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مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 

: هدنسیون

ییاوشیپ يدهم 

: یپاچ رشان 

 ( مالسلا هیلع  قداص (  ماما  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : 15هریس 

باتک 15تاصخشم 

16هراشا

ناگدنناوخ اب  22ینخس 

فلؤم 26تشاددای 

28همدقم

( مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  48نینمؤملاریما 

48هراشا

( مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  یناگدنز  زا  يرصتخم  50تخانش 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  تثعب  ات  تدالو  زا  . 151

51هراشا

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ شوغآ  51رد 

ءارِح راغ  رد  مالسلا ) هیلع  ) 53یلع

ربمایپ ترجه  ات  تثعب  زا  . 254

54هراشا

دروآ مالسا  هک  یسک  55نیتسخن 

مالسا رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع یماگشیپ  56لئالد 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نیشناج  59یماح و 

گرزب 61يراکادف 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تافو  ات  ترجه  زا  . 365

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ردارب  مالسلا ) هیلع  ) 65یلع

گنج ياه  ههبج  65رد 

ردب گنج  رد  66.فلا 
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دُُحا ههبج  رد  ریظن  یب  تعاجش  68.ب 

( قدنخ  ) بازحا گنج  رد  72ج . 

ینارحب ساسح و  74ياهزور 

ربیخ ژد  حتاف  79د . 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ صوصخم  هدنیامن  81کیپ و 

ترضح نآ  يرهاظ  تفالخ  ات  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تافو  زا  . 484

84هراشا

يربهر هلئسم  ربمایپ و  85تشذگرد 

زاس تشونرس  85یهارود 

یجراخ یلخاد و  87ياهرطخ 

87هراشا

تماما نادناخ  دارفا  ندش  هتشک  زا  ینارگن  میب و  . 187

ناناملسم نایم  رد  يزیرنوخ  فالتخا و  زا  ینارگن  میب و  . 289

نیدترم تردق  شیازفا  اب  مالسا  يدوبان  زا  ینارگن  میب و  . 390

نایمور هلمح  رطخ  زا  ینارگن  میب و  . 492

افلخ هرود  رد  ماما  ياه  93تیلاعف 

93هراشا

یصخش ياه  تیلاعف  93.فلا 

تّما یهقف  یئاضق و  تالکشم  لح  یملع و  ياه  تیلاعف  95.ب 

تداهش ات  تفالخ  زا  . 5108

( مالسلا هیلع  ) نانمؤمریما اب  تعیب  108یگنوگچ 

( مالسلا هیلع  ) یلع ناشخرد  109تیعقوم 

نیثکان اب  113دربن 

نیطساق اب  113دربن 

نیقرام اب  114دربن 

( مالسلا هیلع  ) یبتجم نسح  120ماما 
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120هراشا

( مالسلا هیلع  ) ماما یناگدنز  زا  يرصتخم  122تخانش 

نامورحم 122سردایرف 

هدنزومآ 123هتکن 

تلیضف ملع و  124نادناخ 

تماما نارود  زا  شیپ  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نسح  127تازرابم 

127هراشا

يرافِغ رذوبا  رطخرپ  هقردب  رد  روضح  . 1127

لمج گنج  رد  . 2128

نیّفِص گنج  رد  . 3129

هیما ینب  نارس  اب  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  هدنبوک  130تارظانم 

( مالسلا هیلع  ) نسح ماما  حلص  للع  131یسررب 

مالسا رد  حلص  132نوناق 

گنج زا  135یگتسخ 

داضتم رصانع  اب  137هعماج يا 

گنهامهان 138یهاپس 

ایوگ 139يدنس 

نکش نامیپ  141مدرم 

نئاخ 142هدنامرف 

هنانئاخ ياه  143هئطوت 

جراوخ 143تنایخ 

حلص ياه  هزیگنا  نوماریپ  ماما  144راتفگ 

( مالسلا هیلع  ) ماما فادها  حلص و  146نامیپ 

نامیپ 147نتم 

هیواعم اب  حلص  زا  مالسلا ) هیلع  ) ماما ياه  149فده 

هفوک رد  150عامتجا 
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هیواعم 151تایانج 

یگنسرگ دیدهت و  153تسایس 

هرصب هفوکرد و  راشف  154جوا 

هنیدم رد  ثداوح  157باتزاب 

هیواعم ياه  يراک  159بیرف 

نارای 165توافت 

تلاسر کی  هیور  166ود 

؟ ...حالص ای  168حلص 

هیواعم هسیسد  اب  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  تداهش  172تیمومسم و 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  نیسح  174ماما 

174هراشا

ماما یناگدنز  زا  يرصتخم  176تخانش 

هیواعم رصع  رد  مایق  180عناوم 

180هراشا

هیواعم اب  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  حلص  نامیپ   . 1181

هیواعم ینید  تسژ  . 2182

هیواعم تموکح  اب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  183تازرابم 

دیزی يدهعیلو  اب  184تفلاخم 

اروشاع مایق  لماوع  194تیهام و 

هیواعم یمالسا  دض  ياه  205تکرح 

دیزی ياه  207یگدولآ 

البرک مایق  ناروآ  213مایپ 

ناریسا رفس  دروآ  219هر 

دایز رسپ  خاک  رد  مالسلا ) اهیلع   ) بنیز 225ترضح 

هفوک رد  مالسلا ) اهیلع   ) بنیز ترضح  229هبطخ 

دیزی خاک  رد  مالسلا ) اهیلع   ) بنیز 232ترضح 
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( مالسلا هیلع  ) مراهچ ماما  یتاغیلبت  236تازرابم 

اروشاع مایق  ياهدمایپ  243جیاتن و 

( مالسلا هیلع  ) نیسحلا نب  یلع  نیدباعلا  نیز  261ماما 

261هراشا

ماما یناگدنز  زا  يرصتخم  263تخانش 

البرک مایق  روآ  267مایپ 

؟ درکن مایق  مراهچ  ماما  280ارچ 

رصع دسافم  ملاظم و  اب  مالسلا ) هیلع  ) مراهچ ماما  تازرابم  287داعبا 

اروشاع هرطاخ  دای و  نتشاد  هگن  هدنز  . 1287

تّما داشرا  دنپ و  . 2289

تاجانم اعد و  نمض  یمالسا  فراعم  نییبت  . 3296

فراعم هنیجنگ  ، هّیداجس 297هفیحص 

يرابرد ياملع  اب  هزرابم  دروخرب و  . 4305

يرهز هب  مراهچ  ماما  هدنبوک  318همان 

یقالخا یتیبرت و  راثآو  ماکحا  رشن  . 5325

ناگدنامرد زا  يریگتسد  . 6326

یتیبرت نوناک  . 7327

( مالسلا هیلع  ) رقاب دّمحم  331ماما 

331هراشا

ماما یناگدنز  زا  يرصتخم  333تخانش 

یملع گرزب  تضهن  راذگ  334هیاپ 

( مالسلا هیلع  ) رقاب ماما  بتکم  336نادرگاش 

شناد ياهرد  هدنیاشگ  مولع و  337هدنفاکش 

ضیعبت داسف و  اب  342هزرابم 

! عونمم مالسلا ) هیلع  ) یلع 343ّبس 

( مالسلا اهیلع   ) همطاف ترضح  نادنزرف  هب  كَدَف  347ندنادرگزاب 
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افلخ طسوت  ثیدح  شراگن  عنم  348هچخیرات 

تایلیئارسا رشن  355هزاجا 

ثیدح رشن  عنم  تاعبت  358ضراوع و 

رامق زاوآ و  364زاس و 

ماش رد  مالسلا ) هیلع  ) رقاب 366ماما 

( مالسلا هیلع  ) قداص رفعج  377ماما 

377هراشا

ماما یناگدنز  زا  يرصتخم  379تخانش 

( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  یملع  380تمظع 

ماما رصع  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس ، 382عاضوا 

يرفعج گرزب  385هاگشناد 

لَّضَفُم دیحوت  386هلاسر 

یعیش صاخ  هویش  هب  ماکحا  394نییبت 

( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  بتکم  نادرگاش  زا  397هنومن يا 

اه هشیدنا  دروخرب  399رصع 

ماما یسایس  ياه  406تیلاعف 

نایوما هلسلس  طوقس  407لماوع 

( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  هب  یسابع  تضهن  نارس  ياه  410همان 

؟ درک در  ار  یسابع  مایق  نارس  داهنشیپ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  413ارچ 

ملسموبا 416تایانج 

( مالسلا هیلع  ) نیسحلا نب  یلع  نب  دیز  429مایق 

؟ دوب مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تقفاوم  اب  دیز  مایق  436ایآ 

شبنج 440زاغآ 

نآ ماجرف  هناحلسم و  بالقنا  442زاغآ 

( مالسلا هیلع  ) مظاک یسوم  448ماما 

448هراشا
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ماما یناگدنز  زا  يرصتخم  450تخانش 

يرفعج هاگشناد  452رادساپ 

ماما رصع  رد  تفالخ ، هایس  453همانراک 

داسف یشایع و  455نوناک 

نایولع هب  تبسن  هداعلا  قوف  457يریگتخس 

! نیگنن ياه  460مزب 

ّخف نیمزرس  نینوخ  461هعجاف 

تضهن 463تسکش 

اه « لد  » رب 466تموکح 

؟ تسیک هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ 467دنزرف 

یتیصخش دنچ  درم  469نوراه ;

نوراه یقیقح  472هرهچ 

! نم ندرگ  هب  شنوخ  479دیشکب ،

نوراه رابرد  رد  ماما  رازگراک  ; نیطقی نب  482یلع 

ماما طورشم  485تقفاوم 

ّجح 490باُّون 

نوراه تموکح  اب  متفه  ماما  یفنم  493تازرابم 

زادگناج 505تداهش 

( مالسلا هیلع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  508ماما 

508هراشا

ماما یناگدنز  زا  يرصتخم  510تخانش 

ترضح رصاعم  510يافلخ 

نوراه رصع  رد  513ماما 

اهداضت اهتوافت و  نومأم ; 517نیما و 

نومأم 519تایصوصخ 

ماما هب  تفالخ  523داهنشیپ 
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دیسرن ماجنا  هب  زگره  هک  يدهعیلو  525ماقم 

يدهعیلو نتفریذپ  يارب  ماما  534لئالد 

دیحوت اب  تیالو  هلئسم  538هطبار 

نایسابع رصع  رد  یمالسا  هعماج  یگنهرف  صاخ  542طئارش 

هلزتعم 546نومأم و 

هناگیب يرکف  جاوما  ربارب  رد  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  551شقن 

بتاکم نایدا و  ناوریپ  اب  ماما  558تارظانم 

قیلثاج اب  563هرظانم 

ورم رد  نومأم  فرط  زا  ماما  دیدش  568تیدودحم 

ماما 573تداهش 

( مالسلا هیلع  ) داوج دمحم  576ماما 

576هراشا

ماما یناگدنز  زا  يرصتخم  578تخانش 

ترضح رصاعم  579يافلخ 

لاسدرخ 583ِماما 

هنیمز نیا  رد  ناماما  585راتفگ 

( مالسلا هیلع  ) داوج ماما  590تارظانم 

ماما هدرتسگ  ملع  زا  ییاه  596هولج 

نادنمشناد هاگدید  زا  مالسلا ) هیلع  ) داوج ماما  602تیصخش 

( مالسلا هیلع  ) داوج ماما  یملع  608بتکم 

( مالسلا هیلع  ) ماما 609تداهش 

( مالسلا هیلع  ) يداه 612ماما 

612هراشا

ماما یناگدنز  زا  يرصتخم  614تخانش 

ترضح رصاعم  615يافلخ 

ماما یفخم  ياه  617تیلاعف 
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تلاکو یطابترا  619هکبش 

! دزیر یم  مهرد  بارش  629مزب 

نایعیش دروم  رد  لکوتم  ياه  يریگ  تخس  632تایانج و 

نایعیش رب  يداصتقا  636ياهراشف 

يرابرد ناهیقف  يورایور  مالسلا ،) هیلع  ) يداه 643ماما 

یمالک ياهبتکم  يداه و  645ماما 

نآرق قلخ  649هنتف 

( مالسلا هیلع   ) يداه ماما  بتکم  653نادرگاش 

ماما 655تداهش 

( مالسلا هیلع  ) يرکسع نسح  656ماما 

656هراشا

ماما یناگدنز  زا  يرصتخم  658تخانش 

( مالسلا هیلع  ) يرکسع ماما  رصع  یعامتجا  یسایس ، 663عاضوا 

( مالسلا هیلع  ) يرکسع ماما  یتینما  666ریبادت 

( مالسلا هیلع  ) يرکسع ماما  تیلاعف  هناگتفه  669داعبا 

یملع ياه  ششوک  . 1670

! دوش یم  زاب  بهار  671تشم 

نایعیش اب  یطابترا  هکبش  داجیا  . 2672

اه همان  676اهکیپ و 

یسایس يّرس  ياه  تیلاعف  . 3677

نایعیش زا  یلام  ینابیتشپ  تیامح و  . 4678

هعیش ّمهم  رصانع  لاجر و  یسایس  هیجوت  تیوقت و  . 5681

یبیغ یهاگآ  زا  هدرتسگ  هدافتسا  . 6683

تبیغ نارود  يارب  نایعیش  يزاس  هدامآ  . 7689

تقیقح ناشخرد  691هولج 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  701ماما 
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701هراشا

ماما یناگدنز  زا  يرصتخم  703تخانش 

تبیغ یعامتجا  یسایس  707للع 

يربک يرغص و  710تبیغ 

صاخ 713باُّون 

صاخ باّون  یساسا  ياه  تیلاعف  719فیاظو و 

يربک 726تبیغ 

هعیش عبانم  رد  مالسلا ) هیلع  ) 728يدهم

تنس لها  عبانم  رد  مالسلا ) هیلع   ) 731يدهم

تیودهم نایعدم  يدهم و  745راظتنا 

نآرق هنیآ  رد  يدهم  تموکح  748يامیس 

تبیغ نارود  رد  ماما  دوجو  752دیاوف 

زکرم 758هرابرد 
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مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 

باتک تاصخشم 

 - 1324 يدهم ، ییاوشیپ ، : هسانشرس

يدهم مالـسلا /  مهیلع  موصعم  ناماما  یگنهرف  یـسایس و  یعامتجا ، یناگدـنز  رب  یـشرگن  نایاوشیپ : هریـس  : روآدـیدپ مان  ناونع و 
.یناحبس رفعج  همدقم  اب  ییاوشیپ ؛ 

.1372 ع ،)  ) قداص ماما  هسسوم  مق : : رشن تاصخشم 

.ص  792: يرهاظ تاصخشم 

؛ :  مشش 6-12-6243-964 پاچ  لایر :  18000 موس ؛ )  پاچ  لایر (   15000 مود ؛ ) پاچ  لایر (   12000 لایر ؛   4550: کباش
پاـچ لاـیر (   26000 مهدزیــس ؛ ) پاـچ  لاـیر (   26000 مهدزاـی ؛ ) پاـچ  لاـیر (  24000 متـشه 964-624-364-9 ؛ :  پاچ 

 : مکی 7-315-357-964-978 تسیب و  پاچ  مهدجه 964-357-145-9 ؛ :  پاچ  مهدفه ؛ ) پاچ   ) لایر  28000 مهدزناپ ؛ )

.1374 مود : پاچ  : تشاددای

ناتسبات 1375. موس : پاچ  : تشاددای

ناتسمز 1376. مشش :  پاچ  : تشاددای

ناتسبات 1378. متشه :  پاچ  : تشاددای

.1379 مهدزای : پاچ  : تشاددای

ناتسبات 1381. مهدزیس : پاچ  : تشاددای

.1382 مهدزناپ : پاچ  : تشاددای

ناتسبات 1384. مهدفه : پاچ  : تشاددای

راهب 1385. مهدجه : پاچ  : تشاددای

ناتسبات 1386. مهدزون : پاچ  : تشاددای

راهب 1387. متسیب : پاچ  : تشاددای
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.1388 مکی : تسیب و  پاچ  : تشاددای

راهب 1389. مود :  تسیب و  پاچ  : تشاددای

(. اپیف  ) زییاپ 1390 مراهچ : تسیب و  پاچ  : تشاددای

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  792 ؛ [ - 781  ] .ص همانباتک : : تشاددای

