  زج  دـنک ، نایب  تسا  هتفهن  دایز ، نبا  نوچمه  یمحریب  كاّفـس و  درم  ربارب  رد  صوصخم و  طئارـش  نآ  رد 

! ینیسح رهاوخ  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما  رتخد 

578 ص :  تسام .....  راختفا  تداهش ، - 8

«. متسه نیسحلا  نب  یلع  نم  : » داد خساپ  ترضح  یتسیک »؟ وت  : » دیسرپ درک و  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هب  ور  سپس  دایز  نبا 
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؟ تشکن البرک ) رد   ) دنوادخ ار  نیسحلا  نب  یلع  رگم  تفگ : دایز  نبا 
. دندناسر لتق  هب  ار  وا  رگمتس )  ) مدرم هک  متشاد  نیسحلا  نب  یلع  مان  هب  يردارب  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

! تشک ادخ  ار  وا  هن ، تفگ : دایز  نبا 
« دریگیم ناشگرم  ماگنه  هب  ار  اهناج  دـنوادخ ، اَِـهتْوَم ؛» َنیِح  َسُْفنَأـْلا  یَّفَوَتَی  ُهَّللأ  : » » دومرف رمز  هروس  هیآ 42  زا  هدافتـسا  اب  مراهچ  ماما 

(. دندناسر تداهش  هب  راکمتس  ياهدع  ار  مردارب  یلو  دناتسیم  گرم  ماگنه  ار  سک  ره  ناج  دنوادخ ، دنچ  ره  ینعی  )
ییاناوت وت ، رد  زونه  یهدیم !؟ ارم  خـساپ  تراسج  تأرج و  اب  وت  تفگ : دوب ، هدـش  نیگمـشخ  نکـشنادند  باوج  نیا  زا  هک  داـیز  نبا 

!! دینزب ندرگ  دیربب و  ار  وا  دراد ؟ دوجو  نم  هب  ییوگخساپ 
؛ تسا سب  دومرف : دایز  نبا  هب  باطخ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دید ، نینچ  نوچ  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز 

. یتخیر نیمز  رب  ام  نوخ  زا  یتساوخ  هچ  ره 
هارمه زین  ارم  یـشکب ، ار  وا  یهاوخیم  رگا  دش ، مهاوخن  ادج  وا  زا  دـنگوس ! ادـخ  هب  ُهَعَم ؛ یْنُلْتقاَف  ُهَْتلَتَق  ْنِإَف  ُُهقِرافا ، ِهَّللاَو ال  : » دوزفا سپس 

«. ناسرب لتق  هب  وا 
!«. يدنواشیوخ رهم  زا  اتفگش  ِمِحَّرِلل ؛ ًابَجَع  : » تفگ تخادنا و  یهاگن  مالسلا  امهیلع  داجس  ماما  بنیز و  هب  دایز  نبا 

شاهدازردارب اب  دراد  تسود  نز  نیا  منکیم  نامگ  دنگوس ! ادخ  هب  دوزفا : سپس 
579 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 . » تسا یفاک  شجنر  درد و  يارب  يرامیب  نیمه  منکیم  نامگ  هک  دیرذگرد  نیسحلا ) نب  یلع   ) وا زا  دوش . هتشک 
: دیازفایم توافت ) يرادقم  اب   ) قوف يارجام  لقن  زا  سپ  شباتک  رد  سوواط  نب  دیس 

درک و دایز  نبا  هب  ور  هاگنآ  میوگب .» نخـس  يو  اب  نم  ات  شاب  مارآ  وت  ناج ! همع  : » دومرف درک و  شاهمع  هب  ور  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
رگم ینکیم ؟ دـیدهت  لتق  اب  ار  ام  ایآ  دایز ! رـسپ  يا  ُةَداهَّشلا ؛ اَنَتَمارَک  َو  ٌةَداع  اَنل  َْلتَْقلا  َّنَأ  َتِْملَع  امَأ  ٍدایِز ، َْنباَی  ینُدِّدَُـهت  ِْلتَْقلِابَأ  : » دومرف

«. تسام راختفا  تمارک و  هیام  تداهش ، ام و  نیرید )  ) تداع ادخ ،) هار  رد   ) ندش هتشک  هک  ینادیمن 
دجـسم رانک  ياهناـخرد  ار  شناـهارمه  نیـسحلا و  نب  یلع  داد  روتـسد  دوب ، هدروخ  تسکـش  اًـلماک  هک  داـیز  نبا  اـهوگتفگ  نیا  زا  سپ 

«2 . » دنهد ناکسا 
***

نیا نیقی  هب  درک ؟ میـسرت  دندوب  رـضاح  یهورگ  هک  سلجم  نآ  رد  ار  نانخـس  نیا  تمظع  شزرا و  تسا  نکمم  ینایب  ملق و  چیه  اب  ایآ 
تمظع هرابرد  مدرم  يرواد  رد  ار  دوخ  ریثأت  دش و  لقتنم  زین  نآ  نوریب  هب  تفرگ و  ارف  ار  هفوک  رسارس  تشگیم و  نابز  هب  نابز  نانخس 

. دیشاپ اج  همه  رد  هیمالآ  دض  رب  ار  بالقنا  رذب  رگید  راب  تشاذگ و  نآ  نانمشد  تثابخ  مالسلا و  هیلع  یلع  نادناخ 

579 ص :  دیسوبیم ..... ! ادخ  لوسر  ار  نابل  نیا  - 9

هدهاشم میدوب و  رـضاح  دایز  نبا  سلجم  رد  هک  تسا  هدش  لقن  لهـس  نب  ورمع  ذاعم و  نب  دیعـس  زا  دـسیونیم : یـسلجم  همالع  موحرم 
دیز درکیم ؛ تراسج  ترضح  نآ  هب  تبـسن  دزیم و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نابل  اهمـشچ و  هب  دوخ  ِیتسدبوچ  اب  هَّللادیبع  هک  میدرک 

دایز نبا  يا  تفگ : هنحص  نیا  ندید  اب  دوب ، رضاح  ادخ ) لوسر  یباحص   ) مقرا نب 
__________________________________________________

ص ج 4 ، يربط ، خیرات  هب : دینک  عوجر  نینچمه  توافت ) يرادـقم  اب   ) ص 202 فوهل ،)  ) فوهلم 474 و  ص 473 - دیفم ، داشرا  (. 1)
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ص 202 فوهل ،)  ) فوهلم (. 2)
580 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ار اهنآ  و   ) داهنیم ناهد  بل و  نیا  رب  ار  شکرابم  نابل  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نم  هک  ارچ  رادرب ، ار  تایتسدـبوچ 
. درک هیرگ  دنلب  يادص  اب  هاگنآ  دیسوبیم .)

درمریپ رگا  دنک ! نایرگ  ار  تنامـشچ  دنوادخ  ادخ ! نمـشد  يا  تفگ : يو  هب  دوب  هدـش  هدنمرـش  تخـس  تشادـن و  یباوج  هک  دایز  نبا 
! مدزیم ار  تندرگ  نیقی  هب  ياهداد ، تسد  زا  ار  تلقع  هک  يدوبن  یتوترف 

ادخ لوسر  يزور  نم  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  رتمهم  زین  متفگ  هچنآ  زا  هک  میوگب  وت  يارب  ار  يرگید  يارجام  راذگب  سپ  تفگ : دـیز 
؛ دوب هدناشن  دوخ  پچ  يوناز  يور  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسار و  يوناز  يور  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  هک  مدـید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

حلاص نانمؤم  ود و  نیا  نم  ایادخ  َنینِمؤُْملا ؛ َِحلاص  َو  امُهاَّیإ  َکُعِدْوَتْسأ  ّینِإ  َّمُهَّللَأ  : » تفگ دیـشک و  اهنآ  رـس  رب  ار  دوخ  كرابم  ناتـسد 
«1 « ؟ ياهدرک هچ  ادخ  لوسر  تناما  اب  وگب  نونکا  مراپسیم » وت  هب  ار 

«2 . » تفر نوریب  تساخرب و  دایز  نبا  سلجم  زا  وگتفگ  نیا  زا  سپ  مقرا  نب  دیز  يربط ، لقن  قباطم 
، دینـشیم ار  اهنآ  هَّللادـیبع  رگا  هک  تخاس  يراـج  ناـبز  رب  يرگید  نانخـس  مقرا  نب  دـیز  دـنتفگ : مدرم  زا  یخرب  تفر ، نوریب  هک  یتقو 

. دناسریم لتق  هب  ار  وا  ًامتح 
؟ تفگ هچ  مدیسرپ  دیوگیم : ربخ  نیا  يوار 

ُدیبَْعلا ِبَرَْعلا ! َرَشْعَم  ای  : » دوزفا سپـس  تسا ؛ هدش  « 3  » ادخ هدنب  کلام  ياهدرب  تفگ : تشذـگیم ، ام  رانک  زا  هک  یماگنه  دـیز  دـنتفگ :
مدرم يا  ِّلُّذلِاب ؛ َیِضَر  ْنَِمل  ًادُْعبَف  ِّلُّذلِاب ، ُْمتیضَرَف  ْمُکَرارِش ، ُِدبْعَتْـسَی  َو  ْمُکَرایِخ  ُُلتْقَی  َوُهَف  َۀَناجْرَم ، َْنبا  ُُمتْرَّمَأ  َو  َۀَمِطاف  َْنبا  ُُمْتلَتَق  ِمْوَْیلا ، َدَْعب 

ار امـش  نابوخ  هک  تسا  یـسک  وا  دـیتخاس . اورنامرف  ار  هناـجرم  رـسپ  دـیتشک و  ار  همطاـف  دـنزرف  دـیاهدرب ! زور ، نیا  زا  سپ  امـش  برع !
دابرود ادخ  تمحر  زا  دریگیم ، يربنامرف  یگدرب و  هب  ار  امش  نادب  دشکیم و 

__________________________________________________

ص 118 ج 45 ، راونالاراحب ، (. 1)
دش جراخ  اجنآ  زا  دوب ، دنلب  هیرگ  هب  شیادص  هک  یلاح  رد  وا  تسا : هدمآ  ص 117 ) ج 45 ،  ) راونالاراحب رد  (. 2)

« تسا هدش  ياهدازآ  کلام  ياهدرب  ًاّرُح ؛ ٌْدبَع  َِکلَم  : » تسا هدمآ  ( 117 / 45  ) راونالاراحب رد  (. 3)
581 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 «. » دش یضار  يراوخ  ّتلذ و  هب  هک  سک  نآ 
دننادرگب هفوک  ياههچوک  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  هک  داد  روتـسد  دایز  نبا  نیا ، زا  سپ  سوواط  نب  دیـس  لقن  قباطم 

«2 (. » دنک ییامنتردق  ات  )
***

نیمه دـندش ، زوریپ  شیافواب  عاجـش و  نارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  دـندروخ و  تسکـش  ـالبرک  رد  هیماینب  هکنیا  رب  لـیلد  نیرتهب 
، نایوگقح نابز  ندـیرب  يارب  تخاس و  ینابـصع  اوسر و  ار  نمـشد  و  داد ، خر  اروشاع  يارجاـم  زا  دـعب  ماـگ  هب  ماـگ  هک  تسا  یثداوح 

. درکیم دیدهت  لتق  هب  ار  اهنآ  هتسویپ 
دایز نبا  ایآ  دـشیم ؛ هئارا  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  نابحم  زا  یکی  هلیـسو  هب  راوخنوخ  رگمتـس و  هورگ  نیا  دـض  رب  ياهزات  دنـس  زور  ره 
ادخ لوسر  دض  رب  ینخس  تسناوتیم  ایآ  دوب ؟ هباحص  ریهاشم  زا  وا  هکیلاح  رد  دنک ، راکنا  ار  مقرا  نب  دیز  ندوب  یباحـص  تسناوتیم 

مانـشد و درکیم و  لتق  گرم و  هب  دیدهت  راچان  دـشیم ، دوخ  ّدـض  رب  مدرم  همه  جیـسب  ببـس  راک  نیا  اب  دـیوگب ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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! تفگیم ازسان 

581 ص :  دیسر .....  شیوزرآ  هب  هک  يدرمریپ  - 10

ربنم هب  دروآ و  درگ  دجسم  رد  ار  مدرم  مدرم ، شروش  زا  يریگولج  دوخ و  درکلمع  هیجوت  یتاغیلبت و  ّوج  داجیا  يارب  دایز » نب  هَّللادیبع  »
. تفر

قح هک  ار  يدنوادخ  ساپس  : » تفگ شنانخس  نمـض  رد  و  دروآ ! اجب  ار  یهلا  يانث  دمح و  تسخن  دایز  نبا  دسیونیم : سوواط  نب  دیس 
«. تشک ار  وگغورد  دنزرف  وگغورد  هَّللاب ) ذوعن   ) دومن و زوریپ  ار  شناوریپ  و  نینمؤملاریما ! درک و  راکشآ  ار  نآ  لها  و 

__________________________________________________

( توافت يرادقم  اب   ) ص 116 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 349 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 1)
ص 203 فوهل ،)  ) فوهلم (. 2)

582 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1  » يدْزأ فیفعنب  هَّللادبع  نایم  نیا  رد 

َدالْوَأ َنُوُلتْقَتَأ  ِهَّللاَّوُدَـع ! ای  ُهُوبَأَو . َکَلَمْعَتْـسا  ِنَمَو  َكُوبَأَو ، َْتنَأ  ِباَّذَْـکلا  َْنبا  َباَّذَْـکلا  َّنِإ  َۀـَناجْرَم ! َْنباَی  : » دز دایرف  تساخرب و  ياج  زا 
( دیزی  ) تسا یسک  نآ  تسوت و  ردپ  وت و  وگغورد ، رسپ  وگغورد  هناجرم ! رسپ  يا  َنیِملْسُْملا ؛ ِِربانَم  یلَع  ِمالَْکلا  اَذِهب  َنوُمَّلَکَتَت  َو  َنیّیبَّنلا 

ربـنم رب  هاـگنآ  دیـشکیم و  ار  ناربماـیپ  نادـنزرف  اـیآ  ادـخ ! نمـشد  يا  تسا . هیواـعم )  ) وا ردـپ  درک و  بوـصنم  ماـقم  نیا  هب  ار  وـت  هک 
.»!؟ دییوگیم نخس  هناحیقو )  ) هنوگنیا ناناملسم ،

؟ تسیک نخس  نیا  هدنیوگ  تفگ : دش و  نیگمشخ  هتفشآ و ) تشادن ، سک  چیه  زا  ار  ینخس  نینچ  راظتنا  هک   ) دایز نبا 
يرادنپیم یـشکیم و  هتـساریپ ، یگدولآ  عون  ره  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  ار  یکاپ  نادـناخ  ایآ  ادـخ ! نمـشد  يا  منم  تفگ : فیفع  نبا 

ربمایپ طسوت  هدش ، نیرفن  دنزرف  هدـش  نیرفن  دـیزی ،)  ) رگنایغط نآ  زا  وت و  زا  هک  راصنا  رجاهم و  نادـنزرف  دـنیاجک  هاثْوَغاو ! یناملـسم !؟
! دنریگب ماقتنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

! دیروآ مدزن  هب  ار  وا  تفگ : دمآرب و  شندرگ  ياهگر  هک  دش  نیگمشخ  نانچ  خساپ  نیا  اب  دایز  نبا 
تـسد زا  ار  وا  دنتـساخرب و  دندوب ، وا  ياهومعرـسپ  هک  دزأ  هلیبق  ناگرزب  هک  دننک  ریگتـسد  ار  يو  ات  دـندروآ  موجه  وس  ره  زا  نارومأم 

. دندناسر شلزنم  هب  دندرب و  نوریب  دجسم  زا  دنتخاس و  اهر  نارومأم 
. دیروایب نم  دزن  هب  دینک و  ریگتسد  ار  دزأ  هلیبق  يانیبان  نیا  دیورب و  تفگ : دایز  نبا 

. دندیدرگ فیفع  نب  هَّللادبع  يریگتسد  عنام  دندرک و  عامتجا  اهینمی  زا  یلیابق  اب  هارمه  دندش  ربخاب  ارجام  زا  هک  دزأ  هلیبق 
عمج ار  رَضُم »  » لئابق دیسر ، دایز  نبا  هب  عامتجا  نیا  ربخ  هک  یماگنه  رگید ، يوس  زا 

__________________________________________________

نیفـص گنج  رد  دید و  بیـسآوا  پچ  مشچ  لمج  گنج  رد  دوب ؛ نادـهاز  زا  هعیـش و  نابوخ  زا  يو  دـسیونیم : سوواط  نب  دیـس  (. 1)
ص فوهل ،)  ) فوهلم . ) تخادرپیم تدابع  زامن و  هب  اجنآ  رد  بش  ات  دوب و  هفوک  دجـسم  مزالم  هراومه  يو  دـش . اـنیبان  شرگید  مشچ 

(203
583 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. درک تیعمج  نآ  اب  گنج  هناور  ار  اهنآ  داد و  رارق  اهنآ  هدنامرف  ار  ثعشا  نب  دمحم  درک و 
فیفع نب  هَّللادبع  لزنم  هب  دایز  نبا  نارای  دـندش و  هتـشک  نایم  نیا  رد  یعمج  هک  اجنآ  ات  داد ، خر  يدـیدش  يریگرد  هورگ  ود  نآ  نایم 
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. دندروآ موجه  هناخ  هب  دنتسکش و  ار  رد  دندیسر و 
: تفگ شرتخد  هب  فیفع  نب  هَّللادبع  داد ؛ رارق  نایرج  رد  ار  ردپ  فیفع  نبا  رتخد 

. هدب نم  هب  ار  مریشمش  سرتم ، مرتخد 
: دناوخیم ار  راعشا  نیا  درکیم و  عافد  شدوخ  زا  ردپ  داد و  ردپ  تسد  هب  ار  ریشمش  زین  رتخد 

ِِرماع ِّما  ُْنباَو  یْخیَش  ٌفیفَع  ِرِهاَّطلا  ِفیفَع  ِلْضَْفلا  ِيذ  ُْنبا  اَنَأ 
ِرِواغُم ُُهْتلَّدَج  ٍلََطب  َو  ِرِساح  َو  ْمُکِعْمَج  ْنِم  ٍعِراد  ْمَک 

. تسا رماع  ّما  رسپ  وا  مردپ و  فیفع  مفیفع ؛ تشرس  كاپ  تلیضف و  بحاص  رسپ  نم  »
«. مدنکفا كاخ  هب  اسآقرب  هلمح  اب  ار  امش  ناناولهپ  دندوب و  هنهرب  ای  دنتشاد و  نت  رب  هرز  هک  نانآ  هچ  ار  امش  دارفا  زا  رایسب  هچ 

نیرهاط ترتع  نادناخ  نالتاق  رجاف و  مدرم  نیا  اب  وت  ربارب  رد  مدوب و  درم  نم  شاک  ناج ! ردپ  تفگ : دید - ار  ردپ  تعاجـش  هک  رتخد -
. مدیگنجیم

ره زا  دبای . تسد  وا  رب  تسناوتیمن  یـسک  درکیم و  عافد  دوخ  زا  هناناج  زین  وا  دـندرک و  هرـصاحم  ار  يو  وس  ره  زا  نانمـشد  ماجنارس ،
ریـشمش تمـس  نامه  هب  زین  وا  و   ) دـنیآیم تمـس  نالف  زا  هک  دزیم  دایرف  درکیم و  ییامنهار  ار  يو  شرتخد  دـندرکیم  هلمح  هک  وس 

. دندش کیدزن  وا  هب  دندرک و  رتگنت  ار  هرصاحم  هقلح  هکنآ  ات  دیشکیم )
. درادن يروای  وا  دناهدرک و  هطاحا  ار  مردپ  هّالُذاو ! دز : دایرف  شرتخد 

: تفگیم دناخرچیم و  ار  ریشمش  فیفع  نب  هَّللادبع 
يرَدْصَم َو  يدِرْوَم  ْمُْکیَلَع  َقاض  يرََصب  ْنَع  یل  ُحَسُْفی  َْول  ُمِْسقُأ 

«. دشیم گنت  امش  رب  دش  دمآ و  هار  دوب ، انیب  ممشچ  رگا  هک  مروخیم  دنگوس  »
584 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. درک راوخ  ار  وت  هک  ساپس  ار  يادخ  تفگ : دید  ار  يو  ات  دایز  نبا  دندروآ ؛ دایز  نبا  دزن  هب  دندرک و  ریگتسد  ار  يو  لاح ، ره  هب 
گنت امـش  رب  ار  جورخ  دورو و  هار  متـشاد  مشچ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  درک ، راوخ  ارم  هنوگچ  ادـخ ، نمـشد  يا  داد : خـساپ  فـیفع  نبا 

(. متشاذگیمن هدوسآ  ار  امش  و   ) مدرکیم
؟ تسیچ موس ) هفیلخ   ) نافع نب  نامثع  هرابرد  ترظن  دیسرپ : دایز  نبا 

؛ داسفا ای  دـشاب  هدرک  حالـصا  بوخ ؛ ای  دـشاب  هدرک  دـب  دراد ، وت  هب  یطبر  هچ  نامثع  داد - مانـشد  ار  وا  و  هناجرم -! رـسپ  يا  داد : خـساپ 
دـیزی و زا  تردـپ و  تدوخ و  هرابرد  نم  زا  یلو  درک . دـهاوخ  يرواد  قح  لدـع و  هب  ناـمثع  مدرم و  ناـیم  تسا و  مدرم  ّیلو  دـنوادخ 

(. مهد خساپ  ات   ) سرپب شردپ 
. یشچب مامت  یخلت  اب  ار  گرم  ات  مسرپیمن  يزیچ  وت  زا  مسق  ادخ  هب  تفگ : دوب ) هدش  هدنامرد  هک   ) دایز نبا 

ْنَأ یِّبَر  َهَّللا  ُلَأْـسَأ  ُْتنُک  ْدَـق  ّینإ  اـمَأ  َنیَملاـْعلا ، ِّبَر  ِهَّللُدْـمَْحلا  : » تفگ دوب ) شاهنیرید  يوزرآ  راـظتنا  رد  اـیوگ  هک   ) فیفع نب  هَّللادـبع 
ُتِْـسئَی يرََـصب  َّفُک  اَّمَلَف  ِْهَیلِإ ، ْمِهِـضَْغبَأَو  ِهِْقلَخ ، ِنَْعلَأ  ْيَدَی  یلَع  َِکلذ  َلَعْجَی  ْنَأ  َهَّللا  ُْتلَأَس  َو  َکُّما ، َكَدـَِلت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َةَداهَّشلا  َِینَقُزْرَی 

تـسا يدنوادخ  صوصخم  شیاتـس  یئاعُد ؛ ِمیدَق  ِیف  ِهِّنَِمب  ََۀباجِْإلا  ِینَفَّرَع  َو  اْهنِم ، ِسْأَْیلا  َدَْعب  اهینَقَزَر  يِذَّلا  ِهَّللُدْمَْحلاَف  َنْآلاَو  ِةَداهَّشلا ، َنِم 
دیامرف میزور  ار  تداهـش  هک  مدرکیم  بلط  دنوادخ  زا  دـیازب ، ار  وت  تردام  هکنآ  زا  شیپ  هک  شاب  هاگآ  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک 

زا مدش  انیبان  هکنآ  زا  سپ  یلو  دـهد . رارق  شدزن  رد  اهنآ  نیرتضوغبم  مدرم و  نیرتنوعلم  تسد  هب  ار  متداهـش  هک  متـساوخ  ادـخ  زا  و 
دنوادخ مسریم و  وزرآ  نآ  هب  يدیماان  نآ  زا  دعب  هک  میوگیم  ساپس  ار  ادخ  نونکا  یلو  مدیدرگ ، دیماان  تداهـش  يوزرآ  هب  یبایتسد 

«. داد ناشن  نم  هب  شتّنم  لضف و  اب  ار  نیشیپ  ياعد  تباجا 
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راد هب  ار  وا  هفوک  « 1 « » هخبس  » هلحم رد  ار  شندب  دندز و  ار  شندرگ  داد  روتسد  دایز  نبا 
__________________________________________________

ص 121) ج 45 ، راونالاراحب ، یقرواپ  . ) تسا هفوک  هسانک »  » هلحم تسا ، رازهروش  يانعم  هب  هک  هخبس »  » زا دوصقم  (. 1)
585 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 . » دنتخیوآ
***

تیبلها مالسا و  نانمـشد  اب  گنج  رد  ار  دوخ  ناوت  بات و  هک  انیبان  يدرمریپ  دنامک ، خیرات  رد  فیفع  نب  هَّللادبع  دننام  يدارفا  نیقی  هب 
راک نیا  رـس  رب  ار  دوخ  ناج  دـنکیم و  عافد  قح  زا  هناناج  دوخ ، لمع  راتفگ و  اـب  نینچ  نیا  هداد ، تسد  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

. تسا هدیسر  ادخ - هار  رد  تداهش  نامه  شاهنیرید - يوزرآ  هب  هک  تسا  لاحشوخ  دراذگیم و 
هب ناـمیا  یگدازآ و  تماهـش و  سرد  دنـشخردیم و  خـیرات  ناـمیخژد  تموـکح  هدـکتملظ  رد  هـک  دنتـسه  ینازورف  ناگراتــس  ناـنیا ،

. دنزومآیم ناناوج - ًاصوصخم  ناگمه - هب  ار  یهلا  ياههدعو 

585 ص :  میقر .....  فهک و  باحصا  يارجام  زا  رتبیجع  - 11

ياههلیبق اههچوک و  همه  نایم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سّدقم  رـس  داد  روتـسد  دایز  نب  هَّللادیبع  هک ، دنکیم  لقن  داشرا  رد  دیفم  خیش 
مدوب هتـسشن  ماهفرغ  رد  نم  دنکیم  لقن  دوب ، ارجام  نیا  دهاش  هک  مقرا  نب  دیز  دریگب . مشچ  رهز  همه  زا  دوخ  نامگ  هب  دننادرگب ؛ هفوک 

، تفرگ رارق  نم  ربارب  رد  سدقم  رس  نآ  هک  یتقو  دنداد . روبع  مرانک  زا  دوب  هزین  زارف  رب  هک  یلاح  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رـس  هک 
میقر فهک و  باحصا  يدرک  نامگ  ایآ  ًابَجَع ؛» اَِنتاَیآ  ْنِم  اُوناَک  ِمِیقَّرلاَو  ِفْهَْکلا  َباَحْصَأ  َّنَأ  َْتبِـسَح  ْمَأ  : » » دناوخیم ار  هیآ  نیا  مدینش 

: متفگ و  مدیزرل )  ) دش و تسار  مندب  رب  يوم  هیآ  نیا  ندینش  اب  « 2 « »؟ دندوب ام  بیجع  تایآ  زا 
يارجام زا   ) رتبیجع رتزیگناتفگـش و  رایـسب  وت  رـس  يارجاـم  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  ُبَجْعَأَو ؛ ُبَجْعَأ  ِهَّللا ! ِلوُسَر  َْنباَـی  ِهَّللاَو  َکُـسْأَر  »

«3 !«. » تسا میقر ) فهک و  باحصا 
***
__________________________________________________

121 ص 119 - ج 45 ، راونالاراحب ، 207 و  ص 203 - فوهل ،)  ) فوهلم (. 1)
هیآ 9 فهک ، (. 2)

ص 121 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 475 و  دیفم ، داشرا  (. 3)
586 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

نینچ ناگمه  ایآ  هکنیا  رد  یلو  دوریم ، رامـش  هب  ترـضح  نآ  نشور  تازجعم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سّدقم  رـس  ندـناوخ  نآرق 
نآرق يادص  ندینش  هکنیا  هب  هجوت  اب  یلو  دراد . وگتفگ  ياج  دنشاب ، هدش  ربخ  اب  هزجعم  نیا  زا  یصاخ  دارفا  ای  دنـشاب و  هدینـش  ار  يرما 

یلع دـیدرگیم و  ماـیق  شروش و  ببـس  اـسب  يا  دـشیم و  سلاـجم  همه  لـقن  داـتفایم ، قاـفتا  ناـگمه  يارب  رگا  هک  تسا  یتازجعم  زا 
ناوتیم تسا ، هدماین  خیرات  ياهباتک  رد  يزیچ  نینچ  هک  اجنآ  زا  یلو  دشیم ، تبث  خیرات  رد  هدرتسگ  روط  هب  مهم  يارجام  نیا  هدعاقلا 

لوسر باحصا  زا  هک  مقرا - نب  دیز  نوچمه  ياهژیو  دارفا  هب  ترضح  نآ  سّدقم  رس  زا  نآرق  يادص  ندینش  هثداح و  نیا  كرد  تفگ ،
. دراد صاصتخا  تشذگ - نیا  زا  شیپ  زین  دایز  نبا  اب  وا  دروخرب  يارجامو  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

ناناوج زا  یعمج  « 1  » میقر فهک و  باحصا  مینادیم  اریز  تسا . هجوت  لباق  زین  سدقم  رـس  نآ  طسوت  هیآ  نیا  توالت  هکنآ  رگید  هتکن 
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توغاط اب  هزرابم  دوخ و  هدیقع  ظفح  يارب  دنتـسیزیم و  سونایقد »  » مان هب  يرفاک  ملاظ و  هاشداپ  يرادمامز  رـصع  رد  هک  دندوب  وجادخ 
هب راغ ، هب  دورو  زا  سپ  دـنداد ؛ جرخ  هب  يدرمناوج  تماقتـسا و  دوخ  نامیا  ظفح  هار  رد  دـندرب و  هاـنپ  هوک  زا  يراـغ  هب  شیوخ ، رـصع 

«2 . » تخیگنارب ار  اهنآ  دنوادخ  هاگنآ  دندرب و  رس  هب  گرم  هب  هیبش  یباوخ  رد  لاس  تدم 309  دنوادخ  نامرف 
هیآ توالت  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رـس  طسوت  نآرق  ندناوخ  یلو  دوب . همه  باجعا  یتفگـش و  هیام  گرزب  هزجعم  نیا  عقاو  رد 

. تسا فهک  باحصا  باوخ  يارجام  زا  رتزیگنا  تفگش  بتارم  هب  هک  تسا  يرگید  زاجعا  قوف ،
رـصع نآ  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دشاب  زین  هتکن  نیا  هب  هراشا  دناوتیم  ترـضح ، نآ  كرابم  رـس  طسوت  تایآ  نیا  ندـناوخ 

باحـصا ترجه  اجک و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ماـیق  هزراـبم و  هتبلا  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هزراـبم  ترجه و  هار  کـیرات ، زیختملظ و 
! اجک فهک 

__________________________________________________

هک دناهتفگ  نارّسفم  زاناققحم  یلو  تسوگتفگ ؛ نارّـسفم  نایم  هورگ ، ود  ایو  دنتـسه  هورگ  کی  میقر  فهک و  باحـصا  هکنیا  رد  (. 1)
هیآ ریسفت  لیذ  هنومن  ریسفت  هب  رتشیب  عالطا  يارب  . ) دناهدوب سونایقد »  » یهاشداپ رصع  يوجادخ  ناناوج  نامه  دنتـسه و  هورگ  کی  اهنآ 

( دینک هعجارم  فهک  هروس   9
فهک هروس   20 تایآ 9 - ریسفت  ج 12 ، هنومن ، ریسفت  هب : دینک  عوجر  (. 2)

587 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

587 ص :  دیزی .....  هب  دایز  نبا  همان  - 12

نومضم زا  دیزی  هک  یماگنه  تخاس . هاگآ  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  ار  وا  تشون و  دیزی  هب  ياهمان  دایز  نب  هَّللادیبع 
ماش هناور  ناریسا  اب  هارمه  ار  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رس  هک  داد  روتـسد  تشون و  هَّللادیبع  هب  ياهمان  خساپ  رد  دش ، ربخاب  همان 

. دیامن
ناشیاههرهچ هک  یلاح  رد  تشاد ، لیسگ  ماش  يوس  هب  رفک  دالب  ناریسا  نوچمه  نانز ، ناریسا و  هارمه  هب  ار  ادهش  ياهرـس  زین  دایز  نبا 

«1 . » داد رارق  دالب  یحاون و  مدرم  هاگن  ضرعم  رد  تخاس و  نایامن  ار 
داجس ماما  ندرگ  هب  يریجنز  لغ و  داد ، روتسد  دایز  نبا  دندادیم ، چوک  هفوک  زا  ار  ناریـسا  ناوراک  هک  یماگنه  دیفم  خیـش  لقن  قباطم 

«2 (. » ِهُِقنُع یلِإ  ٍّلُِغب  َّلُغَف  مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَِعب  َرَمأ  َو  : ) درک رفس  نیا  هناور  ار  وا  عضو  نیا  اب  دنتخادنا و 
***

هب دورو  يارجام  رد  هک  هنوگنامه  دوب ؛ رتزوسناج  البرک  ياهتبیـصم  زا  ماش  هفوک و  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بئاصم  دـسریم  رظن  هب 
ياههرهچ اب  ار  مالـسلا  هیلع  ینیـسح  میرح  نانز  میدرک ، لقن  ربتعم  بتک  زا  ماش  يوس  هب  نتخاـس  هناور  ماـگنه  هب  زین  دـش و  ناـیب  هفوک 

راتفر رفک  دالب  ناریـسا  دـننامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نادـنزرف  اـب  دـنداد و  تکرح  نادرم  ناـیم  بساـنمان  شـشوپو  ناـیامن 
. دندومن

یلو دوب ؛ راوشد  یـسب  نآ  ندرک  رواب  هدمآ ، نآ  دـننام  سوواط و  نب  دیـس  دـیفم و  خیـش  زا  يربتعم  ياهباتک  رد  ارجام  نیا  هک  دوبن  رگا 
تراهط تمـصع و  نادـناخ  رب  ییاهجنر  دزرـس و  ییاهدروخرب  نامیایب ، تسرپایند و  تسپ و  مدرم  نآ  زا  دراد . تیعقاو  اهدروخرب  نیا 

زاب تکرح  زا  نودرگ  خرچ  دوش ، یشالتم  مه  زا  اهنامسآ  تشاد  نآ  ياج  هک  دمآ  دراو 
__________________________________________________

ص 208 فوهل ،)  ) فوهلم (. 1)
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ص 130 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 477 ؛ دیفم ، داشرا  (. 2)
588 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

مغ و رد  دـنازرلیم و  ار  ینادـجو  اب  ناسنا  ره  بلق  هک  یثداوح  دـننامب . نایرگ  هشیمه  يارب  سنا  ّنج و  ددرگ و  یـشالتم  نیمز  دتـسیا ،
. دربیم ورف  ریذپاننایاپ  قیمع و  یهودنا 

دنتسناوتیم اههنحص  نیا  ندید  اب  نایفوک  هنوگچ  دنریگب ! مارآ  دنشاب و  اههنحـص  نیا  دهاش  ناملـسم ! یمدرم  هک  درک  رواب  ناوتیم  ایآ 
!! دندنخب ياهظحل  يارب  یتح  دننک و  یگدنز  یگدوسآ  هب  دنباوخب و  مارآ 

مدرم نیا  رب  فا  دندرکیمن . هاگن  زین  رگیدکی  يور  هب  یتح  دندنکفایم و  ریز  هب  رس  خیرات  هشیمه  ات  مرش ، زا  نانآ  هک  تشاد  نآ  ياج 
! نامیایب افو و  یب 

***

588 ص :  هار .....  نیب  لزانم  - 13

هراشا

ار ناریـسا  ناوراک  هک  دـنداد  روتـسد  قطانم ، همه  مدرم  زا  مشچ  رهز  نتفرگ  تردـق و  رونام  يارب  هفوک  ناراکتیانج  ماش و  ناـیاورنامرف 
. دنبوکیم دوخ  توبات  رب  یخیم  یماگ ، ره  رد  راک  نیا  اب  هکنیا  زا  لفاغ  دننادرگب ، اهرهش  رد  اهرس  هارمه 

نوچ ار  اهنآ  هک  درپس  يذئاع » هبلعث  نب  رّفحم   » هب ناریـسا ، هارمه  هب  ار  اهرـس  دایز  نبا  دیزی ، روتـسد  زا  سپ  دسیونیم : سوواط  نب  دیس 
«1 . » دنناسرب ماش  هب  دننادرگب و  اهرهش  رد  رفک  دالب  ناریسا 

رد ام  هک  « 2  » دناهدرب مان  ار  یلزانم  لتاقم ، ياهباتک  رد  یلو  تسین ، صخشم  بیترت  هب  دنتشذگ ، اهنآ  زا  ماش  هفوک و  هار  نیب  هک  یلزانم 
: مینکیم هراشا  داتفا ، قافتا  اهنآ  رد  یهّجوت  لباق  ثداوح  هک  اهنآ  زا  یخرب  هب  اجنیا 

__________________________________________________

ص 208 فوهل ،)  ) فوهلم (. 1)
يارب هدش و  هدرب  مان  لزنم  زا 20  درفنم  يرظن  ياقآ  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  بانج  مرتحم  دنمشناد  فیلأت  البرک » هصق   » باتک رد  (. 2)

(480 ص 465 - البرک ، هصق  هب : دینک  عوجر   ) تسا هدیدرگ  لقن  ياهثداح  ياهتکن و  یلزنم  ره 
589 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

589 ص :  ۀطقنلا .....  دهشم 

يور رب  ار  ترـضح  نآ  سّدقم  رـس  دندیـسر و  یناکم  هب  هار  نیب  رد  دندربیم ، دوخ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  هک  اهنآ 
اروشاع زور  رد  لاس  ره  نآ  زا  سپ  هک  تساتیاور  و  دیکچ ، گنـس  نآ  يور  رب  سّدقم  رـس  نآ  زا  ینوخ  هرطق  دـنداهن . یگرزب  گنس 

اپرب یمتام  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  دندرکیم و  عامتجا  ناکم  نآ  رد  یحاون  فارطا و  زا  مدرم  دیـشوجیم و  نوخ  گنـس  نآ  زا 
نآ زا  ار  گنس  نآ  داد  روتـسد  يو  هکنآ  ات  تشاد ، همادا  ناورم  کلملادبع  نامز  ات  ارجام  نیا  دندادیم . رـس  هلان  نویـش و  دندومنیم و 

ار شمان  دندرک و  اپرب  ییانب  اجنآ  رد  مدرم  یلو  دشن  هدید  گنس  نآ  زا  يرثا  نآ  زا  سپ  دندرب ؛ یمولعمان  ناکم  هب  هدرک و  لقتنم  ناکم 
«1 . » دندیمان هطقنلا » دهشم   » ای هطقن » »
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589 ص :  بلح ..... 

هب ناریسا  ناوراک  نوچ  دناهتفگ : نآ  يراذگمان  ّتلع  رد  هک  طقـسلا » دهـشم   » مان هب  تسا  یفورعم  هاگترایز  هیروس ) رد   ) بلح رهـش  رد 
«2 . » دندرپس كاخ  هب  اجنآ  رد  ار  وا  تشاد و  مان  نسحم »  » هک دش  طقس  اجنآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  يدنزرف  دندیسر ، ناکم  نیا 

589 ص :  کبلعب ..... 

رهـش نآ  یلاو  هب  دندش ، کیدزن  کبلعب  هب  ناریـسا  ناوراک  نوچ  هک  تسا  هدمآ  اهباتک  زا  یخرب  رد  دـسیونیم : یـسلجم  همالع  موحرم 
اهنآ هارمه  زین  ناکدوک  دنورب ، ناوراک  زاوشیپ  هب  دـنزارفارب و  ار  يزوریپ ) ي   ) اهمچرپ داد  روتـسد  زین  وا  دـنداد ؛ عالطا  ار  ناریـسا  دورو 

اههنحص نیا  نوچ  مالسلا  اهیلع  موثلک  ما  دنتفاتش . ناریسا  ياشامت  هب  دندش و  جراخ 
__________________________________________________

تسا هدرک  لقن  ار  ارجام  نیا  ص 238  مومهملا ، سفن  رد  زین  یمق  سابع  خیش  جاح  موحرم  ص 346 ؛ مّرقم ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
كردم نامه  (. 2)

590 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ار یسک  دنک و  دوبان  ار  امـش  تیعمج  دنوادخ  ْمُُکُلتْقَی ؛ ْنَم  ْمُْکیَلَع  َطَّلَـس  َو  ْمُکَتَْرثَک ، ُهَّللا  َدابَأ  : » دومرف درک و  نیرفن  اهنآ  قح  رد  دید ، ار 

«1 «. » دناسرب لتق  هب  ار  امش  هک  دزاس  ّطلسم  امش  رب 
***

590 ص :  ماش .....  ياغوغ  - 14

هک یتقو  دندناسر . ماش  هقطنم  هب  ادهش  ياهرس  اب  هارمه  اهيدابآ  اهرهش و  رد  شدرگ  زا  سپ  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  نادناخ  يارـسا 
مدرم عامتجا  ِّلـحم  رتمک  هک  ياهزاورد  زا  ار  اـهنآ  هک  تساوخ  رمـش  زا  موثلک  ما  دندیـسر ، دـیزی - تموکح  تختیاـپ  قشمد - کـیدزن 
ربمایپ نادناخ  سیماون  دنوش و  اهرـس  نآ  هجوتم  مدرم  ات  دـنیامن ، رود  اهلمحم  زا  ار  ادهـش  ياهرـس  نینچمه  دـننک و  رهـش  دراو  تسا ،
تکرح اهلمحم  نایم  رد  ًاقیقد  ار  اهرس  هک  داد  روتـسد  ترـضح ، نآ  هتـساوخ  فالخرب  رمـش  یلو  دننکن ؛ هراظن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

! دنک يرتشیب  رظن  بلج  ات  دنهد 
هزاورد رانک  ار  اهنآ  تسخن  دندرک . رهـش  دراو  دوب  مدرم  عامتجا  لحم  هک  « 3 « » تاعاس هزاورد   » زا ار  ناوراک  « 2  » رفص هام  لّوا  زور  رد 

«4 . » دندمآ ناریسا  ناوراک  لابقتسا  هب  نانز  فک  نانک و  يداش  روپیش ، لبط و  اب  مدرم  دنتشاد و  هگن  تاعاس 
ادهش ياهرس  ناریسا و  ناوراک  و  دوب ، هتسشن  دوب  يوما ) دجسم  کیدزن  یناکم  « ) نوریج  » رب فرـشم  هک  یناکم  رد  دوخ  رـصق  رد  دیزی 

لاح نامه  رد  درکیم ، هراظن  ار 
__________________________________________________

ص 126 ج 45 ، راونالاراحب ، (. 1)
هب ناریـسا  ناوراک  دورو  زوریمعفک  حابـصم  ینوریب و  ناحیروبا  ۀیقابلا  راثآ  و  یعیـش ) يربط  نیدـلا  دامع  هتـشون   ) یئاهب لماک  رد  (. 2)

ص 348) مّرقم ، نیسحلا  لتقم   ) تسا هدش  رکذ  رفص  لّوا  زور  ماش ،
هدرک تسرد  تاناویح  زا  یخرب  ناگدنرپ و  لکش  زا  یسم  ياهرکیپ  اجنآ  رد  هک  دوب  نآ  تاعاس ،»  » هب هزاورد  نآ  يراذگمان  ّتلع  (. 3)
هدـمآ یمزراوخ  نیـسحلا  لتقم  رد  هتبلا  دـشیم . صخـشم  زور  تاعاس  رگیدـکی  اب  ناشطابترا  اهنآ و  نایم  رد  یمظن  داجیا  اب  هک  دـندوب 

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 355 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 348) مّرقم ، نیسحلا  لتقم   ) تسا یقاب  زین  نونکا  مه  هزاورد  نیا  راثآ  هک  دندرک  دراو  اموت »  » هزاورد زا  ار  ارسا  ناوراک  هک  تسا 
( توافت يرادقم  اب   ) ص 210 فوهل ،)  ) فوهلم 348 و  ص 347 - مّرقم ، نیسحلا  لتقم  (. 4)

591 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: دورس نینچ  تفرگ و  دب  لاف  هب  ار  نآ  دینش و  ار  یغالک  يادص 

ِنوُریج افَش  یلَع  ُسوُؤُّرلا  َْکِلت  ْتَقَرْشَأَو  ُلوُمُْحلا  َْکِلت  ْتََدب  اَّمل 
ینُویُد ِلوُسَّرلا  َنِم  ُْتیَضَْتقا  ِدَقَف  ْلُقَت  َْوأ ال  ُْلق  ُْتلُقَف : ُبارُْغلا  َبِعَن 

هچ متفگ : وا  هب  تشادرب ، گناب  یغالک  لاح  ناـمه  رد  تشگ ؛ ناـیامن  نوریج  هبل  رب  اهرـس  نآ  دـندش و  رادـیدپ  اـههلفاق  نآ  هک  یتقو  »
وا زا  ار  دـحا و ...  ردـب و  ياههتـشک  ماـقتنا  و   ) متفرگ ادـخ )  ) لوـسر زا  ار  مدوـخ  بلط  نـم  اریز  تـسین )؛ مـهم   ) ینزن اـی  ینزب و  داـیرف 

. دوب مالسا  تاسدقم  مالسا و  هب  هیماینب  دیزی و  نامیا  مدع  رب  مهم  دانسا  نشور و  لئالد  زا  یکی  نیا  و  « 1 («. » مدیشک
يرادـهگن صوصخم  ناکم  رد  عماج - دجـسم  برد  رانک  ار  اـهنآ  دـندرک و  رهـش  دراو  ار  ارـسا  ناوراـک  دـسیونیم : سوواـط  نب  دـیس 

«2 . » دنتشاد هگن  ناریسا -
امش نادرم  زا  ار  اهرهش  درک و  دوبان  تشک و  ار  امش  هک  ساپـس  ار  ادخ  : » تفگ دش و  کیدزن  ناریـسا  ناوراک  هب  يدرمریپ  نایم  نیا  رد 

!!«. دومن زوریپ  امش  رب  ار  دیزی  تخاس و  هدوسآ 
.»؟ ياهدناوخ نآرق  ایآ  درمریپ  يا  َنآْرُْقلا ؛ َْتأَرَق  ْلَه  ُْخیَش ! ای  : » دومرف وا  هب  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما 

.)!؟ راکچ نآرق  اب  ار  امش   ) يرآ داد : خساپ 
«3 « » یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأَال  ُْلق  : » َۀَیآلا ِهِذه  َْتفَرَع  ْلَهَف  : » دومرف

تـسود زج  منکیمن ، تساوخرد  متلاسر  ربارب  رد  امـش  زا  یـشاداپ  چیه  نم  هک  وگب  مدرم  هب  : » دیوگیم هک  یـسانشیم  ار  هیآ  نیا  ایآ   ؛
.»؟] متیب لها  مناکیدزن /[  نتشاد 

!(. دراد یطابترا  هچ  امش  اب  یلو   ) ماهدناوخ ار  هیآ  نیا  نم  يرآ ؛ داد : خساپ  درمریپ 
«. میتسه ام  تیبلها ] یبرق /[  ُْخیَش ؛ ای  یبْرُْقلا  ُنْحَنَف  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

__________________________________________________

(1)
ص 348 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  . 

ص 210 فوهل ،)  ) فوهلم (. 2)
هیآ 23 يروش ، (. 3)

592 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 « » یبْرُْقلا يِِذلَو  ِلوُسَّرِللَو  ُهَسُمُخ  ِهَّلل  َّنَأَف  ٍءیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اَمَّنَأ  اوُمَلْعاَو   » هیآ ایآ  : » دوزفا سپس 

.»؟ ياهدناوخ ار 
. ماهدناوخ ار  هیآ  نیا  يرآ ، تفگ : درمریپ 

«. میتسه ام  تسا ، هدمآ  هیآ  نیا  رد  هک  یبرق  نآ  : » دومرف مالسلا  هیلع  مراهچ  ماما 
«2 ««. » ًاریهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  َهَّللا  ُدیُری  اَمَّنِإ  : » دیامرفیم هک  ياهدناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  : » دومرف هاگنآ 

. ماهدناوخ زین  ار  هیآ  نیا  يرآ ، تفگ : درمریپ 
هیآ دنوادخ  هک  میتسه  یتیبلها  نآ  ام  درمریپ ! يا  ُْخیَش ؛ ای  ِةَراهَّطلا  ِۀَیِآب  انَصَّصَخ  َنیذَّلا  ِْتیَْبلا  ُلْهأ  ُنْحَنَف  : » دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
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«. داد رارق  ام  هژیو  ار  ریهطت 
هورگ نامه  امـش  دنگوس  ادخ  هب  دز : دایرف  دیدرگ و  نامیـشپ  تخـس  دوخ  ياههتفگ  زا  دـش و  تکاس  دینـش ، ار  نانخـس  نیا  هک  درمریپ 

. دیتسه ربمایپ ) نادناخ  زا  هتسیاش و  )
ّدج ّقح  هب  میتراهط و  تمصع و  تیبلها  نامه  ام  دیدرت  نودب  دنگوس ، ادخ  هب  دومرف : درمریپ  نآ  نانخس  دییأت  رد  زین  مالـسلا  هیلع  ماما 

. میتسه هورگ  نامه  ام  هک  دنگوس ! ادخ  لوسر  ام 
: تفگ درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  شرس  تخادنا و  رس  زا  همامع  تسیرگ و  درمریپ 

يارب ياهبوت  هار  ایآ  : » درک ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  سپـس  میوجیم .» يرازیب  اهنآ - سنا  ّنج و  زا  دّمحم - لآ  نانمـشد  زا  نم  ایادخ  »
.»؟ دراد دوجو  نم 

«. دوب یهاوخ  ام ) ناتسود  هرمز  رد  و   ) ام اب  وت  دریذپیم و  ار  تاهبوت  دشخبیم و  ار  وت  دنوادخ  ینک ، هبوت  رگا  يرآ ، : » دومرف وا  هب  ماما 
__________________________________________________

( تسا تیبلها ] ناکیدزن /[  يارب  ربمایپ و  يارب  ادخ و  يارب  نآ  سمخ  دیروآ ، تسد  هب  یتمینغ  هنوگره  دینادب  . ) هیآ 41 لافنا ، (. 1)
( دزاس كاپ  ار  امش  اًلماک  دنک و  رود  تیبلها  امش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخیم  دنوادخ   ) هیآ 33 بازحا ، (. 2)

593 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 ! » درک رداص  ار  يو  لتق  روتسد  دیسر ، دیزی  شوگ  هب  نخس  نیا  هک  یماگنه  یلو  درک ، هبوت  زین  درمریپ 

***
نب ۀیواعم  سپس  نایفسوبا و  نب  دیزی  ماش ، یلاو  تسخن  دندید . دوخ  رب  ار  يوما  نادناخ  هطلس  دنتفریذپ ، ار  مالسا  هک  ادتبا  زا  ماش  مدرم 

مالـسا زا  دوـخ  هـک  هـچنآ  تـشاد و  هـگن  رود  یعقاو  مالـسا  زا  ار  مدرم  دوـخ ، هطلـس  لاـس  لـهچ  تدـم  رد  هیواـعم  «، 2  » دوب نایفـسوبا 
یتموکح نینچ  ثراو  زین  دـیزی  دوب و  هدز  اج  یحو » بتاک   » و نینمؤملا » لاـخ   » ناونع هب  ار  دوخ  وا  درکیم . هضرع  اـهنآ  هب  دیدنـسپیم 

هار هب  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  يرگنشور  زا  سپ  یلو  دیامن ؛ يدروخرب  نینچ  یماش ، هدروخ  بیرف  درمریپ  هک  تسین  بیجع  اذل  و  دوب ؛
. دیسر تداهش  هب  شاهدیقع  هار  رد  تشگرب و  تسار 

مالسلا مهیلع  تیبلها  داجس و  ماما  هب  ردقنآ  دوب و  راوشد  تخس و  رایسب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  يارب  نآ  ّوج  ماش و  عاضوا  لاح ، ره  هب 
: تسا هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  رعش  تیب  نیا  هک  تشذگ  تخس  اجنآ  رد 

ُهُریِسَأ ِدالِْبلا  ِیف  ُدیزَی  ینارَی  ْنُکَأ  َْملَو  ًاقْشَمِد  ْرُْظنَأ  َْمل  َْتَیلایَف 
«3 «. » دیدیمن تراسا  رد  عضو  نیا  اب  ارم  دیزی  دوب و  هداتفین  قشمد  هب  ممشچ  شاک  يا  »

593 ص :  دیزی .....  هاگراب  رد  - 15

یلاح رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیبلها  دسیونیم : سوواط  نب  دیس  موحرم  دندرک . دیزی  سلجم  هب  دورو  هدامآ  ار  ناریـسا  ناوراک 
دراو دندوب ، هتسب  نامسیر  هب  هک 

__________________________________________________

يرادقم اب  ، 122 ص 120 - ج 2 ، جاـجتحا ، 212 و  ص 211 - فوـهل ،)  ) فوـهلم رد  ارجاـم  نیا  ص 129 . ج 45 ، راونـالاراحب ، (. 1)
تسا هدمآ  توافت 

( مهدزیس لاس  ثداوح   ) دعب هب  ص 591  ج 2 ، يربط ، خیرات  هب : دینک  عوجر  (. 2)
ص 110 ج 4 ، زجاعملا ، ۀنیدم  (. 3)
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594 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
نارتخد ریاس  مالـسلا و  اهیلع  بنیز  مالـسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ندرگ  رد  نامـسیر  مّرقم ،»  » لقن قباطم  و  « 1  » دندرک دیزی  سلجم 

نآ دنداتـسیایم ، زاب  نتفر  هار  زا  هک  هاگ  ره  دـنتخاس و  هناور  دـیزی  رابرد  يوس  هب  ار  اهنآ  دـنتخادنا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
«2 ! » دنهد همادا  ناشهار  هب  ات  دندزیم  ار  اهنآ  اهمحریب ،

دراو دندوب ، هتسب  ریجنز  لغ و  هب  ار  ام  هک  یلاح  رد  میدوب  درم  نت  هدزاود  ام  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  زا 
دیزی يا  َِۀلاْحلا ؛ ِهِذه  یلَع  انآَر  َْول  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  َکُّنَظ  ام  ُدیزَی  ای  : » متفگ وا  هب  میتفرگ ، رارق  دـیزی  ربارب  رد  هک  یتقو  دـندرک . دـیزی  سلجم 

.»؟ تفگ دهاوخ  هچ  وت  هرابرد  ینکیم  نامگ  دنیبب ، تلاح  نیا  هب  ار  ام  ادخ  لوسر  رگا 
.»!؟ ینکیم ریسا  ار  ادخ  لوسر  نارتخد  وت  : » تفگ زین  نیسحلا  تنب  همطاف 

. دش دنلب  اههیرگ  يادص  هک  اجنآ  ات  دنتسیرگ  زین  دندوب ) ارجام  رظان  هدرپ  تشپ  زا  هک   ) دیزی هناخ  لها  دنتسیرگیم و  مدرم  نخس  نیا  اب 
»؟ دیوگیم هچ  وت  هرابرد  ینکیم  نامگ  دنیبب ، ریجنز  لغ و  رد  ارم  ادخ  ربمایپ  رگا  : » دومرف دیزی  هب  رگید  راب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

«3 . » دندوشگ ترضح  نآ  زا  ار  ریجنز  لغ و  داد ، روتسد  دید ، نینچ  هک  دیزی 
هاگنآ دنداد ، رارق  شربارب  رد  هدروآ و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سّدقم  رس  ادهش و  ياهرس  داد  روتـسد  دیزی  تسا ، هدش  لقن  نینچمه 

دـیزی و ردـپ  زا  مردـپ  : » تفگیم دـیلابیم و  نم  رب  درم  نیا  : » تفگ درک و  ور  سلجم  لها  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  هب  هراشا  اـب 
!«. داد نتشک  هب  ار  يو  اهنخس ، نیمه  و  مرتهب » وا  دوخ  زا  زین  نم  تسا و  رتهب  وا ، ّدج  زا  مّدج  شردام و  زا  مردام 

شردپ اب  هزرابم  هب  مردپ  هک  دیدید  تسا ، رتهب  نم  ردپ  زا  شردپ  تفگیم  هکنیا  اما 
__________________________________________________

ص 213 فوهل ،)  ) فوهلم (. 1)
ص 350 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  (. 2)
ص 132 ج 45 ، راونالاراحب ، (. 3)

595 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ردام زا  شردام  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هتفگ  نیا  اما  دومن ؛) شزوریپ  و   ) درک يرواد  وا  ردپ  ّدـض  رب  مردـپ  عفن  هب  دـنوادخ  تساخرب و 

ار شّدج  اّما  و  تسا ؛ رتهب  مردام  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  تسا و  هتفگ  تسرد  دنگوس ! مناج  هب  تسا ، رتهب  دیزی 
رتهب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  زا  هک  دنک  اعّدا  دـناوتیمن  دراد ، نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  هک  سک  ره  يرآ ؛ هتـسناد ، مّدـج  زا  رتهب 

«1  ...«. » ِْکلُْملا َِکلام  َّمُهَّللا  ُِلق  : » هک هدناوخن  ار  هیآ  نیا  وا  هکنیا  لثم  تفگ  دیاب  هتسناد ، نم  زا  رتهب  ار  شدوخ  هکنیا  یلو  تسا .
هطلاغم و يراکایر و  شفده  دش و  مولعم  وا  هتشذگ  نانخس  زا  هک  هنوگنامه  تشادن ، نامیا  زین  هلأسم  نیا  هب  دیزی  هک  تسین  یّکـش  هتبلا 

. تسا هدوب  ییاهن  هجیتن  نتفرگ 
هجیتن دـنادب و  دوخ  هار  یتسرد  ّتیناقح و  تمالع  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رب  دوخ  يرهاـظ  يزوریپ  تساوخیم  دـیزی  لاـح ، ره  هب 
 ... اهرلتیه و اهجاجح ، اهدورمن ، اهنوعرف ، نوچمه  دندیسر ، تردق  هب  خیرات  لوط  رد  هک  یناراکتیانج  مامت  هک  تسا  نیا  شلالدتسا 

!! دنیادخ هاگرد  بوبحم  همه 
تّوبن و هشیمه  دـنه ! هیواعم و  رـسپ  يا  : » تفگ دـیزی  هب  خـساپ  رد  ترـضح  نآ  دـیزی ، مراهچ و  ماما  ناـیم  يرگید  ياـهوگتفگ  زا  سپ 

رانک رد   ) بازحا دـحا و  ردـب و  زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  مّدـج  تسا و  هدوب  نم  دادـجا  ناردـپ و  يارب  وت - دـّلوت  زا  شیپ  ییاورنامرف -
رد راّفک  ياهمچرپ  نایفـسوبا )  ) تّدـج و  هیواعم )  ) تردـپ هک  یلاح  رد  تشاد ، رارق  شتـسد  رد  ادـخ  لوسر  مچرپ  دوب و ) ادـخ  لوسر 

!«. دوب ناشتسد 
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: دناوخ ار  راعشا  نیا  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  هاگنآ 
ِمَمْالا ُرِخآ  ُْمْتنَأَو  ُْمْتلَعَف  اذام  ْمَُکل  ُِّیبَّنلا  َلاق  ْذِإ  َنُولوُقَت  اذام 

ِمَِدب اوُجِّرُض  ْمُْهنِمَو  يراسُأ  ْمُْهنِم  يدَقَتْفُم  َْدنِع  یلْهَِأبَو  یتَْرتِِعب 
زا یعمج  دیدرک ؟ هچ  منادناخ  ترتع و  اب  دیتّما - نیرخآ  هکنآ  اب  نم - زا  سپ  امش  دیوگب : امـش  هب  ربمایپ  هک  هاگنآ  تفگ ، دیهاوخ  هچ  »

.»!؟ دیدیشک نوخ  كاخ و  هب  ار  یهورگ  ریسا و  اهنآ 
__________________________________________________

ص 131 ج 45 ، راونالاراحب ، (. 1)
596 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

بکترم منادـناخ  اـهومع و  ردارب و  ردـپ و  قـح  رد  ار  یتیاـنج  هچ  يدرک و  هچ  هـک  یتـسنادیم  رگا  دـیزی ! يا  وـت  رب  ياو  دوزفا : سپس 
رـس ارچ  هکنیا  زا  يدادیم ، رـس  مغ  هلان و  دایرف  یتسـشنیم و  رتسکاخ  يور  رب  يدرکیم و  رارف  اههوک  هب  تشحو ) زا   ) نیقی هب  يدـش ،
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تناما  وا  هکنآ  اب  دیاهتخیوآ ، ناترهش  هزاورد  رـس  رب  ار  مالـسلا  مهیلع  یلع  همطاف و  رـسپ  نیـسح  مردپ ،

. دوب امش  نایم 
«1 «. » مهدیم تراشب  ییاوسر  يراوخ و  هب  دنیآیم ، درگ  مدرم  همه  هک  یتمایق  يادرف  رد  ار  وت  نم  دیزی ) يا  )

***
دهاوخن يرثا  نیرتمک  دوب ، داعملا  موی  ادخ و  هب  نامیا  زا  یلاخ  هک  دیزی  کیرات  لد  رد  نانخـس  نیا  تسنادیم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

ماـش ناسانـشرس  زا  يریثک  هورگ  عمجم ، نآ  رد  یلو  دادیمن ، یتیمها  روما  نیا  هب  هک  دوب  راـکتیانج  راوخبارـش و  يدرم  وا  اریز  دراذـگ 
ناهاش رابرد  هکنیا  هب  هجوت  اب  دراذگیم و  رثا  اهنآ  لد  رد  نانخـس  نیا  دندشیم و  بوسحم  مالـسلا  هیلع  ماما  یعقاو  بطاخم  هک  دندوب 

رفک و رهم  تخاسیم و  رهاظ  ار  هیما  نادـناخ  یعقاو  تیهام  و  تفاییم ، راشتنا  رگید  قطانم  هب  اجنآ  زا  دوب ، رابخا  شخپ  زکرم  اـفلخ ، و 
. دزیم اهنآ  همه  یناشیپ  رب  نالطب  ینامیایب و 

ربمغیپ نادناخ  ناریـسا  البرک و  نادیهـش  سدقم  ياهرـس  هک  ار  دوخ  ییاوسر  دنـس  درخیب ، راکتیانج  هورگ  نیا  تساوخیم  ادخ  يرآ !
. دننک ماع  صاخ و  ياوسر  شیپ  زا  شیب  ار  دوخ  دنربب و  اج  همه  هب  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

596 ص :  مالسلا .....  اهیلع  يربک  بنیز  شورخ  - 16

هک ینوزحم  يادص  اب  دیرد و  نابیرگ  داتفا ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردارب  نینوخ  رس  هب  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  مشچ  هک  یماگنه 
ای : » دز دایرف  تخادنایم  تشحو  هب  ار  اهلد 

__________________________________________________

136 ص 135 - ج 45 ،، راونالاراحب ، (. 1)
597 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

لوسر بوبحم  يا  نیـسح  يا  یفَطْـصُْملا ؛ ِْتِنب  َْنباَی  ِءاسِّنلا ، َةَدِّیَـس  ِءارْهَّزلا  َۀَـمِطاف  َْنباَی  ینِم ، َو  َۀَّکَم  َْنباَـی  ِهَّللا ! ِلوُسَر  َبیبَح  اـی  ُهاْنیَـسُح !
«. یفطصم دمحم )  ) رتخد رسپ  يا  ناهج ، نانز  همه  يوناب  ارهز ، همطاف  رسپ  يا  انم ، هکم و  رسپ  يا  ادخ ،

نآ رد  دنتـسیرگ و  دندوب  سلجم  رد  هک  یناسک  مامت  مالـسلا ، اهیلع  بنیز  يادـن  نیا  اب  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنکیم : لقن  ارجام  نیا  يوار 
 ...!! دوب تکاس  دیزی  لاح 

هباحـص زا  هک   ) یملـسا هزرب  وبا  دزیم . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادند  بل و  هب  نآ  اب  دـندروآ و  ار  شنارزیخ  بوچ  داد  روتـسد  دـیزی 
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نادـند هب  تایتسدـبوچ  اب  ایآ  دـیزی ! يا  تفگ : دـیزی  هب  باـطخ  تشاد ) روضح  سلجم  نآ  رد  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
شردارب مالسلا و  هیلع  نیـسح  نادند  بل و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  مدید  دوخ  مشچ  هب  نم  ینزیم !؟ همطاف  دنزرف  نیـسح 

امش ًاریصَم ؛ ْتَءاسو  َمَّنَهَج  َُهلَّدَعَأَو  ُهَنََعلَو ، امُکَِلتاق  ُهَّللا  َلَتَقَف  ِۀَّنَْجلا ، ِلْهأ  ِبابَش  ادِّیَـس  امْتنَأ  : » دومرفیم دیـسوبیم و  ار  مالـسلا  هیلع  نسح 
دب هتخاـس و  مهارف  ار  منهج  وا  يارب  دـهد و  رارق  نـعل  دروـم  دـشکب و  ار  امـش  هدنـشک  دـنوادخ  دـیتشهب ، لـها  ناـناوج  رورـس  نـت ، ود 

«. تسا یهاگیاج 
. دندرک نوریب  سلجم  زا  ار  وا  داد  روتسد  دش و  نیگمشخ  دیزی 

وا و نامیا  مدـع  رب  يرگید  هدـنز  دنـس  هک  ار  راعـشا  نیا  هدـش ، زوریپ  البرک  رد  درکیم  ناـمگ  دوب و  رورغ  هداـب  زا  تسمرـس  هک  دـیزی 
«1 : » دناوخ دنلب  يادص  اب  دوب ، مالسا  ینابم  هب  تبسن  هیمالآ ،

ْلَسَْألا ِْعقَو  ْنِم  ُجَرْزَْخلا  َعِزَج  اوُدِهَش  ٍرْدَِبب  یخایْشَأ  َْتَیل 
ْلَشَتال ُدیزَی  ای  اُولاق  َُّمث  ًاحَرَف  اوُّلَهَتْساَو  اوُّلَهَأَف 

ْلَعَف َناک  ام  َدَمْحَأ ، یَنب  ْنِم  ْمِقَْتنَأ  َْمل  ْنِإ  َفَْدنِخ  ْنِم  ُتَْسل 
زا هنوگچ  جرزخ  هلیبق  هک  دندیدیم  زورما  دندوب ، هدش  هتشک  ردب ، گنج  رد  هک  نم  ناگرزب  شاک  »

__________________________________________________

ندش هتشک  دحا و  گنج  زا  سپ  ار  يراعشا  يو  تسادخ ، لوسر  تخسرس  نانمـشد  زا  يِرَْعبَز » نب  هَّللادبع   » زا تایبا  نیا  مود  تیب  (. 1)
هلیبق هک  دندیدیم  دندوب و  زورما  ردب  گنج  رد  ام  ناگتشک  شاک  هک  درک  وزرآ  نآ  رد  دورس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارای 

تسا هدورس  دوخ  ار  هیقب  درک و  هدافتسا  تیب  نیا  زا  دیزی  دندرکیم . يراز  هنوگچ  هنیدم ) ناملسم  لیابق  زا   ) جرزخ
598 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. تسا هدمآ  يراز  هب  هزین  تابرض 
! دنکن درد  تتسد  دیزی ! يا  دنتفگیم : دندزیم و  دایرف  يداش  زا  لاح ، نآ  رد 

«« فدنخ  » نادنزرف زا  نم 
«. مریگن ماقتنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   ) دمحا نادنزرف  زا  رگا  متسین ،

: دومرف دناوخ و  اّرغ  ياهبطخ  تساخرب و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  هک  دوب  اجنیا 
اُوبَّذَک ْنَأ  يَأوُّسلا  اوُءاَسَأ  َنیِذَّلا  َۀَِبقاَع  َناَک  َُّمث  : » ُلوُقَی َِکلذَک  ُهَّللا  َقَدَص  َنیعَمْجأ ، ِِهلآَو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّللُدْمَْحلَأ 

«2 «. » نُوئِزْهَتْسَی اَِهب  اُوناَکَو  ِهَّللا  ِتاَیِآب 
ِْهیَلَع َِکبَو  ًاناوَه ، ِهَّللا  یَلَع  اِنب  َّنَأ  يراسُألا  ُقاُست  امَک  ُقاُسن  انْحَبْـصَأَف  ِءامَّسلا ، َقافآَو  ِضْرَْألا  َراـْطقَأ  اـْنیَلَع  َتْذَـخَأ  ُْثیَح  ُدـیِزَی  اـی  َْتنَنَظَأ 

َرُومُْألاَو ٌۀَِقثْوَتْـسُم  ََکل  اْینُّدلا  َْتیَأَر  َنیِح  ًاروُرْـسَم  َنالْذَج  َکِفْطِع  ِیف  َتْرَظَنَو  َکِْفنَِأب ، َتْخَمَـشَف  ُهَْدنِع ، َكِرَطَخ  ِمَظِِعل  َِکلذ  َّنَأَو  ًۀَـمارَک 
اَمَّنِإ ْمِهِسُْفنَّال  ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  اَمَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَی  َالَو  : » َّلَجَوَّزَع ِهَّللا  َلْوَق  َتیِسَنَأ  اًلْهَم ، اًلْهَمَف  اُنناْطلُسَو ، انُْکُلم  ََکل  افَص  َنیِحَو  ٌۀَقِـسَّتُم 

«3 «. » ٌنیِهُم ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ًاْمثِإ  اوُداَدْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن 
تسار دنوادخ  داب . شنادناخ  رب  ادخ و  هداتسرف  رب  ادخ  دورد  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپـسو  دمح  »
هرخـس هب  ار  نآو  دندرک  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  دیـسر  ییاج  هب  دـندش ، بکترم  دـب  لامعا  هک  نانآ  تبقاع  : » دومرف هک  اجنآ  تفگ ،

، يدناشک وس  ره  هب  ناریسا  دننامه  ار  ام  يدرک و  گنت  ام  رب  نوگانوگ ) تاهج  زا   ) ار نامـسآ  نیمز و  هک  نونکا  ایآ  دیزی ! يا  دنتفرگ .»
دزن رد  وـت  تـلزنم  ردـق و  هناـشن  نـیا  يدرک  روـصت  و  یـشابیم ؟ یمارگ  زیزع و  وا  دزن  وـت  میدـش و  راوـخ  ادـخ  دزن  هـب  اـم  يرادـنپیم 

هدمآ و رد  وت  دنمک  رد  ایند  يدـید  هکنیا  زا  يدـش  نامداش  مرخ و  يدـیلاب و  دوخ  هب  هتخادـنا و  ینیب  هب  رورغ  داب  ور ، نیا  زا  تسادـخ ؟
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کُلم هتفای و  ناماس  وت  روما 
__________________________________________________

(25 ص 24 - ج 1 ، يربط ، خیرات  ك : ر . . ) دوشیم بوسحم  دیزی  هلمج  زا  شیرق و  يالعا  ياههّدج  زا  فدنخ  (. 1)
هیآ 10 مور ، (. 2)

هیآ 178 نارمع ، لآ  (. 3)
599 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

هار و   ) دندش رفاک  هک  اهنآ  : » دومرف هک  يدرک  شومارف  ار  دنوادخ  نخس  ایآ  رتهتسهآ ! یمک  سپ  هتفرگ ؛ رارق  وت  رایتخا  رد  ام  تفالخ  و 
؛ دنیازفیب دوخ  ناهانگ  رب  ات  میهدیم  تلهم  نانآ  هب  ام  تسا . ناشدوس  هب  میهدیم ، تلهم  نانآ  هب  رگا  دننکن  رّوصت  دنتفرگ ) شیپ  نایغط 

«. تسا هدش ) هدامآ   ) ياهدننک راوخ  باذع  اهنآ  يارب  و 
: دومرف هدنبوک  هبطخ  نیا  همادا  رد 

، َّنُهَرُوتُس َتْکَتَه  ْدَق  ایابَس ، مَّلَسَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِتاَنب  َُکقْوَسَو  َکَئامِإَو ، َكَِرئارَح  َكُریِدَْخت  ِءاقَلُّطلا ! َْنباَی  ِلْدَْعلا  َنِم  َأ 
ُِّینَّدلاَو ُدیِعَْبلاَو ، ُبیِرَْقلا  َّنُهَهوُجُو  ُحَّفَـصَتَیَو  ِِلقانَْملاَو ، ِلِهانَْملا  ُلْهَأ  َّنُُهفِرْـشَتْسَی  ٍدَلب ، یلا  ٍدَلب  ْنِم  ُءادعَْألا  َّنِِهب  وُدَْحت  َّنُهَهوُجُو ، َْتیَدـْبَأَو 

ْنِم ُهُمَْحل  َتَبَنَو  ِءایِکْزَْألا ، َداـبْکَأ  ُهُوف  َظََـفل  ْنَم  ُۀَـبَقاُرم  یَجتُْری  َْفیَکَو  ٌّیِمَح ، َّنِِهتاـمُح  ْنِم  ـالَو  ُِّیلَو ، َّنِِهلاـجِر  ْنِم  َّنُهَعَم  َْسَیل  ُفیِرَّشلاَو ،
: ٍمِظْعَتْسُم الَو  ٍمِّثَأَّتُم  َْریَغ  ُلوُقَت  َُّمث  ِناغْضَْألاَو ، ِنَحِْإلاَو  ِنآَنَّشلاَو  ِفَنَّشلِاب  اْنَیلِإ  َرَظَن  ْنَم  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  انِضُْغب  ِیف  ُأِْطبَتْسَی  َْفیَکَو  ِءادَهُّشلا ، ِءامِد 

ْلَشَت ُدیزَی ال  ای  اُولاق  َُّمث  ًاحَرَف  اوُّلَهَتْساو  اوُّلَهََأل 
َۀَفْأَّشلا َْتلَصْأَتْساَو  َۀَحْرَْقلا ، َتْأَکَن  ْدَقَو  َِکلذ  ُلوُقَت  َْفیَک ال  َو  َِکتَرَصْخِِمب ، اُهتُْکنَت  ِۀَّنَجلا ، ِلْهَأ  ِبابَـش  ِدِّیَـس  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ایانَث  یلَع  ًایِحَْتنُم 

، ْمِهیِداُنت َکَّنَأ  َتْمَعَز  َکِخایْـشَِأب ، ُِفتْهَتَو  ِِبلَّطُملاِْدبَع ، ِلآ  ْنِم  ِضْرَْألا  ِموُُجنَو  َمَّلَـسَو ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِۀَـیّرُذ  َءامِد  َِکتَقارِِإب 
. َْتلَعَف ام  َْتلَعَفَو  َْتُلق  ام  َْتُلق  ْنُکَت  َْملَو  َتْمَِکبَو ، َْتلَلَش  َکَّنَأ  َّنَّدَوََتلَو  ْمُهَدِرْوَم  ًاکیِشَو  َّنَدِرَتَلَف 

یلص ادخ  لوسر  نارتخد  یلو  یناشنب ، اههدرپ  تشپ  ار  دوخ  نازینک  نانز و  وت  هک  تسا  تلادع  زا  نیا  ایآ  « 1 ! » هدش دازآ  راّفک  رسپ  يا  »
دید ضرعم  رد  ار  نانآ  ياههرهچ  هدیرد و  ار  نانآ  تمرح  هدرپ  هک  یلاح  رد  یناشکب و  وس  نآ  نیا و  هب  هدرک و  ریـسا  ار  هلآ  هیلع و  هللا 
رود دارفاو  دننیشنب  نانآ  ياشامت  هب  نزرب  يوک و  ره  مدرم  ات  ینادرگب ، فلتخم  ياهرهـش  رد  نانمـشد  طسوت  ار  اهنآ  ياهداد ، رارق  مدرم 

؛ دندوبن ناشنارگ  تیامح  نادرم و  نانآ  هارمه  هکنآ  اب  دنزودب ، مشچ  ناشیاههرهچ  هب  فیرش  تسپ و  کیدزن و  و 
__________________________________________________

دیشخب ار  نادناعمو  شیرق  نارس  رگید  هیواعم و  نایفـسوبا و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هکم  حتف  يارجام  هب  تسا  هراشا  (. 1)
ص 337) ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 106 و  ج 21 ، راونالاراحب ، هب : دینک  عوجر  « ) دیدازآ امش  دیورب ! ُءاقَلُّطلا ؛ ُُمتنَأَف  اُوبَهْذإ  : » دومرف و 

600 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ناهد هب  ار  ناکاپ  رگج  شرداـم )  ) هک تشاد  دـیما  سک  نآ  تبقارم  تیاـمح و  هب  ناوتیم  هنوگچ  اریز ) نانخـس ، نیا  زا  دوس  هچ  یلو  )
لها ام  ینمـشد  رد  هنوگچ  و  هدییور !؟ نادیهـش  نوخ  زا  شتـشوگ  و  تسا ) دیزی  گرزب  ردام  راوخرگج  دـنه  ناتـساد  هب  هراشا   ) هتفرگ

دنک و هانگ  ساسحا  هکنآ  یب  هاگنآ - دنکیم و  هاگن  هنازوت  هنیک  هنانیگمشخ و  ترفن ، اب  رورغ و  اب  ام  هب  هک  سک  نآ  دنکن  باتـش  تیب 
: دیوگیم هنارورغم ) و  - ) درامشب گرزب  ار  دوخ  متس  ملظ و 

«. دازیرم تسد  دیزی ! يا  دنتفگیم : دندزیم و  دایرف  رورس  يداش و  زا  دندیدیم و  ار  اههنحص  نیا  دندوب و  نم  دادجا  شاک  يا  »
! ینزیم تشهب  لها  ناناوج  دیس  مالسلا  هیلع  هَّللادبع  ابا  نادند  بل و  رب  هک  ییوگیم  یلاح  رد  ار  هلمج  نیا 

ام لد  مخز  بلطملادبع ، نادناخ  زا  نیمز  ناگراتس  ادخ و  لوسر  نادنزرف  نوخ  نتخیر  اب  هک  یلاح  رد  ییوگن ، نخـس  نینچ  ارچ  يرآ ،
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!؟ دنونـشیم ار  تیادـص  اهنآ  ینکیم  لایخ  ینزیم و  ادـص  ار  تناردـپ  وت  يداد ، رارق  دـیدهت  دروم  ار  اـم  نادـناخ  هشیر  يدوشگ و  ار 
ار نانخـس  نیا  لـال و  تناـبز  دوب و  لـش  تتـسد  شاـک  هک  ینکیم  وزرآ  زور  نآ  دـش ؛ یهاوخ  قـحلم  اـهنآ  هب  يدوز  هب  نکن )! هلجع  )