.هیامن : تشاددای

همانتشذگرس رشعانثا --  همئا  : عوضوم

سیون همدقم   - ، 1308 رفعج ، يزیربت ، یناحبس  : هدوزفا هسانش 

ع)  ) قداص ماما  هسسوم  : هدوزفا هسانش 

:BP36/5/پ 9س 9 1372 هرگنک يدنب  هدر 

297/95: ییوید يدنب  هدر 

:م 105-73 یلم یسانشباتک  هرامش 
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ناگدنناوخ اب  ینخس 

ددرگ یم  زاب  شیپ  اه  لاس  هب  هدـنراگن ، يوس  زا  موصعم  ماما  هدزاود  یناگدـنز  نوماریپ  باتک  هرود  کی  نیودـت  شراـگن و  رکف 
لابقتـسا هجوت و  دروم  دـش و  رـشتنم  موصعم  ناماما  زا  نتدـنچ  یناگدـنز  نوماریپ  ملق ، نیا  اب  همجرت  فیلأـت و  زا  معا  رثا  دـنچ  هک 

اب مالـسلا ،) مهیلع  ) راهطا همئا  یناگدـنز  زا  لماک  يا  هرود  نیودـت  ناـمز ، نآ  زا  .تفرگ  رارق  راـثآ  هنوگ  نیا  ِقاتـشم  ناگدـنناوخ 
لاجم تقو و  وزرآ ، نیا  قّقحت  یلو  .دش  حرطم  سدقم  يوزرآ  کی  تروص  هب  هدنراگن  يارب  هدش  دای  باتک  دـنچ  لاور  کبس و 

ياه هورگ  زا  يدارفا  اهراب  رگید  فرط  زا  .دوبن  مهارف  نامز  نآ  هک  دـیبلط  یم  شراـگن  هعلاـطم و  تهج  رایـسب  تاـناکما  یفاـک و 
هعجارم و بناج  نیا  هب  دـندوب ، دـنم  هقالع  ( مالـسلا مهیلع  ) همئا هدـنزومآ  رابرپ و  یناگدـنز  خـیرات  هعلاـطم  هب  هک  عاـمتجا  فلتخم 
هب هعجارم  زا  ار  نانآ  هک  دندش  یم  هنیمز  نیا  رد  زور  ملق  یـسراف و  نابز  هب  دامتعا  دروم  دنتـسم و  عماج و  یباتک  یفرعم  راتـساوخ 

دیدجت هدنراگن  نهذ  رد  هراومه  ار  هنیرید  يوزرآ  نآ  روبزم ، دارفا  هقالع  زاربا  زاین و  ساسحا  .دنک  زاین  یب  ددـعتم  ذـخآم  بتک و 
.درک یم 

مهیلع ) نیموصعم هریـس   » سیردت هرود  نیدنچ  مالـسا » خیرات   » سیردت رب  هوالع  ریخا ، لاس  دـنچ  یط  هدـنراگن  همه ، نیا  رب  نوزفا 
، دوب هدش  ریثکت  هتـشگ و  مهارف  هراب  نیا  رد  يا  هدرـشف  ياه  هوزج  تشاد و  هدهع  هب  یلاع  شزومآ  زکرم  دـنچ  رد  زین  ار  مالـسلا »)

.دوب هدماین  شیپ  باتک ، تروص  هب  اه  نآ  شراگن  میظنت و  نیودت و  تصرف  یلو 

لوط رد  دیدرگ و  يراگنزاب  عقاو  رد  لیمکت و  يرگنزاب و  رورم  هب  هدش ، دای  ياه  هوزج  دش ، هتفگ  هک  یلابقتـسا  زاین و  هب  هجوت  اب 
هب ار  بولطم  مظن  تفای و  شرتسگ  اـه  ثحب  تاـعوضوم و  تفرگ و  رارق  هعلاـطم  هعجارم و  دروم  يرت  شیب  ذـخآم  عباـنم و  راـک ،

.دمآ رد  دینیب ، یم  نونکا  هک  یتروص  هب  ادخ  فطل  هب  تفرگ و  دوخ 

هک تسا  هدش  یعس  هدیدرگ ، هیهت  مومع  هدافتسا  يارب  رضاح  باتک  هک  اج  نآ  زا 
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، یمالک هدـیچیپ  ثحابم  هعیـش ، ياه  هقرف  باعـشنا  نیوکت و  خـیرات  دـننام  یمومع ، زاـین  زا  رود  یـصّصخت و  ياـه  ثحب  حرط  زا 
هب اهنت  موزل  تروص  رد  دوش و  يراددوخ  اـه  نیا  لاـثما  و  تسا ) دـنمزاین  لقتـسم  یباـتک  هب  دوخ  هک   ) فـالتخا دروم  تاـعوضوم 

.دوش هداد  عاجرا  هدمآ  یقرواپ  رد  هک  يذخآم  هب  هدنناوخ  هدش و  افتکا  يا  هراشا 

نیع رد  هدرک و  هعجارم  ًامیقتسم  ًاصخـش و  رـضاح ، باتک  عبانم  ذخآم و  کی  کی  هب  روطـس ، نیا  هدنراگن  هک  تسا  رکذ  روخ  رد 
رودقم اه  نآ  هب  هعجارم  ناکما  زین  ناگدنناوخ  يارب  ات  تسا  هدومن  یفرعم  اه  یقرواپ  رد  لماک  تاصخـشم  اب  ار  اه  نآ  همه  لاح ،

بسک يرت  شیب  تاعالطا  اه  نآ  هب  میقتسم  عوجر  اب  دنناوتب  عوضوم ، رت  شیب  يریگ  یپ  هب  نادنم  هقالع  موزل ، تروص  رد  دشاب و 
.دننک

…

رودـقم ّدـح  رد  یمیدـق و  لّوا و  تسد  عبانم  زا  لّوا ، هجرد  رد  یخیرات ، ياه  ثحب  یعیبط  ياضتقا  هب  انب  هک  تسا  نیا  رگید  هتکن 
تلفغ زین  نارصاعم  تاقیقحت  ًاصوصخ  یـسراف و  نابز  هب  بوتکم  راثآ  زا  ًانمـض  یلو  تسا ; هدش  هدافتـسا  هثداح  نامز  هب  کیدزن 
هدـمآ لمع  هب  يریگ  هرهب  نآ  زا  هدـش ، تفای  نیـشنلد  یبلطم  هزاـت و  یتشادرب  فیطل ، يا  هتکن  بلاـج ، یلیلحت  هک  اـجره  هدـشن و 
يارب يوحن  هب  روبزم  رثا  اـی  هدـش  هدافتـسا  یـسراف  رثا  کـی  رد  رظن  دروم  عوضوم  بوخ  همجرت  زا  هک  نیا  مکح  هب  زین  هاـگ.تسا 

نآ زا  یمیدق ، ذخآم  رانک  رد  تناما ، تیاعر  تهج  زین  رثا و  بحاص  ياه  ششوک  زا  يرازگساپس  هناشن  هب  هدوب ، اشگهر  هدنراگن 
اب ظافلا  تارابع و  رد  یکدنا  تارییغت  اب  هارمه  هاگ  لقن و  ًانیع  نارـصاعم ، راثآ  زا  یـشخب  دروم ، دنچ  رد  نینچمه  .تسا  هدـش  دای 

.منک ریدقت  نانآ  تامحز  زا  تسا  مزال  اج  نیا  رد  هک  تسا  هدش  صیخلت  ذخآم ، هئارا 

ناـیاوشیپ یناگدـنز  هراـبرد  ناـققحم  ناگدنــسیون و  طـسوت  يدنمــشزرا  ياـه  باـتک  راـثآ و  ریخا ، ياـه  لاـس  رد  هناتخبــشوخ 
فدـه راثآ ، نیا  زا  کی  ره  اما  .تسا  ریدـقت  لباق  دـیفم و  دوخ  مهـس  هب  هک  هدـش  رـشتنم  یـسراف  ناـبز  هب  ( مالـسلا مهیلع  ) موصعم

رظن نیا  زا  .تسا  هدوبن  فلؤم  هجوت  دروم  یصاخ  بطاخم  ًالامتحا  ای  و  هدش ، نیودت  یـصاخ  هویـش  هب  ای  هدرک ، بیقعت  ار  یـصاخ 
تسد رد  نونکا  هک  یباتک 
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رد هک  تسا  هنوگ  نیدـب  رـضاح ، باتک  رد  تاعوضوم  ثحابم و  حرط  هویـش  .دراد  یناوارف  ياه  توافت  روبزم  راـثآ  اـب  تساـمش ،
حیرـشت وا  رـصع  یـسایس  یعامتجا و  ياضف  سپـس  هدـش ، هئارا  يو  یگدـنز  لحارم  زا  ییامنرود  تسخن  ماـما ، ره  هریـس  حیرـشت 

طئارـش اب  يو  یعامتجا  یـسایس ، عضاوم  بسانت  یگتخپ و  راوگرزب و  ياوشیپ  نآ  یناگدنز  یـساسا  طوطخ  هاگ ، نآ  و  هدـیدرگ ،
اهزاین و طئارش و  نامز و  رصنع  هب  همئا  هجوت  هلئسم  بیترت ، نیدب  .تسا  هتفرگ  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  زور  نآ  هعماج  رب  مکاح 

هدوب هظحالم  دروم  ًاقیقد  رضاح  باتک  رد  ناراوگرزب ، نآ  تمدخ  داهج و  رسارس  یناگدنز  نییبت  رد  نآ ، تاروذحم  تایـضتقم و 
.درمشرب باتک  نیا  ياه  یگژیو  رگید  زا  ار  نآ  ناوت  یم  و 

تالکـشم هک  نیا  يارب  میا و  هتفرگ  رظن  رد  هحفـص  هاجنپ  طسوتم  روط  هب  ماـما  ره  یناگدـنز  يارب  عومجم ، رد  هک  نیا  رخآ  هتکن 
ًاقیقد تسا ، هدش  گرزب  یکدنا  باتک  مجح  رگا  و  میا ، هدروآ  دلج  کی  رد  ار  ثحابم  همه  دیاین ، شیپ  يدـلج  دـنچ  ياه  باتک 

.دشاب یمن  صقن  بیع و  زا  هتساریپ  رثا  نیا  ًاعبط  هدرب ، راک  هب  هدنراگن  هک  ییاه  ششوک  مامت  اب  هتبلا  .تسا  ّتلع  نیا  هب 

هللا تیآ  مق  هیملع  هزوـح  مظعم  داتـسا  باـتک ، نیا  لـیمکت  رد  هدـنراگن  قّوـشم  نیرت  گرزب  هک  منک  يروآداـی  دـیاب  همتاـخ ، رد 
، باتک زین  کنیا  دنتشاد و  ناوارف  دیکأت  رارصا و  نآ ، راک  عیرست  رد  هژیوهب  هک  دنا  هدوب  هّلظدم  یناحبس  رفعج  خیش  جاح  یمظعلا 

نالکتلا هیلعو  قیفوتلا  هللا  نمو  .ددرگ  یم  رشتنم  هل  مظعم  رظن  ریز  و  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  یتاقیقحت  هسسؤم  يوس  زا 

یئاوشیپ يدهم  مق 

ق.ه بجر 1414 

هامید 1372 ش
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فلؤم تشاددای 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

( مراهچ تسیب و  پاچ  )

رد رـشن  پاچ و  زاغآ  زا  رثا ، نیا  هک  تسا  گرزب  راـگدرورپ  هاگـشیپ  رد  يرازگرکـش  یتقوشوخ و  یـسب  ياـج  فلؤم ، نیا  يارب 
يوزوـح و زکارم  رد  هـکلب  تـفرگ ، رارق  روـشک  رـسارس  رد  یموـمع  لاـبقا  هجوـت و  دروـم  اـهنت  هـن  نونکاـت ، یـسمش  لاس 1372 

نیا اهراب  مّرکم ، نایوزوح  هژیوهب  فنـص ، رـشق و  ره  زا  یمارگ  ناگدـنناوخ  و  دـش ، عقاو  هدافتـسا  تیاـنع و  دروم  زین  یهاگـشناد 
.دنداد رارق  تبحم  فطل و  قیوشت و  دروم  ار  هدنراگن 

همجرت روشک  ود  نآ  طخ  نابز و  هب  هیکرت ، روشک  وناجیابرذآ  يروهمج  روشک  رد  ناریا ، رد  یمومع  لابقا  رب  هوالع  رـضاح  باتک 
نابز هب  یبرع ، ياهروشک  رد  هدافتسا  تهج  یناحبس ، رفعج  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  تیانع  رما و  هب  زین  مق  رد  .دیدرگ  رـشتنم  و 

ناگرامـش رد  هیملع  ياه  هزوح  يارب  ًاتدـمع  راب  هس  تسیب و  ناریا  رد  نونکات  نایاوشیپ ، هریـس  باـتک  .دـش  پاـچ  همجرت و  یبرع 
.تسا هدش  عیزوت  پاچ و  عیسو ،

مهیلع ) راـهطا همئا  سدـقم  تحاـس  هب  تدارا  صـالخا و  تکرب  زا  دـنوادخ و  تیاـنع  فـطل و  زا  يوـترپ  ار  قـیفوت  نیا  هدـنراگن ،
هن باتک ، نیا  رسارس  هک  ارچ  دناد  یم  ( مالسلا
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ییاهنت و رد  و  ییاج ، زا  تیامح  هناوتشپ و  نودب  لاح  نیع  رد  و  قوش ، روش و  زوس و  اب  هارمه  و  هناقـشاع »  » هکلب هناصلخم ،»  » اهنت
مامت و  فیلأت ، یگدنـسیون و  هلاس  یـس  هبرجت  هدـنراگن ، و  تفای ، شراگن  نیودـت و  تمحزرپ  تخـس و  طیارـش  رد  و  يروای ، یب 

.تفرگ راک  هب  نآ  تیباذج  یگتخپ و  یگتسارآ و  رد  ار  دوخ  یقوذ  ینهذ و  ناوت  تیقالخ و  تیفرظ و 

و یلیمکت ، یحالصا و  ياهداهنشیپ  راشتنا ، ودب  نامه  زا  و  دوبن ، صقن  بیع و  زا  یلاخ  يرـشب  راک  ره  لثم  اه  تقد  نیا  همه  اب  اما 
هدنراگن دوخ  .دوب  منتغم  دیفم و  اه  نآ  زا  يرایسب  هک  دیسر  لضف  تقد و  لها  ریصب و  ناگدنناوخ  فرط  زا  يددعتم  ياهداقتنا  زین 

لامعا يا  هخـسن  رد  يروآ و  عمج  اه  نیا  همه  و  تفای ، تسد  يا  هزات  تاکن  هب  یخیرات ، تاعلاطم  نمـض  دـعب ، ياه  لاـس  رد  زین 
یحالصا و دراوم  ددرگ ، مهارف  رـشان  فرط  زا  پاچ ، ینف  لحارم  رگید  دیدج و  ینیچ  فورح  ناکما  هک  نیا  ضحم  هب  ات  دیدرگ 

مه هک  مراهچ  تسیب و  پاچ  رد  دـش و  مهارف  یتصرف  نینچ  هک  متقوشوخ  رایـسب  کـنیا  .دوش  روظنم  هفاـضا و  دـیدج  ياـه  هتفاـی 
هب لیمکت ، حالـصا و  رظن و  دـیدجت  زا  سپ  و  تافاضا ، اب  باتک ، کنیا  تفرگ و  تروص  تارییغت  نیا  تسامـش ، رایتخا  رد  نونکا 

.دوش یم  دنمجرا  ناگدنناوخ  میدقت  رت  مظنم  رت و  ینغ  تروص 

هدعق 1431ق يذیئاوشیپ  يدهم  مق 

هامرهم 1389ق
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همدقم

یناحبس رفعج  هللا  هیآ  داتسا : زا 

طوطخ و  دوشگ ، ار  هتـسب  شخب  دیاب  زاب ، راموت  نیا  هلیـسوهب  .هدنیآ  هتـسب  راموت  ربارب  رد  تسا  يا  هدوشگ  راموت  هتـشذگ ، خـیرات 
.تخومآ ناوارف  ییاه  سرد  ناگتشذگ  یناگدنز  زا  و  درک ، میسرت  ار  هدنیآ  تکرح 

جئاتن ای  و  ثداوح ، للع  يور  ًابلاغ  و  هدوب ، اهدادیور  نتم  روآدای  ثداوح و  هدننکوگزاب  رت ، شیب  ناراگن ، خـیرات  شیپ ، يدـنچات 
نیا لمح  ای  و  دنتـشون ، یم  دارفا  ینارذگ  تقو  یمرگرـس و  يارب  ار  خیرات  ییوگ ، وت  دنتـشاذگ ، یمن  تشگنا  نآ ، نیریـش  خلت و 

.دندراذگ یم  ناگدنناوخ  ِدوخ  شود  رب  ار  نیگنس  راب 

ورملق رد  هک  دوب  یگرزب  ماگ  دروآ ، رد  ثداوح  لیلحت  تروص  هب  کشخ ، عیاقو  لـقن  زا  ار  نآ  هک  خـیرات  شراـگن  رد  يزادرپون 
نیا ییوگ  هک  دروآ ، دیدپ  یلیلحت  یلقن و  خیرات : عون  ود  نایم  يا  هلـصاف  نانچ  نآ  شور  نیا  دـش ، هتـشادرب  یناسنا  مولع  زا  یکی 
مولع زا  نایوار ، نادـهاش و  راتفگ  خـیرات و  نوتم  رب  هوالع  شراگن ، عون  نیا  رد  .دـنمه  زا  ادـج  شناد  عون  ود  شراـگن ، هویـش  ود 

هب یخیرات  ثداوح  و  دوش ، یم  هتفرگ  هرهب  هریغ  یـسانش و  ناتـساب  یـسانشایفارغج ، یـسانش ، هعماج  یـسانش ، ناور  دننام : يدـنچ 
.ددرگ یم  میسرت  اه ، نآ  جئاتن  راثآ و  اه و  هشیر  اب  هارمه  دروآ  یم  رس  تشپ  ار  يرگید  مادک ، ره  هک  لسلسم  یتروص 

ياه يأر  هب  ریسفت  اج و  یب  ياه  ّفرـصت  زا  خیرات  ًابلاغ  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  خیرات  شراگن  زا  عون  نیا  رد  هک  یفعـض  هطقن 
ثداوح و  هدنامن ، نوصم  طلغ ،
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زا یمیخـض  هدرپ  رد  تیعقاو  هرهچ  و  دوش ، یم  هتخیمآ  مه  هب  هدنـسیون  دوخ  ياه  هزیگنا  یـصخش و  راـکفا  ضارغا و  اـب  یخیراـت 
.ددرگ یم  هدیشوپ  اه  يزروضرغ 

فعـض هطقن  نیا  زا  نانآ  زا  يرایـسب  هک  تفریذـپ  دـیاب  یلو  درک ، مهتم  يروادـشیپ  هب  ار  خـیرات  ناگدنـسیون  همه  ناوت  یمن  هتبلا 
نانآ زا  یخرب  اریز  تشاگنا ، ارگ  عقاو  فده و  اب  یناگدنسیون  ار ، یلقن  ناراگن  خیرات  همه  ناوت  یمن  هک  نانچمه  .دنتسین  هتساریپ 

، دنتخادرپ یم  هدوب  اه  نآ  یلم  عفانم  ینید و  دیاقع  اه و  هشیدنا  راکفا و  دیؤم  هچ  نآ  لقن  هب  دندوبن و  رود  یصخش  ضارغا  زا  زین 
بتارم هب  یلیلحت  خـیرات  رد  اطخ  نازیم  تفگ : دـیاب  هسیاقم ، ماقم  رد  اـهتنم ، .دـندرک  یمن  میـسرت  يزیچ  ثداوح ، رگید  هیور  زا  و 

.دشاب یم  یلقن  خیرات  زا  رتنوزف 

ره ياه  هفسلف  رگید  دننام  دوخ ; هک  تسا  خیرات  هفسلف  نیودت  هدیشخب ، يرت  شیب  قنور  یلیلحت  خیرات  هب  هک  يزیچ  ام ، رـصع  رد 
یمومع نیناوق  دزاس و  یم  نشور  ار  هعماج  لماکت  و  عیاقو ، شیادـیپ  یلک  لـلع  خـیرات ، هفـسلف  .تسا  خـیرات  ملع  زا  ادـج  یملع ،

هداد رارق  یسررب  قیقحت و  دروم  ار  نوگانوگ  عیاقو  نایم  دنویپ  طابترا و  خیرات ، هفسلف  نخـس : رگید  هب  .دزومآ  یم  ام  هب  ار  لماکت 
هعماج لماکت  یمومع  نیناوق  ندرک  ادـیپ  رد  وجوتـسج  شواک و  عون  ره  .دـنک  یم  فشک  یخیراـت  عیاـقو  رد  ار  لـیلاعم  لـلع و  و 

.تسا ناسنا » هعماج  ملع   » ای خیرات  هفسلف  لماکت  هار  رد  یماگ  یناسنا ،

هکلب تسین ، ات  ود  یکی  خـیرات  كرحم  لماوع  هک  دزاس  یم  نشور  اه ، ناسنا  یگدـنز  تالوحت  ای  لماکت و  للع  رد  قیمع  هعلاطم 
نانآ خیرات  تاحفـص  نیوکت ، ملق  اب  هدروآ و  رد  تکرح  هب  ار  ناسنا  هعماج  یگدنز  خرچ  فلتخم ، طئارـش  رد  ینوگانوگ  لماوع 

.دشاب رشب  یگدنز  طخ  هدننک  میسرت  هک  تسا  هدوبن  لماع  کی  اهنت  خیرات ، لوط  رد  و  تسا ، هتشاگن  ار 

زا يا  هشوگ  طقف  هک  دنتـسه  ینارظن  گنت  دننک ، یفرعم  یلماع  کت  تروص  هب  ار  خـیرات  كرحم  يورین  دنـشوک  یم  هک  یهورگ 
شواک دروم  ار  ناسنا  تایح  ثداوح 
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رت شیب  لماع  کی  رـشب ، خیرات  لماکت  يارب  هک  دنا  هدرک  دای  دنگوس  ییوگ  ناسک ، هنوگ  نیا  .ار  بناوج  همه  هن  دـنهد ، یم  رارق 
! دیاشگب ار  خیرات  هتـسب  ياهرد  مامت  دناوت  یم  هک  دـنراگنا  یم  يزیمآرحـس  دـیلک  ار  شیوخ  رظن  دروم  لماع  ای  و  دـننکن ، یفرعم 

هدرک یفرعم  اهدادیور  مامت  يانب  ریز  ار ، يداصتقا  طئارش  دننام  يدحاو ، لماع  دننکن ، یفرعم  رظن  گنت  ار  دوخ  هک  نیا  يارب  نانآ 
.دنیامن یم  دادملق  مود  هجرد  رد  يراذگریثأت  ظاحل  هب  ار  لماوع  رگید  و 

دودحم نهذ  هک  دنتـسه  يرگن  حطـس  يدـُعب و  کی  ياه  ناسنا  دـنناد ، یمن  شیب  لماع  کی  ار  خـیرات  كرحم  روتوم  هک  یناسک 
نانآ یـسایسو ، یبزح  راکفا  ای  دنا و  هدیزرو  تلفغ  لماوع  رگید  زا  و  هتفرگ ، سنا  خیرات  هدنزاس  لماوع  زا  دـعب  کی  هب  اهنت  نانآ 

.دنا هتسناد  انبور  ار  لماوع  رگید  و  هداد ، قوس  یتاقبط ) هزرابم   ) صاخ یلماع  يدنمناوت  هب  ار 

یتاقبط هزرابمو  خیرات 

میـسقت هورگ  ود  هب  ار  نایناهج  عومجم  هتـسناد و  مورحم  ياه  ناسنا  یتاقبط  هزرابم  لوصحم  ار  یناسنا  هعماج  خـیرات  مسیـسکرام ،
رد ار  شیوخ  عفانم  هک  زراـبم  یهورگ  و  دـنراگنا ، یم  نآ  ياـقب  رد  ار  دوخ  عفاـنم  هک  نهک  ماـظن  هب  هتـسباو  یهورگ  تسا : هدرک 

.دنناد یم  مکاح  ماظن  ندرک  نوگرگد 

نیا رد  هک  یلاح  رد  .تسا  ناسنا  يدام  ياه  هتساوخ  رد  ناسنا  ياه  تیلاعف  ندرک  هصالخ  هناشن  رشب ، تالوحت  زا  ریسفت  هنوگ  نیا 
دوخ يدام  عفانم  دودـحم  هزوح  رد  طقف  هک  دـناد  یم  نآ  زا  رتالاب  ار  ناسنا  شزرا  تفارـش و  هک  دراد  دوجو  يرگید  زئارغ  ورملق ،

گرزب و نادرم  تازراـبم  دـهاش  رـشب ، خـیرات  تاحفـص  .درامـشب  توهـش  مکـش و  لوـلعم  ًافرـص  ار  خـیرات  تـکرح  و  دـشیدنیب ،
دوخ و ناج  و  هدرب ، ریشمش  هضبق  هب  تسد  یقالخا ، ینید و  ياه  یناماسبان  حالـصا  اه و  شزرا  يایحا  يارب  هک  تسا  يدنمـشزرا 

.دنا هتخاب  هار  نیا  رد  ار  شیوخ  نادنزرف 
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زا نافعـضتسم  قوقح  ندناتـسزاب  حیحـص : ریبعت  ، یتاـقبط ماـظن  وحم  يارب  هک  ییاـهدربن  زا  يرایـسب  هک  تسا  رما  نیا  هاوگ  خـیرات 
ماـیق ناـسنا  قوقح  ظـفح  یتسود و  عون  هزیگنا  هب  هک  هتفریذـپ  ققحت  يا  هتـسراو  نادرم  يربـهر  تحت  هتفرگ ، تروص  ناربکتـسم 

.دنا هتشاد  یهلا  ینید و  ياه  هزیگنا  نآ ، زا  رتالاب  هکلب  هدرک و 

يدنمتـسم فعـضتسم و  نامیا و  اب  دارفا  ار  ( مالـسلا مهیلع  ) ءایبنا ناراـی  مظعا  تمـسق  هک  تسا  یکاـح  تحارـص ، هب  نآرق ، تاـیآ 
یم دربن  ادخ  هب  قلعت  ّدحرـس  ات  الاب ، يا  هبترم  هب  اه  ناسنا  ندناسر  نآ و  هدـنبوک  راثآ  كرـش و  وحم  يارب  هک  دـنداد  یم  لیکـشت 

(1) .دنا هدیورگ  نانآ  هب  ناتسدیهت  هک  دوب  نیا  ناربمایپ  رب  ناربکتسم  ياهداریا  زا  یکی  یتح  دندرک و 

یم نیا  هب  طورـشم  ار  مالـسا  هب  شیوخ  نامیا  وا ، رـصع  ناربکتـسم  هک  میناوخ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) متاـخربمایپ ماـیق  هراـبرد 
هب دـیابن  هک  هداد  روتـسد  ربماـیپ  هب  دـنوادخ  تـهج ، نـیا  زا  .دزاـس  هدـنکارپ  دوـخ  فارطا  زا  ار  نافعـضتسم  ناریقف و  هـک  دـندرک 

(2) .دزاس هدنکارپ  دوخ  فارطا  زا  دنک  یم  ینیگنس  نانآ  شود  رب  نییآ  تفرشیپ  هک  ار  هورگ  نیا  ربکتسم ، دنچ  تساوخرد 

: دزاس یم  انشآ  اه  ناسنا  زا  هورگ  ود  اب  ار  ام  خیرات ، تاحفص  یسررب 

نیمأت يارب  مه  نآ  مکاح ، ماظن  هیلع  رب  مایق  زج  هک  دنا  هدوب  رکف  هاتوک  طحنم و  نانچ  نآ  هدوب و  يدام  عفانم  ریـسا  هک  یهورگ  . 1
.دنا هدنارورپ  یمن  رس  رد  يزیچ  دوخ ، یناسفن  ياه  هتساوخ 

ياه شزرا  يایحا  فورصم  ًاتدمع  ناشتّمه  هک  تعیبط ، راشف  طیحم و  راشف  زا  دازآ  رگـشاخرپ و  هاوخنامرآ ، وج ، قح  یهورگ  . 2
.تسا هدوب  رشب  يونعم  ماقم  ياقترا  یقالخا و  لوصا  یناسنا و 
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یم ار  دوـخ  يادـخ  رـصع  حبـص و  هک  ار  دارفا  زا  هورگ  نآ  (: 52/ ماعنا  ) ...یـشعلاو هادغلاب  مّهبر  نوعدـی  نیذـلا  درطت  الو  [ 2 - ] 2
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هعماج يایحا  ار ، مود  هورگ  كرحم  تسا ، هدوب  رـشب  يدام  هافر  هب  یبایتسد  خیرات ، هدمع  كرحم  نیتسخن ، هورگ  یگدنز  رد  رگا 
.تسا هداد  یم  لیکشت  الاو  ياه  شزرا  هب  هجوت  يدام و  تاقلعت  یناویح و  يوخ  زا  نآ  يزاس  دازآ  و 

لاجر .درک  هعلاطم  يرت  عیـسو  دید  قفا  رت و  شیب  تقد  اب  خـیرات ، نتخاس  رد  ار  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  شقن  دـیاب  هک  تساج  نیا 
یحو قیرط  زا  هک  نانآ ، یهلا  همانرب  و  هتشاد ، ریذپان  راکنا  هتسجرب و  یـشقن  خیرات ، یحالـصا  قیمع  ياه  تضهن  نیوکت  رد  یهلا 

هار رد  نانآ  جیسب  اه و  هدوت  رد  نامیا  داجیا  رد  نانآ  شقن  .تسا  هدوب  بالقنا  تضهن و  هیامرس  نیرت  گرزب  دیـسر ، یم  ناشیا  هب 
.تسا خیرات  تامّلسم  زا  هعماج ، هرهچ  ندرک  نوگرگد  لآملاب  و  یناسنا ، دنلب  فادها 

یلو دنزاس ، یم  نشور  رـشب  يارب  ار  هار  يدودح  ات  يرـشب  فراعم  مولع و  هک  تسا  هدرک  تباث  یخیرات  ياه  شیامزآ  براجت و 
زا ییاهر  يدازآ و  سرد  هک  دنا  هدوب  ادـخ  نیتسار  يایلوا  ناربمایپ و  نیا ، هراومه  .دنـشاب  یمن  زاس  هعماج  نیرفآ و  بالقنا  زگره 

.دندوب رترثؤم  یلماع  ره  زا  متس  ياهژد  ندیبوک  رد  نامیا ، تردق  زا  يریگ  هرهب  اب  هتخومآ و  رشب  هب  ار  ناربکتسم  تراسا 

رشب خیرات  مسیدیورف و 

يارب هدرمـش و  یـسنج  هزیرغ  لولعم  ار  خیرات  تکرح  دیورف  .تسا  هدـش  بکترم  ار  يرت  گرزب  ياطخ  مسیدـیورف  نایم ، نیا  رد 
ناسنا یگدـنز  يو  رظن  زا  .تسا  هدـش  لئاق  یـساسا  هدـمع و  یـشقن  ناسنا ، یعاـمتجا  يدرف و  ياـه  تیلاـعف  ماـمت  رد  هزیرغ ، نیا 

.دریگ یم  همشچرس  یسنج  هزیرغ  زا  هاگآدوخان ، ای  هاگآدوخ  روط  هب  یگمه ، هک  تسا  ییاه  شالت  هتشر  کی  لصاح 

داعبا زا  هصاخ ، و  هداد ، تیمها  زئارغ  رگید  زا  شیب  یـسنج  هزیرغ  هب  ناسنا ، زئارغ  نایم  رد  بتکم  نیا  ارچ  هک  تسین  نشور  نونکا 
.تسا هدیشوپ  مشچ  وا  یحور 
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ناسنا يارب  و  هدرک ، فشک  ناسنا  ناور  حور و  رد  ار  يدنمناوت  داعبا  وا  زا  سپ  دـیورف و  زا  شیپ  یملع  ياه  شواک  هک ، نآ  لاح 
: دننام تسا ، هتشاد  رشب  خیرات  رد  يرگشنیرفآ  شقن  هک  هدومن  تابثا  ار  يرتالاب  زئارغ 

همه نیاو  تسا  لحن  للم و  هدنزاس  بهاذم و  نایدا و  شرتسگ  شریذپ و  بجوم  هک  تعیبط  ياروام  هب  شیارگ  يونعم و  دـعب  . 1
.دشاب یم  هزیرغ  نآ  تیلاعف  زا  يوترپ  یبهذم ، ياه  گنج  ینید و  زکارم  دجاسم و  دباعم و 

زا ناسنا ، یحور  داـعبا  زا  دـعب  نیا  رگا  دراد و  یمیظع  شقن  ناـسنا  تاـیح  رد  هک  یتسار  یتسرد و  هب  شیارگ  یقـالخا و  دـعب  . 2
.ددرگ یم  یبیجع  یناماسبان  راچد  يو  یگدنز  دوش ، فذح  وا  یگدنز 