: دوزفا سپس  يدادیمن .» ماجنا  ار  اهراک  نیا  یتفگیمن و 
ّالِإ َتْزَزَح  الَو  َكَدـْلِج ، ّالِإ  َْتیَرَف  اـم  ِهَّللاَوَف  اـنَتامُح ، َلَـتَقَو  اـنَءامِد ، َکَفَـس  ْنَِمب  َکَبَـضَغ  ْلـِلْحَأَو  اـنِِملاظ ، ْنِم  ْمِقَْتناَو  اـنِّقَِحب ، ْذُـخ  َّمُهَّللَأ 

، ْمُهَلْمَـش ُهَّللا  ُعَمْجَی  ُْثیَح  ِِهتَمُْحل ، َو  ِِهتَْرتَع  ِیف  ِِهتَمْرُح  ْنِم  َتْکَهَْتناَو  ِِهتَّیِّرُذ ، ِءامِد  ِکْفَـس  ْنِم  َْتلَّمََحت  اِمب  ِهَّللا  ِلوُسَر  یلَع  َّنَدِرََتلَو  َکَـمَْحل ،
«1 «. » َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءاَیْحَأ  َْلب  ًاتاَْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  َالَو   » ْمِهِّقَِحب ُذُخْأَیَو  ْمُهَثْعَش ، ُُّملَیَو 

ِباقِر ْنِم  َکَـنَّکَم  َو  َکـَل  يّوَس  ْنَم  ُمَْلعَیَـسَو  ًاریِهَظ ، َلـِیئَْربَِجبَو  ًامیِـصَخ ، َمَّلَـسَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمب  َو  ًاـمِکاح ، ِهَّللاـِب  َُکبْـسَحَو 
. ًاْدنُج ُفَعْضَأَو  ًاناکَم ، ٌّرَش  ْمُکُّیَأَو  ًالََدب ، َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب  َنیِِملْسُملا ،

تشک ار  ام  نایماح  تخیر و  نیمز  رب  ار  ام  نوخ  هک  سک  نآ  رب  ار  تمشخ  ریگب و  ماقتنا  ام ، رب  ِنارگمتس  زا  ناتـسب و  ار  ام  ّقح  ایادخ ! »
. تسرف ورف 

__________________________________________________

(1)
هیآ 169 نارمع ، لآ  . 
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دوباـن ار  دوخ  تقیقح  رد  يدـیربن و  ار  دوخ  تشوگ  زج  يدـیردن و  ار  دوـخ  تسوـپ  زج  تیاـنج ) نیا  اـب   ) دـنگوس ادـخ  هب  دـیزی ) يا  )

رگج نادـناخ و  اب  طابترا  رد  ترـضح  نآ  تمرح  کـته  ادـخ و  لوسر  نادـنزرف  نوخ  نتخیر  زا  هک - يراـب  لـمح  اـب  نیقی  هب  يدرک ؛
رب ار  اهنآ  یناشیرپ  دروآ و  دـهاوخ  درگ  ار  ناـنآ  دـنوادخ  اـج  نآ  رد  دـش ؛ یهاوخ  دراو  ادـخ  لوسر  رب  يراد ، شود  رب  شیاـههشوگ -

دندیواج و ناگدنز  هکلب  دناهدرم ، دناهدش ، هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  نانآ  ربم  نامگ  ،( » يرآ  ) دناتـسب ار  اهنآ  داد  تخاس و  دـهاوخ  فرط 
وـت و ضراـعم  ادـخ  لوـسر  تسادـخ و  شرواد  هک  يوـش  رـضاح  یهاـگداد  رد  هک  سب  نیمه  دـنروخیم .» يزور  ناـشراگدرورپ  دزن 

. وا نابیتشپ  هاوگ و  لیئربج 
يدـب رفیک  هچ  هک  تسناد  دـهاوخ  درک ، راوـس  نیملـسم  هدرگ  رب  ار  وـت  تخاـس و  راوـمه  وـت  يارب  ار  تموـکح  هک  سک  نآ  يدوز  هب 

«. تسا رتناوتان  رتفیعض و  یسک  هچ  رکشل  تسا و  دب  یسک  هچ  هاگیاج  هک  دیمهف  دهاوخ  دش و  دهاوخ  ناملاظ  بیصن 
: درب نایاپ  هب  ار  هبطخ  شاهدنبوک ، نانخس  زا  زارف  نیا  اب  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  هاگنآ 

َروُدُّصلاَو يْربَع ، َنُویُعلا  َّنِکل  َکَخِیبَْوت ، ُِرثْکَتْـسَأَو  َکَـعیِْرقَت ، ُمِظْعَتْـسَأَو  َكَرْدَـق ، ُرِغْـصَتْسََأل  یِّنِإ  َکَـتَبَطاُخم ، یِهاوَّدـلا  َّیَلَع  ْتَّرَج  ِْنَئلَو 
ْنِم ُبَّلَحَتَت  ُهاْوفَألاَو  اِنئامِد ، ْنِم  ُفِْطنَت  يِدـْیَْألا  ِهِذـهَف  ِءاقَلُّطلا ، ِناـْطیَّشلا  ِبْزِِحب  ِءاـبَجُّنلا  ِهَّللا  ِبْزِح  ِلـْتَِقل  ِبَجَْعلا  ُّلُـک  ُبَجَْعلاَـف  ـالَأ  يّرَح ،

. ِلِعارَْفلا ُتاهَّما  اهُرِّفَُعتَو  ُلِساوَعلا ، اُهباْتنَت  یِکاوَّزلا  ُرِهاوَّطلا  ُثَثُجلا  َْکِلتَو  انِموُُحل ،
، ُلَّوَعُْملا ِْهیَلَعَو  یکَتْشُْملا ، ِهَّللا  َیلِإَو  ِدِیبَْعِلل ، ٍماَّلَِظب  َکُّبَر  امَو  َكادَی ، ْتَمَّدَق  ام  اَّلإ  ُدَِجت  َْنیِح ال  ًامَْرغَم  ًاکیِـشَو  اِنب  َدِجََتل  ًامَنْغَم  انَتْذَخَّتا  ِِنَئلَو 
، اهَراع َْکنَع  ُضَحَْرت  الَو  انَدَمَأ ، ُكِرْدـُت  الَو  انَیْحَو ، ُتیُِمت  الَو  انَرْکِذ ، وُحْمَت  ِهَّللاَوَف ال  َكَدـْهُج ، ْبِصانَو  َکَیْعَـس ، َعْساَو  َكَدـْیَک ، ْدِـکَف 

. َنیِِملاّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  الَأ  يِدانُْملا : يِداُنی  َمْوَی  ٌدََدب ؟ ّالِإ  َکُعْمَجَو  ٌدَدَع ، ّالِإ  َکُماّیَأَو  ٌدَنَف ، ّالِإ  َُکیأَر  ْلَهَو 
. ِۀَمْحَّرلاَو ِةَداهَّشلِاب  انِرِخِآلَو  ِةَرِفْغَْملاَو ، ِةَداعَّسلِاب  اِنلَّوَِأل  َمَتَخ  يِذَّلَأ  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو 

. ُلیکَْولا َمِْعنَو  ُهَّللا  اَُنبْسَحَو  ٌدُودَو ، ٌمیحَر  ُهَّنِإ  َۀَفالِْخلا ، اَْنیَلَع  َنِسُْحیَو  َدیزَْملا ، ُمَُهل  َبِجُویَو  َباوَّثلا ، ُمَُهل  َلِمُْکی  ْنَأ  َهَّللا  ُلَأْسَنَو 
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کچوک و ار  وت  شزرا  نیقی ، هب  نم  نادـب )  ) یلو میوگب ، نخـس  وت  اب  هک  هدـناشک  اجنیا  هب  ار  مراک  راگزور ، گرزب  ياهتبیـصم  رگا  »
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. تسا نازوس  اههنیس  نایرگ و  اههدید  هک  منک  هچ  یلو  منکیم ، خیبوت  ار  وت  ناوارف  مرامشیم و  گرزب  ار  وت  شنزرس  و  زیچان ،
نیا زا  ام  ياهنوخ  دنوش و  هتشک  هدش ، دازآ  ِناگدرب  ناطیش و  بزح  تسد  هب  هدیزگرب ، یهلا و  یهورگ  هک  تسا  رایسب  یتفگـش  ياج 

نآ غارـس  هب  هتـسویپ  یـشحو  ياهگرگ  امـش  دـتفیب و  نوریب  امـش  كاپان )  ) ناهد زا  ام  تشوگ  ياههراپ  دـکچب و  كاپان ) ي   ) اـههجنپ
؟ دنلامب كاخ  هب  ار  اهنآ  اهراتفک  هچب  دیئآ و  هزیکاپ  كاپ و  ياهندب 

زج هک  زور  نآ  رد  تفای ، یهاوخ  دوخ  نایز ) هیام  و   ) تمارغ ار  نآ  يدوز  هب  ینادیم ، دوخ  يارب  یتمینغ  ار  اـم  رب ) يزوریپ   ) زورما رگا 
رب اهنت  منکیم و  هوکـش  ادخ  هب  طقف  نم  درک . دهاوخن  متـس  شناگدنب  هب  راگدرورپ ، زگره  و  تفای . یهاوخن  ار  شیوخ  هدرک  لوصحم 

. میامنیم دامتعا  وا 
همه اب   ) دنگوس ادـخ  هب  اّما  ریگ ؛ راک  هب  يراد  هک  یـششوک  ره  نکب و  ار  تشالت  تیاهن  دـنب و  راک  هب  يراد  گنرین  هچ  ره  دـیزی ) يا  )

بیـسآ ام  هاگیاج  تیعقوم و  هب  دومن و  یناوتن  شوماخ  ار  ام  یحو  غارچ )  ) درک و یهاوخن  وحم  اـههرطاخ ) زا   ) ار اـم  داـی  اـهشالت ) نیا 
هب وت  تیعمج  تسا و  كدنا  وت  تلود  نامز  تسـس و  ترظن  يأر و  دش . دهاوخن  كاپ  وت  زا  راک ، نیا  گنن  هّکل  زگره  دناسر . یهاوخن 

«. داب ناملاظ  رب  ادخ  تنعل  : » دهد ادن  يدانم  هک  زور  نآ  رد  دیماجنا  دهاوخ  یگدنکارپ 
هب ار  ام  راک  نایاپ  ترفغم و  تداعـس و  هب  ار  ام  راک  زاغآ  هکنامه  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدـنوادخ  هژیو  شیاتـس  دـمح و 

ار اـم  هک ) مهاوخیم  وا  زا   ) مبلطیم و اـهشاداپ ، رب  ندوزفا  لـماک و  شاداـپ  نادیهـش  نآ  يارب  دـنوادخ  زا  دز . مقر  تمحر  تداـهش و 
«1 «. » تسام یماح  نیرتهب  وا  تسا و  یفاک  ار  ام  دنوادخ  تسا و  رادتسود  نابرهم و  وا  دهد ؛ رارق  اهنآ  کین  نیشناج 

***
ییوگ تسا ؛ مالسا  خیرات  ياههبطخ  نیرتهدنبوک  نیرتحیصف و  زا  یکی  اّرغ ، هبطخ  نیا 

__________________________________________________

( توافت يرادقم  اب   ) 130 ص 122 - ج 2 ، جاجتحا ، 135 و  ص 132 - ج 45 ، راونالاراحب ، 359 ؛ ص 357 - مّرقم ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
603 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

مالـسلا اهیلع  يربک  بنیز  شرتخد  نابز  رب  هدرک و  شوارت  شریظنیب  تعاجـش  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دـنلب  حور  زا  نآ  مامت 
. دیوگیم نخس  ردپ  قطنم  نامه  نابز و  نامه  اب  هک  هدش  يراج 

درک هراشا  نآ  هب  راوتسرهف  ناوتیم  اجنیا  رد  هچنآ  دـبلطیم ، ار  یلقتـسم  باتک  فیلأت  هبطخ ، نیا  ياهيراکهزیر  ایاوز و  لـماک  حرش 
: تسا هتفای  لیکشت  دنکیم ، لابند  ار  مهم  فده  تفه  هک  فلتخم  شخب  تفه  زا  هبطخ  نیا  هک  تسا  نیا 

هاگشیپ رد  ار  شعـضوم  نآرق ، زا  ياهیآ  اب  دنکـشیم و  مه  رد  ار  دیزی  رورغ  هدنبوک ، هلمج  دنچ  اب  مالـسا  عاجـش  يوناب  نیا  تسخن  . 1
یناـسک قیداـصم  زا  وت  ریگن ، یهلا  زاـیتما  رب  لـیلد  ار  تورث  خاـک و  تموـکح و  زا  يروهرهب  زگره  دـیوگیم : دزاـسیم و  نشور  ادـخ 

هب هدرک و  طقاس  زیچ  همه  زا  ار  اهنآ  سپـس  دوش ، نیگنـس  هانگ  راب  زا  اهنآ  تشپ  ات  هدراذـگاو ، دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  یتسه 
! دتسرفیم خزود 

تشز لمع  اب  داد  رارق  وفع  لومـشم  ار  همه  هک  هکم  حتف  رد  دیزی  دادجا  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  راتفر  مود ، شخب  رد  . 2
هدرک و هسیاقم  ْدنادرگیم ، رهش  هب  رهش  ار  اهنآ  ریسا  نادناخ  هدیرب و  ياهرس  هتشک و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  دنزرف  هک  دیزی 

. دنزیم دیزی  یناشیپ  رب  لطاب  رهم 
تـشونرس هب  يدوز  هب  هکنیا  و  دـیامنیم ، وا  نامیا  مدـع  رب  دـیکأت  دـنکیم و  يروآدای  ار  دـیزی  زیمآرفک  ياـههلمج  موس ، شخب  رد  . 3

. دوشیم لصاو  منهج  هب  هدش و  راتفرگ  شدادجا  خایشا و 
اهنآ دوجو  هب  راختفا  دنکیم و  البرک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ  يادهش  ًاصوصخم  نادیهـش  يالاو  ماقم  رب  دیکأت  سپـس  . 4
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. درمشیم نادناخ  نیا  گرزب  زایتما  ار 
ربمغیپ وا  مصخ  تسادخ و  نآ  یـضاق  هک  یهاگداد  نآ  رد  دـنکیم ، هراشا  تمایق  رد  یهلا  لدـع  همکحم  رد  دـیزی  روضح  هب  هاگنآ  . 5

. تسا نشور  یهاگداد  نینچ  نایاپ  دنتسه و  ادخ  ناگتشرف  شنادهاش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
نم هب  راگزور  رگا  دیامرفیم : هک  دح  نآ  ات  دزادرپیم  دیزی  هداعلاقوف  ریقحت  هب  سپس  . 6

604 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
هک منادیمن  يدـح  رد  ار  وـت  نم  ملئاـق ، یـشزرا  وـت  يارب  نم  ینکن  روـصت  دروآ ، وـت  تخت  ياـپ  ریـسا  ینز  تروـص  هب  ارم  درک و  متس 

. تسا يراچان  باب  زا  میوگیم ، نخس  وت  اب  رگا  یشاب و  منانخس  بطاخم 
زاغآ تداعس  تمحر و  اب  هک  دیوگیم  ساپس  توبن  نادناخ  رب  شنارکیب  ياهتمعن  رب  ار  دنوادخ  دوخ ، نانخس  زا  شخب  نیرخآ  رد  . 7

. تفای نایاپ  تمارک  تداهش و  اب  دش و 

604 ص :  دنازرل .....  ار  دیزی  خاک  ياههیاپ  هک  ياهبطخ  - 17

نیـسح ماما  هب  تبـسن  دـهد و  رارق  شیاتـس  انث و  دروم  ار  هیواعم  دورب و  ربنم  رب  داد  روتـسد  دوخ  يرابرد  بیطخ  هب  دـیزی  یتیاور  قباطم 
ماما نانمؤمریما و  هب  تبـسن  رایـسب  درک و  نینچ  زین  بیطخ  دیامن ، يریگهرهب  دوجوم  عضو  زا  دنک و  ییوگدب  شنادـناخ  مالـسلا و  هیلع 

! تفگ ازسان  مالسلا  امهیلع  نیسح 
وت رب  ياو  ِراَّنلا ؛ َنِم  َكَدَعْقَم  ْأَّوَبَتَف  ِِقلاْخلا ، ِطَخَِسب  ِقُولْخَملا  َةاضْرَم  َْتیَرَتْشا  ِدََقل  ُبِطاْخلا ! اَهُّیَأ  َکَْلیَو  : » دروآرب دایرف  داّجس  ماما  ناهگان 

!«. داب ایهم  خزود  شتآ  رد  تهاگیاج  يدروآ ؟ تسد  هب  قلاخ  مشخ  اب  ار  قولخم  يدونشخ  بیطخ ! يا 
نم هب  ایآ  ٌباَوثَو ؛ ٌرْجَأ  ِءالُؤِهلَو  ًیـضِر ، یلاعَت  ِهَّلل  ِهیف  ٍمالَِکب  َمَّلَکَتَأَف  َداوْعَأـْلا  ِهِذـه  یقْرأ  ْنَأ  یل  َنَذْاـَتَأ  : » دومرف درک و  دـیزی  هب  ور  هاـگنآ 
نیا يارب  یشاداپ  رجا و  و  ددرگ ، لاعتم  دنوادخ  يدونشخ  ببس  هک  میوگب  ینانخـس  مورب و  « 1  » اهبوچ نیا  زارف  رب  هک  یهدیم  هزاجا 

.»؟ دشاب هتشاد  یپ  رد  مدرم 
زاب دهد ، هزاجا  دیزی  هک  دندرک  رارـصا  مدرم  یلو  تسوا ، ییاوسر  شماجنارـس  تسنادیم  هک  ارچ  تفریذـپن ، ار  ماما  تساوخ  رد  دـیزی 

و  ) درادن ار  هبطخ  داریا  ییاناوت  يو  اریز  هدب ، هزاجا  وا  هب  : » تفگ شردپ  هب  تشاد  مان  هیواعم  هک  دیزی  رـسپ  هکنآ  ات  تفریذـپن  دـیزی  مه 
(«. دش دهاوخ  هدنمرش 

__________________________________________________

(1)
مان هتسیاش  دوشیمییوگ ، دب  مالسلا  مهیلع  شنادناخ  یلع و  هب  تبسن  نآ  يور  رب  هک  يربنم  دیوگب  دهاوخیم  مالـسلا  هیلع  ماما  ایوگ  . 

!! تسا شزرایب  بوچ  هعطق  دنچ  هکلب  تسین ، ربنم 
605 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

دناهدرب و ثرا  هب  ناشناردپ ) زا   ) ار تحاصف  ملع و  هورگ  نیا  ًاّقَز ؛ َْملِْعلا  اوُّقَزَو  َۀَحاصَْفلاَو  َْملِْعلا  اُوثِرَو  ِءالؤه  َّنإ  : » تفگ شرـسپ  هب  دـیزی 
«. دناهدیشچ دوجو ، مامت  اب  ار  شناد  ملع و 

. دورب ربنم  رب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هک  داد  هزاجا  دیزی  مدرم ، ناوارف  رارصا  اب  ماجنارس 
: دومرف هاگنآ  دروآ . ياج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  تسخن  تفر و  ربنم  رب  ترضح  نآ 

اَّنِم َّنَِأب  اْنلُِّضفَو  َنِینِمؤُْملا ، ِبُوُلق  ِیف  َۀَّبَحَملاَو  َۀَـعاجَّشلاَو  َۀَـحاصَْفلاَو  َۀَـحامَّسلاَو  َْملِْحلاَو  َْملِْعلا  اَنیِطْعُأ  ٍْعبَِـسب : اْنلُِّضفَو  ًاّتِـس  انیِطْعا  ُساّنلا ! اَهُّیَأ 
. ِۀَّمُألا ِهِذه  اْطبِس  اّنِمَو  ِِهلوُسَر ، ُدَسَأَو  ِهَّللا  ُدَسَأ  اّنِمَو  ُراّیَّطلا ، اَّنِمَو  ُقیِّدِّصلا ، اَّنِمَو  ًادَّمَُحم ، َراتْخُملا  َِّیبَّنلا 
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. یبَسَنَو یبَسَِحب  ُُهتْأَْبنَأ  یْنفِْرعَی  َْمل  ْنَمَو  ینَفَرَع ، ْدَقَف  ینَفَرَع  ْنَم 
. میدش هداد  يرترب  یگژیو  تفه  اب  دش و  تیانع  زیچ  شش  ام  هب  مدرم ! يا  »

. دش ینازرا  نانمؤم ، ياهلد  رد  تبحم  تعاجش و  تحاصف و  یگدنشخب و  ملح و  ملع و  ام  اب  زیچ ): شش  نآ  اّما  (و 
تسام زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  ادخ  هدیزگرب  ربمایپ ، هک  میتفای  يرترب  نارگید  رب  روما  نیا  هب  ام  یگژیو ): تفه  نآ  اّما  (و 

ادخ ریش  هزمح )  ) تسام و زا  راّیط  رفعج  تسام و  زا  درک ) قیدصت  ار  شلوسر  ادخ و  ياههتفگ  همه  هک  مالسلا  هیلع  یلع   ) قیّدص نآ  و 
( فاـصوا نیا  اـب   ) ارم هک  سک  نآ  « 1 ، » دنتـسه ام  زا  مالـسلا ) امهیلع  نیـسح  نسح و   ) ربمایپ طبـس  ود  تساـم و  زا  ادـخ  لوسر  ریـش  و 

«. مزاسیم هاگآ  منادناخ  رابت و  لصا و  هب  ار  اهنآ  دناهتخانشن  ارم  زونه  هک  نانآ  يارب  اما  تخانش ، هک  تخانش 
: دومرف دوخ  رتشیب  یفّرعم  رد  ماما  سپس 

ِْریَخ ُْنبا  اَنَأ  يدـَتْراَو ، َرَزَْتئا  ِنَم  ِْریَخ  ُْنبا  اَنَأ  ادِّرلا ، ِفارْطَِأب  َنْکُّرلا  َلَمَح  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  افَّصلاَو ، َمَْزمَز  ُْنبا  اَنَأ  ینِمَو ، َۀَّکَم  ُْنبا  اـَنَأ  ُساـّنلا ! اَـهُّیَأ 
ْنَم ِْریَخ  ُْنبا  اَنَأ  یفَتْحاَو ، َلَعَْتنا  ِنَم 

__________________________________________________

خیش جاح  موحرم  تساهدمآ . یگژیو  شش  ترابع  نیا  رد  یلو  هتسناد ، دوخ  يرترب  هیام  ار  یگژیو  تفه  مالسلا  هیلع  ماما  هکنآ  اب  (. 1)
هیلع يدهم  نآ  َلاجَّدـلا ؛ ُُلتْقَی  يذَّلا  ُّيِدـْهَملا  اَّنِمَو  : » دومرف هنوگ  نیا  ماما  ار  متفه  تلـصخ  هک  دـنکیم  لقن  یئاهب  لماک  زا  یمق  سابع 

ص 261) مومهملا ، سفن   ) تسام زا  زین  دنکیم ) داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهجو   ) دشکیم ار  لاّجد  هک  مالسلا 
606 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ِدِجْسَْملا َیلِإ  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َنِم  ِِهب  َيِرْـسا  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  ِءاوَْهلا ، ِیف  ِقاُرْبلا  یَلَع  َلِمُح  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  یَّبلَو ، َّجَح  ْنَم  ِْریَخ  ُْنبا  اَنَأ  یعَـسو ، َفاط 
ِۀَکئالَِمب یّلَـص  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  ینْدَأ ، َْوأ  ِْنیَـسْوَق  َباق  َناکَف  ّیلَدَـتَف  اـنَد  ْنَم  ُْنبا  اـَنَأ  یهَْتنُْملا ، ِةَرْدِـس  یلِإ  ُلـِیئَْربَج  ِِهب  َغََلب  ْنَم  ُْنبا  اـَنَأ  یـْصقَْألا ،

یّتَح ِْقلَْخلا  َمیِطارَخ  َبَرَض  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  یضَتْرُْملا ، ٍِّیلَع  ُْنبا  اَنَأ  یفطْـصُْملا ، ٍدَّمَُحم  ُْنبا  اَنَأ  یحْوَأ ، ام  ُلیلَْجلا  ِْهَیلِإ  یحْوَأ  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  ِءامَّسلا ،
. ُهَّللا اَّلِإ  َهلِإال  اُولاق :

رد و   ) تشادرب شیابع  اب  ار  دوسالارجح  هک  متـسه  یـسک  نآ  رـسپ  نم  میافـص ، مزمز و  دـنزرف  نم  میاـنم ، هّکم و  دـنزرف  نم  مدرم ! يا  »
( فاوط يارب   ) هک ما  یسک  نیرتهب  دنزرف  نم  دیشوپ ؛ سابل  جح ) يارب   ) هک متـسه  یـسک  نیرتهب  دنزرف  نم  « 1 « ؛) درک بصن  دوخ  ياج 

نم دروآ ؛ اج  هب  جح  تفگ و  هیبلت  هک  ما  یسک  نیرتهب  دنزرف  نم  داد ؛ ماجنا  یعس  فاوط و  هک  مایـسک  نیرتهب  دنزرف  نم  دش ؛ هنهرب  اپ 
زا و   ) دش هدرب  یصقالا  دجسم  هب  مارحلادجسم  زا  هنابـش  هک  ما  یـسک  دنزرف  نم  دش ؛ راوس  قارب  رب  جارعم ) بش  رد   ) هک ما  یـسک  دنزرف 
نم درب ؛ یهلا ) برق  هب  لوصو  هاـگیاج  نیرتـالاب  « ) یهتنملا ةردـس   » هب ار  وا  لـیئربج  هک  ما  یـسک  دـنزرف  نم  تفر ؛) اهنامـسآ  هب  اـجنآ 

یسک دنزرف  نم  دراذگ ؛ زامن  نامسآ  ناگتشرف  اب  هک  متـسه  یـسک  دنزرف  نم  دش ؛ کیدزن  یهلا  برق  ماقم  هب  رایـسب  هک  مایـسک  دنزرف 
ردـقنآ هک  متـسه  یـسک  دـنزرف  نم  میاـضترم ، ِّیلع  یفطـصم و  دّـمحم  دـنزرف  نم  يرآ )؛ ( ؛ درک یحو  وا  هب  لـیلج  دـنوادخ  هک  متـسه 

«. هَّللاّالإ هلإ  ال  دنیوگب : ات  دیشک ، ریشمش  ناشکندرگرب 
نینچ و  دنک ) یثنخ  وا  دض  رب  ار  زارد  نایلاس  ءوس  تاغیلبت  ات   ) تخادرپ مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  رتشیب  یفرعم  هب  همادا  رد  داّجس  ماما 

: دومرف
__________________________________________________

یلص مالسا  ربمایپ  یگلاس  جنپو  یـس  ّنس  رد  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ناتـساد  داتفا . قافتا  تیلهاج  نامز  رد  هک  ییارجام  هب  تسا  هراشا  (. 1)
زا سپ  دننک ؛ ریمعت  ار  ادخ  هناخ  دنتفرگ  میمصت  شیرق  دید . بیسآ  نآ  زا  هبعک  هک  ياهنوگ  هب  دمآ  هکم  رد  یبیهم  لیس  هلآ ، هیلع و  هللا 

نیتسخن دش  داهنـشیپ  هکنآ  ات  تفرگرد ، يدیدش  فالتخا  لیابق  ياسؤر  نایم  هک  دیـسر  دوسالارجح »  » بصن هب  تبون  ادـخ ، هناخ  ریمعت 
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هب ام  تسا و  نیما  دـمحم  وا  دـنتفگ  یگمه  دـش ، دراو  ادـخ  لوسر  ناهگان  دـنریذپب . ّتیمکح  هب  ار  وا  دوش  دراو  افـص  رد  زا  هک  یـسک 
فرط کی  مادـک  ره  هکم  ياسؤر  دـنهد ؛ رارق  دوخ ) يابع   ) هچراپ لخاد  ار  دوسالارجح  داد  روتـسد  ربماـیپ  میتسه . یـضار  وا  تیمکح 

: هب دـینک  عوجر  . ) درک بصن  دوخ  ياج  رد  ار  دوسالارجح  شکرابم ، تسد  اب  ترـضح  نآ  هاگنآ  دـندروآ ، ـالاب  دنتـشادرب و  ار  هچراـپ 
ص 206) ج 1 ، تیدبا ، غورف 

607 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ِهَّللِاب ْرُفْکَی  َْملَو  ٍْنیَنُح ، َو  ٍرْدَِـبب  َلَتاقَو  ِْنیَتَْعیَْبلا ، َعَیابَو  ِْنیَتَرْجِْهلا ، َرَجاهَو  ِْنیَْحمُِرب ، َنَعَطَو  ِْنیَْفیَِـسب ، ِهَّللا  ِلوُسَر  ْيَدَـی  َْنَیب  َبَرَـض  ْنَم  ُْنبا  اـَنَأ 
ِجاتَو َنیِدـِباْعلا ، ِْنیَزَو  َنیِدِـهاجُملا ، ِرُونَو  َنیِِملْـسُْملا ، ِبوُسْعَیَو  َنیِدِْـحلُملا ، ِعِماقَو  َنیِِّیبَّنلا ، ِثِراوَو  نِینِمْؤُْملا ، ِحـِلاص  ُْنبا  اـَنَأ  ٍْنیَع ، َۀَـفْرَط 

. َلِیئاکیِِمب ِروُْصنَْملَأ  َلِیئَْربَِجب ، ِدَّیَؤُملا  ُْنبا  اَنَأ  َنیَِملاعلا ، ِّبَر  ِلوُسَر  َنیِسای  ِلآ  ْنِم  َنیِِمئاْقلا  ِلَْضفَأَو  َنیِرباّصلا ، ِرَبْصَأَو  َنِیئاَّکَبلا ،
ٍْشیَُرق ْنِم  یـشَم  ْنَم  ِرَْخفَأَو  َنِیبِصاّنلا ، ُهَءادـْعَأ  ِدِـهاجُملاَو  َنیِطِـساْقلاَو ، َنِیثِکاَّنلاَو  َنِیقِراْملا  ِِلتاق  َو  َنیِِملْـسُْملا ، ِمَرَح  ْنَع  یِماحُملا  ُْنبا  اـَنَأ 
یِمارَم ْنِم  ٍمْهَـسَو  َنیِکِرْـشُْملا ، ِدِیبُمَو  َنیِدَتْعُْملا ، ِمِصاقَو  َنیِِقباّسلا ، ِلَّوَأَو  َنِینِمْؤُْملا ، َنِم  ِِهلوُسَِرلَو  ِهَّلل  َباجَتْـساَو  َباجَأ  ْنَم  ِلَّوَأَو  َنیِعَمْجَأ ،

، ٌلُولُْهب ٌّیَِهب ، ٌّیِخَس ، ٌحِمَس ، ِهِْملَع ، ِۀَْبیَعَو  ِهَّللا ، ِۀَمْکِح  ِناتُْسبَو  ِهَّللاِْرمَأ ، ِّیلَوَو  ِهَّللا ، ِنیِد  ِرِـصانَو  َنیِِدباْعلا ، ِۀَمْکِح  ِناِسلَو  َنیِِقفانُْملا ، یَلَع  ِهَّللا 
، ًاـنانَج ْمُُهتَْبثَأَو  ًاـَنانِع ، ْمُهَُطبْرأ  ِبازْحَـألا ، ُقِّرَفُمَو  ِبالْـصَألا ، ُعِطاـق  ٌماّوَق ، ٌبَّذَـهُم ، ٌماّوَص ، ٌِرباـص ، ٌماـمُه ، ٌمادـْقِم ، ٌّیِـضَر ، ٌّیِحَْطبَأ ، ٌّیِکَز ،

اهِیف ْمُهُؤَرْذَیَو  یحَّرلا ، َنْحَط  ُۀَّنِعَْألا ، َِتبُرَقَو  ُۀَّنِـسَْألا  ِتََفلَدْزا  اَذِإ  ِبوُرُْحلا  ِیف  ْمُُهنَحْطَی  ٌلِساب ، ٌدَـسَأ  ًۀَمیِکَـش ، ْمُهُّدَـشَأَو  ًۀَـمیِزَع ، ْمُهاْضمَأَو 
. ٌّيِرِجاهُم ٌّيِرَجَش  ٌّيِدُحُأ ، ٌّيِرَْدب  ٌِّیبَقَع ، ٌّیِْفیَخ  ٌّینَدَم ، ٌّیّکَم  ِقارِْعلا ، ُْشبَکَو  ِزاجِْحلا ، ُْثَیل  ِمیِشَْهلا ، ِحیِّرلا  َْورَذ 

. ٍِبلاط ِیبَأ  ُنب  ُّیلَع  يِّدَج  َكاذ  ِْنیَسُْحلاَو ، ِنَسَْحلأ  ِْنیَْطبِّسلاُوبَأَو : ِْنیَرَعْشَْملا ، ُثِراو  اُهْثَیل ، یغَولا  َنِمَو  اهُدِّیَس ، ِبَرَْعلا  َنِم 
«2  » دومن تعیب  رابود  و  « 1  » درک ترجه  رابود  درکیم و  دربن  هزین  ود  اب  ریشمش و  ود  اب  ادخ  لوسر  ربارب  رد  هک  متسه  یـسک  دنزرف  نم  »

کی هزادنا  هب  دیگنج و  مالسا ) نانمشد  اب   ) نینُح ردب و  رد  و 
__________________________________________________

ربمایپ هارمه  فئاطهب  ترجه  هب  هراشا  تسا  نکمم  يرگید  تسا و  هنیدـم  هب  هّکم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترجه  ترجه ، ود  زا  یکی  (. 1)
دشاب تفالخ  مایا  رد  هفوک  هب  ترضح  نآ  ترجه  ای  تثعب و  مهدزای  لاس  رد 

شراوـگرزب ردـپ  یفرعم  رد  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  ماـما  هک  هنوگناـمه  تسا  هـکم  حـتف  لاـس  تـعیب  يرگید  ناوـضر و  تـعیب  یکی  (. 2)
ص 288) ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  ص 168 و  ج 10 ، ریدغلا ، « ) ِناوْضِّرلا َۀَْعَیب  َو  ِْحتَْفلا ، َۀَْعِیب  ِْنیَتَْعیَْبلا : َعَیاب  ُهَّنإ  : » دیامرفیم

608 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
نادـحلم و هدـنبوک  ناربمایپ و  ثراو  دـنزرف  نم  و  منانمؤم ؛ نایم  زا  هتـسیاش ، ناسنا  دـنزرف  نم  دـیزرون ؛ رفک  ادـخ  هب  یندز  مه  رب  مشچ 
ناگدننک و ربص  نیرترباص  و  ادخ ) فوخ  زا   ) ناگدننک هیرگ  راختفا  ِجات  ناگدننک و  تدابع  تنیز  نادهاجم و  رون  ناناملـسم و  گرزب 
. دنتفاتش وا  يرای  هب  لیئاکیم  لیئربج و  هک  متسه  یسک  رسپ  نم  مربمایپ ؛ نادناخ  زا  دنوادخ ) تعاطا  تدابع و  هب   ) ناگدننک مایق  نیرترب 

باحـصا  ) نانکـشنامیپ نیثکان و  و  جراوخ )  ) نید زا  ناگدـش  جراخ  نیقرام و  اب  رگراـکیپ  ناناملـسم و  مرح  زا  رگتیاـمح  دـنزرف  نم 
درف نیرتراختفارپ  دنزرف  نم  متسه . درک ، هزرابم  تخس  رس  ِنانمشد  اب  هک  سک  نآ  و  نایماش ) هیواعم و   ) نارگمتـس نیطـساق و  و  لمج )

تـسخن درف  مالـسا ، رد  نیقباس  نایم  رد  هک  سک  نآ  درک و  تباجا  ار  شلوسر  ادخ و  توعد  هک  متـسه  یـسک  لّوا  دـنزرف  مشیرق و  زا 
نم دوب . ناقفانم  عمج  رب  یهلا  ياهریت  زا  يریت  هک  سک  نآ  دـنزرف  مناکرـشم و  هدـننک  دوبان  نانمـشد و  هدننکـش  مهرد  دـنزرف  نم  دوب .

. متسه وا  ملع  نزخم  دنوادخ و  تمکح  ناتسوب  یهلا و  رما  ّیلو  ادخ و  نید  روای  و  ناگدننکتدابع ، ِتمکح  رگنایب  دنزرف 
رد ماگـشیپ  ادـخ ، ياضر  هب  دونـشخ  هکم ،) لها   ) یحطبا كاپ ، اهیبوخ ، همه  عماج  يورابیز ، هدنـشخب ، شنمگرزب ، هک ، سک  نامه 

. دوب تدابع  زامن و  لها  رایسب  و  یگدولآ ، عون  ره  زا  هزیکاپ  راد ، هزور  رایسب  رباص ، درمدار ، یهلا ، نامرف  ماجنا 
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، رتيوق لد  رتتبالص ، اب  ناگمه  زا  هک  وا  تسسگ . مه  زا  ار  رفک  نوگانوگ  نایهاپس  هزاریش  درب و  نیب  زا  ار  نانمشد  ناوت  هک  سک  نآ 
نادـیم رد  هک  ماگنه  نآ  دوب و  كاب  یب  يریـش  ادـخ ) نید  زا  عاـفد  هار  رد   ) هک وا  دوب . رتریذـپانشزاس  یحور  رتمکحم و  یمزع  ياراد 

درخ بایـسآ ، گنـس  ریز  ياههناد  نوچمه  شیاههبرـض  اب  ار  اهنآ  دـشیم ، کیدزن  مه  هب  نایوجگنج ) بسا  ي   ) اهماجل اـههزین و  دربن 
. تخاسیم رام  ورات  ار  اهنآ  دزاس ، هدنکارپ  ار  كاشاخ  راخ و  هک  يدابدنت  دننامه  درکیم و 

ردب گنج  نارادرس  زا  هک  وا  دوب . « 1  » هبقع و  انم ) رد   ) ْفیَخ دجسم )  ) هنیدم و هّکم و  رابت  زا  يدرم  قارع ، ياوشیپ  زاجح و  ریـش  هک  وا 
حلص يارجام  رد   ) هرجش تعیب  رد  نارضاح  زا  دُحا و  و 

__________________________________________________

رد ياهندرگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  تثعب  مهدزاود  لاس  رد  هنیدم  مدرم  زا  یعمج  طسوت  هک  هبقع »  » تعیب هب  تسا  هراشا  (. 1)
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  اب  هنایفخم  روط  هب  هنیدم  مدرم  زا  یعمج  هک  اجنآ  رد  دـش . فورعم  هبقع »  » نامیپ تعیب و  هب  تفرگ و  تروص  انم 

دوب عاضوا  بقارم  دادیم و  ینابهگن  هندرگ  نآ  هناهد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دندرکیم ، تعیب  وگتفگ و  هلآ 
609 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

نسح و ادخ ، لوسر  طبس  ود  ردپ  « 1 ، » رعشم ود  ثراو  دربن ، هشیب  ریـش  برع ، گرزب  وا  دوب . هنیدم ) هب  هّکم  زا   ) نارجاهم زا  و  هّیبیدح )
«. تسا مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نم  ّدج  وا  يرآ ؛ دوب ؛ نیسح 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
«. مناهج نانز  رورس  دنزرف  نم  میارهز ، همطاف  دنزرف  نم  ِءاسِّنلا ؛ ِةَدِّیَس  ُْنبا  اَنَأ  ِءارْهَّزلا ، َۀَمِطاف  ُْنبا  اَنَأ  »

بوشآ زا  دیزی  دش و  دنلب  هلان  هیرگ و  هب  مدرم  يادص  هک  اجنآ  ات  تخادرپیم ، دوخ  یفرعم  هب  نانچمه  وا  دیوگیم : ثیدـح  نیا  يوار 
. دیوگب ناذا  دنک و  عطق  ار  ترضح  نآ  نخس  هک  داد  روتسد  نّذؤم  هب  ور  نیا  زا  دیسرت ، مدرم  شروش  و 

رتگرزب دـنوادخ  زا  ملاـع  رد  يزیچ  چـیه  ِهَّللا ؛ َنِم  ُرَبْکَأ  َءْیَـش  ـال  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  رَبْکأ » هَّللَأ  رَبْکَأ  هَّللَأ  : » تفگ نّذؤم  هک  یتقو 
«. تسین

هب منوخ  تشوگ و  تسوپ ، وم ، یمَدَو ؛ یمَْحلَو  يرََشبَو  يْرعَش  اِهب  َدِهَش  : » تفگ مالـسلا  هیلع  ماما  ُهَّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  : » تفگ نّذؤم 
«. دهدیم یهاوگ  ادخ  ییاتکی 

؟ َكُّدَج ْمَأ  يّدَج  اذه  ٌدَّمَُحم  : » دومرف درک و  دیزی  هب  ور  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ِهَّللا » ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  : » تفگ نّذؤم  هک  یماگنه 
، ياهتفگ غورد  هک  تسوت  ّدج  ییوگب  رگا  وت »؟ ّدج  ای  تسا  نم  ّدج  دش ) هداد  یهاوگ  وا  تلاسر  هب  هک   ) دمحم نیا  دـیزی ! يا  ُدـیزَی ؛ ای 

؟ يدناسر لتق  هب  ار  شنادنزرف  ارچ  سپ  تسا ) نینچ  نیقی  هب  هک   ) تسا نم  ّدج  رگا  و 
«2 . » داتسیا زامن  هب  ًاروف  ناذا  نایاپ  زا  سپ  اذل  تشگ ؛ كانمیب  مدرم  شروش  زا  دش و  همیسارس  تشادن ، یخساپ  هک  دیزی 

__________________________________________________

(1)
دشاب مارحلارعشم  هب  يرگید  تافرع و  هب  هراشا  یکی  تسا  نکمم  رعشم  ود  . 

ترضح نآ  یمق ، سابع  خیش  جاح  موحرم  لقن  قباطم  . 353 ص 352 - مّرقم ، نیسحلا  لتقم  139 ؛ ص 137 - ج 45 ، راونالاراحب ، (. 2)
ْنَم ُْنبا  اَنَأ  ِءامِّدـلِاب ، ِلَّمَرُْملا  ُْنبا  اَنَأ  َءالَبرَِکب ... ، ِلیتَْقلا  ِْنیَـسُْحلاُْنبا  اـَنَأ  : » دومرف هلمج  زا  درک ، ناـیب  دوخ  یفرعم  رد  زین  يرگید  تـالمج 

دنزرف نم  هدیـسر ؛ تداهـش  هب  البرک  رد  هک  ومه  منیـسح ، دنزرف  نم  ِءاوَْهلا ؛ ِیف  ُرُویُّطلا  ِْهیَلَع  َحان  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  ِءاْملَّظلا ، ِیف  ُّنِْجلا  ِْهیَلَع  یَکب 
هحون و وا  متام  رد  ناگدنرپ  هک  مایسک  دنزرف  نم  دنتسیرگ ، وا  رب  ناینج  هک  مایسک  دنزرف  نم  هدش ، هتشغآ  شنوخ  هب  هک  متسه  یسک 

ص 261) مومهملا ، سفن  « ) دندرک نویش 
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610 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
هب تشادرب و  رـس  زا  همامع  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلانیز  ماما  ِهَّللا » ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  : » تفگ نّذؤم  هک  یماگنه  رگید ، یلقن  قباـطم 
نم ّدـج  ایآ  راوگرزب  زیزع و  ربمایپ  نیا  دـیزی ! يا  دومرف : درک و  دـیزی  هب  ور  سپـس  شاـب . تکاـس  ياهظحل  دّـمحم  ّقح  هب  تفگ : نّذؤم 

يور زا  ار  مردـپ  ارچ  سپ  تسا ، نم  ّدـج  رگا  ییوگیم و  غورد  هک  دـننادیم  نایناهج  همه  تسوت ، ّدـج  ییوگب  رگا  وت ؟ ّدـج  ای  تسا ،
؟ ياهتفرگ تراسا  هب  ار  وا  مرح  نانز  يدرک و  تراغ  ار  وا  لاوما  یتشک و  متس 

دـشاب یـسک  ملاع  رد  رگا  دومرف : مدرم ) هب  باطخ   ) درک و هراپ  ار  شنابیرگ  درب و  تسد  هاگنآ  تفگ و  ار  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما 
؟ درک ریسا  راّفک  دننام  ار  ام  تشک و  ار  مردپ  درم  نیا  ارچ  سپ  منم ، سک  نآ  دشاب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شّدج  هک 

ور هَّللا و  لوسر  دّمحم  ییوگیم : مه  زاب  يدش ، بکترم  ار  تیانج  همه  نیا  دیزی ! يا  دومرف : دـیزی ) هب  باطخ   ) مالـسلا هیلع  ماما  هاگنآ 
. دوب دنهاوخ  وت  نمشد  زور  نآرد  نم  ردپ  ّدج و  هک  تمایق ، زور  زا  وت  رب  ياو  یناوخیم ؟) زامن  و   ) یتسیایم هلبق  هب 

دنداتسیا زامن  هب  یضعب  تساخرب ، ادص  رس و  وهایه و  مدرم  نایم  دیوگب . هماقا  هک  دز  گناب  نّذؤم  هب  دید ، كانرطخ  ار  طیارش  هک  دیزی 
«1 . » دندش قّرفتم  هدناوخن ، زامن  یهورگ  و 

***
هزرل هب  ار  ناـیوما  تموکح  خاـک  درک و  اـپب  ماـش  رد  ییاـغوغ  هدـنبوک ، هداـعلا  قوف  ریظنیب و  بیجع و  هبطخ  نیا  هک  تسادـیپ  هتفگاـن 

همه رد  دعر  شّرغ  دننام  داد و  داب  رب  ار  دوب  هدش  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  دـض  رب  لاس  لهچ  زا  شیب  هک  یموش  تاغیلبت  دروآرد و 
. درک ادص  اج 

تـسار شندب  رب  وم  دناوخیم  ار  نآ  ناسنا  هک  یماگنه  مه  نالا  دراذـگب ، راگدای  هب  دوخ  زا  يرثا  نینچ  دـناوتیم  اّرغ  هبطخ  کی  يرآ 
. دتسرفیم دورد  نارازه  نآ  هدنیوگ  هب  دوشیم و 

__________________________________________________

ص 262 مومهملا ، سفن  (. 1)
611 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

میظع یـسلجم  يزوریپ ، هداب  زا  تسمرـس  دـیزی  هک  درک  داریا  ار  هبطخ  نیا  یطیارـش  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
. دناوخارف سلجم  نآ  هب  ار  فارشا  نایعا و  نینچمه  رگید و  ياهروشک  يارفس  داد و  لیکشت 

ناج حور و  تحارج  رگید و  يوس  زا  رفـس  یگتـسخ  تراسا و  وس و  کی  زا  يوما  نشخ  دادبتـسا  البرک و  هعجاف  زا  یـشان  نیگنـس  ّوج 
مالـسلا امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  يارب  یناوت  دیابن  رهاظ  هب  همه  همه و  موس ، يوس  زا  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  نادناخ  تداهـش  زا  لصاح 

یعمج مالسلا و  اهیلع  بنیز  شاهّمع  هارمه  هب  ار  ترضح  نآ  هک  هژیو  هب  دنک ؛ نایب  یتسرد  هب  ار  شیوخ  يداع  نانخـس  ات  دراذگب  یقاب 
. دندوب هدرک  سلجم  دراو  هتسب و  ینامسیر  هب  یمشاه  نادناخ  زا  رگید 

تحاصف و تیاهن  رد  مامت و  شمارآ  اب  ور  نیا  زا  تسا ؛ ینیسح  تراسج  تعاجـش و  يولع و  تحاصف  شناد و  ثراو  ترـضح  نآ  اّما 
مامت نانآ  رب  ار  تّجح  دنک و  رادیب  ار  ماش  هدز  تلفغ  مدرم  ات  تخادرپ  دوخ  ّدـج  ردـپ و  شیوخ و  یفّرعم  هب  یـسانشتیعقوم  تغالب و 

! درک و  دیامن ،
بارـش دساف و  دیزی  زین  نونکا  دندید و  ار  هیواعم  لثم  ینانمؤمریما ! دندرک و  يرپس  يوما  مالـسا  اب  ار  يرمع  هک  اهنآ  رب  ار  تّجح  يرآ 

دـنادیمن و بتکم  نید و  هب  انـشآ  ار  شدـساف  نادـناخ  دوخ و  زج  دـنکیم و  ار  نیملـسم  هّطخ  تفالخ  نانمؤم و  رب  تماما  ياعّدا  راوخ 
. درک مامت  دنکیم ، یفرعم  نیملسم ! هفیلخ  دض  رب  رگشروش  نید و  زا  جراخ  ار  شکاپ  نادناخ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

- مالسلا هیلع  داجس  ماما  هک  دوشیمن  رـضاح  ادتبا  تسانـشآ ، يوبن  نادناخ  یکاپ  تسادق و  اوقت و  ملع و  يایرد  اب  شیب  مک و  هک  دیزی 
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شیوخ تعارز  يوما  نادناخ  هکارچ  دناوخب ؛ مدرم  يارب  ياهبطخ  دور و  ربنم  زارف  رب  دراد - مادنا  رب  ار  تراسا  رفس و  فعـض  هک  نآ  اب 
راشف رثا  رب  یلو  دـهدیم ؛ داب  رب  ار  نانآ  هلاس  نیدـنچ  لوصحم  مدرم  یهاگآ  دـننادیم  دناهتـشاک و  مدرم  يربخ  یب  لهج و  نیمز  رد  ار 

و دناوخب ، ياهبطخ  مالسلا  هیلع  ماما  دریذپیم  یمومع  راکفا 
612 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

هب هکنآ  نودب  یعمج  تفرگ و  ارف  ار  سلجم  هیرگ  نویـش و  دایرف و  دـش ؛ دـنلب  اهـضارتعا  دـش . شریگنماد  دیـسرتیم  هک  هچنآ  زا  دـیزی 
. دندرک كرت  ار  سلجم  دننک ، ادتقا  نیملسم ! هفیلخ 

612 ص :  دیزی .....  ینکفارف  - 18

ار ارسمرح  هدرپ  دش ، هتخیوآ  شاهناخ  رد  رس  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  دینش  نوچ  رماع - نب  هَّللادبع  رتخد  دنه - مان  هب  دیزی  رـسمه 
رتخد همطاف  دنزرف  رـس  ارچ  دیزی ! يا  تفگ : درک و  دیزی  هب  ور  و  دش . دیزی  سلجم  دراو  یفاک  ِباجح  نودب  لاح و  ناشیرپ  درک و  هراپ 
دینک هلان  نیسح  يارب  يرآ ! تفگ : دیناشوپ و  ار  وا  تساخرب و  دیزی  ياهتخیوآ ؟ نم  هناخ  رد  رـس  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

. دنیرگیم وا  رب  نایشیرق  همه  هک  دیزیرب  کشا  ربمایپ  رتخد  دنزرف  رب  و 
«1 . » دشکب ار  وا  ادخ  درک ، هلجع  نیسح  نتشک  رد  دایز  نب  هَّللا  دیبع  تفگ : دوخ  هئربت  يارب  سپس 

بنیز و هب  و  « 2 ! » دناشنیم دوخ  هرفـس  رـس  رب  ار  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ندروخ  اذغ  ماگنه  یمومع  راکفا  راشف  ندرک  مک  يارب  دیزی 
يارب زور  تفه  تدم  هب  زین  مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  دنیامن و  يرادازع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هک  داد  هزاجا  یمـشاه  ینب  نانز 

ار وا  دنزیرب و  دیزی  رـصق  هب  مدرم  دوب  کیدزن  هک  اجنآ  ات  دندش ، رـضاح  سلجم  نآ  رد  یماش  نانز  درک و  اپرب  ازع  مسارم  ترـضح  نآ 
دزادنیب دایز ) نبا   ) هناجرم رسپ  هدهع  رب  ار  هانگ  درکیم  یعـس  دیزی  سپ  نآ  زا  و  « 3  » دنیامن لیطعت  ار  مسارم  نآ  داد  روتسد  هک  دنشکب 

! دنک یفّرعم  یتیانج  نینچ  ِیلصا  مهّتم  ار  وا  و 
ماما ندش  هتشک  زا  ادتبا  دیزی  دسیونیم : ّتنس - لها  فورعم  دنمشناد  یطویس -

__________________________________________________

ص 143 ج 45 ، راونالاراحب ، (. 1)
كردم نامه  (. 2)

ص 262 مومهملا ، سفن  (. 3)
613 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

وا زا  مدرم  لاح  نیا  اب  یلو  درکیم ، تمادن  راهظا  راک  نآ  زا  نیملـسم  مشخ  رثا  رب  اّما  دش ، لاحـشوخ  شنادـناخ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
«1 . » دنرادب نمشد  ار  وا  هک  دنتشاد  قح  دندوب و  نیگمشخ 

، َةَوادَـعلا ُمِِهبُوُلق  یف  یل  ََعرَز  َو  َنیِِملْـسُْملا  َیلِإ  ِِهْلتَِقب  ینَـضَّغَبَف  : » تفگیم درکیم و  تنعل  ار  هناـجرم  رـسپ  دـیزی  دـنکیم : لـقن  زین  يربط 
رذـب داد و  رارق  ناناملـسم  روفنم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نتـشک  اب  ارم  داـیز  نبا  ًاْنیَـسُح ؛ یلتَق  ْنِم  ُساَّنلا  َمَظْعَتْـسااَِمب  ُرِجاـْفلا  َو  ُّرَْبلا  ِینَـضَّغَبَف 

«2 «. » دنرادیم نمشد  ارم  ناگمه  هدمآ  نارگ  مدرم  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  نتشک  نوچ  و  تشاک . ناشبلق  رد  نم  اب  ار  نانآ  توادع 
رد مالسلا  امهیلع  داجس  ماما  بنیز و  ترضح  هنارگاشفا  ياههبطخ  رثا  رب  یسایس  عضوم  رییغت  دیزی و  یتحلصم  ینیـشنبقع  نیا  نیقی  هب 

نامیـشپ دوخ  راک  زا  دـنار ، نابز  رب  زاغآ  رد  هک  يزیمآتّرـسم  تاملک  نآ  هقباس و  نآ  اب  دـیزی  زگره  هنرگو  دوب ، مدرم  يرادـیب  ماش و 
ناشبـصانم رب  ار  نانآ  نانچمه  درکن و  تازاجم  همکاحم و  زگره  ار  البرک  هثداح  نانیرفآهعجاف  رگید  هناـجرم و  رـسپ  ور ، نیا  زا  دوبن و 

«3 ! » تشاذگ یقاب 
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***

613 ص :  مالسلا .....  هیلع  داجس  ماما  اب  لاهنم  يوگتفگ  - 19

«4 . » دـندوبن هدوسآ  امرـس  زا  بش  امرگ و  زا  زور  نانآ  دـنداد  تنوکـس  ماـش  هبارخ  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هک  یناـمز  تدـم  رد 
هزات ییاوه  ات  دمآ ، نوریب  اجنآ  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  يزور 

__________________________________________________

( ُهوُضِْغُبی ْنأ  ْمَُهل  ٌّقَحَو  ُساّنلا  ُهَضَْغبأَو  کلذ ، یلَع  َنوُِملْسُملا  ُهَتَقَم  اََّمل  َمِدَن  َُّمث  ًالَّوأ ، ْمِِهْلتَِقب  َّرُسَف  . ) ص 232 ءافلخلا ، خیرات  (. 1)
ص 389 ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 2)

ْدَقَو : » دسیونیم طابترا  نیا  رد  تسا - دیزی  هیواعم و  ياهيراکفالخ  هیجوت  ًابلاغ  وا  هویش  هک  ّتنس - لها  بّصعتم  ملاع  ریثک  نبا  (. 3)
؛ َِکلذ ِْهیَلَع  ُبیِعَی  َلَسْرَأ  الَو  ُهَبَقاع ، ـالَو  َکـِلذ ، یلَع  ُْهلِْزعَی  َْمل  ْنِکلَو  وُدـْبَیَو ، ُرَهْظَی  اـمیف  ُهَمَتَـشَو  َکـِلذ ، ِِهْلِعف  یلَع  ٍداـیِز  َْنبإ  ُدـیزَی ]  ] َنََعل

يو هن  درک و  رانکرب  شماقم  زا  ار  وا  هن  یلو  دومن ، تتامش  ار  يو  اراکـشآ  روط  هب  درک و  نعل  یتیانج  نینچ  ببـس  هب  ار  دایز  نبا  دیزی ،
ص 204) ج 8 ، ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  !« ) داتسرف يو  شنزرس  يارب  ار  ياهداتسرف  ای  همان و  یتح  هن  دومن و  تازاجم  ار 

ص 360 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  (. 4)
614 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

يرپس ار  بش  هنوگچ  ادخ ، لوسر  رسپ  يا  ِهَّللا ؛ ِلوُسَر  َْنب  اَی  َْتیَْسمَأ  َْفیَک  : » درک ضرع  دید و  ار  ترضح  نآ  رمع » نب  لاهنم   » هک دنک 
.»؟ يدرک

لاگنچ رد  لیئارـساینب  دـننامه  ام  راـگزور  مُهَءاـِسن ؛ َنُویْحَتْـسَی  َو  ْمُهَءاـْنبَأ  َنوُحِّبَّذـُی  َنوَعِْرف  ِلآ  یف  َلِیئارْـسِإیَنب  ِلـْثِمَک  اْنیَْـسمَأ  : » دومرف
«. دنتشادیم هگن  هدنز  ار  ناشنانز  دنتشکیم و  ار  اهنآ  نارسپ  هک  تسا  ناینوعرف 

هک دـنکیم  رخف  برع  رئاس  رب  شیرق  تساهنآ و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هک  دـنکیم  تاهابم  مجع  مدرم  رب  برع  : » دوزفا هاگنآ 
اَّنِإ َو  ِهَّلل  اَّنِإ  « ؛ دنتخاس هراوآ  زین  ار  یهورگ  دندنارذگ و  غیت  مد  زا  ار  ربمایپ  ِتیبلها  ام  یلو  تساهنآ ، هلیبق  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

«1 «. » َنوُعِجار ِْهَیلِإ 
؛؟ ُفَلَْخلا َمِْعن  ای  َْنیَأ  یلِإ  : » دومرف دمآ و  وا  يوس  هب  هبارخ  زا  ینز  هک  دوب  نتفگ  نخس  لوغـشم  نم  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  دیوگیم : لاهنم 
هک نز  نیا  مدیسرپ  نم  تفر . نز  نآ  يوس  هب  تعرس  هب  دش و  ادج  نم  زا  زین  ترـضح  يوریم »؟ اجک  هب  تیبلها ، هدنامزاب  نیرتهب  يا 

«2 «. » دوب مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح ، نآ  هّمع  دنتفگ  دوب ؟

614 ص :  ماش .....  هدنامزاب  - 20

دندرکیم و ناهنپ  لاسدرخ  نادنزرف  زا  ار  ناردپ  تداهـش  تّوبن ، نادـناخ  نانز  : » هک دـنکیم  لقن  یئاهب  لماک  زا  یمق  ثّدـحم  موحرم 
رـصق کیدزن  یناکم  رد  ار  اهنآ   ) دروآ ماش  هب  ار  ناریـسا  دـیزی  هک  نآ  ات  تشاد  همادا  ارجام  نیا  دـناهتفر . رفـس  هب  ناتناردـپ  دـنتفگیم :
مردپ تفگ : دش و  هتفـشآ  ناشیرپ و  تساخرب ، باوخ  زا  یبش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  هلاس  راهچ  یکرتخد  هکنآ ) ات  دنداد  ناکـسا 

! مدید کنیا  مه  ار  وا  نم  تساجک ؟
؟ تسا ربخ  هچ  دیسرپ : دش و  رادیب  باوخ  زا  دیزی  دندرک . دنلب  نویش  هب  ادص  دنتسیرگ و  دندینش ، ار  نانخس  نیا  هک  یماگنه  نانز 

__________________________________________________

ص 360 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  223 و  ص 222 - فوهل ،)  ) فوهلم (. 1)
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ص 360 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  (. 2)
615 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

دزن ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سّدقم  رـس  هک  یماگنه  دنربب ؛ رتخد  دزن  ار  ردپ  رـس  هک  داد  روتـسد  يو  دندناسر ، دیزی  شوگ  هب  ار  ربخ 
ایند زا  ماش  رد  اهزور  نامه  دش و  رامیب  دز و  دایرف  رتخد  نآ  تسوت ؛ ردپ  رـس  دنتفگ : تسیچ ؟ نیا  دیـسرپ : دندروآ ، لاسدرخ  رتخد  نآ 

. تفر
نآ تسوت . ردپ  رس  نیا  دنتفگ : دنتشاذگ و  یشوپور  رس  نآ  يور  رب  تسا : هدمآ  هدش و  رکذ  رتحورـشم  ناتـساد  نیا  اهباتک  یخرب  رد 

... ؟ درک میتی  یکدوک  رد  ارم  یسک  هچ  ردپ  يا  تفگ : داهن و  نماد  رد  تشادرب و  ار  رس  نآ  رتخد 
ار وا  هک  یتقو  دـش ؛ شوهیب  هک  تسیرگ  ردـقنآ  داهن و  ردـپ  ياهبل  رب  ار  شناـبل  هک  نآ  اـت  تفگ  ناوارف  نانخـس  عون  نیا  زا  رتخد  نآ 

«1 «. » دندرک دنلب  نویش  هیرگ و  هب  ادص  زین  مالسلا  مهیلع  تیبلها  هتفر و  ایند  زا  هک  دندرک  هدهاشم  دنداد  تکرح 
« هّیقر  » وا مان  هک  تسا  نآ  روهـشم  فورعم و  دـنچ  ره  تسا ؛ هدـشن  هدرب  وا  زا  یماـن  ربتعم  عباـنم  رد  تشاد ، ماـن  هچ  رتخد  نیا  هکنیا  اـّما 

ترایز هب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  ناقاتشم  زا  رفن  نارازه  لاس  ره  تسا و  دوجوم  وا  مان  هب  یهوکـشاب  مرح  قشمد  رد  نونکا  مه  هک  تسا 
. دنوریم يو 

دربیم مان  هیقر  زا  دهدیم ، يرادلد  ار  نانز  مالسلا  هیلع  نیسح  دنکیم  لقن  هک  اجنآ  اعوسات  رصع  ثداوح  رد  سوواط  نب  دیـس  موحرم 
توعد يرابدرب  ربص و  هب  ار  اهنآ  داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  بابر  همطاف و  هیقر ، بنیز ، موثلک ، ّما  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دسیونیم : و 

. دوب هلاس  دنچ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  دنزرف  وا  ایآ  هک  تسا  هدرکن  صخشم  یلو  « 2  » درک
تسوا هب  بوسنم  هک  تسا  يربق  قشمد  رد  دیوگیم  دنکیم و  دای  نیسحلا  تنب  هیقر  زا  هعیشلا  نایعا  رد  نیما  نسحم  دیس  همالع  موحرم 

نآ مان  زین  هعیرشلا  نیحایر  رد  « 3»
__________________________________________________

260 ص 259 - مومهملا ، سفن  (. 1)
ص 141 فوهل ،)  ) فوهلم (. 2)
ص 34 ج 7 ، هعیشلا ، نایعا  (. 3)

616 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 . » تسا هدمآ  هیقر  رتخد 

***
هاگراب نآ  ندش  اپرب  سپـس  راب و  ّتقر  شارخلد و  عضو  نآ  اب  ماش  هبارخ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلاسراهچ  ای  هس  رتخد  نداد  ناج 

يارب یمهم  رایـسب  تربع  سرد  هدنامن ، یقاب  اجنآ  رد  يزیچ  هیماینب  يرهاظ  تکوش  همه  نآ  زا  هک  یلاح  رد  شربق ، رب  هوکـشاب  رایـسب 
تکرب هب  هبارخ  نآ  یلو  دـنامن ، یقاب  نآ  زا  يرثا  تشگ و  ناریو  نایوما  تمظع  اب  ياهخاک  نآ  هنوگچ  هک  تسا  هدـش  نانیبتربع  همه 
نارعاش ابدا و  يارب  یغاد  هژوس  عوضوم ، نیمه  و  دـش ، داـبآ  هنوگنیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نادـناخ  زا  ياهلاـسراهچ  لـفط 

نینچ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  نابز  زا  اهنآ  زا  یکی  هلمج  زا  دناهدورـس ؛ هراب  نیا  رد  یبلاـج  اـبیز و  راعـشا  تسا و  هدـش  نادهتکن 
: تسا هدورس 

تسا هناریو  منمشد  رصق  دابآ و  منفدم  تسا  هناختربع  ماش ، نیا  نم ! ربق  نارئاز 
تسا هناشاک  سفق  نیا  ار  يرپ  لابیب و  غرم  ردپیب  ریگتسد و  هلاس ، هس  مدوب  يرتخد 

تسا هنامیپ  مفک  رد  متسم ، هک  وا  درکیم  رخف  دیزی  تردق  بحاص  رگمتس ، یناطلس  دوب 

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 371 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا هناوید  تنطلس  رورغ  زک  يدرم ، هچ  دوخ  هوکش  اب  یهاگتسد  لّلجم ، یخاک  وا  تشاد 
تسا هناد  بآ و  مورحم ز  اسب  وک  یغرم  وچمه  تشخ  ینیلاب ز  كاخ ، زا  يرتسب  نم  متشاد 

__________________________________________________

ص 309 ج 3 ، هعیشلا ، نیحایر  (. 1)
617 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

تسا هنازور  تداع  ار  ناملاظ  ّربکت ، نیا  دجو  ربک و  اب  تنطلس  تخت  هب  وا  دزیم  هیکت 
تسا هناهاش  مترهش  مدیفس ، ور  هشیمه  ناز  دوخ  يور  مداهنیم  هبارخ  راوید  هب  نم 

تسا هنال  هبارخ  نیا  ار  یلبلب  هتسکش  رپ  نفک  نهاریپ ، هنهک  دش  نم  روجنر  نت  رب 
تسا هنادیواج  ود  ره  نم  تّزع  وا ، ّتلذ  نم  راثآ  دش  هدنیاپ  وا ، راثآ  دش  وحم 

617 ص :  مالسلا .....  هیلع  داجس  ماما  هناگ  هس  ياههتساوخ  - 21

نم هک  ياهتساوخ  هس  نآ  تفگ  تساوخ و  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دنک  هنیدم  هناور  ار  ناریـسا  ناوراک  تساوخیم  دیزی  هک  یماگنه 
. نک نایب  مهد  ماجنا  ار  اهنآ  مدوب  هداد  هدعو 

هشوت وا  زا  ات  منیبب ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  میالوم  اقآ و  هرهچ  رگید  راب  کی  هک  تسا  نآ  نم  لّوا  تساوخ  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
. منک یظفاحادخ  يو  زا  مرادرب و 

یهاوخیم رگا  هک  تسا  نآ  نم  موس  تساوخ  رد  دـننادرگرب . ام  هب  ار ، دـناهدرب  تراغ  هب  ام  زا  هچ  ره  هک  تسا  نآ  نم  مود  تساوخرد 
. دناسرب هنیدم )  ) ناشّدج مرح  هب  ار  اهنآ  ات  نک  هارمه  نانز  نیا  اب  ار  یسک  یناسرب ، لتق  هب  ارم 

: تفگ مود  هتساوخ  هب  خساپ  رد  تفریذپن و  هظحل ) نآ  رد   ) ار ماما  لّوا  هتساوخ  دیزی 
مناسریمن لتق  هب  ار  وت  نم  هکنآ  موس  هتساوخ  خساپ  اّما  داد و  مهاوخ  امش  هب  ربارب  دنچ  اهنآ  ضوع  هب  دش ، هتفرگ  امـش  زا  هک  یلاوما  اّما 

. دناسر دهاوخن  هنیدم  هب  ار  نانز  نیا  یسک  وت  زج  و 
هدرب تراغ  هب  ام  زا  هچنآ  هک  تسا  نآ  نم  تساوخ  رد  داب . تدوخ  ینازرا  اهنآ  میرادـن و  تلام  هب  يزاـین  اـم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما 

كود لاوما  نآ  نایم  رد  اریز  دننادرگزاب ، ام  هب  دش ،
618 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

َو اُهتَدالِق ، َو  اُهتَعَنْقِم ، َو  ٍدَّمَُحم ، ِْتِنب  َۀَمِطاف  ُلَْزغَم  ِهیف  َّنِأل  دوب ...( . مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نهاریپ  دنبندرگ و  هعنقم و  یگدنـسیر و 
(. اهُصیمَق

. دوزفا نآ  رب  رانید  تسیود  زین  شدوخ  دننادرگرب و  ار  هدش  تراغ  لاوما  داد  روتسد  دیزی  هاگنآ 
«1 . » درک میسقت  ارقف  نایم  و  تفرگ ، ار  رانید  تسیود  نآ  مالسلا  هیلع  مراهچ  ماما 

لاوما دـننک و  تنیز  ار  اهلمحم  داد  روتـسد  دـیزی  ماش ، زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوراک  تکرح  ماگنه  هک  تسا  هدـش  لقن  نینچمه 
، هدیسر امش  هب  هک  ییاه  تبیصم  ربارب  رد  ار  لاوما  نیا  تفگ : مالـسلا  اهیلع  موثلک  ّما  هب  هاگنآ  دنهدب و  ینیـسح  مرح  نادناخ  هب  یناوارف 

. دیرادرب
یلاوما ام  هب  لباقم  رد  یناسریم و  لتق  هب  ار  ام  تیب  لها  مردارب و  یمرـش ! یب  ایحیب و  وت  ردقچ  دیزی  يا  دومرف : مالـسلا  اهیلع  موثلک  ّما 

«2 (. » دوب دهاوخن  نینچ  زگره  ینک ، ناربج  ار  نآ  ات   ) یهدیم
***
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هتـسکش گرزب  يارجام  نیا  رد  ار  دوخ  وا  دوب و  هدـش  هتخیگنارب  دـیزی  ّدـض  رب  ماش  مدرم  یمومع  راـکفا  هک  دـهدیم  ناـشن  ارجاـم  نیا 
وا ربارب  رد  میلـست  مدع  اب  تیبلها  یلو  دهاکب ، مدرم  مشخ  زا  زیمآّتبحم ، رهاظ  هب  ِتامادقا  نیا  اب  درکیم  یعـس  راچان  دیدیم ، هدروخ 

. تخاس نماان  هیماینب  نادناخ  يارب  ار  نما  طیحم  نآ  دنام و  یقاب  ماش  مدرم  ناهذا  رد  تارطاخ  نیا  دنداد . ناشن  ار  شیوخ  مشخ 

618 ص :  سّدقم .....  رس  نفد  لحم  - 22

: دسیونیم مومهملا  سفن  رد  یمق  ثّدحم  موحرم  تسوگتفگ . ناخّروم  نایم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سّدقم  رس  نفد  ّلحم  هرابرد 
__________________________________________________

ص 224 فوهل ،)  ) فوهلم (. 1)
( صیخلت فّرصت و  یکدنا  اب   ) ص 197 ج 45 ، راونالاراحب ، (. 2)

619 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
هنیدم رادنامرف  دیعـس  نبورمع  دزن  ار  سّدقم  رـس  نآ  دیزی  دـنتفگ : یهورگ  تسا ؛ رظن  فالتخا  ترـضح  نآ  سّدـقم  رـس  نفد  ّلحم  رد 

شردام ربق  راـنک  عیقب - رد  ار  نآ  داد  روتـسد  سپـس  دتـسرفب ؛ نم  يارب  ار  رـس  نیا  دـیزی  متـساوخیمن  زگره  نم  تفگ : ورمع  داتـسرف .
«1 . » دننک نفد  مالسلا - اهیلع  همطاف  ترضح 

رد تفرگ و  ار  نآ  روهمجنبروصنم  ماـن  هب  یـصخش  هکنآ  اـت  تشاد ، هگن  دوـخ  هنازخ  رد  ار  سّدـقم  رـس  نآ  دـیزی  دـنیوگیم : یـضعب 
. درک نفد  قشمد ) رد   ) سیدارفلا باب  یکیدزن 

درک نفک  ابید  هماج  جنپ  رد  تفای و  ار  نآ  شتفالخ  نامز  رد  کلملادبع  نب  نامیلس  هکنآ  ات  دوب ، دیزی  هنازخ  رد  رـس  نآ  دنیوگ : یخرب 
. دندرک نفد  دراذگ و  زامن  نآ  رب  باحصا  زا  یهورگ  اب  و 

كاخ هب  فیرـش  دسج  رانک  دنادرگزاب و  البرک  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ار  فیرـش  رـس  نآ  هک  دـندقتعم  هیماما  ياملع  روهـشم  یلو 
«2 «. » تسا هدرک  نفد  فجن  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ربق  کیدزن  ای  درپس و 

نآ فیرش  رکیپ  رانک  هدش و  هدنادرگ  زاب  البرک  هب  ترضح  نآ  سّدقم  رس  هک  تسا  هدش  تیاور  دسیونیم : زین  سوواطنبدیـس  موحرم 
«3 . » تسا هدش  هدرپس  كاخ  هب  ترضح 

اب رظن  نیا  دش ، نفد  شفیرش  رکیپ  رانک  البرک  رد  ترضح  نآ  سّدقم  رـس  هک  تسا  نآ  هیماما  ناملاع  نایم  فورعم  روهـشم و  نیاربانب ،
رییغت ماش و  رد  مالسلا  امهیلع  يربک  بنیز  داجس و  ماما  ياههبطخ  زا  دعب  اریز  تسا . رتراگزاس  نامز  نآ  یخیرات  طیارش  دهاوش و 

__________________________________________________

رد هن  هدش ، نفد  شدوخ  هناخ  رد  هک  تسا  نآ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  نفدم  رد  حیحـص  لوق  دسیونیم : یمق  ثدحم  موحرم  (. 1)
ص 269) مومهملا ، سفن  ( ؛ عیقب

ص ج 45 ، راونالاراحب ،  ) تسا هدرک  لقن  يرتشیب  لیـصفت  اـب  ار  لاوقا  نیمه  زین  یـسلجم  همـالع  موحرم  ص 269 ، موـمهملا ، سفن  (. 2)
(145 - 144

ص 225 فوهل ،)  ) فوهلم (. 3)
620 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

فیرش رس  نآ  هک  تسا  یعیبط  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  رظن  بلج  يارب  دیزی  شالت  ناماس و  نآ  مدرم  یمومع  راکفا  ماش و  رهـش  عاضوا 
. دهد لیوحت  مالسلا  هیلع  ماما  هبو  دراذگن  یقاب  ماش  رد  ار 

ترفن ببـس  تسا و  فراعتم  ریغ  لومعم و  فالخ  اًلماک  لاس  دنچ  يارب  نآ  يرادهگن  هنازخ و  رد  سدـقم  رـس  ندراذـگ  نآ ، رب  هوالع 
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. دسریم رظن  هب  رتکیدزن  عقاو  هب  هیماما  ياملع  روهشم  رظن  اذل  دیدرگیم ؛ يوما  نادناخ  زا  مدرم  رتشیب 
هب ار  دیزی  تقفاوم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  یماگنه  دسیونیم : زین  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لتقم  باتک  هدنـسیون  مّرقم »  » موحرم

ماما درپس و  ترضح  نآ  هب  ار  اهرس  زین  دیزی  دراپسب و  كاخ  هب  البرک  رد  ار  اهنآ  ات  درک  بلط  وا  زا  ار  ادهش  ياهرـس  همه  دروآ ، تسد 
«1 . » درک قحلم  ناشفیرش  ياهندب  هب  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع 

620 ص :  ماش .....  زا  تکرح  - 23

يربک و بنیز  طسوت  يرادازع  ییاپرب  ماـش و  عاـضوا  رییغت  مالـسلا و  اـهیلع  يربک  بنیز  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماـما  ياـههباطخ  زا  سپ 
ار اهنآ  داد  روتـسد  ور  نیا  زا  دراد . هگن  ماش  رد  ار  نانآ  هک  دـیدن  تحلـصم  نیا  زا  شیب  دـیزی  ماش ، رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  نادـناخ 

. دنیامن هنیدم  هب  تشگزاب  هدامآ 
دنک نتفر  هدامآ  ار  اهنآ  تساوخ  دوب ، هدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  « 2  » ریشب نب  نامعن  زا  دیزی  یسلجم ، هماّلع  لقن  قباطم 

. دناسرب هنیدم  هب  تبقارم  تحت  مارتحا و  اب  ار  نانآ  هک  دزاس  هارمه  اهنآ  اب  ار  نایماش  زا  يدامتعا  دروم  نیما و  درم  و 
تساوخ و ار  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  دیزی ، دش ، تکرح  هدامآ  ناوراک  هک  هاگنآ 

__________________________________________________

ص 362 مرّقم ، نیسحلا  لتقم  (. 1)
رانکرب و يرادنامرف  زاار  وا  دیزی  دوب . اجنآ  رادـنامرف  هفوک ، هب  ملـسم  ترـضح  دورو  ماگنه  هک  تسا  یـسک  نامه  ریـشب  نب  نامعن  (. 2)
ار مدرم  دیزی ، تکاله  زا  سپ  دوب ، اشوک  هیواعم  شردپ  دیزی و  زا  تیامح  رد  و  دـمآ ، ماش  هب  وا  تشامگ . اجنآ  رب  ار  دایز  نب  هَّللادـیبع 

حرش باعیتسا ،  ) دنتشک ار  وا  لاس 64  رد  تیاهن  رد  دـندرک و  تفلاخم  وا  اب  صمح  یلاها  درکیم ؛ بیغرت  ریبز  نب  هَّللادـبع  اـب  تعیب  هب 
( ریشب نب  نامعن  لاح 

621 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
هتشک زا  مدادیم و  وا  هب  تساوخیم  هچ  ره  مدوب ، مالسلا  هیلع  نیسح  اب  نم  رگا  ار ! هناجرم  رـسپ  دنک  تنعل  ادخ  تفگ : ینکفارف ) يارب  )