یتسد يابیز  عیانـص  اه و  يراک  یـشاک  اه و  یـشاقن  یبرغ و  یقرـش و  ياه  يرامعم  هدنروآ  دیدپ  هک  ییابیز  رنه و  هب  شیارگ  . 3
.تسا یناسنا  حور  داعبا  زا  دعب  نیا  نشور  هاگیلجت  رعش ، رثن و  رد  رشب  تایبدا  تسا و 

درخ ییافوکـش  اه و  ندمت  رد  یمیظع  مهـس  هک  اهدادخر  اه و  هدـیدپ  للع  نتفای  تالوهجم و  فشک  هب  شیارگ  یملع و  دـعب  . 4
.دراد یناسنا 

وا و هدیقع  هب  ناسنا  ییوگ  وت  تسا !؟ هتشاگنا  تسپ  هزیرغ  کی  تسد  رد  ار  رـشب  خیرات  راسفا  دیورف  هنوگچ  داعبا ، نیا  هب  هجوت  اب 
! دوش یم  هصالخ  هریغ  مکش و  رد  مسیسکرام 

هک ار  یمیظع  هلزلز  هک  تسا  نیا  ناسب  یسنج ،» هیرظن   » ای و  یتاقبط » هزرابم   » دننام یلماوع  اب  رشب  ناشورخ  یناگدنز  ریسفت  يراب ،
یبوچ قات  کی  نتخیر  ورف  اب  دـنک ، یم  ترپ  تشد  هب  ار  اه  هوک  گرزب  ياه  هرخـص  و  هدـنک ، ياج  زا  ار  اه  نامتخاس  اه و  هناخ 

، ثداوح لیلحت  رد  ار  اه  يرظن  گـنت  عون  نیا  رگن ، عماـج  ققحم و  دارفا  هک  تس  ادـیپ  مینک ! ریـسفت  طـیحم  نآ  رد  هلزلز  زا  شیپ 
.دنریگ یمن  هدیدان  تسا ، رشب  خیرات  نتخاس  رد  یهلا  ياه  تیصخش  ریثأت  هلمج  نآ  زا  هک  ار  لماوع  رگید  ریثأت  و  دنهن ، یم  رانک 
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زا یشخب  تسا ، لئاق  رشب  ندمت  خیرات و  تالوحت  رد  ناراوگرزب  نیا  ياه  تدهاجم  يارب  قح  هب  هک  یتیمها  رطاخ  هب  میظع  نآرق 
ییالاو هدنزرا و  رایسب  تاکن  هنیمز  نیا  رد  هداد و  صاصتخا  نانآ  يزور  هنابـش  ياه  شالت  يریگ و  عضوم  نییبت  هب  ار  دوخ  تایآ 

یلوأل هربع  مهصصق  یف  ناک  دقل  تسا : هتسناد  نادنمشیدنا  تربع  سرد  هیام  ار  ناربمایپ  تمدخ  رسارس  یگدنز  هدش و  روآدای  ار 
«. تسا یتربع  نادنمدرخ  يارب  نانآ  ياه  ناتساد  رد   : » (1) بابلألا

یم مادک  ره  هک  دـنا  هتـشون  ناربمایپ  یناگدـنز  نوماریپ  یناوارف  ياه  باتک  یمالـسا  ناققحم  نارـسفم و  زا  یهورگ  تهج  نیا  زا 
یسوجم یلیئارسا و  تایاور  هتشر  کی  اب  ار  ینآرق  قیاقح  يدارفا ، اه  هتشون  زا  یخرب  رد  هتبلا  .دشاب  دنمدوس  دیفم و  ام  يارب  دناوت 

تایآ زا  ماهلا  اب  هک  ناگدنسیون  زا  هورگ  نآ  یلو  دنا ، هدرکن  میـسرت  حیحـص  تروص  هب  ار  ناربمایپ  ینارون  هرهچ  هتخیمآ و  مهرد 
.دنا هداد  ماجنا  یمالسا  هعماج  هب  ار  یمیظع  تمدخ  دنا ، هتشامگ  تمه  ریسفت  زا  شخب  نیا  نتشون  هب  حیحص  ثیداحا  ینآرق و 

باتک همه  هکلب  خیرات ، ِشخب  نیا  دیاب  هک  نیا  نآ  مینک و  یم  رارکت  اج  نیا  رد  میدـش ، روآدای  شخب  نیا  زاغآ  رد  هک  ار  ینخس 
رد ار  للم  طوقـس  لماکت و  لماوع  دزوماـیب و  سرد  اـم  هب  ملعم  کـی  تروص  هب  دـناوت  یم  هک  میناوخب  رظن  نآ  زا  ار  خـیرات  ياـه 

.دهد رارق  ام  رایتخا 

اوشیپ هدزاود 

نیشناج هدزاود  زا  یمارگ  ربمایپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ینـشور  هب  دنا ، هدرک  لقن  هعیـش  ینـس و  ناثدحم  هک  یتایاور  ثیداحا و  زا 
لقن هرمس  نب  رباج  زا  ملسم  .دراد  یگتسب  نیشناج  هدزاود  نیا  هب  مالسا  تزع  دوخ : حیحص  رد  ِملسُم »  » لقن هب  انب  هداد و  ربخ  دوخ 

رشع ینثا  یلإ  ًازیزع  مالسإلا  لازیال  : » دومرف ربمایپ  هک  دنک  یم 
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ریذپان بیـسآو  زیزع  نانچمه  نید  نیا  «; هفیلخ رـشع  ینثا  یلإ  ًاعینم  ًازیزع  نیدلا  اذـه  لازیال  : » دومرف رگید  لقن  هب  انب  »(1) و  هفیلخ
.دنریگ تسد  رد  ار  نآ  يربهر  هفیلخ  هدزاود  هک  مادام  دنام ، یم 

هدروآ لـحنلاو » لـلملا  یف  ثوحب   » باـتک رد  دـنا ، هدرک  لـقن  هفیلخ  هدزاود  نیا  نوماریپ  تنـس  لـها  هک  ار  یثیداـحا  عوـمجم  اـم 
(2) .میا

دنا هتسناوتن  زگره  هدش و  ور  هب  ور  یبیجع  یمگردرس  اب  نیشناج  هدزاود  نیا  یفرعم  رد  تنس  لها  ثیداحا  نارسفم  لاح ، نیع  رد 
یگمه اریز  .دننک  یفرعم  دشاب ، هدش  نیمضت  نانآ  هلیـسو  هب  مالـسا  تمظع  تزع و  هک  ار ، هتـسویپ  مه  هب  هرفن  هدزاود  هورگ  کی 

دناوت یمن  یفـصنم  عّلطم و  راگن  خیرات  چـیه  دـش و  زاغآ  اه  يوما  تفالخ  هناگراهچ ، يافلخ  ِتفالخ  رـصع  زا  سپ  هک  میناد  یم 
.دنـشاب یم  مالـسا  تمظع  تزع و  هیام  هک  دـنک  یفرعم  يا  هفیلخ  هدزاود  نیا  ءزج  ار  مکح  نب  ناورم  دـیزی و  وا  دـنزرف  هیواـعم و 

مدآ اه و  يزیرنوخ  اه و  گنج  شیوخ  هبون  هب  زین  نآ  هک  دـش  زاغآ  سابع  ینب  هایـس  رـصع  اـه ، يوما  نارود  ندـش  يرپس  زا  سپ 
رد .تسناد  ربمایپ  هفیلخ  هدزاود  نیا  قادصم  ناوت  یمن  زگره  زین  ار  یسابع  يافلخ  نیاربانب  تشاد ، لابند  هب  ار  یناوارف  ياه  یشک 

ياوشیپ هدزاود  نامه  دشاب ، هفیلخ  هدزاود  نیا  یعقاو  قادصم  نمـشد  تسود و  قیدـصت  هب  دـناوت ، یم  هک  یهورگ  اهنت  نایم ، نیا 
ثیدح خیرات و  بتک  رد  ناشیا  هرابرد  ربمایپ  يایاصو  زین  نانآ و  یگدنز  هویش  تایصوصخ و  مان و  هک  تسا  هعیـش  ناهج  موصعم 

.تسا هدش  طبض  رتاوتم  تروص  هب 

هک دراد  یندینـش  ینخـس  تسا ، هدرک  دای  نانآ  زا  ربمایپ  هک  يا  هفیلخ  هدزاود  نوماریپ  تنـس  لها  نادنمـشناد  زا  یکی  اج ، نیا  رد 
: مینارذگ یم  یمارگ  ناگدنناوخ  رظن  زا  ار  نآ  هراصع 

یناوارف نایوار  طسوت  و  فلتخم ) ياهدنس   ) قرط زا  دنرفن ، هدزاود  وا  زا  سپ  ربمایپ  نانیـشناج  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هک  یتایاور  »
نامز تشذگ  .تسا  هدش  دراو 
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تیب لها  زا  هناگ  هدزاود  ناـماما  ناـمه  هفیلخ ، هدزاود  نیا  زا  ربماـیپ  دوصقم  هک  تسا  هتخاـس  نشور  ناـهج ، اـب  ناـسنا  ییانـشآ  و 
یمن نینچمه  تسا ، رتمک  ات  هدزاود  زا  ناـنآ  دادـعت  نوچ  درک ، قیبطت  نیدـشار  ياـفلخ  رب  ار  ثیداـحا  نیا  ناوت  یمن  اریز  تسوا ،

زیزعلادـبع نب  رمع  زج  یگمه  هدوـب و  رت  شیب  اـت  هدزاود  زا  ناـنآ  دادـعت  اریز  دوـمن ، قـبطنم  يوـما  ناـهاشداپ  هـب  ار  اـه  نآ  ناوـت 
دنمـشاه نامدود  زا  رفن  هدزاود  نیا  تسا : هدومرف  ربمایپ  تایاور ، زا  یخرب  رد  نیا ، زا  هتـشذگ  دنا ، هدوب  رگمتـس  ملاظ و  يرـصانع 

«. دنا هدوب  هیما »  » هریت زا  هیما  ینب  يافلخ  هک  یلاح  رد 

دوخ يادـص  زا  دنمـشاه ، ینب  زا  یگمه  نم  نانیـشناج  دـیوگب : تساوخ  یتقو  مالـسا  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  »
«. دنتشادن تسود  ار  مشاه  ینب  تفالخ  راضح ، زا  یهورگ  اریز  تساک ،

رب نوزفا   ) هدوب و رت  شیب  رفن  هدزاود  زا  نانآ  دادـعت  اریز  درک ، ریـسفت  یـسابع  ياـفلخ  هب  ار  هفیلخ  هدزاود  نیا  ناوت  یمن  نینچمه  »
.دندرک یمن  تیاعر  وا (1)  ناکیدزن  هرابرد  ار  ادخ  نامرف  دندوب و  زیتس  گنج و  رد  ربمایپ  ناکیدزن  اب  هتسویپ  نانآ  نیا )

یگمه هک  تسوا  تیب  لها  ترتع و  زا  هفیلخ  هدزاود  روبزم ، تاـیاور  رد  ربماـیپ  دوصقم  مییوگب  هک  تسین  نیا  زج  یهار  نیارباـنب 
هنیس هک  دوخ ، ناردپ  قیرط  زا  زج  ار  دوخ  ياه  شناد  دنا و  هدوب  اه  نآ  نیرت  تلیـضف  اب  نیرتاسراپ و  دوخ و  رـصع  مدرم  نیرتاناد 

(2) «. دندوب هتفرگن  دیسر ، یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هب  هنیس  هب 

بتکم ياقب  يارب  تلاسر  حرط 

هفیلخ هک  هدوب  نیا  ادـخ  لوسر  تشذـگرد  زا  سپ  بتکم  ياقب  يارب  یحو  حرط  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  رـشع  اـنثا  همئا  ثیداـحا 
شنیزگ رگا  اریز  دنشاب ، هتشادن  یقح  هفیلخ  باختنا  رد  تما  دنوش و  یفرعم  يو  نانیشناج  وا و  دوخ  هلیسوهب  ربمایپ 
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لصا نآ  اب  دوب ، دنهاوخ  مشاه  ینب  زا  هک  نیا  هب  دیقم  ای  یلک ، تروص  هب  هفیلخ  هدزاود  نیا  نییعت  دوب ، ناناملسم  رایتخا  رد  هفیلخ 
رد ربمایپ  هکلب  تسا ، هدـش  نیعم  ترـضح  نآ  نانیـشناج  تایـصوصخ  رامـش و  اهنت  هن  روبزم ، ثیداحا  رد  .تشاد  دـهاوخ  تافانم 

هدومرف نییعت  دوخ  تلاسر  غـالبا  زاـغآ  ناـمه  زا  ار  هفیلخ  نیتسخن  هدـش و  روآداـی  زین  ار  اـه  نآ  یماـسا  دوخ  یگدـنز  زا  یلحارم 
.تسا راتفگ  نیا  رب  هاوگ  ریدغ ، روهشم  دادیور  تثعب و  موس  لاس  رد   (1)« رادلا موی   » فورعم هثداح  .تسا 

يارب ملاس  حیحص و  حرط  هک  نیا  نآ  مینک و  یم  هراشا  ارذگ  تروص  هب  دنوادخ ، يوس  زا  هفیلخ  نییعت  موزل  زمر  هب  ام  اج  نیا  رد 
ای نیـشناج و  یحو  قیرط  زا  یمارگ  لوسر  هک  دوب  نیا  تما ، ناـیم  یگتـسد  ود  فـالتخا و  عوـن  ره  زا  يریگوـلج  بتکم و  ياـقب 

: دوبن حیحـص  يراذگاو  نیا  رظن  ود  زا  اریز  دیامنن ، راذگاو  مدرم  شنیزگ  باختنا و  هب  ار  عوضوم  دـنک و  نّیعم  ار  دوخ  نانیـشناج 
رد هعماج ، داحآ  درف  درف  هک  دوبن  يا  هنوگ  هب  دوب  يا  هریشع  ماظن  زا  هتفریذپ  ریثأت  هک  نانآ  یعامتجا  یگدنز  هویش  هک  نآ  تسخن 

نیا نانمـشد  زا  یثلثم  هک : نآ  رگید  .دـننک  باختنا  ار  قیال  درف  یـسارکومد ، يدازآ و  اب  حالطـصا  هب  هتـسج و  تکرـش  تاـباختنا 
رد دـص  رد  دـص  بتکم ، موادـت  ءاقب و  یطیحم  هعماـج و  نینچ  رد  دـنزاس و  نوگژاو  ار  نآ  هک  دـندوب  نیمک  رد  ناوج ، تموکح 

یعامتجا و دشر  هب  زونه  هک  یمدرم  شنیزگ  هب  رما  نیا  يراذگاو  تسا و  تضهن  گولوئدیا  ربهر و  يوس  زا  نیـشناج  نییعت  ورگ 
باختنا هب  هدوبن و  شخب  هجیتن  اهنت  هن  دـنریگ  یم  طخ  لئابق  خویـش  زا  یگلیبق ، ماظن  بوچراچ  رد  هدیـسرن و  مزال  يدرف  لالقتـسا 

: میروآ یم  حورشم  يا  هنوگ  هب  ار  لماع  ود  ره  کنیا  .ددرگ  یم  فارحنا  یگتسد و  ود  هیام  هکلب  دماجنا ، یمن  حلصا 

ناتسبرع هریزج  هبش  رد  مدرم  یگدنز  هویش  . 1

هب مارتحا  يأر و  يدازآ  یـسارکومد ، ریظن  یتالوقم  یطیحم  نینچ  رد  .دوب  يریاشع  یگلیبق و  یگدنز  هریزج ، هبـش  مدرم  یگدـنز 
یهیدب .تسانعم  یب  دارفا ، يأر 

22 ص : 

.دیناوخ یم  ص39  باتک ، نیا  رد  ار  رادلا » موی   » دادیور لیصفت  [ 1 - ] 1
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تموکح رفن  رازه  رب  يا  هلیبق  سیئر  هچ  ناـنچ  تسا و  هریـشع  سیئر  هلیبق و  خیـش  ِنآ  زا  يأر  یگدـنز ، زا  هویـش  نیا  رد  هک  تسا 
سیئر يأر  مه  نآ  هک  درادـن  دوجو  رت  شیب  يأر  کی  عقاو  رد  یلو  دوش  یم  هتخیر  قودنـص  هب  يأر  کی  رازه و  رهاـظ  هب  دـنک ،

دنچ ره  يریگ ، يأر  هنوگ  نیا  و  دنهد ، یم  يأر  وا  هتـساوخ  هب  رکفت ، لمأت و  نیرت  کچوک  نودـب  رفن ، رازه  نآ  اریز  تسا ، هلیبق 
شیوخ گنرین  روز و  هب  هک  هاوخ  دوخ  يدرف  مه  نآ  تسین ، درف  تموکح  زج  يزیچ  انعم  رد  دشاب ، هتـشاد  مه  کیتارکومد  رهاظ 

.تسا هتفرگ  تسد  هب  ار  هریشع  تموکح  فالسا ، ثاریم  ناونع  هب  ای 

لیکشت جرزخ  سوا و  ياه  مان  هب  گرزب  هریشع  ود  زا  راصنا  هورگ  ربمایپ ، تشذگرد  زا  سپ  هنیدم ، رد  اهنت  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
يارب يدرف  هک  دوـب  اـنب  رگا  و  دوـب ، ریـضح » نـب  دیـُسا  ، » سوا هفیاـط  سیئر  و  هداـبع » نـب  دعـس  ، » ناـیجرزخ سیئر  و  دـندش ، یم 

ریاس رب  نوناق  نیا  .دـندوب و  دوخ  ربهر  رظن  وریپ  نایـسوا  همه  و  دوخ ، سیئر  يأر  عبات  ناـیجرزخ  عومجم  دوش ، باـختنا  تموکح 
دـجن و مدرم  هک  يا  یعامتجا  تفاب  نینچ  دوجو  اب  اـیآ  .درک  یم  تموکح  دـندرک ، یم  یگدـنز  دـجن  زاـجح و  رد  هک  زین  یلئاـبق 
رب مکاح  خویـش  رایتخا  رد  تقیقح ، رد  مدرم و  راـیتخا  رد  ار  اوشیپ  شنیزگ  ربماـیپ  هک  دوب  اور  حیحـص و  دنتـشاد ، زور  نآ  زاـجح 

اهدنب و دز و  اب  هک  ددرگ ، يذفنتم  رـصانع  دودـعم  هجوم  هناهب  هدـنبیرف و  باقن  یـسارکومد ، ياوتحم  یب  لکـش  و  دراذـگب ؟ نانآ 
؟ دننک لیمحت  تما  رب  ار  شیوخ  رظن  دروم  درف  يا ، هریشع  گنت  تابساحم 

ياسؤر دـشاب و  تما  درف  نیرترب  دـیاب  ییاناوت ، تیارد و  یهاـگآ و  ملع و  نازیم  يونعم و  تـالامک  رظن  زا  ادـخ ، لوسر  نیـشناج 
.دندرک یمن  باختنا  ار  يدرف  نینچ  زگره  دنا ، هدش  گرزب  اه  يروحمدوخو  اه  یهاوخدوخ  اب  هتسویپ  هک  ریاشع 

مالسا گنز  هب  شوگ  نانمشد  . 2

هک  ) یناساس میظع  يروتارپما  قرش ، بناج  زا  .درک  یم  دیدهت  ار  مالـسا  نایک  یـسوحنم  ّثلثم  تشذگرد ، ادخ  لوسر  هک  يزور 
تحاقو اب  شزیورپ ، ورسخ 

23 ص : 
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هریزج هبـش  لخاد  رد  هرخألاب  و  یبرع ، رطق  رد  شیدایا ، یقرـش و  مور  يروتارپما  برغ ، بناج  زا  دوب ) هدـیرد  ار  ربمایپ  همان  مامت ،
نینچ رد  دنروآ ، رد  هشیر  زا  ار  مالسا  ياپون  لاهن  تصرف ، نیلوا  رد  هک  دندوب  هتسشن  نیمک  رد  ناقفانم ، مان  هب  یمجنپ  نوتـس  زین ،

، دیهمت نیا  اب  ددرگ و  نییعت  تما ، يربهر  يارب  ربمایپ  دوخ  طسوت  هتـسیاش  قیال و  يدرف  هک  دوب  نیا  مادقا  نیرت  هتـسیاش  یطئارش ،
نوچ روبزم  نمـشد  هس  هک  ناوج  مالـسا  نایک  ظفح  يرآ  .ددرگ  دودسم  نمـشد  ذوفن  هار  و  دوش ، هتـسب  تما  نایم  فالتخا  رب  هار 

هک دوش  هتخیر  تعیرـش  بحاص  بناج  زا  یحرط  هک  دوب  نآ  ورگ  رد  دندوب ، هدرک  زاب  ناهد  نآ  ندـیعلب  يارب  كانرطخ  ییاهدژا 
، یهلا هدیزگرب  دشاب و  نمـشد  رکف  رد  دور ، ورف  دوخ  رد  هک  نیا  ياج  هب  هعماجو  ددرگ  هتـساک  اه  فالتخا  هنماد  زا  نآ  ساسا  رب 

.دزاس بآ  رب  شقن  جراخ  لخاد و  رد  ار  نمشد  ياه  هشقن  تّما ، دحتم  ياهورین  جیسب  اب 

تسا تروص  نیا  رد  اهنت )  ) اریز تسا ، رت  کیدزن  باوص  هب  ربمایپ ، يوس  زا  نیشناج  نییعت  سیئرلا : خیـش  هتفگ  هب  هک  تساج  نیا 
(1) .دشک یمن  تما  نایم  يدنب  هتسد  فالتخا و  هب  راک  هک 

فالتخا جازم  کی  زور ، نآ  هعماج  جازم  هک  تسا  یکاح  ینـشور  هب  نانآ ، زا  سپ  ناعبات  ربمایپ و  نارای  هباحـص و  خیرات  یـسررب 
ًالماـک رجاـهم  راـصنا و  ناـیم  ییارآ  فـص  هاـگ  هکلب  یلد ، ود  تشگ ، هنیدـم  دراو  یمارگ  ربماـیپ  هک  يزور  ناـمه  زا  .دوـب  زیگنا 

زا سپ  هک  هدعاس  ینب  هفیقـس  عامتجا  رد  هک  نانچ  (2) .تفرگ یم  الاب  فالتخا  نیا  ْکفإ ، هلأسم  ریظن  يدراوم ، رد  و  دوب ، دوهـشم 
هب تردق  هضبق  راصنا و  ياه  میمـصت  ندرک  یثنخ  يارب  یهورگ  ًادعب  دنداد و  لیکـشت  هنارـسدوخ  راصنا ، ادخ ، لوسر  تشذگرد 

، تاکن نیا  هب  هجوت  اب  .دیسر  دوخ  جوا  هب  هلئسم  نیا  دنتفر  اج  نآ 

24 ص : 

ص 558 ج2 ، ناریا ، پاچ  ءافش ،  ) .فالتخإلا بغاشتلا و  بعشتلا و  یلإ  يّدؤی  کلذ ال  ّناف  بوصأ ، صنلاب  فالختسإلاو  [ 1 - ] 1
(. و 564

.قلطصم ینب  هوزغ  باب  ص 119 ، ج5 ، يراخب ، حیحص  [ 2 - ] 2
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هب یتح  هن  و  دوب ، بتکم  حالص  هب  هن  ینارحب ، طئارـش  نآ  رد  شیوخ ، لاح  هب  تما  تشونرـس  يراذگاو  هک  دنک  یم  يرواد  لقع 
هشیر تسناوت  یم  دش ، يروآدای  هک  یطئارش  اب  رفن ، کی  نییعت  رب  رئاد  ادخ ، هدیزگرب  ربهر  میمصت  اهنت  هکلب  ناوریپ ، دوخ  حالص 

.درب شیپ  هب  صوصنم  ماما  زا  يوریپ  ياول  ریز  ار  تما  و  دنز ، بقع  ار  قیالان  دارفا  دنکرب ، ار  فالتخا 

( مالسلا مهیلع  ) موصعم نایاوشیپ  هریس 

میتخانش ار  خیرات  هدنزاس  لماوع  نیرت  گرزب  زا  یکی  میدش ، انشآ  نآ  يایازم  یلیلحت و  خیرات  شراگن  هویش  اب  نیشیپ ، روطـس  رد 
ناـیاوشیپ هریـس  باـب  رد  هـک  هدیــسر  نآ  تـقو  نوـنکا  .میدـید  ار  بـتکم  ياـقب  يارب  یحو  هناـمیکح  هماـنرب  هـشقن و  هرخـالاب  و 

.مییوگب نخس  هدرشف  یتروص  هب  دهد ، یم  لیکشت  ار  باتک  نیا  ثحب  عوضوم  هک  زین  ( مالسلا مهیلع  ) موصعم

تسا یتاعوضوم  نیرت  مهم  زا  لوسر ، ترضح  هریس  زا  سپ  ربمایپ ، یمارگ  تیب  لها  هریس  هک  دهد  یم  ناشن  یمالسا  راثآ  یسررب 
زا عوضوم ، نیا  رد  هک  ییاه  باتک  عومجم  زا  رگا  هچناـنچ  .تسا  هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  ناـسیون  هریـس  ناثدـحم و  راـکفا  هک 
هچ دجنگ ، یمن  باتک  کی  رد  اه  نآ  یماسا  رکذ  یتح  دـید  میهاوخ  دوش ، هیهت  يرامآ  تسا  هدـش  هتـشون  نونکات  مود  نرق  زاغآ 
زا دوجوم  ياه  تسرهف  هناتخبـشوخ  .داد  دهاوخ  لیکـشت  ار  گرزب  سب  يا  هناخباتک  اه  نآ  يروآدرگ  هک  اه  باتک  دوخ  هب  دسر 

« هعیرذلا  » و 1017 1067ه )  ) یبـلچ بتاـک  نونظلا » فـشک   » باـتک زا  هتـشذگ  هتـشادرب و  تیعقاو  نیا  يور  زا  هدرپ  ینـس  هعیش و 
ًاریخا ناهج ، رد  دوجوم  ياه  هناخباتک  سراـهف  و  م/1330ه )  ) مالسإلا هقث  دیهـش  بتکلا » هآرم  و «  1389 ه ) . 1293  ) ینارهت همالع 

زا يا  هعوـمجم  يروآ  عـمج  هـب  قـفوم  یــسانشباتک  عباـنم  رداـصم و  رد  صحفت  عـبتت و  اـب  یعاـفرلا » رابجلادــبع   » مرتـحم قـقحم 
لصاح هدیدرگ و  ( مالسلا مهیلع  ) نیموصعم تیب و  لها  یسانشباتک 

25 ص : 

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدیسر  عبط  هب  تیبلا » لهأو  لوسرلا  نع  بتک  ام  مجعم   » ناونع ریز  يریزو ، دلج  رد 11  ناشیا  راک 

زا معا  ناونع  دادعت 14206  ًاعومجم  ( مالسلا مهیلع  ) رشع ینثا  هّمئا  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هریس  خیرات و  اب  هطبار  رد  ناشیا 
: تسا ریز  رارق  زا  نآ  دادعا  زیر  هک  تسا  هدرک  رکذو  ییاسانش  ار  نیتال  ودرا و  یبرع ، یسراف ،

ناونع  546 اهیلع :  هللا  مالس  ارهز  همطاف 

ناونع  4956 مالسلا :) هیلع  ) نینمؤملا ریما 

ناونع  205 مالسلا :) هیلع  ) نسح ماما 

ناونع  3215 مالسلا :) هیلع   ) نیسح ماما 

ناونع  399 مالسلا :) هیلع  ) داّجس ماما 

ناونع  69 مالسلا :) هیلع  ) رقاب ماما 

ناونع  331 مالسلا :) هیلع  ) قداص ماما 

ناونع  211 مالسلا :) هیلع  ) مظاک ماما 

ناونع  651 مالسلا :) هیلع  ) اضر ماما 

ناونع  62 مالسلا :) هیلع  ) داوج ماما 

ناونع  79 مالسلا :) هیلع  ) يداه ماما 

ناونع  66 مالسلا :) هیلع  ) يرکسع ماما 

ناونع 1145 فیرشلا :  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما 

.دشاب یم  باتک  ناونع  رب 14206  غلاب  ًاعمج  هک  باتک  ناونع   2271 مالسلا :) مهیلع  ) تیب لها 

.تسا هدرک  رکذ  ییاسانش و  باتک  ناونع   11427 هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) لوسر ترضح  هریس  خیرات و  نوماریپ  ناشیا  نمض  رد 

تایح و هک  میوش  روآدای  دیاب  یلو  دراد ؟ دوجو  ددجم  یـسیون  هریـس  هب  يزاین  هچ  دایز ، ياه  هتـشون  نیا  اب  هک  دوش  روصت  دـیاش 
زاب دوش ، هتشون  نانآ  هرابرد  هچره  هک  دراد  يا  هدرتسگ  سب  داعبا  تعیبط ، ناهج  ناس  هب  یهلا ، يایلوا  یناگدنز 

26 ص : 
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.تشاد دهاوخ  دوجو  يا  هتفاین  شواک  هتخانشان و  ياه  نیمزرس 

تازجعم و يروآدرگ  یـسیون و  بقانم  يراگن ، لئاضف  لیبق  زا  هتفای ، شراگن  نایاوشیپ  باب  رد  هک  يراثآ  بلاـغ  نیا ، زا  هتـشذگ 
ياه باتک  دادـعت  نایم ، نیا  رد  تسا و  لـیلحت  زا  رود  هب  کـشخ و  تروص  هب  ناـنآ  یگدـنز  ثداوح  لـقن  هرخـألاب  و  تاـمارک ،

شراگن زرط  رظن  زا  اه ، نآ  زا  یضعب  تسا و  رامـش  تشگنا  دنک ، عابـشا  ار  يزورما  واکجنک  نارگ  شهوژپ  دناوتب  هک  يا  یلیلحت 
هیلع ) یلع نانمؤمریما  دننام  نایاوشیپ  زا  یخرب  هرابرد  بلطم  قح  یـسراف ، ًانایحا  یبرع و  نابز  رد  هتبلا ، .تسین  راظتنا  دح  رد  ملق  و 
کی دوجو  ألخ  نایاوشیپ ، رثکا  هرابرد  اما  تسا ، هدش  ءادا  يدودح  ات  مالسلا ) امهیلع  ) یلع نب  نیـسح  نادیهـش  رالاس  ای  )و  مالـسلا

.تسا سوسحم  عماج ، قیمع و  قیقحت 

ترـضح یملع  یقالخا و  یـسایس و  هریـس  زا  هک  دنتـسین  يداع  مدرم  اهنت  نیا ، هک  درک  ناعذا  خلت  تقیقح  نیا  هب  دیاب  فسألا  عم 
ناگدنیوگ و بلاغ  هکلب  دنرادن ، عالطا  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ترـضح  )و  مالـسلا هیلع  ) يداه ترـضح  ای  و  مالـسلا ) هیلع  ) داوج

.دنا یفاک  تاعالطا  دقاف  اه  هنیمز  نیا  رد  زین  ناگدنسیون 

نایاوشیپ یعامتجا  یقالخا و  یسایس ، یناگدنز  زا  يرت  شیب  یهاگآ  ناهاوخ  هدرک ، لیـصحت  ناوج و  لسن  هک  رـضاح ، رـصع  رد 
: اریز دننک ، يرت  شیب  هجوت  عوضوم  نیا  هب  ام  ناگدنسیون  تسا  مزال  تسا ،

، تسا هدنزومآ  مهم و  ام  يارب  ( مالسلا مهیلع  ) نیموصعم همئا  )و  هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  یناگدنز  خیرات  رد  هچ  نآ  ًالّوا ،
یگنوگچ ناراوگرزب و  نآ  یعامتجا  راتفر  کبـس  یگدـنز و  عون  تخانـش  هکلب  تسین ، اـه  نآ  راـتفر  یناگدـنز و  دوخ  تخاـنش 

، مالـسا روـهظ  نیتـسخن  نورق  زا  هک  مینیب  یم  رگا  .تساـه  نآ  یگنهرف  ياـه  تیلاـعف  هویـش  یـسایس و  یعاـمتجا و  يریگ  عـضوم 
هچ نآ  اریز  تسا ، نیمه  شا  هتکن  دنا ، هتشون  یبنلا » هریس   » ناونع هب  ار  مالسا  ربمایپ  یناگدنز  خیرات  مالسا ، ناخروم  نادنمـشناد و 