هک هنوگنآ  یهلا  ياـضق  یلو  مدرکیم ، يریگوـلج  دـندشیم - هتـشک  منادـنزرف  زا  یـضعب  هار  نیا  رد  دـنچ  ره  یتـمیق - ره  هب  وا  ندـش 
. مزاس هدروآرب  ات  سیونب  نم  يارب  یتشاد  زاین  هچ  ره  يدیسر  نطو  هب  یتقو  لاح ، ره  هب  داتفا ، قافتا  ياهدید  تدوخ 

هلـصاف اهنآ  زا  نانابهگن  ناوراک و  يامنهار  دـشیم ، هدایپ  ناوراک  هاگ  ره  هار  ناـیم  رد  درک ، تکرح  ماـش  زا  ینیـسح  نادـناخ  ناوراـک 
هب یگدیسر  ینابرهم و  یهارمه و  زا  نینچمه  دنزاس . فرطرب  ار  ناشیاهزاین  دنـسرب و  دوخ  ياهراک  هب  یگدوسآ  هب  اهنآ  ات  دنتفرگیم ،

«1 . » دندرکیمن یهاتوک  مالسلا  مهیلع  تیبلها  ناوراک  ياههتساوخ 
***

چیه زا  زین  البرک  هعقاو  زا  دعب  هک  دهدیم  ناشن  خیرات  اریز  دوبن ؛ دوخ  رادرک  زا  دیزی  ینامیشپ  تمادن و  ببس  هب  اهـشنکاو  نیا  کشیب 
ببـس هب  مدرم  یهاگآ  يرادـیب و  رثا  رب  ماش  یعامتجا  ّوج  هکلب  درکیمن ، راذـگورف  اهنآ  نایعیـش  مالـسلا و  مهیلع  تیبلـها  رب  یقییـضت 
دادیم ماجنا  نیا  زا  ریغ  دـیزی  رگا  هک  دوب  هدـش  بهتلم  نانچ  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماـما  هدـنبوک  ياـههبطخ 

. دوش یهتنم  وا  ّدض  رب  یمومع  شروش  کی  هب  دوب  نکمم 

621 ص :  يراصنا .....  هَّللادبع  نبرباج  هناقشاع  ترایز  - 24

ص 146. ج 45 ، راونالاراحب ، (. 1)
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خیرات  ) يربط یسلجم و  هماّلع  مالک  زا  یلو  ص 480 ) دیفم ، داشرا   ) دوب ریشب  نب  نامعن  هدهع  هب  ناوراک  تسایر  دیفم  خیـش  لقن  قباطم 
ار دامتعا  دروم  يدرم  دنک و  تکرح  هدامآ  ار  ناوراک  نیا  تساوخ  ریشب  نب  نامعن  زا  دیزی  هک  دوشیم  هدافتـسا  ص 353 ) ج 4 ، يربط ،
هب نانآ  یتسرپرـس  یلوق  قباطم  هک  تسا  هدـمآ  ص 579 )  ) راّخز ماقمق  رد  ور  نیا  زا  دـیامن . هناور  اهنآ  اب  ناـظفاحم  ناـبقارم و  اـب  هارمه 

نانابهگن زا  ملذح  نب  ریـشب  هتـشاد و  هدهع  ریـشب  نب  نامعن  ار  هورگ  نیا  یتسرپرـس  تسا  نکمم  لاح ، ره  هب  دوب . ملذح  نب  ریـشب  هدـهع 
ای و  دـناسرب ؛ مدرم  عالطا  هب  ار  ناشدورو  ربخ  ات  تساوخ  وا  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هنیدـم ، هب  دورو  ماـگنه  هب  ًادـعب  هک  هدوب  هارمه 
اما داهن ، ملذـح  نب  ریـشب  هدـهع  هب  ار  ناوراک  ییامنهار  یتسرپرـس و  دومن و  نتفر  هدامآ  ار  ناوراک  نیا  ماـش  ناـمه  زا  ریـشب  نب  ناـمعن 

. دوبن نانآ  هارمه  شدوخ 
622 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يافو  اب  نارای  ادخ و  لوسر  هباحص  زا  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج 
رد  ) هبقع تعیب  رد  ورمع  نب  هَّللادبع  تسا . هنیدم  هب  ترجه  يارب  ربمایپ  توعد  ناماگـشیپ  زا  يراصنا  مارح  نب  ورمع  نب  هَّللادبع  شردپ 

«1 . » دیسر تداهش  هب  دحا  گنج  رد  تسج و  تکرش  ادخ  لوسر  باکر  رد  زین  دحا  ردب و  گنج  رد  تشاد . روضح  هکم )
یلـص ادخ  لوسر  هتـسجرب  نارای  زا  يو  تشاد . تکرـش  شردپ  رانک  رد  دوب - كدوک  هک  یلاح  رد  هیناث - هبقع  تعیب  رد  زین  دوخ  رباج 
رخاوا رد  وا  دوب . مالـسلا  هیلع  یلع  باکر  رد  زین  نیفـص  گـنج  رد  تشاد و  روضح  ربماـیپ  هارمه  هوزغ  هدـجیه  رد  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا 

«2 . » تفای تافو  یگلاس  ّنس 94  رد  يرجه  ای 77  لاس 74  رد  دیدرگ و  انیبان  رمع 
البرک هب  یتقو  میدرک ؛ تکرح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  يارب  يراصنا  هَّللادـبع  نب  رباج  اب  هارمه  دـیوگیم : « 3  » یفوع هّیطع 
سابل دـننامه   ) تخادـنا شود  رب  ياهلوح  تسب و  رمک  رب  یگنل  هاگنآ  درک ؛ ترایز )  ) لسغ دـش و  تارف  هناخدور  دراو  رباج  میدیـسر ،

. درک تکرح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  تمس  هب  دومن و  وبشوخ  ار  دوخ  سپس  و  مرحم )
. میدش کیدزن  ربق  هب  هکنآ  ات  تفگیم ، رکذ  هراومه  تکرح  ماگنه  هب 

. داتفا ربق  يور  رب  شوهیب  رباج  متشاذگ ، ربق  يور  ار  شتسد  هک  یماگنه  راذگب . ربق  يور  ار  متسد  تفگ : نم  هب  ماگنه  نآ  رد 
«4 « » نیسح ای   » دز ادص  راب  هس  هاگنآ  دمآ . شوه  هب  ات  مدیشاپ  رباج  تروص  هب  بآ  نم 

»!؟ دهدیمن ار  شتسود  خساپ  تسود ، ایآ  ُهَبیبَح ؛ ُبیُجیال  ٌبیبَح  : » داد همادا  و 
__________________________________________________

( مارح نب  ورمع  نب  هَّللادبع  لاح  حرش   ) ص 162 ج 4 ، ۀباحصلا ، ۀفرعم  یف  ۀباصالا  هب : دینک  عوجر  (. 1)
ص 11 و ج 4 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص 70 ؛ ج 7 ، ۀماعلا ، ۀّیعیـشلا  فراعملا  ةرئاد  ص 219 ؛ ج 1 ، باعیتسالا ، هب : دـینک  عوجر  (. 2)

ص 47 ج 4 ، هعیشلا ، نایعا 
ياراد نادْـمَه و  هلیبقزا  يو  تسا ؛ هدرمـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  باحـصا  زا  ار  یفوع  هیطع  دوخ  لاـجر  رد  یـسوط  خیـش  (. 3)

راب داتفه  ار  نآرق  تئارق  یلو  مدرک ، هضرع  سابع  نبا  رب  راب  هس  شریسفت  اب  ار  نآرق  نم  دیوگیم : وا  دوخ  تسا . هدوب  ریـسفت  رد  یباتک 
( هیطع لاح  حرش  راحبلا ، ۀنیفس  هب : دینک  عوجر   ) مدناوخ وا  دزن 

ص ج 98 ، راونالاراحب ، هب : دینک  عوجر   ) دـناوخ ياهمان  ترایز  هاگنآ  تفگ و  ریبکت  راب  هس  تسخن  رباج  هک  هدـمآ  رگید  یلقن  رد  (. 4)
.( 329

623 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
هداتفا ییادج  شرـس  ندـب و  نیب  هدـش و  هتـشغآ  نوخ  نایم  هک  یلاح  رد  دـهدب ، ار  تخـساپ  نیـسح )  ) هنوگچ : » تفگ شدوخ  اب  سپس 

»؟ تسا
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ُْنباَو ِءاسِْکلا ، ِباحْـصأ  ُسِماخَو  يدُْهلا ، ُلیلَـسَو  يْوقَّتلا ، ِفیلَح  ُْنباَو  َنینِمْؤُْملا ، ِدِّیَـس  ُْنباَو  َنیِِّیبَّنلا ، ِْریَخ  ُْنبا  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأَف  : » دوزفا سپس 
ْنِم َْتعَضَرَو  َنیقَّتُْملا ، ِرْجِح  ِیف  َتیِّبُرَو  َنیلَـسْرُْملا ، ِدِّیَـس  ُّفَک  َْکتَّذَغ  ْدَقَو  اذَکه  ُنوُکَتال  ََکلامَو  ِءاسِّنلا ، ِةَدِّیَـس  َۀَمِطاف  ُْنباَو  ِءابَقُّنلاِدِّیَس ،

َْکیَلَعَف ََکل ، ِةَرَیِْخلا  ِیف  ٍۀَّکاش  الَو  َِکقارِِفل ، ٍۀَـبِّیَط  ُْریَغ  َنینِمْؤُْملا  َبُوُلق  َّنَأ  َْریَغ  ًاتِّیَم ، َْتبِطَو  ًاّیَح ، َْتبِطَف  ِمالْـسِْإلِاب ، َتْمُِطفَو  ِناـمیِْإلا ، ِيْدـَث 
ناربمایپ و نیرتهب  دنزرف  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  اَّیِرَکَز ؛ ُْنب  یَیْحَی  َكوُخَأ  ِْهیَلَع  یـضَم  ام  یلَع  َْتیَـضَم  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو  ُُهناوْضِرَو ، ِهَّللا  ُمالَس 

دنزرف نابیقن و  گرزب  دنزرف  و  ییاسک ، باحـصا  زا  درف  نیمجنپ  وت  یتیادـه . هلالـس  زا  اوقت و  نامیپ  مه  دـنزرف  نانمؤم و  رورـس  دـنزرف 
اب ناربمایپ  گرزب  هک  یلاـح  رد  یـشاب ) هتـشادن  یگرزب  تفارـش و  همه  نیا  و  ! ) دـشابن نینچ  ارچ  تسا . ناـنز  همه  يوناـب  هک  ياهمطاـف 

هتفرگ زاب  ریش  زا  مالسا  هب  داقتعا  اب  يدیشون و  ریش  نامیا  ناتـسپ  زا  یتفای و  شرورپ  ناراکزیهرپ  نماد  رد  داد و  اذغ  وت  هب  شیوخ  تسد 
يدنلب هاگیاج  دنرادن  کش  هک  یلاح  رد  تسین  هدوسآ  تقارف  زا  نانمؤم  ياهلد  هکنآ  زج  یتفر ، ایند  زا  كاپ  یتسیز و  كاپ  وت  يدش ؛

ایرکز نب  ییحی  تردارب  هک  یتـفر  یقیرط  ناـمه  رب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  نم )  ) و داـب . وت  رب  یهلا  ناوضر  مالـس و  سپ  تسوـت ؛ يارب 
(«. دیسر تداهش  هب  ّقح  زا  عافد  رد  و   ) تفر

: تفگ نادیهش ) ریاس  هب  باطخ  و   ) دینادرگ و ربق  فارطا  هب  انیب ) ناسنا  کی  دننام   ) ار شمشچ  هاگنآ 
، ِفوُْرعَْملِاب ُْمتْرَمَأَو  َةاکَّزلا ، ُُمْتیَتآَو  َةالَّصلا ، ُُمتْمَقَأ  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِِهلْحَِرب ، ْتَخانَأَو  ِْنیَـسُْحلا ، ِءانِِفب  ْتَّلَح  یتَّلا  ُحاوْرَأـْلا  اَـهُّیَأ  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلَأ  »
و هدمآ ، دورف  نیـسح  ناتـسآ  رب  هک  یحاورا  يا  امـش  رب  دورد  ُنیقَْیلا ؛ ُمُکاتَأ  یّتَح  َهَّللا  ُُمتْدَبَعَو  َنیدِْحلُْملا ، ُُمتْدَهاجَو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  ُْمْتیَهَنَو 
دیدومن و رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیدرک ، ادا  ار  تاکز  دیتشاد و  اپ  رب  ار  زامن  امـش  هک  مهدیم  یهاوگ  دیتفرگ ؛ مارآ  شرانک  رد 

«. دیدومن تدابع  ار  ادخ  گرم  ماگنه  ات  دیدرک و  راکیپ  نانید  یب  نادحلم و  اب 
هک ییادخ  هب  دنگوس  ِهیف ؛ ُْمْتلَخَد  امیف  ْمُکانْکَراش  ْدََقل  ِّقَْحلِاب  ًادَّمَُحم  َثََعب  يذَّلاَو  : » دوزفا هاگنآ 
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!«. میکیرش دیاهدش ، دراو  هک  یهار  رد  نادیهش  امش  اب  ام  تخیگنارب ، يربمایپ  يارب  قح  هب  ار  دمحم 

هیلع نیسح  يرای  يارب   ) هک نآ  اب  میتسه ، اهنآ  تداهش ) مزر و   ) کیرش ام  هنوگچ  : » دیـسرپ یتفگـش  اب  دینـش ، ار  نخـس  نیا  هک  هّیطع » »
تداهـش هب  و   ) داتفا ییادـج  ناشیاه  ندـب  اهرـس و  نایم  نانیا ، هک  یلاـحرد  میدز ، يریـشمش  هن  میدومیپ و  ار  یبیـشن  زارف و  هن  مالـسلا )

»؟ رهوش یب  ناشنانز  دندش و  میتی  ناشنادنزرف  و  دندیسر )
َكِرْشُأ ٍمْوَق  َلَمَع  َّبَحَأ  ْنَمَو  ْمُهَعَم ، َرِشُح  ًامْوَق  َّبَحَأ  ْنَم  : » ُلوُقَی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  یبیبَح  ُْتعِمَس  ُۀَّیطَع ! ای  : » داد خساپ  رباج 

ادخ لوسر  مبیبح  زا  هّیطع ! يا  ُُهباحْصَأَو ؛ ُْنیَسُْحلا  ِْهیَلَع  یَضَم  ام  یلَع  یباحْصَأ  َۀَِّین  َو  یتَِّین  َّنإ  ًاّیبَن  ِّقَْحلِاب  ًادَّمَُحم  َثََعب  يذَّلاَو  ْمِِهلَمَع ،» یف 
: دومرفیم هک  مدینش 

لمع رد  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  یهورگ  لمع  سک  ره  دش و  دهاوخ  روشحم  نانآ  اب  تمایق  رد  دشاب  هتشاد  تسود  ار  یهورگ  سکره  »
نیسح ماما  هارمه  متسناوتن  یناوتان  رثا  رب  نم  رگا  ، ) تخیگنارب تلاسر  يارب  قح  هب  ار  دّمحم  هک  ییادخ  هب  دنگوس  تسا .» کیرـش  اهنآ 

«1 «. » دناهدومیپ شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  هک  تسا  يریسم  نامه  رب  منارای ، نم و  هتساوخ  ّتین و  یلو ) مشاب ، مالسلا  هیلع 
***

ریاس ترـضح و  نآ  كاپ  ربق  ترایز  يارب  ینیـسح  نیعبرا  رد  البرک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  گرزب  یباحـص  رباـج  دورو 
ترایز اب  ات  دـیاشگب  ینیـسح  نارئاز  يارب  ار  هار  دنکـشب و  ار  ناـقفخ  ّدـس  هک  درکیم  لاـبند  ار  فدـه  نیا  عقاو  رد  ادـخ ، هار  يادـهش 

ّدض رب  قیرط  نیا  زا  ار  يرادهنماد  هزرابم  دنراد و  هگن  هدنز  هراومه  ار  نادیهش  هرطاخ  دنزارفارب و  البرک  رد  ار  اروشاع  مچرپ  ناشروشرپ 
. دننک زاغآ  نمشد 

كرد مدع  یمهف و  جک  رطاخ  هب  هَّللاءایلوا  روبق  ترایز  زا  هک  ینادرخبان  يارب  تسا  یـسرد  گرزب ، یباحـص  نیا  ترایز  نیا ، رب  هفاضا 
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. دنروآیم لمع  هب  تعنامم  مالسا ، تامیلعت  تقیقح 

624 ص :  البرک .....  هب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  نادناخ  دورو  یسررب  - 25

هراشا

ح 62 ص 130 ، ج 65 ، راونالاراحب ، (. 1)
625 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

: دـسیونیم دوخ  باتک  رد  سوواط  نبدیـس  موحرم  تسا ، رظن  فالتخا  نیعبرا  زور  رد  ـالبرک  هب  ماـش  زا  ناریـسا  ناوراـک  دورو  هراـبرد 
هب دندیـسر ، قارع  هنیدـم و ) ریـسم  یهار  ود  هب   ) دـنداد و تکرح  هنیدـم  يوس  هب  ماش  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادـناخ  هک  یتقو  »
زا یهورگ  يراصنا و  هَّللادبع  نب  رباج  اجنآ  رد  دندیـسر ، البرک  هب  تیعمج  نیا  هک  یماگنه  ربب . البرک  هب  ار  ام  دنتفگ : ناوراک  يامنهار 

نیا دندمآ ؛ البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  يارب  هک  دندید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  زا  رگید  نادرم  مشاه و  ینب 
مغ و سلجم  اجنآ  رد  دندومن . رادید  رگیدکی  اب  نانز  هنیس  ورـس  هودنا و  هیرگ و  اب  دندرک و  تاقالم  رگیدکی  اب  زور  کی  رد  هورگ  ود 

«1 . » دش اپرب  يروشرپ  متام  سلجم  اجنآ  رد  زور  دنچ  دنتسویپ و  اهنآ  هب  زین  البرک  رواجم  ياهاتسور  ِنانز  دندرک و  اپرب  متام  هودنا و 
قافتا زور  نآ  رد  رگیدکی  اب  اهنآ  تاقالم  و  « 2  » دوب هدمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  نیعبرا  زور  رد  رباج  هک  مینادیم  یفرط  زا 

. دندمآ البرک  هب  نیعبرا  زور  رد  زین  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هجیتن ، رد  داتفا ؛
تارظن یخیرات  هاگن  زا  تسخن  تسا ؛ هتفرگ  رارق  دـیدرت  دروم  تهج  ود  زا  البرک  هب  نیعبرا  زور  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  دورو  یلو 

رارق یـسررب  دروم  ار  هجو  ود  ره  اج  نیا  رد  تسا ؛ يرما  نینچ  ققحت  عنام  تفاـسم  دـُعب  هکنآ  رگید  هدـش و  زاربا  هنیمز  نیا  رد  یفلاـخم 
: دراد دوجو  هلأسم  نیا  نوماریپ  هک  یلاوقا  ادتبا  میهدیم ؛

625 ص :  البرک .....  هب  نیعبرا  رد  مالسلا  مهیلع  تیبلها  دورو  دروم  رد  نوگانوگ  لاوقا  . 1

نب دیـس  رظن  نامه  هک  دـندش  دراو  ـالبرک  هب  رفـص  متـسیب  زور  رد  لاـس 61  ناـمه  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هک  تسا  نآ  لوا ، لوـق 
دقتعم ار  نیمه  زین  امن  نبا  تسا و  فوهل  رد  سوواط 

__________________________________________________

ص 225 فوهل ،)  ) فوهلم (. 1)
عوجر نینچمه   ) دناهدرک حیرصتبلطم  نیا  هب  ص 46 ، هعیشلا ، ّراسم  رد  دیفم  خیش  و  ص 548 ، دجهتملا ، حابصم  رد  یسوط  خیش  (. 2)

( مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  لاح  حرش  لامآلا ، یهتنم  هب : دینک 
626 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 . » تسا
نآ درک و  میلست  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هب  ار  نادیهش  ياهرس  دیزی  هک  تسا  هدمآ  ریّسلا » بیبح  خیرات   » لوق زا  مومهملا  سفن  رد 
زا نخـس  نـیا  مّرقم  نیـسحلا  لـتقم  رد  و  « 2 ، » تشگزاـب هنیدـم  هب  سپـس  هدرک و  قحلم  اهندـب  هب  رفـص  متـسیب  زور  ار  اهرـس  ترـضح 

«3 . » تسا هدش  لقن  زین  هیقابلا - راثآلا  رد - ینوریب  ناحیروبا 
نب دیـس  نخـس  دـندمآ و  ـالبرک  هب  نیعبرا  زور  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هارمه  زین  تیب  لـها  هک  تفگ  ناوـتیم  نخـس ، نیا  قباـطم 

. دوشیم تیوقت  سوواط 
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زور نیا  و  دندمآ ، هنیدم  هب  ماش  زا  ینیسح  مرح  نادناخ  هک  تسا  يزور  رفص  متـسیب  زور  : » دسیونیم هک  تسا  دیفم  خیـش  زا  مود ، لوق 
ربق هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  يارب  البرک  هب  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  هک  تسا  يزور  نامه 

«4 «. » درک ترایز  ار  ترضح  نآ 
«5 . » تسا هنیدم  هب  ماش  زا  ینیسح  مرح  دورو  زور  رفص ، متسیب  زور  دنکیم : حیرصت  دّجهتملا  حابصم  رد  زین  یسوط  خیش 

دیعب ـالبرک  هب  نیعبرا  رد  ار  ینیـسح  مرح  دورو  مه  باـتک ، نیا  رد  ناـشیا  هک  تـسا  لاـبقا  باـتک  رد  سوواـط  نـب  دیـس  زا  موـس ، لوـق 
همالع و  « 6  » هنیدم هب  ار  ناشدورو  مه  درمشیم و 

__________________________________________________

تاقالم رباج  اب  دندمآ و  البرک  هب  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ینیـسح ، نیعبرا  رد  تسا  دـقتعم  زین  ییاهب  خیـش  ص 107 . نازحالاریثم ، (. 1)
هب اروشاع  رصع  رد  نیسح  ماما  هکنآ  هب  هجوت  اب  یلو  دنادیم ، رفص  هدزون  زور  ار  نیعبرا  يو  دنچ  ره  ص 6 ) دصاقملا ، حیضوت   ) دندرک

قیقحت هب : دینک  عوجر   ) دوشیم ترضح  نآ  نیعبرا  رفص ، متسیب  اذلو  درک  باسح  مهدزای  زور  زا  ار  نیعبرا  يادتبا  دیاب  دیسر ، تداهش 
(202 ص 201 - نیعبرا ، هرابرد 

ص 269 مومهملا ، سفن  (. 2)
ص 363 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  (. 3)

ص 46 هعیشلاّراسم ، (. 4)
ص 548 دجهتملا ، حابصم  (. 5)

تشون همان  دیزی  يارب  دایزنب  هَّللادیبع  هفوک ، هب  ناریسا  ناوراک  دورو  زا  سپ  دسیونیم : يو  . 101 ص 100 - ج 3 ، لامعالا ، لابقا  (. 6)
ندیسر تکرح و  سپس  تشگرب و  تفر و  نیا  دنک ، هناور  ماش  هب  ار  اهنآ  هک  داد  خساپ  دیزی  دزاس و  نشور  ارـسا  هرابرد  ار  شفیلکت  ات 

امرس و زا  هک  یناکم  رد  هام  کی  ار  اهنآ  زین  اجنآ  رد  دندیسر ، ماش  هب  اهنآ  یتقو  یفرط  زا  و  دیـشکیم ؛ لوط  رتشیب  ای  زور  تسیب  ماش  هب 
قارع و هب  نیسح  ماما  تداهـش  زا  زور  لهچ  زا  شیب  اهنآ  هک  دنکیم  اضتقا  راک  تعیبط  نیاربانب ، دنداد ؛ ياج  درکیمن ، ناشظفح  امرگ 

دنسرب هنیدم  ای 
627 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ار شیوخ  تسخن  ِرظن  هتـشون ، فوهل  زا  سپ  ار  لابقا  باتک  هک  سوواـط  نب  دیـس  عقاو  رد  « 1 . » دنادیم دیعب  ار  ود  ره  نیا  زین  یـسلجم 
«2 . » رفص متسیب  زور  رد  هن  یلو  دنشاب ، هتفر  البرک  هب  اهنآ  تسا  نکمم  دیوگیم : دنچره  دریذپیمن ،

رد هنیدم ، هب  ماش  زا  تعجارم  زا  دعب  هکنآ  ای  و  « 3  » دناهدمآ البرک  هب  تسخن  ماش ، هب  هفوک  زا  نتفر  ماگنه  هب  هکنآ  مجنپ ، مراهچ و  لوق 
. دناهدمآ البرک  هب  يرگید  نامز 

اهلقن رد  هکارچ  تسا ؛ هدرمش  فیعض  ار  اهنآ  یلو  هداد ؛ تبسن  یخرب  هب  لامآلا  یهتنم  رد  یمق  سابع  خیش  جاح  موحرم  ار  لوق  ود  نیا 
. تسا هدماین 

داهرف ار  لوق  نیا  هک  دناهدمآ ؛ البرک  هب  رفص  متـسیب  زور  رد  دعب ، لاس  کی  ینعی  لاس 62  رد  ینیسح  نادناخ  هک  تسا  نآ  مشـش ، لوق 
«4 . » تسا هدرک  باختنا  راّخز » ماقمق   » باتک رد  ازریم 

دندـقتعم دـصاقملا » حیـضوت   » رد ییاهب » خیـش   » و نازحالا » ریثم   » رد امن » نبا   » و فوهل »  » رد سوواط » نب  دیـس  ، » دـش هتفگ  هچنآ  قباطم 
زا ماـش  زا  تعجارم  ماـگنه  هب  دـناهتفگ  اریز  تسا ؛ لاـس 61  نیعبرا  دوصقم ، دـندمآ و  ـالبرک  هب  لّوا  نیعبرا  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلـها 

لاوقا زین  نانآ  دنتفریذپن . ار  نخس  نیا  نارظن  بحاص  ناخّروم و  زا  رگید  يرایسب  یلو  دربب ؛ البرک  هب  ار  اهنآ  دنتساوخ  ناوراک  يامنهار 
. تسا هدش  دیدرت  ببس  اههاگدید  ینوگانوگ  لاوقا و  فالتخا  نیمه  دناهتشاد و  ینوگانوگ 
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627 ص :  ینالوط .....  ياهفقوت  تفاسم و  دعُب  . 2

هراشا

هدش البرک  رد  لاس 61  نیعبرا  رد  ینیسح  نادناخ  روضح  دیدرت  ببس  هک  هچنآ 
__________________________________________________

ص 402 داعملا ، داز  (. 1)
ص 101 لابقا ، (. 2)

نیا ص 270 )  ) مومهملا سفنهمجرت  رد  زین  ینارعـش  موحرم  تسا . هدرک  باـختنا  ص 176 ) ج 3 ،  ) خیراوتلا خـسان  ار  مراهچ  لوق  (. 3)
تسا هداد  حیجرت  ار  لوق 

ص 586 راخز ، ماقمق  (. 4)
628 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. دنتشاد هگن  يدایز  تدم  ماش  رد  هار و  نایم  رد  ار  نانآ  هکنآ  هژیوب  تسالبرک ؛ هب  ماش  زا  سپس  ماش و  هب  هفوک  زا  تفاسم  دعب  تسا ،
: دسیونیم هراب  نیا  رد  لامآلا  یهتنم  رد  یمق  سابع  خیش  جاح  موحرم 

هناور دایز  نبا  دزن  هب  ار  ادهش  ياهرس  تسخن  دعس  رمع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  هک  دنقفّتم  نیخّروم  نیثّدحم و  تاقث  »
ار اهنآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تتامـش  زا  سپ  زین  داـیز  نبا  درب . هفوک  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلـها  رگید  زور  رد  نآ ، سپ  زا  درک و 

دوب نآ  زا  سپ  دزاس و  هناور  ماش  هب  ار  اهنآ  هک  داد  خساپ  دیزی  دنک ؟ هچ  ناریـسا  اهرـس و  اب  هک  تشون  دـیزی  هب  ياهمان  دومن و  ینادـنز 
. تخاس ماش  هناور  ار  اهنآ  هک 

دوشیم و لزنم  لهچ  هب  بیرق  هک  دنداد  روبع  اهيدابآ  اهرهش و  یلـصا و  هار  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  هدش  لقن  ربتعم  ياهباتک  زا  نینچمه 
هب ماش  هفوک و  نایم  هکارچ  دیشکیم ؛ لوط  زور  تسیب  هب  کیدزن  دنشاب ، هداد  روبع  یلصاریغ  ریسم  نابایب و  زا  ار  اهنآ  مییوگب  رگا  یّتح 
رد سوواط  نب  دّیـس  هک  هنوگنامه  دـناهدرک ، فّقوت  هام  کی  هب  بیرق  مه  ماش  رد  تسا و  خـسرف  جـنپ  داتفه و  دـصکی و  میقتـسم  ّطخ 

. تسا هتفگ  لابقا 
البرک دراو  البرک ، هب  رباج  دورو  زور  رفـص و  متـسیب  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  تسا  دـیعب  رایـسب  قوف ، لئاسم  هظحالم  اب  نیاربانب ،

ياهراشا بلطم  نیا  هب  هریـس  خـیرات و  ثیدـح و  ناگرزب  هکنآ  رب  هوـالع  تسا ؛ هدرمـش  دـیعب  ار  نآ  لاـبقا  رد  دّیـس  دوخ  دنـشاب و  هدـش 
. دناهدمآ هنیدم  هب  اهنآ  رفص  متسیب  زور  دناهتفگ ، یمعفک  یسوط و  خیش  دیفم و  خیش  هکلب  دوب . رکذ  هتسیاش  هکنآ  اب  دناهدرکن ،

، دنربتعم ياهباتک  زا  ود  ره  هک  یلمآ  مساقلاوبا  نیدلادامع  زا  یفطصملا  ةراشب  سوواط و  نب  دیس  زا  رئازلا  حابـصم  باتک  رد  نینچمه 
؛ تسا هدشن  هدرب  ماگنه  نآ  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  زا  یمان  زگره  یلو  تسا ، هدمآ  البرک  هب  رباج  دورو  يارجام 

629 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 «. » دوب رکذ  هتسیاش  ماقم  بسح  هب  هکنآ  اب 

نکممان هکلب  دیعب ، ار  نآ  زین  ینیسح » هسامح   » رد يرهطم » یضترم  دیهش  همالع   » و « 2 « » ناجرم ؤلؤل و   » باتک رد  يرون  یجاح  موحرم 
«3 . » دناهتسناد

نب دیـس  هک  هنوگنامه   ) میریذـپب ار  ماش  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ینالوط  فقوت  تفاـسم و  دـعب  رگا  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  هتکن  نیا 
خیش دیفم ، خیش  لوق  اب  نخـس  نیا  و  هنیدم ؛ هب  مه  تسا و  دیعب  البرک  هب  رفـص  متـسیب  رد  نانآ  دورو  مه  تسا ،) هتفگ  لابقا  رد  سوواط 

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 379 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا راگزاسان  زین  دوب  هنیدم  هب  ینیسح  مرح  نادناخ  دورو  رفص  متسیب  دندقتعم  هک  یمعفک  یسوط و 
: لیلد دنچ  هب  درک ، راکنا  یّلک  هب  ناوتیمن  البرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  ار  مالسلا  هیلع  ینیسح  تیبلها  دورو  ناکما  لاح ، ره  رد  یلو 

629 ص :  سوواط .....  نب  دیس  زا  لبق  یناخّروم  حیرصت  . 1

یخیرات يوجتسج  یلو  دش ، حرطم  متفه  نرق  رد  سوواط  نب  دیـس  طسوت  راب  نیتسخن  نخـس  نیا  هک  دناهتفگ  ناققحم  زا  یخرب  دنچره 
هراشا نانآ  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  هک  دناهتـشاد ، زاربا  ار  بلطم  نیا  زین  نارگید  يو  اـب  رـصاعم  اـی  راوگرزب و  نآ  زا  شیپ  دـهدیم ، ناـشن 

: مینکیم
ياهرـس ماش ، زا  تیب  لها  جورخ  زا  دـعب  رفـص  هاـم  متـسیب  رد  : » دـسیونیم هیقاـبلا  راـثآلا  رد  ياـفوتم 440 ق )  ) ینوریب ناـحیروبا  فلا )

هب مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  طسوت  اهرـس  نیا  هک  دمآ  دـهاوخ  هتبلا  « 4 « » دـیدرگ نفد  اهندـب  رانک  دـش و  هدروآ  البرک  هب  ادهـش  كرابم 
البرک
__________________________________________________

( فرصت صیخلت و  اب   ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  لاح  حرش  لامآلا ، یهتنم  (. 1)
192 ص 181 - ناجرم ، ؤلؤل و  (. 2)
ص 30 ج 1 ، ینیسح ، هسامح  (. 3)

ص 363) مّرقم ، نیسحلا  لتقم  لقن  قباطم  ، ) ص 331 هیقابلا ، راثآلا  (. 4)
630 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. دش هدروآ 
زا سپ  باتک  نیا  رد  يو  تسا ؛ هدرک  حیرصت  نآ  هب  یفطصملا  ةراشب  باتک  رد  مشش ) نرق  لیاوا  يافوتم   ) یلمآ يربط  نیدلا  دامع  ب )

هیطع هب  رباج  دوشیم . کیدزن  البرک  هب  ماش  ریـسم  زا  دـندید  ار  یتیعمج  نایم  نیا  رد  تسا : هدروآ  هیطع  رباج و  تراـیز  يارجاـم  لـقن 
؟ دنتسه یناسک  هچ  اهنیا  نیبب  ورب  تفگ :

نیز ترـضح  هکارچ  نک ؛ لابقتـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مرح  زا  زیخرب و  رباج ، يا  تفگ : رباـج  هب  تشگرب و  تفر و  هیطع 
. دنیآیم شنارهاوخ  اههمع و  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا 

وا هب  ماما  دـش ، کیدزن  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلانیز  ماما  هب  هک  یتقو  تفاتـش ؛ ناوراک  نآ  لابقتـسا  هب  هنهرب  ياپورـس  اب  تساخرب و  رباـج 
: داد خساپ  يرباج »؟ وت  ٌرباج ؟ ََتنَأ  : » دومرف

اجنیا دـنگوس ! ادـخ  هب  رباج  يا  انُمایِخ ؛ ْتَقِّرُحَو  انُؤاِسن ، ْتَِیبُسَو  اُنلافْطَأ ، ْتَِحبُذَو  اُنلاجِر ، ْتَِلُتق  ِهَّللاَو  اـنُهیه  ُِرباـج  اـی  : » دومرف ماـما  يرآ ،
«1 «. » دش هدنازوس  ام  ياههمیخ  هدیدرگ و  ریسا  ام  نانز  دش ، هدیربرس  ام  لافطا  دندش ، هتشک  ام  نادرم 

تحارـص اب  ار  رباج  اب  تاقالم  البرک و  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  يارجام  نازحالا  ریثم  رد  متفه ) نرق  رخاوا  يافوتم   ) اـمن نبا  ج )
«2 . » تسا هدرک  لقن 

. دسریمن رظن  هب  دیعب  البرک  هب  لّوا  نیعبرا  رد  مالسلا  مهیلع  تیبلها  دورو  اهلقن ، قباطم  نیاربانب ،

630 ص :  اهندب .....  هب  ادهش  ياهرس  قاحلا  . 2
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همزـال یلو  دـناهدرکن ، حیرـصت  ـالبرک ) هب  نیعبرا  رد  تیب  لـها  دورو   ) بلطم نیا  هـب  دـنچ  ره  نارظن  بحاـص  زا  رگید  یخرب  نـینچمه 
هب دروآ و  البرک  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دنـسیونیم : هک  نانآ  تسا . قوف  بلطم  ناشنانخس 

ردپ ندب 
__________________________________________________

( يراصنا هَّللادبع  نب  رباج  لاح  حرش  . ) ص 47 ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  هب : دینک  عوجر  (. 1)
ج 4، هعیـشلا ، نایعا  . ) تفای تافو  لاس 680  دودـح  یّلح  يامن  نبا  هب  فورعم  رفعج  نب  دـمحم  نب  رفعج  ص 107 ، نازحالا ، ریثم  (. 2)

تسا هدوب  رصاعم  تسا ، لاس 664  شتافو  هک  سوواط  نب  دیس  اب  و  ص 156 )
631 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

نیا دناهدرکن . رکذ  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  مان  دنچره  دش ، هدنادرگرب  البرک  هب  شکرابم  رس  دنسیونیم : ای  و  درک . قحلم  شراوگرزب 
ترضح نآ  طسوت  طقف  زین  رس  قاحلاو  دناهتشونن ، ینیسح  نیعبرا  رد  زج  ار ، البرک  هب  ترـضح  نآ  دورو  هک  هتکن  نیا  همیمـض  اب  نخس 

بلطم نیا  زا  یـشخب  تسا ؛ هدوب  رفـص  متـسیب  نامه  رد  اهرـس  قاحلا  ـالبرک و  هب  ناـنآ  دورو  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  تفرگ ، تروص 
: مینکیم هراشا  زین  لاوقا  زا  رگید  ياهراپ  هب  دوشیم و  رارکت  اج  نیا  رد  هک  هدش  رکذ  ادهش  ياهرس  نفد  ثحب  رد  نیا  زا  شیپ 

زا  ) نادیهش كرابم  ياهرس  هارمه  هب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  اب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  : » دسیونیم يافوتم 381 ق )  ) قودص خیش  فلا )
«1 («. » دندرپس كاخ  هب   ) دننادرگ و زاب  البرک  هب  ار  سدقم  ياهرس  دندش و  جراخ  قشمد )

ماما َءالَبْرَک ؛ یلإ  ِْنیَـسُْحلا  َْسأَر  َّدَرَو  ِةَوْسِّنلِاب ، مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُّیلَع  َجَرَخ  : » دسیونیم زین  يافوتم 508 ق )  ) يروباشین لاـّتف  ب )
«2 «. » دنادرگزاب البرک  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  نانز ، اب  هارمه  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع 

«3 . » تسا هدرک  رکذ  شندب  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  هداعا  بقانم ، رد  زین  يافوتم 588 ق )  ) بوشآ رهش  نبا  ج )
رتروهشم لوق  ِدَسَْجلا ؛ َعَم  َِنفُدَف  َءِالبْرَک  یلإ  َّدُر  ُهَّنَأ  ُرَهْـشَْألَأ  : » دسیونیم زین  يافوتم 654 ق )  ) يزوج نب  طبس  ّتنـس  لها  گرزب  ملاع  د )

«4 «. » دیدرگ نفد  شرهطم  رکیپ  رانک  رد  دش و  هدروآ  البرک  هب  ترضح  نآ  كرابم  رس  هک  تسا  نآ 
هدرپس كاخ  هب  شفیرش  رکیپ  رانک  ترـضح  نآ  كرابم  رـس  هک  تسا  نآ  هیماما  ياملع  نایم  روهـشم  : » دسیونیم زین  یـسلجم  هماّلع  ه )

یلع ماما  طسوت  راک  نیا  دش و 
__________________________________________________

( َءالَبْرَک یلِإ  ِْنیَسُْحلا  َْسأَر  َّدَرَو  ِةَوْسِّنلِاب  مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُّیلَع  َجَرَخ  ، ) ح 4 ص 168 ، سلجم 31 ، قودص ، یلاما  (. 1)
ص 192 نیظعاولا ، ۀضور  (. 2)

ص 85 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (. 3)
ص 150 صاوخلا ، ةرکذت  (. 4)

632 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«.« تفرگ ماجنا  مالسلا  هیلع  نیسحلانب 

نآ رهطم  رس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  زور  لهچ  زا  دعب  تسا  دقتعم  هیماما  : » دسیونیم زین  تنس  لها  گرزب  ملاع  یجنلبـش  و )
«2 «. » دش قحلم  البرک  رد  شندب  هب  ترضح 

رد تفرگ و  تروص  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  طسوت  مه  نآ  دش و  هدنادرگزاب  البرک  هب  ادهـش  ياهرـس  هک  هتکن  نیا  هب  هّجوت  اب  نیاربانب ،
البرک هب  ار  اهرـس  هنیدـم ، هب  دورو  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـشن  لقن  رگید  يوس  زا  دـش و  هدرپس  كاخ  هب  رّهطم  ياهندـب  رانک 

هیلع داّجـس  ماما  هک  درک  هدافتـسا  نآ  زا  ناوتیم  دشاب ؛ هدمآ  البرک  هب  ییاهنت  هب  دوخ  هداتـسرف و  هنیدـم  هب  ار  ناوراک  ای  دـشاب و  هدروآ 
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هب يروباشین  لاّتف  قودص و  خیش  هکنوگنامه   ) تسا هدمآ  البرک  هب  اروشاع  هثداح  ناگدنامزاب  رگید  اههمع و  نارهاوخ و  هارمه  مالـسلا 
اهلقن نیا  زا  ياهراپ  رد  دنچره  دندومن ؛ هرطاخ  دیدجت  البرک  يادهش  اب  رگید  راب  نادیهش ، ياهرس  نفد  نمض  و  دناهدرک ) حیرـصت  نآ 

حیرـصت نآ  هب  اهلقن  زا  رگید  ياهراپ  رد  اّما  تسا ، هدوب  هارمه  هَّللادبع  نب  رباج  دورو  زور  اب  ای  رفـص و  متـسیب  زور ، نآ  هک  تسا  هدماین 
هجوت اب  اذل  دناهدرکن ؛ رکذ  يرگید  خیرات  زین  دناهدروآ ، البرک  هب  ار  اهرـس  لاقتنا  هک  اهنآ  و  ینوریب ) ناحیروبا  نخـس  دننام   ) تسا هدش 
طسوت اهرس  قاحلا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  هدوب ، رفص  متسیب  رد  البرک  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  دندقتعم  هک  یناسک  نخـس  هب 

. تسا هداتفا  قافتا  زور  نامه  رد  ناوراک  ياضعا  رگید  هارمه  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
رب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  زور  لهچ  نیمز  نامـسآ و  هک  تسا  هدمآ  يددعتم  تایاور  رد  هک  نآ  رگید  هجوت  لباق  هتکن 
هک يزور  ات  داتفا ، قافتا  نادیهـش  رـالاس  تداهـش  زور  زا  هک  نیمز  نامـسآ و  هودـنا  مغ و  نیا  تسا  نکمم  « 3 « ؛ دنتسیرگ ترـضح  نآ 

هب اهرس 
__________________________________________________

ص 145 ج 45 ، راونالاراحب ، (. 1)
ص 44 ج 2 ، راصبالارون ، (. 2)

ح 22 و ح 23 ح 18 ؛ ص 210 ، ح 13 ؛ ص 206 ، ج 45 ، راونالاراحب ، هب : دینک  عوجر  (. 3)
633 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

! دنتفای مارآ  رارق و  تانئاک  دش ، ماجنا  راک  نیا  هک  زور  لهچ  زا  سپ  تشاد و  همادا  دش ، قحلم  اهندب 

633 ص :  نیعبرا .....  ترایز  تّنس  . 3

يرکسع نسح  ماما  زا  یتیاور  رد  تسا . مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیعبرا  ترایز  ینیسح  نیعبرا  رفـص و  متـسیب  ياهّتنـس  زا  هک  مینادیم 
زامن تعکر   17  ) زور بش و  ره  رد  زامن  تعکر  کی  هاجنپ و  ندروآ  اج  هب  تسا : زیچ  جـنپ  نمؤم  ياههناشن  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع 

رب هدجس ، ماگنه  هب  ار  یناشیپ  و  نداهن ، تسار  تسد  رب  رتشگنا  و  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) نیعبرا ترایز  و  هلفان ) تعکر  بجاو و 34 
«1 «. » نتفگ دنلب  زامن  رد  ار  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  ندراذگ و  كاخ 

«2 . » تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یصوصخم  ترایز  زور  نیا  يارب  نینچمه 
ناجیه و روش و  اب  دنتفریم و  البرک  هب  ار  ینیـسح  نیعبرا  زور  دندرکیم ، ادیپ  یتصرف  نایعیـش  هک  نامز  ره  ام ، نامز  ات  رود  هتـشذگ  زا 

البرک نادیهـش  دنوریم و  البرک  هب  ار  نیعبرا  هتخوسلد  قشاع  اهنویلیم  زین  اهلاس  نیا  رد  دـندومنیم . ترایز  ار  ترـضح  نآ  صالخا ،
. دننکیم ترایز  ار 

؟ دش هدرمش  بحتسم  زور  نیا  رد  یترایز  نینچ  ارچ  هک  تسا  نآ  شسرپ  نونکا 
لیلد دـناوتیم  تشاذـگ ، ار  راک  نیا  ساسا  دوب ، هباحـص  ناگرزب  زا  هک  رباـج  نوچ  : » دـسیونیم داـعملا  داز  رد  یـسلجم  هماـّلع  موحرم 

. تسا یفخم  ام  رب  هک  دشاب  هتشاد  يرگید  هوجو  دهدیم  لامتحا  لاح ، نیا  اب  یلو  دشاب » هدش  زور  نیا  رد  ترضح  نآ  ترایز  تلیـضف 
«3»
__________________________________________________

ص 589 لابقا ، ص 787 و  دجهتملا ، حابصم  (. 1)
ص 393) ، ) نیعبرا ترایز  نیون ، حیتافم  هب : دینک  عوجر  (. 2)
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ص 402 داعملا ، داز  (. 3)
634 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ياهماـن تراـیز  لـقن  ندرمـش و  نمؤـم  مئـالع  زا  ار  نآ  نیعبرا و  تراـیز  هب  تبـسن  ماـمتها  همه  نیا  دـناوتیمن  هک  دـسریم  رظن  هب  اـّما 
هژیو هب  دشاب ؛ نیعبرا  رد  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  يوس  زا  ترـضح  نآ  ترایز  فرـص  هب  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  يوس  زا  صوصخم 
هکلب تسا . هدـشن  دراو  یترایز  نینچ  ناموصعم  رگید  زا  کی  چـیه  هرابرد  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هژیو  نیعبرا  تراـیز  هکنآ 

یَّتَح ِِهتَّثُج  یلإ  مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  ُْسأَر  َّدُر  َنیرْـشِْعلا  ِیفَو  : » تسا هتفگ  ینوریب  ناحیروبا  ریهـش  قّقحم  گرزب و  دنمـشناد  هک  روطنامه 
كاخ هب  نآ  هارمه  دش و  هدنادرگزاب  شرکیپ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رّهطم  رـس  رفـص  متـسیب  رد  َنیَعبْرَْألا ؛ ُةَرایِز  ِهیف  َو  ِِهتَّثُج ، َعَم  َِنفُد 
متسیب زور  رد  شندب  هب  ترضح  نآ  رـس  قاحلا  زا  سپ  نیعبرا  ترایز  « 1 «، » تسا هدش  دراو  نیعبرا  ترایز  زور  نیمه  رد  دـش و  هدرپس 

نیا هک  دسریم  رظن  هب  اذل  دش ؛ هدروآ  البرک  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  طسوت  ترـضح  نآ  كرابم  رـس  مینادیم  دیدرگ و  ّتنـس  رفص ،
قاحلا ببـس  هب  هکلب  تسا ، يزور  نینچ  رد  يراصنا  هَّللادـبع  رباج  طسوت  ترـضح  نآ  تراـیز  رطاـخ  هب  هن  نیعبرا  تراـیز  ّتیمها  همه 

رد ینیـسح  مرح  ناوراک  مالـسلا و  هیلع  ماما  طسوت  كاپ ، روبق  نآ  ترایز  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  طسوت  زور  نیا  رد  ادهـش  ياهرس 
. دش حرطم  كاخ ، رب  هدجس  زامن و  تعکر  رانک 51  رد  هعیش و  مهم  رئاعش  زا  لمع ، نیا  تسا و  نیعبرا 

ماما هک  تسا  نآ  زور ، نیا  رد  ترضح  نآ  ترایز  دیکأت  ببس  هک  تسا  نآ  روهشم  : » دسیونیم داعملاداز  رد  یسلجم  هماّلع  ور ، نیا  زا 
ار ءادهش  رّهطم  ياهرـس  دندش و  دراو  یّلعم  يالبرک  هب  ماش  زا  تعجارم  زا  دعب  زور  نیا  رد  تیب  لها  ریاس  اب  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 

هب رفص  متسیب  رد  ار  اهنآ  دورو  وا  دوخ  دنچره  « 2 «. » دندرک قحلم  ناشیا  ياهندب  هب 
__________________________________________________

ص 331 ۀیقابلا ، راثآلا  (. 1)
ص 402 داعملاداز ، (. 2)

635 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
تیمها هک  تسا  هدوب  روهـشم  هتکن  نیا  زین  یـسلجم  هماّلع  موحرم  ناـمز  رد  هک  دـهدیم  ناـشن  يو  نانخـس  یلو  دـنادیم ، دـیعب  ـالبرک 

. تسا هدوب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  طسوت  اهندب  هب  اهرس  قاحلا  البرک و  يادهش  ترایز  ببس  هب  نیعبرا ، ترایز 
ْنیَدیع ردق و  یلایل  نابعـش و  همین  هعمج و  ياهبش  هک  هنوگ  نآ  درادن ، يزایتما  هسفن  ّدح  یف  نیعبرا  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  هجیتن  رد 

ریاس زا  ار  نآ  هک  دـشاب  هداتفا  قافتا  ياهژیو  هثداح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیعبرا  رد  دـیاب  دـنراد ، زایتما  یلایل  مایا و  ریاـس  رب  هفرع ، و 
هیلع داجس  ماما  طسوت  ادهـش  روبق  ترایز  ناشیاهندب و  هب  ادهـش  ياهرـس  قاحلا  اب  زج  نیا  دشاب و  هتخاس  زاتمم  شدعب  لبق و  ياهزور 

. دشاب دناوتیمن  هارمه ، ناوراک  مالسلا و 
***

هنوگنیا ناوتیم  ار  هدش  هدرمـش  ياهثداح  نینچ  ققحت  يارب  ياهدمع  لاکـشا  هک  ماش  رد  تدم  ینالوط  فقوت  تفاسم و  دُعب  هلأسم  اّما 
: داد خساپ 

و دش ، هراشا  نآ  هب  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  هدوب  رفـص  لّوا  زور  ماش ، هب  ناریـسا  ناوراک  دورو  زور  هک  تسا  هدمآ  يددعتم  ياهباتک  رد 
«1 . » دنداد رارق  دیع  دوخ  يارب  ار  زور  نآ  زین  هیما  ینب 

ترـضح رـس  رفـص ، لّوا  زور  دـناهتفگ : یناشاک  ثّدـحم  یئاهب و  خیـش  یمعفک و  خیـش  : » دـسیونیم زین  یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم 
«2  ...«. » دیدرگ هزات  زور  نیا  رد  نانمؤم  هودنا  دنتفرگ و  دیع  ار  زور  نآ  هیماینب  دندروآ و  ماش  هب  ار  ءادهشلادّیس 

. دندوب ماش  رد  رفص  لّوا  زور  اهنآ  نیاربانب ، دندش ؛ ماش  دراو  اهرس  اب  هارمه  زین  ناریسا  ناوراک  تشذگ  هکنانچ 
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تسا هدش  لقن  اریز  دسریم ؛ رظن  هب  دیعب  تسا ، هتسناد  هام  کی  ار  نآ  هتشون و  لابقا  رد  دّیس  هک  هنوگنآ  ماش ، رد  نانآ  روضح  نامز  اّما 
هزاجا دـیزی  زا  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ناوراک  ماش ، عاضوا  رییغت  مالـسلا و  اـمهیلع  داّجـس  ماـما  بنیز و  ترـضح  ياـههبطخ  زا  سپ  هک 

هتفگ دیزی  هب  هکنآ  ات  دنتشاد  اپب  ازع  سلجم  زور  دنچ  تدم  هب  اهنآ  دننک و  يرادازع  ماش  رد  هک  دنتفرگ 
__________________________________________________

تکرح هفوک  زا  ار  ارـسا  مرحم  هاـم  هک 15  تسا  هدـمآ  ربتعم  ياهباتک  زا  یخرب  رد  دـسیونیم : ییابطابط  یـضاق  هَّللا  تیآ  دیهـش  (. 1)
ص 23) نیعبرا ، هرابرد  قیقحت  . ) دندیسر ماش  هب  زور  هدزناپ  ات  هد  دودح  رد  دنداد و 

ص 239 مومهملا ، سفن  (. 2)
636 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«1 . » درک نینچ  زین  وا  و  نک ؛ زاجح  رفس  يایهم  ار  اهنآ  دیراد ؛ هگن  رهش  نیا  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیبلها  تسین  تحلصم  دش ،
، دنهد تماقا  دـیزی  رـصق  کیدزن  ياهناخ  رد  ار  اهنآ  هک  دـش  هداد  روتـسد  دـیزی ، هسلج  مامتا  زا  سپ  دـسیونیم : زین  دـیفم  خیـش  موحرم 
دناوخ و ارف  ار  ریـشب  نب  نامعن  سپـس  دندیزگ ، تماقا  اجنآ  رد  يزور  دنچ  ریـَشب ؛...  َْنب  َنامْعُّنلا  َبَدَن  َُّمث  ًاماّیَأ  اُوماقَأَف  : » دیازفایم سپس 

«2 «. » دنک نتفر  هدامآ  ار  اهنآ  داد  روتسد 
«3 «. » دندرک اپ  رب  متام  مسارم  ماش ) رد   ) زور هس  تدم  هب  اهنآ  : » دسیونیم يربط »  » فورعم خّروم 

تیبلها ياهيرگاشفا  ماش و  عضو  هب  هجوت  اب  تسا و  هدشن  لقن  لابقا  رد  دّیس  طسوت  زج  هام  کی  تدم  هب  ماش  رد  اهنآ  تماقا  نیاربانب ،
یناسک نخس  دنراد و  هگن  ماش  رد  ینالوط  تدم  ار  مالسلا  مهیلع  تیبلها  هک  دوب  نآ  رد  يوما  هاگتـسد  تحلـصم  هک  دسریمن  رظن  هب 

. تسا رتحیحص  دندوب ، اجنآ  رد  دنچ  یمایا  دنسیونیم  هک 
دیاب میریذپب ، ار  زور  تفه  رثکادح  ندنام  هاگنآ  دیزی و  سلجم  رد  روضح  هدوب و  رفص  لّوا  هک  ماش  هب  اهنآ  دورو  زور  زا  رگا  هجیتن  رد 

ماش زا  ناوراک  ندیسر  يارب  ینامز ، ِتدم  نیا  و  دنشاب ، هداد  تکرح  ماش  زا  رفص  متسیب  هب  هدنام  زور  هدزاود  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلها 
: اریز تسا ؛ یفاک  البرک  هب 

: دسیونیم یلو  دـنادیم ، دـیعب  البرک  هب  نیعبرا  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ناوراک  دورو  لابقا  رد  هکنآ  اب  سوواط  نب  دیـس  بانج  . 1
. دیسر البرک  هب  ماش  زا  ناوتیم  زور  تدم 12  رد  نیاربانب  « 4 «. » دشکیم لوط  زور  تسیب  ماش  هب  هفوک  زا  تشگرب  تفر و  »

ار هعیبر  نب  رماع  شهاپس  رادرس  مکح ، نب  ناورم  هک  هاگنآ  تسا : هدمآ  خیرات  رد  . 2
__________________________________________________

ص 263 و 265 مومهملا ، سفن  (. 1)
ص 480 دیفم ، داشرا  (. 2)

ص 353 ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 3)
ص 101 ج 3 ، لابقا ، (. 4)

637 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 . » دندیسر هفوک  هب  زور  هد  تدم  رد  اهنآ  درک ، مازعا  راتخم  اب  گنج  يارب  ماش  زا  رکشل  رازه  دصکی  اب 

زور تدم 12  رد  کچوک  یناوراک  ندیـسر  دناسر ، هفوک  هب  زور  هد  تدم  ّیط  ار  يرفن  رازه  دصکی  يرکـشل  ناوتب  رگا  تسا ، یهیدـب 
. درادن یلکشم  البرک  هب 

درک و یط  زور  هد  زا  رتمک  رد  ار  قارع  هب  ماش  ریسم  ناوتیم  هک  تسا  هدرک  رکذ  یخیرات  ددعتم  دراوم  ییابطابط  یـضاق  دیهـش  موحرم 
ياهبرع تسا و  میقتسم  هک  تسا  قارع  ماش و  نایم  یهار  دنکیم : لقن  هعیشلا  نایعا  باتک  هدنسیون  نیما  نسحم  دیـس  موحرم  زا  یتح 
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«2 . » دنسریم قارع  هب  هتفه  کی  تدم  رد  دنوریم و  هار  نآ  زا  ام  نامز  رد  لیقع 
زور ود  ترـضح  نآ  اریز  دومیپ ، زور  جنپ  تدم  هب  تسا  رتمولیک  دودح 470  هک  ار  هکم  هنیدم و  نایم  ریسم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  . 3

بیرق 600 هک  البرک  ات  ماـش  ریـسم  نیارباـنب ، « 3 . » دـش هکم  دراو  نابعـش  موـس  زور  درک و  تکرح  هنیدـم  زا  بجر  هاـم  ناـیاپ  هب  هدـنام 
!(. دینک تقد   ) دومیپ زور  هد  تدم  رد  یتحار  هب  ناوتیم  ار  تسا  رتمولیک 

***
زور رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  دورو  ناوتیم  دـش ، رکذ  ناقّقحم  ناملاع و  زا  هک  یتاـملک  نئارق و  دـهاوش و  عومجم  زا  لاـح ، ره  هب 

دندرک تاقالم  البرک  رد  شناهارمه  رباج و  اب  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ناوراک  دندقتعم  هک  نانآ  نانخـس  درک و  تیوقت  البرک  هب  نیعبرا 
اب ناشیا  هک  ارچ  دنکیمن ، داجیا  یلکشم  درمشیم  دیعب  ار  نآ  لابقا  رد  سوواط  نب  دیس  بانج  رگا  و  تفریذپ . دنتخادرپ ، يرادازع  هب  و 

نیا رد  ار  ناشدورو  هک  هنوگنامه  دریذـپیمن ، البرک  هب  نیعبرا  زور  رد  ار  اـهنآ  دورو  ماـش ، رد  هاـم  کـی  تدـم  هب  اـهنآ  ندـنام  ضرف 
زور هد  زا  رتمک  ارسا  ناوراک  دش ، تباث  هک  یماگنه  یلو  درادن ؛ لوبق  زین  هنیدم  هب  خیرات 

__________________________________________________

ص 21 نیعبرا ، هرابرد  قیقحت  (. 1)
30 ص 18 - نیعبرا ، هرابرد  قیقحت  هب : دینک  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب  (. 2)

ص 140 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  و  ص 375 و 377 ؛ دیفم ، داشرا  (. 3)
638 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

هب هدرک ، لقن  يوار  لوق  زا  رباج  دورو  اب  نامزمه  البرک  هب  ار  اهنآ  دورو  هک  فوهل  رد  سوواط  نب  دیس  نخس  شریذپ  دناهدنام ، ماش  رد 
. تسا رتکیدزن  تقیقح 

يرگید خـیرات  رد  هک  ًادـعب  یلو  هدرک ، لـقن  فوهل  رد  ار  نآ  دوب و  هدـید  ار  هثداـح  نیا  يربـتعم  خـیرات  رد  سوواـط  نبدیـس  عقاو ، رد 
هتـسناد نکممان  البرک  هب  نیعبرا  زور  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ناوراک  دورو  دناهدنام ، ماش  رد  هام  کی  تدم  هب  اهنآ  تسا  هدناوخ 

. تسا
هب لاس 61  نیعبرا  رد  مالسلا  مهیلع  تیبلها  دورو  عوضوم  دناهدرک ، حرطم  ماش  رد  ار  ههام  کی  تماقا  هک  نانآ  نخـس  ّدر  اب  هجیتن ، رد 

. دوشیم تیبثت  البرک 
رادید دیدجت  ادهـش  روبق  اب  دنورب و  البرک  هب  یگدوسآ  اب  رگید  راب  هنیدـم  هب  نتفر  زا  لبق  ناوراک  نیا  هک  دـنکیم  اضتقا  زین  رما  تعیبط 

. دنیامن
هارکا و اب  هک  هتـسکش  لد  هلفاق  نآ  هک  دـیامنیم  دـیعب  تداع  بسح  هب  : » دـسیونیم مق ) فورعم  ياملع  زا   ) باـبرا ازریم  جاـح  موحرم 

نودـب دـندید ، باتفآ  لـباقم  رد  ار  دوخ  يادهـش  هفیرـش  داـسجا  دـندش و  عنم  يراوگوس  هیرگ و  زا  دـندرک و  چوک  ـالبرک  زا  رارطـضا 
«1 «. » دندرگرب هدشن ، زئاف  هسّدقم  تبرت  نآ  ترایز  هب  دننک و  عوجر  هنیدم  هب  لاح ، رب  عالطا  هسّدقم و  رباقم  لاحرب  یهاگآ 

638 ص :  تشذگ ..... ؟ هچ  البرک  رد  نیعبرا 

هب يراز  هلان و  هیرگ و  اب  دـندرک و  تاقالم  شنارای  رباج و  اب  البرک  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلـها  ناوراـک  سوواـط  نب  دیـس  لـقن  قباـطم 
. دنتخادرپ ازع  هماقا  هب  البرک  رد  ار  يزور  دنچ  دنتفاتش و  رگیدکی  لابقتسا 

مدـق یناکم  هب  نانیا  درک . مسجم  ار  دـناهدمآ ، البرک  هب  رگید  راب  زور ، لهچ  زا  سپ  هک  یهورگ  ياوه  لاح و  هک  دراد  نآ  ياج  کنیا 
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ار دوخ  نازیزع  ندش  رپرپ  شیپ ، زور  لهچ  هک  ییاج  دنتفگ . كرت  ار  اجنآ  مغ  هودنا و  زا  یهوک  خلت و  تارطاخ  اب  هک  دناهتشاذگ 
__________________________________________________

243 ص 242 - هینیسح ، نیعبرا  (. 1)
639 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. دندید ار  دوخ  ناگدازومع  اهومع و  ناردارب و  ناردپ و  تبرغ  دوخ  نامشچ  اب  دندرک و  هدهاشم 
ماما هارمه  هب  ار - ناریـسا  ناوراک  يربهر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  زا  سپ  هک  وا  تشذـگ ؟ هچ  مالـسلا  اـهیلع  يربک  بنیز  رب 

دادیم رارق  اهنآ  يالب  رپس  ار  دوخ  هاگ  درکیم و  تبقارم  ناکدوک  نانز و  وا و  ناج  زا  اج  همه  و  تشاد ، هدـهع  هب  مالـسلا - هیلع  داجس 
مدرم شوگ  هب  ار  البرک  نینوخ  مایپ  دیـشاپ و  اج  همه  رد  ار  بالقنا  رذـب  تخاس ، اوسر  ار  ناملاظ  شیاهيرگاشفا  اـب  ماـش  هفوک و  رد  و 
هدمآ مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  شزیزع  ردارب  الوم و  ترایز  هب  زارفارـس  دیفـسور و  یلو  حورجم ، نت  روجنر و  ندب  اب  کنیا  دناسر ،

. تسا
مالسلا هیلع  نیسح  ياهجنر  وا ، هب  ردارب  ياهشرافـس  البرک ، ات  هّکم  زا  هکم و  هب  هنیدم  ریـسم  رد  وا  یهارمه  ردارب ، اب  شندوب  تارطاخ 

. درذگیم وا  رطاخ  زا  همه  همه و  نازیزع ، هدش  ادج  ياهرس  نادیهش و  هعطق  هعطق  ياهندب  نادنزرف ، ناردارب و  نارای و  تداهش  رد 
هتفرگ شتآ  ياهنماد  هتخوس و  ياههمیخ  هرطاخ  دای و  نینچمه  ردارب و  رسیب  رکیپ  اب  مالسلا و  اهیلع  همطاف  رسپ  اب  شرخآ  یظفاحادخ 
رگید ردارب و  ربق  رانک  دیدرتیب  دنک ، یلاخ  لد  هدقع  دناوتیم  نمـشد  زا  فوخ  نودب  هک  نونکا  دـنکیم و  باتیب  ار  بنیز  ناکدوک ،

دننک یهت  بلاق  مغ  تّدش  زا  دنکن  دشاب ، ناکدوک  نانز و  رگید  بقارم  دیاب  نانچمه  لاح ، نیا  اب  اما  دیرگیم . دنکیم و  هیوم  نادیهش 
!! دنهد ناج  نادیهش  روبق  رانک  و 

 ... دنکیم روبع  اهنآ  نامشچ  يولج  زا  کی  هب  کی  هاکناج ، خلت و  تارطاخ  درذگیم ؟ هچ  نانز  رگید  همطاف و  هنیکس و  بابر و  رب 
!؟ دنکیم هچ  بابر  هتخوس  هنیس  اب  ردپ  تسد  يور  شندش  رپرپ  وا و  هدیرد  موقلح  رغصا ، یلع  یباتیب  یگنشت و  تارطاخ 

!!! دهدیمن ناما  هنیکس  هب  شبحاصیب  حانجلاوذ  وا و  رصان » نم  له   » يادن اباب ، نیرخآ  ياهشزاون  ردپ ، یگنشت  تبرغ و  دای 
640 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

هب نامشچ  هدش ، خاروس  کشم  همقلع ، هنـشت ، نابل  سابع ، هدش  ملق  ياهتسد  مساق ، هتفاکـش  قرف  ربکا ، یلع  نینوخ  رکیپ  هرطاخ  دای و 
!؟ دنکیم هچ  نانز  نارتخد و  اب  تسکش » مرمک  نونکا  : » تفگیم هک  ینوزحم  يادص  هتسشن و  ریت 

ياههدقع دندزیم و  هجض  دندرکیم و  هیوم  مه  اب  همه  دیاش  دنتفگیم . تبیـصم  مادک  زا  دوب و  اههیوم  رادنادیم  یـسک  هچ  مینادیمن 
هتـسخ اههرجنح  هتفرگ و  اهادـص  تشادـن ، دایرف  ناوت  اههنیـس  رگید  زور ، کی  تشذـگ  زا  سپ  هک  تسا  یعیبط  یلو  دـندوشگیم ؛ لد 

ياههراوشوگ هدـیرد و  ياهشوگ  هتخوس و  همیخ  هنیـس ، تسد و  موقلح ، غیت و  کشم ، بآ و  هب : درک  هراشا  تسد  اب  ناوتیم  اّما  دوب .
 ...!! هدش تراغ 

! البرک رد  مالسلا  مهیلع  تیبلها  زیگنامغ  ناتساد  دوب  نینچ  يرآ 

640 ص :  هنیدم .....  يوس  هب  - 26

، دـیامن رداص  هنیدـم  يوس  هب  ار  البرک  زا  تکرح  روتـسد  هک  دـیدن  نیا  زج  ياهراچ  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  يرادازع ، زور  هس  زا  سپ 
دنزیخ یمرب  يربق  رانک  زا  دنزادرپیم . هیرگ  هحون و  هب  دنرادن و  رارق  مارآ و  زور  بش و  ناکدوک ، نانز و  شیاههمع و  دـیدیم  هکارچ 

«1 (. » دنهد تسد  زا  ار  دوخ  ناج  اجنآ  هک  دوب  نآ  فوخ   ) دننیشنیم رگید  يربق  راوج  رد  و 
زا تیب  دنچ  هک   ) دناوخ هنیدم  هب  باطخ  ار  يزوسناج  راعشا  مالـسلا  اهیلع  موثلک  ّما  بانج  لاح  نآ  رد  دش  هناور  هنیدم  يوس  هب  ناوراک 

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 386 

http://www.ghaemiyeh.com


(: تسا نینچ  نآ 
اْنئِج ِنازْحَْألاَو  ِتارَسَْحلِابَف  انیلَبْقَتال  انِّدَج  َۀَنیدَم 

انیَنب الَو  َلاجِرال  انْعَجَر  اعْمَج  َنیلْهَْألِاب  ِْکنِم  انْجَرَخ 
__________________________________________________

ص 373 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  ( 1)
641 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

انیبَّلَسُم ِفوُفُّطلِاب  ایارَع  اوُحْضا  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  َکُطْهَرَو 
انیتَّتَشُم ِدالِْبلا  ِیف  ُِکتاَنب  ایابَّسلا  َیلِإ  ِتْرَظَن  َْول  ُمِطافَأ 
انیبُْدنَت ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  یلاَزت  َْمل  ُِکتایَح  ْتَماد  ْوَلَف 

انیف ِهَّللا  َبانِج  اْوَعْرَی  َْملَو  اْنیَسُح  اُولَتَق  انَّدَج  ای  الَأ 
انیعَمْجَأ ًارْهَق  ِباْتقَْألا  یَلَع  اهُولَّمَحَو  َءاسِّنلا  اوُکَتَه  ْدََقل 

! میاهدمآ تیوس  هب  نزح  ترسح و  اب  هک  ارچ  ار ، ام  ریذپم  ام ، ّدج  هنیدم  يا  »
! میتشگزاب نادنزرف  نادرم و  نودب  نونکا  یلو  میتفر ، نوریب  نادنواشیوخ  همه  اب  وت  دزن  زا 

. دش تراغ  ناشلاوما )  ) دیدرگ و نایرع  البرک  مرگ  يارحص  رد  ناشیاهندب  دندش و  ینابرق  تنادناخ  ادخ ! لوسر  يا 
؛ يدرکیم هاگن  دندش  هدنادرگ ) و   ) هدنکارپ اهرهش  رد  هک  تریسا  نارتخد  هب  رگا  همطاف ! يا 

! يدرکیم هلان  تمایق  ات  هتسویپ  دوب ، نادیواج  ایند  رد  تایگدنز  و 
. دندرکن تیاعر  ام  هرابرد  ار  یهلا  تمرح  دنتشک و  ار  نیسح  ام ! ّدج  يا 

«1 «. » دندرک راوس  وخدنت  نارتش  رب  ار  اهنآ  روز  هب  دندومن و  یمارتحایب  نانز  هب 
مدروآ نماد  نماد  هک  یکشا  دوب  مدروآ  هر  مدروآ  نویش  اب  وت  يوس  یناوراک  هنیدم !

مدروآ نم  اهنت  یسک ، دوخ  اب  ناغمرا  درواین  متام  ناهج  کی  نوچ  نکم  او  میور  هب  رد  هنیدم !
__________________________________________________

( صیخلت اب  ، ) ص 197 ج 45 ، راونالاراحب ، ( 1)
642 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

مدروآ نشلگ  نآ  زا  ترسح  بالگ  نونکا  یلو  مدرب  البرک  رد  رگا  لگ  ناتسلگ  کی  هنیدم !
مدروآ نشور  یهاوگ  ار  دوخ  تیمولظم  هک  مداش  یلو  مغ ، زا  دیپس  دش  مهایس  يوم  رگا 

مدروآ نسحا  وحن  هب  ار  دوخ  تمدخ  نایاپ ، هک  مدنسرخ  تسود  ناج  هب  نمشد ، رگا  درک  مریسا 
مدروآ نهاریپ  وا  زا  مدرواین ، ار  وا  رگا  نونکا  مدرب و  ار  یلع  لآ  فسوی  هنیدم !

مدروآ نت  زا  رود  ِرس  ِماغیپ  هفوک  زا  نم  هک  نت  کی  ربخ  اب  ددرگن  مشاه  ینب  زا  هنیدم !
مدروآ ندنک  ناج  دص  هب  مه  ار  ناج  همین  نیا  نم  هک  معنم  نکم  متشگرب ، هدنز  تیوس  هب  رگ  هنیدم !

«1  » مدروآ نمشد  زور  هب  دوخ  ياههبطخ  اب  اههچ  رگنب  مهر ، ّدس  دشن  اهيریسا  نیا  هنیدم !

642 ص :  هنیدم .....  هب  دورو  - 27

هراشا
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اهرتش زا  نایناوراک  هک  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  میدش ، کیدزن  هنیدم  هب  هک  یماگنه  دیوگیم : ملذج )  ) ملذح نب  ریـشب 
زین وت  ایآ  دوب ، رعاش  وا  دنک ، تمحر  ار  تردپ  ادـخ  ریـشب ! يا  دومرف : هاگ  نآ  دـنریگ . ياج  نآ  رد  هدرک و  اپرب  ار  اههمیخ  دـنیآ ، دورف 

؟ ییوگب رعش  یناوتیم 
. مرعاش زین  نم  ادخ ، لوسر  رسپ  يا  يرآ ، متفگ :

. ناسرب مدرم  هب  ار ) ام  دورو  و   ) مالسلا هیلع  هَّللادبع  یبا  تداهش  ربخو  وش  هنیدم  دراو  دومرف :
__________________________________________________

. تسا قفش )  ) یناشاک هدازروفغ  داوج  دمحم  زا  رعش  ( 1)
643 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

هیرگ هب  ار  میادص  مدیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجـسم  هب  هک  یماگنه  مدش . هنیدم  دراو  باتـش  اب  راوس و  مبـسا  رب  دیوگیم : ریـشب 
: مدورس نینچ  هاگنآ  مدرک و  دنلب 

ُرارْدِم یعُمْدَأَف  ُْنیَسُْحلا  َِلُتق  اِهب  ْمَُکل  َماقُمال  َبِْرثَی  َلْهَأ  ای 
ُراُدی ِةانَْقلا  یَلَع  ُْهنِم  ُسأَّرلاَو  ٌجَّرَضُم  َءالَبْرَِکب  ُْهنِم  ُمْسِْجلا 

. تسا ریزارس  هنوگ  نیا  نم  کشا  هک  دش  هتشک  امش ) ياقآ   ) نیسح اریز  تسین ، امش  ندنام  ياج  هنیدم  رگید  هنیدم ، مدرم  يا  »
«. دش هدنادرگ  رهش  هب  رهش  هزین ، يالاب  شسدقم  رس  هدیطلغ و  نوخ  كاخ و  هب  البرک  رد  وا  رکیپ 

ات متسه  وا  هداتسرف  نم  دناهدمآ و  دورف  رهش  هناتسآ  رد  شنارهاوخ  اههمع و  اب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیا  تفگ : سپس 
. مناسرب امش  عالطا  هب  ار  ارجام 

ار دوخ  ياهتروص  تبیـصم  تّدـش  زا  هک  یلاحرد  دـنتخیر و  نوریب  ناشیرپ  ياهوم  اب  ناشیاههناخ  زا  هنیدـم  نانز  یّتح  نخـس ، نیا  اـب 
مدیدن و زور  نآ  زا  رتنایرگ  ار  ینز  درم و  چیه  دندرک . دنلب  يراز  هیرگ و  هب  ادـص  دـندزیم ، همطل  دوخ  ياههرهچ  رب  دندیـشارخیم و 

َِکلذ ْنِم  َرَثْکأ  ًۀَیِکاب  الَو  ًایِکاب  َرأ  ْمَلَف  تشذگن ...(  ناناملـسم  رب  زور  نآ  زا  رتخلت  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تافو  زا  دـعب 
(. ِهَّللا ِلوُسَر  ِةافَو  َدَْعب  ُْهنِم  َنیِملْسُْملا  یَلَع  َّرَمَأ  ًامْوَی  الَو  ِمْوَْیلا ،

: دنکیم ییارس  هحون  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  هنوگ  نیا  یکزینک  مدینش  ماگنه  نآ  رد 
اعَْجفَأَف ُهاعَن  ٍعان  ینَضَْرمَأَف  اعَجْوَأَف  ُهاعَن  ٍعان  يدِّیَس  یعَن 

اعَم امُکِْعمَد  َدَْعب  ٍْعمَِدب  ادوُجَو  ابِکْساَو  ِعُومُّدلِاب  ادوُج  َّیَْنیَعَف 
اعَدْجَأ ُنیِّدلاَو  ُدْجَملا  اَذه  َحَبْصَأَف  اعَزْعَزَف  ِلیلَْجلا  َشْرَع  یهَو  ْنَم  یلَع 

اعَسْشَأ ِراَّدلا  َطِحاش  اَّنَع  َناک  ْنإَو  ِهِّیصَو  ِْنباَو  ِهَّللا  ِّیبَن  ِْنبا  یَلَع 
. درک رامیب  ارم  ربخ  نآ  اب  دروآ و  درد  هب  ار  ملد  داد و  نم  هب  ار  میالوم  گرم  ربخ  ياهدنهد  ربخ  »

. دیزیرب کشا  مه  اب  کشا ، زا  سپ  مه  زاب  دیوش و  يراج  دیزیرب و  کشا  منامشچ ، يا 
. دش هدیرب  نید  يراوگرزب و  راسخاش )  ) دمآرد و هزرل  هب  لیلج  يادخ  شرع  وا  تبیصماب  هک  سک  نآ  رب 

644 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«. تسا رود  ام  زا  وا  تداهش  ّلحم  دنچره  وا ، ّیصو  دنزرف  ادخ و  ربمایپ  دنزرف  رب  دینک )! يراوگوس  )

رگید راب  دوب ، هتفاـین  ماـیتلا  زونه  هک  ییاـه  مخز  یتخاـس و  هزاـت  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبع  یبا  گوس  رد  ار  اـم  هودـنا  زورما  تفگ : هاـگنآ 
؟ یتسیک وت  دزرمایب ، ار  وت  ادخ  تفگ : نم  هب  سپس  يدوشگ ،

هَّللادبع یبا  نادناخ  اب  نونکا  مه  وا  داتسرف و  امش  يوس  هب  ارم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  میالوم  هک  متسه  ملذح  نب  ریـشب  نم  متفگ ،
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. دناهدمآ دورف  ناکم  نالف  رد  شنانز  مالسلا و  هیلع 
***

، متشگزاب اجنآ  هب  مبکرم  اب  زین  نم  دنداتفا و  هار  هب  دوب ، اجنآ  رد  ناوراک  هک  یناکم  هب  تعرس  هب  دندرک و  اهر  ارم  مدرم  دیوگیم : ریشب 
نب یلع  مدـید  مدـناسر . اههمیخ  راـنک  هب  تمحز  اـب  ار  دوخ  مدـش و  هداـیپ  بکرم  زا  نم  دـناهدروآ . دـنب  ار  اـههار  تیعمج  لیـس  مدـید 
نآ اـب  هک  تـشاد  تـسد  رد  ياهچراـپ  هـک  یلاـح  رد  دـمآ ، نوریب  هـمیخ  زا  هاـگ  نآ  تـسا ، هـمیخ  لـخاد  زوـنه  مالـسلا  هـیلع  نیـسحلا 

دوب و يراج  شیاـهکشا  هتـسویپ  هک  یلاـحرد  تسـشن ، نآ  يور  ترـضح  دروآ و  ياهیاـپراچ  یـسک  درکیم . كاـپ  ار  شیاـهکشا 
. دریگب ار  شاهیرگ  يولج  تسناوتیمن 

دزن هب  وس  ره  زا  مدرم  تساخرب ؛ نویش  هلان و  زین  هنیدم  نارتخد  نانز و  زا  دش و  دنلب  نانآ  هیرگ  يادص  دندید ، ار  اههنحص  نیا  هک  مدرم 
. دش اغوغ  نویش و  زا  رپ  هقطنم  نآ  دنتفگیم و  تیلست  ار  وا  دندمآیم و  ترضح  نآ 

: دومرف داریا  ار  هبطخ  نیا  سپس  دنتفرگ ، مارآ  زین  مدرم  دنوش و  تکاس  هک  درک  هراشا  مدرم  هب  تسد  اب  مالسلا  هیلع  ماما 

644 ص :  هنیدم .....  هزاورد  رانک  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هبطخ 

َبُرَقَو یلُْعلا ، ِتاومَّسلا  ِیف  َعَفَتْراَـف  َدـَُعب  يِذَّلَأ  َنیِعَمْجَأ ، ِِقئـالَْخلا  ِءيِراـب  ِنیِّدـلا ، ِمْوَی  ِکـِلام  ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  َنیَِملاـْعلا ، ِّبَر  ِهَّللُدْـمَْحلأ 
ِِعئاجَفَو ِرُومُْألا ، ِِمئاظَع  یلَع  ُهُدَمَْحن  يوْجَّنلا ، َدِهَشَف 

645 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. ِۀَِحئاْجلا ِۀَحِداْفلا  ِۀَّظاْکلا  ِۀَعِظاْفلا  ِِبئاصَْملا  ِمیِظَعَو  ِءْزُّرلا ، ِلِیلجَو  ِعِذاوَّللا ، ِۀَضاضَمَو  ِِعئاجَْفلا ، َِملَأَو  ِروُهُّدلا ،

َِیبُسَو ُُهتَْرتِعَو ، ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  ِْنیَـسُْحلا  ِهَّللاِدـْبَع  ُوبَأ  َِلُتق  ٍۀَـمیِظَع ، ِمالْـسِْإلا  ِیف  ٍۀَْـمُلثَو  ٍۀَـلِیلَج ، َِبئاصَِمب  انالَْتبا  ُدْـمَْحلا  َُهلَو  َهَّللا  َّنإ  ُمْوَْقلا ! اَـهُّیَأ 
. ٌۀَّیِزَر اهَْلثِمال  ِیتَّلا  ُۀَّیِزَّرلا  ِهِذهَو  ِنانِّسلا ، ِلِماع  ِقْوَف  ْنِم  ِناْدُلْبلا  ِیف  ِهِسْأَِرب  اوُرادَو  ُُهتَْیبِصَو ، ُهُؤاِسن 

!؟ اِهلامِْهنا ِنَع  ُّنَضَتَو  اهَْعمَد  ُسِبَْحت  ْمُْکنِم  ٍْنیَع  ُۀَّیَأ  ْمَأ  ِِهلْجَأ ؟ ْنِم  ُنُزْحَیال  ٍداُؤف  ُّيأ  ْما  ِِهْلتَق !؟ َدـَْعب  َنوُّرُـسَت  ْمُْکنِم  ٍتالاجِر  ُّيَأَف  ُساَّنلا ! اَـهُّیَأ 
ُجَُجلَو ُناتیِْحلاَو  اِهناصْغَِأب ، ُراجْـشَْألاَو  اِهئاجْرَِأب ، ُضْرَأـْلاَو  اـِهناکْرَِأب ، ُتاومَّسلاَو  اـهِجاْومَِأب ، ُراـِحْبلا  ِتََکبَو  ِِهْلتَِقل ، ُدادِّشلا  ُْعبَّسلا  ِتََکب  ْدَـقَلَف 

. َنوُعَمْجَأ ِتاومَّسلا  ُلْهَأَو  َنُوبَّرَقُْملا ، ُۀَِکئالَْملاَو  ِراِحْبلا ،
. ُّمَُصی الَو  ِمالْسِْإلا  ِیف  ْتَِمُلث  ِیتَّلا  َۀَْملُّثلا  ِهِذه  ُعَمْسَی  ٍعْمَس  ُّيَأ  ْمَأ  ِْهَیلِإ !؟ ُّنِحَیال  ٍداُؤف  ُّيَأ  ْمَأ  ِِهْلتَِقل !؟ ُعِدَْصنَی  ٍْبلَق ال  ُّيَأ  ُساَّنلا ! اَهُّیَأ 

ٍهوُرْکَم الَو  ُهاْنمَرَتْجا ، ٍمْرُج  ِْریَغ  ْنِم  َُلباکَو  ٍكُْرت  ُدـالْوَأ  اـّنَأَک  ِراـْصمَْألا ، ِنَع  َنیِعِـساش  َنیِدوُذَـم ، َنیِدَّرَـشُم  َنیِدوُرْطَم  انْحَبْـصأ  ُساـّنلا ! اَـهُّیَأ 
«1 «. » ٌقاَِلتْخا اَّلِإ  اَذَه  ْنِإ   » َنِیلَّوَْألا اَِنئابآ  ِیف  اذِهب  انْعِمَس  ام  اهانْمََلث ، ِمالْسْالا  ِیف  ٍۀَْمُلث  الَو  ُهاْنبَکَتْرا ،

ِْهَیلِإ ّانِإَو  ِهَّلل  ّاناَف  اِنب ، اُولَعَف  ام  یلَع  اوُدادْزا  اََمل  اِنب  ِۀَیاصِْولا  ِیف  ْمِْهَیلِإ  َمَّدَقَت  امَک  اِنلاِتق  ِیف  ْمِْهَیلِإ  َمَّدَـقَت  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِّیبَّنلا  َّنَأ  َْول  ِهَّللاَو 
ٌزیِزَع ُهَّنِإ  اِنب ، َغََلب  امَو  اَنباصَأ  امِیف  ُبِسَتَْحن  ِهَّللاَدـْنِعَف  اهَحَدـْفَأَو ، اهَّرَمَأَو  اهَعَْظفَأَو  اهَّظَکَأَو  اهَعَْجفَأَو  اهَعَجْوَأَو  اهَمَظْعَأ  اـم  ٍۀَبیِـصُم  ْنِم  َنوُعِجار 

. ٍماِقْتناوُذ
. تسا تاقولخم  همه  هدـننیرفآ  ازج و  زور  کلام  نابرهم ، هدنـشخب و  نایناهج ، راگدرورپ  هک  تسا  ییادـخ  صوصخم  ساپـس  دـمح و  »
اب رگید  يوس  زا   ) هتفرگ و ياج  عیفر  ياهنامسآ  رد  ایوگ  هک  تسا  رود  ام  زا  ردق  نآ  وا ) تقیقح  تخانـش  ییوس  زا   ) هک ییادخ  نامه 

ياهبیـسآ گرزب ، ثداوح  رب  ار  وا  تسا . اـم  یـشوگ  رد  نانخـس  ياونـش  هاوگ و  هک  تسا  کـیدزن  اـم  هب  ردـق  نآ  شاهطاـحا ) ملع و 
، رابتنوشخ گرزب ، ياهتبیصم  نیگنس و  ياهالب  نازوس ، ياهجنر  كاندرد ، عیاجف  راگزور ،

__________________________________________________

هیآ 7 ص ، (. 1)
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646 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. منکیم شیاتس  رگناریو  هدننکش و  مکارتم ،

. تسا هدومزآ  مالـسا  رد  ریذـپانناربج  یتراسخ  گرزب و  ياهتبیـصم  هب  ار  اـم  تسوا - صوصخم  شیاتـس  هک  يدـنوادخ - مدرم ! يا 
نآ رهطم  رـس  دـندمآ و  رد  تراـسا  هب  شناـکدوک  ناـنز و  دندیـسر و  تداهـش  هب  شنادـناخ  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هَّللادـبعابا  يرآ ) )

! درادن دننام  هک  تسا  یتبیصم  نیا  دندروآ و  رد  شدرگ  هب  اهرهش  رد  اههزین  يالاب  ار  ترضح 
مادـک ای  دـشابن ؟ نوزحم  وا  يارب  دـناوتیم  یبلق  مادـک  ای  دـنک ؟ يداش  دـناوتیم  ناتنادرم  زا  کی  مادـک  وا ، تداهـش  زا  دـعب  مدرم ! يا 

اب اهنامـسآ  شجاوما ، اب  اهایرد  شمکحم ، ياـهانب  اـب  هناـگتفه  ياهنامـسآ  نیقی  هب  دزیرن ؟ کـشا  دـنکن و  هیرگ  دـناوتیم  یمـشچ 
همه یهلا و  بّرقم  ناگتـشرف  و  قـیمع ، ياـهایرد  ناـیهام و  شیاـهراسخاش ، اـب  ناـتخرد  شبناوـج ، یحاوـن و  همه  اـب  نـیمز  شناـکرا ،

. دنتسیرگ وا  تداهش  رب  ناینامسآ ،
هک تسا  یشوگ  مادک  ای  دزوسن ؟ وا  يارب  هک  تفای  ناوتیم  يرگج  مادک  ای  دوشن ؟ نازرل  وا  تداهش  رد  هک  تسا  بلق  مادک  مدرم ! يا 

؟ دنیبن بیسآ  دونشب و  ار  ریذپانناربج  گرزب و  هثداح  نیا 
راک ای  هدرک و  یمرج  هکنآ  نودب  میناملـسم ، ریغ  ماوقا  نادنزرف  ام  ایوگ  میدش ؛ اهرهـش  زا  رود  هدـنار و  هراوآ ، هدـش ، درط  ام  مدرم ! يا 
اهنت نیا   » میدینشن نامناگتشذگ  هرابرد  ار  كاندرد ) ياه   ) ارجام نیا  زگره  میشاب . هدز  مالـسا  هب  ياهبرـض  ای  هدش و  بکترم  يدنـسپان 

«. تسا دیدج  هزات و  رما  کی 
اهنآ هب  ام  هرابرد  هک  هنوگنآ  دـننک ، هزراـبم  اـم  اـب  هک  درکیم  شرافـس  هورگ  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب 

، گرزب رایـسب  هک  یتبیـصم  نیا  زا  نوُعِجار ، هَیلإ  ّانإَو  هَّللاـّنإ  دـننک ؛ تیاـنج  دنتـسناوتیمن  نیا  زا  شیب  زگره  درک ، تبحم ) هب   ) شراـفس
. تسا نیگنس  راوگان و  راجنهان ، هتشابنا ، كاندرد ، زیگنامغ ،

«. تسا ماقتنا  بحاص  وریذپان  تسکش  دنوادخ  نیقی  هب  میبلطیم . شاداپ  ادخ  زا  هدیسر  ام  هب  هک  یبئاصم  ربارب  رد 
***

647 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
هیلع نیـسح  ماما  اب  یهارمه  مدـع   ) يرامیب و نآ  رطاـخ  هب  دوب - ریگ  نیمز  هک  « 1  » ناحوص نب  ۀعـصعص  نب  ناحوص  هبطخ ، نیا  زا  سپ 

. داتسرف تمحر  دورد و  شردپ  رب  دومن و  يرازگساپس  وا  زا  تفریذپ و  ار  شرذع  زین  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  درک . یهاوخرذع  مالـسلا )
«2»

647 ص :  هنیدم .....  رد  يرادازع  - 28

هراشا

اب نآ ، زا  جورخ  ماگنه  هب  هتشذگ  لاس  بجر  هام  هک  يرهش  نامه  دندش . هنیدم  دراو  ناکدوک  نانز و  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
مـشاه ینب  ناناوج  رگید  رغـصا و  یلع  ربکا و  یلع  شناردارب  سابعلا و  لضفلاابا  شیومع  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  شراوگرزب  ردـپ 

. دوشیم رهش  دراو  هدید  تبیصم  ناکدوک  نانز و  زا  یعمج  اب  نازیزع ، نآ  نودب  کنیا  و  دوب . هارمه 
دای هب  ار  یناوارف  نیریش  خلت و  تارطاخ  هک  يرهش  تسا ؛ مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نفدم  هک  يرهش 

. دونشیم ار  شنازیزع  يادص  نآ  ياج  ياج  زا  شراوید و  رد و  هناخ و  اههچوک و  زا  هک  يرهش  دراد ؛
باطخ دوب ، هتفرگ  ار  دجسم  ِرد  ِفرط  ود  هک  یلاح  رد  دناسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  هب  ار  دوخ  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز 
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وت يارب  ار  نیسح  مردارب  گرم  ربخ  نم  اّدج ! يا  َْنیَسُْحلا ؛ یِخأ  َْکَیلِإ  ٌۀیِعان  ّینِإ  هاَّدَج  ای  : » دیوگیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب 
مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  شاهدازردارب  هب  هک  راب  ره  و  تشادن . یمامت  شهآ  کشا و  درکیم و  هیرگ  هتسویپ  بنیز  ماهدروآ .»

__________________________________________________

هیلع قداص  ماما  دوب . مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هبترم  دنلب  ردقلا و  لیلج  باحـصا  زا  ناحوص  نب  ۀعـصعص  بانج  ناحوص  ردـپ  (. 1)
یلع تلزنم  ّقح و  هک  دوبن  یسک  هعصعص  نارای  ناحوص و  نب  ۀعصعص  زج  دندوب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  اب  هک  اهنآ  دومرف : مالسلا 
دینک عوجر   ) تسا رتشا  کلام  هب  مالسلا  هیلع  یلع  فورعم  هماندهع  نایوار  زا  وا  یشاجن  لقن  قباطم  دسانشب . یتسرد  هب  ار  مالـسلا  هیلع 
نیمه زج  لاجر - مجارت و  بتک  رد  يزیچ  ۀعـصعص ، نب  ناحوص  شدـنزرف  هراـبرد  یلو  ص 112 .) ج 10 ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  هب :

دشن تفای  دروم -
375 ص 374 - مّرقم ، نیسحلالتقم  149 و  ص 147 - ج 45 ، راونالاراحب ، 230 ؛ ص 226 - فوهل ،)  ) فوهلم (. 2)

648 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 . » دشیم هدوزفا  شمغ  هزات و  شهودنا  تسیرگنیم ،

رتراک و افج  رتلد ، گنـس  نم  دـنگوس ، ادـخ  هب  منکیم . تیاکـش  وت  هب  تشذـگ  ام  رب  هک  یبیاـصم  زا  اّدـج ! يا  : » دز داـیرف  زین  هنیکس 
اههبرض تفگیم : دزیم و  مردپ  نادند  هب  شایتسدبوچ  اب  وا  مرادن ! غارس  وا  زا  رتدب  ار  یکرـشم  رفاک و  چیه  مدیدن و  دیزی  زا  رتنشخ 

«2 (. » ُْنیَسُح ای  َبْرَّْضلا  َْتیَأَر  َْفیَک  ُلوُقَی : َوُه  َو  ِِهتَرَصْخِِمب  یبَأ  َْرغَث  ُعَْرقَی  َناک  ْدَقَلَف  نیسح ...( »! يا  تسا  هنوگچ 
امرـس و زا  دندرک ، نت  رب  نشخ  هایـس و  ياهسابل  مشاهینب  نانز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  تسا  هدـش  لقن  نینچمه 

هیهت اذـغ  اـهنآ  يرادازع  متاـم و  مسارم  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نـب  یلع  ماـما  دـنتخادرپیم و  يرادازع  هـب  دنتـشادن و  ییاورپ  اـمرگ 
«3 . » درکیم

نامز نآ  ات  دنتسجیم ، يرود  تنیز  شیارآ و  زا  دنتشاد و  ازع  تلاح  لاس  جنپ  تدم  هب  مشاه  ینب  نانز  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
«4 . » داتسرف هنیدم ) هب   ) ار شرس  تشک و  ار  دایز  نب  هَّللادیبع  درک و ) مایق   ) راتخم هک 

، درک هیرگ  شراوگرزب  ردپ  رب  لاس  لهچ  تّدم  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلانیز  ماما  : » تسا هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  رگید  یتیاور  رد  نینچمه 
داهنیم و شربارب  رد  اذـغ  بآ و  شمداخ  هک  یماگنه  راطفا  تقو  تخادرپیم . تدابع  هب  ار  اهبش  دوب و  هزور  ار  اـهزور  هک  یلاـحرد 

ِهَّللا ِلوُسَر  ُْنبا  َلـُِتق  ًاـِعئاج ، ِهَّللاِلوُسَر  ُْنبا  ِلَُـتق  : » دومرفیم ردـپ ] تیموـلظم  داـی  هب   ] ترـضح نآ  دـییامرفب ؛ لـیم  نم ! يـالوم  تفگیم :
«. دش دیهش  هنشت  هنسرگ و  ادخ  لوسر  رسپ  ًاناشْطَع ؛

نآ درکیم ). راطفا  سپـس   ) دـشیم هتخیمآ  وا  مشچ  کشا  اب  شیاذـغ  بآ و  هکنآ  ات  تخیریم ، کـشا  تفگیم و  ار  هلمج  نیا  رّرکم 
«5 . » دوب هنوگ  نیمه  تلحر  ماگنه  ات  ترضح 

__________________________________________________

ص 198 ج 45 ، راونالاراحب ، (. 1)
ص 376 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  (. 2)
ص 188 ج 45 ، راونالاراحب ، (. 3)
ص 376 مّرقم ، نیسحلا  لتقم  (. 4)

ص 233 فوهل ،)  ) فوهلم (. 5)
649 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

؛ درک اپرب  متام  وا  يارب  بابر )  ) شرسمه دیسر ، تداهش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یتقو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه 
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، دوش يراج  شکـشا  دناوتب  هکنآ  يارب  دش ...  کشخ  وا  مشچ  کشا  هکاجنآ  ات  تسیرگیم  ترـضح  نآ  يارب  نازینک  نانز و  اب  هارمه 
«1 «. » مینک هیرگ  نامدیهش  ماما  يارب  میناوتب  ات  مینکیم  هدافتسا  اذغ  عون  نیا  زا  ام  تفگیم  تفرگیم و  هرهب  اذغ ) یعون   ) قیوس زا 

649 ص :  نینبلا .....  ّما  زوسناج  ياههلان 

هب شدـنزرف  راهچ  دوب و  همطاف  زین  يو  مان  هک  تسا  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  رـسمه  نینبلا  ّما  باـنج 
هب اهزور  شنادنزرف  دای  هب  يو  دندیسر . تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باکر  رد  البرک  رد  نامثع  رفعج و  هَّللادبع ، ساّبع ، ياهمان 

. درکیم يرادازع  تفریم و  عیقب  ناتسربق 
هب اهزور  تفرگیم  تشاد - مان  هَّللادـیبع  هک  ار - سابع  دـنزرف  تسد  هک  یلاح  رد  نینبلا  ّما  دـسیونیم : یمق  ساـبع  خیـش  جاـح  موحرم 

هیرگ وا  اب  ياونمه  هدرک و  عامتجا  وا  زوسناج  ياههیثرم  ندینش  يارب  هنیدم  مدرم  درکیم . ییارس  هیثرم  شنادنزرف  يارب  تفریم و  عیقب 
نآ هک  یماگنه  مالـسلا - مهیلع  تیب  لها  زوتهنیک  نمـشد  مکح - نب  ناورم  یّتح  هک  دوب  زوسناـج  وا  يرادازع  ياهزادـنا  هب  دـندرکیم .

. تخیر کشا  دش و  ّرثأتم  زین  دید  ار  هرظنم 
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دورسیم  يراعشا  هدیدغاد  يوناب  نآ 

ِدََبل يذ  ٍْثَیل  ُّلُک  َرَْدیَح  ِءاْنبَأ  ْنِم  ُهارََوو  ِدَقَّنلا  ِریِهامَج  یلَع  َّرَک  َساَّبَْعلا  َيأَر  ْنَم  ای 
ِدَمَْعلا ُبْرَض  ِهِسأَِرب  َلامَأ  یْلبِش  یلَع  یْلیَو  ِدَی  َعوُطْقَم  ِهِسْأَِرب  َبیصُأ  یْنبا  َّنَأ  ُْتِئْبنا 

ٌدَحأ ُْهنِم  ینَد  اَمل  َْکیَدَی  یف  َکُْفیَس  َناک  َْول 
__________________________________________________

ص 466 ج 1 ، یفاک ، (. 1)
650 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. دنتشاد رارق  دندوب ، يوق  یناریش  کی  ره  هک  ردیح  نادنزرف  وا  یپ  زا  هدش و  روهلمح  ناگیامورف  رب  هک  يدید  ار  ساّبع  هک  یسک  يا  »
رب نینهآ  دومع  هک  ماهچب  ریـش  رب  ياو  دـش ؛ هدز  نینهآ  دومع  دـندوب ، هدرک  عطق  ار  شتـسد  هک  یلاح  رد  مرـسپ  رـس  رب  هک  مدـش  ربخ  اب 

! دمآ دورف  شقرف 
«. دشیمن کیدزن  وت  هب  یسک  زگره  دوب ، تناتسد  رد  ریشمش  رگا  يرآ ؛

: تفگیم هنیدم  نانز  هب  باطخ  نینچمه 
َنیرَْعلا ِثُوُیِلب  ینیرِّکَُذت  َنینَْبلا  َّما  ِْکیَو  یِّنَوُعْدَتال 

َنیَنب ْنِم  الَو  ُتِْحبْصَأ  َمْوَْیلاَو  ْمِِهب  یعْدُأ  یل  َنُوَنب  َْتناک 
ِنیتَْولا ِعْطَِقب  َتْوَْملا  اُولَصاو  ْدَق  یبُّرلا  ِروُُسن  ُْلثِم  ٌۀََعبْرَأ 

. دیزادنایم داهج ) مزر و   ) هشیب ناریش  دای  هب  ارم  هکارچ  دیناوخن ؛ نینبلا  ما  ارم  رگید  »
هدناوخ نینبلا  ّما  نانآ  دوجو  رطاخهب  ات   ) تسین ینارسپ  ارم  رگید  زورما  یلو  مدشیم ، هدناوخ  نینبلا  ّما  اهنآ  رطاخ  هب  هک  دوب  ینارـسپ  ارم 

(. موش
اب هک ) دـنداد  جرخ  هب  تماقتـسا  تعاجـش و  ردـق  نآ   ) دـندوب زاورپ  زیت  ياـهباقع  نوـچمه  داـهج ) نادـیم  رد   ) هـک يرـسپ  راـهچ  نآ 

«1 («. » دندیسر تداهش  هب  و   ) دنتفر گرم  تاقالم  هب  هدیرب  ياهگر 
***

شناراـی و مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  تیمولظم  روآداـی  تشاد ، هاـکناج  يدرد  قیمع و  یمغ  زا  یـشان  هک  اـهيرادازع  نیا  دـیدرت  یب 
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تمواقم حور  داجیا  مدرم و  يرادیب  اروشاع ، هرطاخ  نتشاد  هگن  هدنز  ببس  دوب و  نانآ  رودزم  لماوع  ماش و  نایناج  دیزی و  متـس  رگاشفا 
. دشیم مایق  بالقنا و  ماجنارس  نانآ و  رد  تعاجش  و 

ملاظ طاسب  تخادنا و  هار  هب  نک  ناینب  یلیس  کشا ، ياههرطق  اب  ناوتیم  تساخرب ، نانمشد  اب  گنج  هب  هزین  ریشمش و  اب  ناوتن  هک  اجنآ 
. دیچرب ار 

زا ترفن  شتآ  دزیگنایم ، رب  ار  فطاوع  اهکشا ، اهروش و  نیا  نخس ، رگید  هب 
__________________________________________________

«( اثر  » هدام  ) ص 510 ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  (. 1)
651 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. دش هک  هنوگنامه  دماجنایم  مایق  شروش و  هب  تیاهن  رد  دنکیم و  يراکادف  هب  قشع  زا  لامالام  ار  اههنیـس  دزورفایم و  رب  ار  نارگمتس 
(. دمآ دهاوخ  دعب  شخب  رد  اهمایق  نیا  زا  ياهراپ  )

***
653 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

اروشاع مایق  ياهدمایپ  راثآ و  مجنپ : شخب 

هراشا

655 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: هراشا

اب هزرابم  ادـخ و  نید  يایحا  ار  ترـضح  نآ  هزیگنا  نیرتمهم  میاهتخادرپ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ماـیق  ياـههزیگنا  هب  موس  شخب  رد 
. میاهدرمشرب هّیماینب  دساف  هاگتسد 

ياسرفتقاط ياهشالت  نتفر  ردـه  هب  ّتیلهاج و  رـصع  هب  تشگزاب  زا  يریگولج  یمالـسا و  ياهشزرا  يایحا  یپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
. تداهش قیرط  زا  ای  یمالسا ، تموکح  لیکشت  قیرط  زا  هاوخ  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

تّما يرادـیب  ثعاب  دـش ، مالـسا  تخرد  ییافوکـش  دـشر و  بجوم  و  درک ، کـمک  ادـخ  نید  ياـیحا  هب  هکنآ  رب  هوـالع  اروشاـع  ماـیق 
تفالخ هاگتسد  تخومآ و  رـشب  هب  ار  راثیا  يراکادف و  سرد  دیمد و  ناناملـسم  رد  ار  تعاجـش  یبلطتداهـش و  حور  تشگ و  یمالـسا 

لآ تفـالخ  طوقـس  هب  تّدـم  هاـتوک  رد  هک  دـیدرگ  ینینوخ  ياـهتضهن  اـهمایق و  ببـس  تخاـس و  وربور  يّدـج  تارطخ  اـب  ار  يوـما 
. دیماجنا هّیماینب  تفالخ  ندش  هدیچرب  هب  تّدمزارد  رد  نایفسوبا و 

: رعاش هتفگ  هب 
دش هدیچرب  نآ ، زا  رفک  يانب  ات  دش  هدیتلغ  نوخ  كاخ و  رد  قح  رهب 

درک رادیب  ار  هدیباوخ  ّتلم  درک  رارسا  نیا  ریسفت  وا  نوخ 
دش و لیدبت  گرزب  قشمرس  وگلا و  کی  هب  خیرات  لوط  رد  البرک  هثداح  نیا ، رب  هفاضا 

656 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
، داهن انب  ناهج  ناگدازآ  يارب  ار  یبتکم  شخرـس  نوخ  اب  ماما  داد ، ناشن  زرابم  ناناملـسم  هژیو  هب  ناهج  ناـگدازآ  يارب  ار  هزراـبم  هویش 
ام هک  تسا  هبناج  دنچ  قیمع و  هدرتسگ ، اروشاع  مایق  ياهدمایپ  راثآ و  درک . زیمآراختفا  هکلب  هداس ، يرما  ار  تداهش  گرم و  هلأسم  هک 
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. میهدیم رارق  یسررب  لیلحت و  دروم  ار  نآ  ّمهم  رثا  هس  شخب  نیا  رد 
***

657 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

657 ص :  قح .....  نییآ  مالسا و  يایحا   1

تراسا و  یمحریب - تواسق و  تیاهن  رد  مه  نآ  شنارای - مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نتـشک  اب  درکیم  رّوصت  يوما  تفـالخ  هاگتـسد 
هرامش نمشد  تسا  هتسناوت  مه  شیوخ ، نامگ  هب  تسا . هدروآ  تسد  هب  ار  بولطم  هجیتن  هدیسر و  شیوخ  فده  هب  شناکدوک  نانز و 

. دنارورپن رس  رد  ار  وا  تموکح  اب  تفلاخم  يانب  سک  چیه  ات  دریگب ، یمشچ  رهز  نارگید  زا  مه  درادرب و  هار  رس  زا  ار  دوخ  کی 
زا ییاهراتفر  دـنتخاس و  يراج  نابز  رب  ینانخـس  دـندوب ، رورغم  تسمرـس و  دوخ ! یلایخ  يزوریپ  زا  اروشاع  هثداح  زا  سپ  هک  نایدـیزی 

تراسا مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نتشک  اب  دنتـشاد  نامگ  هک  نانآ  درک . کمک  نانآ  موش  تاّین  ّتیهام و  ياشفا  هب  هک  دنداد  زورب  دوخ 
ِیلایخ يزوریپ  هک  نآ  يارب  دندیبوک ، مه  رد  ربمایپ  نادـناخ  رد  ار  تمواقم  هطقن  نیرخآ  دـناهدش و  لیان  یگرزب  يزوریپ  هب  وا ، هداوناخ 

ینامداش هک  دـندز  تسد  ياهنالهاج  هنادرخبان و  تامادـقا  هب  دـننک ، لیمکت  ار  دوخ  رورـس  یتسم و  دـنناشکب و  ناـگمه  خر  هب  ار  دوخ 
. درک لیدبت  یمئاد  متام  تبیصم و  هب  ار  نانآ  رذگدوز 

نتـسب ریجنز  هب  یبوکیاپ ، بارـش و  صقر و  اـب  مأوت  يداـش ، رورـس و  سلاـجم  ندرک  اـپرب  قشمد ، هفوک و  نوچ  ییاهرهـش  يدـنبنیذآ 
هزین رـس  رب  هانگیب ، لافطا  هب  ندز  هنایزات  یگنج ، ناریـسا  تئیه  رد  مدرم  نایم  رد  نانآ  ندنادرگ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناگداون 

ییاهراک هلمج  زا  ماما و ...  نادند  بل و  رب  نارزیخ  بوچ  ندز  البرک و  زارفرس  نادیهش  ياهرس  ندرک 
658 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. درک زورب  هّیماینب  زا  نارگید ، زا  نتفرگ  مشچ  رهز  ناریسا و  ریقحت  روظنم  هب  هک  دوب 
یکانتشحو سوباک  هب  لیدبت  نانآ  رذگدوز  ینامداش  هک  ياهنوگ  هب  يوما ، هاگتـسد  دیلپ  بلق  رب  دوب  یـصالخ  ِریت  لامعا  نیا  مامت  یلو 

دوجو رـسارس  رد  ار  نآ  یخلت  هک  دـندوب  هدرکن  هضمـضم  ار  يزوریپ  معط  زونه  هّیماینب  عقاو  رد  تخاسن . اـهر  ار  ناـنآ  ياهظحل  دـش و 
(. تشذگ هّیماینب  زا  رگید  یخرب  دیزی و  یمالسا  ّدض  زیمآرفک و  تاملک  مود  شخب  رد   ) دندرک ساسحا  دوخ  دیلپ  تشلپ و 

مالسا هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  دوخ  ماقتنا  هک  دندرک  حیرـصت  دندوب ، یلایخ  يزوریپ  هداب  زا  تسمرـس  هک  یلاح  رد  نانآ 
، اهشالت نیا  همه  عقاو  رد  یلو  دناهدش ، کیدزن  دوب ، ّتیلهاج  رـصع  هب  تشگزاب  هک  شیوخ  فادـها  هب  دـندرکیم  رّوصت  دـناهتفرگ و 

! دشیم دراو  يوما  هاگتسد  كاپان  هشیر  رب  هک  دوب  ياهشیت 
هَّللادبعابا كاپ  نوخ  درک و  کمک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدّمحم  بتکم  يایحا  هب  شزابکاپ ، نارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تداهش 

. دیماجنا ناناملسم  يرادیب  یمالسا و  تّما  یگدنلاب  دشر و  هب  دومن و  يرایبآ  ار  مالسا  تخرد  مالسلا  هیلع 
نب یلع  ماما  اب  هنیدـم ) رد   ) هحلط نب  میهاربا  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

: تفگ هنعط ) يور  زا   ) دش وربور  مالسلا  هیلع  نیسحلا 
.»!؟ دش زوریپ  یسک  هچ  دربن  نیا  رد  نیسحلا  نب  یلع  يا  َبَلَغ ؛؟ ْنَم  ِْنیَسُْحلا  َْنب  َِّیلَع  ای  »

: دومرف مالسلا  هیلع  مراهچ  ماما 
ارف ماـگنه  هب  دوب ، یـسک  هچ  اـب  هبلغ  يزوریپ و  ینادـب  یهاوخیم  رگا  ِْمقَأ ؛ َو  ْنِّذَأَـف  ِةـالَّصلا  ُْتقَو  َلَـخَد  َو  َبَلَغ  ْنَم  َمَْلعَت  ْنَأ  َْتدَرَأ  اذِإ  »

«1 «. » وگب هماقا  ناذا و  زامن  تقو  ندیسر 
__________________________________________________
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لها و اب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلانیز  ماما  هک  یتقو  تسا : هدـمآ  ص 375 )  ) مّرقم نیـسحلا  لـتقم  رد  ص 177 . ج 45 ، راونـالاراحب ، (. 1)
ِةاَلَّصلا ُْتقَو  َلَخَد  اذِإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  ُِبلاْغلا »؟ ِنَم  : » تفگ دمآ و  شیپ  هَّللادیبع  نب  ۀحلط  نب  میهاربا  دش ، هنیدـم  دراو  شلایع 

« َِبلاْغلا ُفِْرعَت  ِْمقَأ  َو  ْنِّذَأَف 
659 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

نینط نانچمه  یلو  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مان  مالـسا و  وحم  دیزی  فدـه  هک  دـنامهف  وا  هب  خـساپ  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
ادخ و یگناگی  هب  دیزی - تنطلـس  تختیاپ  ماش و  رد  یتح  اج - همه  رد  ناناملـسم  دچیپیم و  اههنذأم  رب  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلإَال 

! دنهدیم یهاوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تلاسر 
سرد ایند  هب  دوخ ، ّتیناقح  ّتیمولظم و  تاـبثا  اـب  دوخ ، دارفا  نیرتزیزع  ندرک  یناـبرق  اـب  نیـسح  : » دـیوگیم یناـملآ » نیبراـم  ویـسوم  »
هدماین شیپ  ياهثداح  نینچ  رگا  تخاس و  هزاوآدنلب  ملاع  رد  تبث و  خیرات  رد  ار  نایمالسا  مالـسا و  مان  تخومآ و  يزابناج  يراکادف و 

«1 «. » دندرگ دوبان  وحم و  نایمالسا  مالسا و  هرابکی  دوب  نکمم  دنامیمن و  یقاب  ینونک  تلاح  هب  مالسا  ًاعطق  دوب ،
قّقحم « 2 « » منیـسح زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  ٍْنیَـسُح ؛ ْنِم  اـَنَأ  َو  یِّنِم  ُْنیَـسُح  : » دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوـبن  فورعم  ثیدـح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یلو  تسا ؛ مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  وا  رتخد  دنزرف  هک  ارچ  تسادخ ، لوسر  زا  نیسح  دیدرگ ،
. منادیم نیسح  زا  ار  مدوخ  تهج  نیا  زا  دنکیم و  ایحا  ارم  نییآ  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  انعم  نیدب  منیسح » زا  نم  : » دومرف

زا هکلب  داد ، تاجن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  گرزب  ربمایپ  نییآ  اهنت  هن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماـیق  تفگ : ناوتیم  تحارـص  هب 
متاخ هتشذگ و  ناربمایپ  تلاسر  هدننک  لماک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ارچ  درک . يریگولج  زین  ایبنا  ریاس  تلاسر  فادها  وحم 

. دوب نایدا  متاخ  وا  نید  نالوسر و 
هنماد ات  ترضح  نآ  تسد  هب  يرـشب  تیاده  مچرپ  ندرپس  متاخ و  ربمایپ  روهظ  يارب  دوب  ياهمّدقم  هتـشذگ  يایبنا  همه  ياهشالت  ایوگ 

. تمایق
دروم دیزی  هیواعم و  تموکح  رصع  رد  دوب ، یهلا  نایدا  متاخ  هک  نییآ  نیا  مینادیم 

__________________________________________________

ص 284 تخومآ ، اهناسنا  هب  نیسح  هک  یسرد  باتک : زا  لقن  هب  (. 1)
ص ج 3 ، مکاح ، كردتـسم  هلمج : زا  تسا ؛ هدش  لقن  زین  ّتنـسلها  فلتخم  عبانم  رد  ثیدـح  نیا  ص 261 . ج 43 ، راونالاراحب ، (. 2)

ص 115 ج 12 ، لاّمعلازنک ، ص 274 و  ج 22 ، یناربط ، ریبکلا  مجعم  177 ؛
660 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هژیو  هب  ایبنا و  ياهشالت  تارمث  هک  تفریم  نآ  میب  و  دیزی ؛ تنطلـس  رد  هژیو  هب  تفرگ ، رارق  دیدهت 
تّوبن دیحوت و  تخرد  درک و  کمک  ادخ  نییآ  يایحا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  یطیارـش  نینچ  رد  دوش . هدرپس  یـشومارف  هب 

. دیشخب ياهزات  يزبسرس  توارط و  ار 
يایبنا ثراو  هکلب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ثراو  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اهنت  هن  « 1 « » ثراو ترایز   » رد لیلد  نیمه  هب  دیاش  و 

مالـسلا و هیلع  یـسوم  ترـضح  مالـسلا ، هیلع  میهاربا  ترـضح  مالـسلا ، هیلع  حون  ترـضح  مالـسلا ، هیلع  مدآ  ترـضح  نوچمه  یگرزب 
. تسا هدش  هدیمان  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح 

ار هتـشذگ  يایبنا  همه  يوب  هدش ، هتفرگ  تّوبن  دیحوت و  ناتـسلگ  دّدـعتم  ياهلگ  زا  هک  تسا  یبالگ  نوچمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ایوگ 
. تساهنآ همه  ثراو  دراد و 

***
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نانجلا حیتافمو  ص 63  ج 2 ، سوواط ، نب  دّیس  لابقا  ص 88 ؛ ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  ص 375 ؛ تارایزلا ، لماک  (. 1)
661 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

661 ص :  ناگدازآ .....  يارب  يزاسوگلا   2

یلو دیـسر ؛ نایاپ  هب  لطاب  ههبج  عفن  هب  البرک  ربارب  ان  دربن  دوب و  نایدیزی  ِنآ  زا  يزوریپ  يرجه  لاس 61  ياروشاع  رد  رهاظ ، هب  دنچ  ره 
یمسر هار و  مایق ، هثداح و  نآ  رد  ترضح  نآ  هک  ارچ  دوب . وا  نارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هب  ّقلعتم  یقیقح  يزوریپ  قیمع ، هاگن  رد 
هـشیمه ات  هک  داهن ، انب  ناهج  ناگدازآ  همه  هکلب  ناناملـسم ، يارب  ار  یبتکم  شخرـس  نوخ  اب  تشاذـگ و  راـگدای  هب  ملاـع  رد  راگدـنام 

. تسا ملاع  نابلطقح  قشمرس  تسا و  یقاب  خیرات 
تسین و رادیاپ  يرگمتـس  يرگدادیب و  ملظ و  هک  داد  ناشن  ایند  مدرم  هب  مالـسا  ملاع  دیـشر  زابرـس  نیا  : » یناملآ نیبرام  ویـسوم  هتفگ  هب 

«1 «. » تفر دهاوخ  داب  رب  یهاک  ِرپ  نوچ  تقیقح  ّقح و  ربارب  رد  دشاب ، راوتسا  میظع و  ًارهاظ  دنچ  ره  متس  يانب 
هیآ نیا  رد  دنوادخ  هک  دنکیم  حرطم  ار  شسرپ  نیا  « 2  » رفاغ هروس  هیآ 51  ریسفت  لیذ  رد  يرصم  فورعم  رّسفم  دنمشناد و  بطق ، دّیس 

نانمؤم ناربمایپ و  زا  یعمج  خـیرات  لوط  رد  هک  مینیبیم  اـم  یلو  داد ؛ يراـی  ترـصن و  یمتح  هدـعو  زین  اـیند  رد  ناـنمؤم ، ناربماـیپ و  هب 
ترصن هدعو  نیاربانب ، دندیسر . تداهش  هب  زین  یهورگ  دندروخ و  تسکش 

__________________________________________________

ص 284 داژن ، یمشاه  میرکلادبع  دیهش  تخومآ ، اهناسنا  هب  نیسح  هک  یسرد  (. 1)
رد دـناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسکو  دوخ  ناربمایپ  نیقی  هب  ام  ُداَهْـشَْألا ؛» ُموُقَی  َمْوَیَو  اَْینُّدـلا  ِةاَیَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  اَنَلُـسُر  ُرُـصنََنل  اَّنِإ  (. » 2)

« میهدیم يرای  دنزیخیم ، اپ  هب  ناهاوگ  هک  زور  نآ  رد  ترخآ ) رد   ) ایند و یگدنز 
662 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

: دهدیم خساپ  نینچ  سپس  تسا ؟ هدش  هچ  نانآ  هرابرد  یهلا 
سایقم رد  یلو  تسا ؛ يرـشب  کچوک  سایقم  کی  اهسایقم ، نیا  دـید ، صاخ  یناکم  یناـمز و  هدودـحم  رد  ار  اـهيزوریپ  دـیابن  اـًلّوا :

تـسکش نانمؤم  ایبنا و  زگره  دوشیمن ، دودـحم  یّـصاخ  ناکم  صاخ و  نامز  رـصع و  هب  ددرونیم و  رد  ار  ناکم  نامز و  هک  رتگرزب 
. تسا نانآ  يرای  نامه  نانآ ، تاداقتعا  هب  تبسن  ادخ  يرای  تقیقح  رد  دنام و  یقاب  نانآ  مارم  هدیقع و  تیاهن ، رد  هک  ارچ  دندروخن ؛
عقاو رد  یلو  دنمانیم ، تسکـش  تمیزه و  یحطـس  هاگن  کی  رد  ار  نآ  زا  یـشخب  هک  دراد  یفلتخم  ياهتروص  يرای ، ترـصن و  ًایناث :

رد وا  دیشک ؟ تسد  شیوخ  توعد  هدیقع و  زا  دش ، هدنکفا  شتآ  رد  هک  مالسلا  هیلع  میهاربا  ایآ  دراد . رب  رد  ار  یهلا  ترـصن  يزوریپ و 
نیا اب  تسناوتن  هک  دوب ، هدروخ  تسکش  وا  نمـشد  عقاو  رد  دوب . شلاح  لماش  یهلا  ترـصن  دوب ، هدش  هدنکفا  شتآ  لخاد  رد  هک  یلاح 

«1 (. » تفای شرتسگ  شنییآ  هکلب  « ) دراد زاب  شمارم  هدیقع و  زا  ار  يو  اهرازآ ، اهدیدهت و  همه 
: دیوگیم دنکیم و  هراشا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  همادا  رد  بطق  دّیس 

رد تقیقح و  ربارب  رد  یلو  دروخ ، تسکش  نارگنیحطس  سایقم  رد  دیـسر و  تداهـش  هب  رهاظ  رد  هچرگ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  »
«. دش زوریپ  رتگرزب  یسایقم 

: دیازفایم سپس 
- ِْهیَلَع ِهَّللا  ُناوْضِر  ِْنیَـسُْحلاَک - ِءادِْفلا  َو  ِةَْریَْغلِاب  ُشیَِجت  َو  ُبُولُْقلا ، َُهل  وُفْهَت  َو  ِفْطَْعلاَو ، ِّبُْحلِاب  ُِحناوَْجلا  َُهل  ُّزَتْهَت  ِضْرَْألا  ِیف  ٍدیِهَـش  ْنِم  امَف  »

چیه َنیِِملْسُْملا ؛ ِْریَغ  ْنِم  ٍرِیثَک  َو  َنیِِملْسُْملا  َنِم  َنیِعِّیَشَتُْملا  ُْریَغ  َو  َنوُعِّیَشَتُْملا  اذه  ِیف  يِوَتْسَی 
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ُهوُعَّطَق ْدََقل  ِهَّللاَو  َنْوَعِْرف ، ِلآ  َنمُْؤم  ینْعَی  : » دومرف اورکم »...  ام  تائیس  هَّللا  هاقوف  : » رفاغ هروس  هیآ 45  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  (. 1)
. تسا نوعرف  لآ  نمؤم  تشاد ) هگن  اهنآ  ءوس  ياههشقن  زا  ار  وا  دـنوادخ   ) هیآ نیا  زا  دارم  ِِهنید ؛ ِیف  ُهُوِنتْفَی  ْنَأ  ُهَّللا  ُهاقَو  ْنِکلَو  ًابْرإ ، ًاـبْرإ 

ص 162) ج 13 ، راونالاراحب ، «. ) دنناسر بیسآ  شنید  هب  اهنآ  هک  تشاذگن  دنوادخ  یلو  دندرک  هعطق  هعطق  ار  وا  دنگوس  ادخ  هب 
663 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

هزرل هب  وا  هب  هقالع  ّتبحم و  رطاخ  هب  اهناسنا  دوجو  مامت  هیلع ) هَّللا  ناوضر   ) نیـسح دـننامه  هک  دوشیمن  تفای  نیمز  يور  رد  يدـیهش 
هعیش ریغ  هعیش و  مالسلا ) هیلع  نیـسح  زا   ) نتفرگ وگلا  نیا  رد  دوش . هدامآ  يراکادف  راثیا و  يارب  دتفا و  شپط  هب  وا  يارب  اهلد  دیآرد و 

«. دنربارب ناناملسم  ریغ  زا  يرایسب  هکلب  ناناملسم ، رگید  زا 
ار دوخ  بتکم  هدیقع و  ناشتداهـش  هزادنا  هب  دنتـسناوتیمن  دندنامیم ، هدنز  لاس  رازه  رگا  هک  ینادیهـش  رایـسب  هچ  : » دیوگیم نایاپ  رد 

نیرخآ اب  ار  ناسنا  نارازه  دـنراذگب و  راگدای  هب  اهلد  رد  ار  یناسنا  گرزب  میهاـفم  همه  نیا  هک  دنتـشادن  ار  نآ  تردـق  دـننک و  يراـی 
«1 «. » دنراداو گرزب  ياهراک  هب  دنسیونیم ، ناشنوخ  اب  هک  ینانخس 

زا يرایـسب  دش و  ناهج  ناگدازآ  يارب  یقـشمرس  شنارای  يو و  یهوتـسن  تداهـش و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  یبالقنا  تکرح  يرآ ؛
هب دـناهداد و  رارق  دوخ  راک  هحولرـس  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یبالقنا  تکرح  شیوخ ، مایق  تضهن و  دربشیپ  رد  هاوخيدازآ  ناربهر 

. دناهدیسر يزوریپ 
: دیوگیم نینچ  دوخ  یخیرات  راتفگ  رد  ناتسودنه ، گرزب  روشک  لالقتسا  ربهر  يدناگ » امتاهم  »

تـسد هب  البرک  نانامرهق  یگدنز  خیرات  هرابرد  متاقیقحت  تاعلاطم و  زا  هک  ار  ياهجیتن  طقف  ماهدرواین ، ياهزات  زیچ  دنه  مدرم  يارب  نم  »
«. دومیپ یلع  نب  نیـسح  هک  مییامیپب  ار  یهار  نامه  تسا  بجاو  میهد ، تاـجن  ار  دـنه  میهاوخب  رگا  مدرک . دـنه  ّتلم  ناـغمرا  ماهدروآ ،

«2»
: دیوگیم ناتسکاپ - مظعا  دئاق  حانج -» یلع  دّمحم  »

رّوهت يراکادف و  ظاحل  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  نآ  زا  رتهب  تعاجش  زا  ياهنومن  چیه  »
__________________________________________________

( صیخلت فّرصت و  يرادقم  اب   ) 190 ص 189 - ج 7 ، نآرقلا ، لالظ  یف  (. 1)
، شناد رون  هلجم  و  دنفسا 1383 ) اروشاع ، هرابرد  مج  ماج  همان  هژیو  لقن  قباطم   ) لّوالا 1381 عیبر  فرشالا ، فجنلا  يرغلا ، هّلجم  (. 2)

لاس 1341 هرامش 3 ،
664 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

، درک ینابرق  قارع  نیمزرـس  رد  ار  دوخ  هک  يدیهـش  نیا  قشمرـس  زا  دیاب  نیملـسم  مامت  نم  هدـیقع  هب  دوشیمن . ادـیپ  ملاع  رد  داد  ناشن 
«1 «. » دنیامن يوریپ 

ناربهر خیرات ، لوط  رد  تسا . هدوب  ریگارف  ریگمشچ و  رایسب  عّیشت  ملاع  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تضهن  زا  یّـسأت  يریذپوگلا و  نیا 
تسد یگرزب  تاقیفوت  هب  هتشذگ  دوخ  زا  راکادف و  ياهناسنا  جیـسب  رد  البرک ، نادواج  گرزب و  ياههسامح  زا  ماهلا  اب  هعیـش ، یبالقنا 

. دناهتفای
سّدقم عافد  لاس  تشه  نیرفآرورغ  ياههسامح  و  هلاس ، يدادبتـسا 2500  ماظن  ِيرگدادیب  ملظ و  طاسب  ندیچرب  رد  ناریا  ّتلم  يزوریپ 

ات كاّفـس و  میژر  اب  هلباقم  رد  نانبل  بونج  هَّللا  بزح  دیـشر  فک و  رب  ناج  ناناوج  ياهتدهاجم  و  لطاب ، هیلع  ّقح  دربن  ياهههبج  رد 
. تسا رضاح  رصع  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تضهن  زا  يریذپوگلا  یّسأت و  ِنشور  زراب و  ياههنومن  زا  یتسینویهص ، حّلسم  نادند  ُنب 
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***
__________________________________________________

ص 286 یشرق ، ربکا  یلع  دّیس  اهناسنا ، قوفام  درم  (. 1)
665 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

665 ص :  اروشاع .....  هثداح  زا  سپ  نینوخ  ياهمایق   3

هراشا

تیاهن شنارای و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ّتیمولظم  جوا  وس ، کی  زا  تشاذـگ ، ناناملـسم  نایم  رد  یبیجع  ریثأت  البرک  راـبخا  راـشتنا 
. دش يوما  تفالخ  هاگتسد  زا  ناناملسم  ترفن  ببس  دوب ، هدش  راکشآ  شکاپ  نادناخ  تراسا  نانآ و  تداهش  رد  هک  یتواسق 

تّدش هب  هثداح  نیا  اب  مدرم ) یمومع  لابقا  يور  زا  هن   ) دوب هتفریذـپ  ماجنا  هیواعم  عیمطت  دـیدهت و  گنرین و  اب  هک  دـیزی  تفالخ  هک  ارچ 
. دید بیسآ 

ای دیدرگیم و  مومسم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شردارب  نوچمه  ای  دشیم و  هتـشک  یناهنپ  روط  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا  نیقی ، هب 
ّتیمکاح يارب  یفنم  ياهدمآیپ  یمالـسا و  هعماج  يارب  تبثم  راثآ  همه  نیا  تسناوتیمن  دیماجنایم ، ندش  ینادـنز  دـیعبت و  هب  شراک 

يایند بلق  رد  رفن و  نارازه  نامشچ  ربارب  رد  راکشآ و  روط  هب  هک  شنارای  مالسلا و  هیلع  ماما  تداهش  هوحن  یلو  دشاب . هتشادرب  رد  روج 
. تفرگ البرک  هعجاف  نانیرفآ  هثداح  زا  ار  یهیجوت  ای  راکنا و  هنوگ  ره  ياج  داتفا ، قاّفتا  ّتیمولظم  جوا  رد  زور  نآ  مالسا 

یتّیـصخش نینچ  نتـشک  دوب . راکـشآ  ناناملـسم  نایم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یگداوناـخ  تمظع  يونعم و  ّتیـصخش  رگید ، يوس  زا 
، نـیقی هـب  دـندشیم ، هتـشک  وـحن  نیدـب  مالــسلا  هـیلع  نیــسح  ماـما  زا  ریغ  يرگید  هورگ  رگا  ینعی  دـشاب . ياهداـس  راـک  تسناوـتیمن 

. دنک داجیا  دروآ ، دوجو  هب  ترضح  نآ  تداهش  هک  ار  یجوم  نینچ  تسناوتیمن 
اَّنِم َتاْهیَه   » دایرف كدنا و  نارای  نآ  اب  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  یبالقنا  تکرح  موس ، يوس  زا 

666 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
هلأسم ناناملسم ، زا  يریثک  عمج  يارب  دیشخب و  تراسج  تأرج و  ناناملـسم  هب  زّهجم ، رکـشل  همه  نآ  ربارب  رد  يریذپان  میلـست  و  َۀَّلِّذلا »
نیباّوت مایق  و  دش ) هراشا  نآ  هب  هتـشذگ  ياهشخب  رد  هک   ) هنیدم مدرم  ياهمایق  درک ؛ زیمآراختفا  هکلب  هداس ، يرما  ار  تداهـش  گرم و 

. دراد تقیقح  نیا  زا  تیاکح  یگمه  يدرف ، تروصهب  دارفا  ياهتمواقم  یّتحو 
. میوریم داتفا ، قاّفتا  اروشاع  زا  سپ  هک  ییاهتمواقم  اهمایق و  زا  ياهراپ  غارس  هب  تقیقح ، نیا  تابثا  يارب 

666 ص :  یصخش .....  ياهتمواقم  تاضارتعا و  فلا )

هب هتفاین و  نامزاس  نآ ، زا  یشخب  داد . خر  هّیماینب ، تفالخ  هاگنآ  دیزی و  هاگتسد  ّدض  رب  مایق  تفلاخم و  هنوگ  ود  اروشاع  هثداح  زا  سپ 
زاربا هب  ار  اهنآ  تفرگ و  یخرب  زا  شتارطخ ) همه  اب   ) ار توکـس  باـت  هثداـح ، نآ  ینیگنـس  دوب . هناروسج  يدرف و  تکرح  رگید ، ریبعت 

. دیماجنایم اهنآ  ندش  هتشک  هب  هاگ  هک  تشاداو  يوما  نامیخژد  زا  ترفن  نالعا  راجزنا و 
: مینکیم هراشا  هنومن  ود  هب  اجنیا  رد 

عمج رد  البرک ، رد  شرهوش  هارمه  لئاو  نب  رکب  هلیبق  زا  ینز  دـیوگیم : البرک ) هثداح  ناـیوار  ناراـگنعیاقو و  زا   ) ملـسم نب  دـیمح  - 1
دندرک و هلمح  مالـسلا  هیلع  هَّللادبعیبا  ياههمیخ  يوس  هب  نایرکـشل  درک  هدهاشم  هک  یماگنه  تشاد ، روضح  دعـس  نب  رمع  نایرکـشل 
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: دز دایرف  دش و  ناور  اههمیخ  نآ  يوس  هب  تشادرب و  ار  يریشمش  دندومن ، تراغ  هب  عورش 
ادـخ لوسر  نارتخد  ایآ  لئاو ! نب  رکب  نادـناخ  يا  ِهَّللا ؛ ِلوُسَر  ِتاراَثلای  ِهَِّلل ، اَّلِإ  َمْکُح  ال  ِهَّللا ؟ ِلوُسَر  ُتاَنب  ُبَلُْـستَأ  ٍِلئاو ، ِْنب  ِرَْکب  َلآ  اـی  »

لوسر ِناهاوخنوخ  يا  هّیماینب ؛) زا  هن  درک ، تعاطا  دیاب  وا  زا   ) تسین ادخ  يارب  زج  ینامرف  مکح و  دیشاب )!؟ مارآ  امـش  و   ) دنوش تراغ 
«. دیزیخاپب ادخ 

667 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 . » دنادرگزاب شهاگیاج  هب  تفرگ و  ار  وا  دمآ و  شرهوش 

نایاپ ات  درک  عمج  دجسم  رد  ار  هفوک  مدرم  دیدیم ، يزوریپ  تسمرس  ار  دوخ  حالطصا  هب  هک  دایز  نب  هَّللادیبع  البرک ، هثداح  زا  سپ  - 2
راک ماجرف  هک  دـنامهفب  مدرم  هب  نمـض  رد  دـناسرب و  مدرم  عالّطا  هب  یمـسر  هباطخ  کی  ّیط  ار  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  راک 

، دـش راتفر  نینچ  تمظع  همه  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هک  ییاج  تسین . يدوبان  زج  يزیچ  دـننک ، تفلاخم  دـیزی  اب  هک  یناسک 
دیزی و  درک ! زوریپ  ار  تقیقح  قح و  لها  قح و  هک  ار  ییادخ  دـمح  تفگ : نینچ  شمالک  نمـض  رد  يو  تسا . نشور  نارگید  فیلکت 

!!! تشک ار  باّذک  رسپ  باّذک  درک و  يرای  ار  شناوریپ  و 
گنج رد  ار  شرگید  مشچ  لمج و  لگنج  رد  ار  دوخ  مشچ  کی  دوب و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نایعیـش  زا  هک  يدزا  فیفع  نب  هَّللادبع 

: دز دایرف  تساخرب و  ياج  زا  « 2  » دوب لوغشم  تدابع  هب  هفوک  دجسم  رد  هتسویپ  دوب و  هداد  تسد  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  باکر  رد  نیّفص 
! ادخ نمـشد  يا  درک . بصن  هاگیاج  نیا  رب  ار  تردپ  وت و  هک  تسا  یـسک  نآ  و  تردپ ، ییوت و  باّذک  رـسپ  باّذـک  هناجرم ! رـسپ  يا 

!؟ ییوگیم نخس  هناروسج  نینچ  نیا  نانمؤم ، ربنم  رب  نونکا  یناسریم و  لتق  هب  ار  ایبنا  نادنزرف 
دجـسم زا  ار  وا  لیابق  زا  رگید  یخرب  فیفع و  نب  هَّللادـبع  هلیبق  درک و  رداـص  ار  وا  يریگتـسد  روتـسد  تخانـش  ار  وا  هک  یتقو  داـیز  نبا 

. دندرب شلزنم  هب  دنتخاس و  جراخ 
داـیز نبا  ربارب  رد  تعاجـش  اـب  فـیفع  نبا  زین  اـجنآ  دروآ و  داـیز  نبا  دزن  هب  ریگتـسد و  ار  وا  درک و  هلمح  شلزنم  هـب  داـیز  نـبا  رکـشل 

ناوتان هدنامرد و  یکاب  یب  تعاجـش و  همه  نآ  ربارب  رد  هک  دایز  نبا  ماجنارـس  تخاس . اوسر  ار  وا  نیـشتآ  یتاملک  اب  درک و  یگداتـسیا 
«3 . » دنزاس ادج  ندب  زا  ار  شرس  داد  روتسد  دوب ، هدش 

__________________________________________________

ص 58 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 180 و  سوواط ، نب  دّیس  فوهل )  ) فوهلم (. 1)
( دبع هژاو   ) فیفع نب  هَّللادبع  لاح  حرش  راحبلا ، ۀنیفس  هب : دینک  عوجر  (. 2)

تشذگ ( 2  ) اهدادیور شخب  رد  ارجام  نیا  حورشم  . 121 ص 119 - ج 45 ، راونالا ، راحب  هب : دوش  عوجر  (. 3)
668 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

668 ص :  نیباّوت .....  مایق  ب )

هراشا

نایعیـش هفوک  رد  وس ، کی  زا  هک  ارچ  تفرگ ؛ لکـش  هفوک  مدرم  طّـسوت  ـالبرک ، هثداـح  اـب  طاـبترا  رد  یناـگمه  لـمعلاسکع  نیتسخن 
ياههمان اب  نانآ  رگید ، يوس  زا  دندوب و  دنمقالع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  هب  هک  دـندرکیم  یگدـنز  یناوارف 

ار شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هَّللادبعابا  عقاو  رد  دندز و  زابرـس  وا  يرای  زا  سپـس  و  دندرک ، توعد  قارع  هب  ار  ترـضح  نآ  دوخ ،
. دنتشاد تکراشم  كانلوه  هثداح  نآ  رد  مدرم  نیمه  زا  یعمج  موس ، يوس  زا  دندرک و  نمشد  میلست 
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هللا یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  ترصن  مدع  زا  دنتسنادیم و  تمالم  قحتـسم  نارگید  زا  شیب  ار  دوخ  هفوک  نایعیـش  البرک ، يارجام  زا  سپ 
ات دـندمآرب ، شروش  ماـیق و  یپ  رد  گرزب ، ياـطخ  نیا  ناربج  يارب  ناـنآ  دـندرکیم . يدـیدش  يراسمرـش  هاـنگ و  ساـسحا  هلآ  هیلع و 

. دنهد وشتسش  دوخ  ناماد  زا  ار  گنن  هّکل  نیا  دنناوتب 
: زا دندوب  ترابع  هک  هفوک  رد  هعیش  ناگرزب  دزن  هب  نایعیش  زا  یهورگ  روظنم  نیمه  هب 

دنتفر یلََجب  داّدش  نب  ۀعافِر  یمیمت و  لاو  نب  هَّللادبع  يدزأ ، لیَُفن  نب  دعس  نب  هَّللادبع  يرازف ، هبجن  نب  ّبیسم  یعازخ ، درـص  نب  نامیلس 
. دندرک عامتجا  نامیلس  لزنم  رد  یگمه  و 

دروم رد  ار  ام  دـنوادخ  هک  یناحتما  اب  طابترا  رد  ام  تفگ ...« : ياهمّدـقم  ناـیب  زا  سپ  درک و  نخـس  هب  عورـش  هبجن  نب  ّبیـسم  تسخن ،
نآ ناگداتـسرف  اههمان و  میدش . جراخ  هتـسکشرس  ناحتما  نیا  زا  میدمآرد و  بآ  زا  وگغورد  درک ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ 

نامناج زا  ام  یلو  دوب ؛ هتساوخ  يرای  ام  زا  اراکشآ ، هچ  ناهنپ و  هچ  اهراب ، و  هدرک ، مامت  ام  رب  تّجح  دیسر و  ام  هب  نآ  زا  شیپ  ترضح 
ار وا  دوخ  هریـشع  لاوما و  اب  هن  نابز و  اب  هن  نامناتـسد و  اـب  هن  اـم  یلو  دیـسر ، تداهـش  هب  اـم  یکیدزن  رد  وا  میدـیزرو . غیرد  وا  هراـبرد 

»!؟ میراد يرذع  هچ  نامربمایپ  ادخ و  هاگشیپ  رد  ام  نونکا  میدرکن . کمک 
: داد همادا  سپس 

ِبَلَط ِیف  اُولَتُْقت  َْوأ  ِْهیَلَع ، َنِیلاوُْملا  َو  ُهَِلتاق  اُوُلتْقَت  ْنَأ  َنُود  َرْذُع  ِهَّللاَو ال  «ال 
669 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

رفیک هب  ار  نانآ  ناهارمه  ترـضح و  نآ  نالتاق  هک  نآ  زج  تسین  ياهراچ  دنگوس ! ادخ  هب  هن  َِکلذ ؛ َْدنِع  اَّنَع  یـضْرَی  انُّبَر  یـسَعَف  َِکلذ ،
«. دوش دونشخ  ام  زا  دنوادخ  راک  نیا  اب  دیاش  دیوش ؛ هتشک  هار  نیا  رد  ای  دیناسر و 

نب نامیلس  ار  هورگ  نیا  يربهر  دندرک  داهنشیپ  دنتفرگ و  تسد  هب  ار  نخس  هتـشر  دعـس  نب  هَّللادبع  هاگنآ  داّدش و  نب  ۀعافر  يو  زا  سپ 
. دریگ هدهع  رب  تسا  ياهتسیاش  نئمطم و  درم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یباحص  هک  درص 

نانآ هب  میدوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  دورو  رظتنم  ام  تفگ ...« : یتامّدقم  زا  سپ  درک و  نخس  هب  عورش  نامیلـس  نآ  زا  سپ 
هب یناوتان  هدرک و  یتسـس  دـندمآ ، ام  يوس  هب  ناـنآ  هک  یماـگنه  یلو  میدرک ، قیوشت  قارع  هب  ندـمآ  يارب  ار  وا  میداد و  يراـی  هدـعو 
رـس یهاوخ  کمک  دایرف  هچ  ره  دـش . هتـشک  ام  نایم  رد  وا  نت  هراپ  ربمایپ و  دـنزرف  هک  اجنآ  ات  میتسـشن ، ثداوح )  ) رظتنم میداد و  جرخ 

يراک ام  یلو  دـندرب ، شروی  يو  هب  دـندرک و  وا  نتـشک  گنهآ  دـنداد ، رارق  هزین  ریت و  فدـه  ار  وا  ناقـساف  میتفاتـشن ؛ شکمک  هب  داد ،
«. میدادن ماجنا 
: دوزفا هاگنآ 

؛ ُهَلَتَق ْنَم  اوُزِجاُنت  ْنَأ  َنُود  ًایِضار  ُهُّنُظَأ  ام  ِهَّللاَو  ُهَّللا ، یَضْرَی  یّتَح  ِءاْنبَْألا  َو  ِِلئالَْحلا  َیلِإ  اوُعِجَْرت  َو ال  ْمُکُّبَر ، ْمُْکیَلَع  َطَخَـس  ْدَقَف  اوُضَْهنِإ ، الَأ  »
زا دنوادخ  هک  هاگنآ  ات  دیدرگن ، زاب  ناتنادنزرف  نارسمه و  يوس  هب  تسا ، هدش  نیگمشخ  امش  رب  دنوادخ  هک  ارچ  دینک ! مایق  دیزیخرب و 

نانآ زا  و   ) دـینک دربن  ترـضح  نآ  نالتاق  اب  هک  نآ  رگم  دوش  یـضار  امـش  زا  ادـخ  منکیمن  نامگ  دـنگوس ! ادـخ  هب  دوش . یـضار  امش 
(«. دیریگب ماقتنا 

رطاخ هب  هک   ) دیـشاب لیئارـساینب  موق  دننامه  دـش و  دـهاوخ  لیلذ  دـسرتب  گرم  زا  سک  ره  هک  ارچ  دیـسرتن ؛ گرم  زا  : » داد همادا  سپس 
: داد همادا  و  دیدرک » متـس  نتـشیوخ  هب  امـش  ْمُکَـسُْفنَأ ؛ ُْمتْمَلَظ  ْمُکَّنِإ  : » تفگ اهنآ  هب  مالـسلا ) هیلع  یـسوم   ) ناشربمایپ دـنوادخ ) ینامرفان 

«1 «. » دیهد نتشک  هب  نت  دیدرگزاب و  دوخ  قلاخ  يوس  هب  دینک و  هبوت  سپ  ْمُکَسُْفنَأ ؛ اُوُلْتقاَف  ْمُِکئِراب  یلِإ  اُوبُوتَف  »
__________________________________________________

هیآ 54 هرقب ، (. 1)

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 400 

http://www.ghaemiyeh.com


670 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
هب اهنت  منادب  نم  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  : » تفگ لیُفن  نب  دعس  نب  دلاخ  وا  زا  سپ  درک . هدامآ  مایق  يارب  ار  مدرم  رگید ، ینانخـس  اب  نامیلس 

هحلسا زج  هب  ملاوما - مامت  درک و  مهاوخ  يراک  نینچ  ًامتح  مزاس ، دونشخ  ار  مراگدرورپ  مبای و  تاجن  مهانگ  زا  مناوتیم  دوخ ، نتـشک 
«. مهدیم رارق  ناناملسم  رایتخا  رد  ناقساف ، اب  دربن  يارب  مگنجب - نآ  اب  مهاوخیم  هک  ار  دوخ 

نئادم نایعیش  زا  رگید  یخرب  نامی و  نب  ۀفیذح  نب  دعس  هب  ياهمان  درـص ، نب  نامیلـس  هفوک ، نایعیـش  یگدامآ  اهوگتفگ و  نیا  لابند  هب 
مایق يارب  ار  شیوخ  يراکمه  ياهمان  ّیط  دـنداد و  تبثم  خـساپ  توعد  نیا  هب  زین  نانآ  تخاس . هاـگآ  شیوخ  مزع  زا  ار  اـهنآ  تشون و 

. دندرک مالعا 
میگنهامه و وت  اب  زین  نایعیـش  ام  هک  تشون  خساپ  زین  وا  و  تشون . هرـصب  رد  يدـبع  هبّرخم  نب  یّنثم  هب  ار  ياهمان  نینچ  نامیلـس  نینچمه 

. میشابیم يراکمه  هدامآ 
دندرکیم توعد  مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ  ماقتنا  يارب  یناهنپ  ار  مدرم  دندمآرب و  گنج  رازبا  هحلـسا و  يروآعمج  یپ  رد  هفوک  نایعیش 

. دندرکیم تباجا  ار  اهنآ  توعد  هورگ  هورگ  زین  مدرم  و 

670 ص :  دیزی .....  تکاله 

اب دنتفگ : دندمآ و  نامیلس  دزن  هب  نایعیش  هک  دوب  اجنیا  دیـسر . تکاله  هب  لاس 64  رد  هیواعم  نب  دـیزی  هک  نآ  ات  تشاد  همادا  ارجام  نیا 
نیمه زا  ار  شیوخ  تضهن  يریگرد و  سپ  تسا ؛ هدامآ  مایق  يارب  هنیمز  یتموکح ، هاگتـسد  فعـض  و  دـساف ، یغاط و  درم  نیا  تکاله 

. مینک زاغآ  هفوک 
ام دنتسه و  هفوک  نادنمتردق  سانشرس و  دارفا  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  مدید  مدیـشیدنا و  امـش  داهنـشیپ  رد  نم  تفگ : نامیلس 

دینک يراکمه  هب  توعد  مایق  يارب  مدرم  زا  دیتسرفب و  هفوک  فارطا  هب  ار  يدارفا  نونکا  تسا  رتهب  میرادن ؛ ار  اهنآ  اب  هلباقم  ییاناوت 
671 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

تباجا ار  اهنآ  توعد  يداـیز  مدرم  دـندرک و  نینچ  زین  اـهنآ  دـننک . تباـجا  ار  اـم  توعد  دـیزی ، گرم  زا  سپ  مدرم  منکیم  ناـمگ  هک 
. دندرک

671 ص :  نیباّوت .....  تاّیلمع  زاغآ 

، دندرک تکرح  رکشل ) هاگودرا  ّلحم  « ) هلیخن  » يوس هب  شنارای  اب  یعازُخ  درص  نب  نامیلس  يرجه  لاس 65  یناثلاعیبر  لّوا  رد  ماجنارس 
رازه راهچ  زج  دندرک ، یگدامآ  مالعا  هک  يرفن  رازه  هدزناش  نایم  زا  هَّللا  ناحبس  : » تفگ بّجعت  اب  تفای ، كدنا  ار  نایعیش  ّتیعمج  يو 

!«. دندماین رفن 
. داتسرف نایعیش  غارس  هب  ار  یهورگ  دنام و  هلیخن »  » رد زور  هس  نامیلس 

ای  » راعـش اب  نت  ود  نآ  دوب . ریـصع  نب  دیلَو  يدـنِک و  ذـقنُم  نب  میکح  دـنتفر  رکـشل  يروآ  عمج  يرای و  بلط  يارب  هک  یناسک  هلمج  زا 
، دشیم هداد  رس  راعش  نیا  هک  دوب  يراب  نیتسخن  نیا  دندیبلط و  کمک  هب  ار  مدرم  دیزیخرب »! نیـسح  یهاوخنوخ  يارب  ِْنیَـسُْحلا ؛ ِتاراَثل 

. دندش قحلم  نامیلس  هب  رگید  رفن  رازه  اهنت  شالت  همه  نآ  اب  یلو 
لد زا  يراز  هّجض و  دایرف  دندیسر ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  هب  هک  یتقو  دندرک ، تکرح  البرک  يوس  هب  تسخن  شنارای ، نامیلس و 

يزور نانچ  دننامه  زگره  ِمْوَْیلا ؛ َِکلذ  ْنِم  ًایِکاب  ُرَثْکَأ  َِیئُر  امَف  « » 1  » لماک رد  ریثانبا  ریبعت  هب  هک  دنتخیر  اهکشا  رایتخا  یب  دندروآرب و 
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«. دشن هدید  هدننک  هیرگ 
دندنام و شربق  رانک  رد  زور  هنابـش  کی  تّدم  هب  دندرک و  هبوت  وا  يرای  مدـع  مالـسلا و  هیلع  ماما  نتـشاذگ  اهنت  شیوخ و  هانگ  زا  نانآ 

. دندرکیم يراز  هیرگ و  هتسویپ 
دنتشذگ ایسیقرق »  » زا شیوخ  ریسم  رد  دندومن و  تکرح  ماش  تمـس  هب  دندرک و  كرت  ار  اجنآ  زیگناروش ، ياههنحـص  نیا  نایاپ  زا  سپ 

. دندیسر هدرولا » نیع   » نیمزرس هب  و 
. دش ریگرد  نیباّوت  رکشل  اب  دوب ، هدناسر  هدرولا » نیع   » هب ار  دوخ  نآ  زا  شیپ  هک  ماش  هاپس 

__________________________________________________

(1)
ص 178 ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  . 