تکرح لصا  تسا ، هدنزومآ  وگلا و  ام  يارب  ترضح  نآ  غیلبت  توعد و  یناگدنز و  زا 
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اب ترـضح ، نآ  دروخرب  هویـش  غیلبت و  تیفیک  توعد و  کبـس  تیلاـعف و  زرط  تکرح و  عوـن  هکلب  تسین ، ترـضح  نآ  تاـیح  و 
.دشاب یم  مالسا  نانمشد 

تسرد .تسا  نتفر  هار  هویش  کبس و  يانعم  هب  هدوب و  نتفر ) هار  تکرح و  ریس =( »  » هدام زا  لصا ، رد  یبرع ، نابز  رد  هریس »  » هژاو
.تسا نتسشن  کبس  سولج و  عون  موهفم  هب  یمود  نتسشن و  يانعم  هب  یلّوا  هک  هَْسلِج »  » و سولج » : » دننام

زا هک  ددرگ ، یم  نشور  رتهب  ام  يارب  ینامز  موصعم ، ناماما  یعامتجا  یـسایس  ياه  يریگ  عضوم  یگنوگچ  یگدـنز و  عون  ًاـیناث :
طخ ( مالـسلا مهیلع  ) راهطا همئا  هک  میناد  یم  هچ ; .میـشاب  هاگآ  ناراوگرزب  نآ  نامز  یگنهرف  یـسایس و  یعامتجا و  صاخ  طـئارش 

یبایزرا ینامز ، طئارـش  لاوحا و  عاضوا و  قیقد  شجنـس  ساسا  رب  ار  شیوخ  یتازراـبم  هویـش  یـسایس و  عضاوم  یعاـمتجا ، یـشم 
ربانب .دندرک  یم  میظنت  مالسا ، نافلاخم  نوگانوگ  ياه  يریگ  ههبج  اهدروخرب و  اب  بسانتم  و  تاروذحم ، تایـضتقم و  تاناکما و 
.دنک یمن  ادـیپ  ار  دوخ  یعقاو  قیقد و  موهفم  ام  يارب  همئا  هریـس  میـشابن ، انـشآ  راگزور  نآ  هژیو  عاضوا  طئارـش و  اب  هک  مادام  نیا 

یم اریز  مینک ، یم  ساسحا  ضراعت  داضت و  یعون  نانآ ، نوگانوگ  عضاوم  نایم  ناماما ، یناگدنز  خـیرات  رب  رورم  رد  اسب  هچ  یتح 
یخرب هدرک و  سیسأت  یگرزب  هاگشناد  یخرب ، .دندرک  گنج  سفن ، نیرخآ  ات  رگید  یخرب  حلص و  نمشد ; اب  نانآ  زا  یخرب  مینیب 

...و دنتفریذپ  ار  يدهعیلو  داهنشیپ  یخرب  دندرک و  در  ار  تفالخ  داهنشیپ  یخرب  .دنتشادرب  یگنهرف  ياه  ماگ  يدودحم ، عاعـش  رد 
هجوتم دنک و  یم  ادیپ  انعم  نانآ ، فلتخم  ياه  يریگ  عضوم  میوش ، یم  هاگآ  ناماما  زا  کی  ره  نامز  رب  مکاح  طئارش  زا  یتقو  اما 

یم بیقعت  ار  فده  کی  همه  هدوبن و  ناشیا  تکرح  ینابم  لوصا و  نایم  یـضراعت  داضت و  هنوگ  چـیه  رما ، عقاو  رد  هک  میوش  یم 
.تسا هدرک  یم  قرف  طئارش ، ياضتقا  نامز و  بسانت  هب  دوصقم ، هب  ندیسر  يارب  نانآ  زا  کی  ره  تکرح  عون  اهتنم  دنا ، هدرک 

یتایح مهم  هفیظو  کی  ناونع  هب  یسانش  نامز  لصا  رب  دوخ  ام ، نایاوشیپ 
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« هتقیرط تماقتـسا  هنامز و  فرع  هناسل و  ظفح  نَم  هللا  محر  : » دیامرف یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  .دنا  هدرک  دیکأت  ًارارک 
.دشاب رادروخرب  میقتسم  شور  زا  دسانشب و  ار  دوخ  نامز  دنک و  ظفح  ار  دوخ  نابز  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  دنوادخ  ; (1)

دوخ ناـمز  زا  هک  یـسک   ; (2) سباوللا » هیلع  مجهتال  هنامزب  ملاعلا  و  دومرف ...« : يدـنلب  نانخـس  نمـض  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما 
.دوش یمن  عقاو  هلمح  دروم  تالاکشا ، تاهبش و  فرط  زا  تسا ، هاگآ 

!؟ دنا هتشاد  تلفغ  یتایح  لصا  نیا  زا  شیوخ  رصع  ثداوح  اب  دروخرب  رد  دوخ  هنوگچ  تروص ، نیا  رد 

كاپ نایاوشیپ  هریس  تسا ، فاکشوم  قیمع و  لاح  نیع  رد  رابدرب و  اناوت و  يا  هدنسیون  تاقیقحت  اه  لاس  هجیتن  هک  رضاح ، باتک 
، باتک نیا  یلک  حرط  .تسا  هداد  رارق  لیلحت  هیزجت و  یـسررب و  دروم  قوف ، یـساسا  تاظحالم  ساسا  رب  ار  ( مالـسلا مهیلع  ) عّیـشت
رب 260ه ،) () مالسلا هیلع  ) يرکسع ماما  تافو  ات  مالسا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ( مالسلا مهیلع  ) همئا تماما  نارود  يدنب  میـسقت  ساسارب 

: تسا هدش  راوتسا  هرود  راهچ 

ربماـیپ تلحر  ناـیم  لاـس  جـنپ  تسیب و  یناـمز  هلـصاف  هرود ، نیا  .تقو  تموـکح  اـب  ماـما ، یتحلـصم  ملاـست  تاـشامم و  هرود  . 1
.دوش یم  لماش  ار  ( مالسلا هیلع  ) نانمؤمریما تفالخ  زاغآ  ات  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا

هیلع ) نسح ماما  تفالخ  هام  دنچ  و  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما تفالخ  هام  هن  لاس و  راهچ  هرود ، نیا  .ماما  ندیسر  تردق  هب  هرود  . 2
.دریگ یم  رب  رد  ار  مالسلا )

نیب لاس  تسیب  لماش  هرود  نیا  .یمالـسا  هنالداع  ماظن  لیکـشت  روج و  تموکح  وحم  يارب  تدـم  هاـتوک  هدـنزاس  شـالت  هرود  . 3
شتآ نامیپ  داـقعنا  زا  سپ  .دوش  یم  لاس 61 ) ( ) مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  تداهـش  و  لاس 41 ) رد  ( ) مالـسلا هیلع  ) نسح ماما  حلص 

راک ًالمع  دوش ، یم  ریبعت  حلص  هب  نآ  زا  هک  هیواعم  یبتجم و  ماما  نایم  يرارطضا  سب 
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، دوب بسانم  تصرف  رد  ربمایپ  نادناخ  هب  تردق  ندـنادرگزاب  نآ ، یئاهن  فدـه  هک  ییاه  همانرب  هدـش و  عورـش  هعیـش  ِیفخم  همین 
....تشگ زاغآ 

نیا ياه  یگژیو  .دوب  تّدم  زارد  ییاه  همانرب  رد  ناماما ، يربهر  هب  هعیش  یفخم  همین  راک  همادا  بیقعت و  هرود  هرود ، نیمراهچ  . 4
: درک هصالخ  نینچ  ناوت  یم  ار  هرود 

.هناحلسم تکرح  يزوریپ  زا  همئا  يدیمون  فلا . 

.تّدم زارد  رد  ربمایپ  نادناخ  طسوت  تردق  هضبق  یمالسا و  یهلا  تموکح  داجیا  دیما  هب  هدنزاس  ششوک  ب . 

.موزل دروم  بسانم و  یناسنا  رداک  تیبرت  یگنهرف و  راک  رذگهر  زا  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  يزاس  هنیمز  ج . 

.اه فیرحت  اه و  تعدب  نداد  ناشن  یمالسا و  لیصا  رکفت  نییبت  د . 

دح رد  رضاح ، گنسنارگ  باتک  رد  یئاوشیپ ، يدهم  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالـسإلا و  هجح  بانج  ققحم ، هنازرف و  هدنـسیون 
دانسا و وترپ  رد  ار  نانآ  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس  ياضف  تسخن  هّمئا ، زا  کی  ره  هریـس  حرـش  رد  تسا  هدیـشوک  شیوخ  ناوت 

تیلاعف نیرت  گرزب  یگدنز و  طوطخ  نیرت  مهم  سپـس  و  دنک ، هئارا  ار  نآ  زا  ینـشور  يامنرود  هدرک و  نشور  یخیرات  كرادم 
.دنک حیرشت  تسا ، هدوب  بسانتم  راگزاس و  اضف  نآ  اب  حوضو  هب  هک  ار  نانآ  یحالصا  يداشرا و  ياه 

، یعامتجا دعب  یتازرابم ، یـسایس و  دـعب  لیبق : زا  ار ، ناراوگرزب  نآ  یگدـنز  فلتخم  داعبا  زا  کی  ره  مرتحم ، فلؤم  دـید ، نیا  اب 
، هویـش نیرت  بسانم  هک  تسا  هداد  ناشن  هداد و  رارق  دوخ  بسانم  هاگیاج  رد  ...و ، تاداـع  قراوخ  تاـمارک و  دـعب  یگنهرف ، دـعب 

.تسا هدیزگرب  ماما  هک  هدوب  نامه  هار ، اهنت  هکلب 

نایم رد  ...و  ذخآم  عبانم و  هب  دانتسا  لئاسم ، حرط  هویش  شراگن ، ملق و  کبس  بلاطم ، تخادرپ  میظنت و  هب  هجوت  اب  رـضاح ، باتک 
ًالماک دوخ ، رئاظن  هابشا و 
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.دزاس هدروآ  رب  ار  ناماما  یگدنز  هعلاطم  هب  نادنم  هقالع  ناقاتشم و  راظتنا  تسا  دیما  دراد و  یگزات 

ساپ هب  دنفورعم ، قیقحت  هار  رد  ییابیکش  يرابدرب و  و  قّمعت ، عبتت و  هب  مق ، هیملع  هزوح  ناگدنسیون  نایم  رد  هک  یئاوشیپ  بانج  زا 
هللا مالـس  تراهط  تمـصع و  تیب  لـها  بهذـم  هب  تمدـخ  رد  ار  يو  رت  شیب  قیفوت  هدومن و  رکـشت  یگنهرف  گرزب  تمدـخ  نیا 

.مناهاوخ گرزب  دنوادخ  هاگرد  زا  نیعمجا  مهیلع 

( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  هسسؤم  هیملع ، هزوح  مق 

یناحبس رفعج 

ق ناضمر 1414ه .  مود  اب  ربارب ، 24/11/1372ش 
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( مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 

هراشا

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ شوغآ  رد  * 

دروآ مالسا  هک  یسک  نیتسخن  * 

گرزب يراکادف  * 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ صوصخم  هدنیامن  کیپ و  * 

زاس تشونرس  یهار  ود  * 

ههبج هس  رد  دربن  * 
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( مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  یناگدنز  زا  يرصتخم  تخانش 

شردـپ دـسا و  تنب  همطاف  شردام  (1) .دـمآ ایند  هب  هبعک  رد  لـیفلا  ُماـع  لاس 30  بجر  مهدزیـس  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح 
رارق فرشا  فجن  رد  شرهطم  ربق  .دیسر  تداهش  هب  هفوک  رهش  رد  يرجه  لاس 40  ناضمر  هام  مکی  تسیب و  رد  .دوب   (2) بلاطوبا

.دراد

( مالسلا هیلع  ) یلع یناگدنز  ياه  شخب 

، مالسا خیرات  ثداوح  رد  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تثعب  زا  شیپ  لاس  هد  نانمؤمریما  هک  نیا  هب  هجوتاب 
یم دومن ، یگدنز  لاس  یس  زین  ترضح  نآ  تشذگ  رد  زا  سپ  تشاد و  رارق  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  رانک  رد  هراومه 

: دومن میسقت  ریز  هرود  جنپ  هب  ار ، وا  هلاس  هس  تصش و  رمع  عومجم  ناوت 

، مالسا ربمایپ  تثعب  ات  تدالو  زا  . 1

35 ص : 

، یجنلبـش نمؤم  ص10 ; صاوـخلا ، هرکذـت  يزوـجلا ، نـبا  طبـس  جرفلاوـبا ، ص 349 ; ج2 ، بهذـلا ، جورم  يدوعــسم ، [ 1 - ] 1
ّیلع  » مان هب  یلقتـسم  باتک  يدابودرا ، يورغ  یلعدمحم  خیـش  هللا  تیآ  ص 76 ; راتخملا ، یبنلا  تیبلا  لآ  بقاـنم  یف  راـصبألارون 

.تسا هدرک  فیلأت  ءارعش  ناخروم و  ناسانش ، بسن  ناثدحم ، رظن  زا  هبعک  رد  یلع  تدالو  رتاوت  تابثا  هرابرد  هبعکلا » دیلو 
نیا ای  دوب و  وا  هینک  نامه  وا  مان  ًائانثتـسا  هک  نیا  ای  دوب ، بلاطوبا  وا  هینک  و  نارمع ، مالـسلا ) هیلع  ) یلع ردپ  مان  ایآ  هک  نیا  [ 2 - ] 2

حیحص ار  موس  هیرظن  م828 ه )  ) یعیـش سیون  لاجر  هَبَنِع ، نب  دمحأ  نیدـلا  لامج  .تسا  فالتخا  دروم  دوب ، فانمدـبع  وا  مان  هک 
(. ص 20 21 بلاط ، یبا  لآ  باسنأ  یف  بلاطلا  هدمع   ) .دناد یم 
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، هنیدم هب  ربمایپ  ترجه  ات  تثعب  زا  . 2

، مالسا ربمایپ  تشذگرد  ات  ترجه  زا  . 3

، ترضح نآ  تفالخ  زاغآ  ات  مالسا  ربمایپ  تلحر  زا  . 4

.راوگرزب نآ  تفالخ  نارود  . 5

: مینارذگ یم  یمارگ  ناگدنناوخ  رظن  زا  ار  هرود  ره  مهم  هتسجرب و  ياه  شخب  کنیا 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  تثعب  ات  تدالو  زا  . 1

هراشا

زا شیپ  ماما  یگدنز  ار  نآ  هرود  نیتسخن  مینک ، میسقت  هرود  جنپ  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع رمع  عومجمرگا  میدرک ، هراشا  هک  نانچ 
هب هدید  مالسلا ) هیلع  ) یلع هک  ینامز  اریز  دنک ، یمن  زواجت  لاس  هد  زا  هرود ، نیا  رد  ماما  رمع  رادقم  .دهد  یم  لیکشتربمایپ  تثعب 

هیلع ) یلع نیاربانب  دیدرگ ، ثوعبم  تلاسر  هب  یگلاس  لهچ  رد  ربمایپ  دوب و  هتشذگن  ربمایپ  رمع  زا  لاس  یـس  زا  شیب  دوشگ ، ناهج 
.تشادن لاس  هد  زا  شیب  ربمایپ ، تثعب  عقوم  رد  مالسلا )

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ شوغآ  رد 

ترضح هناخ  رد  دوب ، وا  یحور  یتیبرت و  شریذپ  هرود  تیصخش و  يریگ  لکش  ساسح  هرود  هک  هرود  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع
: دنسیون یم  هنیمز  نیا  رد  یمالسا  ناخروم  .درب  رس  هب  وا  تیبرت  تحت  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم

ترـضح .دوب  ینیگنـس  هنیزه  دایز و  هلئاع  ياراد  ربمایپ ، يومع  بلاطوبا  نامز  نآرد  .داد  خر  هکم  رد  یگرزب  یطحق  لاـس ، کـی 
ام زا  مادک  ره  هک  درک  داهنشیپ  دوب ، مشاه  ینب  دارفا  نیرتدنمتورث  زا  هک  سابع »  » دوخ رگید  يومع  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم

دنتفر بلاطوبا  دزن  ود  ره  و  درک ، تقفاوم  سابع  دوش ، مک  بلاطوبا  یلام  راشف  ات  میربب  دوخ  هناخ  هب  ار  بلاطوبا  نادـنزرف  زا  یکی 
.دنتشاذگ نایم  رد  وا  اب  ار  عوضوم  و 