672 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
نیا رد  نیباّوت  دیماجنا و  لوط  هب  زور  هس  دربن  نیا  تشاد . هدهع  رب  دایز  نب  هَّللادیبع  دیسریم  نت  رازهیس  هب  هک  ار  ماش  هاپـس  یهدنامرف 

. دندناسر لتق  هب  ار  نانآ  زا  يدایز  یهورگ  دندیگنجیم و  ماش  رکشل  اب  دایز ، يدرمیاپ  ناوارف و  هزیگنا  اب  زور  دنچ 
دعس نب  هَّللادبع  وا ، ندش  هتشک  زا  سپ  هبجن و  نب  ّبیسم  يو ، تداهش  زا  سپ  دوب و  درص  نب  نامیلـس  هدهع  هب  نیباّوت  رکـشل  یهدنامرف 

. دنتشاد هدهع  رب  ار  نیباّوت  رکشل  یهدنامرف  داّدش  نب  ۀعافر  وا ، زا  سپ  لیُفن و  نب 
دنتشگزاب هفوک  هب  شنارای  زا  يدادعت  هارمه  هب  هعافر  دندیسر و  تداهش  هب  یگمه  داّدش - نب  ۀعافر  زج  هب  بالقنا - نارـس  دربن  نیا  رد 

«1 . » دنتسج تکراشم  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  زا  ماقتنا  رد  راتخم  هارمه  اهدعب  هک  دنتسویپ  راتخم  ناراداوه  هب  و 

672 ص :  یسررب .....  لیلحت و 

هب هک  تشاذـگ  نانآ  نایم  رد  يریثأت  نانچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  هک  تسا  نآ  دـیآیم ، تسد  هب  مایق  نیا  یـسررب  زا  هچنآ 
يارب هن  دـندوب و  يزوریپ  حـتف و  بلاط  هن  اهنآ  دـندرکیمن . رکف  ترـضح  نآ  ترـصن  مدـع  ییافویب و  گنن  هّکل  يوشتـسش  زج  يزیچ 

دنهاوخن زاب  رگید  هک  دنتـسنادیم  دـندش ، جراخ  شیوخ  راید  رهـش و  زا  هک  یتقو  اهنآ  دـندرکیم . راکیپ  میاـنغ  تموکح و  هب  ندیـسر 
ایند و يارب  ام  : » دنتفگ نامیلس  خساپ  رد  زین  نیباّوت  دوب و  هدرک  دزشوگ  اهنآ  هب  یعازخ » درـص  نب  نامیلـس   » بانج ار  اهنیا  همه  تشگ و 

«2 «. » تسادخ لوسر  رتخد  نادنزرف  یهاوخنوخ  شیوخ و  ناهانگ  زا  هبوت  ام  فده  مینکیمن و  مایق  تموکح  هب  ندیسر 
ناشناج حور و  هب  هک  یباذع  زا  ندش ، هتشک  نتشک و  اب  دنتساوخیم  عقاو  رد  نانآ 

__________________________________________________

ص 248- فنخموبا ، نیـسحلا  لتقم  هب : دینک  عوجر  نینچمه  ناوارف ) صیخلت  اب   ) 186 ص 158 - ج 4 ، ریثانبا ، لـماک  زا  هتفرگرب  (. 1)
471 ص 426 - ج 4 ، يربط ، خیرات  310 و 

ص 176 ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  (. 2)
673 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

هزرابم تهج  ورین  يروآعمج  يارب  زین  راتخم  نامز ، نامه  رد  لیلد  نیمه  هب  دنهد . وشتسش  ار  شیوخ  ناهانگ  دنبای و  ییاهر  دوب ، هداتفا 
نیا اب  دهاوخیم  نامیلس  : » تفگیم دوبن و  نامیلس  اب  يراکمه  هب  رـضاح  لاح  نیا  اب  یلو  درکیم ، شالت  رگمتـس  تموکح  هیلع  مایق  و 

«1 «. » درادن یهاگآ  گنج  نییآ  زا  هک  تسا  يدرم  وا  دهد ، نتشک  هب  ار  شنارای  دوخ و  مایق ،
نانآ زا  یخرب  طّسوت  راب  نیتسخن  دندرک و  زاغآ  اجنآ  زا  ار  شیوخ  تضهن  دنتفر و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  رانک  مایق  زاغآ  رد  نانآ 
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زا هفوـک  رد  يزور  هک  تفرگیم  تروـص  یناـسک  طّـسوت  اـهيزابناج  اـهشالت و  نـیا  هـمه  دـش . هداد  رـس  ِْنیَـسُْحلا » ِتاراـَثلای   » راـعش
ار مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ریفس  هللا  همحر  لیقع  نب  ملسم  دندوب و  هدیـسرت  دش ، هفوک  دراو  يدودحم  دادعت  اب  هک  دایز » نبا   » ياهدیدهت

مایق هب  تسد  فکرب  ناج  هک  دندرک  ادـیپ  ياهّیحور  نانچ  اروشاع ، هثداح  زا  سپ  یلو  دـندرک ؛ نمـشد  میلـست  ار  رهـش  دنتـشاذگ و  اهنت 
. دندش هتشک  ات  دندز 

673 ص :  راتخم .....  مایق  ج )

هراشا

. دییارگ یشوماخ  هب  یتّدم  يارب  بالقنا  هلعش  تسکش و  مهرد  تضهن ، نارس  ندش  هتشک  اب  نیباّوت  مایق  تشذگ ، هک  هنوگنامه 
ِیتسه نمرخ  تفرگ و  ارف  ار  قارع  رسارس  ماقتنا  مشخ و  شتآ  تساخرب و  يرگید  میظع  نافوط  راتخم »  » روهظ اب  هک  دیشکن  یلوط  یلو 

. دومن رتسکاخ  دنازوس و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  البرک  هشیپ  تیانج  نالتاق  نایوما و 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  ِیهاوـخنوخ  راعـش  اـب  یّـصاخ ، ِیکریز  تیارد و  اـب  هک  تسا  يذوـفنرپ  یـسایس و  ياـههرهچ  زا  یکی  راـتخم 

. دیشخب مایتلا  ار  ناشلد  ياهمخز  هاتوک  یتصرف  يارب  درک و  عمج  دوخ  درگ  هب  ار  ترضح  نآ  نادنمتدارا 
__________________________________________________

ص 163 ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  (. 1)
674 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

داد و ماجنا  ياهتـسجرب  ياـهراک  دوخ  رمع  نارود  رد  هک  دوب  یقیـال  هدـنامرف  عاجـش و  نادرم  زا  یفقث » دوعـسم  نب  ةدـیبعوبا   » يو ردـپ 
رانک رد  هریح »  » یکیدزن رد  داتفا - قاّفتا  مود  هفیلخ  نامز  رد  سراف  رکـشل  ناناملـسم و  نایم  هک  یگنج  رد  رـسجلا -» موی   » رد ماـجنارس 

«1 . » دش هتشک  يرجه ، لاس 14  رد  ةدیبعیبأ » نب  ربج   » مان هب  شنادنزرف  زا  یکی  قاّفتا  هب  هلجد  لپ 
: دیوگیم هتابن » نب  غبصا  »

وا يور  رـس و  رب  ّتبحم  تسد  ترـضح  نآ  هک  مدـید  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يوناز  رب  دوب ، لاـسدرخ  یلفط  هک  یلاـح  رد  ار  راـتخم 
«2 !«. » شوهزیت يا  شوهزیت ! يا  سِّیَک ؛ ای  سِّیَک ، ای  : » دومرفیم دیشکیم و 

ياههویـش نیرتیلاع  اب  راتخم  تسا . هدوب  هدش  باسح  قیقد و  ردـق  هچ  ماما  ریبعت  هک  میباییم  رد  یبوخ  هب  راتخم  مایق  خـیرات  یـسررب  اب 
نانآ هتخورفارب  تاساسحا  داد و  رارق  بطاخم  ار  مدرم  ياههشیدـنا  یهاتوک  تّدـم  رد  درکیم ، يو  یـسانشمدرم  زا  تیاکح  هک  یغیلبت 

. تخاس لّدبم  هناّحلسم  ياهمایق  نیرتروشرپ  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  تبسن  ار 
ناگرزب دوجو  اب  هفوک  هب  دورو  ماگنه  هفوک - رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدنیامن  ریفـس و  لیقع -» نب  ملـسم   » هک تسا  یـسک  نامه  وا 

. درک ناکم  لقن  هورع » نب  یناه   » هناخ هب  یتّدم  زا  سپ  دش و  يو  هناخ  ِیهار  دندوب  هفوک  رد  هک  يدایز 
هب دوب و  افقلا »  » مان هب  ياهیرق  رد  راتخم » ، » تخاس هدنکارپ  ملسم  فارطا  زا  ار  هفوک  مدرم  دیدهت  باعرا و  اب  دایز » هَّللادیبع   » هک یماگنه 

زا يدادعت  اب  ملسم  زا  تیامح  روظنم 
__________________________________________________

ص 315 ج 2 ، بهذلا ، جورم  ص 628 و  ج 2 ، يربط ، خیرات  (. 1)
هب راتخم  دروم  رد  ار  سِّیک »  » هملک رابود  ماما  هک  تهج  نیمه  هب  اـًلامتحا  ص 127 . یشک ، لاجر  ص 344 و  ج 45 ، راونالاراحب ، (. 2)

ص ج 34 ، راونالاراحب ، . ) دننادیم يو  هب  بوسنم  ار  هّیناسیک  هقرف  یخرب  تسا . هدـش  سیک ) هینثت   ) ناسّیک هب  بّقلم  يو  تسا ، هدرب  راک 
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(345
675 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. دش نادنز  هناور  ریگتسد و  هَّللادیبع  نازابرس  طّسوت  هار  هنایم  رد  یلو  درک ، تکرح  هفوک  يوس  هب  دوخ  ناهارمه 
رـس هب  مالـسلا - هیلع  نینمؤملاریما  راکادـف  رای  راّـمت ، مثیم  شدـنب - مه  راـنک  رد  نادـنز  رد  وا  داد  خر  ـالبرک  هعقاو  هک  یتّدـم  ماـمت  رد 

. دربیم
: دسیونیم دیدحلایبا  نبا 

: تفگ راتخم  هب  نادنز  رد  راّمت  مثیم 
وت ِْهیَّدَخ ؛ َو  ِِهتَْهبَج  یلَع  اذه  َکِمَدَِقب  ُأَطَت  َو  ِِهنْجِس ، ِیف  ُنَْحن  يذَّلا  َراَّبَْجلا  اذه  ُُلتْقَتَف  مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِمَِدب  ًاِرئاث  ُجُرَْخت  َو  ُِتْلفَت  َکَّنِإ  »
وا نادنز  رد  وت  نم و  زورما  هک  يرگمتـس  نیا  درک و  یهاوخ  مایق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یهاوخنوخ  هب  دـش و  یهاوخدازآ  نادـنز  زا 

«1 !«. » درک یهاوخ  بوکدگل  ار  يو  تروص  رس و  دوخ  ياپ  اب  دناسر و  یهاوخ  لتق  هب  میریسا ،
هیلع یلع  شیـالوم  زا  هک  دوب  یبـیغ  راـبخا  زا  نیا  ًاتدـعاق  هکلب  دوب ، هتفگن  دوـخ  بناـج  زا  ّتیعطاـق  نیا  اـب  ار  نانخـس  نیا  مثیم  نیقی  هب 

. دوب هدینش  مالسلا 
زا يو  يدازآ  نامرف  دندروآ ، راد  ياپ  ار  راتخم  هک  یماگنه  یلو  دـش ، رداص  دایز  نبا  يوس  زا  راتخم  مادـعا  مکح  هک  تشذـگن  يزیچ 

. دوب هدرک  تعافش  وا  يارب  دیزی  دزن  راتخم - رهاوخ  رهوش  رمع - نب  هَّللادبع  اریز  دیسر ، دایز  نبا  عالّطا  هب  دیزی  يوس 
، دوب هتشارفارب  ار  لالقتـسا  مچرپ  اجنآ  رد  هک  ریبز ، نب  هَّللادبع  هب  هّکم  رد  درک و  كرت  ار  هفوک  دایز  نبا  مکح  هب  يدازآ ، زا  سپ  راتخم 

«2 . » تسویپ
، دنیوگیم دننادیم و  ّتقوم  یتحلصم و  ریبز  نبا  هب  نتـسویپ  زا  ار  يو  هزیگنا  دننکیم ، دای  یکین  هب  راتخم  زا  هک  هعیـش  ياملع  زا  یخرب 

. تسویپ يو  هب  دیدیم ، دّحتم  دوخ  اب  نایوما  اب  تفلاخم  هلمج  زا  فادها ، زا  ياهراپ  رد  ار  ریبز » نب  هَّللادبع   » نوچ راتخم 
__________________________________________________

ص 293 ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  (. 1)
444 ص 442 - ج 4 ، يربط ، خیرات  هب : دینک  عوجر  (. 2)

676 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. تخادرپ دوب ، هدش  هدنهانپ  نآ  رد  ریبز  نبا  هک  یهلا  نما  مرح  زا  عافد  هب  ماش ، هاپس  طّسوت  هّکم  هرصاحم  نایرج  رد  يو 

راپـسهر تفرگ و  هرانک  يو  زا  دـش ، ربخ  اب  يو  تافارحنا  ریبزنبا و  دـصاقم  زا  نوچ  راتخم  ماجنارـس  تشادـن و  یماود  داـّحتا  نیا  یلو 
«1 . » دش هفوک 

مرگ يادص  هراومه  تشادـن و  رارق  مارآ و  مالـسلا - هیلع  نیـسح  ماما  ِیهاوخنوخ  ینعی  تشاد - رـس  رد  هک  یگرزب  فدـه  يارب  راتخم 
هیلع نیـسح  ماـما  یهاوخنوخ  يارب  وت  هک  دوب ، زادـنانینط  يو  ياـهشوگ  رد  مالـسلا - هیلع  نینمؤـملاریما  ّرـس  باحـصا  زا  راّـمت - مثیم 
دیاـب هک  درکیم  ساـسحا  دوخ  شود  رب  یفیلکت  تهج  نیا  زا  یناـسریم و  ناـشلامعا  يازـس  هب  ار  نـالتاق  درک و  یهاوخ  ماـیق  مالـسلا 

. دنک مادقا  میظع  رما  نیا  هب  يزور 
یمالـسا مولع  ثیداحا و  وا  زا  دش و  هّیفنح » نب  دّمحم   » مزالم یتّدم  تفر و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نادنزرف  غارـس  هب  ادتبا  هک  دوب  نیا 

«2 . » تخومآیم
یهدنامزاس دقاف  نیباّوت  شبنج  تفگیم : نایفوک  هب  هدرتسگ  تاغیلبت  اب  يو  دوب . نیباّوت  مایق  ییافوکـش  اب  نامزمه  هفوک  هب  راتخم  دورو 

. دشاب دمآراک  ّقفوم و  دناوتیمن  اذل  تسا و  یماظن 
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کیرحت اب  هجیتن  رد  دوبن و  ّقفوم  نایعیش  بلج  رد  نادنچ  یلو  دوب ، هدش  نیباّوت  مایق  رد  فاکـش  ثعاب  يدودح  ات  دنچ  ره  يو  تاغیلبت 
. دش نادنز  هناور  ًادّدـجم  هفوک - يریبز  مکاح  دـیزی - نب  هَّللادـبع  طسوت  دـندوب  هداتفا  تشحو  هب  راتخم  ياههمانرب  زا  هک  هفوک  فارـشا 

«3 . » دیماجنا تسکش  هب  نیباّوت  مایق  هک  دوب  نادنز  رد  راتخم 
رتدعاسم شیوخ  مایق  يارب  ار  هنیمز  يدازآ ، زا  سپ  دـش و  دازآ  نادـنز  زا  رمع - نب  هَّللادـبع  شرهاوخ - رهوش  تطاسو  اب  رگید  راب  يو 

ماما زا  تسخن  راب  نیا  دید .
__________________________________________________

دعب هب  ص 446  ج 4 ، يربط ، خیرات  هب : دینک  عوجر  (. 1)
« َثیِداحَْألا ُْهنَع  ُذُخْأَی  َو  ِۀَّیِفَنَْحلا  َْنب  َدَّمَُحم  ُِسلاُجی  َناَک  َو  ِۀَنیِدَْملا  َیلِإ  ُراتْخُْملا  َلَحَر   » ص 352 ج 45 ، راونالاراحب ، (. 2)

ص 470 ج 4 ، يربط ، خیرات  هب : دوش  هعجارم  (. 3)
677 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. دیامن زاغآ  ار  شمایق  دناوخ و  ارف  ترضح  نآ  مان  هب  ار  مدرم  ات  تساوخ  هزاجا  مالسلا  هیلع  داّجس 
هیلع نیسح  ماما  نالتاق  زا  ماقتنا  هب  طوبرم  هک  اجنآ  ات  يو  راک  زا  تایاور  قباطم  دنچ  ره  تفریذپن ، ار  يو  توعد  مالـسلا  هیلع  ماما  یلو 

«1 . » دومنیم يدنسرخ  تیاضر و  راهظا  دوب ، مالسلا 
«2 . » درک زاغآ  يو  مان  هب  ار  شیوخ  توعد  تفر و  هّیفنح » نب  دّمحم   » غارس هب  راتخم  نآ  زا  سپ 

: دسیونیم شخیرات  رد  يربط » »
: تفگ نینچ  راتخم  ياهاضاقت  خساپ  رد  هّیفنح » دّمحم  »

هک شناگدنب  زا  کی  ره  هلیـسو  هب  دنوادخ  مراد  تسود  دنگوس ! ادخ  هب  ِهِْقلَخ ؛ ْنِم  َءاش  ْنَِمب  انِّوُدَع  ْنِم  اَنل  َرَـصَْتنا  َهَّللا  َّنَأ  ُتْدِدََول  ِهَّللاَوَف  »
«3 «. » دیامن يرای  ار  ام  تساوخ 

. دیامن یفّرعم  يو  هدنیامن  ار  دوخ  دنک و  بوسنم  يو  هب  ار  شمایق  راتخم  هک  دوب  یفاک  هّیفنح  دّمحم  مهبم  خساپ  نیمه 
زا ًامیقتـسم  ار  وا  راتفگ  تّحـص  اـت  هدـش  زاـجح  ِیهار  نایعیـش ، زا  یخرب  یّتح  درک ، عمج  دوخ  درگ  هب  ار  نایعیـش  هلیـسو  نیدـب  راـتخم 

«4 . » دنونشب هّیفنح » دّمحم  »
مامت یتدارا  شراوگرزب  ردـپ  دـننامه  دوب و  جِـحْذَم »  » فورعم هلیبق  ناگرزب  زا  هک  رتشا - کـلام  دـنمورب  دـنزرف  رتشا - میهاربا  تیاـمح 

. دشاب راتخم  هب  یگرزب  کمک  تسناوتیم  تشاد ، شنادناخ  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما  هب  تبسن 
راتخم مایق  هلأسم  هب  دیدرت  اب  يو  یلو  دوب . انشآ  ياهرهچ  همه ، دزن  میهاربا 

__________________________________________________

ّتیعقوم طیارش و  تهج  هب  هکلب  تسین ، راتخم  همانرب  یفن  ینعم  هب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  لمع  هک  دندقتعم  هعیـش  ياملع  زا  یخرب  (. 1)
لاح حرش  یناقمام ، هماّلع  لاقملاحیقنت  هب : دوش  هعجارم  . ) تسا هدوب  راشف  لرتنک و  تحت  تخس  هک  هدوب  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ّصاخ 

( راتخم
ص 74 ج 3 ، بهذلا ، جورم  (. 2)

ص 214 ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 492 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 3)
ص 492 ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 4)

678 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. تشادن تکرش  زین  نیباّوت  مایق  رد  میهاربا  یّتح  تسیرگنیم ،
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يزوریپ تسناوتیم  يو ، هزاوآدنلب  ذفان و  ّتیـصخش  هک  یلاح  رد  دوش ؛ مامت  نارگ  يو  نارای  راتخم و  يارب  تسناوتیم  میهاربا  دـیدرت 
نیا رد  روضح  يارب  ار  يو  هک  نآ  ات  تسب  راک  هب  میهاربا  بذـج  يارب  ار  شیوخ  تّمه  مامت  راتخم  هک  دوب  نیا  دـیامن ، یعطق  ار  راتخم 

«1 . » دومن يراکمه  هب  رضاح  راکیپ 
. داد رارق  يرجه  لاس 66  لّوالاعیبر  هبنـشجنپ 14  بش  ار  نآ  زاغآ  خیرات  دومن و  مهارف  رتشا  میهاربا  تروشم  اب  ار  مایق  تامّدـقم  راتخم 

«2»
بوصنم رادناتـسا  عیطم -» نب  هَّللادبع   » هب وا  مایق  تاکرادـت  رابخا  دـنامن و  یفخم  تموکح  ناسوساج  مشچ  زا  راتخم  هنایفخم  تاکّرحت 

رد تشامگ و  اههار  مامت  رد  ار  یتموکح  نازابرس  دیدیم  نیگمهس  ثداوح  نتسبآ  ار  هفوک  هک  يو  دیسر . هفوک - رد  ریبز » نب  هَّللادبع  »
. درک مالعا  یماظن  تموکح  رهش 

زامن زا  سپ  لاس 66 ه  لّوالاعیبر  هبنش 12  هس  بش  رتشا  میهاربا  اریز  دتفا . ولج  هب  راتخم  مایق  ات  دش  بجوم  هفوک ، ِيریبز  ِمکاح  تامادقا 
ار هار  تموکح ، یتّینما  نارومأم  هار  نیب  رد  دوب . راپسهر  راتخم  لزنم  يوس  هب  دنتشادرب  رد  حالس  هک  یلاح  رد  نارای  زا  یعمج  اب  برغم 
رب شقن  ار  يو  درک و  ورف  هفوک  سیلپ  سیئر  يولگ  رد  تسرد  تفرگ و  ار  نازابرس  زا  یکی  هزین  درب و  تسد  میهاربا  یلو  دنتسب  يو  رب 

. تخاس نیمز 
. دنداد شرازگ  هفوک  رادناتسا  هب  ار  نایرج  دندش و  يراوتم  هدز  تشحو  هنحص  نیا  ندید  اب  مکاح  نازابرس 

«3 . » دنک زاغآ  َْنیَسُْحلا » ِتاراَثلای   » راعش اب  ار  شمایق  بش  نامه  رد  دریگب  میمصت  راتخم  ات  دش  بجوم  هثداح  نیا 
__________________________________________________

ص 494 ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 1)
ص 216 ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 496 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 2)

ص 258 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  هب : دوش  عوجر  نینچمه  ص 103 و  ج 6 ، مثعا ، نبا  حوتف  ص 498 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 3)
679 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ناناوج دروآ . شوج  هب  ترضح  نآ  نادنمتدارا  ياهگر  رد  ار  نوخ  دنک و  رجفنم  ار  نایعیش  هدش  هدرشف  ضغب  ات  دوب  یفاک  راعـش  نیا 
هَّللادبع دمآرد و  نازرابم  فّرصت  هب  رهش  نامایب  دربن  زور  هس  زا  سپ  اهنت  هک  دندرب  شروی  یتموکح  نازابرـس  هب  هناراکادف  نانچ  هعیش 

. تخیرگ هرصب  يوس  هب  هفوک - يریبز  رادناتسا  عیطم - نب 
: تفگ مدرم  هب  باطخ  تفر و  ربنم  زارف  رب  هفوک  ندرک  دازآ  زا  سپ  راتخم 

ادـخ و باتک  ساسا  رب  نم  اب  ِءافَعُّضلا ؛ ِنَع  ِْعفَّدـلا  َو  َنیِّلِحُْملا  ِداهِج  َو  ِْتیَْبلاِلـْهَأ ، ِءامِدـِب  ِبَلَّطلا  َو  ِهِِّیبَن  ِۀَّنُـس  َو  ِهَّللا  ِباـتِک  یلَع  ینوُِعیاـُبت  »
«1 «. » دینک تعیب  افعض  زا  عافد  نافرحنم و  اب  داهج  تیبلها و  ِیهاوخنوخ  شربمایپ و  ّتنس 

: درکیم دیدهت  ار  راتخم  ياپون  تموکح  فرط  هس  زا  تخسرس ، نمشد  هس  یلو 
. لامش يوس  زا  ناورمینب ، يربهر  هب  ماش  تموکح  - 1

(. هّکم  ) بونج هیحان  زا  ریبز ، نب  هَّللادبع  تموکح  - 2
. قارع لخاد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  فارشا و  زا  یلخاد ، بالقنا  دض  - 3

دوب نیا  دننک . لّمحت  دوب ، زور  نآ  رد  مالسا  يایند  بلق  هک  قارع  رد  ار  نایعیش  ندیـسر  تردق  هب  دنتـسناوتیمن  هّیماینب  هک  دوب  یعیبط 
رما مامز  دوخ  دنک و  بوکرـس  ار  راتخم  مایق  ات  درک  رومأم  ار  دایز  نب  هَّللادـیبع  دوب ، هدیـسر  تموکح  هب  هزات  هک  ناورم  کلملادـبع  هک 

. دریگ تسدب  ار  هفوک 
. درک مازعا  یگنج  هقطنم  هب  ورین  رازه  تفه  اب  ار  رتشا  میهاربا  راتخم ، دز . ودرا  لصوم »  » یلاوح رد  دایز  نبا  رکشل 
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هب هک  نارگید  و  نشوجلايذ » نب  رمـش  «، » یعبر نب  ثَبَـش   » نوچ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نالتاق  هفوک و  ناسانـشرس  فرط ، نآ  زا  یلو 
يایاقب هب  هدرمش و  تمینغ  ار  تصرف  رتشا ، میهاربا  تبیغ  رد  دندوب ، هداتفا  تشحو  هب  هفوک  رد  نایعیش  راتخم و  ّتیمکاح  زا  تّدش 

__________________________________________________

َو ِْنیَـسُْحلا  ِمَِدب  ِبَلَّطلا  َو  ِِهلوُسَر  ِۀَّنُـس  َو  ِهَّللا  ِباتِک  یلَع  ُهوُعَیاب  : » تسا هدـمآ  یـسوط  خیـش  یلاما  رد  ص 508 . ج 4 ، يربط ، خـیرات  (. 1)
« ِءافَعُّضلا ِنَع  ِْعفَّدلا 

680 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
هب ًاعیرـس  ات  داد  مایپ  رتشا  میهاربا  يارب  تقولاعفد ، اب  راتخم  دـندرک . هرـصاحم  ار  هرامالاراد »  » دـندرب و شروی  هفوک  رد  راـتخم  ياـهورین 

. دومن بوکرس  ار  هفوک  ناسانشرس  هئطوت  تردق ، اب  تفاتش و  راتخم  يرای  هب  زین  وا  ددرگرب . هفوک 
یهاوخنوخ هب  دوخ  درک و  داـیز  نبا  اـب  گـنج  هناور  ًادّدـجم  ار  رتشا  میهاربا  هفوک ، رد  هناحوبذـم  ِتکرح  نیا  یبوکرـس  زا  سپ  راـتخم 

. تخادرپ ربمایپ  نادناخ 
دندنکفا هناخدور  هب  ار  دوخ  رارف  نیح  رد  نانآ  زا  ياهّدع  هک  تخیر  مهرد  نانچ  ار  دایزنبا  هاپس  لصوم »  » یخسرف جنپ  رد  رتشا  میهاربا 

. دندش قرغ  و 
نب نیصح  دایز و  نب  هَّللادیبع  نوچ  هّیماینب  هدولآ  رصانع  زا  يرایـسب  داتفا  قاّفتا  يرجه  لاس 67  ياروشاع  زور  تسرد  هک  دربن  نیا  رد 

. دندیسر تکاله  هب  ریَُمن 
راتخم دزن  هفوک  هب  ار  شرس  دنازوس و  ار  شدسج  تخاس و  مین  ود  ار  لدگنس - راوخنوخ  درم  نآ  دایز - نبا  شریـشمش ، اب  دوخ  میهاربا 

«1 . » دش داش  نآ  ندید  اب  ماما  هک  داتسرف  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  دزن  هنیدم  هب  ار  نآ  زین  وا  داتسرف .
: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هنیمز  نیا  رد  درک . هیده  مشاهینب  هب  ار  یلاحشوخ  جوم  دایز ، نبا  تکاله  ربخ 

شارخلد هثداح  زا  سپ  ٍدایِز ؛ ُْنب  ِهَّللاُْدیَبُع  َِلُتق  یَّتَح  ٍجَـجِح ، َسْمَخ  ٌناخُد  ٍّیِمِـشاه  ِراد  ِیف  َِیئُرَال  َو  ْتَبَـضَتْخاَال ، َو  ٌۀَّیِمِـشاه ، ْتَلَحَتْکا  اَم  »
ات تساخنرب  اوه  هب  اذغ ) تخپ  تهج   ) يدود مشاهینب  هناخ  رد  لاس  جنپ  تّدم  هب  درکن و  شیارآ  ار  دوخ  مشاهینب  زا  ینز  چیه  البرک 

«2 «. » دیسر تکاله  هب  دایز  نبا  ثیبخ ) درم  نآ   ) هکنآ
__________________________________________________

ص ج 6 ، مثعا ، نبا  حوتف  516 و ص 556 و  ص 513 - ج 4 ، يربط ، خیرات  386 ؛ ص 383 - ج 34 ، راونـالاراحب ، هب : دوش  هعجارم  (. 1)
.183

زا داّجس  ماما  ِمْوَْیلا ؛ َِکلذ  ِیف  اَّلِإ  ُهُوبَأ  َِلُتق  ُْذنُم  ُّطَق ، ًاکِحاض  َُری  َْمل  مالسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َْنب  َِّیلَع  َّنِإ  : » تسا هدمآ  نینچ  یبوقعی  خیرات  رد 
ج 2، یبوقعی ، خیرات  «. ) دندروآ شدزن  ار  دایز  نبا  رـس  هک  زور  نآ  ات  دشن  هدید  نادنخ  دیـسر ، تداهـش  هب  شراوگرزب  ردـپ  هک  يزور 

ص 259)
ص 386 ج 45 ، راونالاراحب ، (. 2)

681 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ِبـسانت هب  کی  ره  تخاس . شیوخ  همعط  ار  البرک  نایناج  یکدـنا  هلـصاف  رد  هک  دوب  دـیدش  روشرپ و  ناـنچ  ـالبرک  هلتق  زا  ماـقتنا  شتآ 

ناربهر نارـس و  نماد  اهنت  هن  شتآ  نیا  دندیـسر . دوخ  نیگنن  لاـمعا  يازـس  هب  تازاـجم  ّدـشا  هب  دـندوب  هدـش  بکترم  هک  یتشز  لـمع 
: يرصم داقع  هتفگ  هب  هکلب  تفرگ  ار  البرک  هشیپتیانج 

زا هک  دوب  هدرک  يراک  ای  هدوبر ، مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  زا  ییالاک  ای  هدنار  نابز  رب  ياهملک  ای  دوب  هدرک  زارد  یتسد  یـسک  ره  »
«1 «. » درک تفایرد  ار  مرج  رب  تناعا  ای  شیوخ  لمع  يازس  دشیم ، هدینش  البرک  هعجاف  رد  تکرش  يوب  نآ 
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: دسیونیم امن  نبا  لوق  زا  راونالاراحب  رد  یسلجم » هماّلع  »
حبذ ار  رتش  ترضح  نآ  لتق  هنارکـش  هب  هفوک  رد  تفرگ و  تمینغ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  صوصخم  رتش  اروشاع  زور  رد  رمـش  »
هدـش دراو  نآ  رد  تشوگ  نیا  هک  ییاههناخ  نآ  مامت  داد  روتـسد  راـتخم  دومن . میـسقت  ترـضح  نآ  نانمـشد  نیب  ار  شتـشوگ  هدرک و 

«2 !!«. » دندش مادعا  دندروخ ، تشوگ  نآ  زا  یهاگآ  ملع و  اب  هک  يدارفاهمه  دندرک و  ناریو 
هئطوت و ّلحم  هک  اهنآ  ياههناخ  ندرک  ناریو  نتخوس ، هب  هتـشذگ و  نالتاق  لتق  زا  راک  هک  دوب  يّدـج  نانچ  تازاـجم  يارجا  رد  راـتخم 
. دوب نیا  زا  شیب  اهنآ  تایانج  هک  ارچ  تسناد  ناوتیمن  يرگداد  تلادع و  زج  يزیچ  ار  اهيریگتخس  نیا  همه  یلو  دیسر . دوب  تنایخ 

681 ص :  دربن .....  نیرخآ 

عمج ریبز - نب  هَّللادبع  ردارب  ریبز - نب  بعصم  دزن  هرصب  رد  دندوب  هدش  رادمخز  راتخم  ریـشمش  زا  هک  هفوک  راکتیانج  نارـس  زا  يدادعت 
و یعبر » نب  ثَبَش  . » دندوب هدش 

__________________________________________________

( فّرصت یکدنا  اب   ) ص 205 يّزعم ، مظاک  دمحم  همجرت  داّقع ، دومحم  ساّبع  ءادهشلاوبا ، (. 1)
ص 377 ج 45 ، راونالاراحب ، (. 2)

682 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«1 . » دندرکیم کیرحت  راتخم  اب  گنج  هب  ار  بعصم  مادم  نانآ  دندوب . اهنآ  هلمج  زا  البرک  ناراکتیانج  زا  ثعشا » نب  دّمحم  »

«2 . » دنادیم رفن  رازه  هد  دودح  دندوب  هدرک  عامتجا  هرصب  رد  هک  ار  هفوک  نایرارف  دادعت  يرونید » »
. تخات راتخم  يوس  هب  تخاس و  مهارف  ار  يرکشل  هفوک ، نایرارف  دوخ و  نازابرس  زا  بعصم  ماجنارس 

یهدنامرف اب  ار  يرکـشل  دبلطب  يرای  تشاد - روضح  لصوم )  ) قارع لامـش  رد  تقو  نآ  رد  هک  رتشا - میهاربا  زا  هکنآ  نودب  زین  راتخم 
هاپس هدنامرف  طیمش » نبا  . » دش ینیگمهس  تسکش  لّمحتم  گنج  نیا  رد  راتخم  هاپـس  یلو  داتـسرف . بعـصم  گنج  هب  طیَمُـش » نب  رمحا  »
هفوک يوس  هب  راتخم  هاپـس  تسکـش  زا  سپ  بعـصم  تسکـش . مهرد  راتخم  رکـشل  دش و  هتـشک  دوخ  نارای  زا  يرایـسب  دادـعت  اب  راتخم 

. تشک ار  شنازابرس  يایاقب  راتخم و  تفاتش و 
«3 . » تشاد لاس  ماگنه 63  نآ  رد  يو  تسا  هدوب  لاس 67 ه  ناضمر  يربط 16  لقن  هب  راتخم  ندش  هتشک  خیرات 

یمرگ هب  يو  زا  بعـصم  دـمآ و  هفوک  هب  تمواـقم  نودـب  زین  يو  دـناوخ ، ارف  هفوـک  هب  ار  رتـشا  میهاربا  هفوـک ، فّرـصت  زا  سپ  بعـصم 
«4 . » درک لابقتسا 

نایعیش ّتیمکاح  زا  هفوک  رگید  راب  کی  بیترت  نیدب  تفرگ و  رارق  نایریبز  هرطیس  تحت  رد  قارع  هفوک ، رد  راتخم  تموکح  طوقـس  اب 
. دش جراخ  مالسلا  مهیلع  تیبلها  نادنمتدارا  و 

شترا گنج  نآ  رد  درک . هناور  هفوک  يوس  هب  بعصم  گنج  هب  ار  یمیظع  هاپـس  ناورم » کلملادبع   » لاس 72 ه رد  هک  تشذگن  يزیچ 
بصعم دروخ و  تسکش  بعصم 

__________________________________________________

ص 558 ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 1)
ص 304 لاوطلارابخا ، (. 2)

ص 577 ج 4 ، يربط ، خیرات  (. 3)
ص 309 لاوطلا ، رابخا  (. 4)
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683 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. داتفا نایناورم  تسد  هب  قارع  دندش و  هتشک  یگلاس  نس 40  رد  رتشا  میهاربا  یگلاس و  نس 36  رد 

: تفگ تساخرب و  برع - زا  يدرم  یعخن - ملسموبا  دنداهن ، ناورم  کلملادبع  دزن  ار  بعصم  هدیرب  رس  هک  یتقو 
رد ار  دایز  نبا  هدیرب  رس  دعب  يدنچ  و  دنداهن ، دایز  نبا  ولج  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هدیرب  رـس  هک  مدید  هرامالاراد  نیمه  رد  نم  »
هچ وت  اب  راگزور  اـت   ) منیبیم وت  دزن  ار  بعـصم  رـس  کـنیا  بعـصم و  دزن  ار  راـتخم  رـس  دـعب  یتّدـم  مدـید و  راـتخم  يولج  هطقن  نیمه 

.»)!؟ دنک
«1 . » دننک ناریو  ار  لحم  نآ  داد  روتسد  داتفا و  تشحو  هب  تخس  نخس ، نیا  ندینش  زا  کلملادبع 

دنپ يور  زا  کلملادبع  هب  تفگ  دنمشوه  برع  يدرم ز  هرسکی 
هاگراب نیا  هّبق و  نیمه  ریز  هاگهیکت  نیا  دنسم و  نیمه  يور 
دابم ممشچ  ود  هک  مدید  هچ  هآ  دایز  نبا  ِرب  مدید  مدوب و 

ناهن شیور  دیشروخ ز  تعلط  نامسآ  رپس  نوچ  يرس  هزات 
رپس يور  هب  راتخم  ِرب  ُدب  رس  هریخ  نآ  رس  يدنچ  دعب ز 

دش راتخم  ِرس  وا  شوخ  تسد  دش  رادرس  رس و  بعصم  هک  دعب 
! راگزور رگد  وت  اب  دنک  هچ  ات  راک  ياضاقت  هب  بعصم  ِرس  نیا 

***

683 ص :  يدنبعمج .....  لیلحت و 

هب راتخم  دوبن و  البرک  نایناج  زا  ماقتنا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ِیهاوخنوخ  زج  يزیچ  راتخم  مایق  یلـصا  هرهوج  دش  هظحالم  هک  نانچ 
. دمآرب فده  نیا  هدهع  زا  یبوخ 

__________________________________________________

ص 109 ج 3 ، بهذلا ، جورم  (. 1)
684 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

. دروآ شوج  هب  ناشیاهگر  رد  ار  هعیش  ناناوج  ياهنوخ  ِْنیَسُْحلا » ِتاراَثلای   » نیرفآ تکرح  راعش  باختنا  اب  يو 
. دشاب زاسراک  ّرثؤم و  ماقتنا ، ناجیه  روش و  داجیا  رد  تسناوتیمن  هزادنا  نیا  ات  يراعش  چیه  راگزور  نآ  رد  دوب  یهیدب 

هب البرک  ناراکتیانج  ياهرـس  نداتـسرف  و  هّیفنح » دّمحم   » هژیو هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نادنزرف  اب  هطبار  داجیا  اب  يو  رگید  يوس  زا 
. داد دنویپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  اب  ار  مایق  هدرپ  تشپ  يونعم و  يربهر  عقاو  هب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  دزن 

هب ار  مدرم  درک  حتف  ار  هفوک  هک  يزور  دادیم و  تبـسن  وا  هب  ار  مایق  يربهر  درکیم و  یفّرعم  هّیفنح » دّمحم   » هدنیامن ار  دوخ  هراومه  وا 
. دناوخارف شیوخ  تعیب  هب  ترضح ، نآ  تیبلها  مالسلا و  هیلع  نیسحماما  یهاوخنوخ  طرش 

هدروختسکش يدرف  ار  وا  ناوتیمن  زگره  یلو  دش ، هدیچرب  بعـصم  تسد  هب  ماجنارـس  تفاین و  ینادنچ  ماود  راتخم  تموکح  دنچ  ره 
مالـسلا و هیلع  داّجـس  ماما  بلق  اهراب  دیـسر و  یبوخ  هب  دوب  البرک  نایناج  نالتاق و  زا  ماقتنا  نامه  هک  شیوخ  دنلب  فدـه  هب  وا  تسناد .

. دش هار  نیا  يادف  شدوخ  دوجو  ماجنارس  دنچ  ره  دومن ، دنسرخ  ار  مشاهینب 
! دش اجب  هچ  دش ، ادا  ْنیَد  نیا  مندرگ  زا  دش  اجب  هچ  دش ، ادف  هناناج  هر  رد  رس 
! دش اجب  هچ  دش ، امن  تشگنا  ملد  نوخ  تشگنا  رس  رب  انح  هتسب  ملد  نوخ  زا 
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684 ص :  هّیماینب .....  ضارقنا  د )

هراشا

زا ّولمم  يدودـحم ، ياهلاس  رد  زج  اـهنآ ، هلاـس  داتـشه  هاـتوک  تموکح  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوخ  هب  هّیماینب  تموکح  خـیرات  یـسررب 
. دوب عیرس  ياهییاجباج  میظع و  تالکشم  اهيریگرد ، اهیناماسبان ، تارطاخم ،

زا سپ  یکی  ار  تموکح  ماـمز  ناورم  لآ  نایفـسوبا و  لآ  زا  رفن  هدراـهچ  تسا . ناـسنا  کـی  یعیبط  رمع  ربارب  ًاـبیرقت  هک  تّدـم  نیا  رد 
یضعب هک  دنتفرگ  تسد  رد  يرگید 

685 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. تسا هدوب  زور  داتفه  طقف  یضعب  هام و  دنچ  ای  کی ، دودح  طقف  ناشتموکح  اهنآ  زا 

ياههیـصوت هب  هک  دوب  نیا  شتّلع  دـیاش  دـیماجنا و  لوط  هب  لاـس  تسیب  دودـح  هک  دوب  کلملادـبع »  » ِتموکح تموکح ، نیرتینـالوط 
«1 . » دیشک مشاهینب »  » يزیرنوخ زا  تسد  دادن و  شوگ  جاّجح » »

هجاوم ینینوخ  ياهتضهن  اهمایق و  اب  هراومه  دندیدن ، دوخ  هب  شمارآ  يور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  هّیماینب  عقاو  رد 
. تسا هدوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یهاوخنوخ  اهنآ  همه  یلصا  هیام  هک  دندوب 

« ِْنیَسُْحلا ِتاراَثلای   » نوچ ییاهراعش  لوح  ار  مدرم  فلتخم  ياههدوت  تفرگیم و  لکـش  رانک  هشوگ و  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  اهشبنج 
، يدـنچ زا  ره  درکیم و  عمج  دوب ، راگزور  نآ  جـیار  هّکـس  هک  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  اضِّرلا   » و ِْتیَْبلاِلْهَأ » ْنِم  اـضِّرلا   » و

اهبالقنا نیا  بات  بت و  رد  ناسارخ  هرخالاب  ماش و  زاـجح ، قارع ، دـشیم . جراـخ  ناـنآ  هرطیـس  زا  هّیماینب  تموکح  ورملق  زا  یتمـسق 
. تخوسیم

مومسم تاغیلبت  لاس  لهچ  رب  دوب  ینالطب  ّطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هنامولظم  تداهـش  عقاو  هب 
. دندوب هدز  اج  یمالسا  تلود  ار  دوخ  بیرف ، گنرین و  اب  هک  هّیماینب 

ندوب عورشمان  تشادرب و  يوما  نایوگغورد  هرهچ  زا  باقن  داد و  ناشن  مدرم  هب  ار  یعقاو  مالسا  هرهچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هسامح 
. دناسر تابثا  هب  ار  نانآ  تنطلس 

هیلع نیـسح  ماما  یهاوخنوخ  زج  يراعـش  چـیه  هب  راگزور  نآ  مدرم  ياههدوت  هک  تسا  ّتیعقاو  نیا  رگناـیب  اـهمایق  نآ  خـیرات  یـسررب 
. دنداهنیمن یعقو  هّیماینب ، زا  ماقتنا  مالسلا و 

بکرم رب  دندیـسر و  شیوـخ  دـصاقم  هب  راعـش  نیمه  هاـنپ  رد  دـندوب  هدروآ  دراو  نایفـسوبا  لآ  رب  ار  هبرـض  نیرخآ  هک  نایـساّبع  یّتـح 
. دندش راوس  تفالخ 

***
__________________________________________________

هبطخ 87 لیذ  ص 594 ، ص 418 و ج 3 ، ج 6 ، ماما ، مایپ  هب : دوش  هعجارم  (. 1)
686 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

686 ص :  هّیماینب .....  زا  ماقتنا  نایساّبع و  مایق 

ملسموبا يربهر  هب  نایعیـش  زا  یهورگ  طّسوت  لاس 132 ه  رد  دراد ، ترهـش  نایـساّبع » مایق   » هب هک  یمایق  هّقرج  نیلّوا  خیرات ، تداهـش  هب 
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. دش هدز  ناسارخ  رد  یناسارخ 
یلص ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  اضِّرلا   » راعش اب  دندیروش و  دنتشاد ، شیوخ  هایس  هدنورپ  رد  ار  البرک  هعجاف  گنن  هک  هّیماینب  زا  ماقتنا  دصق  هب  نانآ 

قیداصم ِتخانـش  رد  مدرم  یهاگآان  تلفغ و  زا  مشاهینب ) زا  ياهخاش   ) ساّبعلاینب یلو  دنتـشاذگ ، هزراـبم  نادـیم  هب  اـپ  هلآ » هیلع و  هللا 
علق و رد  نانآ  يزوریپ  لماع  نیرتّرثؤم  نیقی  هب  یلو  دندرک ؛ هرداصم  دوخ  عفن  هب  ار  نایعیـش  هدمآ  ناجیه  هب  ِتاساسحا  تیبلها ، یعقاو 

باختنا اب  نانآ  تسا . هدوب  ترضح  نآ  نادناخ  ّتیمولظم  حرش  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  یهاوخنوخ  راعـش  نامه  هّیماینب ، ندرک  عمق 
. دندیچرب ار  هّیماینب  نیگنن  تموکح  طاسب  ماجنارس  دنتخورفارب و  هّیماینب  ّدض  رب  ار  مدرم  مشخ  شتآ  راعش ، نیا 

دندروآ یـساّبع - هفیلخ  نیتسخن  حاّفـس -» ساّبعلاوبا   » دزن ار  يوما  هفیلخ  نیرخآ  ناورم  هدیرب  رـس  هک  یماگنه  دیدحلایبا » نبا   » لقن هب 
: تفگ ناورم »  » هدیرب رس  هب  باطخ  تشادرب و  هدجس  زا  رس  هاگنآ  دروآ و  اج  هب  ینالوط  ياهدجس  ساّبعلاوبا » »

«. درک زوریپ  وت  رب  ارم  تفرگ و  تاهلیبق  وت و  زا  ارم  ماقتنا  هک  میوگیم  ساپس  ار  ادخ  »
«1 «. » متفرگ ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ  ماقتنا  هّیماینب ، زا  نت  رازه  ود  نتشک  اب  نم  اریز  مرادن  گرم  زا  یکاب  رگید  کنیا  : » دوزفا هاگنآ 

686 ص :  خیرات ..... ! ياهیتفگش 

: میناوخیم ساّبعینب  هّیماینب و  یگدنز  خیرات  رد 
رد تسشن ، تردق  تخت  رب  یسابع  هفیلخ  نیتسخن  حاّفس » هَّللادبع   » هک یماگنه  »

__________________________________________________

ص 257 ج 3 ، بهذلا ، جورم  هب : دوش  هعجارم  نینچمه  ص 130 ؛ ج 7 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  (. 1)
687 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

زا دنتشون و  همان  وا  هب  دندوب ، هدش  هدنکارپ  هک  هّیماینب  نارـس  ماّیا ، نیمه  رد  دریگب . یتخـس  ماقتنا  هّیماینب  نارـس  زا  هنوگچ  هک  دوب  رکف 
. دنتساوخ ناما  وا 

اطع دروم  ار  نانآ  تسا و  دنمزاین  تخس  اهنآ  کمک  هب  هک  تشون  داد و  اهنآ  هب  يزیمآّتبحم  خساپ  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  حاّفـس » »
. دندش رضاح  وا  دزن  دنتفگ و  خساپ  ار  وا  توعد  هیواعم  نادناخ  و  ناورم » لآ   » و دایزلآ »  » نارس اذل  داد ؛ دهاوخ  رارق  ششخب  و 

ارچ هک  تخیگنارب  ار  مدرم  یتفگـش  نیا  دـندرک و  بصن  اـهنآ  يارب  هتـسارآ  هرقن  ـالط و  رویز  هب  هک  ییاهیـسرک  داد  روتـسد  حاّفـس » »
. دنکیم راتفر  نینچ  ناراکتیانج  نیا  اب  حاّفس » »

تاقالم تساوخرد  هدیسر و  هار  زا  دولآرابغ  هدیلوژ و  يدرم  هک  داد  ربخ  حاّفـس »  » هب دش و  سلجم  دراو  نایرابرد  زا  یکی  عقوم  نیا  رد 
. دراد يروف 

. دوش دراو  دییوگب  دشاب ؛ رعاش  ِْفیَدُس »  » دیاب ًاتدعاق  تفگ : تخانش ، ار  وا  فاصوا  نیا  اب  حاّفس » »
عاجش حیصف ، اناوت ، يرعاش  وا  دنتسنادیم  اریز  دمآرد ؛ هزرل  هب  ناشمادنا  دیرپ و  ناشیاههرهچ  زا  گنر  فیدُس »  » مان ندینش  اب  هّیماینب » »

. تسا هّیماینب  تخسرس  نانمشد  زا  مالسلا و  هیلع  یلع  نایعیش  ناتسود و  زا  و 
هک درک  تئارق  مشاهینب  رب  هّیماینب  ياهملظ  دروم  رد  ياهدنهدناکت  راعـشا  داتفا ، هّیماینب  هب  شهاگن  هک  یماگنه  دـش ؛ دراو  فیدُـس » »

: دوب تیب  ود  نیا  اهنآ  هلمج  زا 
ِساَرْهِْملا ِِبناِجب  ٍلِیتَق  َو  ِْدیَز  َو  ِْنیَسُْحلا  َعَرْصَم  اوُرُکْذا  َو 
ِساَتَت َو  ٍَۀبْرُغ  َْنَیب  ًایِواث  یَحْضَأ  َناَّرَِحب  يِذَّلا  َلِیتَْقلا  َو 

تبرـش دـحا ) رد  هزمح  تداهـش  هب  هراـشا   ) سارهم رد  هک  يدیهـش  نآ  ار و  دـیز  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تداهـش  ّلـحم  دـیروآدای ! هب  »
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. دیشون تداهش 
«. دش هدرپس  یشومارف  هب  وا ) هزانج  یّتح   ) دوب و ییاهنت  رد  ناهاگماش  ات  دیسر و  تداهش  هب  ناّرح  رد  هک  يدیهش  نآ  و 

688 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
قارع یلامـش  ياهزرم  یگیدزن  رد  ناّرح  نیمزرـس  رد  ساّبعینب  مشاـهینب و  فیراـعم  زا  یکی  دّـمحم » نب  میهاربا   » تداهـش هب  هراـشا  )

«1 (. » تسا
هّیماینب هب  ور  سپـس  دومن ؛ صخرم  ار  وا  مزاس و  دونـشخ  ار  وت  ات  ایب  ادرف  تفگ : وا  هب  دنهدب و  فیدُس »  » هب یتعلخ  داد  روتـسد  حاّفـس » »

دیتسه نم  مارتحا  دروم  امش  دیوگب ؛ نخس  دوخ  یلاوم  هرابرد  درادن  قح  وا  دیاین ، نارگ  امـش  رب  مالغ  هدرب و  نیا  نانخـس  تفگ : درک و 
!( دییایب ادرف  دیورب و  )

رظن يرتشیب  هورگ  یلو  مینک ؛ رارف  هک  تسا  نآ  رتهب  دنتفگ : یـضعب  دـنتخادرپ . تروشم  هب  حاّفـس  دزن  زا  ندـمآ  نوریب  زا  سپ  هّیماینب 
. دنادرگرب ار  هفیلخ  رظن  دناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتکچوک  فیدُس »  » هداد و ام  هب  یکین  هدعو  هفیلخ  هک  دنداد 

: تفگ درک و  حاّفس  هب  ور  دش و  دراو  رعاش  فیدُس »  » ناهگان داد ؛ ار  هّیماینب  زا  ییاریذپ  روتسد  وا  دندمآ ؛ حاّفس »  » دزن همه  ادرف 
هّیماینب يرگدادیب  ملظ و  زا  هک  دناوخ  یّجیهم  رایسب  راعـشا  سپـس  يرارـشا .» هدنـشک  وت  ییاهنوخ ؛ هدنریگ  ماقتنا  وت  داب ! تیادف  مردپ  »

. تفگیم نخس  البرک  نادیهش  رب  اهنآ  ملظ  زا  ًاصوصخم 
شومارف ار  هتشذگ  وگم و  نانخس  نیا  زا  رگید  درگرب و  یلو  يراد ؛ مارتحا  نم  رظن  رد  وت  تفگ : فیدُس »  » هب تفشآرب و  ًارهاظ  حاّفس » »

. نک
نانخـس هنرگ  دـنک و  مادـعا  ار  فیدُـس »  » میهاوخب هفیلخ  زا  دـیاب  دـنتفگ : دـنتخادرپ ؛ روش  هب  دـندمآ و  نوریب  حاّفـس »  » خاـک زا  هّیماینب 

. درک دهاوخ  راتفرگ  ار  ام  وا  زیمآکیرحت 
!؟ ینکیم هلجع  ردق  نیا  ارچ  وت  رب  ياو  تفگ : درک و  راضحا  ار  فیدُس »  » ماگنه بش  حاّفس » »

درک و هیرگ  دنلب  دـنلب  سپـس  يریگیمن »؟ ماقتنا  اهنآ  زا  ارچ  مرادـن . لّمحت  نیا  زا  شیب  هدـش و  زیربل  نم  ربص  هنامیپ  : » تفگ فیدُـس » »
مشاهینب رب  هّیماینب  ملاظم  رد  يراعشا 

__________________________________________________

ص 235 ج 2 ، نادلبلا ، مجعم  (. 1)
689 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

دمآ شوه  هب  هک  یماـگنه  تفر ؛ شوـه  زا  هک  درک  هیرگ  ردـق  نآ  زین  فیدُـس » . » تسیرگ تّدـش  هب  داد و  ناـکت  ار  حاّفـس  هک  دـناوخ 
هب بش  نآ  فیدُـس »  » اّما ایب . ادرف  باوخب و  مارآ  ار  بشما  ورب  دیـسر ! یهاوخ  تدوصقم  هب  هدیـسر و  ارف  اهنآ  زور  تفگ  وا  هب  حاّفـس » »

. دنک افو  شاهدعو  هب  حاّفس  تساوخیم  وا  زا  درکیم و  تاجانم  ادخ  اب  هتسویپ  تفرن و  باوخ 
دندروآ موجه  رصق  فرط  هب  مدرم  تسا . هزیاج  اطع و  زور  زورما  هک  دنک  ادن  يدانم  داد ، روتـسد  هّیماینب  لافغا  يارب  دعب  زور  حاّفـس » »

هک یماگنه  داد  روتـسد  تخاس و  حّلـسم  ار  دوخ  دنمورین  نامالغ  زا  رفن  دصراهچ  حاّفـس  دش . شخپ  اهنآ  نایم  رد  ییاهرانید  مهرد و  و 
. دیناسرب لتق  هب  ار  نارضاح  همه  متشادرب ، رس  زا  ار  همامع  نم 

يارب اـهنآ  منک ؟ عورـش  یـسک  هچ  زا  تسا ؛ هزیاـج  اـطع و  زور  زورما  تفگ : درک و  هّیماینب  هب  ور  تفرگ و  رارق  دوـخ  ياـج  رد  حاّـفس 
! نک عورش  مشاهینب  زا  دنتفگ : حاّفس  دنیاشوخ 

. دریگب ار  دوخ  ياطع  دیایب و  ّبلطملادبع » نب  ةزمح  : » تفگ دوب ، هدش  ینابت  وا  اب  هک  نامالغ  زا  یکی 
وا ات  تشاداو  ار  یـشحو » « » دنه  » مان هب  هّیماینب  زا  ینز  تفگ  ارچ ؟ تفگ : حاّفـس  تسین . هزمح  تفگ : دوب ، رـضاح  اجنآ  رد  هک  فیدُس 

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 412 

http://www.ghaemiyeh.com


. تفرگ نادند  ریز  دروآ و  نوریب  ار  وا  رگج  سپس  دناسرب ؛ لتق  هب  ار 
. نزب ادص  ار  يرگید  متشادن ، ربخ  نم  بجع ! تفگ : حاّفس 

. دریگب ار  دوخ  ياطع  دیایب و  لیقع » نب  ملسم  : » دز ادص  مالغ 
رد تسب و  وا  ياـپ  هب  باـنط  دز و  ندرگ  ار  وا  داـیز » نب  هَّللادـیبع  : » تفگ باوـج  رد  فیدـس  هدـش ؟ هـچ  دیـسرپ : حاّفـس  دـشن ؛ يربـخ 

. دینادرگ هفوک  ياهرازاب 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  ات  دز ، ادص  ار  کی  کی  داد و  همادا  نانچمه  مالغ  دینک و  بلط  ار  يرگید  متسنادیمن ؛ بجع ! تفگ : حاّفس 

میهاربا یلع و  نب  دیز  ساّبعلا و  لضفلاوبا  و 
690 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

راثآ هک  دوب  اجنیا  دندرک . ادیپ  نیقی  دوخ  گرم  هب  دندینش ، ار  نانخس  نیاو  دندید  ار  هنحص  نیا  هک  یماگنه  هّیماینب  دیسر و  دّمحم  نب 
تیب ود  هلمج  زا  هک  درک  ءاشنا  يراعشا  فیدُس »  » درک و هراشا  فیدُس  هب  شمشچ  اب  دش و  نایامن  اًلماک  حاّفـس  هرهچ  رد  بضغو  مشخ 

: تسا ریز 
اَُهْنیَسُح َو  اَهُْدیَز  ُبَهْذَی  َو  اْهنَع  ُمِشاه  یَضْرَتَس  ْنَأ  ُۀَّیَمُأ  ْتَبِسَح 

اَهَنُونُظ ُءییُِسی  اَم  ُرِْصُبتَس  ًاّقَح  ِهِّیِصَو  َو  ٍدَّمَُحم  ِّقَح  َو  َْتبِذَک 
. دننکیم شومارف  ار  دیز  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  دنوشیم و  دونشخ  اهنآ  زا  یناسآ  هب  مشاهینب  هک  دنتشادنپ  هّیماینب  »

«. دنربیم یپ  دوخ  هابتشا  هب  هک  دننیبیم  ییاهزیچ  يدوز  هب  هک  دنگوس ! وا  ّیصو  دّمحم و  ّقح  هب  دنتفگ ! غورد 
: دز ادص  دش و  هتفشآ  تخس  تخادنا و  رس  زا  ار  همامع  درک و  هیرگ  دنلب  يادص  اب  حاّفس 

!«. مشاهینب ناهاوخنوخ  يا  نیسح و  ماما  ناهاوخنوخ  يا  ٍمِشاهِیَنب ؛ ِتاراَثلای  ِْنیَسُْحلا ، ِتاراَثلای  »
ناجیب دسج  هک  دیشکن  یلوط  دنداتفا و  هّیماینب  نارس  ناج  هب  ریشمش  اب  دندمآ و  نوریب  اههدرپ  تشپ  زا  تمالع  نیا  هدهاشم  اب  نامالغ 

«1 . » داتفا نیمز  رب  اهنآ  همه 
: دوب هدومرف  نانآ  عیرس  ضارقنا  هّیماینب و  تموکح  اب  طابترا  رد  بیجع  ینیبشیپ  کی  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  نآ  بلاج 

َبَذَک َو  اَهُْفیَس ، َال  َو  اَهُطْوَس  ِۀَّمُْألا  ِهِذه  ْنَع  ُعَفُْریَال  َو  اَهَْوفَـص ، ْمُهُدِرُوت  َو  اَهَّرَد ؛ ْمُهُحَنْمَت  َۀَّیَمَأ ؛ ِیَنب  یَلَع  ٌَۀلوقْعَم  اَْینُّدلا  َّنَأ  ُّناَّظلا  َّنُظَی  یَّتَح  »
. َِکلِذل ُّناَّظلا 

نامگ یضعب  ًۀَلْمُج ؛ اَهَنوُظِْفلَی  َُّمث  ًۀَهُْرب ، اَهَنوُمَّعَطَتَی  ِْشیَْعلا  ِذیَِذل  ْنِم  ٌۀَّجَم  َیِه  َْلب 
__________________________________________________

ج 6، ماما ، مایپ  هب : دوش  هعجارم  دعب ؛) هب  ص 223  ج 7 ، ییوخ ، هماّلع  هعاربلا  جاهنم  لقن  قباطم   ) ییحی نب  طول  فنخمیبا  خـیرات  (. 1)
499 ص 495 -

691 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
زین و   ) دزاسیم باریـس  دوخ  لالز  همـشچرس  زا  ار  اهنآ  دـشخبیم و  ناـنآ  هب  ار  شیاـهیبوخ  همه  تسا و  هّیماینب  ماـک  هب  اـیند  دـندرک 

رد و   ) دنیوگیم غورد  دننکیم ، نامگ  نینچ  هک  یناسک  دش ، دهاوخن  هتشادرب  تّما  نیا  رس  زا  اهنآ  ریـشمش  هنایزات و  هک ) دندرک  نامگ 
هک نآ  زا  لبق   ) سپس دنشچیم ، ار  نآ  یهاتوک  نامز  هک  تسین ، شیب  ياهعرج  شخبتّذل ، یگدنز  زا  اهنآ  مهس  هکنیا  هچ  دنهابتـشا )

«1 !«. » دننکفایم نوریب  دنرب ) ورف  ار  نآ 
***

: دسیونیم يو  میربیم ، نایاپ  هب  يرصم - دنمشناد  داّقع -» دومحم  ساّبع   » زا ینخس  اب  ار  شخب  نیا 

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 413 

http://www.ghaemiyeh.com


یعیبط رمع  هزادنا  هب  يروانهپ ، تعـسو و  نآ  اب  يروشک  هک  دـش  نیا  اروشاع ) زور  هعجاف   ) هّیماینب تلود  ياهزور  زا  یکی  دروآتسد  »
ره تخاب  درب و  باسح  میراذـگیم و  وزارت  رد  ار  فرط  ود  ره  هتـشذگ  رمع  هک  زورما  تفر . نوریب  ناـشگنچ  زا  دـییاپن و  ناـسنا  کـی 

ار يزوریپ  مینیبیم و  هدروخ  تسکـش  زا  رتهدروخ  تسکـش  بولغم و  زا  رتبولغم  ار ، دـیزی )  ) البرک ِزور  ِدـنمزوریپ  میجنـسیم  ار  کی 
«2 «. » میباییم مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) وا فیرح  اب  اًلماک 

691 ص :  ینایاپ .....  يدنب  عمج 

تروص زا  نامز  تشذگ  اب  البرک  اروشاع و  هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  ینیسح  ياروشاع  زاسهسامح  خیرات  نوماریپ  قیقد  یسررب  کی  اب 
! نیرفآراختفا زاسناسنا و  یبتکم  تسا ، هدش  بتکم  کی  هب  لیدبت  هدمآ و  نوریب  یخیرات  هثداح  کی 

ار ناـهج  نارّکفتم  زا  يرایـسب  نیـسحت  دوـجوم ، كرادـم  قـبط  هتفر و  رتارف  زین  مالـسا  ياـهزرم  زا  هـکلب  ناـهج  نیملـسم  يارب  اـهنت  هـن 
يارب ییوگلا  ناونع  هب  نآ  زا  هتخیگنارب و 

__________________________________________________

هبطخ 87 هغالبلاجهن ، (. 1)
( فّرصت یکدنا  اب  . ) 208 ص 206 - يّزعم ، مظاک  دمحم  همجرت  داّقع ، دومحم  ساّبعهتشون  ءادهشلاوبا ، (. 2)

692 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
يدازآ فرـش و  تّزع و  اـب  یگدـنز  يزیتـس و  ملظ  بتکم  ار  شبتکم  و  دـننکیم ، داـی  هدیدمتـس  موـلظم و  ياـهّتلم  ییاـهر  تاـجن و 

. دننادیم
اهتعاجـش اهتداشر و  اب  اًلمع  ار  فده  نیا  هب  لوصو  ياهراکهار  شاهتخابکاپ ، رادافو و  نارای  بتکم و  نیا  راذگناینب  هک  نیا  بلاج 

یهلا هزیگنا  اب  عاجـش و  اّما  كدنا ، ياهّتیعمج  یّتح  هک  دـنداد  ناشن  دـنتخومآ و  ناگمه  هب  اههبطخ  قیرط  زا  نخـس  اب  اهيدرمیاپ و  و 
. دنسرب دوخ  يالاو  فادها  هب  دنوش و  زوریپ  اهنآ  رب  دنتسیاب و  نانمشد  هوبنا  ربارب  رد  دنناوتیم 

ماهلا اب  هدیدمتـس  ياهّتلم  دناهتـساخ ، اپ  هب  نامولظم  نوخ  ندیـشون  يارب  محریب ، نارگمتـس  ناملاظ و  هک  زورما  يایند  رد  میراودـیما 
: يرآ دنزادنارب ؛ ناهج  زا  ار  نانآ  ّرش  دنزیخ و  اپ  هب  اروشاع  هسامح  زا  نتفرگ 

زونه دشونیم  مولظم  لد  نوخ  زا  ملاظ  زونه  دشوکیم  تخس  تلادع  وحم  رب  ملظ 
زونه دشوجیم  ملظ  طاسب  رب  شکاپ  نوخ  نیسح  ملاع  رد  دیواج  دنک  ار  تلادع  ات 

. ِْنیَسُْحلا ِباحْصَأ  یلَع  َو  ِْنیَسُْحلا  ِدَالْوَأ  یلَع  َو  ِْنیَسُْحلا ، ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  َو  ِْنیَسُْحلا ، یَلَع  ُماَلَّسلا 
نایاپ

1384 / 1 اب 11 / ربارب  نیعبرا 1426 
693 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

هدیزگرب راعشا  مشش : شخب 

هراشا

695 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
: هراشا
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هعقاو نیا  غارـس  هب  یهاگن  اب  کی ، ره  یلو  دـناهدروآرد  مظن  هب  ار  نآ  یناوارف  نارعاش  البرک ، نیرفآ  هسامح  زادـگناج و  هثداح  زا  سپ 
ملظ هساـمح و  زین  ياهتـسد  دـناهتخادرپ و  نآ  یناـفرع  داـعبا  هب  یهورگ  دناهدیـشک ، ریوصت  هب  ار  نآ  ّتیموـلظم  دـُعب  یعمج  تسا . هتفر 
رنه رعـش و  هصرع  رد  اروشاع  ذوفن  قمع  رگنایب  هثداح ، نیا  داـعبا  رگید  داـعبا و  نیا  زا  کـی  ره  دـناهداد . رارق  هّجوت  دروم  ار  نآ  يزیتس 

. تسا
هک یماگنه  تسارجام و  کی  زا  ناور  قیمع و  نیـشنلد ، حیرـشت  دـنکیم ، میـسرت  رنه  نابز  اب  مظن و  بلاق  رد  رعاش  هک  يریوصت  ًالوصا 

، ور نیا  زا  دـنکیم . کمک  رتشیب  شرثا  يراگدـنام  هب  دـشاب ، يرـشب  هعماج  ياههغدـغد  ییوگاو  نامیا و  داقتعا ، اب  هتخیمآ  ریوصت  نیا 
. تسناد رنه  بدا و  رعش و  نابز  ار ، البرک  هعقاو  يراگدنام  زومر  نیرتهب  زا  ناوتیم 

تسا هتفرگ  رارق  يرتشیب  هّجوت  دروم  راثآ  زا  ياهراپ  نایم  نیا  رد  یلو  دناهدیـشک ، مظن  هب  ار  هثداح  نیا  مجع  برع و  زا  یناوارف  نارعاش 
هنوگ نیا  يراذـگریثأت  تسا ، هدوب  نامولظم  ندروآ  شورخ  هب  هزرابم و  يارب  يراعـش  مدرم و  نابز  درِو  اهنآ  زا  یخرب  هاگ  هک  اـجنآ  اـت 

ناملاظ دهدیم و  دوخ  ّقح  نتفرگ  يارب  تراسج  تأرج و  نامولظم  هب  تسا ؛ رتشیب  ینارنخس  اههد  زا  تاقوا  زا  ياهراپ  رد  راعـش  رعش و 
تشحو و راچد  ار 

696 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. دزاسیم بارطضا 

رگید ياهراپ  هراوگوس و  ياهراـپ  یـسامح ، راعـشا  نیا  زا  ياهراـپ  میروآیم ، ار  برع  مجع و  ّمهم  راعـشا  زا  یتمـسق  شخب ، نیا  رد  اـم 
. تسا هسامح » گوس و   » زا ياهتخیمآ 

***
697 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

697 ص :  « ..... 1  » یسراف راعشا 

697 ص :  قح .....  هاگ  هولج 

تسوت ربکا  یلع  ضیوفت  بتکم  ینعم  تسوت  رس  تقیقح  ّقح و  هَگ  هولج  دبا  ات 
تسوت رهوج  رد  وت  ّدج  ردپ و  زا  تفص  نیا  ادخ  تایآ  رهظم  ییوت  هک  ینیسح  يا 

تسوت رغاس  رد  هک  هداب  نآ  زا  تسم  دش  هک  نآ  تخومآ ز  ملاع  هب  ساّبع  یگنادرم  سرد 
تسوت رغصا  یلع  هدنخ  دنز  گرم  رب  هک  نآ  دنک ؟ هچ  سپ  دنکن ، مّسبت  ههام  شش  لفط 

تسوت روای  ناهج  قلخ  نیبب  اشگب و  مشچ  یتشگ  روای  سک و  یب  الببرک  رد  هک  يا 
تسوت رغصا  یلع  راثآ  رهظم و  ار  قشع  قشع  بتکم  ییوت  هک  یّمُأ ) َتنأ و  یبأب  )

تسوت رورپ  ناج  ِمَد  رد  يرظن  ار  ناقشاع  تساپب  وت  يازع  يوک  ره  هب  هک  ینیسح  يا 
تسوت رس  ات  اپ  ریت ز  رثا  اج  ره  دید  ار  وت  ياپارس  هسوب  دنزب  نارهم »  » تساوخ

« نارهم دمحا  »
__________________________________________________

تسا هدش  هتفرگ  قفش » کشا   » باتک زا  راعشا  نیا  ( 1)
698 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 415 

http://www.ghaemiyeh.com


698 ص :  ادخ .....  رون 

تساخرب تمایق  هک  ّتیشم  تفگ  اضق  اب  تسارآ  تداهش  رهب  اضق  وچ  ار  تتماق 
تسادخ رون  دوشن  یناف  هک  هولج  نآ  يرآ  تشگن  شوماخ  وت  رون  یلو  تشک  تنمشد 

تساجب مولظم  هیاپ  دش و  تسد  زا  ملاظ  متس  دنام  اجب  هن  رگمتس  درک  اقب  هن 
تسافق شتایح ز  هک  يدیهش  تسا  هدنز  هکلب  تسوا  یپ  زا  گرم  هک  دنناوخن  هدنز  ار  هدنز 

تساپ رس و  یب  ره  تماق  رب  هک  تسار  ابق  نیا  یلو  داد  رس  وت  ياپ  رد  هک  تفای  نآ  تلود 
تساقب طرش  انف  هک  قیالخ ، دننادب  ات  قشع  هر  ردنا  یتخاب  ناج  رس و  لّوا  رد  وت 

تساور تاّرذ  هدید  مغ  دنیرگب ز  رگ  لامجب  تقیقح  ِدیشروخ  وچ  تشگ  فسکنم 
تساپب وت  يازع  رهب  ملق  حول و  یسرک و  ادخ  شرع  يا  ترس  ات  ین  هشرع  رب  تفر 

« ینامرک داؤف  »
***

698 ص :  یگدازآ .....  رهم 

تسا نیگنن  یگدنز  زا  هب  خرس  گرم  هک  تسا  نیا  نیسح  نید  هاش  لتق  هفسلف  گرزب 
699 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

تسا نییآ  مارم و  شنینچ  هک  یسک  اشوخ  تسا  يدازآ  یگدازآ و  رهظم  نیسح 
تسا نید  قطنم  تسا و  نیسح  مارم  نیا  هک  ورب  ملظ  ریزب  ین  یسک ، هب  نک  ملظ  هن 

تسا نیکست  بلق ، مالآ  رب  هیرگ  هچ  رگا  تسیفاک  بل  هنشت  هاش  نآ  رب  هیرگ  هن  نیمه 
تسا نیکمت  هاج و  ّزع و  ببس  نآ  كرد  هک  تسوديا  دوب  هچ  يو  یلاع  دصقم  هک  نیبب 

تسا نیا  يوریپ  راثآ  هعیش و  ناشن  دیآ  قشع  يوب  هدازآ  مدرم  كاخ  ز 
«1 « » ینارهت لدشوخ  »

***

699 ص :  نیرفآ .....  هسامح 

دیرفایب ملاع  هسامح  نیرتاویش  دیپت  دوخ  نوخ  رد  وچ  هک  ار  نیسح  مزان 
دیشر ورسخ  نآ  تضهن  هب  درب  یپ  ات  رتقیقد  يرکف  دیاب و  قیقد  يدید 

دیمخ نامسآ  يو  تّمه  مزع و  شیپ  رد  درکن  مخ  روز  رز و  راب  ریز  وچ  تماق 
دید هدید  هب  ردارب  گرم  ناوج و  غاد  رفک  ملظ و  يراوخ و  ّتلذم و  درگنن  ات 

__________________________________________________

244 ص 240 - ینارهت ، لدشوخ  ناوید  هب : دینک  عوجر  ( 1)
700 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

دیلک ار  باب  نیا  يدشیمن  وا  لتق  رگ  قلخ  يور  هب  تلیضف  باب  دوب  هتسبرب 
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دیمد نمچ  ِفْرَط  هب  هک  یلگ  هلال و  ره  البرک  نینوخ  رتفد  دوب ز  یگرب 
دیزی يراک  هیس  شیوخ ، خرس  نوخ  اب  تسش  دودز و  تعیرش  دیپس  نماد  زا 
دیفس اب  قرف  دنکن  هیس  ام  نید  رد  تفگ  داد و  هسوب  رسپ  مالغ و  خر  ناسکی 

دیشکیم زوس  رپ  لد  زا  هک  شطعلا  نآ  رشب  يدازآ  تلادع و  هنشت  ُدب 
دیلپ ره  ِدیق  زا  دوش  ناهج  ات  دازآ  شاب  ریسا  ار  دوخ  رهاوخ  تفگ  هک  نانوچ 

دیدن يو  وچ  ییارس  هباطخ  یلع  زا  دعب  راگزور  هکنآ  ناهج  ناوناب  يوناب 
دیرد متس  لها  هدرپ  دیزی و  اوسر  تخاس  هک  نیب  لْدَْعلا » َنِما   » زا شمالک  فطل 

دیفتسم لقع  تفرعم و  يور  ددرگ ز  گرزب  تضهن  نیا  زا  هک  یتّلم  تخبشوخ 
دیفم بتکم  نیز  سّدقم و  تضهن  نیز  میرب  مک  هرهب  ام  هک  درد  غیرد و  لدشوخ ) )

« ینارهت لدشوخ  »
***

701 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

701 ص :  دنلب .....  تّمه 

ار ترگدادیب  نمشد  نایم  يدرب ز  ار  ترس  تسود  هر  هب  يداد  هک  هظحل  نآ  ز 
ار ترظن  جوا  تّمه و  نینچب  مزان  نم  مشکن  يراوخ  هتشک و  موش  هک  یتفگ 
ار ترپ  لاب و  همه  دنتسکش  هکنآ  اب  تست  رپ  ریز  ناهج  هک  یشرع  ریاط  يا 

ار تردپ  مسر  هر و  يدومن  هدنز  شوخ  لدع  فرش و  دریمن  هک  ات  يدش  هتشک  وت 
ار ترد  كاخ  مشک  هدید  رب  هک  نذا  ِهد  دشاب  وت  يوک  رس  كاخ  رصب  لحُک  نوچ 

ار ترسپ  ربکا  وت و  ربق  هشوگ  شش  دنیبب  هک  ره  دهدن  لد  نانج  غاب  رب 
ار ترهگالاو  رهاوخ  ناغف  هآ و  رد  شیوخ  زا  رتشیپ  رسپ ، شعن  ِرس  هب  يدید 

ار تررش  دوخ  رصب  کشا  دناشنب ز  ربکا  یلع  شعن  رس  رب  یهدن  ناج  ات 
ار ترمک  یتسکشب  ردارب  غاد  زا  تسکشب  وت  رادملع  قرف  نیمه  هن  نمشد 

ار ترمق  يدرک  هچ  وت  تماما  سمش  ياک  هنیکس  تخیر  رصب  هراتس ز  یتفگ و 
ار ترگج  شتآ  دز  زوسناج  هنحص  نیا  داد  ناج  وت  شوغآ  رد  ههامشش  رغصا  نوچ 

« ینارهت لدشوخ  »
702 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

702 ص :  نامیا .....  هاگشناد 

دنک اناد  نینچ  ار  ملاع  نازومآشناد  زور  فصن  کی  رد  هک  ار  يراگزومآ  نآ  مزان 
دنک اضما  نت  ود  داتفه و  نوخ  اب  نآ  زا  دعب  ناهج  رد  دسیون  يدازآ  نوناق  ادتبا 

دنک اغصا  یسک  زا  دیابن  ار  لطاب  فرح  عاجش  رادنید و  دازآ و  نیسح  نوچ  دشاب  هک  ره 
دنک اجکی  دنک  ادوس  نوچ  هک  دشاب  نآ  قشاع  دیرخ  اجکی  ناهج  یتسه  داد و  یتسه  دقن 
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دنک اپ  رب  قح  تسد  ار  شمچرپ  تمایق  ات  تسوا  يراکادف  زا  دنام  اجب  نوچ  نید  مچرپ 
دنک اغلا  یگدنز  باتک  زا  ییوگروز  ناهج  رد  ات  دشن  نادرمان  میلست  قح ، رما  ز 

دنک ادیپ  ار  همشچ  نآ  ات  داد  ناج  بل  هنشت  یگدازآ  همشچ  زا  بآ  يایوج  نوچ  دوب 
دنک ایند  هنحص  رد  اپب  اغوغ  نینچ  نیاک  نیسح  راّیس  هاگشناد  دمآ ز  تام  لقع 

دنک اوسر  ناهج  رد  ار  ناگشیپ  تیانج  ات  لمع  اب  مأوت  تخاس  ور  نآ  زا  يدازآ  سرد 
دنک ارجا  ار  همانرب  نیا  شیوخ  تایح  رد  لد  ناج و  زا  وک  تفگ  ناوتب  هعیش  ار  یسک  نآ 

« دهاش »
703 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

703 ص :  يزاب .....  قشع 

تسین داّیص  ره  ماد  راکش  نیا  تسین  داّیش  ره  راک  يزاب  قشع 
تسا مزال  تقیقح  ار  قح  بلاط  تسا  مزال  ّتیلباق  ار  یقشاع 

دنک رگید  هولج  قشاع  هب  ات  دنز  رس  لّوا  قوشعم  زا  قشع 
وا زا  یتسم  شروش و  دص  دنز  رس  وا  زا  یتسه  درب  هک  يّدح  هب  ات 

رظن نک  وا  تلاح  نیسح و  رب  رگا  یهاوخ  اعّدم  نیا  دهاش 
قشع ناطلس  بناج  ار  ور  درک  قشع  نادیم  نآ  رد  اروشاع  زور 

مربکا نیا  دیشر ، رادملع  نیا  مرکیپ  نیا  مرس ، نیا  اهلا  راب 
باضخ رد  نوخ  اپ  تسد و  سورع  نیا  بابر  نیا  هّیقر ، نیا  هنیکس ، نیا 

نوخ كاخ و  نایم  نایرع  نت  نیا  نود  رمش  نیا  نابراس  نیا  نم و  نیا 
مبنیز ياههلان  نیا  نم و  نیا  مبر  ای  برای  رکذ  نیاو  نم  نیا 

! قشع هار  زات  هّکی  يا  نیسح  يا  قشع  هاش  یک  قح  دمآ ز  باطخ  سپ 
مرت قشاع  وت  هب  نم  شکَرب  هدرپ  مرتحم  يا  یقشاع  نم  رب  وت  رگ 

704 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ایب مه  دوخ  ابحرم  دص  ابحرم  ام  هار  رد  ياهداد  تدوب  هچ  ره 

رایب مه  ار  ترغصا  ایب و  دوخ  رای  مزب  رد  این  اهنت  دوخ  کیل 
یلگ گرب  وا  راقنم  رد  هصاخ  یلبلب  نارای  مزب  رد  دوب  شوخ 

ترواد يوس  باتشب  رتدوز  ترغصا  یلع  لگ  لبلب ، وت  دوخ 
***

704 ص :  ناهج .....  ناج 

تسا ناشفا  رسب  كاخ  مغ ، هلاه  زا  هام  تسا  نازوس  شطع  غاد  زا  هلاژ و  رپ  هلال 
تسا نآرق  زا  قرو  کی  مرگن  اج  رهب  هک  رپ  رپ  ایادخ  هتشگ  رگم  دیحوت  لگ 

تسا نایرع  الب  تشد  رد  هک  تسیچ  زا  بر  ای  درک  ملاع  ِنت  هب  تقلخ  هماج  دوخ  هکنآ 
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تسا نابسا  مس  ریز  ناهج  ناج  ندب  متس  لاماپ  هدش  تلادع  هک  مغ  نیا  زا  ياو 
تسا نایرب  رسپ  کشخ  بل  ارهز ز  بلق  هَّللاراث  رس  تسا و  روط  شتآ  رونت  رد 

تسا نامهم  اجک  هب  رگنب  هدمآ  اجک  زا  نانج  رالاس  دّیس و  ناهج ، ود  نابزیم 
705 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

تسا نامرد  وا  مغ  ار  یمغ  درد و  ره  هچرگ  الب  نافوط  دهاش  ادخ ، ّرس  رس  دش 
تسا ناطلس  نینچ  هتفخ  نوخ ، رتسکاخ و  هب  هک  ناسح »  » تسین برط  ياج  نارذگ ، ناهج  نیا 

« نایچیاچ ناسح  »
***

705 ص :  مالسا .....  ینابرق 

اهنابیرگ تسا  كاچ  وت ، قارف  اج ز  ره  اهناج  رب  هدز  شتآ  ملاع ، رد  وت  دای  يا 
اهناتسب هب  هلال  ره  نیگنر ، دش  وت  نوخ  زا  تناّبحم  کشا  اب  باریس ، نید  نشلگ  يا 

اهنارود هب  تسا  هزات  وت ، ثیدح  زوسناج  اّما  نهک  هدیدرگ  اهتیاکح ، رایسب 
اهناج ازج  زور  ات  دزوس  نوچ  وت  دای  زک  دناد  ادخ  يداد و  ناناج ، هر  هب  ناجکی 

اهناونع وت  نوخ  اب  رتفد ، ره  هب  تبث  دش  تسا  تبث  نوخب  وت  مان  يدازآ ، رتفد  رد 
! اهناسنا فرشا  يا  دزانیم ، وت  هب  مدآ  قح  ياضر  هار  رد  يداد ، ناج  وت  هک  ناسنیا 

اهناملسم هراومه  تمزع ، زا  رختفم  يا  هنادرم  تّمه  اب  یمالسا ، ینابرق 
« ینامرک هداز  رظان  رتکد  »

706 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ا

706 ص :  قفش .....  کشا 

هتسیرگ نوماه  هب  شحو  بآ و  رد  یهام  هتسیرگ  نوخ  امس  ضرا و  وت  مغ  رد  يا 
هتسیرگ نوحیج  هلجد و  تارف و  لین و  راگزور  مشچ  تبل  دایب  بش  زور و  يو 

هتسیرگ نودرگ  نماد  هب  قفش  کشا  باتفآ  مشچ  نانس  هب  ترس  شبات  زا 
هتسیرگ نوخ  رگج  کشا  حیسم ، مشچ  وت  فافع  مایخ  دود  نامسآ ز  رد 

هتسیرگ نونجم  هدرک و  هناهب  یلیل  نونج  يداو  رد  وت  قایتشا  درد  اب 
هتسیرگ نوخ  وت  نمشد  تسدب  رجنخ  رابکشا  وت  لاحب  تسود  مشچ  هن  اهنت 

هتسیرگ نوریب  هدز  مغ ، درد و  هاگرخ  تشهب  هضور  زا  وت  يازع  یپ  مدآ 
« ّرین مالسالا  تّجح  »

***

706 ص :  نادیهش .....  كاخ 
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دنمّرخ لد  مغ  اب  تمغ  ناگتخوس  دنمدآینب  لیخ  ریسا ، تقشع  هب  هک  يا 
دنملاع زا  ربخیب  تمغ  ناربخ  اب  تخورف  ملاع  ترشِع  دیرخ  ار  تمغ  هک  ره 

707 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
دنمه ياشگ  هدقع  ناگتسب  لد  همه  نآ  تسا و  یملاع  لد  هتسب  تاهّرط  نکش  رد 

دنمدآینب رخف  دبا  ات  ادهش  نیاک  تست  نادیهش  كاخ  رشبلاوب  رس  جات 
دنمج ماج  وترپ  غورف ، اب  ِرَرُد  نیاک  لد  تآرم  قنور  تسام  کشا  تبلط  رد 

دنمغ بارش  تسم  تمغ ، ناشک  هداب  تسین  وت  يور  مغ  زج  یمّرخ  ناهجب  نوچ 
دنمتام نیا  هقلح  تانئاک  هلسلس  سب  مالسا و  ّتنس  سب  وت  يازع  دقع 

دنمخ تیاول  شیپ  عوکر  رد  کلم  لیخ  دنلب  تقشع  تیار  البرک  رد  وچ  تشگ 
دنمد احیسم  هلمج  وت  نادیهش  هکناز  ار  هدرم  دنک  هدنز  وت  يوک  رس  كاخ 

دنمکحم یمدق  اب  ناشف  ناج  تمدق  رد  ناج  لذب  یبلطرگ  ناگتشک  نیا  زا  مد  ره 
« ینامرک داؤف  »

***

707 ص :  یگدازآ .....  تّزع و 

نیسح دراد  البرک  ناوراک  اب  لد  يور  نیسح  دراد  اونین  ياوه  رگید  نایعیش 
نیسح دراد  افص  اّما  داهن  رس  تشپ  هورم  تسد  تسُش  یکشا  هب  شّدج  هبعک  میرح  زا 

708 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
نیسح دراد  انم  يوک  تمرح  اهنیا  زا  شیب  میظع  حبذ  ود  داتفه و  البرک  رد  دربیم 
نیسح دراد  افق  رد  مه  یملاع  هآ  کشا و  تسین  شیفاک  یتسین  راید  هار  ور  شیپ 

نیسح دراد  اور  یک  اهیتمرح  یب  نیا  هنرو  بیغ  ّرس  دوب و  روتسد  مرح  لها  ندوب 
نیسح دراد  ادج  نت  زا  رس  هک  نشور  رحس  نوچ  یلو  شراسخر  عمش  ِناگناورپ  نارورس 

نیسح دراد  ادخ  اب  يدهع  هک  دوخ  دیامنیم  قارع  يامیپ  هار  هداهن  لد  هار  هب  رس 
نیسح دراد  افویب  نایفوک  زا  لدب  نوخ  یلو  ادوس  دنک  رس  اب  ار  دهع  يافو  وا 

نیسح دراد  ات  ود  لکشم  دنک ؟ رس  نیمادک  اب  افویب  شناتسود  نامایب و  شنانمشد 
نیسح دراد  اجک  ات  نیب  یگدازآ  تّزع و  دنکیم  تمسق  هنشت  نانمشد  اب  دوخ ، بآ 

نیسح دراد  اون  روش و  زا  رپ  ملاع  نک  شوگ  ياهمخز  ناکیپ  مخز  ره  لد  هب  تسا و  قشع  زاس 
نیسح دراد  انشآ  یهاگن  رجنخ  مد  اب  زونه  مدید  دش  هناگیب  همه  زک  رخآ  تسد 

نیسح دراد  ایروب  زا  نفک  هک  ییاجب  ات  دنرب  شجاراتب  لگ  نوچ  مرح  جابید  تخر و 
نیسح دراد  ایریب  ییازع  هشوگ  نیردناک  رایرهش »  » مشچب نیشنب  ایب  وگ  نینوخ  کشا 

« رایرهش »
709 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
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709 ص :  مشتحم .....  دنب  هدزاود 

709 ص :  لّوا .....  دنب 

تسا متام  هچ  ازع و  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاب  تسملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب 
تسا مظعا  شرع  ات  هتساخ  روص ، خفن  یب  نیمز  زک  تسا  میظع  زیختسر  هچ  نیا  زاب 
تسا مهرد  هلمج  ناهج  قلخ  ناهج و  راک  درک  هک  اجک  زا  دیمد  زاب  هریت  حبص  نیا 

تسا ملاع  تاّرذ  یمامت  رد  بوشاک  باتفآ  برغم  زا  دنکیم  عولط  ایوگ 
تسا مّرحم  شمان  هک  ماع  زیختسر  نیا  تسین  دیعب  ایند  تمایق  شمناوخ  رگ 

تسا مغ  يوناز  رب  همه  نایسدق  ياهرس  تسین  لالم  ياج  هک  سدق  هاگراب  رد 
تسا مدآ  دالوا  فرشا  يازع  ایوگ  دننکیم  هحون  نایمدآ  رب  کلم  ّنج و 
نیسح ادخ  لوسر  رانک  رد  هدرورپ  ْنیَقرشم  رون  نیمز  نامسآ و  دیشروخ 

709 ص :  مود .....  دنب 

البرک نادیم  هب  هداتف  نوخ  كاخ و  رد  البرک  نافوط  هدروخ  تسکش  یتشک 
البرک ناویا  رس  زا  تشذگیم  نوخ  تسیرگیم  شاف  وا  رب  راگزور  مشچرگ 

710 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
البرک ناتسبب  هتفکش  دش  هک  لگ  ناز  کشا  ریغب  یبالگ  رهد ، تسد  تفرگن 

البرک نامهم  تمرح  دنتشاد  شوخ  نایفوک  دندرک  هقیاضم  مه  بآ  زا 
البرک نامیلس  بآ  طحق  متاخ ز  دیکمیم  باریس و  همه  دَد  وید و  دندوب 

البرک نابایب  شطعلا ز  دایرف  دسریم  قّویع  هب  زونه  ناگنشت  ناز 
البرک ناطلس  همیخ  هب  ور  دندرک  مرش  درکن  ادعا  رکشل  هک  یمد  زا  هآ 

دش دنلب  ناغفا  مرح  رد  مصخ ، فوخ  زک  دش  دنپس  تریغ  شتآ  رب  کلف  مدنآ 

710 ص :  مّوس .....  دنب 

يدش نوتس  یب  نوتس ، دنلب  هگرخ  نیو  يدش  نوگن  نودرگ  قدارس  نامز  نآ  شاک 
يدش نوگ  ریق  نیمز  يور  هک  هیس  لیس  هوک  هب  ات  هوک  زا  يدمآ  رد  نامز  نآ  شاک 
يدش نود  نودرگ  نمرخ  قرب  هلعش  کی  تیب  لها  زوس  رگج  هآ  نامز ز  نآ  شاک 

يدش نوکس  یب  نیمز  يوگ  راو ، بامیس  نامسآ  درک  تکرح  نیا  هک  نامز  نآ  شاک 
يدش نورب  نت  زا  همه  نایناهج  ناج  كاخ  نورد  دش  وا  رکیپ  هک  نامز  نآ  شاک 

711 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
يدش نوخ  يایرد  هقرغ  مامت  ملاع  تسکش  یبن  لآ  یتشک  هک  نامز  نآ  شاک 

يدش نوچ  رهد  هلماعم  لمع  نیا  اب  رشح  زور  هب  يداتفن  رگ  ماقتنا  نآ 
دنروآرد مطالت  هب  ار  شرع  ناکرا  دنروآ  رب  مّلظت  تسد  نوچ  یبن  لآ 
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711 ص :  مراهچ .....  دنب 

دندز ایبنا  هلسلس  هب  الص  لّوا  دندز  الص  ار  نایملاع  وچ  مغ  ناوخرب 
دندز ادخ  ریش  رس  رب  هک  یتبرض  ناز  دیپط  نامسآ  دیسر  وچ  ایلوا  هب  تبون 

دندز یبتجم  رگج  رب  دنتخورفا و  اههزیر  ساملا  رگخا  یشتآ ز  سب 
دندز البرک  رب  هنیدم و  زا  دندنک  دوبن  شمرحم  کَلَم  هک  یقدارس  هگنآ  و 

دندز ابع  لآ  نشلگ  اهلخن ز  سب  نایفوک  تشد ، نآ  رد  زیتس  هشیت  زو 
دندز یضترم  فَلَخ  هنشت  قلح  رب  دیرد  یفطصم  رگج  وا  زک  یتبرض  سب 

دندز ایربک  مرح  رد  رب  دایرف  وم  هداشگ  نابیرگ  هدیرد  مرح  لها 
باتفآ ِمشچ  نآ ، ندید  دش ز  کیرات  باجح  رس  وناز  هب  داهن  نیمالا  حور 

711 ص :  مجنپ .....  دنب 

دیسر نیرب  شرع  هورذ  هب  نیمز  زا  شوج  دیسر  نیمز  رب  وا  هنشت  قلح  نوخ ز  نوچ 
دیسر نید  ناکرا  هب  هک  اهتسکش  سب  زا  بارخ  دوش  نامیا  هناخ  هک  دش  کیدزن 

دیسر نیمز  رابغ  نامسآب ز  نافوط  دندز  نیمز  رب  ناسخ  وچ  وا  دنلب  لخن 
دیسر نیمتفه  کلف  رب  هنیدم  زا  درگ  دناسر  یبن  رازم  هب  نوچ  رابغ ، نآ  داب 

دیسر نیشن  نودرگ  یسیع  هب  ربخ  نیا  نوچ  دز  لین  هب  نودرگ  مُخ  رد  هماج  هرابکی 
دیسر نیمالا  حور  ترضح  هب  ایبنا  زا  شورخ  تبون  نوچ  هلغلغ  کلف ز  دش  رپ 

دیسر نیرفآ  ناهج  لالج  نماد  ات  رابغ  ناک  راک ، طلغ  ِمهو  لایخ ، نیا  درک 
لالم یب  تسین  یلد  چیه  تسلد و  رد  وا  لالجلاوذ  تاذ  يرب  هچرگ  لالم  زا  تسه 

711 ص :  مشش .....  دنب 

دننز ملق  تمحر  هدیرج  رب  هرابکی  دننز  مقر  نوچ  وا  لتاق  يازج  مسرت 
دننز مد  قلخ  هنگ  زک  مرش  دنراد  رشح  زور  ِناعیفش  هانگ ، نیزک  مسرت 

713 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
دننز متس  لها  رد  تسد  تیب  لها  نوچ  نیتسآ  دیآ ز  ردب  قح  باتع  تسد 

دننز ملع  شتآ  هلعش  وچ  یلع  لآ  كاخ  ناکچ ز  نوخ  نفک  اب  هک  یمد  زا  هآ 
دننز مدق  رشحم  هصرع  هب  نفک  نوگلگ  تیب  لها  ناناوج  هک  نامز  نآ  زا  دایرف 

دننز مه  هب  رشحم  فص  نانز  فص  رشح ، رد  البرک  روش  ناشفص  مه  هب  دز  هک  یعمج 
دننز مرح  دیص  هب  غیت  هک  ناسکان  نآ  زاب  دننک  عّقوت  هچ  مرح  بحاص  زا 

لیبسلس بآ  زا  شیوسیگ  رابغ  دیوش  لیئربج  هک  ار  يرس  دننک  نانس  رب  سپ 

713 ص :  متفه .....  دنب 
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راسهوک دمآرب ز  هنهرب  رس  دیشروخ  راوگرزب  نآ  رس  هزین  هب  دش  هک  يزور 
راز راز  تسیرگب  دمآ و  شراب  هب  يربا  هوک  هوک  تساخرب  دمآ و  شبنج  هب  یجوم 

رارق یب  خرچ  تکرح  زا  داتف  یتفگ  نئمطم  كاخ  دش  هلزلز  مامت  یتفگ 
راکشآ دش  تمایق  هک  نامگ  رد  داتفا  ریپ  خرچ  هک  دمآرد  هزرل  هب  نامز  نآ  شرع 

راو بابح  فلاخم  داب  نوگنرس ز  دش  دوب  بانط  شروح  يوسیگ  هک  ياهمیخ  نآ 
714 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

راوسرتش لمحم ، يرامع و  یب  دنتشگ  لیئربج  تشاد  ناشلمحم  ياپ  هک  یعمج 
راسمرش تشگ  یبن  حور  نیمالا ز  حور  یبن  تّما  زا  لمع  نیا  دز  رس  هک  نآ  اب 
درک مایق  تمایق  تفگ  لقع  هک  یعون  درک  ماشب  ور  ملا  لیخ  هفوک  هگناو ز 

714 ص :  متشه .....  دنب 

داتف نامگ  رد  ار  همهاو  روشن و  ِروش  داتف  ناوراک  نآ  هر  نوچ  هاگبرح  رب 
داتف نامسآ  تفه  کیالم  رب  هیرگ  مه  دنکف  تهج  شش  رد  هلغلغ  هحون ، گناب  مه 

داتف نایشآ  زا  يریاط  دوب  هک  اج  ره  دیشک  اپ  تشد  زا  ییوهآ  دوب  هک  اج  ره 
داتف ناگتشک  نآ  رب  تیبلها  مشچ  نوچ  تفر  دایز  تمایق  روش  هک  یتشحو  دش 

داتف نانس  غیت و  يراک  ياهمخز  رب  درک  راک  مشچ  ادهش  نت  رب  دنچ  ره 
داتف نامز  ماما  فیرش  رکیپ  رب  نایم  نآ  رد  ارهز  رتخد  مشچ  هاگان 

داتف ناهج  رد  وا  زا  شتآ  هکنانچ  دز  رس  وا  زا  نیسح  اذه  هرعن  رایتخا  یب 
لوسّرلا اهّیا  ای  هک  درک  هنیدم  رد  ور  لوسّرلا  ۀعضب  نآ  هلگ  ُرپ  نابز  اب  سپ 

714 ص :  مهن .....  دنب 

تست نیسح  نوخ  رد  هدز  اپ  تسد و  دیص  نیو  تست  نیسح  نوماه  هب  هداتف  هتشک  نیا 
تست نیسح  نودرگ  هب  دناسر  نیمز  زا  دود  یگنشت  زوس  ناج  شتآ  زک  رتلخن ، نیا 
تست نیسح  نوزفا  شنت  رب  هراتس  زا  مخز  تسه  هک  نوخ  يایرد  هب  هداتف  یهام  نیا 
تست نیسح  نوگلگ  هدش  وا  نوخ  جوم  زا  تشد  يور  هک  تداهش  طیحم  هقرغ  نیا 
تست نیسح  نوحیج  هدش  نیمز  وا  نوخ  زک  تارف  بل  زا  رود  هداتف  بل  کشخ  نیا 
تست نیسح  نوریب  هدز  ناهج  نیز  هاگرخ  هآ  کشا و  لیخ  اب  هک  هاپس  مک  هاش  نیا 

تست نیسح  نوفدم  هدشان  دیهش  هاش  نیمز  رب  هدنام  نینچ  هک  ناپط  بلاق  نیا 
درک بابک  ار  اوه  غرم  نیمز و  ِشحو  درک  باطخ  ارهز  هب  عیقب  رد  يور  نوچ 

714 ص :  مهد .....  دنب 

نیبب انشآ  یب  سک و  یب  بیرغ و  ار  ام  نیبب  ام  لاح  نالد  هتسکش  سنوم  يا 
نیبب افج  لها  تبوقع  هطرو  رد  دنرشحم  ناعیفش  هک  ار  شیوخ  دالوا 
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716 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
نیبب الم  رب  ام  تبیصم  ناهج  ردنا  ناشف و  نیتسآ  نْوَک  ود  باجح  رب  دلخ  رد 

نیبب الب  جوم  هنتف و  لیس  نایغط  البرک  هب  ناشورخ  ربا  وچ  وا  رد  ین  ین 
نیبب اههزین  رب  همه  نارورس  ياهرس  رگن  نوخ  كاخ و  رد  همه  ناگنشت  ياه  نت 

نیبب ادج  فلاخم  شود  هب  شاهزین  رب  مادم  یبن  شود  رس  رب  دوب  هک  رس  نآ 
نیبب البرک  هکرعم  كاخب  ناطلغ  وت  رانک  رد  ششرورپ  دوب  هک  نت  نآ 

داد داب  هب  تلاسر  ِتیب  لها  كاخ  وک  داد  دایز  نبا  لوسَّرلا ز  َۀَعَْضب  ای 

716 ص :  مهدزای .....  دنب 

دش بارخ  تقاط  هناخ  ربص و  هنامیپ  دش  بآ  گنس  لد  هک  مشتحم  شوماخ 
دش بابک  ایرد  یهام  اوه و  غرم  كانزوس  فرح  نیزا  هک  مشتحم  شوماخ 

دش بان  نوخ  ناعمتسم  کشا  هدید  رد  ناکچنوخ  رعش  نیزا  هک  مشتحم  شوماخ 
دش بابک  نوگرگج  کشا  هب  نیمز  يور  زیخ  هیرگ  مظن  نیا  زا  هک  مشتحم  شوماخ 
دش بابح  نوگلگ  هبترم  رازه  ایرد  تسیرگ  نوخ  هک  سب  کلف  هک  مشتحم  شوماخ 

717 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
دش باتهام  نایمتام  درس  هآ  زا  باتفآ  وت  زوس  هب  هک  مشتحم  شوماخ 

دش باجح  ربمیپ  يور  ار ز  لیربج  نیسح  مغ  رکذ  هک ز  مشتحم  شوماخ 
درکن نینچ  نیا  افج  هدیرفآ  چیه  رب  درکن  نینچ  ییاطخ  دوب  هلفس  خرچ  ات 

717 ص :  مهدزاود .....  دنب 

ياهدرک دابآ  متس  نیرد  اههچ  نیک  زا  ياهدرک  دادیب  هچ  هک  یلفاغ  خرچ  يا 
ياهدرک دادما  وت  مصخ و  درک  دادیب  لوسر  ترتع  رب  هک  تسا  سب  نیا  تنعط  رب 

ياهدرک داّدش  وت  هک  لمع  نیا  دورمن  هگچیه  تسا  درکن  دایز  هداز  يا 
ياهدرک داشلد  هک  لتق  هب  ارک  رگنب  نیسح  نتشک  زا  ياهداد  دیزی  ماک 

ياهدرک داشمش  لگ  اب  هچ  نید  غاب  رد  تسا  تواقش  تخرد  راب  هک  یسخ  رهب 
ياهدرک راّرک  ردیح  یفطصم و  اب  وت  هچنآ  درک  ناوتن  نید  نانمشد  اب 

ياهدرک دالوپ  رجنخ  شاهدرزآ ز  نآ  رب  یبن  دوخ  بل  لعل  هدوس  هک  یقلح 
دنروآرد رشحم  هب  دود  وت  شتآ  زا  دنروآرد  رشحم  هب  هک  یمد  ارت  مسرت 

« یناشاک مشتحم  »
719 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

719 ص :  یبرع .....  راعشا 

719 ص :  « ..... 1  » ارس هیثرم  نیتسخن  یمهس ، رمع  نب  ۀبقع 
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اهُرُون َمَلْظَأَف  اْینُّدلا  یف  َنُوفاَخت  ُْمْتنَأ  َو  ِةایَْحلا  یف  ْتَّرَق  ُْنیَْعلا  اَذإ 
اهُریزَغ یعُومُد  ْنِم  ِْهیَلَع  َضافَف  الَبْرَِکب  ِْنیَسُْحلا  ِْربَق  یلَع  ُتْرَرَم 

اهُریفَز َو  اهُْعمَد  یْنیَع  ُدِعُْسی  َو  ِهِوْجَِشل  یْکبا  َو  ِهیثْرُأ  ُْتلِزامَف 
اهَرُوُبق هیِبناج  ْنِم  ِِهب  ُفاطَأ  َِبئاصَع  ِْنیَسُْحلا  ِدَْعب  ْنِم  ُْتیََکب  َو 

اهُروُزَی ٌمالَس  یّنِم  اَهل  َّلَق  َو  الَبْرَِکب  ِرُوبُْقلا  ِلْهَأ  یلَع  ٌمالَس 
اهُروم َو  ِحایِّرلا  ُءابُْکن  ِهیِّدَُؤت  یحُّضلِاب  َو  ِّیِشَْعلا  ِلاصِآب  ٌمالَس 

«2  » اهُریبَع َو  اهُکْسِم  مِْهیَلَع  ُحوفَی  ِهِْربَق  َراَّوُز  ُداّفَْولا  َحََرب  َو ال 
***
__________________________________________________

(. ص 94 یسوط ، یلاما  . ) تسا هدورس  هیثرم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  يو  یـسوط  خیـش  هتفگ  قباطم  (. 1)
البرک هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  يارب  لّوا  نرق  رخاوا  رد  یمهـس  رمع  نب  ۀبقع  تسا : هدمآ  ص 52 ) ج 1 ،  ) فطلا بدا  رد 

دورس ار  هیثرم  نیا  ترضح ، نآ  ربق  رانک  دمآ و 
ص 242. ج 45 ، راونالاراحب ، ص 146 و  ج 8 ، ۀعیشلا ، نایعا  (. 2)

720 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

720 ص :  « ..... 1  » يریمح دّیس  هدیصق  زا  ياهدیزگ 

ِۀَّیِکَّزلا ِهِمُظْعَِأل  ْلُقَف  ِْنیَسُْحلا  ِثَدَج  یلَع  ْرُْرمُأ 
ِۀَّیِوَر ٍۀَبِکاس  ِءافْطَو  ْنِم  ِْتلِزال  ًامُظْعَأ  ای 
ِۀَّیِجَوْعَْألا ِدایِْجلِاب  ِك  ِّضَر  َدَْعب  ٌْشیَع  ََّذل  ام 

ِۀَّیِرَْبلا ُْریَخ  ُهُؤابآ  ًابِّیَط  َنَّمَضَت  ٌْربَق 
ِۀَّیِصَْولا َو  ِۀَفالِْخلاَو  ِۀَسایِّرلا  ُلْهَأ  ُهُؤابآ 

ِۀَّیِضَّرلا ِۀَبَّیَطُملا  َِۀبَّذَهُْملا  ِمَیِْشلا  َو  ِْریَْخلا  َو 
َۀَّیِطَْملا ِِفقَو  ِِهب  ْلِطَأَف  ِهِْربَِقب  َتْرَرَم  اذإَف 

ِۀَّیِقَّنلا ِةَرَّهَطُْملا  َو  ِرَّهَطُْمِلل  َرَّهَطُْملا  ِْکبأ  َو 
ُۀَّیِرَّدلا یمُرت  امَک  ًاضَرَغ  ْمِهِِّیبَن  ِْتِنب  َْنبا  اُولَعَج 

ُۀَّیِطَْعلا َو  َُۀلاعُْجلا  اَّلِإ  ِِهلاتِِقل  ْمُهُعْدَی  َْمل 
ِۀَّیِغَْبلا ُدالْوا  ِهِیف  َمُکَْحت  ْیَِکل  ُهْوَعَد  اََّمل 

ًۀَّیِجَس ْمُُهثَبْخَأ  َو  ًاحَرَم  یشَم  ْنَم  ِثَبْخَأ  ُدالْوَأ 
ٌۀَِّیبَأ ٌةَزَّزَعُم  ٌسْفَن  َُهل  َْتبا  َو  ُمُهاصَعَف 

ُۀَِّیفَرْشَْملا َو  ُمِْهیَلَع  ِتاِغباَّسلِاب  َْهل  اْوَدَغَف 
ُۀَّیِرَهْمَّسلا ُلاوِّطلا  َو  ینامَیلا  ُبَلَْیلا  َو  ُضیْبلا  َو 
ِۀَّیَمِشاْهلا َسْفَن  َنیْعبَس  یف  َوْهَو  ٌفُولُأ  ُمُهَو 

ِۀَِّینَّثلا َنِم  َنیِلبْقُم  َدَمْحَِأل  ٍفَلَخ  یف  ُهوُقَلَف 
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ِۀَِّینَْملا ِبابْسَِأل  اوُقیس  ْمُهَّنَِأب  َنینِْقیَتْسُم 
__________________________________________________

رادروخرب يراشرس  هحیرق  زا  نانچ  يو  ياّفوتم 173 ،) ّدلوتم 105 و   ) يریمح دّیس  هب  فورعم  تیبلها ، رعاش  دّمحم ، نب  لیعامـسا  ( 1)
هلمج زا  قوف  راعشا  تخادرپیم . ییارس  هیثرم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  رد  تسا و  هدوب  ماع  ّصاخ و  دزنابز  يو  راعشا  هک  دوب 

، ۀعیشلا نایعا  ص 272 ؛ ج 2 ، ریدغلا ، هب : دوش  هعجارم  . ) دش هدناوخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  رد  ناشیا  طّسوت  هک  تسا  يراعـشا 
ص 333) ج 1 ، ۀعیرذلا ، ص 406 و  ج 3 ،

721 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ِۀَِّیفَْولا ِمَمِّذلا  ِيَوذ  یلَع  ِتییَح  ام  یْکباَف  ُْنیَع  ای 

«1  » ُۀَّیَرَح ِِهب  ِْتنا  َو  ًامَد  ِءاُکْبلا  ِكَْرت  یف  َرْذُع  ال 
***

721 ص :  « ..... 2  » یعازخ لبعد  هدیصق  زا  ياهدیزگ 

ِتاُرف ِّطَِشب  ًاناشْطَع  َتام  ْدَق  َو  ًالَّدَُجم  َْنیَسُْحلا  ِْتلِخ  َْول  ُمِطافَأ 
ِتانَجَْولا ِیف  ِْنیَْعلا  َْعمَد  ِْتیَرْجَأ  َو  ُهَْدنِع  ُمِطاف  َّدَْخلا  ِتْمَطََلل  ًاذِإ 

ِةالَف ِضْرَِأب  ٍتاوامَس  َموُُجن  یبُْدنا  َو  ِْریَْخلا  َۀَْنبا  ای  یمُْوق  ُمِطافَأ 
یتاوَلَص اَهلان  ٍّخَِفب  يرْخا  َو  ٍۀَبیِطب  يرْخا  َو  َنافوُِکب  ٌرُوُبق 

ِتاُرف ِّطَِشب  اهیف  ْمُهُسَّرَعُم  الَبْرَک  ِْبنَج  ْنِم  ِرْهَّنلا  ِنِْطِبب  ٌرُوُبق 
یتافَو ِنیح  َْلبَق  مِهیف  ُتیِّفُُوت  ینَْتیَلَف  ِءارَْعلِاب  ًاشاطِع  اوُّفُُوت 

ِتاعَضَْفلا َو  ِلْکَّثلا  ِسْأَِکب  یْنتَقَس  ْمِهِرْکِذ  َْدنِع  ًۀَعَْول  وُکْشَأ  ِهَّللا  َیلإ 
ِتارَوُّسلا َو  َنآْرُْقلا  َو  َلیْربِج  َو  ٍدَّمَحُِمب  اَْوتَأ  ًامْوَی  اورَخَف  اذإ 

ِتاَنب َْریَخ  ءارْهَّزلا  َۀَمِطاف  َو  الُْعلا  َو  ِِبقانَْملا  اَذ  ًاِّیلَع  اوُّدَع  َو 
ِتابَجَْحلا یف  ُراّیَطلا  اَهَرَفْعَج  َو  یقُّتلا  َو  ِنیِّدلا  اَذ  َساّبَْعلا  َو  َةَزْمَح  َو 

ِتارَذَق ْنِم  َو  یکُون  ْنِم  َۀَّیَمُس  اَهبْرَح  َو  ًاْدنِه  َنُومؤْشَم  َِکئلوا 
ِتاتَش َنْهَر  َءاْنبَْألا  اوُکََرت  ْمُه  َو  ْمِهِّقَح  ِذْخَأ  نِم  َءابآلا  اوُعَنَم  ُمُه 

__________________________________________________

ص 429. ج 3 ، ۀعیشلا ، نایعا  ( 1)
جوا رد  شیوخ  زغن  عیدـب و  راعـشا  اب  هک  یعاجـش  تسدربز و  نارعاـش  زا  ياّفوتم 246 ق ) ق ، دـّلوتم 148   ) یعازخ یلع  نب  لبعد  ( 2)
هیلع اضر  ماما  ًاصوصخ  مالـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  هژیو  تیانع  دروم  هراومه  و  درک . ماـیق  نیرهاـط  ترتع  زا  عاـفد  هب  تیبلـها  ّتیمولظم 

طّسوت مالـسلا  هیلع  اضرلایـسوم  نب  یلع  ماما  روضح  رد  هک  تسا  تایآ » سرادم   » هدیـصق هب  فورعم  قوف  هدیـصق  تشاد . رارق  مالـسلا 
، رکاسع نبا  خـیرات  هب : دوش  هعجارم  . ) تفرگ رارق  مالـسلا  هیلع  ماما  نیـسحت  قیوشت و  دروم  دـش و  تئارق  تیبلها  هزاوآ  دـنلب  رعاش  نیا 

ص 400) ج 6 ، ۀعیشلا ، نایعا  ص 349 و  ج 2 ، ریدغلا ، لاد ؛ فرح 
722 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ِتارَجَّشلا یَلَع  ٌيرُْمق  َحان  ام  َو  ٌبِکار  ِهَّلل  َّجَح  ام  ْمِهیْکبَأَس 
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ِتالَمَهلا َو  ِباکْسَّتِلل  َنآ  ْدَقَف  ٍةَْربَِعب  يدوُجَو  مِهیَِّکب  ُْنیَعایَف 
ِتاکَتَْهنُم ِهَّللا  ِلوُسَر  ُلآ  َو  ٌۀَنوُصَم  ِروُصُْقلا  یف  ٍدایِز  ُتاَنب 

ِتاوَلَْفلا یف  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُلآ  َو  ٌۀَعینَم  ِنوصُْحلا  ِیف  ٍدایِز  ُلآ  َو 
ِتارُجُْحلا ُنُکْسَت  ٍدایِز  ُلآ  َو  ًاعَْقَلب  َنْحَبْصَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُرایِد 

ِتارَصَْقلا ُظِّلُغ  ٍدایِز  ُلآ  َو  ْمُهُموُسُج  ٌفُْحن  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُلآ  َو 
ِتالَجَْحلا ُۀَّبَر  ٍدایِز  ُلآ  َو  ْمُهُروُُحن  یمُْدت  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُلآ  َو 

ِتابَرَّسلا اُونَمآ  ٍدایِز  ُلآ  َو  ْمُهُمیرَح  یبُْست  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُلآ  َو 
ِتاضَبَْقنُم ِراتْوَْألا  َنِم  ًاّفُکَأ  مِهیِرتاو  یلإ  اوُّدَم  اوَُرتَو  اذإ 

ِتاولَّصِلل ِْریَْخلا  يِدانُم  يدان  َو  ٌقِراش  ِضْرَْألا  یف  َّرَذ  ام  مِهیْکبَأَس 
«1  » ِتاوَدَْغلِاب َو  ْمِهیْکبَأ  ِلیَّللِاب  َو  اُهبوُرُغ  َناح  َو  ٌسْمَش  ْتَعَلَط  ام  َو 

***

722 ص :  « ..... 2  » يدبع داّمح  نبا  هدیصق  زا  ياهدیزگ 

الَحام یْشیَع  َو  يرْهَد  ْنِم  َرَّدَک  َو  الَْحنأ  یمْسِج  ِّفَّطلا  ِدیهَش  ُباصُم 
__________________________________________________

.258 ص 257 - ج 45 ، راونالاراحب ، ( 1)
لیاوا هب  شتدالو  خیرات  دشابیم . دیفم  خیش  قودص و  خیـش  نارـصاعم  زا  مراهچ و  نرق  ياناوت  نارعاش  زا  داّمح  نب  یلع  نسحلاوبا  ( 2)
راعـشا عومجم  تسا . هدـید  ار  وا  هک  تسا  هدروآ  لاجر  باتک  رد  یـشاجن  ددرگیم . رب  نرق  نآ  رخاوا  هب  شتلحر  خـیرات  مراهچ و  نرق 

و تسا ، هدـنام  راگدای  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياثر  رد  يزوسناج  راعـشا  اـناوت  رعاـش  نیا  زا  دـسریم ، تیب  زا 2200  شیب  هـب  يو 
ص یشاجن ، لاجر  171 ؛ ص 153 - ج 4 ، ریدغلا ، هب : دوش  هعجارم  . ) تسا رعاش  نیا  دـیاصق  هلمج  زا  يدـعب  هدیـصق  زین  قوف و  هدیـصق 

160 ص 159 - ج 2 ، يدومحم ، رقاب  دّمحم  خیش  نیسحلا ، متآم  یف  نیلقثلا  تارفز  ص 286 و  ج 2 ، لاقملا ، حیقنت  171 ؛
723 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
یلَْبلا ِینُدَّسََوت  ٌنازْحَأ  یْبلَِقب  ْتَدَّدََجت  اَّلِإ  ِرْشَْعلا  ُرْهَش  َّلَه  امَف 

الَبْرَک ِّفَط  ِیف  ِساجْرَْألا  َنِم  ِْهیَلَع  يرَج  ام  َو  َْنیَسُْحلا  َيالْوَم  ُرُکْذَأ  َو 
الَت ْنَم  َو  ِمارِْکلا  ِّرُْغلا  ِِهتَْرتِِعل  اًِلئاق  ِّفَّطلِاب  ُهاْسنَأ  ِهَّللاَوَف ال 

ًالَّدَُجم ًاعیرَص  یْسمُأ  اِهب  ّینَِأب  اوُمَلْعاَو  ِضْرَْألا  ِهِذه  یف  اُولِْزناَف  الَأ 
اًلَّسَغُم ِءامِّدلِاب  یمْسِج  ُِحبُْصی  َو  امَظ  یلَع  ِنُونَْملا  ُسْأَک  اِهب  یقْسُأ  َو 

الَذْرا َو  ِمانَْألا  َّرَش  ای  یلاقَم ، اُولَّمََأت  َمائِّللا  اوُعْدَی  َُهل  یفَْهل  َو 
الَّمُک ِنیِّدِلل  ُراّرَْکلا  يِدلاو  َو  ٍدَّمَُحم  ِْتِنب  ُْنبا  یِّنَأ  اوُمَْلعَت  َْملَأ 

؟ الِّدَبُم ِهلْإلا  ِنید  ِیف  ُْتنُک  ْلَه  َو  ًۀَعیرَش  َْوأ  اُهتْرَّیَغ  ًۀَّنُس  ْلَهَف 
الَّلَُحم َْلبَق  َناک  ْدَق  ام  ُْتمَّرَحَأ  ُدَمْحَأ  ُرْهُّطلا  َمَّرَح  ْدَق  ام  ُْتلَّلَحَأ 

الَّجَعُم ًابْصَغ  ِتْوَْملا  َسْأَک  َکیقُْسنَس  انَّناَف  ُلوُقَت  ام  َْعد  َُهل : اُولاقَف 
الَم ْمُِکِنئاغَض  ْنِم  ًارودُص  یفْشَن  َو  انِخُویُِشب  یضَتْرُْملا  َکیبأ  ِلْعِفَک 
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الَْتما ِدَق  ُداؤُْفلا  اْهنِم  ُُهنازْحَأ  َو  ُهُداوَج  ِءاسِّنلا  ِوَْحن  یلإ  یْنثَأَف 
724 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

الَْبلا َو  ِِدئادَّشلا  َو  يدَْعب  ِّرُّضلا  یَلَع  اوُرَّبَصَت  ٍیْتَیب  َلْهَأ  ای  الَأ  يدان  َو 
الَقَال َو  َلالَم  یّنِم ال  ِمْغَّرلا  یَلَع  ُمُْکنَع  ُلَحْرَأ  ِمْوَْیلا  اذِهب  یِّناَف 

الَبْسَم ِّدَْخلا  ِیف  ُْعمَّدلا  َو  ْمُکُعِّدَوا  اوعَرْسأ  َو  یْتَیب  َلْهَأ  ًاعیمَج  اُوموُقَف 
الَْضفَأ َو  ِءازَْجلا  َْریَخ  ْمُکیزُْجیَس  ُهَّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  اًلیمَج  ًاْربَصَف 

الُْعلا ِيذ  ِنَْمیَهُْملا  ِنید  ْنَع  یماُحی  ًارِدابُم  ِدانِْعلا  ِلْهَأ  یلَع  یْنثَأَف 
الِذْخَی َو  َّلِزَی  َْنل  ِهیبَأ  ِلْعِفَک  ًادِهاُجم  ِْربَزُْهلاَک  ْمِْهیَلَع  َلاص  َو 

الَّجَعُم ِداوَْجلا  ِرْهَظ  ْنَع  ُهْوَْقلَأَف  ٍِبناج  ِّلُک  ْنِم  ُمْوَْقلا  ِْهیَلَع  َلامَف 
الَّطَعُم ُمیوَْقلا  ُنیِّدلا  َحَبْصَأ  اِهب  ٌۀَبْکَن  ََکل  ای  ِْطبِّسلا  ُمیرَک  َّرَخ  َو 

الَْفلا یف  ُشْحَْولا  َو  ُّنِْجلا  ِْهیَلَع  ْتَحان  َو  َْتلَْزلَز  َو  ُدادِّشلا  ُْعبَّسلا  ِتََجتْرَأَف 
الَّمَرَتُْملا ُئماّظلا  یَْعنَی  َو  ُحُونَی  ِِهئاِسن  َوَْحن  ِْطبِّسلا  ُداوَج  َحار  َو 

الَخ ْدَق  ِجْرَّسلا  َو  ِْطبِّسلا  َرْهُم  َّنَیاعَف  ارِساوَح  ِلُوتَْبلا  ُتاِّیَنب  َنْجَرَخ 
یلَطْصَی َْسَیل  ُهُّرَح  ًاْعمَد  َْنبَکْسَأ  َو  ِهِدْقَِفل  َدودُْخلا  ِمْطَّللِاب  َْنیَمْدَأَف 

ِالئْوَم َو  ًانیصَح  ًانْصِح  یل  َْتنُک  یخَأ  َۀَْنیَکُس  ُثیغَتْسَت  َبَْنیَز  َْسنَأ  َْمل  َو 
الَّوَطُم ًامیقُم  ًانْزُح  ینَْتثَرْوَأ  َو  ینَتْرَسَک  ِءایِعْدَْألا  َلیتَق  ای  یخَأ 

الِّمَؤا هیف  ُْتنُک  امیف  ْتَبَخ  ْدَقَف  ادِْفلا  ََکل  َنوُکا  ْنَأ  وُجْرا  ُْتنُک  یخَأ 
الَّمَُرم َلیمَْجلا  َهْجَْولا  َو  َکَنیبَج  يرَأ  َو ال  ًایْمُع  ُتْحَبْصَأ  ینَْتَیل  یخَأ 

الَْزلََزت َو  َیِهَو  ْدَق  ینْکُر  ِّما  ایَأ  ٍدَّمَُحم  ِْتِنب  ِءارْهَّزلا  َیلِإ  وُعْدَت  َو 
الَّسَغُم ِءامِّدلِاب  ًاحیبَذ  ًاحیرَط  ارَْعلِاب  َُکبیبَح  یْسمَأ  ْدَق  ِّما  ایَأ 

یلَْجنا اَذِإ  ِرینُْملا  ِرْدَْبلاَک  ُحَّوَُلی  انَْقلا  یَلَع  ُمیرَْکلاَف  یِحُون  ِّما  ایَأ 
الَّمَرُْملا ِبیرَّتلا  ِّدَْخلا  یَلَع  ًاعُومُد  یبُکْسا  َو  ِبیضَْخلا  ِرْحَّنلا  یَلَع  یحُون  َو 
الَبْرَک ِضْرَأ  یف  َنایْفُسیَنب  ُلویُخ  ُهُسوُدَت  ِبیرَّتلا  ِمْسِْجلا  یَلَع  یحُون  َو 

اًّللَغُم ِنیعَّللا  ِسْجِّرلا  َیلِإ  ُداُقی  ُهَدَْعب  ِرْسَْألا  ِیف  ِداَّجَّسلا  یَلَع  یحُون  َو 
الَْبقَأ ِرْصَّنلِاب  َّيِدْهَْملا  يََرن  ْنَأ  یلإ  ٌۀَبیصُم  َو  یضَْقنَت  ام  ًةَرْسَح  ایَف 
«1  » الُِّضف ِتاوامَّسلا  ُّبَر  َُهل  ٌمامإ  ِِهئافِخ  َدَْعب  َنیّدلا  ُمیُقی  ٌمامإ 

724 ص :  داّمح .....  نبا  رگید  هدیصق  زا  ياهدیزگ 

الامِر ِءامِّدلِاب  ًاحیرَط  ًیْقُلم  الَبْرَِکب  َْنیَسُْحلا  َيالْوَم  َْسنَأ  َْمل 
الاصْوَْألا ُعِّطَُقی  ُْهنِم  ُرْمِّشلا  َو  ِهِّدَِجب  ُثیغَتْسَی  ْمَک  اتَرْسَح  او 

الاْذنَْألا انَنوُد  ُعَنْمَت  َكاسَعَف  ٌرِضاح  َکَْتَیل  ُهاَّدَج  ای  ُلوُقَی : َو 
الالَد َو  یُقت  یف  ّیبَُرت  ًارْدَص  الَع  ْدَق  َو  ِنیعَّللا  ِرْمِّشِلل  ُلوُقَی  َو 

الاّسَْعلا ِهِسْأَِرب  َّزُه  َو  ًاْملُظ  ُهَسْأَر  ِدَّنَهُْملا  ِبُصَْعلِاب  َّزَتْجاَو 
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یلاعَت َو  ُُهلالَج  َّلَج  ِهَّلل  اوُرَّبَک  َو  ِنانَّسلا  َقْوَف  ِِهبالَع  َو 
الاْزلِز ِِهباصُِمل  َْتلَْزلََزت  َو  ْتَمَلْظَأ  َو  ُقابِّطلا  ُْعبَّسلا  ِتََّجتْراَف 

الاس ْدَق  ًامَد  ِهِعَرْصَِمل  ًافْسَأ  ْتَرَْطمَأ  َو  ِءامَّسلا  ُقابْطَأ  َْنیََکب  َو 
الالْهَّتلا َو  َریبْکَّتلا  ِِهب  اُولَتَق  ْنَم  ِدْقَِفل  َنوُرِّبَُکتَأ  ْمُکَْلیَو  ای 

الاجَم ِْنیَسُْحلا  ِدَسَج  یف  ِْلیَْخِلل  اورِّیَص  َو  ِةالَْفلا  یف  ًاْولَش  ُهوُکََرت 
یلاعَت َو  ُُهلالَج  َّلَج  ِلاْحلا  یف  ِهِْملِح  َو  ِهلْإلا  َنِم  ُْتبِجَع  ْدََقل  َو 

الاْهمِإ ِِهب  ْمُهَلَْهمَأ  َو  اُولَعَف  اِمب  ًاضْرا  ْمِِهب  ْفَسْخَی  ْمَلَف  اوُرَفَک 
الافْجِإ یَضَم  ْدَق  َو  َْنیَسُْحلا  یَْعنَی  ًایراع  ِۀَعیقَْولا  َنِم  ُناصِْحلا  اَدَغ  َو 

الام ْدَق  ُهُجْرَس  َو  ِْنیَسُْحلا  ِمَِدب  ًابَّضَُخم  ِمایِْخلا  َوَْحن  ًاهِّجَوَتُم 
الاْحلا اَذ  يرُْظناَف  ِْنیَسُْحلا  ُسَرَف  یتَأ  ْدَق  ُۀَْنیَکُس  ای  ُبَْنیَز : ُلوُقَت  َو 

الاوْعِإ َْتلَوْعَأَف  َنانِْعلا  یَْقُلم  ًامَحْمَُحم  ُْهتَنَیاع  ُۀَْنیَکُس  ْتَماق 
الافْطَْألا اومَْتیَأ  َو  َْنیَسُْحلا  اُولَتَق  يدِساح  َۀَتامَش  او  َْتلاق : َو  ْتَکَبَف 

الاس ْدَق  ُهُْعمَد  َو  ِدیهَّشلا  ِمَِدب  ًابَّضَُخم  ُناصِْحلا  َءاج  اتَّمَع  ای 
الاوْعِْإلا ُرَهْظَت  َو  َْنیَسُْحلا  یَْعنَت  َۀَْنیَکُس  ُتارِهاَّطلا  َنْعِمَس  اَّمل 

الاضْفِْملا ٍدَّمَُحم  َْطبِس  َْنبُْدنَی  اخراوَص  ِرودُْخلا  ِطَسَو  ْنِم  َنْزَربَأ 
الاوْعِإ ْتَنَلْعَأ  َو  ُهوُجُْولا  اْهنِم  ْتَفِشُک  َو  َدودُْخلا  َّنُْهنِم  َنْمَطَلَف 

الاق َو  ِءامَّسلا  ِیف  ٍدانُم  يَدان  ْنَم  ِدْقَِفل  َهوجُْولا  َّنُْهنِم  َنْشُمَخ  َو 
الاوْهَْألا ُمُْهنِم  یَساق  َو  ًاْملُظ  الَبْرَِکب  ِمامِْإلا  ُْنبا  ُمامْإلا  َِلُتق 

__________________________________________________
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الافْطَْألا اوُحَّبَذ  َو  َْنیَسُْحلا  اُولَتَق  َۀَّیَما  ُلْسَن  ُهاَّدَج  ای  ُلوُقَت : َو 
الاْعفَْألا ُشَهْدَی  ًاعِینَش  اًْلِعف  َۀَّیَما  ُجُولَع  اُولَعَف  انَّدَج  ای 

الاِصن َو  ًۀَّنِسَأ  ُهوُعََّضب  ْدَق  الَبْرَِکب  ُْنیَسُْحلا  اَذه  انَّدَج  ای 
الاْثمَأ يَرَْوِلل  ِۀَّیِرِضاْغلا  یف  ًالَّدَُجم  ِتارُْفلا  یِطاش  یلَع  یًْقُلم 

«1  » الامْحَْألا اوُضَّوَق  َو  َةارَّسلا  اُوبَهَن  ُهَمیرَح  ِفوُفُّطلا  ِیف  اوُحابَتْسا  َُّمث 
***

727 ص :  رگید ..... : رعاش  زا  ياهدیصق 

یتَْربَع َّلَْهنا  َو  ِهَّللا ، ِلوُسَر  ِلِآل  یتَرْسَح  َفَعاَضَت  اروُشاع  َءاج  اذإ 
ِتَّرَعَْشقا ُءامَّسلا  َو  ْمِْهیَلَع ، ًاموُجُو  اهُّلُک  ُضْرَْألا  ِتَّرَبْغا  ِهیف  ُمْوَْیلا  َوُه 

ِتَّرَقَأ َنیرِجاْفلا  ُنُویُع  ْنِکل  َو  ًاِملْسُم  َناک  ْنَم  َّلُک  ْتَءاس  َِبئاصَم 
ِتَّرَفَت ْدَق  اِهب  ٍتاداس  َءالْشَأ  َو  الَبْرَک  َۀبیصُم  یسْفَن  ْتَرَکَذ  اذإ 
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ِتَّرَمَأ یْشیَع  َُّمث  یبْرَک ، َمِّظُع  َو  یتَراِجت  ْتَحابَتْسا  َو  يِداُؤف ، ْتَقاضَأ 
ِتَّرََخل ِراهَّنلا  ُسْمَش  ْتَلَقَع  ْوَلَف  ْأَلَْملِاب  َنیِّیِمِطاْفلا  ُءامِد  ْتَقیرُأ 

ِتَّرَقَتْسا ِمیحَْجلا  یف  ٍبالِک  يْدیَِأب  ْتَرَج  یتَّلا  ُءامِّدلا  َْکِلت  یبِأب  الأ 
ِةَْرفَز َدَْعب  اِهفْوَج  یف  ٌةَْرفَز  ْمَُهل  ْتَِقبْطا  ْدَق  ْمِْهیَلَع  ٍران  ْنِم  ُتیباَوت 

ِةَّرَسَْألا َقْوَف  ِسْوَدْرِْفلا  ِیف  َوُه  ْنَم  َو  اذَکه  َناک  ْدَق  ِراَّنلا  ِیف  ْنَم  َناَّتَشَف 
ِتَّرَعَت ِءارَْعلِاب  ٌموُسُج  یسْفَِنب  ْتَرَّفَعَت  ِبارُّتلا  ِیف  ٌدوُدُخ  یسْفَِنب 

ِۀَّنِسَْألا تاقِراب  يدُْهت  ِماَّشلا  َیلِإ  انَْقلا  یَلَع  ٌتاِیْلعُم  ٌُسُؤر  یسْفَِنب 
ِةَرْطَِقب ِتارُْفلا  ِءام  ْنِم  َّظََحت  َْمل  َو  امَّظلا  َنِم  ٌتِالباذ  ٌهافَش  یسْفَِنب 

ِةَرْظَن َدَْعب  ٌةَرْظَن  اْهنِم  ِءاْملا  َیلِإ  ُرِهاوَس  ٌتاِرئاغ  ٌنُویُع  یسْفَِنب 
ِةَْرتَِسب ْمِْهیَلَع  ْفِذْقَت  َْمل  ُرِساوَح  ُِدئارَخ  ِّیبَّنلا  ِلآ  ْنِم  یسْفَِنب 

ِةَّرَس َِعفادَم  ْنِم  يداوَْغلا  ِرْطَقِک  ٌَۀبوُشَم  ِءامِّدلِاب  ًاعُومُد  ُضیُفت 
ِتَّرَک ُْلیَْخلا  اَذِإ  ٍداْجنأ  ُتیلاصَم  ٍۀَْیِتف  َو  ٍلوُهُک  ْنِم  یْلتَق  ِْریَخ  یلَع 

ِةَرْحَس ِّلُک  یف  ِنآْرُْقِلل  ُسِرادَم  اهِْکباَف  َلِمارَْألا  َو  یماتَْیلا  ُعیبَر 
ِةَرْمُع َو  ٍّجَح  َو  ٍنابُْرق  ُباحْصأ  َو  ُُهتالُو  َو  یفَطْصُْملا ، ِنیِد  ُمالعأ  َو 

ِتَّرَم َۀَّیَما  ْنِم  اْنیَلَع  ُهاَرت  ٍۀَنِْحم  َۀَّیأ  ُهاَّدَج  ای  َنوُداُنی 
ِتَّرَسا َو  اشَْحلا  ِیف  ْتَّنَجا  َْتناک  َو  ْتَرِهْظا  َنیِّتِس  َدَْعب  ٍرَْدب  َِنئاغَض 
ِةَّرَذ ُلاْقثِم  ِمالْسِْإلا  َنِم  اهیف  َو  ِهِذِهب  ٌسْفَن  َضَْرت  َْمل  ْنَِأب  ُتْدِهَش 

ِتَّرَذا ُْعمَّدلا  َو  ِشْرَْعلا ، ِقاِسب  اهادَی  ْتَقَّلَعَت  ْدَق  یفَطْصُْملا  ِْتِنِبب  ّینأَک 
ِةَرْسَِحب َنیَملاْعلا  ُعیمَج  اْهنَع  َو  ًاجَّرَضُم  ِْنیَسُْحلا  ُبَْوث  اهِرْجِح  یف  َو 

ِةَرْسَق َو  ٍرْهَق  َدَْعب  یْنبا  یَلَع  يّدَعَت  ْنَم  َْنَیب  َو  یْنَیب  ِْضقا  ُلْدَع  ایأ  ُلوُقَت 
ِةَْرفَش َو  ٍنانِس  ْنِم  ْمِهِیف  َلاج  ْمَک  َو  انَْقلا  َو  ِمِراوَّصلِاب  ِْهیَلَع  اُولاجأ 

ِةَّرُع َدَمْحأ  ِنید  ْنِم  ٍخَلَْسنُِمل  ٍۀَْعَیب  ِراْکنِإ  َْریَغ  ٍمْرُج ، ِْریَغ  یلَع 
ِةَْرتَف ِْریَغ  ْنِم  ِراَّنلا  ِباذَع  ِءوُِسب  اُوبَّلََأت  ِْهیَلَع  ٍمْوَق  یلَع  یضُْقیَف 

ِتَدَّدَهَت ُْهنِم  ُءاْعمَْألا  َو  ُهْجَْولا  يَوَش  انَد  اذإ  ٍدیدَص  ٍءام  ْنِم  َنْوَقُْسی  َو 
یتَْرتِِعب یصوا  ِهَّللا : ِلوُسَر  ُلْوَق  َو  يَرت ؟ امَک  اهْوَعَر  یبْرُْقلا  ِيذ  ُةَّدَوَم 

ٍةَرْدَِغب اهوُقَْحلَأ  ْدَق  ٍةَرْدَغ  ْمَک  َو  ٍةَرْجَِعب  اهوُعَْبتأ  ْدَق  ٍةَرْجَع  ْمَکَف 
ِةَّرَضَْملا َو  يذَْألِاب  ْمِهِیف  َراس  ْنَم  َو  يرَْولا  یَلَع  ًاْملُظ  َنیداْعلا  ُلَّوأ  ُمُه 

«1  » ِةَّرَمَتْسُم اِهب  اُؤاب  ًۀَنَْعل  يوَس  ْمُهُدوُهُع  َو  ْمُهُماَّیأ  ْتَضَْقنا  َو  اْوَضَم 

727 ص :  « ..... 1  » سدنرع نبا  هدیصق  زا  یبختنم 

؟ ُرَْحب ِِهِلمانأ  ْنِم  ٍوْضُع  ِّلُک  یف  َو  الَبْرَِکب  ٌْنیَسُح  ًانآْمَظ  ُلَتُْقیأ 
ُرْهَم اَهل  ِتارُْفلا  ُءام  ُۀَمِطاف  َو  ٍدَغ  یف  ِضْوَْحلا  یَلَع  یقاَّسلا  ُهُِدلاو  َو 
ُرْمِّشلا ِِهبْرَح  یف  ِّفَّطلا  ُةادَغ  ِْهیَلَع  ینَج  ام  َو  ِْنیَسُْحِلل  یسْفَن  َفَْهلاوَف 
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ُرْذُع اَهل  ُموُقَی  ٍرْدَغ ال  َُۀباصِع  َۀَّیَما  ِةاغُط  ْنِم  اهیف  َعَّمََجت 
ُّرَّشلا َبَرَْتقا  َو  ِْریَْخلا  ُلِْعف  َدَعابَت  الَبْرَک  ِضْرأ  یف  ِناعْمَْجلا  یَقَْتلا  اَّمَلَف 

ُرْمَش اَهل  ِّفُکَْألا  یف  یِضاوَْملا  ُضیب  َو  ٍمَّرَُحم  ِرْهَش  ِرْشَع  یف  ِِهب  اوُطاحَف 
ُّرَْحلا ِِهتَجْهُِمب  َِيدوا  ْدَق  َو  َلاص ، َو  انَْقلا  ِتَرَجاشَت  اََّمل  یتَْفلا  َماقَف 
ُرْجَْفلا ُْهتَّرَغ  َءآلَْأل  یف  ُْلیَّللا  یَجَد  ُهَّنَأَک  ِلاجَملا  ِیف  ٍفْرَِطب  َلاج  َو 

ُّرَْفلا ُُهنْأَش  ام  َو  ٌّرَک  ُهَناز  ْدََقل  ٌَعبْرَأ  َّنِهِیف  ِحیِّرِلل  ٌَعبْرا  َُهل 
__________________________________________________

یتافیلأت ياراد  لوصا  هقف و  رد  هک  تسا  هعیـش  ناگرزب  زا  سدنرع » نبا   » هب فورعم  یّلح ، سدنرع  نب  باّهولادبع  نب  حـلاص  خیـش  ( 1)
هدرپس كاـخ  هب  هّلح  رد  درک و  تلحر  لاس 860 ق  دودح  يو  تسا ، هدورـس  یحیادـم  یثارم و  مالـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  يارب  تسا و 
هدناوخ هدیـصق  نیا  یـسلجم  چیه  رد  تسا ، فورعم  ناگرزب  نایم  رد  هیئار »  » هدیـصق هب  فورعم  قوف ، هدیـصق  يو  راعـشا  هلمج  زا  دـش .

ص 14) ج 7 ، ریدغلا ، . ) دیامنیم سلجم  نآ  هب  یّصاخ  تیانع  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  نآ  رگم  دوشیمن ،
730 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ُْرقَّصلا ُمُهَلْمَش  َّتَش  ٍثاُغب  ُرُویُط  ْمُهَّنَأَک  یّتَح  ِمْوَْقلا  َعْمَج  َقَّرَفَف 

اوُّرَه ْدَق  َو  ِْربَزُْهلا  ِْثیَّللا  یَلَع  ُب  الِْکلا  َعَمْجَأَف  ِریرَْهلا  َْلَیل  ْمُهَرَکْذأَف 
ُرْجَْألا اََهل  ِباسِْحلا  ِمْوَی  یف  ُفَعاُضی  ٍسُْفنَِأب  َنوُِحلاَّصلا  ُْهتَدَف  َكانُه 
ُّرُْحلا ِهِدْعَس  ْنِم  ِسْفَّنلِاب  َُهلَداج  َو  ِهِرْصَِنل  ًاعْوَط  ِراَّفُْکلا  ِنَع  اوُداح  َو 

ُرْزُج اهِّدَم  یف  ِْطبِّسلا  ِةایَح  ِلوُِطل  ًۀَّیِرَهْمَس  اًلَّبُذ  ِْهَیلِإ  اوُّدَم  َو 
ُرَْحن ِهِْعقَو  ْنِم  ِْطبِّسلا  ِرْحَِنل  ٍمْهَِسب  ٌقِرام  ِبْرَْحلا  ِقِرام  یف  ُهَرَداغَف 

ُرْهُْملا ُلَهْصَی  َُهلْوَح  اًلیتَق  َداوَْجلا  يَدَّنلا  وُخَأ  ِداوَْجلا  ِفْرَّطلا  ِنَع  َلامَف 
ُرْمَش َُهل  ِدیِرَْولا  ِیف  ٍرْمِش  ُمِراص  َو  اشَْحلا  ِیف  ُْهنِم  ٌقِراخ  ٍنانِس  ُنانَس 

ٌرْمَط َْهل  ِتاِنفاَّصلا  يِْدیأ  ِجْسَن  ْنَم  َو  اَهلُویُذ  ُتافِصاْعلا  ِْهیَلَع  ُّرَُجت 
ُرْحَْبلا َمَطَْتلا  َو  ِضْرَْألا ، ِلابِج  یِساوَر  َْتلَْزلَز  َو  ُقابِّطلا ، ُْعبَّسلا  َُهل  ْتَّجَرَف 

ُّرَمُْحم ِمَّدلِاب  ِضْرَْألا  ِهْجَو  ُّرَبْغُمَف  ًامَد  ُءامَّسلا  ُْهتََکب  ًالُوتْقَم  ََکل  ایَف 
ُرْضُخ ٍسُْدنُس  ْنِم  ِرْشَْحلا  َةادَغ  َّنُه  َو  امِّدلا  َنِم  ٌرْمُح  ِبْرَْحلا  ِیف  ُهُِسبالَم 

731 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ُرْسأ َُهل  ُّکُفَی  اًلیلَع ال  ًاریسأ  يرَس  ْدَق  َو  َنیِدباْعلا ، ِْنیَِزل  یفَْهل  َو 

ُرْدَْخلا َو  ُکَتُْهی  ُْرتَّسلا  َّنِِهلْوَح  ْنِم  َو  ْمُُهئاِسن  یبُْست  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُلآ  َو 
ُّرُْحلا َو  ِساَّنلا  ِیف  ُْدبَْعلا  َّنُهُظِحالُی  ًارِساوَح  ایاطَْملا  ِراوْکَِأب  ایابَس 
ُرْهُّطلا ُۀَمِطاف  ِرْشَْحلا  ِیف  ْتَلَْبقأ  اذِإ  َمَّنَهَج  ِباذَع  ْنِم  َدیِزَی  ُْلیَوَف 
ُّرَمُْحم ِْطبِّسلا  ِمَد  ْنِم  ٍناق  ُرِخآ  َو  ُدَوْسأ  ِّمَّسلا  َنِم  ٌبَْوث  اهُِسبالَم 

ُرْعُذ اِهَتباهَم  ْنِم  ٍْبلَق  ِّلُک  ِیف  َو  ُصِخاوَش  ِمانَْألا  ُراْصبأ  َو  يداُنت 
«1  » ٌرْهَظ اَهل  ٌِّیلَع  انالْوَم  َو  ٌِّیلَع  اُهتْوَص  َو  ِّیلَْعلا ، ِهَّللا  َیلِإ  وُکْشَت  َو 

***
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731 ص :  سدنرع .....  نبا  هدیصق  زا  رگید  یبختنم 

ادَّمَُحم ِْنیَسُْحلِاب  ُۀَّیَما  ْتَعَّجَف  امَْلثِم  ِقُّرَفَّتلِاب  یْبلَق  ْتَعَّجَف  َو 
ادَشْرأ َو  ِلالَّضلا  َنِم  َمانَْألا  يَدْهأ  يذَّلا  يِداْهلا  یَفَطْصُْملا  ِِّیبَّنلا  ِْطبِس 

ادَْعلا يِدُْرم  ادَّصلا ، يِوْرَم  يدَّنلا ، ُرَْحب  یضَتْرُْملا  ِِّیلَع  انالْوَم  ُْنبا  َوُه  َو 
ادَتُْحم ُمَرْکَأ  َو  ًابَسَح  ْمُهُّلَجَأ  َو  ًابأ  ْمُُهفَرْشَأ  َو  ًابَسَن  يرَْولا  اَمْسَأ 

اَدب ٌرَْدب  يدَه ، ٌمَْجن  اضأ ، ٌْحبُص  یمَه  ٌْثیَغ  یمَح ، ٌْثَیل  امَط ، ٌرَْحب 
__________________________________________________

.17 ص 15 - ج 7 ، ریدغلا ، (. 1)
732 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ادَی ْمُهُحَمْسأ  َو  ًيدَن  ِْنیَِقفاْخلا  ِل  ْهأ  ُّمَعَأ  ُْنیَسُْحلا  ُدَنَّسلا  ُدِّیَّسلأ 
ادِرْوَم ٍءاِمل  یْقلَی  ِبْرَْکلا ال  ِیف  ًایّظَلَتُم  الَبْرَک  یف  ِهِْسنأ  َْمل 

ادَفُْدف ُِدفادَْفلا ، َأَلَم  ْدَق  ِّيوَبَّنلا ، ِۀَئابِخ  ُلْوَح  ُّيَوَمْألا  ُبَنْقِْملا  َو 
اَدبْرَْألا ُجاجَْعلا  ُقِرَتَْخت  ُنایْقِْعلا  اَهَّنَأَک  ِهوُجُْولا  ُۀَِسباع  ُْلیَْخلا  َو 

ادِعُْرم ِدِعاوَّرلا  َنِم  ُنابِْجلا  اَدَغ  َو  اهِحافِص  ُقوُُرب  ْتَعََمل  اذِإ  یّتَح 
ادَّرلا ِتاساک  ِبْرِش  ْنِم  یشَتْخَی  َال  ِهِمْزَِعب  ِةاغُّطلا  یَلَع  ُْنیَسُْحلا  َلاص 

يدَْعلا ِیف  ٍدْحا  ُمْوَی  َرَْدیَح »  » ُتاکَتَف ْمِهِْشیَج  یف  ُُهتاکَتَف  امَّنَأَکَف 
ادَمْحأ َو  َّیلَْعلا  ِتَبَضْغَأَف  ْتَبَصَغ  ٌَۀباصِع  َدیزَی ، یضِر  ُدیُری  ٌْشیَج 

ادِعْوَْملا اُوفاخَی  َْمل  َو  َّیِصَْولا  يِداْهلا  اوَُفلاخ  َو  ِِّیبَّنلا  َعَم  َّیلَْعلا  اوُدَحَج 
ادَّیَقَتَت َْنل  َو  ًۀَلَْسلَسُم  يِرْسَت  اِهتاُرف  َبْذَع  َّنا  ِِبئاجَْعلا  َنِم  َو 

ادَغ ُهَلَْسلَس  َساَّنلا  یِقُْسی  ُهُوبأ  َو  ُهُوَْحن  ٍماظ  ِْطبِّسلا  ُْبلَق  َو  ٍماط 
ادَقْرَْفلا ِمالَّظلا  ِیف  ُِلباُقی  ٌرَمَق  ِِهنیمَی  ُعْوَط  َو  ٍکَلَف  یلَع  ٌسْمَش 
ادَّرَُجم ُهوُرَّیَص  َو  ُسابِّللا  ُْهنَع  ادَْعلا  َبَلَس  ْدَق  ُساَّبَْعلا  ُدِّیسلا  َو 

ادَّرَبُم ُبائِّذلا  ُُهلَْهنَت  ُءاْملا  َو  اشَْحلا  َنآْمَظ  ِْطبِّسلا  ُْنیَسُْحلا  ُْنبا  َو 
ادَّدَبُم ِدیعَّصلا  ِبَْرت  یلَع  ْیْسمأ  ٌمَد  َُهل  ِدیرَْولا  ُعوُطْقَم  ِرْدَْبلاَک 

ادّسََوت ِلامِّرلا  ِفاقْحَِأل  ٌّلُک  الَْفلا  ِیف  یعْرَص  ُءادَهُّشلا  ُةَداَّسلا  َو 
يدَتْها ُمِِهب  يدَْتقا  ِنَمَف  ْمِهِّبَر  ْنِم  ًيدُه  یلَع  َنیذَّلا  ُمْوَْقلا  َکِئلوُأَف 

ادِعْسُم ًاریصَن  یقلَی  ُناْریَح ال  ْمِِهباصُِمل  اشَْحلا  ُناّرَح  ُْطبِّسلاَو 
ادَّعَبَت ُبیرَْقلا  اَْهنِم  ُُهتایَح  َو  يدَّرلا  ُدیعابَأ  َْتبَرَْتقا  اَذِإ  یّتَح 
ادُّرَمَت ُدیزَی  ٍصْقَن  ِيذ  ِّلُک  ْنِم  َۀَّیَما  ِلآ  ُجُولُع  ِْهیَلَع  ْتَراد 

ادَتْعاَال َو  ُهانَج  ٍمْرُج  ام  ِْریَغ  ْنِم  ٍمُهْسَِأب  ِّیسَقلا  ِْرفُص  ْنَع  ُهْوَمَرَف 
ادَْکنأ ًامْوَی  َناک  َو  ُدادِّشلا  ُْعبَّسلا  ِتَّجَرَف  ِداوَْجلا  ِنَع  ُداوَْجلا  يَوَهَف 

ادَقْرَم ِةَُّوبُّنلا  ُرْجِح  َُهل  یْسمأ  اَملاط  ًاسأَر  ُرْمِّشلا  ُْهنِم  َّزَتْحا  َو 
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ادِّرلا ُقوُقْشَم  ِْهیَلَع  َتاب  ُرْهَّدلا  َو  یلُْعلا  ِتاوامَّسلا  ُكالْمَأ  ُْهتَکَبَف 
ادَّدَع َو  ُهازَع  یلَع  َحان  ُْریَّطلا  َو  یسْألا  َنِم  ُهارَع  اِمل  َحاص  ُشْحَْولاَو 

ادَّفَصُم َو  ًادَّیَقُم  ِنیزَْحلا ، یِکاْبلا  ِدِجاَّسلا  َنیِدباْعلا  ِْنیَِزب  اوْرَس  َو 
ادَعْقُم ًامیقُم  اهِِرماِضب  ادَغَف  اِهْبلَق  ِیف  یسْألا  َنَکَس  ُۀَْنیَکُس  َو 

ادِّدُخ اْهنِم  ِّدَْخلا  ُطَسَو  َو  يرَجَف ، ٍبَْنیَز  َعَمْدِم  ِّفَّطلا  ُلَتَق  َلاسأ  َو 
ادَْجنأ َو  ُجیجَْحلا  َراغ  ام  َو  ٍداح ، ادَح  ام  َۀَّیَما  یَنب  َّنَنَْعلأَلَف 

ادَمْرَس ًاباذَع  یِّبَر  اهُدیزَی  َو  اهَدایِز  َو  اهَدیزَی  َّنَنَْعلَأل  َو 
«1  » ادَّحَُلم ِبارُّتلا  ِیف  َدَّسَوا  یّتَح  ٍدَّمَُحم  َْنباَی  َْکیَلَع  َّنَیِْکبََأل  َو 

***

732 ص :  « ..... 2 ( » هر  ) یّلح رفعج  دّیس  هّیمیم  هدیصق  زا  ياهدیزگ 

ُمَّرَُحم َّیَلَع  یماّیا  ُعیبَر  َو  ٌِملْظُم  ٌْلَیل  َّیَلَع  ِحابَّصلا  ُهْجَو 
اُومَّوَهَف ُداقُّرلا  ِساّنِلل  َباط  ْنا  ٌرِهاس  ّینِاب  یل  ُدَهْشَی  ُْلیَّللا  َو 

ُمَلَْملَی َخاس  َو  ُُهِبناوَج  ْتَفُِسن  ٍمَلَْملَِیب  اهَّنا  َْول  ٍۀَحُْرق  ْنِم 
ُمَْغیَّضلا یَمْظَی  َو  ِِهب  ُبالِْکلا  يَوَْرت  ِِهتاداع  ْنِم  َرْهَّدلا  َّنا  ُْتلِخ  ام 

ُمَّدَقُم َوُه  َو  ُّيِوَلَْعلا  ُرَّخَُؤی  ُو  ٌرَّخَُؤم  َوُه  َو  ُّيِوَمْالا  ُمَّدَُقی  َو 
ُمِّعَنَتُم ِِهتاَّذل  یف  ُدیزَی  َو  ًادَّرَشُم  ُتیبَی  َۀَمِطاف  ِْنبا  ُْلثِم 

ُمَظْعَْألا ُءاضَْفلا  ُهَفَذاقَت  یّتَح  ٍدَّمَُحم  ِْنبا  یَلَع  اْینُّدلا  ُقَّیَُضی  َو 
ُمَّتَکَتَی ًاِفئاخ  یسُوم  ِجوُرُخَک  ًاِفئاخ  ِۀَنیدَْملا  َنِم  ُْنیَسُْحلا  َجَرَخ 

ُمَْزمَز َو  ُمیطَْحلا  ِتَفَّرَشَت  ِِهب  َو  اُهْنبا  َوُه  َو  ٍۀَّکَم  ْنَع  یلَْجنا  ِدَق  َو 
ُمَّوُْحلا ُروُسّنلا  اَهَِدئاوَع  ْمُْهنِم  ْتَبَّلَطَتَف  الَبْرَک  ِۀَمْوَِحب  اُولََزن 

ُمَعْطَْملا َو  ُُهبْرِش  ُُرثْکَی  َفْوَس  ْنا  ْمُهَماما  ُراثُْملا  ُشْحَْولا  َرَشابَت  َو 
اوُِملْسَتْسَی ْنا  ِْحتَْفلا  ِیف  ْمِهِقیلَِطل  ْمُهُدیدَع  َّلَق  َنیح  ُۀَّیَما  ْتَعِمُط 

ُمُْجنْالا َلانَت  ْنا  َِکلذ  َنُود  ْنِم  ْمُهُحامِر  َْنلُقَف  ْمُهَتَّلَذَم  اْوَجَر  َو 
ٌِمْلعُم ِِعیاقَْولا  ِیف  َوُه  ٍلِساب  ْنِم  َۀّیَما  ِشُویُج  یلَع  ُباذَْعلا  َعَقَو 

ُمَّسَبَتَی ٌکِحاض  ْمِهیف  ُساّبَْعلا  َو  ِتْوَْملا  َفْوَخ  ِمْوَْقلا  ُهوُجُو  ْتَسَبَع 
ُمِطْحَی َو  ِسُؤُّرِلل  ُدِصْحَی  ِطاسْوَْألا  ِیف  َصاغ  َو  ِلامِّشلا  یَلَع  َنیمَیلا  َبَلَق 

__________________________________________________

.22 ص 20 - ج 7 ، ریدغلا ، ( 1)
راعـشا هک  تـسا  يرعـش  ناوـید  ياراد  يو  دوـب ؛ رعاـش  بـیدا و  لـضاف ، يدرم  ياـّفوتم 1315 ) دـّلوتم 1277 و   ) یّلح رفعج  دیــس  ( 2)

ص 97) ج 4 ، ۀعیشلا ، نایعا  هب : دینک  عوجر  . ) تسا نآ  رد  ینوگانوگ 
735 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
اُومَزُْهی ْنا  ْمِِهتابَث  َّدَشا  اْواَرَف  ًاصَُّکن  َسِراوَْفلا  ِلْضَْفلاُوبا  ینَث  َو 
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ُمَهْدْالا َو  اُهنَْول  ُرَقْشا  ِناّیِس  ادَغ  یّتَح  ِهِْحمُِرب  َلُویُْخلا  َغَبَص 
ُمَغُْرت َِۀلالَّضلا  ِیَنب  ُفُونا  اهیف  ًۀَعاجَش  ِهیبا  ْنِم  َثَّرََوت  ٌلََطب 

ُمَّدَکُم ِهیبا  ایلُع  ْنِم  َْنیا  ْما  ٌۀَعیبَر  ُْهنِم  َْنیا  ِۀَنیعَّظلا  یِماح 
ُمَذْخُملا ُماسِْحلا  یَنْمُیلا  ِهِّفَِکب  َو  ُهُّلُِقی  ُءآقِّسلا  يَرُْسْیلا  ِهِّفَک  ِیف 
ُمَجُْریَف َّوُدَْعلا  ُهَبِصاح  ُبیُصیَف  ُُهبْوَص  ِمِطاوَْفِلل  َِۀباحَّسلا  ُْلثِم 

ُمِْسقُأ ِءامَّسلا ال  ِۀَقِعاص  ِْریَغ  یف  یَنَّنا  َو  ِلیقَّصلا  ِهِمِراِصب  ًامَسَق 
ُمُکْحَی َو  ُءآشَی  ام  یضْقَی  ُهَّللاَو  ِهِْفیَِسب  َدوُجُْولا  َیَحَمل  اضَْقلاَال  َْول 

ُمَْقلَْعلا ُفاُدی  ِِهب  َنیبِراّشِلل  ُهَْتیَلَف  ِّیِمَْقلَْعلا  ِْبنَِجب  يوَه  َو 
ُمِّسَقَتُم ُهَْنَیب  َو  ِمایِْخلا  َْنَیب  ُُهفْرَط  َو  ُْنیَسُْحلا  ِهِعَرْصَِمل  یشَمَف 
ُمَّثَُلم ِجیشَْولا  ِمَطَْحنُِمب  ٌرَْدب  ُهَّناَک  ِلامَْجلا  َبوُجْحَم  ُهاْفلا 
ُمَْدنَع َوُه  امَّناَک  َطیسَْبلا  َغَبَص  ُهُْعمَد  َو  ِْهیَلَع  ًاِینَْحنُم  َّبَکاَف 

736 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ُمَْتلَیَف ِحالِّسلا  ُّضَع  ِهِمُْدی  َْمل  ًاعِضْوَم  َرَی  ْمَلَف  ُهُمَْثلَی  َمار  ْدَق 
ُمَّلَأَتَت اِهلْوَِهل  ِروُخُّصلا  ُّمُص  ًۀَْحیَص  يداوَْبلا  َأَلَم  ْدَق  َو  يدان 

ُمَحْرَی ْنَم ال  َنْمِحْرَتْسَی  َنْرِص  ْنا  ٍدَّمَُحم  ِتاَنب  یمْحَی  ْنَم  َّیَخُأَء 
ُمَّدَقَتَی ِِهب  ْنَم  اذه  َكاِول  َو  يدَْعلا ؟ ِِهب  ُّلُِذی  ْنَم  َکُماسُح ، اذه 

«1  » َُملآ َوُه  يذَّلا  ُُهنِکُْسی  ُحْرُْجلا  َو  یتَْیِتف  َعِراصَم  یبا  َْنبا  اَی  َْتنَّوَه 
***