36 ص : 
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دوخ هناخ  هب  ار  یلع » (; » هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم ترـضح  و  رفعج » ; » سابع هجیتن ، رد  .درک  تقفاوم  داهنـشیپ  نیا  اب  بلاـطوبا 
وا مالسلا ) هیلع  ) یلع دومرف و  ثوعبم  توبن  هب  ار  وا  دنوادخ ، هک  نآ  ات  دوب  ترـضح  نآ  هناخ  رد  نانچمه  مالـسلا ) هیلع  ) یلع .درب 

(1) .دومن يوریپ  وا  زا  درک و  قیدصت  ار 

(2) .دیزگرب نم  يارب  ار  وا  ادخ  هک  مدیزگرب  ار  نامه  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) یلع نتفرگ  زا  سپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ 

بلاطوبا شیومع  هناخ  رد  بلطملادبع ، تشذگ  رد  زا  سپ  یکدوک ، نینس  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم ترـضح  هک  اج  نآ  زا 
ناربج ار  دسا  تنب  همطاف  شرـسمه  يو و  تامحز  وا ، نادنزرف  زا  یکی  تیبرت  اب  تساوخ  یم  دوب ، هدش  گرزب  وا  تلافک  تحت  و 

.تشاد مالسلا ) هیلع  ) یلع هب  رظن  وا ، نادنزرف  نایم  زا  دنک و 

: دیامرف یم  هدومن و  هراشا  دوخ  یتیبرت  هرود  نیا  هب  هعصاق »  » هبطخ رد  دوخ ، تفالخ  نارود  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع

دیناد یم  دیهاگآ و  متـشاد ، ترـضح  نآ  اب  هک  یـصاخ  تیعقوم  ادخ و  لوسر  اب  نم  کیدزن  يدنواشیوخ  زا  ربمایپ ) نارای   ) امـش »
هب دـیناباوخ  یم  دوخ  رتـسب  رد  ارم  درـشف و  یم  دوخ  هنیـس  هب  تفرگ و  یم  شوـغآ  رد  ارم  ربماـیپ  مدوـب ، لاـسدرخ  نم  هک  یعقوـم 
يا هچب  نوچمه  نم  .دراذـگ  یم  نم  ناهد  رد  اذـغ  وا  مدینـش و  یم  ار  نآ  شوخ  يوب  مدرک ، یم  سمل  ار  وا  ندـب  نم  هک  يروط 

روتـسد درک و  یم  میلعت  نم  هب  ار  دوخ  یقالخا  لئاضف  زا  یکی  زور  ره  متفر ، یم  وا  هارمه  اج  همه  دور ، یم  شردام  لاـبند  هب  هک 
زا هک  داد  یم 

37 ص : 

: قیقحت هیوبنلا ، هریـسلا  کلملادـبع ، ماشه ، نبا  ص 58 . ج 2 ، خـیراتلا ، یف  لـماکلا  ریثا ، نبا  دـینک : هعجارم  ریز  ذـخآم  هب  [ 1 - ] 1
، توریب كولملا ، ممألا و  خیرات  ریرج ، نب  دـمحم  يربط ، ص 262 . ج 1 ، یبلش ، ظیفحلادبعو  يرایبألا ، میهاربا  ءاقسلا ، یفطـصم 

ص119. ج 13 ، میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  قیقحت : هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ص 213 . ج2 ،
ص15. نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  [ 2 - ] 2
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(1) « . منک يوریپ  نآ 

ءارِح راغ  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع

یم تداـبع  هـب  ءارح  راـغرد  هاـم  کـی  یلاـس  دوـش ، ثوـعبم  تلاـسر  هـب  هـک  نآ  زا  شیپ  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم ترـضح 
تـساوخ یم  دیـسر و  یم  نایاپ  هب  هام  هک  یتقو  داد و  یم  ماعط  وا  هب  تفر  یم  يو  دزن  یتسدیهت  رگا  تدم  نیا  رد  (2) و  تخادرپ

درک و یم  فاوط  ار  ادـخ  هناخ  تساوخ ، یم  ادـخ  هک  ردـق  ره  ای  راـب  تفه  تفر و  یم  مارحلادجـسم  هب  ًءادـتبا  ددرگرب ، هناـخ  هب 
(3) .تشگ یم  زاب  دوخ  لزنم  هب  سپس 

رد ار  وا  تشاد ، ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  تبـسن  هک  يدیدش  تیانع  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم ترـضح  هک  دـهد  یم  ناشن  نئارق 
هیلع هللا  یلـص  ) دمحم ترـضح  رب  راغ  نامه  رد  راب  نیتسخن  يارب  یحو  هتـشرف  هک  یتقو  .درب  یم  ءارح  هب  دوخ  هارمه  هام  کی  نآ 
دوب یهام  نامه  زا  زور  نآ  دوب و  ترـضح  نآ  رانک  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تخاس ، رختفم  تلاسر  ماقم  هب  ار  وا  دـش و  لزان  هلآو )

.تفر یم  ءارِح  هوک  هب  تدابع  يارب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم ترضح  هک 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هعصاق »  » هبطخ رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع

لزان ترـضح  نآ  رب  یحو  هک  یماگنه  ...دـید  یمن  ار  وا  یـسک  نم ، زج  تخادرپ و  یم  تدابع  هب  ءارِح  هوک  رد  لاـس  ره  ربماـیپ  »
نیا شا  هلان  تلع  تسا و  ناطیش  هلان  نیا  دومرف : تسیچ ؟ هلان  نیا  مدرک : ضرع  ادخ  لوسر  هب  مدینش ; ار  ناطیـش  هلان  يادص  دش ،
یم ار  هچ  نآ  يونـش و  یم  زین  وت  مونـش  یم  نم  ار  هچ  نآ  .تسا  هتـشگ  دیماان  دوش ، تعاطا  نیمز  يور  رد  هک  نیا  زا  وا  هک  تسا 

، یتسین ربمایپ  وت  هک  نیا  زج  ینیب  یم  زین  وت  منیب 

38 ص : 

دلو انا  هرجح و  یف  ینعضو  هصیـصخلا  هلزنملا  هبیرقلا و  هبارقلاب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  یعـضوم  متملع  دق  و  [ 1 - ] 1
عابتا هعبّتا  تنک  دقل  ...هینُمِْقُلی و  مث  یشلا  غضمی  ناکو  هَفْرَع ، ینُّمُِـشیو  هدسج ، ینّـسُِمیو  هشارف ، یف  یُُفنْکَیو  هردص ، یلإ  ینّمُـضَی 

هبطخ 192) حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن   ) .هب ءادتقإلاب  ینرمأی  املع  هقالخا  نم  موی  لک  یف  عفری  هّما  َرثَأ  لیصفلا 
.تسا هتفرگ  رارق  هوک  نیا  هلق  رد  ءارح  راغ  هکم و  لامش  تمس  رد  تسا  یهوک  ءارِح  [ 2 - ] 2

ص252. ج 1 ، یبلش ، ظیفحلادبعو  يرایبألا  میهاربا  اقسلا ، یفطصم  قیقحت : هیوبنلا ، هریسلا  ماشه ، نبا  [ 3 - ] 3
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(1) «. یتسه یکین  ریخ و  رب  و  نم )  ) ریزو هکلب 

تدابع هک  نیا  هتـشذگ و  نئارق  یلو  دشاب ، تلاسر  زا  سپ  نارود  رد  ءارِح  رد  ربمایپ  تدابع  هب  طوبرم  دناوت  یم  هچرگ  راتفگ  نیا 
یلـص ) مالـسا ربمایپ  تلاسر  زا  لبق  نارود  هب  طوبرم  راتفگ  نیا  هک  دـهد  یم  ناشن  تسا ، هدوب  تلاسر  زا  لبق  ًابلاغ  ءارِح  رد  ربماـیپ 

یکدوک نارود  نامه  رد  وا  هک  دش  ببس  ربمایپ  ریگیپ  ياه  تیبرت  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع حور  یکاپ  لاحره  رد  .دشاب  ( هلآو هیلع  هللا 
اه نآ  ندینـش  ندید و  يداع  مدرم  يارب  هک  دونـشب  ار  ییاهادـص  دـنیبب و  ار  ییاهزیچ  اونـش ، شوگ  ذـفان و  هدـید  ساسح ، بلق  اب 

.تسین نکمم 

: دسیون یم  هغالبلا  جهن  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

رختفم تلاـسر  ماـقم  هب  ار  وا  دـیدرگ و  لزاـن  ربماـیپ  رب  راـب  نیتسخن  يارب  لـیئربج  یتقو  هک  تسا  هدـش  تیاور  حاحـص  بتک  رد  »
(2) «. دوب مالسا  ربمایپ  رانک  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع تخاس ،

ربمایپ ترجه  ات  تثعب  زا  . 2

هراشا

لاس هدزیس  ینامز  رظن  زا  هک  دهد  یم  لیکشت  هنیدم  هب  ترجه  ات  تثعب  زا  شخب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع یناگدنز  زا  تمـسق  نیمود 
هیلع ) یلع هتـسجرب  گرزب و  تامادقا  ناشخرد و  تادهاجم  تامدـخ و  هلـسلس  کی  لماش  ماما ، یناگدـنز  زا  شخب  نیا  .دوش  یم 

.تسا هدشن  وا  زج  یسک  بیصن  مالسا ، خیرات  رد  هک  دشاب ، یم  مالسا  تفرشیپ  هار  رد  مالسلا )

39 ص : 

ای تلقف  هیلع  یحولا  لزن  نیح  ناطیـشلا  هَّنِر  تعمـس  دـقل  ...يریغ و  هاریال  هارأف و  ءارِحب  هنـس  لـک  یف  رواـجی  ناـک  دـقل  و  [ 1 - ] 1
کنکل ّیبنب و  تسل  کنأ  الا  يرأ  ام  يرت  عمسأ و  ام  عمست  کنا  هتدابع ، نم  سیأ  دق  ناطیـشلا  اذه  لاقف : هَّنرلا ؟ هذه  ام  هللا  لوسر 

(. هبطخ 192 حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن   ) .ریخ یلعل  کنا  ریزول و 
ص 208. ج 13 ، میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  قیقحت : هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  [ 2 - ] 2
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دروآ مالسا  هک  یسک  نیتسخن 

راهظا زاربا و  رت ، حیحـص  ترابع  هب  ای  و  مالـسا ، نتفریذپ  رد  يو  ندوب  ماگـشیپ  نارود ، نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع راختفا  نیتسخن 
هب وا  مالسا  ات   (1) دوبن یتسرپ  تب  هب  هدولآ  زگره  دوب و  تسرپاتکی  یکچوک  زا  ( مالسلا هیلع  ) یلع اریز  تسا ، شیوخ  هنیرید  مالسا 

(. دوبن نینچ  ربمایپ ، نارای  ریاس  دروم  رد  هک  یلاح  رد   ) دشاب یتسرپ  تب  زا  ندیشک  تسد  يانعم 

هک یناسک  هک  تسا  هدومن  مالعا  احیرـص  هدرک و  هیکت  نآ  يور  دیجم  نآرق  هک  تسا  یـشزرا  مالـسا ، نتفریذپ  رد  ندوب  ماگـشیپ 
نانآ ماگشیپ ، ناماگـشیپ  و  : » دیامرف یم  هک  اج  نآ  دنراد ، ییالاو  شزرا  ادخ  هاگـشیپ  رد  دنا ، هدوب  ماگـشیپ  مالـسا  هب  شیارگ  رد 

(2) «. دننابرقم

نامیا هکم  حـتف  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  یتح  هک  تسا  يدـح  هب  مالـسا » نییآ  هب  شورگ  رد  تقبـس   » عوضوم هب  نآرق  صاخ  هجوت 
داهج هدروآ و  نامیا  نایکم ، رب  ناناملـسم  يزوریپ  زا  سپ  هک  يدارفا  زا  دنا ، هدومن  لذب  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  لام  ناج و  هدروآ و 

نآ دنا ، هدش  ناملـسم  مالـسا ، روهظ  تسخن  ياه  لاس  رد  ترجه و  زا  شیپ  هک  یناسک  هب  دسر  هچ  تسا  هدرمـش  رترب  دـنا ، هدرک 
: دیامرف یم  هک  اج 

رد نآ  زا  دعب  هک  یناسک  اب  دنتخادرپ ، داهج  هب  سپـس  دندرک و  قافنا  ادخ  هار  رد  هّکم ) حتف   ) يزوریپ زا  شیپ  هک  امـش  زا  یناسک  »
هداد کین  هدعو  ود ، ره  هب  دنوادخ  دنراد و  رترب  یماقم  ادخ  هاگشیپ  رد  نانآ  هکلب  دنتـسین ، ناسکی  دندرک ، داهج  قافنا و  ادخ  هار 

(3) «. ...تسا

نامیا یعقوم  رد  ناـنآ  هک  تسا  نیا  تفرگ ) تروص  يرجه  متـشه  لاـس  رد  هک   ) هکم حـتف  زا  شیپ  ناناملـسم  ناـمیا  يرترب  تلع 
رد مالسا  هک  دندروآ 

40 ص : 

ص 18. بقانملا ، مزراوخ ، بطخا  [ 1 - ] 1
(. 11 10 هعقاو :  ) َنُوبَّرَقُْملا کئلُوا  َنوُِقباّسلا * نوُِقباسلاو  [ 2 - ] 2

ُهللا َدَـعَو  ـالک  اُولَتاـق و  ُدـَْعب َو  ْنِم  اُوقَْفنَا  َنیذَّلا  َنِم  ًهَجَرَد  ُمَظْعَا  َکـِئلُوا  َلَـتاق  ِحـْتَفلا و  ِلـْبَق  ْنِم  َقَْفنَا  ْنَم  ْمُْکنِم  يوَتْـسَیال  [... 3 - ] 3
(. 10 دیدح :  ) ...ینْسُحلا
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دوب و یقاب  يریذپان  تسکش  ژد  تروص  هب  هکم ) رهش  ینعی   ) ناتسرپ تب  هاگیاپ  زونه  دوب و  هدیـسرن  تمظع  جوا  هب  برعلا  هریزج 
جرزخ سوا و  شیارگ  هنیدم و  هب  ترجاهم  زا  سپ  ناناملسم  هتبلا  .درک  یم  دیدهت  ار  ناناملسم  لام  ناج و  فرط  ره  زا  ییاهرطخ 
زوریپ بلاغ و  یماظن  ياه  يریگرد  زا  يرایـسبرد  دـندوب و  رادروخرب  یبسن  ینمیا  تفرـشیپ و  زا  مالـسا ، هب  هنیدـم  فارطا  لئابق  و 

نینچ رد  ناـج  لاـم و  لذـب  مالـسا و  هب  شورگ  هک  یتروص  رد  نیارباـنب  .دوـب  هدـشن  فرطرب  یلک  هب  زوـنه  رطخ  یلو  دـندش ، یم 
شیرق و تردـق  زج  یتردـق  هک  ربمایپ ، توعد  زاغآ  رد  مالـسا  نامیا و  راـهظا  ًاـعطق  دـشاب ، رادروخرب  یـصاخ  شزرا  زا  یطئارش ،

نارای نایم  رد  مالـسا  رد  تقبـس  رظن  نیا  زا  .تشاد  دهاوخ  يرت  شیب  رتالاب و  شزرا  دوبن ، راک  رد  ناتـسرپ  تب  يورین  زج  ییورین 
.تفر یم  رامش  هب  مهم  تاراختفا  زا  ربمایپ ،

.ددرگ یم  نشور  یبوخ  هب  مالسا  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع یماگشیپ  شزرا  نازیم  حیضوت  نیا  اب 

مالسا رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع یماگشیپ  لئالد 

نیا شیاجنگ  دح  زا  اه  نآ  همه  نایب  هک  تسا  ناوارف  يردـق  هب  یمالـسا ، نوتم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع یماگـشیپ  دـهاوش  لئالد و 
: میروآ یم  ًالیذ  ار  اه  نآ  زا  يدادعت  هنومن  ناونع  هب  یلو  تسا ، نوریب  باتک 

زا یعمج  نایم  رد  هدرک و  حیرصت  مالسلا ) هیلع  ) یلع ندوب  مدقشیپ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  دوخ  همه ، زا  شیپ  .فلا 
: دومرف دوخ  نارای 

یبا نب  یلع  مالـسا ، رد  امـش  نیرت  مدقـشیپ  دـنک  یم  تاقالم  ( رثوک  ) ضوح رانک  رد  نم  اـب  زیخاتـسر  زور  رد  هک  یـسک  نیتسخن  »
(1) «. تسا بلاط 

41 ص : 

ص 28 و ج3 ، باحصألا ، هفرعم  یف  باعیتسإلا  ربلادبع ، نبا  بلاط : یبا  نب  یلع  ًامالـسا  مکلّوا  ضوحلا  َّیلع  ًادورو  مکلّوا  [ 1 - ] 1
نیمه اب  ص 229 . ج 13 ، میهاربا ، لضفلاوبا  دـمحم  قیقحت : هغالبلا ، جـهن  حرـش  دـیدحلا ، یبا  نبا  .رگید  هباشم  ثیدـح  نیدـنچ 

ص17. ج3 ، یشعرملا ، نمحرلادبع  دادِعا : قیقحت و  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  يروباشینلا ، مکاحلا  نومضم :
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: دننک یم  لقن  ناثدحم  نادنمشناد و  ب . 