736 ص :  ناگرزب .....  زا  یکی  زا  ياهدیصق 

اهیقْسَت ْیَک  ِّفَّطلا  ِضْرِاب  ْلِْزناَف  اهیرُْجت  ٌةَْربَع  َكَْدنِع  َناک  ْنا 
اهیراج ْنِم  ُدابْکَْألا  ِتََّلب  ام  ٍةَْوفَص  َعِجاضَم  اِهب  ُُّلبَت  یسَعَف 

اهیف َیِْقلا  َناک  ِةَُّوبُّنلا  ُلِْقث  ٍۀَمْصِع  َلِزانَم  یلَع  ُتْرَرَم  ْدََقل  َو 
اهیلْها یلَع  ًانَزَح  اِهئآُکِبب  یُنبیُجتَس  اُهْتلِخ  یّتَح  ُْتیَکَبَف 

اهیخا ِتْوَِصل  یغُْصت  ًَۀلوُهْذَم  ٍرَْدیَح  ُۀَلیقَع  ْتَفَقَو  ْذا  ُتْرَکَذ  َو 
اهیبا ِْربَِصب  اُهِلباُقت  ْتَدَغَف  اهِّما  َِبئاصَم  َْتثَرَو  یتَّلا  ِیبِاب 

اهیماح یلا  اهَجِعاَول  اوُکْشَت  ْتَنَْثناَف  اهامِح  اوُکَتَه  ْذا  َْسنا  َْمل 
اهیف ْنِم  ًةَرْمَج  اهاشَح  یمْرَی  امَّناَک  َبُولُْقلا  ُقِرَتْحَتَف  اوُعْدَت 

اهیداح ْنَم  َو  اهُِقئاس  ِرْسْالا  ِیف  ْتَرِسا  ْذا  ُنوُکَی  ْنَم  َكُؤاِسن  يذه 
__________________________________________________

885 - 847 ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  ( 1)
737 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

اهیبا ِّبَِسب  اهوُدْحَی  ُرْمِّشلا  َو  اِهنُوتُم  ِبْرَِضب  ٌرْحَز  اُهقوُسَیا 
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اهیْدُبت َۀَّیَما  ُلا  ُمْوَْیلا  َو  اُهنوُصَت  َْتنا  ِسْمَْألِاب  اَهل  ًابَجَع 
اهیفْکَی ًاِرتاس  َِکباِیث  ْنِم  ََکل  اوُکُْرتَی  َْمل  ْنا  َْکیَلَع  َّزَع  َو  يرْسَح 

اهینُْضی اهُدْجَو  َو  ِْهَیلا  وُمْسَت  اُهبُوُلق  َو  انَْقلا  ِیف  َکِسْأَِرب  اْورَس  َو 
«1  » اهیجُْشی ُُهلاحَف  ُهُومَّدَق  ْوا  اِهلاح  ُۀَیْؤُر  ُهاجَش  ُهوُرَّخا  ْنا 

***

737 ص :  « ..... 2 ( » هر  ) ینیوزق نیسح  دّمحم  دیس  زا  يرعش 

اِهتاْیبا یف  ُْلیَْخلا  اْهیَلَع  ْتَمَجَه  َدَمْحا  ِِلئاقَع  ْنِم  ٍتارَّدَُخم  َو 
اِهتاْربِح يدِْعلا  اَُهبِذاُجت  ْتَحْضا  ًۀَعُورَم  ِداؤُْفلا  يَّرَح  ٍلِکاث  ْنِم 

اِهتاوْصا یف  ُّجُعَت  ِعانِْقلا  يَرْسَح  اِهلیِفَک  ِمْسِِجل  ْتَعَزَف  ٍۀَمیتَی  َو 
اِهتارْسَح ْنِم  ُبوُذَی  َداک  ُعوُدْصَْملا  اَُهْبلَق  َو  ِْنیَسُْحلا  ِمْسِج  یلَع  ْتَوْها 

اِهتاْربَع یف  ُّلَْهنَت  اُهنُویُع  َو  اهِرَْحن  َعِضْوَم  ُّمُشَت  ِْهیَلَع  ْتَعَقَو 
اِهتامُح َو  اهِمْوَق  ایارَس  وُعْدَت  ینَْثنَتَف  ِطایّسلا  ِبْرَض  ْنِم  ُعاتَْرت 

اِهتانَق َو  ٍۀَّیَما  ِْفیَِسب  ْتَکِفُس  ْمُُکئامِد  ِفوُفُّطلا  یف  َو  ُظافِْحلا  َْنیا 
اِهتالَف ِریِجَه  ِیف  ًاثالَث  ْتَیَِقب  ْمُکُؤالْشا  ِهِذه  َو  ُظافِْحلا  َْنیا 

اِهتاصَرَع يََرث  یف  ًاشاطِع  ْتَِحبُذ  ْمُُکلافْطا  ِهِذه  َو  ُظافِْحلا  َْنیا 
«3  » اِهتادِع َْنَیب  ِباْتقْالا  یَلَع  ْتَلِمُح  ْمُُکتایَتَف  ِهِذه  َو  ُظافِْحلا  َْنیا 

__________________________________________________

( تسا هدشن  رکذ  رعاش ، نیا  مان  . ) 851 ص 850 - ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  ( 1)
تافو تشاد . ترهـش  راوتـسا ، هشیدنا  قیقحت و  شناد و  هب  يو  دمآ ؛ ایند  هب  فجن  رد  لاس 1295 ق  رد  ینیوزق  نیسح  دّمحم  دیـس  ( 2)

(. ص 162 ج 9 ، ّربش ، داوج  فطلا ، بدا   ) دش عقاو  لاس 1365 ق  هّجحلا  يذ  رد 28  وا 
ص 852. ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  ( 3)

738 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

738 ص :  « ..... 1  » یعیلخ خیش  هدیصق  زا  ياهدیزگ 

الَّمَُرم َو  ًاخَّمَضُم  َبیرَّتلا  َهْجَْولا  ُحَْسمَأ  َو  َبیضَْخلا  َرْحَّنلا  ُلِّبَقُأَف 
الَْقلَقَتُم ًافَّسَأَتُم  ًافَّهَلَتُم  ُهُطْهَر  َو  ُِّیبَّنلا  اَنُدِّیَس  ُموُقَی  َو 

الِّسُغ ام  يرَّثلا  یف  ًیْقُلم  َناطْوَْألا  َحِزاّنلا  َماضَتْسُْملا  َبیرَْغلا  َيرَیَف 
الَبْرَک ِۀَصْرَِعب  یبْرَک  ْنِم  ِنیْکبَی  ُمَیْرَم  یتَْأت  َو  ُۀَیِسآ  ُموُقَت  َو 

الَبْسَم ًاْعمَد  َنْضِفَی  َّیَلَع  ًاق  افْشِإ  ِّنِْجلا  ِتابِدان  یلْوَح  َنْفُطَی  َو 
یلُْعلا ِّبَر  یلِإ  يوْکَّشلِاب  ُّجُعَت  َو  یتَْربَِعل  ِءاَمَّسلا  ُكالْمَأ  ُّجِضَت  َو 

الُِّکث ٍتاِهلاو  ِرِجاعَْملا ، َبْهَن  ارِساوَح  َنیکَتْشَی  یتاَنب  يرَأ  َو 
الَّلَعُم َو  اًلَّلَغُم  ِدیدَْحلا  ِدْفَص  یف  ِهیبأ  َدَْعب  ِرْصَْعلا  َمامإ  يرَأ  َو 
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یلَتْجَی یجایَّدلا  ِمَلُظ  یف  ِرْدَْبلاَک  ٍِلباذ  یف  یلَّمَُؤم  َمیرَک  يرَأ  َو 
الَْتما ِدَق  ِدوُقُْحلِاب  ٌداُؤف  ُْهنِم  یفَتْشَیَف  ِنیعَّللا  ِسْجِّرلا  َیلإ  يدْهَی 
«2  » الُِّبق َو  ُِّیبَّنلا  ُهُفِّشَُرت  ًامَِدق  اَملاط  ًاْرغَث  ُْهنِم  ُعَْرقَی  ُّلِظَی  َو 

نایاپ
__________________________________________________

ار قوف  رعش  یعیلخ  ص 63 ) ج 5 ، ۀعیشلا ، نایعا  . ) تسا راعشا  نیرتهب  زا  وا  رعش  دوب و  یتسدربز  بیدا  رعاش و  یعیلخ ، نسح  خیـش  ( 1)
تسا هدورس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هرابرد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  لاح  نابز  ناونع  هب 

ص 260. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 2)
739 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

739 ص :  تایآ .....  تسرهف 

ِباَسِْحلا 419 ِمْوَِیب  ُنِمُْؤی  اَّل  ٍرِّبَکَتُم  ِّلُک  ْنِّم  ْمُکِّبَرَو  یِّبَِرب  ُذوُعأ 
اَِهتْوَم 578 َنیِح  َسُْفنَْألا  یَّفَوَتَی  ُهَّللأ 

ًابَجَع 585 اَِنتاَیآ  ْنِم  اُوناَک  ِمِیقَّرلاَو  ِفْهَْکلا  َباَحْصَأ  َّنَأ  َْتبِسَح  ْمَأ 
ِهَّللا 79 ِِرئاعَش  ْنِم  َةَوْرَْملا  َو  افَّصلا  َّنِإ 

اُونَّیَبَتَف 134 ٍإَبَِنب  ٌقِساَف  ْمُکَءاَج  ْنِإ 
ُرَْتبَْألا 165 َوُه  َکَِئناَش  َّنِإ 

َنیِِحلاَّصلا 416 یَّلَوَتَی  َوُهَو  َباَتِْکلا  َلََّزن  يِذَّلا  ُهَّللا  َیِِّیلَو  َّنِإ 
351 َنوُعِجاَر 347 ، ِْهَیلِإ  اَّنِإَو  ِهَّلل  اَّنِإ 

592 ًاریِهْطَت 323 ، ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ 
َیلاَسُک 337 ْمُهَو  اَّلِإ  َةاَلَّصلا  َنُوتْأَی  َالَو  ِِهلوُسَِربَو  ِهَّللِاب  اوُرَفَک  ْمُهَّنَأ 

اَِهتَیِصاَِنب 423 ٌذِخآ  َوُه  اَّلِإ  ٍۀَّباَد  ْنِم  اَّم  ْمُکِّبَرَو  یِّبَر  ِهَّللا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  یِّنِإ 
ِباجِْحلا 127 ِءارَو  ْنِم  َّنُهُولَئْساَف 

اوُْضقا 415 َُّمث  ًۀَّمُغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَیَال  َُّمث  ْمُکَءاَکَرُشَو  ْمُکَْرمَأ  اوُعِمْجَأَف 
َنیِِملاَّظلا 334 ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  ِّبَر  َلاَق  ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاَخ  اَْهنِم  َجَرَخَف 

ِنْوَشْخاَو 309 َساَّنلا  اْوَشَْخت  اَلَف 
ِداَسَْفلا 237 ِنَع  َنْوَْهنَی  ٍۀَّیَِقب  اُولْوُأ  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ِنوُرُْقلا  ْنِم  َناَک  َالْوَلَف 

َنیِرَظنُم 78 اُوناَک  اَمَو  ُضْرَْألاَو  ُءاَمَّسلا  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  اَمَف 
384 ِهِسْفَن 372 ، یَلَع  ُثُْکنَی  اَمَّنِإَف  َثَکَّن  ْنَمَف 

740 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ِْکلُْملا 595 َِکلام  َّمُهَّللا  ُِلق 

یبْرُْقلا 591 ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأَال  ُْلق 
428 َمیِهاَْربِإ 427 ، یَلَع  ًاماَلَسَو  ًادَْرب  ِینوُک  ُراَن  اَی  اَْنُلق 
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َنُولَعْفَی 237 اُوناَک  اَم  َْسِئَبل  ُهُولَعَف  ٍرَکنُّم  ْنَع  َنْوَهاَنَتَیَال  اُوناَک 
ْمُکَروُجُأ 347 َنْوَّفَُوت  اَمَّنِإَو  ِتْوَْملا  ُۀَِقئاَذ  ٍسْفَن  ُّلُک 

ِهَّللِاب 238 َنُونِمُْؤتَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَتَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمَْأت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک 
اَهاَصْحَأ 286 اَّلِإ  ًةَرِیبَک  َالَو  ًةَریِغَص  ُرِداَُغی  َال 

309 َدُوواَد ...  ِناَِسل  یَلَع  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل 
309 َْمثِْإلا 241 ، ُمِِهلْوَق  ْنَع  ُراَبْحَْألاَو  َنوُِّیناَّبَّرلا  ُمُهاَْهنَی  َالَْول 

ِباتِْکلا 48 ِیف  ْرُکْذا  َو  ْمِْهیَلَع ، ُْلتاَو 
ِراْصبْالا 49 َو  يِْدیَْألا  ِیلوا  َبوُقْعَی  َو  َقحْسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  انَدابِع  ْرُکْذاَو 

ًاِّیبَن 48 ًاقیِّدِص  َناک  ُهَّنِإ  َمیِهاْربِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو 
ِدْعَْولا 48 َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  َلیِعامْسِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو 

ًاِّیبَن 48 ًالوُسَر  َناک  َو  ًاصَلُْخم  َناک  ُهَّنِإ  یسُوم  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو 
ِلوُسَّرِللَو 592 ُهَسُمُخ  ِهَّلل  َّنَأَف  ٍءیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اَمَّنَأ  اوُمَلْعاَو 

ِنوُمُجَْرت 419 ْنَأ  ْمُکِّبَرَو  یِّبَِرب  ُذوُعأ  َو 
ِرَکنُْملا 309 ْنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَی  ٍضَْعب  ُءاَِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ُتاَنِمْؤُْملاَو  َنُونِمْؤُْملاَو 

اَْیلُْعلا 230 َیِه  ِهَّللا  ُۀَِملَکَو 
ِلِیبَّسلا 335 َءاَوَس  ِینَیِدْهَی  ْنَأ  یِّبَر  یَسَع  َلاَق  َنَیْدَم  َءاَْقِلت  َهَّجََوت  اََّملَو 

َنوُِملْظَی 396 ْمُهَسُفنَأ  اُوناَک  ْنَِکلَو  اَنوُمَلَظ  اَمَو 
182 ِهَّللا 175 ، ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 

ِِهْبلَق 181 ِیف  اَم  یَلَع  َهَّللا  ُدِهُْشیَو  اَْینُّدلا  ِةاَیَْحلا  ِیف  ُُهلْوَق  َُکبِْجُعی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِمَو 
ِبُولُْقلا 79 يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو 

اَّلَک 102 ُهَدَلْخَأ * َُهلاَم  َّنَأ  ُبَسْحَی  ُهَدَّدَعَو * ًالاَم  َعَمَج  يِذَّلا  ٍةَزَمُّل * ٍةَزَمُه  ِّلُکِّل  ٌْلیَو 
337 َْنَیب ...  َنِیبَْذبَذُم  اًلِیلَق * اَّلِإ  َهَّللا  َنوُرُکْذَی  َالَو  َساَّنلا  َنوُءاَُری 

741 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

741 ص :  تایاور .....  تسرهف 

261 ُْنیَسُح ... ! ای  َلاقَف : َُکْتقَراف  ام  َدَْعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  یناتآ 
َمَّلَکَتَأَف 604 َداوْعَْألا  ِهِذه  یقْرأ  ْنَأ  یل  َنَذْاَتَأ 

ِقاتِْعلا 258 َو  ِقالَّطلِاب  ِیل  َنوُِفلْحَی  ًاْفلَأ  َنیَِعبْرَأ  ُۀَْعَیب  ِیْنتَتَأ 
ُهَتَوْطَس 174 َو  ُهَبَضَغ  ِقَّتِإ  َناْطلُّسلا ، ِقَّتِإ 

413 ُّلِحَی ...  ُهَّنِإَف ال  ینُوُلتْقَت ، َو ال  ْمُکَّبَر  َهَّللا  اوُقَّتِإ 
557 انَلَتَق ؟ يذَّلا  ِنَمَف  اِنلْجا ، ْنِم  َنوُْکبَت  َو  َنوُحُونَتا 

391 ِءاَّرَّسلا ...  یَلَع  ُهُدَمْحَأ  َو  ِءانَّثلا ، َنَسْحَأ  ِهَّللا  یَلَع  ِیْنثا 
407 َو ...  الا  ًاْریَخ  ُهَّللا  ُمُکازَج  َو  ُهَّللا  ُمُکَمِحَر  اوُِسلْجا 
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242 َو ...  اُهنِّیَه  اهُّلُک  ُِضئارَْفلا  ِتَماقَتْسِإ  ْتَمِیقا ، َو  ْتَیِّدا  اذا 
658 ، 235 ُْتقَو ...  َلَخَد  َو  َبَلَغ  ْنَم  َمَْلعَت  ْنَأ  َتْدَرا  اذا 

ًالَوَخ 196 ُهَداَبِع  َو  ًالَوُد  ِهَّللا  َلاَم  اُولَعَج  اًلُجَر  َنِیثَلث  ِصاَْعلا  ِیبَأ  ُوَنب  َغََلب  اَذا 
313 َتام ... ، ْدَق  َۀیواعُم  َّنَِأب  ُّنُظَأ  ّینِإ  ُرَْکبابَأ ، َكُِربْخُأ  ًاذِإ 

ُهَرْکَت 131 ام  يَرت  ًاذِإ 
ِتْوَْملِاب 24 یلاُبن  ْنَذا ال 

390 َو ...  ٍةَوْدُغ  یلِإ  ْمُهَرِّخَُؤت  ْنَأ  َْتعَطَتْسا  ِناَف  ْمِْهَیلا  ْعَجْرا 
261 ِءادَهُّشلا ... ؛ ِۀَجَرَد  یف  َْتنا  َو  اَنا  َنوُکا  ْنأ  وجْرأ 

ُناْطیَّشلا 472 ِْهیَلَع  َذَوْحَتْسِإ 
ْمُکِراْصما 300 یلا  اوُعِجْرا  َُّمث  یلْوَق  اُوُبتْکاَو  ِیَتلاقَم  اوُعَمْسا 

429 ًاَدلَو ... ، َُهل  اُولَعَج  ْذِإ  ِدوُهَْیلا  یَلَع  ِهَّللا  ُبَضَغ  َّدَتْشا 
306 ُهَءاِیلْوَأ ...  ِِهب  ُهَّللا  َظَعَو  اِمب  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اوُِربَتْعا 

ٍمْوَق 394 یلَع  ُمِْدقَأ  یِّنَأ  ْمُکِْملِِعل  یعَم  ُْمتْجَرَخ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعِإ ،
742 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

669 اوُعِجَْرت ...  َو ال  ْمُکُّبَر ، ْمُْکیَلَع  َطَخَس  ْدَقَف  اوُضَْهنِإ ، الَأ 
234 َیلا ...  َو  ِِهب ، ُلَمُْعی  ِّقَْحلا ال  َیلا  َنْوََرت  الا 

ُُهتْکََرت 197 اَم  َو  ِیل  َوُهَف  ِهَّللا  ِلاَم  ْنِم  ُذُخآ  اَمَف  ِهَّللا  ُۀَفِیلَخ  اَنَأ  َو  ِهَّلل  ُضْرَْألا 
ۀَّلِّذلا 24 اَّنِم  َتاَْهیَه  ِۀَّلِّذلا ، َو  ِۀَّلِّسلا  َْنَیب  ینَکََرت  ْدَق  ِّیِعَّدلا  َْنبا  َّیِعَّدلا  َّنِإ  َو  الا 

ِۀَّنَْجلا 42 ِلْهَأ  ِبابَش  ادِّیَس  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا 
ِهِْقلَخ 272 یلَع  انافَطْصاَو  ِِهنیِِدل  اناضَتْراَو  ِهِسْفَِنل ، انَراتْخا  يذَّلا  ِهَِّللُدْمَْحلا 

ٍلاَوز 412 َو  ٍءانَف  َراد  اهَلَعَجَف  اْینُّدلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهَِّللُدْمَْحلا 
ِءيِراب 644 ِنیِّدلا ، ِمْوَی  ِِکلام  ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّللُدْمَْحلأ 

ُهَّللا 598 یَّلَصَو  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّللُدْمَْحلَأ 
َةَُّوقَال 454 َو  َلْوَح  َالَو  ًارِیثَک  ِهَِّللُدْمَْحلا 

ِهَّللِاب 348 ّالِإ  َةَُّوق  َو ال  ُهَّللا ، َءاش  ام  ِهَِّللُدْمَْحلا 
325 َۀَمِطاف ...  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  اَنَأ  ِهَّللا ! َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

385 ْعَمْجا ...  َو  ًامیرَک ، ًالِْزنَم  َكَْدنِع  اِنتَعیِشل  اَنل  ْلَعْجا  َّمُهَّللا 
249 اَّنِم ...  َناَک  اَم  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنِإ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 
325 ُْنبا ...  اَنَأ  َو  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  ُْربَق  اذه  َّنِإ  َّمُهَّللا !

ِْهیَلَع 108 ُهَّللا  یَّلَص  َِکلوُسَِرل  اوُرَمْضَأ  ْمُهَّنِإَف  ٍْشیَُرق ؛ یلَع  َکیِدْعَتْسا  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
411 یئاجَر ...  َْتنَأ  َو  ٍبْرَک ، ِّلُک  یف  یتَِقث  َْتنَأ  َّمُهَّللا 

ِِهبابَِشب 194 ُهْعِّتَم  َّمُهَّللا 
242 ِْتِنب ...  ُْنبا  اَنَأ  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  ُْربَق  اذه  َّمُهَّللا 
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ُهَنوُطوُحَی 379 ْمِِهتَنِْسلَأ ، یلَع  ٌقَِعل  ُنیِّدلا  َو  اْینُّدلا  ُدیبَع  ُساَّنلا 
ُرَجَْحلا 170 ِرِهاْعِلل  َو  ِشاَرَْفِلل  َُدلَْولا 

614 ُفَلَْخلا ؟ َمِْعن  ای  َْنیَأ  یلِإ 
323 ِلوُسَر ...  ِْتَیب  ُلْهَأ  اَّنِإَف  ِهَّللا ! َّوُدَع  ای  یِّنَع  َْکَیلِإ 

اِنب 299 َلَعَف  ْدَق  َۀَیِغاَّطلا  اَذه  َّناَف  ُدَْعب  اَّما 
ًاْریَخ 131 ْمُُکلآ  َْمل  َو  ِباَّطَْخلا  َْنب  َرَمُع  ْمُْکیَلَع  ُْتفَلْخَتْسا  ِدَق  یِّنِإَف  ُدَْعب  اّما 

ِرْدَْغلاَو 561 ِْلتَْخلا  َلْها  ای  ِۀَفوُْکلا ، َلْهَأ  ای  ُدَْعب  اّمَأ 
743 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ْنَع 136 َو  َِکنیِد ، ْنَع  َِکفُّرَحَِتب  اَّلِإ  َْکنِم  َیِضَر  َو ال  َناوْرَم  ْنِم  َتیِضَر  اما 
َءالَبرَِکب 609 ِلیتَْقلا  ِْنیَسُْحلاُْنبا  اَنَأ 

253 ُِفلَتُْخم ...  َو  َِۀلاسِّرلا ، ُنِدْعَم  َو  ِةَُّوبُّنلا ، ِْتَیب  ُلْهَأ  اَّنِإ 
ِقارِْعلا 457 ِضْرَأ  ْنِم  ٍضْرَِأب  ُلَتُْقی  اذه  ِیْنبا  َّنِإ 

ٌۀَمیِظَع 238 ٌۀَضیِرَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ِیْهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمَْألا  َّنإ 
اهِیف 121 ُْتعِمَط  یَّتَح  ٍّيْدَع  َو  ٍْمیَت  ِیف  ْتَراص  َۀَفالِْخلا  َّنِإ 

365 ْمِِهتَنِْسلَأ ...  یلَع  ٌقَِعل  ُنیّدلا  َو  اْینُّدلا  ُدیبَع  َساَّنلا  َّنِإ 
377 ْنَأ ...  َْتدارَأ  َو  ْتَُربَک  َلیئارْسِإ  ِیَنب  ِِکلَم  َةَأَْرما  َّنِإ 

358 ْمِْهیَلَع 259 ، َمِْدقَأ  ْنَأ  ِینَنُولَأْسَی  ََّیلِإ  اُوبَتَک  ِۀَفوُْکلا  َلْهَأ  َّنِإ 
630 ٌرباج ؟ ََتنَأ 

83 انَْرمأ 71 ، اُویْحَأَف  اهُّبِحُأ  َِسلاجَْملا  َْکِلت  َّنِإ 
427 ِقارِْعلا ...  َیلإ  ُقاُستَس  َکَّنِإ  : » یل َلاق  ِهَّللا  ُلوُسَر  َّنِإ 

426 هلآ ؟ هیلع و  هللا  یلص  َهَّللا  ُلوُسَر  يّدَج  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا ! ُمُکُدِْشنا 
ِیف 276 َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  ُْتقَدَص ، ْنِإ  ینوُُمْتقَّدَص  ّالِإ  ِهَّللِاب  ْمُکُدِْشنا 

315 ْنَأ ...  َّبَحَأ  ْنَمَف  ََکل ! َّمُأ  َكِریمَأ ال  یلِإ  ِْقلَْطنا 
ُهوُْحماَف 199 ِِهْتَیب  َلْهَأ  َو  ًاِّیلَع  ُّبُِحی  ُهَّنَأ  ُۀَنِّیَْبلا  ِْهیَلَع  ْتَماَق  ْنَم  َیلِإ  اوُرُْظنا 
675 اذه ...  ُُلتْقَتَف  مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  ِمَِدب  ًاِرئاث  ُجِرُْخت  َو  ُِتْلُفت  َکَّنِإ 

َْتبَهْذاَف 167 ُهُّیَغ ...  ٍرِهاظ  ٍئِْرما  اَْینُِدل  ًاعَبَت  َکَنیِد  َْتلَعَج  ْدَق  َکَّنِإ 
ٌلُجَر 393 ْمُْکنِم  ُِتْلفَی  ال  َِکلذَک ، ًاَدَغ  َنُولَتُْقت  ْمُکَّنِإ 

353 َتیِزُجَف ...  ِیتَلِص  َو  يِّرب  ََّیلا  َِکباتِِکب  َتْدَرا  َْتنُک  ْنا 
ْمُِکلِزانَم 406 یلا  اوُرُْظناَو  ْمُکَسوُؤُر  اوُعَفْراَف  َِکلذَک  ُْمْتنُک  ْنِإ 

ًاَدبَأ 61 ُدَْربَت  َنِینِمْؤُْملا ال  ِبُوُلق  ِیف  ًةَرارَح  ِْنیَسُْحلا  ِْلتَِقل  َّنِإ 
ُنُکْسَأَو 561 ِهَّللا  ِلوُسَر  يِّدَج  یلَع  ُدِرَأ  امَّنِإ 

َنوُعْظَم 490 ِْنب  َناْمثُع  یخأ  ِمْسِِإب  ُُهْتیَّمَس  امَّنِإ 
انُْریَغ 576 َوُه  َو  ُرِجاْفلا  ُبِذْکَی  َو  ُقِساْفلا ، ُحِضَتْفَی  امَّنِإ 
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260 َفَّلََخت ...  ْنَم  َو  َدِهُْشتْسا ، ُمُْکنِم  یب  َقَِحل  ْنَم  َّنا 
744 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ِِهئامْعَن 264 یلَع  َهَّللا  ُدَمْحَنَف  ُّبُِحن  اِمب  ُءاضَْقلا  َلََزن  ْنِإ 
407 ْمُِکئاِسن ...  یلَع  ُفاخَأ  َو  یْلتَق  َدَْعب  یبُْست  یئاِسن  َّنِإ 

ِناوْضِّرلا 607 َۀَْعَیب  َو  ِْحتَْفلا ، َۀَْعِیب  ِْنیَتَْعیَْبلا : َعَیاب  ُهَّنإ 
امِْهَیباکِِربَذُخآ 46 ْنَأ  ِیتَداعَس  ْنِم  َْسَیل  ََوأ  ِهَّللا ، ِلوُسَر  اْنبِإ  ِْنیَذه  َّنِإ 

364 َنْوََرت ، ْدَق  ام  ِْرمَْألا  َنِم  َلََزن  ْدَق  ُهَّنا 
یلَع 167 َُهل  َخَضْرَی  َو  ًۀَِّیتَأ  ُهَِیتُؤی  ْنَأ  َطَرَش  یَّتَح  َۀَیِواعُم  ِْعیاُبی  َْمل  ُهَّنِإ 

392 َلَدْعَأ ...  َو ال  ْمُْکنِم  َّحَصَأ  ًاباحْصَأ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ ال 
مالسلا 50 هیلع  َنیَسُْحلا  ُتْرَکَذ  َو  اَّلِإ  ًادِراب  ًءام  ُْتبِرَش  ام  یِّنِإ 

ََّیلِإ 343 ْمُُهُبتُک  ِهِذه  َو  ِۀَفوُْکلا  َلْهَأ  یلِإ  َکُهِّجَُوم  ّینِإ 
اوُّکَُزِتلَال 162 َو  اوُّجِحَِتلَال  َو  اُوموُصَِتلَال ، َو  اوُّلَُصِتل  ْمُُکْتَلتاَق  اَم  ِهَّللاَو  یِّنِإ 

399 َنِم ...  ُلَتُْقی  ْنَم  ُدَحََأل  َکَّنِإ  َکُّمَع  َكاِدف  ِهَّللاَو  يإ 
ْمُُکُلتْقَی 590 ْنَم  ْمُْکیَلَع  َطَّلَس  َو  ْمُکَتَْرثَک ، ُهَّللا  َدابَأ 

ِهِْحلُص 336 یف  ُلُخْدا  َو  َدیزَی  ُِعیابُأ  اَنَأ  ِنمْحَّرلاِْدبَعابَأ !
ُةَداهَّشلا 579 اَنَتَمارَک  َو  ٌةَداع  اَنل  َْلتَْقلا  َّنَأ  َتِْملَع  امَأ  ٍدایِز ، َْنباَی  ینُدِّدَُهت  ِْلتَْقلِابَأ 

324 َمْوَی ...  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِلوُسَّرلا  َنِم  ُهَرْکَت  ام  ِّلُِکب  ِءاقْرَّزلا  َْنباَی  ْرِْشبَأ 
ٌریدَج 291 یّنَع  َکَغََلب  يِذَّلا  ِْریَِغب  اَنَأ  َو  َُکباتِک ، یناتَأ 

ِقاتِْعلا 348 َو  ِقالَّطلِاب  ِیل  َنوُِفلْحَی  ًاْفلَأ  َنیَعبْرَأ  ُۀَْعَیب  یْنتَتَأ 
264 اْنِلُتق ...  اِنب ، ُهَّللا  َدارَأ  ام  ًاْریَخ  َنوُکَی  ْنَأ  وُجْرَأ 
َةاکَّزلا 245 َْتیَتا  َو  َةالَّصلا  َتْمَقَأ  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ 

338 ُضْرَْألا ... ! َو  ُتاوامَّسلا  ِتَماد  ام  ًاَدبَأ  ِمالَْکلا  اَذِهل  ٍّفُأ 
244 َّنَأ ...  َو  ِِهب ، ُلَمُْعی  َّقََحلا ال  َّنَأ  َنْوََرت  الَأ 

263 ِهِذِهب ...  ٌفِحاز  یِّنِإ  الا  ُتْرَْذنَأ ، َو  ُتْرَذْعَأ  ْدَق  الَأ 
ًانالْعِإ 151 َو  ًاّرِس  َو  ًاراهَن  َو  اًْلَیل  ِمْوَْقلا  ِءالُؤه  ِلاِتق  یلِإ  ْمُُکتْوَعَد  ْدَق  یِّنِإ  َو  الَأ 

ِشْرَْعلا 566 َۀَنِزَو  یصَْحلاَو ، ِْلمَّرلا  َدَدَع  ِهَّللُدْمَْحلَأ 
َنوُعِظْفَتْسَی 192 اُوناَک  َنیِذَّلا  َنِیِتبْخُملا ، َنیِِدباْعلا  َُهباحْصَأ  َو  ٍرْجُح ، َِلتاَق  َتَْسلَأ 

َنینِمؤُْملا 580 َِحلاص  َو  امُهاَّیإ  َکُعِدْوَتْسأ  ّینِإ  َّمُهَّللَأ 
745 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ِّقَِحب 506 َو  ِمیکَْحلا  ِنآْرُْقلاَو  َنیسای  ِّقَِحب  َّمُهَّللَأ ) )
َعَم 470 ُهْرُشْحاَو  ُهَحیر ، ْبِّیَطو  ُهَهْجَو ، ْضَِّیب  َّمُهَّللَأ 

َنابْرُْقلا 547 اذه  ْلَّبَقَت  َّمُهَّللَأ 
َۀَّنَْجلا 468 َُهباَوث  ْلَعْجاَو  ُهَتَْیمَر  ْدِّدَس  َّمُهَّللأ 
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ُرَجَْحلا 202 ِرِهاَْعِلل  َو  ِشاَرِْفِلل  َُدلَْولَأ 
423 ُبَکْرَی ...  ام  ِْثیَرَک  ّالِإ  اهَدَْعب  َنُوثَْبَلت  ُهَّنِإ ال  امَأ 

ًاسَْأب 202 َِکلَِذب  َيرَأ  اَلَف  اَنَأ  اَّمَأ 
ِهِْقلَخ 344 یلَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ًادَّمَُحم  یفَطْصا  َهَّللا  َّناَف  ُدَْعب : اَّمَأ 

416 یلا ...  اوُعِجْرا  َُّمث  اَنَأ !؟ ْنَم  اوُرُْظناَف  ینُوبِْسناَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 
352 ُتْمِهَف ...  َو  ُُهتْأَرَقَف  َّیَلَع  َدَرَو  ََکباتِک  َّنِإَف  ُدَْعب ! اَّمَأ 
285 َکَغََلب ...  ْدَق  ُهَّنا  ُرُکْذَت  َُکباتِک ، ینَغََلب  ْدَقَف  ُدَْعب  اَّمَأ 

280 ْتَهَْتنا ...  ُهَّنَأ  ِهِیف  ُرُکْذَت  َُکباتِک  ِینَءاج  ْدَقَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 
374 ََّیلِإ ...  اُوبَتَک  ِهِذه  ْمُکَرْصِم  َّنِإَف  ِّرُْحلا ! َْنباَی  ُدَْعب ، اَّمَأ 

293 ْنِإ ...  َو  ُِلئاْقلا  يِّدَُؤی  ْنَلَف  ُۀَیِواعُم ! ای  ُدَْعب : اَّمَأ 
252 ْنِم ...  ٌْریَخ  ِیبَأ  َّنِإَف  ُْهنِم ، اَِهب  ُّقَحَأ  ِهَّللاَو  اَنأ 

ِةَرِخْآلاَو 441 اْینُّدلا  ِیف  ُّرُْحلا  َْتنأ  َو  َکُّمُأ  َْکتَّمَس  امَک  ُّرُْحلا  َْتنَأ 
ُمْجَّرلا 173 َْکیَلَع  َبَجَو  ْدَق  ِیناَّزلا  َْتنَأ 

419 ُدیُرتَأ ...  ثعشالا ] نب  دمحم   ] َکیخَأ وُخَأ  َْتنَأ 
اِهنَْطب 172 ِیف  ام  ْتَْقلَأ  َو  اَهَْتیَمْدَأ  یَّتَح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  َۀَمِطاَف  َْتبَرَض  َْتنَأ 

انِقیرَِطب 469 ُْلْتبَت  الَف  ِۀَِیفاْعِلل  ًابَلَط  انَتِْعبَت  امَّنِإَف  یّنِم ، ٍنْذإ  ِیف  َْتنَأ 
301 َناک ...  ٍِبلاط  یبا  َْنب  َِیلَع  َّنا  َنوُمَْلعَتَأ  َهَّللا  ُمُکُدِْشنُأ 

ِِهب 300 َنوُِقثَت  ْنَم  ِِهب  ُْمْتثَّدَح  الَأ  َهَّللا  ُمُکُدِْشنُأ 
ِقِمَحلا 195 ِْنب  وِرْمَع  ُْسأَر  ِمالْسِْإلا  ِیف  َلِمُح  ٍْسأَر  ُلَّوَأ 

ُةَدابِْعلا 195 ُهَهْجَو  ْتَْلبَأ  َو  ْتَقَلْخَأ  يِذَّلا  ِقِمَْحلا ، ِْنب  وِرْمَع  ِِلتاِقب  َتَْسل  ََوأ 
ِءاِیلْوَأ 60 َو  ِناْطیَّشلا ؟ ِبْزِح  ٍبْرَح  ِلِآل  َو  ِیلام  َنایْفُس ؟ ِیبَأ  ِلِآل  َو  ِیلام  ِهِّوَأ  ِهِّوَأ 

ْنَأ 98 اْنیَلَع ، ًایَْغب  َو  ًابِذَک  انَنوُد  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِساَّرلا  ُمُهَّنَأ  اوُمَعَز  َنیِذَّلا  َْنیَأ 
746 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

َِۀلاسِّرلا 320 ُنِدْعَم  َو  ِةَُّوبَّنلا  ِْتَیب  ُلْهَأ  اَّنِإ  ُریمَْألا ! اَهُّیَأ 
ِِهب 239 ُلَمُْعی  ًاناوْدُع  يأَر  ْنَم  ُهَّنِإ  َنُونِمْؤُْملا ، اَهُّیَأ 

415 ْمُکُظِعَأ ...  یّتَح  ینُولِّجَُعت  َو ال  یلْوَق ، اوُعَمْسِإ  ُساَّنلا ! اَهُّیَأ 
اَنیِطْعُأ 605 ٍْعبَِسب : اْنلُِّضفَو  ًاّتِس  انیِطْعا  ُساّنلا ! اَهُّیَأ 

371 ًاناْطلُس ...  يأَر  ْنَم  : » َلاق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َّنِإ  ُساَّنلا ؛ اَهُّیَأ 
364 ْنَم ...  یلِإ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ٌةَرِذْعَم  اهَّنإ  ُساَّنلا ! اَهُّیَأ 

366 ، 254 ُنَْحن ...  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  ُْنبا  اَنَأ  ُساَّنلا ! اَهُّیَأ 
361 ، 240 ِْفیَّسلا ... ، ِّدَح  یلَع  ُربِصَی  ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف  ُساَّنلا ! اَهُّیَأ 

َْمل 573 ْنَم  َو  ِینَفَرَع ، ْدَقَف  ِینَفَرَع  ْنَم  ُساّنلا ! اَهُّیَأ 
ٍوْرَج 213 ْنِم  َْکنِم  ِیتَّیِّرُِذل  ٍءوُس  ِمْوَی  ُّيَأ  َو  َْکنِم ، ِیتَّمُِأل  ٍمْوَی  ُّيَأ 
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326 ُتْجَرَخ ...  ْدََقل  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب 
ْنیَْنثإلا 548 ِمْوَی  یف  ُهُرَکْسَع  یحْضَأ ]  ] ْنَم ِیبَِأب 

368 ِینَْتلَتَق ...  ْنِإَف  ََّیلِإ ، ْزِْربا  َو  َُکباحْصَأ  َو  یباحْصَأ  َزََرب 
360 ٌرَبَخ ...  اناتَأ  ْدَقَف  ُدَْعب ؛ اَّمَأ  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

383 ، 355 ، 341 ، 333 ، 256 َیلِإ ...  ٍِّیلَع ، ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َنِم  ِمیِحَّرلا . ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
329 ُْنیَسُْحلا ...  ِِهب  یصْوَأ  ام  اذه  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

ُُهتاکََربَو 551 ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ٍبَسَتُْحم  ٍدیهَش  ْنِم  ُمالَّسلا  یّنِم  َْکیَلَعَو  ٍمِشاه  یَنب  َرَمَق  ای  افَْعلا  َكَدَْعب 
247 ِةاکَّزلا ...  َو  ِةالَّصلا  یَلَع  َءایْشَأ : َۀَسْمَخ  یَلَع  ُمالْسِْإلا  َِیُنب 

679 ِبَلَّطلا ...  َو  ِهِِّیبَن  ِۀَّنُس  َو  ِهَّللا  ِباتِک  یلَع  ینوُِعیاُبت 
َنیِهلاو 421 انوُُمتْخَرْصَتْسا  َنیحَفَأ  ًاحَْرت ، َو  ُۀَعامَْجلا  اَُهتَّیَأ  ْمَُکل  ًاّبَت 

َّبَّرلا 80 ُطِخُْسی  ام  ُلوُقَن  َو ال  ُْبلَْقلا ، ُعَجُوی  َو  ُْنیَْعلا ، ُعَمْدَت 
ِیتَعافَش 59 ُهَّللا  ُمَُهلانَأ  ال  يِدَْعب ، ْنِم  ُۀَیِغاْبلا  ُۀَئِْفلا  ُُهُلتَقَت 

ْنِم 190 ْمُهَلُجْرَأ  َو  ْمُهَیِْدیَأ  ُعَطْقَی  َو  ْمُُهُلتْقَی  ِمالْسِْإلا ، ِلْها  یلَع  ُهَتْطَّلَس  َُّمث 
ِهیِقَّتَی 50 َنَّمِم ال  ِهِراد  ِیف  ْنَم  ُُرمْأَی  َو  ِهیِْکبَی  َو  مالسلا  هیلع  َنیسُْحلا  ُبِْدنََیل  َُّمث  ... 

َبارَّشلا 292 ُبَرْشَی  ٌمالُغ  َوُه  َو  َکَْنبا  َْتیَّلَو  َُّمث 
یِعِجْرإ 436 ًاْریَخ ، ِیْتَیب  ِلْهَأ  نِم  ُْمتیزُج 

747 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
َۀَّیَمَأ 690 ِیَنب  یَلَع  ٌَۀلوقْعَم  اَْینُّدلا  َّنَأ  ُّناَّظلا  َّنُظَی  یَّتَح 

331 یْلتَق 261 ، َو  ِِهْلتَِقب  ُهَرَبْخأ  ِهللا  َلوُسَر  َّنأ  یبأ  ینَثَّدَح 
ًانیَسُح 43 َّبَحَأ  ْنَم  ُهَّللا  َّبَحَأ  ٍنیَسُح  ْنِم  اَنَأ  َو  یّنِم  ٌنیَسُح 

مُْکَیلِإ 78 اوُّنَح  ُْمتْشِع  ْنِإ  َو  ْمُْکیَلَع  اْوََکب  اهَعَم  ْمُّتِم  نِإ  ًۀََطلاُخم  َساَّنلا  اوُِطلاخ 
279 ام ...  َکَتَعیش  اْنلَتَق  َْول  انَّنِکل  ُۀَیِواعُم ، ای  ُمْوَْقلا  َکُمْصَخ 

ْمِِهباقِر 46 یلَع  َكُولَمََحل  ُمَلْعَأ  ام  َْکنِم  ُساَّنلا  ُمَْلعَی  َْول  ِهَّللاَوَف  ِینْعَد !
380 اَذِهب ...  ِیبَأ  َّرَم  ْدََقل  َو  ٍءالَب ، َو  ٍبْرَک  ُتاذ 

اِهْتقَو 472 ُلَّوَأ  اذه  ْمَعَن ، َنیرِکاَّذلا ! َنیِّلَصُْملا  َنِم  ُهَّللا  َکَلَعَج  َةالَّصلا ، َتْرَّکَذ 
396 َْمل ...  َو  اوُظِعَّتَی  ْمَلَف  ْمُُهتْظَعَو  َو  اوُرَّکَُذی ، ْمَلَف  ْمُُهتْرَّکَذ 

اهیف 409 َو  ینَشَْهنَِتل ، َّیَلَع  ْتَّدَش  ْدَق  ًابالِک  َّنَأَک  ُْتیَأَر 
یْلبَیال 465 ٍْکُلم  یلإَو  اهیف  امَو  اْینُّدلا  َنِم  ٍْریَخ  َیلإ  ُْحر 

ِهَّللا 362 ِْحَور  یلِإ  َراص  ْدَقَلَف  ًاِملْسُم  ُهَّللا  َمِحَر 
َنیح 465 َباَذَْعلا  اُوبَجْوَتْسا  ِدَق  ْمُهَّنإ  ُهَّللا  َکَمِحَر 

444 ُِملْسُم ! اَی  ُهَّللا  َکَمِحَر 
َیِّلَُصن 472 یّتَح  اَّنَع  اوُّفُکَی  ْنَأ  ْمُهُولَس 

ِءامَّسلا 193 ُلْهَأ  َو  ْمَُهل  ُهَّللاُبِضْغَی  ٌساَن ، َءارْذَِعب  ُلَتُْقیَس 
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یمَدَو 609 یمَْحلَو  يرََشبَو  يْرعَش  اِهب  َدِهَش 
ِیَنب 132 اهَداتْوَأ  ْلَعْجاَو  ِةَرُْکلاَک ، اهْرِدَأَف  ٍّيِدَع  َو  ٍْمیَت  َدَْعب  َْکَیلِإ  ْتَراص 

ُۀَّنَْجلا 484 ُمُکَدِعْوَم  َّنِإ  ٍلیقَع  َلآ  ًاْربَص 
ِهَّللاَو 485 ِیْتَیب  َلْهَأ  ای  ًاْربَص  ِیتَموُمُع ، ِیَنب  ای  ِتْوَْملا  یَلَع  ًاْربَص 

ِینوُدِقْفَی 107 یَّتَح  ََکل  اهَنوُْدُبی  َال  ٍمْوَق  ِروُدُص  ِیف  ُِنئاغَص 
انیْکبَت 559 َو  ْمُُکلاجِر ، اُنُلتْقَت  ِۀَفوُْکلا ، َلْهَأ  ای  ْهَص 

كَدَْعب 551 اْینُّدلا  ّنإَف  َرِهاّطلا ، َكَدَسَج  ْتَنَّمَضَت  ٍضْرَِأل  یبوُط 
ٍرَذَح 414 یلَع  اْینُّدلا  َنِم  اُونوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  ِهَّللاَدابِع !

551 افَْعلا 480 ، َكَدَْعب  اْینُّدلا  یَلَع 
یِکاوَْبلا 78 ِْکبَْتلَف  ٍرَفْعَج  ِْلثِم  یلَع 

748 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ِیباحْصَأ 455 َةامُحَو  یِسْفَن  ُبِسَتْحأ  ِهَّللاَْدنِع 

ُۀَمْحَّرلا 76 ُلِْزنَت  َنیِحلاَّصلا  ِرْکِذ  َْدنِع 
ْمُِکنیِد 230 َنُود  ْمُکَسُْفنَأ  اُولَعْجاَف  ٌَۀلِزان  َْتلََزن  اذإَف 
اُنِلتاُقی 376 ْنَّمِم  َنوُکَت  ْنَأ ال  َهَّللا  ِقَّتاَف  انْرُْصنَت  ّالِإَف 

يوَْهلا 231 اوُُمتْکا  َو  َصْخَّشلا ، اوُفْخأ  َو  ِضْرَْألِاب ، اوُقِْصلاَف 
اذاِملَف 142 اَّلِإ  َو  ِۀَّمُْأِلل ، ًاحالَص  ُهارَأ  اِمب  ِلاْملا  اَذه  ِیف  ُمُکْحَأ  ََّیلِإ ، َْرمَْألا  َّنِإَف 

َُهل 144 ُرْصَّنلا  َناک  ُْثیَح  ُهَْتلَذَخ  َو  ََکل  ُرْصَّنلا  َناک  ُْثیَح  َناْمثُع  َتْرَصَن  امَّنِإ  َکَّنِإَف 
418 ًاَرثا ...  َنوُّکُشَتَفَأ  ِلْوَْقلا ، اَذه  ْنِم  ٍّکَش  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإَف 

َبَهْذَی 200 َو  ُّقَْحلا  اَذَه  َسِرَْدنَی  ْنَأ  ُفاَخَأ  یِّنِإَف 
ٍْتَیب 31 َلْهَأَال  َو  ِیباحْصَأ ، ْنِم  ًاْریَخ  َو ال  َیلْوَأ  ًاباحْصَأ  ُمَلْعَأ  یِّنِإَف ال 

ٍقیِدَص 61 َو  ٍّوُدَع  َّلُک  ِهَّللاَو  ْتَْکبَأَف 
یلْکَّثلا 57 َءاُکب  ُلِیئَْربِج  َو  ُمَدآ  یکَبَف 

امُِکتاساُومَو 437 َِکلذ  ْنِم  امُکِدْجَِوب  یِخَأ  ْیَْنبا  ای  ُهَّللا  ُمُکازَجَف 
ًاشَطَع 399 یحوُر  ْتَّفَج  ْذا  ِهَّللاُْدبَع  ُلَتُْقی  َکُّمَع  َكاِدف 

ٍنَه 130 َو  ٍنَه  َعَم  ِهِرْهِِصل ، ُرَخْآلا  َلام  َو  ِِهنْغِِضل  ْمُْهنِم  ٌلُجَر  اغَصَف 
81 َنوُکاْبلا 52 ، ِْکبَْیلَف  ِْنیَسُْحلا  ِْلثِم  یلَعَف 

ِِهتایَح 244 ِیف  َلاق  ْدَق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  ُْمتِْملَع  ْدَقَف 
ِْهیَلَع 54 َدَجَس  َو  ِِهتَداَّجَس  یلَع  ُهَّبَص  ُةالَّصلا  ُْهتَرَضَح  اذِإ  َناکَف 

اَّنَع 197 ُسِبْحََتل  َکَّنِإ  َو  َلِیلَْقلا  اَّلِإ  اَنِّقَح  ْنِم  َْکیَدَی  ِیف  اَّمِم  اَنِیتُْؤت  اَم  يِرْمَعَلَف 
َوُه 647 َو  ِِهتَرَصْخِِمب  یبَأ  َْرغَث  ُعَْرقَی  َناک  ْدَقَلَف 

662 ِّبُْحلِاب ...  ُِحناوَْجلا  َُهل  ُّزَتْهَت  ِضْرَْألا  ِیف  ٍدیِهَش  ْنِم  امَف 
ُْخیَش 591 ای  یبْرُْقلا  ُنْحَنَف 
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ُْخیَش 592 ای  ِةَراهَّطلا  ِۀَیِآب  انَصَّصَخ  َنیذَّلا  ِْتیَْبلا  ُلْهأ  ُنْحَنَف 
اوُّرَسَأ 106 َو  اوُمَلْسَتْسا ، ِنِکل  َو  اوُمَلْسَأ  اَم  َۀَمَسَّنلا ، َأََرب  َو  َۀَّبَْحلا ، َقَلَف  يِذَّلاَوَف 

677 ْنَِمب ...  انِّوُدَع  ْنِم  اَنل  َرَصَْتنا  َهَّللا  َّنَأ  ُتْدَدََول  ِهَّللاَوَف 
َۀَیآلا 591 ِهِذه  َْتفَرَع  ْلَهَف 

749 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
ِیَنبُْدنَی 76 َبِداوَّنلا  اذَک  َو  اذَک  یلام  ْنِم  ِْفقْوَأ  ُرَفْعَج  ای  یبأ : ِیل  َلاق  َلاق :

ًاناشْطَع 647 ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْنبا  َِلُتق  ًاِعئاج ، ِهَّللاِلوُسَر  ُْنبا  ِلَُتق 
َكُولَتَق 480 ًامْوَق  ُهَّللا  َلَتَق 

اِنباکِر 381 ُخانَم  ِهَّللاَو  انُهاهَف  اْهنِم ، اُولَحَْرت  َو ال  اوُِفق 
ِرَْکنُْملا 239 ِنَع  ُیْهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ُْرمَْألا  ِۀَعیرَّشلا  ُماِوق 

410 اوُأَّضََوت ...  َو  ْمُکِداز ، َرِخآ  ْنُکَی  ِءاْملا  َنِم  اُوبَرْشاَف  اُومُوق 
386 ْذِإ ...  اَّمَأَف  َمِْدقَأ ، ْنَأ  اذه  ْمُکِرْصِم  ُلْهَأ  ََّیلِإ  َبَتَک 

ٍعاطُم 438 ٍمیرَک  ٍروُفَغ  ٍّبَر  یلَع  ُمِْدقَأ  َْلب  َْتبَذَک 
ُهُمِّلَکُم 317 َو  ِْهَیلِإ  ٍضام  ّینِإَف  ِلُجَّرلا  اَذه  ِباِبب  اُونوُک 

اَّلِإ 387 َوُه  ْلَهَف  ًاَدبا ، َِکلِذب  َدایِز  َْنبا  َبیجِأ  ال 
ِِقلاْخلا 382 ِةاضْرَم  یلَع  ْمِهِسُْفنَأ  َةاضْرَم  اوَُرثآ  ٌمْوَق  َحَْلفَأ  ال 

يِّدَج 54 َُۀبُْرت  اَّلِإ  ٌۀَمَّرَُحم  انل  ٍَۀبُْرت  َّلُک  َّنِإَف  ِِهب ، اوُکَّرَبَِتل  ًاْئیَش  یَتبُْرت  ْنِم  اوُذُخَْأت  ال 
یِّنِإَف 192 ِیباِیث ، ِیف  ِینُوِنفْدا  َو  ًاَمَد  یِّنَع  اُولِسْغَتَال  َو  ًادیِدَح  یِّنَع  اوُِقلُْطت  َال 

ِهَّللا 609 َنِم  ُرَبْکَأ  َءْیَش  ال 
ِمالْسِْإلا 175 ِیف  َرارِضَال  َو  َرَرَض  َال 

ِهِْربَق 53 َْدنِع  ِهِیثَْرت  امَک  َو  َنوُدِْشنَت  امَک  ال ،
346 ْنا ...  ْنِم  ََّیلا  َّبَحا  اذَک  ٍناکَِمب  ِهَّللاَو  َلَْتقا  ْنَِأل 

اهُصیمَق 618 َو  اُهتَدالِق ، َو  اُهتَعَنْقِم ، َو  ٍدَّمَُحم ، ِْتِنب  َۀَمِطاف  ُلَْزغَم  ِهیف  َّنِأل 
ُهَِلتاق 668 اُوُلتْقَت  ْنَأ  َنُود  َرْذُع  ِهَّللاَو ال  ال 

334 ًاَدبَأ ...  َقیرَّطلا  اَذه  ُْتقَراف  ال  یّمَع ! َْنباَی  ِهَّللاَو  ال 
َنْضَکارَتَی 51 ِیتاَنب  َو  ِیئاِسن  یلِإ  ُتْرَظَن  ِزِیلْهِّدلا  ِیف  ام  ُراَّنلا  ِتَذَخَأ  اََّمل  ْنِکل  َو  ال ،

َِکلَِذب 186 اَّلِإ  ُْرمَْألا  اََنل  ُمیِقَتْسَی  َال 
َمْوَْیلا 77 َُهل  َیِکاَوبال  ُةَزْمَح  َّنِکل 

ْمِهِرِخآ 137 ِْدنِع  ْنِم  اهُولُخْدَی  یَّتَح  َۀَّیَمُأ  ِیَنب  اُهْتیَطْعََأل  ِۀَّنَْجلا  َحِیتافَم  يِدَِیب  َّنَأ  َْول 
َُکْلثِم 194 ٌۀَئاِم  يِْدنُج  ِیف  َّنَأ  َْتَیل 

370 ِتْوَْملا ...  َنَوْها  ام  َتْوَْملا ، ُفاخَی  ْنَم  ُنْأَش  ِینْأَش  َْسَیل 
750 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

680 َِیئُرَال ...  َو  ْتَبَضَتْخاَال ، َو  ٌۀَّیِمِشاه ، ْتَلَحَتْکا  اَم 
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576 اًلیمَج 25 ، ّالِإ  ُْتیَأَر  ام 
400 َنُولِصَی ...  َْفیَکَف  اْینُّدلا  َنِم  یلْسَن  َعَطْقَِیل  ُهَّللا  َناک  ام 

260 َّنأ ...  ْنوُِرفاوَتُم  ْمُه  َو  ِْتیَْبلا  َلْهأ  ُّکُشَن  اّنُک  ام 
388 َرَفَغ ...  َو ال  اًلِجاع ، َکِشاِرف  یلَع  ُهَّللا  َکََحبَذ  ََکلام ،

ُْتُلق 577 اِمب  َثَفَن  يرْدَص  ْنِکلَو  اًْلغَُشل ، ِۀَعاجَّسلا  ِنَع  یل  َّنِإ  ُۀَعاجَّسلاَو ؟ ُةَأْرَْمِلل  ام 
ُهَْفنَأ 146 ِْبلَْکلا  ِۀَسْحَلَک  اَّلِإ  ِْرمَْألا  اَذَه  ْنِم  اَنل  ام 

243 ُُمْتنَفَد ...  َو  َرَْکنُْملا ، ُُمتْرَهْظَأ  ْمُکَّنِکل  َو  ُْتیَتآ ، اذِهل  ام 
382 ُۀَِملَک ...  ِْهیَلَع  ْتَّقَح  ْدَق  ُهَّنَِأل  ٌباوَج ؛ يِْدنِع  َُهل  ام 

یتَوْخإَو 549 ِیبَأ  َو  يِّدَج  َۀَّیَِقب  ای  َکِسفَِنب  ُدوَُجت  َكارَأ  ِیلام 
يرَی 55 اِمل  مالسلا  امهیلع  ٍّیلَع  َْنب  َْنیَسُْحلا  َراز  ُهَّنَأ  یَّنَمَتَی  َوُه  َو  اَّلِإ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ٍدَحا  ْنِم  ام 

ْنِإ 199 َو  اَنْرَقَْتفِإ  ُهاَْنبَبْحَأ  ْنِإ  ٍِبلاَط ، یبأ  ِْنب  ِِّیلَِعب  ُعَنْصَن  اَم  يرْدَن  اَم 
مُهَءاِسن 614 َنُویْحَتْسَی  َو  ْمُهَءاْنبَأ  َنوُحِّبَُّذی  َنوَعِْرف  ِلآ  یف  َلِیئارْسِإیَنب  ِْلثِم 

ُدیزَی 609 ای  َكُّدَج ؟ ْمَأ  يّدَج  اذه  ٌدَّمَُحم 
َنایْفُس 278 ِیبَأ  ِْنب  ِۀَیِواعُم  یلِإ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َنِم 

239 َوُهَف ...  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َرَما  ْنَم 
ُۀَنَْعل 221 ِْهیَلَع  َو  ُهَّللا  ُهَفاَخَأ  ِۀَنیِدَْملا  َلْهَأ  َفاَخَأ  ْنَم 

ُۀَّنَْجلا 52 ُهَلَف  یکابَت  ْنَم  َو  ُۀَّنَْجلا ، ُهَلَف  ًاَدِحاو  یْکبَأ  َو  یَکب  ْنَم 
اْینُّدلا 86 َِجئاوَح  َُهل  ُهَّللا  یَضَق  اروُشاع  َمْوَی  ِهِِجئاوَح  ِیف  َیْعَّسلا  َكََرت  ْنَم 

مالسلا 56 امهیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِراَّوُز  ْنِم  ْنُکَْیلَف  ِۀَمایِْقلا ، َمْوَی  ٍرُون  ِِدئاوَم  یلَع  َنوُکَی  ْنَأ  ُهَّرَس  ْنَم 
ِتْوَْملا 56 ُةَرْکَس  ِْهیَلَع  َنَّوَهَت  َو  ِۀَمیِْقلا ، َمْوَی  ِهَّللا  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  ُهَّرَس  ْنَم 
انَعَم 24 ْلَحْرَْیلَف  ُهَسْفَن  ِهَّللا  ِءاِقل  یلَع  ًانِّطَُوم  َو  ُهَتَجْهُم  ًالِذاب  انِیف  َناَک  ْنَم 

َُهل 77 َزازْعِإ  ال  ِْهیَلَع ، َیِکاَوبال  ٌتِّیَم 
ٌْنیَد 413 ِْهیَلَع  ٌلُجَر  یعَم  َلَتُْقی  ْنَأ ال  ِدان 

413 ِْهیَلَع ...  ٌلُجَر  یعَم  َّنَِلتاُقی  ْنَأ ال  ِساَّنلا  ِیف  ِدان 
ٍدَّمَُحم 557 ِلآ  يراسا  ُنَْحن 

751 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
457 َهَّللا 456 ، َلوُسَر  ْءَْرقاَف  ِۀَّنَْجلا  ِیف  یِمامَأ  َْتنَأ  ْمَعَن ،

َكَِرثَأ 466 یلَع  امُهاْقلَأ  اَنَأَو  ْمَعَن 
ََکل 440 ُرِفْغَیَو  َْکیَلَع  ُهَّللا  ُبُوتَی  ْمَعَن ،

َنایْفُسِیبَأ 257 ِلآ  ْنَع  ْمُْهلُذْخا  َو  ِیتَعاط ، َیلِإ  َساَّنلا  ُْعداَو 
240 ٍمامِإ ...  َْدنِع  ٍلْدَع  ُۀَِملَک  ِهِّلُک  َِکلذ  ْنِم  ُلَْضفا  َو 

332 َیلِإ ...  ْجُرْخَأ  َْمل  ْنِإ  َو  َِکلذَک ، ٌلُوتْقَم  یِّنِإ  ِهَّللاَو 
ِدیبَْعلا 32 َرارَف  ُِّرفَأَال  َو  ِلِیلَّذلا ، َءاطْعِإ  يِدَِیب  ْمُکیِطْعُأَال  ِهَّللاَو 
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ُهَعَم 578 یْنُلْتقاَف  ُهَْتلَتَق  ْنِإَف  ُُهقِرافا ، ِهَّللاَو ال 
ًاَدبَأ 145 ِْنیَمْوَی  َۀَیِواعُم  ُلِمْعَتْسَأ  ِهَّللاَو ال 

251 ًابَأ ...  ُْهنِم  ٌْریَخ  َوُه  ْنَم  َتْکََرت  ْدََقل  ِهَّللاَو 
ُُهتْدَدََرل 146 ُءامْالا  ِِهب  َِکُلم  َو  ُءاسِّنلا  ِِهب  َجِّوُُزت  ْدَق  ُُهتْدَجَو  َْول  ِهَّللاَو 

215 ِءاَمَّسلا ! َنِم  ِةَراَجِْحلِاب  یَمُْرن  ْنَأ  اَنْفِخ  یَّتَح  َدیِزَی  یَلَع  اَنْجَرَخ  اَم  ِهَّللاَو 
547 ٌنیَسُح 61 ، اذه  ءامَّسلا ، ُکیلَم  َْکیَلَع  یّلَص  هادَّمَُحماو !

233 هلآ ...  هیلع و  هللا  یلص  ِهِِّیبَن  ِۀَّنُس  َو  ِهَّللا  ِباتِک  یلا  ْمُکوُعْدا  اَنا  َو 
243 ُدیِرا ...  يِّدَج ، ِۀَّمُأ  ِیف  ِحالْصِْإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  امَّنِإ  َو 

241 َنْوَرَی ...  اُوناک  ْمُهِّنَِأل  ْمِْهیَلَع ، َِکلذ  ُهَّللا  َباع  امَّنِإ  َو 
َباَرَّشلا 216 ُبِرْشَی  ِناَْملِْغلا ، َنِم  ٌماَلُغ  َِکْنبِإ ، ِۀَْعیَِبب  َساَّنلا  َكُذْخَأ  َو 

ٍمِشاهَک 99 ُۀَّیَمُأ  َْسَیل  ْنِکل  َو  ُنَْحن  َِکلذَکَف  ٍفانَم » ِْدبَع  ُوَنب  ّانِإ  : » َُکلُوق اَّمَأ  َو 
ُرَثْکَأ 101 ْمُه  َو  انِسوُُفِنب ، ِتوُْملا  َْدنِع  ُحَمْسَأ  َو  انیِْدیَأ ، ِیف  اِمل  ُلَْذبَأَف  ُنَْحن  اَّمَأ  َو 

َكَِرثَأ 451 یَلَع  ْمُهاَْقلَأ  اَنَأَو 
ٍۀَمَّهَفُم 564 ُْریَغ  ٌۀَمِهَف  ٍۀَمَّلَعُم ، ُْریَغ  ٌۀَِملاع  ِهَّللاِدْمَِحب  ِْتنَأَو 

َِۀلالَّضلا 234 ِةَْریَحَو  َِۀلاهَْجلا  َنِم  َكَدابِع  َذِْقنَتْسَِیل  َکیف  ُهَتَجْهُم  َلََذبَو 
ُنالَسَع 262 اهُعَّطَقَتَت  یلاصْوَِأب  ّینَأَک  ِهِیقال ، اَنَأ  َعَرْصِم  ِیلَرَّیَخ  َو 

253 ، 232 ٍعاِرب ...  ُۀَّمُْألا  ِتَِیُلب  ْدَق  ْذا  ُمالَّسلا  ِمالْسِْإلا  یَلَع  َو 
ِعیبَّرلا 139 َۀَْتِبن  ِِلبِْإلا  َۀَمْضِخ  ِهَّللا  َلام  َنوُمِضْخَی  ِهِیبَأ  ُوَنب  ُهَعَم  َماق  َو 

اَنِْغلا 217 َو  ِرْمَْخلا  ِبْرُش  َو  ِفِزاَعَْملِاب  َرَهَتْشا  ِدَق  َناَک  َدیِزَی  َّنَأ  َِيُور  ْدَق  َو 
752 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ٍۀَلیِمَج 172 ٍۀَِّین  َو  ٍَۀباَنِإَال  َو  ٍحیِحَص  ِداِقتْعا  ِْریَغ  ْنِم  ِةَْریَغُْملا  ُماَلْسِإ  َناَک  َو 
اُنتَعیِش 189 ْتَِلتُقَف  مالسلا  هیلع  ِنَسَْحلا  ِتْوَم  َدَْعب  َۀَیِواعُم  َنَمَز  ُهُرَبِک  َو  َِکلذ  ُمَظِع  َناَک  َو 

َةَراَجِْحلا 173 ُُهتْعَْبتََأل  ِةَْریَغُْملِاب  ُتْرَفَظ  ْنِإ  ُلوُقَی : َِکلذ  َدِْعب  ٌِّیلَع  َناَک  َو 
َعَرْصَم 114 َرُکْذَن  ْنَأ  اُنبْسَح  َو  ٍدُحُأ ، َو  ٍرَْدب  ِیف  اهْالتَِقل  اذِهب  ُرَْأثَت  امَّنَأَک  َو 

ُُمتْحَبْصَأَف 157 ْمُکاْینُد  َمامَأ  ْمُُکنیِد  َو  َنیّفِص  یلِإ  ْمُِکبَدَْتنُم  ِیف  ُْمْتنُک  َو 
ًۀَبْهَر 106 اَّمِإ  َو  ًۀَبْغَر  اَّمِإ  ِنیِّدلا : ِیف  َلَخَد  ْنَّمِم  ُْمْتنُک  َو 

ِقیِصَّللاَک 100 ُحیِرَّصلا  َال  َو 
ٌةَرَفَز 481 َکیبَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُنُکْسَتالَو 

اهُراَُّجف 163 َو  اهُؤاَهَفُس  َۀَّمُْألا  ِهِذه  َْرمَأ  َِیلَی  ْنَأ  یسا  ِینَّنِکل  َو 
239 ِلِیبَس ...  ِیف  ُداهِْجلا  َو  اهُّلُک  ِِّرْبلا  ُلامْعَأ  ام  َو 

377 یَیْحَی ...  َْسأَر  َّنَأ  ِهَّللا  یَلَع  اْینُّدلا  ِناوَه  ْنِم  َو 
ِۀَلِجْآلا 158 ِیف  ْمُهُدْهُز  َو  ِۀَلِجاْعلا ، َیلِإ  ْمُْهنِم  ِروُهْمُْجلا  ُْلیَم  َو 

258 ْدَق ...  َو  ْمُُهلُسُر ، َو  ِۀَفوُْکلا  ِلْهَأ  ُُبتُک  ِهِذه  َو 
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322 ْدََقل ...  ٌقِساف ! ٌلُجَر  َوُه  َو  َدیزَی  ِۀَْعیَِبب  ینُُرمَْأتَأ  َکَْحیَو !
ٍرْجُح 193 ِباحْصَأ  َو  ٍرْجُح  ْنِم  َُهل  اًْلیَو 

ِقُولْخَملا 604 َةاضْرَم  َْتیَرَتْشا  ِدََقل  ُبِطاْخلا ! اَهُّیَأ  َکَْلیَو 
387 َكُداعَم ... ؟ ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َهَّللا  یِقَّتَت  اَّمَأ  ٍدْعَس  َْنباَی  َکَْلیَو 

323 اَّنِإ ...  َو  ٌسْجِر ، َکَّنِإَف  یّنَع  َْکَیلِإ  ُناوْرَم ! ای  َکَْلیَو 
یلْوق 420 اوُعَمْسَتَف  ََّیلِإ  اُوتِْصنَت  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ام  ْمُُکْلیَو 

276 یل ...  َِدلُو  َْول  ِمُدُْألا ، ِۀَغاَّبَد  ِءاقْرَّزلا  َْنبا  یَلَع  یْلیَو 
ُنالُف 393 ای  َكُرْصَق  اذه  َو  ُنالُف ، ای  َُکلِْزنَم  اذه 
اِنباکِر 379 ُخانَم  انُهه  ٍءالَب ، َو  ٍبْرَک  ُعِضْوَم  اذه 

262 اَّلِإ ...  ْمُهارَأ  َو ال  ََّیلِإ ، ِۀَفوُْکلا  ِلْهَأ  ُُبتُک  ِهِذه 
318 اًلیلَع ...  َناک  ُهَّنِإَف  ٍرَبَخ  ُۀَِنئاک  َۀَیِواعُم  ْنِم  ْمُکاتَأ  ْلَه 

ْمُکَْنَیب 574 َلیِح  ُةَرَکَْملا ! ُةَرَدَْغلا  اَهُّیَأ  تاْهیَه !
665 ، 423 ، 32 ، 24 َۀَّلِّذلا 23 ، اَّنِم  َتاْهیَه 

753 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
346 ینُوکُْرتَی ...  َْنل  َمْوَْقلا  َّنِإ  ِساَّبَع  َْنبا  اَی  َتاْهیَه  َتاْهیَه 

339 ْنِإ ...  َو  ینوُکُْرتَی  َمْوَْقلا ال  َّنِإ  َرَمُع ! َْنباَی  َتاْهیَه 
25 ْمِهِعِجاَضَم ...  یلإ  اوُزرَبَف  َْلتَْقلا ، ُمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبَتَک  ٌمْوَق  ِءالُؤه 

666 ِهَّللا ؟ ِلوُسَر  ُتاِنب  ُبَلُْستَأ  ٍِلئاو ، ِْنب  ِرَْکب  َلآ  ای 
ُِکتاوَخَأ 363 ِیتاَنب  َو  ِكُوبَأ  اَنَأ  ِیتَْنبِإ ، ای 

ِّرَّذلا 405 ِِملاع  ْنِم  یباحْصَأ  ِءالُؤه  َّنِإ  یِملْعا ، ُهاتْخا  ای 
ًۀَمِّسَبَتُم 405 ُِکْتیَأَر  ام  ِۀَنیدَْملا  َنِم  اْنلَحَر  ُْذنُم  ُهاتْخا  ای 

350 ُْنب ...  ُدیزَی  یَنلاتْغَی  ْنا  ُْتفِخ  ْدَق  یِخا  ای 
328 َتْرَشَأ ...  َو  َتْحَصَن  ْدََقل  ًاْریَخ ، ُهَّللا  َكازَج  یخَأ  ای 

328 ، 254 ٌأَْجلَم ...  اْینُّدلا  ِیف  ْنُکَی  َْمل  َْول  ِهَّللاَو  یِخَأ ! ای 
402 ِهَّللا ، ِءازَِعب  يّزَعَت  َو  َهَّللا  یقَّتا  ُۀَّیَخُأ  ای 

402 یّقَشَت ...  ال  یمَسَق ، يَّربُأَف  ِْکیَلَع  ُمِْسقُأ  ّینِإ  ُۀَّیَخُأ ! ای 
406 ٌدْصَق ...  ْمَُهل  َْسَیل  َمْوَْقلا  ِءالُؤه  َّنَأ  اوُمَلْعا  یباحْصَأ  ای 

332 ْنَأ ...  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َءاش  ْدَق  ُهاَّمُأ  ای 
331 یِّنَأ ...  َو  َِکلذ ، ُمَلْعَأ  ِهَّللاَو  اَنَأ  َو  ُهاَّما  ای 

ُۀَّنَْجلا 53 ُهَلَف  ًةَرْشَع  یْکبَأَف  ِْنیَسُْحلا  ِیف  َدَْشنَأ  ْنَم  َنوُراه  ابَأ  ای 
360 ُتْرَبَصَف ... ، یلام  اوُذَخَأ  َۀَّیَمُأ  ِیَنب  َّنِإ  َةَّرِه ! ابَأ  ای 

ِِهتَدالِِوب 59 ٍدْهَع  ُۀَبیِرَق  اهَّنِإَف  اذِهب  َۀَمِطاف  يِِربُْخت  ُءامْسَأ ال  ای 
اهُوُبلْطاَف 474 ُۀَّنَْجلا  ِهِذه  ِنآرُْقلا ! َۀَّمُأ  ای 
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ِهَّللا 84 ُلوُسَر  یلَع  َبارُّتلا  اُوثَْحت  ْنَأ  ْمُکُسُْفنَأ  َْتباطَأ  ُسَنَأ  ای 
ٌمارَح 559 اْنیَلَع  َۀَقَدَّصلا  َّنا  ِۀَفوُْکلا ! َلْهَأ  ای 

ًاْنیَسُح 571 ُْمْتلَذَخ  ْمَُکل  ام  ْمَُکل ! ًاءوُس  ِۀَفوُْکلا ، َلْهَأ  ای 
375 َكاْنیَتَأ ...  امَّنِإ  َکِْفیَس ، َو  َکِسَرَِفل  َكاْنئِج  ام  ِّرُْحلا ! َْنباَی 

ِكُوبَأ 119 ِِهب  َءاج  امِیف  يْوقَأ  َِکلذ  َو  ْمَعَن  َلاق : ِیباب ؟ َّیَلَع  ًاقِرُْحم  َكاُرتَأ  ِباَّطَْخلا ! َْنباَی 
340 َْمل ...  َو  يِدلاو ، ِّمَع  ُْنبا  َکَّنِإ  ٍساَّبَع ! َْنباَی 

337 ِْتِنب ...  َْنبا  اوُجَرْخَأ  ٍمْوَق  یف  ُلوُقَت  امَف  ٍساَّبَع ! َْنباَی 
754 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

358 َکُِملْعُأَف ...  ایْؤُّرلا ، اَهیف  ُبَذُْکت  ٌۀَعاس ال  اهَّنِإ  َّیَُنب  ای 
397 ْدَق ...  اُوبَهْذا  ٍِملْسُِمب ، ِْلتَْقلا  َنِم  ْمُُکبْسَح  ٍلیقَع ! یَنب  ای 

انُؤاِسن 630 ْتَِیبُسَو  اُنلافْطَأ ، ْتَِحبُذَو  اُنلاجِر ، ْتَِلُتق  ِهَّللاَو  انُهیه  ُِرباج  ای 
َْنیَسُْحلا 647 یِخأ  َْکَیلِإ  ٌۀیِعان  ّینِإ  هاَّدَج  ای 

يِّدَج 548 َتام  َمْوَْیلا  هابْرَک ! ای  هانْزُح ! ای 
ینِم 597 َو  َۀَّکَم  َْنباَی  ِهَّللا ! ِلوُسَر  َبیبَح  ای  ُهاْنیَسُح ! ای 

ٍرَْجبَأ 418 َْنب  َراَّجَح  ای  َو  یَعبَر ، َْنب  َثَبَش  ای 
َنآْرُْقلا 591 َْتأَرَق  ْلَه  ُْخیَش ! ای 

278 َو ...  یْنَیب  ُلوَُحت  َمالَع  ِهِّبَِرل ، ًایصاع  ِهِسْفَِنل ، ًاِملاظ  ای 
389 یِخَأ ... - ای  َْتنَأ - یِسْفَِنب  ْبَکْرا  ُساَّبَع ! ای 

424 َْنبا ...  َّیِعَّدلا  َکّیلَُوی  ْنَأ  ُمَعَْزت  ِینَُلتْقَت ؟ َْتنَأ  ُرَمُع  ای 
ِْهَیلِإ 33 ُرُْظنَت  َْتنَأ  َو  ِهَّللاِْدبَعُوبا  ُلَتُْقیَأ  ٍدْعَس ! َْنب  َرَمُع  ای 
ِطاطْسُْفلا 481 یلإ  ْمُکاخَأ  اُولِمْحإ  ٍمِشاه  ِیَنب  َناْیُتف  ای 

354 ، 233 َو ...  ِناْطیَّشلا ، َۀَعاط  اُومَِزل  ٌمْوَق  ِءالُؤه  َّنا  ُقَدْزَرَف  ای 
378 یّتَح ...  یِمَد  ُنُکْسَی  ِهَّللاَو ال  ُِّیلَع  ای  يَِدلَو  ای 

ِمالْسِْإلا 472 َِعیارَش  َتیسَنَأ  ٍدْعَس  َْنب  َرَمُع  ای  َکَْلیَو  ای 
386 اَذه ...  ْدِرا  َْمل  یِّنا  یِّنَع  َکَبِحاص  ْغَِّلب  اذه  ای 

َِۀلاْحلا 594 ِهِذه  یلَع  انآَر  َْول  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  َکُّنَظ  ام  ُدیزَی  ای 
755 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

755 ص :  اهبقل .....  صاخشا و  تسرهف 

«آ»
هیما 353 لآ 

هنمآ
« فلا »
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729 ، 721 ، 78 ، 76 ، 73 ، 72 ، 71 ، 70 ، 68 ، 66 ، 65 ، 55 ، 54 ، 53 ، 51 ، 50 مالسلا 48 ، مهیلع  راهطا  همئا 
662 ، 660 ، 428 ، 340 ، 49 مالسلا 48 ، هیلع  میهاربا 

688 ، 683 ، 682 ، 680 ، 679 ، 678 رتشا 677 ، میهاربا 
دیعس 447 نب  میهاربا 

658 هحلط 234 ، نب  میهاربا 
80 ربمایپ 67 ، رسپ  میهاربا 

،136 ، 133 ، 130 ، 129 ، 128 ، 125 ، 124 ، 123 ، 122 ، 116 ، 113 ، 112 ، 110 ، 108 ، 107 ، 100 ، 99 ، 98 ، 97 ، 44 دیدحلایبا 32 ، نبا 
،188 ، 187 ، 186 ، 185 ، 184 ، 183 ، 182 ، 181 ، 180 ، 179 ، 175 ، 173 ، 172 ، 171 ، 167 ، 166 ، 156 ، 155 ، 146 ، 142 ، 138 ، 137

686 ، 675 ، 278 ، 220 ، 202 ، 199 ، 196 ، 194 ، 189
،212 ، 208 ، 206 ، 205 ، 204 ، 193 ، 191 ، 190 ، 186 ، 184 ، 176 ، 170 ، 169 ، 157 ، 155 ، 132 ، 131 ، 98 ، 97 ، 96 ، 61 ریثا 46 ، نبا 
،526 ، 489 ، 476 ، 465 ، 447 ، 443 ، 439 ، 437 ، 436 ، 373 ، 357 ، 342 ، 320 ، 316 ، 313 ، 222 ، 221 ، 220 ، 219 ، 218 ، 215 ، 214

678 ، 677 ، 672 ، 671 ، 547 ، 543 ، 540 ، 536 ، 528 ، 527
قاحسا 116 نبا 

،341 ، 335 ، 334 ، 330 ، 328 ، 326 ، 325 ، 324 ، 323 ، 321 ، 320 ، 319 ، 258 ، 254 ، 253 ، 245 ، 244 ، 243 ، 232 ، 218 مثعا 147 ، نبا 
680 ، 678 ، 534 ، 409 ، 393 ، 392 ، 388 ، 385 ، 383 ، 376 ، 373 ، 369 ، 367 ، 364 ، 353 ، 344

631 يزوج 215 ، نبا 
يدبع 722 داّمح  نبا 
193 نیریس 175 ، نبا 

631 ، 524 ، 520 ، 517 ، 513 ، 506 ، 495 ، 494 ، 491 ، 489 ، 486 ، 466 ، 460 ، 431 ، 430 ، 314 ، 156 بوشآ 41 ، رهش  نبا 
،185 ، 178 ، 177 ، 131 ، 59 سابع 46 ، نبا 

756 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
622 ، 358 ، 347 ، 346 ، 341 ، 340 ، 338 ، 337 ، 336 ، 293 ، 258 ، 202

544 ، 204 ، 198 ، 136 ّهبر 118 ، دبع  نبا 
731 سدنرع 729 ، نبا 

534 ، 507 رکاسع 438 ، نبا 
667 ، 584 ، 583 فیفع 582 ، نبا 

220 ، 207 ، 187 ، 167 هبیتق 136 ، نبا 
613 ریثک 440 ، نبا 

دوعسم 45 نبا 
182 مجلم 175 ، نبا 

630 ، 627 امن 626 ، نبا 
يدودوم 201 یلعالاوبا 

ثراح 475 نب  فوتحلاوبا 
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لسالسلاوبا 488
212 یناهفصا 187 ، جرفلاوبا 

689 ، 649 ، 647 ، 640 ، 492 ، 454 ، 448 ، 447 مالسلا 33 ، هیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
سالسَللاوبا 488

یملسا 597 هزرب  وبا 
298 ، 251 ، 136 ، 132 ، 131 ، 129 ، 122 ، 120 ، 119 ، 118 ، 117 ، 116 ، 115 ، 109 رکبوبا 44 ،

یلع 492 نب  رکبوبا 
323 بارتوبا 184 ،

473 يدئاص 471 ، همامثوبا 
رفعجوبا 175
ءادردوبا 202

468 ، 401 ، 202 ، 118 ، 45 رذوبا 44 ،
634 ، 632 ، 629 ینوریب 626 ، ناحیروبا 

بنیزوبا 181
يردخ 417 دیعسوبا 

،191 ، 178 ، 170 ، 169 ، 165 ، 142 ، 138 ، 133 ، 132 ، 125 ، 123 ، 122 ، 121 ، 106 ، 105 ، 103 ، 102 ، 100 ، 97 ، 60 نایفسوبا 35 ،
685 ، 684 ، 655 ، 599 ، 595 ، 593 ، 323 ، 322 ، 321 ، 312 ، 288 ، 287 ، 282 ، 258 ، 253

يودع 176 راوسوبا 
يدنک 438 ءاثعشوبا 

يراصنا 128 هحلطوبا 
133 هرامعوبا 63 ،

لیبقوبا 534
سیقوبا 217
ؤلؤلوبا 127

498 ، 485 ، 472 فنخموبا 471 ،
یناسارخ 686 ملسموبا 

150 ، 138 يرعشا 134 ، یسوم  وبا 
174 ، 124 هریرهوبا 46 ،

بعک 118 نب  ّیبا 
حلاص 170 سابع  دمحا 

طیَمُش 682 نب  رمحا 
سیق 344 نب  فنحا 

لطخا 212
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قیرش 182 نب  سنخا 
542 دَثرَم 536 ، نب  سَنخا 

430 هیمانب 461 ، مهدا 
757 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

یلبرا 362
ثرح 454 نب  قرزا 

542 ، 536 ۀّیوح 49 ، نب  قاحسا 
ورمع 458 نب  ملَسا 

720 مالسلا 49 ، هیلع  لیعامسا 
59 ءامسا 58 ،

هلظنح 536 نب  دوسا 
دلاخ 536 نب  دوسا 

کلام 542 نب  دیسا 
سیق 187 نب  ثعشا 

650 ، 649 ، 491 ، 490 نینبلا 489 ، ما 
535 ، 498 ، 427 ، 247 ، 238 ، 199 ، 189 ، 84 ، 77 ، 62 مالسلا 50 ، هیلع  رقاب  ماما 

مالسلا 633 هیلع  يرگسع  نسح  ماما 
،163 ، 162 ، 158 ، 157 ، 156 ، 155 ، 110 ، 108 ، 100 ، 67 ، 57 ، 48 ، 47 ، 46 ، 45 ، 44 ، 43 ، 42 مالـسلا 41 ، هیلع  یبتجم  نسح  ماـما 
،293 ، 282 ، 277 ، 260 ، 253 ، 251 ، 248 ، 231 ، 227 ، 204 ، 202 ، 193 ، 189 ، 188 ، 187 ، 186 ، 184 ، 183 ، 174 ، 173 ، 172 ، 169

656 ، 607 ، 597 ، 580 ، 545 ، 527 ، 471 ، 468 ، 465 ، 451 ، 434 ، 433 ، 431 ، 413 ، 402 ، 401 ، 399 ، 356 ، 330 ، 314 ، 304
،54 ، 53 ، 52 ، 51 ، 50 ، 49 ، 48 ، 47 ، 46 ، 45 ، 44 ، 43 ، 42 ، 41 ، 37 ، 36 ، 35 ، 34 ، 33 ، 32 ، 31 ، 30 ، 27 مالسلا 24 ، هیلع  نیسح  ماما 
،89 ، 87 ، 86 ، 85 ، 84 ، 83 ، 82 ، 81 ، 79 ، 78 ، 75 ، 74 ، 72 ، 71 ، 70 ، 69 ، 68 ، 66 ، 65 ، 64 ، 63 ، 62 ، 61 ، 60 ، 59 ، 58 ، 57 ، 56 ، 55
،223 ، 218 ، 216 ، 213 ، 212 ، 207 ، 206 ، 205 ، 200 ، 195 ، 192 ، 190 ، 184 ، 183 ، 161 ، 126 ، 114 ، 113 ، 111 ، 110 ، 108 ، 90
،260 ، 259 ، 258 ، 256 ، 255 ، 254 ، 252 ، 251 ، 250 ، 249 ، 242 ، 241 ، 240 ، 237 ، 235 ، 234 ، 233 ، 232 ، 231 ، 230 ، 229 ، 228
،305 ، 301 ، 299 ، 297 ، 296 ، 293 ، 292 ، 291 ، 290 ، 289 ، 285 ، 280 ، 279 ، 278 ، 277 ، 276 ، 275 ، 272 ، 271 ، 264 ، 262 ، 261
،342 ، 341 ، 338 ، 337 ، 336 ، 335 ، 334 ، 333 ، 331 ، 330 ، 329 ، 326 ، 325 ، 324 ، 323 ، 320 ، 318 ، 317 ، 316 ، 315 ، 314 ، 306
،382 ، 381 ، 379 ، 378 ، 377 ، 376 ، 374 ، 372 ، 362 ، 360 ، 359 ، 358 ، 357 ، 356 ، 354 ، 353 ، 352 ، 351 ، 350 ، 348 ، 346 ، 344
،428 ، 420 ، 419 ، 415 ، 413 ، 410 ، 409 ، 405 ، 404 ، 403 ، 402 ، 401 ، 400 ، 396 ، 395 ، 394 ، 390 ، 389 ، 388 ، 387 ، 386 ، 384
،458 ، 457 ، 456 ، 455 ، 454 ، 453 ، 451 ، 450 ، 449 ، 448 ، 447 ، 446 ، 445 ، 444 ، 442 ، 441 ، 440 ، 439 ، 436 ، 435 ، 434 ، 430
،494 ، 493 ، 492 ، 491 ، 488 ، 487 ، 486 ، 484 ، 482 ، 476 ، 475 ، 474 ، 472 ، 471 ، 470 ، 468 ، 467 ، 465 ، 464 ، 462 ، 461 ، 460

،496 ، 495
758 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

،545 ، 543 ، 542 ، 541 ، 538 ، 537 ، 534 ، 532 ، 531 ، 527 ، 522 ، 520 ، 518 ، 513 ، 511 ، 508 ، 507 ، 504 ، 502 ، 500 ، 499 ، 498
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،594 ، 593 ، 589 ، 587 ، 586 ، 585 ، 581 ، 580 ، 579 ، 576 ، 575 ، 571 ، 570 ، 568 ، 565 ، 562 ، 560 ، 558 ، 557 ، 553 ، 551 ، 550
،632 ، 631 ، 630 ، 629 ، 628 ، 626 ، 625 ، 624 ، 622 ، 621 ، 618 ، 617 ، 616 ، 615 ، 614 ، 613 ، 612 ، 611 ، 604 ، 597 ، 596 ، 595
،663 ، 662 ، 661 ، 660 ، 659 ، 658 ، 657 ، 655 ، 650 ، 649 ، 648 ، 646 ، 644 ، 647 ، 643 ، 642 ، 639 ، 637 ، 636 ، 635 ، 634 ، 633
،709 ، 708 ، 707 ، 703 ، 702 ، 699 ، 698 ، 692 ، 690 ، 689 ، 687 ، 686 ، 675 ، 674 ، 673 ، 672 ، 671 ، 670 ، 668 ، 667 ، 665 ، 664

738 ، 737 ، 729 ، 722 ، 719 ، 717 ، 715 ، 714
249 ، 230 هرس 71 ، سدق  ینیمخ  ماما 

721 ، 552 ، 81 ، 64 ، 63 مالسلا 52 ، هیلع  اضر  ماما 
،470 ، 441 ، 411 ، 401 ، 400 ، 398 ، 393 ، 391 ، 378 ، 373 ، 275 ، 235 ، 234 ، 220 ، 82 ، 68 ، 54 ، 51 مالسلا 25 ، هیلع  داجـس  ماما 
،574 ، 573 ، 564 ، 558 ، 557 ، 552 ، 551 ، 549 ، 544 ، 540 ، 539 ، 536 ، 513 ، 505 ، 503 ، 502 ، 501 ، 500 ، 497 ، 484 ، 478 ، 477
،626 ، 621 ، 620 ، 619 ، 618 ، 617 ، 614 ، 613 ، 612 ، 611 ، 609 ، 605 ، 596 ، 595 ، 594 ، 593 ، 592 ، 591 ، 579 ، 578 ، 576 ، 575

692 ، 684 ، 680 ، 677 ، 676 ، 658 ، 648 ، 647 ، 644 ، 643 ، 642 ، 640 ، 639 ، 635 ، 634 ، 632 ، 631 ، 630 ، 629
،649 ، 648 ، 647 ، 634 ، 633 ، 541 ، 481 ، 350 ، 333 ، 234 ، 84 ، 82 ، 76 ، 71 ، 65 ، 63 ، 62 ، 55 ، 53 ، 51 مالسلا 50 ، هیلع  قداص  ماما 

720 ، 680 ، 658
565 ، 552 ، 76 مالسلا 54 ، امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما 

یبلک 62 سیقلاءرما 
380 هملس 332 ، ما 

640 ، 618 ، 615 ، 590 ، 589 ، 571 ، 559 ، 545 ، 537 ، 535 ، 507 ، 504 ، 498 ، 395 ، 275 ، 274 ، 273 ، 272 ، 214 موثلکّما 129 ،
436 بهو 435 ، ّما 

،129 ، 128 ، 127 ، 122 ، 121 ، 118 ، 117 ، 113 ، 108 ، 107 ، 106 ، 103 ، 101 ، 98 ، 63 ، 59 ، 58 ، 45 مالسلا 42 ، هیلع  یلع  نانمؤمریما 
،175 ، 173 ، 171 ، 168 ، 167 ، 163 ، 162 ، 155 ، 153 ، 152 ، 150 ، 149 ، 148 ، 147 ، 146 ، 145 ، 144 ، 141 ، 139 ، 136 ، 131 ، 130
،247 ، 239 ، 230 ، 203 ، 202 ، 200 ، 199 ، 195 ، 194 ، 191 ، 190 ، 189 ، 188 ، 187 ، 186 ، 185 ، 184 ، 183 ، 182 ، 181 ، 180 ، 179

،369 ، 356 ، 330 ، 306 ، 305 ، 304 ، 303 ، 300 ، 299 ، 289 ، 287 ، 285 ، 283 ، 280 ، 279 ، 276 ، 275 ، 260 ، 251 ، 248
759 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

،479 ، 477 ، 471 ، 470 ، 468 ، 466 ، 462 ، 460 ، 456 ، 453 ، 452 ، 451 ، 444 ، 442 ، 434 ، 433 ، 432 ، 431 ، 430 ، 425 ، 389 ، 382
،571 ، 570 ، 568 ، 567 ، 566 ، 565 ، 561 ، 551 ، 550 ، 546 ، 538 ، 532 ، 520 ، 512 ، 511 ، 510 ، 492 ، 490 ، 489 ، 486 ، 484 ، 481

687 ، 675 ، 667 ، 649 ، 647 ، 639 ، 622 ، 619 ، 611 ، 609 ، 608 ، 606 ، 605 ، 604 ، 603 ، 598 ، 596 ، 595 ، 579 ، 578 ، 577 ، 573
همیما 124

یئاط 430 دعس  نب  ۀّیما 
یلهاک 457 ثرح  نب  سنا 

کلام 417 نب  سنا 
،625 ، 622 ، 621 ، 620 ، 618 ، 615 ، 614 ، 611 ، 593 ، 592 ، 590 ، 587 ، 581 ، 576 ، 568 ، 547 ، 544 ، 541 مالسلا 25 ، مهیلع  تیبلها 

649 ، 640 ، 638 ، 637 ، 636 ، 635 ، 632 ، 631 ، 630 ، 629 ، 628 ، 627 ، 626
«ب»
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یبلک 536 میلس  نب  لدجب 
400 ینارحب 272 ،
بعک 536 نب  رحب 

هّیرحب 460
116 ، 115 يراخب 84 ،

بزاع 118 نب  ءارب 
442 ریضخ 435 ، نب  ریرب 

165 ، 155 ، 151 ةاطرا 150 ، نب  رسب 
ینادْمَه 486 طوخ  نب  رشب 

ورمع 430 نب  رشب 
644 ، 643 ، 642 ملذح 621 ، نب  ریشب 

لئاو 666 نب  رکب 
437 ، 278 ، 143 يرذالب 119 ،

«پ»
،102 ، 101 ، 95 ، 94 ، 93 ، 84 ، 80 ، 78 ، 77 ، 66 ، 61 ، 60 ، 58 ، 48 ، 47 ، 43 ، 42 ، 41 ، 33 ، 30 هلآ 25 ، هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ 
،132 ، 129 ، 127 ، 126 ، 123 ، 121 ، 120 ، 119 ، 117 ، 116 ، 115 ، 114 ، 113 ، 112 ، 111 ، 110 ، 109 ، 107 ، 106 ، 105 ، 104 ، 103
،201 ، 198 ، 194 ، 190 ، 184 ، 182 ، 179 ، 175 ، 174 ، 172 ، 170 ، 168 ، 166 ، 165 ، 163 ، 161 ، 157 ، 153 ، 143 ، 142 ، 135 ، 134
،295 ، 294 ، 285 ، 283 ، 282 ، 281 ، 277 ، 273 ، 272 ، 261 ، 260 ، 253 ، 251 ، 250 ، 239 ، 230 ، 221 ، 213 ، 207 ، 204 ، 203 ، 202
،328 ، 326 ، 325 ، 324 ، 323 ، 322 ، 321 ، 317 ، 316 ، 315 ، 314 ، 311 ، 310 ، 306 ، 305 ، 304 ، 303 ، 302 ، 301 ، 300 ، 299 ، 296
،383 ، 382 ، 380 ، 375 ، 372 ، 367 ، 366 ، 357 ، 354 ، 352 ، 351 ، 349 ، 347 ، 346 ، 345 ، 344 ، 338 ، 337 ، 336 ، 332 ، 331 ، 330

،422 ، 417 ، 416 ، 413 ، 409 ، 408 ، 407 ، 405 ، 402 ، 397 ، 395 ، 384
760 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

،504 ، 502 ، 501 ، 497 ، 485 ، 480 ، 479 ، 478 ، 474 ، 469 ، 467 ، 462 ، 457 ، 456 ، 451 ، 450 ، 449 ، 436 ، 435 ، 434 ، 433 ، 432
،546 ، 545 ، 544 ، 543 ، 542 ، 541 ، 540 ، 538 ، 537 ، 532 ، 531 ، 525 ، 523 ، 521 ، 518 ، 517 ، 516 ، 514 ، 513 ، 512 ، 511 ، 505
،597 ، 596 ، 595 ، 594 ، 592 ، 590 ، 587 ، 586 ، 585 ، 582 ، 581 ، 580 ، 579 ، 575 ، 574 ، 572 ، 569 ، 563 ، 560 ، 559 ، 551 ، 548
،646 ، 643 ، 642 ، 641 ، 630 ، 625 ، 624 ، 622 ، 620 ، 616 ، 614 ، 612 ، 610 ، 609 ، 608 ، 607 ، 606 ، 605 ، 603 ، 601 ، 600 ، 599

685 ، 684 ، 669 ، 668 ، 659 ، 658 ، 657 ، 655 ، 648 ، 647
«ت»

لیالراک 34 ساموت 
«ج»

جاّجح 430 نب  رباج 
638 ، 637 ، 634 ، 633 ، 632 ، 630 ، 628 ، 626 ، 625 ، 624 ، 622 يراصنا 417 ، هَّللادبع  نبرباج 

200 ، 185 ظحاج 183 ،
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714 ، 713 ، 608 ، 606 ، 601 ، 505 ، 382 ، 380 ، 305 ، 304 ، 302 ، 250 ، 84 لیئربج 57 ،
ینابیش 430 یلع  نب  ۀَلَبَج 

قادرج 139 جرج 
هدعج 187

721 ، 605 ، 489 ، 487 ، 484 ، 451 ، 417 ، 416 ، 166 ، 80 ، 78 رایط ) رفعج   ) مالسلا هیلع  بلاطیبانبرفعج 
486 لیقع 485 ، نب  رفعج 

یلع 491 نب  رفعج 
رفعج 630 نب  دمحم  نب  رفعج 

یلح 733 رفعج 
قلخ 536 نب  عیمُج 

459 يراصنا 430 ، بعک  نب  ةدانُج 
يدنک 430 رجح  نب  بدنُج 

468 یمیمت 430 ، کلام  نب  نیوُج 
«ح»

بابرا 638 ازریم  جاح 
يدنک 431 سیقلا  ءرما  نب  ثراح 

ناهبن 431 نب  ثراح 
190 يروباشین 84 ، مکاح 

رماع 430 نب  بابح 
552 ، 503 ، 501 ، 500 ، 472 ، 455 ، 452 ، 451 ، 445 ، 444 ، 435 ، 417 ، 406 ، 404 ، 400 ، 389 رهاظم 255 ، نب  بیبح 

يدعس 431 ردب  نب  جاّجح 
472 ، 466 ، 374 ، 364 قورسم 363 ، نب  جاّجح 

685 ، 595 ، 557 ، 444 ، 434 ، 430 ، 424 ، 374 ، 363 ، 357 فسوی 98 ، نب  جاجح 
رجبا 418 نب  راّجح 

449 ، 284 ، 282 ، 279 ، 201 ، 193 ، 192 ، 191 ، 190 ، 174 يدع 110 ، نب  رجح 
574 ، 573 ، 564 يدسا 561 ، کیرش  نب  مَیْذِح 

761 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
441 ، 439 ، 432 ، 383 ، 366 ، 365 یحایر 363 ، دیزی  نب  ّرح 

221 يرصب 208 ، نسح 
یّنثم 565 نسح 

472 ، 455 میمت 356 ، نب  نیَصُح 
680 ریَُمن 222 ، نب  نیصح 

فیقث 487 نب  ۀصفح 
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142 ، 136 صاعلا 135 ، یبا  نب  مکح 
542 لیفط 495 ، نب  میکح 
يدنِک 671 ذقنُم  نب  میکح 

یبسار 431 ورمع  نب  سالُح 
689 ، 687 ، 426 ، 417 ، 398 ، 393 ، 333 ، 304 ، 133 ، 106 ، 77 ، 68 هزمح 67 ،

666 ، 557 ، 543 ، 540 ، 539 ، 483 ، 482 ملسم 481 ، نب  دیمح 
465 ، 464 ، 219 ، 215 ، 214 هلظنح 105 ،

194 نّویراوح 58 ،
ءاصوح 485

468 ّيَوُح 401 ،
«خ»

نینمؤملا 593 لاخ 
لیُفن 670 نب  دعس  نب  دلاخ 

204 دیلو 123 ، نب  دلاخ 
ابع 82 لآ  سماخ 

هجیدخ 486
ریضخ 443

598 ، 597 ، 458 فدنخ 112 ،
،334 ، 330 ، 328 ، 326 ، 325 ، 324 ، 323 ، 321 ، 320 ، 317 ، 316 ، 314 ، 313 ، 261 ، 260 ، 258 ، 253 ، 245 ، 244 یمزراوخ 243 ،
،460 ، 459 ، 454 ، 441 ، 440 ، 437 ، 436 ، 425 ، 413 ، 386 ، 385 ، 383 ، 379 ، 369 ، 367 ، 365 ، 360 ، 359 ، 358 ، 353 ، 344 ، 341

590 ، 536 ، 535 ، 525 ، 524 ، 522 ، 518 ، 497 ، 486 ، 484 ، 470 ، 465
489 ءاصوخ 487 ،

557 ، 543 ، 531 ، 492 دیزی 491 ، نب  یلوخ 
«د»

یّقر 50 دواد 
37 يدواد 27 ،

721 ، 547 ، 64 ، 63 ، 53 لبعد 25 ،
سونایقد 586

682 ، 357 يرونید 112 ،
«ذ»

534 ، 222 ، 136 ، 118 یبهذ 107 ،
«ر»

703 ، 639 ، 615 ، 545 سیقلا 62 ، ءرما  رتخد  بابر 
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میمت 463 نب  عیبر 
يدبع 542 ذِقنُم  نب  ءاجر 

37 داژن 27 ، متسر 
يرَجَه 452 دیَشُر 

672 ، 669 ، 668 ، 384 ، 383 داّدش 255 ، نب  ۀعافر 
762 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

616 ، 615 هیقر 545 ،
مالسلا 484 هیلع  نانمؤمریما  رتخد  هیقر 

هلمر 545
«ز»

ورمع 431 نب  رهاز 
،676 ، 675 ، 357 ، 348 ، 335 ، 334 ، 315 ، 313 ، 258 ، 253 ، 222 ، 218 ، 205 ، 149 ، 148 ، 147 ، 146 ، 130 ، 128 ، 127 ریبز 118 ،

682 ، 679 ، 678
یعخن 492 ردب  نب  رحز 

سیق 447 نب  رحز 
کیرش 531 نب  ۀعرُز 

یلکرز 118
راّکز 118

58 ایرکز 57 ،
يرَهُز 148

یمعثخ 431 رشب  نب  ریهز 
يدْزا 431 میلُس  نب  ریهُز 

503 ، 501 ، 451 ، 448 ، 447 ، 446 ، 445 ، 444 ، 440 ، 406 ، 400 ، 398 نیق 389 ، نب  ریهز 
435 ، 282 ، 189 ، 171 ، 169 ، 168 هیبا 164 ، نب  دایز 

586 ، 585 ، 581 ، 580 ، 579 ، 417 مقرا 138 ، نب  دیز 
304 ، 302 هثراح 80 ، نب  دیز 
690 ، 689 یلع 687 ، نب  دیز 

،526 ، 507 ، 504 ، 503 ، 502 ، 487 ، 481 ، 408 ، 406 ، 405 ، 404 ، 403 ، 352 ، 82 ، 62 ، 61 ، 34 ، 32 مالـسلا 24 ، اهیلع  يربک  بنیز 
،598 ، 597 ، 596 ، 594 ، 578 ، 577 ، 576 ، 570 ، 565 ، 564 ، 563 ، 561 ، 560 ، 550 ، 549 ، 548 ، 546 ، 545 ، 539 ، 538 ، 537 ، 528

647 ، 639 ، 635 ، 621 ، 620 ، 615 ، 614 ، 613 ، 612 ، 611 ، 603 ، 601
«س»

همیثخ 542 نب  ملاس 
ورمع 431 نب  ملاس 
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690 ، 689 ، 688 ِْفیَدُس 687 ،
نوجْرَس 212

204 ، 188 ، 184 ، 130 ، 129 ، 128 صاّقویبا 127 ، نب  دعس 
ثراح 475 نب  دعس 

نامی 670 نب  ۀفیذح  نب  دعس 
205 ، 199 ، 165 ، 138 ، 134 صاع 113 ، نب  دیعس 

468 ، 467 ، 456 ، 397 هَّللادبع 341 ، نب  دیعس 
ّبیسم 201 نب  دیعس 

ذاعم 579 نب  دیعس 
213 ، 151 فوع 150 ، نب  نایفس 

648 ، 639 ، 565 ، 549 ، 548 هنیکس 545 ،
یلهاب 447 ناملس 

یسراف 118 ناملس 
همعطلا 26 يداه  ناملس 

672 ، 671 ، 670 ، 669 ، 668 ، 384 درص 255 ، نب  نامیلس 
763 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

کلملادبع 619 نب  نامیلس 
181 ، 176 ، 175 بدنج 174 ، نب  ةرمس 

287 ، 282 ، 206 ، 170 هّیمس 168 ،
532 سنا 531 ، نب  نانس 

رَیْمِحیبا 432 نب  راّوَس 
ورمع 475 نب  دیوس 

يدعاس 417 دعس  نب  لهس 
،629 ، 628 ، 627 ، 626 ، 625 ، 619 ، 615 ، 593 ، 591 ، 588 ، 587 ، 582 ، 581 ، 579 ، 564 ، 557 ، 536 ، 533 سوواط 480 ، نب  دـیس 

638 ، 637 ، 636 ، 630
720 يریْمِح 53 ، دّیس 

یشرق 664 ربکا  یلع  دیس 
662 بطق 661 ، دّیس 

637 نیما 616 ، نسحم  دیس 
ینیوزق 737 نیسح  دمحم  دیس 

437 ثراح 432 ، نب  فیس 
کلام 461 نب  فیس 

613 ، 221 ، 215 ، 187 ، 143 یطویس 42 ،
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«ش»
681 ، 679 یعبر 418 ، نب  ثَبَش 

یجنلبش 632
هَّللادبع 432 نب  بیبش 

199 ، 195 یبعش 164 ،
ینارعش 627

،287 ، 282 ، 248 ، 244 ، 242 ، 241 ، 238 ، 229 ، 216 ، 203 ، 201 ، 193 ، 169 ، 158 ، 155 ، 128 ، 127 ، 122 ، 117 ، 79 ، 65 رمش 33 ،
،557 ، 544 ، 542 ، 539 ، 537 ، 536 ، 532 ، 522 ، 521 ، 518 ، 487 ، 471 ، 450 ، 447 ، 436 ، 427 ، 417 ، 412 ، 383 ، 312 ، 296 ، 288

730 ، 729 ، 703 ، 681 ، 679 ، 637 ، 635 ، 634 ، 633 ، 628 ، 627 ، 626 ، 622 ، 603 ، 590 ، 572 ، 562
بذوش 462

635 ، 627 ییاهب 626 ، خیش 
یعیلخ 738 خیش 

يزودنق 59 نامیلس  خیش 
632 قودص 631 ، خیش 

629 ، 628 ، 626 ، 625 یسوط 622 ، خیش 
649 ، 635 ، 628 ، 627 ، 619 ، 614 ، 609 ، 605 ، 589 یمق 550 ، سابع  خیش 

722 ، 636 ، 629 ، 628 ، 626 ، 625 ، 621 ، 587 ، 585 ، 577 ، 565 ، 485 ، 401 ، 357 ، 319 ، 255 ، 188 ، 158 ، 156 ، 62 دیفم 41 ، خیش 
«ص»

605 ، 534 مالسلا 250 ، هیلع  نامزلا  بحاص 
رهاوج 77 بحاص 

بهو 542 نب  حلاص 
ناحوص 647 نب  ۀعصعص 
ۀعصعص 647 نب  ناحوص 

«ض»
سیق 165 نب  كاحض 

764 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
«ط»

659 یناربط 107 ،
،183 ، 176 ، 175 ، 170 ، 149 ، 148 ، 146 ، 145 ، 138 ، 137 ، 136 ، 135 ، 134 ، 133 ، 131 ، 129 ، 118 ، 112 ، 105 ، 96 ، 62 يربط 31 ،
،320 ، 316 ، 313 ، 264 ، 258 ، 254 ، 244 ، 234 ، 233 ، 222 ، 221 ، 220 ، 219 ، 218 ، 212 ، 206 ، 205 ، 195 ، 194 ، 193 ، 191 ، 184
،445 ، 443 ، 440 ، 439 ، 437 ، 436 ، 430 ، 419 ، 411 ، 403 ، 392 ، 390 ، 386 ، 376 ، 373 ، 367 ، 365 ، 361 ، 357 ، 345 ، 342 ، 325
،613 ، 599 ، 598 ، 593 ، 581 ، 580 ، 579 ، 577 ، 543 ، 489 ، 488 ، 481 ، 476 ، 473 ، 472 ، 471 ، 462 ، 457 ، 455 ، 450 ، 448 ، 447

682 ، 680 ، 679 ، 678 ، 677 ، 676 ، 675 ، 674 ، 672 ، 636 ، 621
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658 ، 149 ، 148 ، 147 ، 146 ، 130 ، 129 ، 128 ، 127 هحلط 118 ،
«ع»

عّمُجم 432 نب  ذئاع 
464 ، 463 يرکاش 462 ، بیبشیبا  نب  سباع 

لئاو 165 نب  صاع 
636 رماع 461 ،

461 ، 432 ملسم 431 ، نب  رماع 
لشهن 488 نب  رماع 

198 ، 197 ، 193 ، 179 ، 170 ، 148 ، 147 ، 143 هشیاع 129 ،
ّبلطملادبع 118 نب  سابع 

691 ، 681 داّقع 35 ، دومحم  سابع 
96 راّدلادبع 95 ،

ینزی 432 هَّللادبع  نب  نامحرلادبع 
لیقع 486 نب  نامحرلادبع 

130 ، 129 فوع 128 ، نب  نامحّرلادبع 
دوعسم 432 نب  نامحرلادبع 

ّهبر 442 دبع  نامحرلادبع 
بیطخ 113 میرکلادبع 

داژنیمشاه 661 میرکلادبع 
138 حرس 135 ، یبا  نب  هّللادبع 

453 رشب 432 ، نب  هَّللادبع 
488 ، 487 ، 396 ، 353 ، 352 ، 299 ، 275 ، 274 ، 273 ، 272 ، 97 رفعج 46 ، نب  هَّللادبع 

527 نسح 482 ، نب  هَّللادبع 
داّمح 65 نب  هّللادبع 

438 یمیمت 437 ، هزوح  نب  هَّللادبع 
دلاخ 138 نب  هَّللادبع 

597 يرعبز 111 ، نب  هَّللادبع 
681 ریبز 620 ، نب  هَّللادبع 

672 يدزا 668 ، لیُفن  نب  دعس  نب  هَّللادبع 
148 ، 145 ، 138 رماع 134 ، نب  هَّللادبع 

667 ، 585 ، 584 ، 583 فیفع 582 ، نب  هَّللادبع 
501 لیقع 487 ، نب  هَّللادبع 
490 یلع 489 ، نب  هَّللادبع 
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339 رمع 205 ، نب  هَّللادبع 
يراصنا 622 مارح  نب  ورمع  نب  هَّللادبع 

765 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
464 ، 436 ریمع 435 ، نب  هَّللادبع 

بلاغ 63 نب  هّللادبع 
هبُْطق 487 نب  هَّللادبع 

هدعسم 150 نب  هّللادبع 
485 لیقع 484 ، نب  ملسم  نب  هَّللادبع 

679 ، 678 ، 358 ، 357 عیطم 258 ، نب  هَّللادبع 
668 لاو 384 ، نب  هَّللادبع 

يدبع 433 دیزی  نب  هَّللادبع 
361 رطقی 360 ، نب  هَّللادبع 

حاّفس 686 هَّللادبع 
683 ، 682 ، 679 ، 589 ناورم 212 ، کلملادبع 

سمشدبع 96
97 ، 96 فانم 95 ، دبع 

466 ، 375 ، 374 یفعج 373 ، ّرُح  نب  هَّللادیبع 
،511 ، 471 ، 461 ، 454 ، 453 ، 450 ، 449 ، 439 ، 435 ، 428 ، 390 ، 386 ، 379 ، 375 ، 368 ، 367 ، 356 ، 212 دایز 171 ، نب  هَّللادـیبع 
،626 ، 620 ، 612 ، 588 ، 587 ، 586 ، 585 ، 584 ، 583 ، 582 ، 581 ، 580 ، 579 ، 578 ، 577 ، 576 ، 558 ، 557 ، 544 ، 543 ، 542 ، 515

689 ، 680 ، 679 ، 674 ، 672 ، 667 ، 648 ، 628
سابع 155 نب  هّللادیبع 

رفعج 489 نب  هَّللادبع  نب  هَّللادیبع 
يدبع 433 دیزی  نب  هَّللادیبع 

بهلوبا 118 نب  ۀبتع 
،143 ، 142 ، 141 ، 139 ، 138 ، 137 ، 136 ، 135 ، 134 ، 133 ، 132 ، 131 ، 130 ، 129 ، 128 ، 127 ، 126 ، 109 ، 45 نافع 44 ، نب  نامثع 

649 ، 584 ، 327 ، 185 ، 180 ، 179 ، 166 ، 149 ، 148 ، 146 ، 145 ، 144
یلع 490 نب  نامثع 

نایفسوبا 219 نب  دمحم  نب  نامثع 
490 ، 80 نوعظم 67 ، نب  نامثع 

سیق 448 نب  ةرزع 
630 ، 624 هیطع 622 ،
ناعمس 366 نبا  ۀبقع 

یمهس 719 رمع  نب  ۀبقع 
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486 ، 484 لیقع 448 ،
202 ، 187 ، 183 ، 181 ، 166 ، 138 ینیما 134 ، هماّلع 

681 ، 634 ، 633 ، 631 ، 621 ، 620 ، 619 ، 579 ، 185 ، 100 یسلجم 41 ، هماّلع 
یمرضح 50 همقلع 

647 ، 639 رغصا 498 ، یلع 
647 ، 640 ، 551 ، 503 ، 498 ، 485 ، 482 ، 481 ، 480 ، 478 ، 477 ، 459 ، 416 ، 359 ، 358 مالسلا 24 ، هیلع  ربکا  یلع 

هزمحنب 552 یلع 
لیقع 487 نب  یلع 
ۀظَرَق 470 نب  یلع 

408 رهاظم 407 ، نب  یلع 
630 یلمآ 628 ، مساقلاوبا  نیدلادامع 

یئاط 433 ناّسح  نب  راّمع 
766 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

ۀمالس 433 نب  راّمع 
رسای 118 نب  راّمع 

هرامع 166
جاّجح 557 نب  رمع 

،250 ، 172 ، 171 ، 166 ، 136 ، 132 ، 131 ، 130 ، 129 ، 128 ، 127 ، 125 ، 123 ، 122 ، 120 ، 119 ، 118 ، 116 ، 109 باطخ 44 ، نب  رمع 
303 ، 301 ، 298 ، 251

198 زیزعلادبع 186 ، نب  رمع 
بلاطیبا 330 نب  یلع  نبرمع 

،433 ، 432 ، 431 ، 430 ، 428 ، 424 ، 421 ، 420 ، 412 ، 391 ، 390 ، 389 ، 388 ، 387 ، 386 ، 357 ، 194 ، 165 ، 129 ، 34 دعس 33 ، رمع 
،509 ، 494 ، 482 ، 478 ، 476 ، 475 ، 472 ، 471 ، 470 ، 464 ، 463 ، 460 ، 456 ، 454 ، 449 ، 448 ، 444 ، 441 ، 439 ، 438 ، 437 ، 434

628 ، 557 ، 550 ، 545 ، 544 ، 543 ، 542 ، 540 ، 539 ، 538 ، 537 ، 536 ، 535 ، 533 ، 531 ، 526 ، 521 ، 511
464 ةدانُج 459 ، نب  ورمع 

444 جاجح 390 ، نب  ورمع 
577 ثیرح 452 ، نب  ورمع 

431 ، 287 ، 285 ، 284 ، 282 ، 281 ، 203 ، 195 ، 194 قمح 193 ، نب  ورمع 
دیعس 619 نبورمع 
لهس 579 نب  ورمع 

542 حیبُص 485 ، نب  ورمع 
ۀعیبض 433 نب  ورمع 

رمعم 344 نب  هَّللادیبع  نب  ورمع 
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470 ۀظَرَق 456 ، نب  ورمع 
168 ، 167 ، 166 ، 165 ، 164 ، 150 ، 149 ، 146 صاعورمع 124 ،

يراصنا 413 ریمع 
رفعج 487 نب  هَّللادبع  نب  نوع 
309 ، 212 میرم 58 ، نب  یسیع 

«غ»
یناشاک 642 هدازروفغ 

«ف»
594 ، 570 ، 569 ، 566 ، 565 ، 538 مالسلا 537 ، هیلع  نیسحلا  تنب  همطاف 

مالسلا 545 هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  همطاف 
،402 ، 331 ، 304 ، 300 ، 277 ، 276 ، 207 ، 172 ، 119 ، 118 ، 110 ، 93 ، 83 ، 80 ، 78 ، 68 ، 60 ، 58 ، 42 مالـسلا 30 ، اهیلع  ارهز  همطاف 
،619 ، 618 ، 615 ، 612 ، 597 ، 596 ، 595 ، 565 ، 560 ، 559 ، 558 ، 547 ، 545 ، 532 ، 516 ، 512 ، 505 ، 460 ، 450 ، 408 ، 407 ، 404

738 ، 659 ، 649 ، 647 ، 639
632 يروباشین 631 ، لاّتف 

362 ، 355 ، 354 قدزرف 233 ،
614 ، 595 نوعرف 450 ،

ازریم 627 داهرف 
453 ، 83 لیضف 82 ،

یناشاک 76 ضیف 
767 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

«ق»
640 مالسلا 545 ، هیلع  نسحلا  نب  مساق 

يدْزا 433 بیبح  نب  مساق 
ریهز 433 نب  مساق 

رفعج 489 نب  دمحم  نب  مساق 
637 ییابطابط 635 ، یضاق 

292 يرصم 213 ، نامعن  یضاق 
152 ّیُصق 96 ،

361 يزودنق 59 ،
557 ، 544 ثعشا 536 ، نب  سیق 

يدئاص 473 هَّللادبع  نب  سیق 
385 ، 356 يوادیص 355 ، رّهسم  نب  سیق 

مثیه 344 نب  سیق 
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«ك»
یحو 593 بتاک 

ریهز 433 نب  سودرُک 
582 ، 539 ، 532 ، 472 یّشک 452 ،

635 ، 629 ، 628 یمعفک 549 ،
381 یبلک 62 ،

ینیلک 534
62 يدسا 53 ، تیَمُک 

قیتع 433 نب  ۀنانک 
«گ»

663 يدناگ 89 ،
«ل»

یلیل 492
«م»

661 ، 659 ، 73 ، 72 نیبرام 34 ،
هیرام 461

677 ، 647 ، 432 ، 149 رتشا 134 ، کلام 
يدنک 535 ریشب  نب  کلام 

هَّللادبع 437 نب  کلام 
یمرضح 543 برقع  نب  کلام 

يرکب 344 عمسم  نب  کلام 
536 ریمن 531 ، نب  کلام 

تنارب 73 لکیام 
يدبع 670 هبّرخم  نب  یّنثم 

هَّللادبع 432 نب  عّمجم 
717 ، 716 ، 709 ، 30 مشتحم 23 ،

یناشاک 635 ثّدحم 
ّبحلاوبا 26 نسحم 

مالسلا 589 هیلع  نیسحلا  نب  نسحم 
يذئاع 588 هبلعث  نب  رّفحم 

یناهفصا 126 قّقحم 
لیقع 487 نب  دیعسیبا  نب  دمحم 
681 ، 583 ثعشا 419 ، نب  دمحم 
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میلس 175 نب  دمحم 
رفعج 487 نب  هَّللادبع  نب  دمحم 

لیقع 487 نب  دمحم 
رمع 330 نب  دمحم 

سیق 455 نب  دمحم 
لیقع 487 نب  ملسم  نب  دمحم 

هملسم 124 نب  دمحم 
768 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

684 ، 677 ، 329 ، 328 ، 327 ، 261 ، 254 هّیفنح 243 ، دمحم 
حانج 663 یلع  دمحم 

684 ، 683 ، 682 ، 681 ، 680 ، 679 ، 678 ، 677 ، 676 ، 675 ، 674 ، 673 ، 672 ، 648 ، 637 ، 542 راتخم 357 ،
ینیادم 171

629 ، 143 يرهطم 69 ، یضترم 
،276 ، 275 ، 274 ، 273 ، 272 ، 253 ، 219 ، 206 ، 199 ، 198 ، 186 ، 165 ، 164 ، 148 ، 142 ، 138 ، 137 ، 136 مکح 135 ، نـب  ناورم 

687 ، 686 ، 684 ، 679 ، 649 ، 636 ، 324 ، 323 ، 322 ، 320 ، 318 ، 290 ، 277
دِقنُم 480 نب  ةُّرم 

738 میرم 53 ،
هبقع 222 نب  فرسم 

جاّجح 434 نب  دوعسم 
دلاخ 492 نب  دوعسم 
ورمع 344 نب  دوعسم 
ّیجرزخ 460 دوعسم 

214 ، 211 ، 134 ، 133 يدوعسم 109 ،
221 ، 220 هبقع 219 ، نب  ملسم 

،419 ، 375 ، 374 ، 363 ، 362 ، 361 ، 360 ، 357 ، 356 ، 343 ، 342 ، 334 ، 257 ، 256 ، 255 ، 243 مالـسلا 171 ، هیلع  لیقع  نب  ملـسم 
689 ، 674 ، 673 ، 620 ، 501 ، 500 ، 487 ، 486 ، 485 ، 471 ، 470 ، 467 ، 462 ، 453 ، 444 ، 430

503 ، 501 ، 453 ، 445 ، 444 هجسوع 397 ، نب  ملسم 
يدزا 433 ریثک  نب  ملسم 
559 صاّصج 558 ، ملسم 

672 ، 668 ، 384 هبجن 255 ، نب  ّبیسم 
684 ، 683 ، 682 ، 681 ریبز 357 ، نب  بعصم 

هریغم 109 نب  فرطم 
،145 ، 144 ، 143 ، 142 ، 141 ، 133 ، 125 ، 124 ، 123 ، 122 ، 120 ، 110 ، 109 ، 108 ، 106 ، 105 ، 100 ، 99 ، 97 ، 48 ، 47 هیواعم 45 ،
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،169 ، 168 ، 167 ، 166 ، 165 ، 164 ، 163 ، 162 ، 161 ، 159 ، 158 ، 157 ، 156 ، 155 ، 153 ، 152 ، 151 ، 150 ، 149 ، 148 ، 147 ، 146
،191 ، 190 ، 189 ، 188 ، 187 ، 186 ، 185 ، 184 ، 183 ، 182 ، 181 ، 180 ، 179 ، 178 ، 177 ، 176 ، 175 ، 174 ، 173 ، 172 ، 171 ، 170
،216 ، 213 ، 212 ، 211 ، 209 ، 208 ، 207 ، 206 ، 205 ، 204 ، 203 ، 202 ، 201 ، 200 ، 199 ، 198 ، 197 ، 196 ، 195 ، 194 ، 193 ، 192
،284 ، 283 ، 282 ، 280 ، 279 ، 278 ، 277 ، 275 ، 272 ، 271 ، 255 ، 254 ، 252 ، 251 ، 248 ، 242 ، 241 ، 232 ، 231 ، 230 ، 219 ، 217
،326 ، 323 ، 319 ، 318 ، 316 ، 314 ، 313 ، 312 ، 300 ، 299 ، 298 ، 297 ، 296 ، 295 ، 294 ، 293 ، 292 ، 291 ، 290 ، 289 ، 288 ، 285

،471 ، 431 ، 422 ، 382 ، 353 ، 339 ، 338 ، 336 ، 328
769 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

687 ، 670 ، 665 ، 659 ، 620 ، 613 ، 611 ، 608 ، 604 ، 599 ، 595 ، 593 ، 582
205 ، 198 ، 191 ، 190 ، 184 ، 174 ، 173 ، 172 ، 171 ، 169 ، 165 ، 164 ، 145 هبعش 109 ، نب  ةریغم 

ناسح 373 نب  لتاقم 
،549 ، 547 ، 546 ، 542 ، 539 ، 536 ، 535 ، 531 ، 530 ، 476 ، 475 ، 469 ، 467 ، 466 ، 465 ، 464 ، 462 ، 459 ، 457 ، 448 مّرقم 432 ،

648 ، 647 ، 640 ، 637 ، 629 ، 626 ، 620 ، 614 ، 609 ، 602 ، 594 ، 591 ، 590 ، 589 ، 552 ، 551 ، 550
ریهز 434 نب  طسقم 

175 ، 36 يزاریش 28 ، مراکم 
دوراج 344 نب  رذنم 

روهمجنبروصنم 619
541 یقیناود 51 ، روصنم 

يدبع 461 ِذقنُم 
رمع 614 نب  لاهنم 

734 ، 669 ، 660 ، 335 ، 334 ، 303 ، 301 ، 185 ، 78 ، 57 مالسلا 48 ، هیلع  یسوم 
ریمع 413 نب  یسوم 
سوا 439 نب  رجاهم 

رامت 452 مثیم 
نوسیم 211

«ن»
هلئان 137

471 لاله 470 ، نب  عفان 
722 ، 647 ، 434 یشاجن 166 ،

رزینیبا 434 نب  رصن 
درفنم 588 يرظن 

يراصنا 434 نالجع  نامعن 
636 ، 621 ، 620 ، 255 ریشب 150 ، نب  نامعن 

یبسارلا 434 ورمع  نب  نامعن 
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رذنم 363 نب  نامعن 
يراصنا 434 نالجع  نب  میعن 

دورمن 595
راون 543

495 قزرا 494 ، لفون 
«و»

معان 542 نب  ظحاو 
یشحو 689

321 ، 320 ، 278 ، 218 هبتع 105 ، نب  دیلو 
ریصع 671 نب  دیلَو 

«ه»
63 فوفکم 53 ، نوراه 

542 یمرضح 490 ، تیُبث  نب  یناه 
501 ، 500 ، 471 ، 449 هورع 360 ، نب  یناه 

یناه 341 نب  یناه 
530 ، 501 ، 500 عفان 406 ، نب  لاله 

689 ، 612 رماع 595 ، نب  هَّللادبع  رتخد  دنه -
رلتیه 595

«ي»
378 ، 377 مالسلا 339 ، هیلع  ایرکز  نب  ییحی 

770 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
يرسق 143 دسا  نب  دیزی 

461 ، 433 ، 432 ، 431 طیَُبث 430 ، نب  دیزی 
ثراح 418 نب  دیزی 

دایز 438 نب  دیزی 
،188 ، 187 ، 179 ، 173 ، 161 ، 122 ، 120 ، 113 ، 112 ، 111 ، 110 ، 104 ، 97 ، 84 ، 82 ، 80 ، 62 ، 60 ، 47 ، 35 ، 32 هیواعم 25 ، نب  دیزی 
،233 ، 232 ، 222 ، 220 ، 219 ، 218 ، 217 ، 216 ، 215 ، 214 ، 213 ، 212 ، 211 ، 209 ، 208 ، 207 ، 206 ، 205 ، 204 ، 202 ، 197 ، 196
،298 ، 297 ، 296 ، 295 ، 293 ، 292 ، 290 ، 289 ، 284 ، 275 ، 274 ، 273 ، 272 ، 259 ، 255 ، 254 ، 253 ، 252 ، 251 ، 242 ، 237 ، 235
،339 ، 338 ، 336 ، 335 ، 334 ، 333 ، 330 ، 328 ، 327 ، 326 ، 325 ، 324 ، 323 ، 322 ، 321 ، 319 ، 318 ، 316 ، 314 ، 313 ، 312 ، 299
،449 ، 447 ، 442 ، 441 ، 439 ، 433 ، 432 ، 427 ، 423 ، 419 ، 418 ، 386 ، 382 ، 375 ، 363 ، 357 ، 353 ، 352 ، 350 ، 347 ، 346 ، 341
،596 ، 595 ، 594 ، 593 ، 591 ، 590 ، 588 ، 587 ، 584 ، 582 ، 558 ، 557 ، 553 ، 543 ، 531 ، 520 ، 505 ، 501 ، 500 ، 492 ، 491 ، 472
،621 ، 620 ، 619 ، 618 ، 617 ، 616 ، 615 ، 614 ، 613 ، 612 ، 611 ، 610 ، 609 ، 605 ، 604 ، 603 ، 602 ، 601 ، 600 ، 599 ، 598 ، 597
،717 ، 700 ، 691 ، 676 ، 675 ، 671 ، 670 ، 667 ، 666 ، 665 ، 661 ، 660 ، 659 ، 658 ، 657 ، 650 ، 648 ، 643 ، 636 ، 635 ، 628 ، 626
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734 ، 733 ، 732 ، 731
غرفم 324 نب  دیزی 

349 ، 67 مالسلا 49 ، هیلع  بوقعی 
680 ، 678 ، 214 ، 209 ، 208 ، 206 ، 205 ، 201 ، 198 ، 197 ، 196 ، 179 ، 170 ، 168 ، 158 ، 156 ، 147 یبوقعی 138 ،

هّیما 148 نب  یلعی 
771 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

771 ص :  اههورگ .....  لیابق و  تسرهف 

597 هیمالآ 579 ،
586 فهک 585 ، باحصا 

يوما 620
675 ، 673 ، 616 ، 610 ، 189 ، 161 ، 135 ، 134 ، 133 ، 115 ، 113 ، 97 نایوما 70 ،

636 ، 613 ، 603 ، 594 ، 582 ، 557 ، 544 ، 532 ، 526 ، 486 ، 482 ، 448 ، 433 دزأ 431 ،
هلیَِجب 446

لئاو 538 نب  رکب 
سیقونب 458

552 ، 551 ، 550 ، 544 ، 454 ، 453 ، 444 دساینب 407 ،
لهشا 77 ینب 

،126 ، 125 ، 123 ، 122 ، 121 ، 119 ، 115 ، 113 ، 107 ، 106 ، 105 ، 103 ، 102 ، 101 ، 100 ، 99 ، 98 ، 97 ، 96 ، 95 ، 83 ، 63 هّیماینب 54 ،
،186 ، 185 ، 181 ، 180 ، 176 ، 172 ، 170 ، 163 ، 153 ، 149 ، 148 ، 147 ، 145 ، 142 ، 141 ، 139 ، 138 ، 137 ، 133 ، 132 ، 129 ، 128
،565 ، 560 ، 559 ، 550 ، 545 ، 543 ، 533 ، 532 ، 306 ، 290 ، 272 ، 249 ، 245 ، 241 ، 234 ، 232 ، 230 ، 219 ، 212 ، 204 ، 201 ، 196

733 ، 691 ، 690 ، 689 ، 688 ، 687 ، 686 ، 685 ، 684 ، 680 ، 679 ، 666 ، 658 ، 655 ، 635 ، 618 ، 616 ، 591 ، 581 ، 576 ، 573 ، 571
رکاشینب 462

رفظ 77 ینب 
688 ، 686 ساّبعینب 54 ،

میَلُعینب 436
هرازف 446 ینب 

،280 ، 279 ، 275 ، 274 ، 272 ، 260 ، 181 ، 126 ، 125 ، 115 ، 114 ، 109 ، 107 ، 104 ، 101 ، 100 ، 98 ، 97 ، 96 ، 95 ، 85 مشاه 82 ، ینب 
،684 ، 680 ، 648 ، 552 ، 551 ، 494 ، 489 ، 488 ، 487 ، 486 ، 485 ، 481 ، 454 ، 447 ، 419 ، 406 ، 405 ، 404 ، 389 ، 333 ، 317 ، 299

690 ، 689 ، 688 ، 687 ، 686 ، 685
میمت 544

323 ، 132 ، 129 ، 122 ْمیَت 121 ،
664 نانبل 23 ، هَّللا  بزح 
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فدنخ 458
608 ، 475 جراوخ 150 ،

نادود 458
586 میقر 585 ،

686 ، 685 نایسابع 70 ،
772 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

417 ، 284 ، 282 ، 279 ، 277 ، 202 ، 201 ، 193 ، 192 ، 191 ، 190 ، 174 ، 132 ، 122 يدع 121 ،
نافسُع 96

نیطساق 45
،166 ، 134 ، 128 ، 122 ، 121 ، 120 ، 117 ، 116 ، 115 ، 114 ، 108 ، 107 ، 106 ، 105 ، 103 ، 102 ، 101 ، 100 ، 99 ، 98 ، 96 شیرق 95 ،

606 ، 599 ، 297 ، 283 ، 276 ، 275 ، 169
هعاضق 136
لهاک 458
بلک 436
هدنک 544

588 ، 576 ، 575 ، 573 ، 571 ، 569 ، 568 ، 562 ، 559 ، 557 ، 544 ، 515 ، 483 نایفوک 467 ،
نیقرام 45

جحذم 544
643 رَضُم 582 ،

نیثکان 45
نادْمَه 622
نزاوه 544

773 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

773 ص :  نکاما .....  تسرهف 

اقیرفآ 138
486 حطبا 461 ،

687 ، 114 ، 111 ، 106 دحا 77 ،
397 ندرا 125 ،

مقا 219
افقلا 674
رابنا 151

سیدارفلا 619 باب 
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731 ، 728 ، 713 ، 220 ، 213 ، 114 ، 113 ، 112 ، 111 ، 110 ردب 105 ،
،355 ، 345 ، 344 ، 287 ، 233 ، 212 ، 205 ، 198 ، 197 ، 191 ، 176 ، 175 ، 174 ، 172 ، 171 ، 168 ، 148 ، 146 ، 145 ، 138 هرصب 134 ،

682 ، 681 ، 679 ، 670 ، 461 ، 433 ، 432 ، 431 ، 430 ، 357
357 هّمرلا 355 ، نطب 

کبلعب 589
دادغب 34

649 عیقب 619 ،
رجنلب 447
هضیب 371

نیرهنلا 198 نیب 
360 ، 359 هیبلعث 358 ،

591 ، 590 ، 111 نوریج 110 ،
356 هّمرلا 355 ، نطب  زجاح 

هشبح 166
677 ، 636 ، 608 ، 293 ، 279 ، 272 ، 207 ، 166 ، 164 ، 150 ، 117 زاجح 103 ،

724 ، 357 ، 223 ، 221 هّرح 219 ،
بلح 589

صمح 620
686 ناسارخ 189 ،

683 ، 680 ، 558 ، 543 ، 471 ، 357 ، 356 هرامالاراد 255 ،
قزرلاراد 452
هودنلاراد 98

تاعاس 590 هزاورد 
،195 ، 194 ، 193 ، 192 ، 191 ، 190 ، 187 ، 179 ، 173 ، 172 ، 171 ، 170 ، 169 ، 164 ، 162 ، 135 ، 133 ، 125 ، 110 ، 82 قشمد 46 ،

774 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
657 ، 631 ، 619 ، 616 ، 615 ، 593 ، 590 ، 534 ، 291 ، 278 ، 242 ، 216 ، 214 ، 212 ، 208 ، 206

ناُّرم 214 رید 
ملید 390

لسالسلا 168 تاذ 
بشخاذ 143
مسح 363 وذ 
468 هذبر 44 ،

361 هلابز 360 ،
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دورز 446
هخبس 584

295 ، 230 ، 211 ، 126 ، 122 ، 121 ، 120 ، 119 ، 118 ، 117 ، 116 ، 115 هفیقس 47 ،
589 هیروس 125 ،

727 تارفلایطاش 381 ،
،178 ، 167 ، 164 ، 157 ، 152 ، 151 ، 150 ، 149 ، 146 ، 145 ، 143 ، 142 ، 133 ، 125 ، 123 ، 121 ، 109 ، 97 ، 96 ، 85 ، 62 ، 45 ماش 25 ،
،565 ، 553 ، 494 ، 401 ، 283 ، 257 ، 256 ، 233 ، 222 ، 220 ، 219 ، 216 ، 214 ، 212 ، 208 ، 205 ، 198 ، 197 ، 195 ، 191 ، 188 ، 183
،635 ، 634 ، 630 ، 629 ، 628 ، 627 ، 626 ، 625 ، 621 ، 620 ، 618 ، 616 ، 615 ، 614 ، 613 ، 611 ، 610 ، 596 ، 593 ، 590 ، 588 ، 587

685 ، 679 ، 676 ، 672 ، 671 ، 659 ، 650 ، 639 ، 638 ، 637 ، 636
افص 606

667 ، 380 ، 194 ، 167 ، 157 ، 150 ، 149 ، 59 نیفص 45 ،
بیذع 371

،352 ، 351 ، 350 ، 348 ، 346 ، 345 ، 332 ، 331 ، 278 ، 262 ، 261 ، 198 ، 189 ، 164 ، 153 ، 151 ، 150 ، 142 ، 138 ، 89 ، 24 قارع 23 ،
708 ، 688 ، 685 ، 683 ، 682 ، 679 ، 673 ، 669 ، 668 ، 664 ، 637 ، 626 ، 625 ، 608 ، 457 ، 434 ، 427 ، 388 ، 357

609 تافرع 101 ،
هبقع 622

رمتلا 373 نیع 
550 هّیرضاغ 381 ،

ناّسغ 96
674 سراف 169 ،
198 كدف 142 ،

622 ، 573 ، 567 ، 522 ، 503 ، 493 تارف 454 ،
166 نیطسلف 125 ،

466 لتاقمینب 373 ، رصق 
هیناطُقُطق 373

775 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
،104 ، 90 ، 89 ، 85 ، 83 ، 82 ، 79 ، 74 ، 65 ، 62 ، 60 ، 58 ، 57 ، 55 ، 49 ، 48 ، 47 ، 35 ، 34 ، 33 ، 31 ، 30 ، 29 ، 28 ، 26 ، 25 ، 24 البرک 23 ،
،306 ، 271 ، 262 ، 260 ، 234 ، 233 ، 229 ، 220 ، 219 ، 218 ، 211 ، 171 ، 161 ، 155 ، 141 ، 129 ، 127 ، 114 ، 113 ، 111 ، 110 ، 105
،436 ، 435 ، 434 ، 433 ، 432 ، 431 ، 430 ، 395 ، 391 ، 389 ، 386 ، 382 ، 381 ، 380 ، 379 ، 378 ، 377 ، 366 ، 365 ، 349 ، 332 ، 331
،527 ، 519 ، 507 ، 505 ، 501 ، 492 ، 477 ، 476 ، 475 ، 470 ، 469 ، 466 ، 462 ، 460 ، 457 ، 456 ، 454 ، 453 ، 451 ، 448 ، 447 ، 445
،596 ، 588 ، 587 ، 581 ، 578 ، 576 ، 571 ، 566 ، 565 ، 560 ، 559 ، 557 ، 552 ، 551 ، 550 ، 548 ، 546 ، 545 ، 544 ، 538 ، 535 ، 533
،636 ، 635 ، 634 ، 633 ، 632 ، 631 ، 630 ، 629 ، 628 ، 627 ، 626 ، 625 ، 624 ، 622 ، 621 ، 620 ، 619 ، 613 ، 611 ، 609 ، 603 ، 597
،681 ، 680 ، 675 ، 673 ، 671 ، 668 ، 667 ، 666 ، 665 ، 664 ، 663 ، 661 ، 657 ، 655 ، 649 ، 643 ، 642 ، 641 ، 640 ، 639 ، 638 ، 637
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،734 ، 732 ، 729 ، 727 ، 725 ، 723 ، 721 ، 719 ، 716 ، 713 ، 711 ، 710 ، 709 ، 708 ، 707 ، 700 ، 695 ، 691 ، 688 ، 686 ، 684 ، 683
738

جیربمک 34
584 هَسانُک 558 ،

،212 ، 205 ، 198 ، 197 ، 191 ، 190 ، 189 ، 184 ، 174 ، 173 ، 171 ، 168 ، 165 ، 162 ، 152 ، 151 ، 146 ، 134 ، 133 ، 65 ، 62 هفوک 25 ،
،344 ، 343 ، 342 ، 341 ، 327 ، 326 ، 290 ، 287 ، 283 ، 262 ، 261 ، 259 ، 258 ، 257 ، 256 ، 255 ، 245 ، 244 ، 243 ، 232 ، 231 ، 218
،412 ، 385 ، 383 ، 376 ، 375 ، 374 ، 373 ، 368 ، 367 ، 365 ، 363 ، 362 ، 361 ، 360 ، 358 ، 357 ، 356 ، 355 ، 354 ، 348 ، 347 ، 345
،467 ، 466 ، 462 ، 457 ، 453 ، 452 ، 450 ، 449 ، 446 ، 444 ، 443 ، 442 ، 439 ، 435 ، 434 ، 433 ، 432 ، 431 ، 430 ، 425 ، 420 ، 419
،579 ، 574 ، 573 ، 571 ، 568 ، 566 ، 565 ، 561 ، 560 ، 559 ، 558 ، 557 ، 545 ، 544 ، 543 ، 537 ، 487 ، 486 ، 485 ، 479 ، 475 ، 471
،675 ، 674 ، 673 ، 672 ، 670 ، 668 ، 667 ، 657 ، 642 ، 639 ، 637 ، 636 ، 635 ، 628 ، 627 ، 626 ، 620 ، 588 ، 587 ، 585 ، 584 ، 581

714 ، 689 ، 684 ، 682 ، 681 ، 680 ، 679 ، 678 ، 676
664 ، 125 نانبل 23 ،

776 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
،182 ، 179 ، 177 ، 172 ، 164 ، 146 ، 144 ، 143 ، 142 ، 137 ، 135 ، 124 ، 122 ، 113 ، 111 ، 103 ، 85 ، 78 ، 77 ، 68 ، 46 هنیدم 25 ،
،253 ، 252 ، 251 ، 247 ، 242 ، 223 ، 222 ، 221 ، 220 ، 219 ، 218 ، 216 ، 214 ، 208 ، 207 ، 206 ، 203 ، 202 ، 199 ، 198 ، 184 ، 183
،339 ، 338 ، 336 ، 334 ، 333 ، 331 ، 328 ، 327 ، 325 ، 324 ، 321 ، 317 ، 316 ، 313 ، 303 ، 299 ، 297 ، 293 ، 278 ، 275 ، 274 ، 260
،625 ، 622 ، 621 ، 620 ، 619 ، 617 ، 609 ، 608 ، 597 ، 511 ، 488 ، 487 ، 468 ، 434 ، 405 ، 365 ، 361 ، 357 ، 352 ، 344 ، 341 ، 340
،712 ، 711 ، 680 ، 666 ، 658 ، 650 ، 649 ، 648 ، 647 ، 644 ، 643 ، 642 ، 641 ، 640 ، 639 ، 638 ، 637 ، 632 ، 629 ، 628 ، 627 ، 626

714
192 ارذع 191 ، جرم 

هفلدزم 101
مارحلا 222 دجسم 

هلآ 643 هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم 
591 عماج 486 ، دجسم 

هفوک 582 دجسم 
مارحلارعشم 609

طقسلا 589 دهشم 
ۀطقنلا 589 دهشم 

691 ، 687 ، 681 ، 661 ، 428 ، 386 ، 364 ، 349 ، 292 ، 213 ، 209 ، 201 ، 168 ، 167 ، 166 ، 165 ، 164 ، 141 ، 135 ، 124 رصم 35 ،
،261 ، 260 ، 258 ، 222 ، 218 ، 214 ، 206 ، 198 ، 182 ، 166 ، 165 ، 148 ، 147 ، 135 ، 106 ، 105 ، 104 ، 103 ، 101 ، 97 ، 96 هکم 24 ،
،432 ، 431 ، 430 ، 361 ، 360 ، 357 ، 356 ، 355 ، 354 ، 353 ، 352 ، 350 ، 348 ، 346 ، 341 ، 336 ، 335 ، 334 ، 328 ، 327 ، 323 ، 262
،639 ، 637 ، 622 ، 609 ، 608 ، 607 ، 606 ، 603 ، 599 ، 597 ، 511 ، 486 ، 468 ، 467 ، 462 ، 461 ، 459 ، 446 ، 442 ، 441 ، 434 ، 433

679 ، 676 ، 675

اهدمایپ اهدادیور ، اههزیگنا ، اههشیر ، www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 471 

http://www.ghaemiyeh.com


انم 608
هتوم 78

682 ، 680 ، 679 لصوم 194 ،
فجن 619

671 ، 435 هْلیَُخن 162 ،
هطقن 589

ناورهن 150
قیقع 487 يداو 

هصقاو 371
برثی 103

350 ، 327 ، 283 ، 278 ، 277 ، 198 ، 150 ، 148 نمی 96 ،
777 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

777 ص :  عبانم .....  تسرهف 

. میرک نآرق  - 1
(. حلاص یحبص  رتکد  قیقحت  اب   ) هغالبلاجهن - 2

. مق یتریصب ، هبتکم  تاروشنم  يوامس ، رهاط  دمحم  خیش  نیسحلاراصنا ، یف  نیعلاراصبا  - 3
1341 ش. نارهت ، هیمالسا ، هیملع  یشورفباتک  تاراشتنا  يّزعم ، مظاک  دمحم  همجرت  داقع ، دومحم  سابع  ادهشلاوبا ، - 4

. مق هّیملع ، هعبطم  یلماع ، ّرح  نسح  نب  دمحم  ةادهلا ، تابثا  - 5
1422 ق. موس ، پاچ  مق ، هوسا ، تاراشتنا  یسربط ، یلع  نب  دمحا  جاجتحالا ، - 6

1398 ق. لوا ، پاچ  نارهت ، هیمالسا ، هبتکم  تاراشتنا  ینیسح ، هَّللارون  دّیس  قحلا ، قاقحا  - 7
1960 م. هرهاق ، لّوا ، پاچ  هیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  يرونید ، دواد  نب  دمحا  يرونید ، لاوطلا  رابخا  - 8

1409 ق. توریب ، یضترملاراد ، ّربش ، داوج  فطلا ، بدا  - 9
1372 ش. لّوا ، پاچ  مق ، هوسا ، تاراشتنا  بابرا ، دمحم  ازریم  جاح  هَّللا  تیآ  هینیسح ، نیعبرا  - 10

1380 ش. لوا ، پاچ  نارهت ، هیمالسا ، تاراشتنا  دیفم ، خیش  داشرالا ، - 11
1433 ق. لوا ، پاچ  توریب ، رکفلاراد ، ربلادبع ، نبا  باعیتسالا ، - 12

778 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
. لوا پاچ  توریب ، ثارتلا ، ءایحا  راد  ریثا ، نبا  ۀباغلادسا ، - 13

. مشش پاچ  نارهت ، يدیشر ، تاراشتنا  یموصعم ، اضر  قفش ، کشا  - 14
1328 ق. لوا ، پاچ  توریب ، ثارتلا ، ءایحا  راد  ینالقسع ، رجح  نبا  ۀباحصلا ، زییمت  یف  ۀباصالا  - 15

1989 م. متشه ، پاچ  توریب ، ملعلاراد ، یلکرز ، نیدلاریخ  مالعألا ، - 16
. لوا پاچ  توریب ، فراعتلاراد ، نیما ، نسحم  دیس  هعیشلا ، نایعا  - 17

1418 ق. مود ، پاچ  تاغیلبت ، رتفد  تاراشتنا  سوواط ، نب  دیس  لامعالا ، لابقا  - 18
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1362 ش. هیمالسا ، هناخباتک  تاراشتنا  قودص ،) خیش   ) یمق هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  یلامالا ، - 19
. مق نیسردم ، هعماج  رشن  دیفم ، خیش  یلامالا ، - 20

1414 ق. لوا ، پاچ  ۀفاقثلاراد ، یسوط ، نسح  نب  دمحم  یلامالا ، - 21
1381 ش. لّوا ، پاچ  مق ، یبرقلا ، يوذ  تاروشنم  ۀیناسنالا ، ۀلادعلا  توص  یلع  مامالا  - 22

. یضر فیرش  تاروشنم  يرونید ، هبیتق  نبا  ۀسایسلاو ، ۀمامالا  - 23
1424 ق. مود ، پاچ  توریب ، رکفلاراد  یلکرز ، رتکد  راکز و  رتکد  قیقحت  اب  يرذالب ، فارشالا ، باسنا  - 24

1403 ق. مود ، پاچ  توریب ، ءافولا ، ۀسسؤم  یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، - 25
. لّوا پاچ  توریب ، ۀیملعلا ، بتکلاراد  ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  - 26

. لّوا پاچ  نارهت ، ۀیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  رصان  هَّللا  ۀیآ  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  ماما  مایپ  - 27
1415 ق. توریب ، رکفلاراد ، رکاسع ، نبا  خیرات  - 28

. لوا پاچ  توریب ، رداص ، راد  یبوقعی ، خیرات  - 29
1406 ق. لوا ، پاچ  توریب ، ملقلاراد ، یطویس ، نیدلا  لالج  افلخلا ، خیرات  - 30

. مود پاچ  یمالسا ، بالقنا  شزومآو  تاراشتنا  نامزاس  تنارود ، لیو  ندمت ، خیرات  - 31
779 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

1403 ق. مراهچ ، پاچ  توریب ، یملعا ، هسسؤم  يربط ، ریرج  نب  دّمحم  يربط ، خیرات  - 32
1417 ق. مراهچ ، پاچ  مق ، يرواد ، تاراشتنا  یمق ، سابع  خیش  یهتنملا ، ۀمتت  - 33

1394 ق. مجنپ ، پاچ  مق ، یتریصب ، ۀبتکم  یناّرح ، هبعش  نبا  لوقعلا ، فحت  - 34
، لّوا پاچ  نارهت ، یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  یضاق ، یلعدمحمدیس  هَّللا  تیآ  ءادهشلادیس ، ترـضح  نیعبرا  هرابرد  قیقحت  - 35

1383 ش.
1379 ش. مود ، پاچ  نارهت ، شورس ، تاراشتنا  یماما ، مساقلاوبا  رتکد  قیقحت  يزار ، هیوکسم  یلعوبا  ممالا ، براجت  - 36

1418 ق. لّوا ، پاچ  مق ، یضرلا ، فیرشلا  تاروشنم  صاوخلا ، ةرکذت  - 37
1403 ق. مود ، پاچ  توریب ، تاعوبطملل ، یملعالا  ۀسسؤم  تاروشنم  همعطلا ، يداه  ناملس  البرک ، ثارت  - 38

1412 ق. توریب ، ۀفرعملاراد ، ریثک ، نبا  ریسفت  - 39
. مود پاچ  نارهت ، ۀیمالسالا ، بتکلاراد  يزار ، رخف  ریسفت  - 40

پاچ 29. نارهت ، ۀیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  رصان  هَّللا  ۀیآ  هنومن ، ریسفت  - 41
. یگنس پاچ  یناقمام ، لاقملا ، حیقنت  - 42

1417 ق. لّوا ، پاچ  نارهت ، قودص ، رشن  یسوط ، نسح  نب  دمحم  ماکحالا ، بیذهت  - 43
1415 ق. لّوا ، پاچ  توریب ، ۀیملعلا ، بتکلاراد  ینالقسع ، رجح  نبا  بیذهتلا ، بیذهت  - 44

1981 م. متفه ، پاچ  توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  یفجن ، نسح  دمحم  خیش  مالکلارهاوج ، - 45
1366 ش. مهد ، پاچ  اردص ، تاراشتنا  يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  ینیسح ، هسامح  - 46

پاچ توریب ، ۀغالبلاراد ، یشرقلا ، فیرش  رقاب  خیش  یلع ، نب  نیسحلا  مامالا  ةایح  - 47
780 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 

1413 ق. لوا ،
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1409 ق. مق ، مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  هسسؤم  يدنوار ، نیدلا  بطق  حئارجلا ، جئارخلا و  - 48
1422 ق. مشش ، پاچ  توریب ، فراعتلاراد ، نیمالا ، نسح  ۀیعیشلا ، ۀیمالسالا  فراعملا  ةرئاد  - 49

1383 ش. مود ، پاچ  يوضر ، سدق  ناتسآ  تاراشتنا  داژن ، یمشاه  میرکلادبع  دّیس  تخومآ ، اهناسنا  هب  نیسح  هک  یسرد  - 50
1404 ق. مق ، یفجن ، یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک  یطویس ، نیدلا  لالج  روثنملا ، رّدلا  - 51

1413 ق. مق ، تثعب ، هسسؤم  یعیش ،)  ) يربط ریرج  نب  دمحم  ۀمامإلا ، لئالد  - 52
1404 ق. توریب ، یملعا ، هسسؤم  یناهبهب ، رقاب  دّمحم  الم  ۀبکاسلا ، ۀعمدلا  - 53

1348 ش. لّوا ، پاچ  ینارهت ، لدشوخ  ناوید  - 54
1412 ق. لوا ، پاچ  توریب ، یملعالا ، ۀسسؤم  يرشخمز ، راربالا ، عیبر  - 55

1404 ق. مق ، ثارتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  ۀسسؤم  یشک ، لاجر  - 56
1405 ق. مراهچ ، پاچ  توریب ، ثارتلا ، ءایحاراد  یسولآ ، دومحم  دیس  یناعملا ، حور  - 57

. مق یضر ، فیرش  تاروشنم  يروباشین ، لاّتف  نیظعاولا ، ۀضور  - 58
. لوا پاچ  مق ، ۀیمالسالا ، ۀفاقثلا  ءایحا  عمجم  رشن  يدومحم ، رقاب  دمحم  خیش  نیسحلا ، متآم  یف  نیلقثلا  تارفز  - 59

1414 ق. لّوا ، پاچ  مق ، هوسا ، تاراشتنا  یمق ، سابع  خیش  راحبلا ، ۀنیفس  - 60
. توریب رکفلاراد ، ینیوزق ، دیزی  نب  دمحم  هجام ، نبا  ننس  - 61

1403 ق. توریب ، رکفلاراد ، يذمرت ، یسیع  نب  دّمحم  يذمرت ، ننس  - 62
1417 ق. لّوا ، پاچ  توریب ، رکفلاراد ، یبهذ ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 63

. لّوا پاچ  توریب ، ثارتلا ، ءایحا  راد  ماشه ، نبا  هریس  - 64
1374 ش. مود ، پاچ  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  یتامیلعت  یتاقیقحت و  هسسؤم  ییاوشیپ ، يدهم  نایاوشیپ ، هریس  - 65
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1411 ق. لّوا ، پاچ  مق ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  هدبع ، دّمحم  خیش  هغالبلا ، جهن  حرش  - 67
1378 ق. لّوا ، پاچ  مق ، ۀیملعلا ، بتکلاراد  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 68
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1374 ق. لّوا ، پاچ  توریب ، ثارتلا ، ءایحا  راد  ملسم ، حیحص  - 70
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1406 ق. توریب ، یبرعلا ، باتکلاراد  ّهبر ، دبع  نبا  دیرفلا ، دقع  - 73
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1360 ش. مراهچ ، پاچ  ریبکریما ، تاراشتنا  هسسؤم  نیعم ، یسراف  گنهرف  - 78
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1377 ش. موس ، پاچ  رورس ، تاراشتنا  درفنم ، يرظن  یلع  البرک ، هّصق  - 83
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1421 ق. لّوا ، پاچ  یبرقلا ، يوذ  تاراشتنا  بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  - 118
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784 ص : اهدمایپ ، اهدادیور  اههزیگنا ، اههشیر  اروشاع 
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1363 ش. نارهت ، هیمالسا ، هناخباتک  رهپس ، یقت  دمحم  خیراوتلا ، خسان  - 124

1374 ق. لّوا ، پاچ  هیمالسا ، هیملع  یشورفباتک  یمق ، سابع  خیش  مومهملا ، سفن  - 125
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. رون هفیحص  ینیمخ ، ماما  یسایس  یهلا - همان  تیصو  - 129
1416 ق. لوا ، پاچ  هوسالاراد ، يزودنق ، ةدوملا ، عیبانی  - 130

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
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هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
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