زامن وا  اب  هبنـش ) هس   ) زور نآ  يادرف  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دش و  ثوعبم  توبن  هب  هبنـشود  زور  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم ترـضح 
(1) .دناوخ

: دیامرف یم  هعصاق »  » هبطخ رد  ماما  ج . 

يوب و  مدید ، یم  ار  تلاسر  یحو و  رون  .مدوب  اه  نآ  رفن  نیموس  نم  دوب و  هتفاین  هار  هجیدخ  ربمایپ و  هناخ  هب  زج  مالـسا  زور ، نآ  »
(2) مدینش .» یم  ار  توبن 

: دنک یم  دای  نینچ  مالسا  رد  دوخ  تقبس  زا  رگید  ياج  رد  ماما  د . 

زج نم  زا  شیپ  تفگ و  خـساپ  ربمایپ  توعد  هب  دینـش و  ار  وت  ماـیپ  و  تشگزاـب ، وت  يوس  هب  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  ایادـخ  »
(3) «. درازگن زامن  یسک  مالسا  ربمایپ 

: دومرف یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع ه . 

شیپ لاس  تفه  نم  دیوگ ، یمن  زاسءارتفا ، يوگ  غورد  زج  نم  زا  سپ  ار  نخـس  نیا  مربکا ، قیّدص  ربمایپ و  ردارب  ادخ و  هدنب  نم  »
(4) « . مدرازگ زامن  ادخ  لوسر  اب  مدرم ، زا 

42 ص : 

، ریثا نبا  ص32 ; ج3 ، باحـصألا ، هفرعم  یف  باعیتسإلا  ربلادـبع ، نبا   . ) اثالثلا موی  یلع  یلـص  نینثإلا و  موی  یبنلا  ئبنتـسا  [ 1 - ] 1
هللا لوسر  یحُو   » و هللا »...  لوسر  َئُِّبن   » تروص هب  قیرط  ود  زا  يروباشین  مکاح  ار  ثیدـح  نیا  ص57 .) ج 2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا 

(. ص 112 ج3 ، یشعرملا ، نمحرلادبع  دادِعا  قیقحت و  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا   ) .تسا هدرک  لقن  ...نینثإلا » موی 
یحولا و رون  يرأ  امهثلاث ، انا  هجیدـخ و  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  ریغ  مالـسإلا  یف  ذـئموی  دـحاو  تیب  عمجی  مل  و  [ 2 - ] 2

(. هبطخ 192 .حلاص  یحبص  هغالبلا ، جهن  ، ) هوبنلا حیر  ُّمشاو  هلاسرلا 
هبطخ باتک ، نامه   ) .هولـصلاب هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  ـالا  ینقبـسی  مل  باـجا ، عمـس و  و  باـنا ، نم  لوا  ینا  مهللا  [ 3 - ] 3

(131
.نینس عبسب  سانلا  لبق  هللا  لوسر  عم  تیلـص  يرتفم ، بذاک  الا  يدعب  اهلوقیال  ربکألا  قیّدصلا  انا  هلوسر و  وخا  هللادبع و  انا  [ 4 - ] 4

رد نومضم  نیمه  اب  ص57 . ج 2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  ص 312 ; ج 2 ، كولملا ، ممألا و  خیرات  ریرج ، نب  دمحم  يربط ، )
(. ص112 ج3 ، یشعرملا ، نمحرلادبع  دادِعا  قیقحت و  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  باتک :
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: دیوگ یم  يدنک  ِسیق  نب  فیفُع  و . 

ناـناگرزاب زا  یکی  ساـبع  ناـمهم  مدـش و  هکم  دراو  یتراـجت  ياهرفـس  زا  یکی  رد  .مدوب  رطع  ناـگرزاب  تیلهاـج ، ناـمز  رد  نم 
، دوب هدیسر  جوا  هب  دیشروخ  هک  ماگنه  نیا  رد  مدوب ، هتسشن  سابع  رانک  رد  مارحلادجـسم  رد  اهزور  زا  یکیرد  مدش ، هکم  گرزب 

عورش داتسیا و  هبعک  هب  ور  سپس  درک و  نامسآ  هب  یهاگن  دوب ، ینارون  هام  صرق  نوچمه  شتروص  هک  دمآ  رد  دجـسم  هب  یناوج 
دوخ هک  ینز  سپس  .داتسیا  وا  تسار  تمـس  رد  تسویپ و  يو  هب  امیـس  شوخ  یناوجون  هک  تشذگن  يزیچ  درک ، زامن  ندناوخ  هب 
نیا ندید  زا  نم  .دندش  دوجس  عوکر و  زامن و  لوغشم  مه  اب  هس  ره  تفرگ و  رارق  رفن  ود  نآ  رس  تشپ  رد  دمآ و  دوب ، هدناشوپ  ار 
هدرک سابع  هب  ور  مدنام ، تفگش  رد  دنا  هدیزگرب  ار  یتسرپ  تب  مارم  زا  ریغ  يرگید  نییآ  رفن  هس  ناتسرپ ، تب  زکرم  رد  هک  هرظنم 

نیتـسخن تفگ : .هن  متفگ : یـسانش ؟ یم  ار  رفن  هس  نیا  اـیآ  دوزفا : درک و  رارکت  ار  هلمج  نیا  زین  وا  تسا ! یگرزب  هثداـح  مـتفگ : و 
هدازردارب درف ، نیمود  و  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) هللادبع نب  دمحم  نم  هدازردارب  داتـسیا ، رفن  ود  ره  زا  رتولج  دـش و  دراو  هک  یـسک 

دنوادخ فرط  زا  يو  نییآ  هک  تسا  یعدم  وا  تسا و  دمحم  رسمه  صخـش  نیموس  و  مالـسلا ،) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نم  رگید 
(1) .دنک یمن  يوریپ  نید  نیا  زا  یسک  رفن  هس  نیا  زج  نیمز ، يور  رد  نونکا  تسا و  هدش  لزان 

هیلع ) یلع اهنت  هجیدخ ، شرسمه  زا  ریغ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  توعد  زاغآ  رد  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هّیـضق  نیا 
.تسا هدوب  هتفریذپ  ار  وا  نییآ  مالسلا )

43 ص : 

، يربط ص 226 . ج 13 ، میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  قیقحت : هغالبلا ، جهن  حرـش  دـیدحلا ، یبا  نبا  دـینک : هاگنریز  ذـخآم  هب  [ 1 - ] 1
نیا باتک  نامه  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  ظافلا . ) رد  فالتخا  یگدـنا  اـب   ) ص 212 ج 2 ، كولملا ، ممألا و  خـیرات  ریرج ، نب  دـمحم 

.تسا هدوب  يا  هنحص  نینچ  دهاش  هکم ، هب  رفس  رد  زین  وا  هک  تسا  هدرک  لقن  زین  دوعسم  نب  هللادبع  لوق  زا  ار  هیضق 
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( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نیشناج  یماح و 

شریذپ هنیمز  هک  يدارفا  اب  یصوصخ  ياه  سامت  رد  اهنت  دیزرویم و  يراددوخ  یمومع  توعد  زا  لاس ، هس  تدم  هب  مالـسا  ربمایپ 
غالبا ار  ادـخ  نامرف  دـش و  لزان  یحو  هتـشرف  لاس  هس  زا  سپ  .درک  یم  توعد  مالـسا  هب  ار  اه  نآ  درک ، یم  ساسحا  اه  نآ  رد  ار 

: دوب نینچ  ادخ  نامرف  .دیامن  زاغآ  ناگتسب  ناشیوخ و  توعد  قیرط  زا  ار  دوخ  یناگمه  توعد  ربمایپ ، هک  درک 

ورف دـننک ، یم  يوریپ  وت  زا  هک  ینانمؤم  يارب  ار  دوخ   ] تدوم رهم و   [ لاب رپ و  و  هد ، میب  یهلا  باذـع  زا  ار  دوخ  کیدزن  ناگتـسب  »
(1) «. مرازیب امش  دب )  ) ياهراک زا  نم  وگب  دنوش ، دراو  تفلاخم  رد  زا  وت  اب  رگا  سپ  رتسگ ،

يرشب ای  یهلا و  ربهر  کی  ناکیدزن  ات  هک  تسا  نیا  دش ، باختنا  یناگمه  توعد  عورـش  هطقن  يارب  ناشیوخ  توعد  هک  نیا  تلع 
رارـسا و زا  هراومه  ناکیدزن  اریز  دوش ، یمن  عقاو  رثؤم  ناگناگیب  هرابرد  وا  توعد  زگره  دننکن ، يوریپ  وا  زا  دنرواین و  نامیا  وا  هب 

یم رامـش  هب  تلاسر  یعدم  یگتـسراو  هناشن  نانآ  نامیا  ور  نیا  زا  دنتـسه ، علطم  فقاو و  ًالماک  يو  دـب  بوخ و  تاکلم  اهزار و 
ءاعدا رد  قدـص  افـص و  صولخ و  زا  یعدـم  يرود  هناشن  اه  نآ  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  ینادرگ  يور  ضارعا و  هک  ناـنچ  دور ،
تفایـض يارب  ار  مشاه  ینب  گرزب  ياه  تیـصخش  زا  رفن  جـنپو  لهچ  هک  داد  روتـسد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  ربمایپ  رظن  نیا  زا  .تسا 

.دزاس هدامآ  ریش  اب  هارمه  تشوگ  زا  ییاذغ  دنک و  توعد  راهان 

سلجم دوخ  کبس  نانخـس  اب  ربمایپ ، ِيومع  بهلوبا »  » اذغ فرـص  زا  سپ  .دندمآ  ربمایپ  روضح  هب  نیعم  تقو  رد  یگمه  نانامهم 
اذغ فرص  زا  سپ  نانامهم  دیسر و  نایاپ  هب  هجیتن  ذخا  نودب  سلجم  تخادنا و  فده ، بیقعت  نخـس و  حرط  يارب  یگدامآ  زا  ار 

میمصت ربمایپ  .دندرک  كرت  ار  ادخ  لوسر  هناخ  ریش ، و 

44 ص : 

َنولَمْعَت اّـمِم  ٌئَِرب  یِّنِا  ْلـُقَف  َكوَصَع  ْنِاَـف  َنینِمؤـملا *  َنِم  َکَـعَبَّتا  ِنَِمل  َکَـحانَج  ْضِفْخا  َو  نیبَْرقـألا *  َکَتریـشَع  ْرِذـْنَأ  َو  [ 1 - ] 1
(. 216 214 ارعش : )
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هیلع ) یلع زاـب  .دـیامن  توعد  دوـخ  هناـخ  هب  بهلوـبا  زج  ار  ناـنآ  همه  دـهد و  بیترت  يرگید  تفایـض  زور ، نآ  يادرف  هک  تفرگ 
عامتسا راهان و  فرص  يارب  مشاه  ینب  هدش  هتخانش  هتسجرب و  ياه  تیصخش  زا  دومن و  هدامآ  ریش  اذغ و  ربمایپ  روتسد  هب  مالـسلا )

زا سپ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ .دندیناسر  مهب  روضح  ررقم  دعوم  رد  زاب  یگمه  نانامهم  .دروآ  لمع  هب  توعد  ربمایپ ، نانخس 
: درک زاغآ  نینچ  ار  دوخ  نانخس  اذغ  فرص 

يارب ترخآ  اـیند و  ریخ  نم  .تسا  هدرواـین  ما ، هدروآ  امـش  يارب  نم  هچ  نآ  زا  رتهب  يزیچ  دوخ  ناـسک  يارب  مدرم  زا  سک  چـیه  »
ارم امش  زا  یسک  هچ  .منک  توعد  شیوخ ، تلاسر  يو و  یگناگی  دیحوت و  هب  ار  امش  هک  هداد  نامرف  نم  هب  میادخ  .ما  هدروآ  امش 

»؟ دشاب امش  نایم  رد  نم  هدنیامن  یصو و  ردارب و  ات  دنک  یم  کمک  هار  نیا  رد 

یتوکـس عقوم  نیا  رد  دهد ؟ یم  تبثم  خساپ  وا  يادن  هب  نانآ  زا  کی  مادـک  دـنیبب  ات  دومن  ثکم  يرادـقم  تفگ و  ار  هلمج  نیا  وا 
.دندوب هتفر  ورف  رکف  رد  هدنکفا و  ریز  هب  رس  یگمه  درک و  یم  تموکح  سلجم  رب  ّریحت  تهب و  اب  هتخیمآ  قلطم 

ور تساخرب و  تسکش و  مهرد  ار  توکس  (1)، درک یمن  زواجت  لاس  هدراهچ  زا  زور  نآ  رد  وا  نس  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناهگان 
: تفگ درک و  ربمایپ  هب 

نامیپ ناونع  هب  ار  وا  تسد  ات  درک  زارد  ربمایپ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  سپـس  منک ،» یم  يرای  هار  نیا  رد  ار  وت  نم  ادخ ! ربمایپ  يا  »
زاب دومن ، رارکت  ار  دوخ  راتفگ  ربمایپ  رگید  راب  .دنیـشنب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  داد  روتـسد  ربماـیپ  عقوم  نیا  رد  .دراـشفب  يراکادـف 

، نیـشیپ تاعفد  دننام  هک  موس  هبترم  رد  .دنیـشنب  داد  روتـسد  يو  هب  ربمایپ  زین  راب  نیا  .درک  مالعا  ار  دوخ  یگدامآ  تساخرب و  یلع 
عقوم نیا  رد  درک ، مالعا  ربماـیپ  سدـقم  فدـه  زا  ار  دوخ  یناـبیتشپ  تساـخ و  اـپ  هب  هک  دوب  وا  اـهنت  تساـخن و  رب  یلع  زج  یـسک 
نایب یلع  هرابرد  مشاه  ینب  ناگرزب  سلجم  رد  ار  دوخ  یخیرات  هلمج  دز و  یلع  تسد  رب  ار  دوخ  تسد  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ

: دومرف دومن 

45 ص : 

(، هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  زا  تیامح  مـالعا  ماـگنه  زین  ندروآ و  مالـسا  ماـگنه  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ّنس  دروم  رد  [ 1 - ] 1
ثیدح 536. ص 339 ، هضورلا ، ینیلک ، ; 235 ص 234 ، ج13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  هب  دوش  عوجر 
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(1) «. تسا امش  نایم  رد  نم  هفیلخ  یصو و  ردارب و  یلع  نم ! ناگتسب  نادنواشیوخ و  يا  ناه  »

يو نییآ  هب  یلیلق  هدـع  زج  زوـنه  هک  تلاـسر  زاـغآ  رد  یهلا  ریفـس  نیرخآ  هلیـسوهب  مالـسا  ربماـیپ  یـصو  نیتـسخن  بـیترت  نیدـب 
دوخ ناگتسب  هب  هک  يزور  درک و  مالعا  ار  یلع  تماما  دوخ و  توبن  زور  کی  رد  ربمایپ  هک  نیا  زا  .دیدرگ  نییعت  دندوب ، هدیورگن 

رد ار  تماما  تیعقوم  ماقم و  ناوت  یم  تسا ، نم  نیـشناج  یـصو و  یلع  دومرف : زین  زور  نامه  متـسه ، ادخ  ربمایپ  نم  مدرم ; تفگ 
لَّمکم تماـما  هراومه  هدوبن و  ادـج  رگیدـکی  زا  ماـقم  ود  نیا  هک  درک  هجوت  بلطم  نیا  هب  دومن و  یباـیزرا  نشور  وـحن  هب  مالـسا 

.تسا تلاسر  همانرب 

گرزب يراکادف 

نایبرثی و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  نایم  هجحیذ ، مهدزیس  بش  رد  مود  هبقع  نامیپ  داقعنا  لابند  هب  تثعب ، مهدزیس  لاس  رد 
بـش نآ  يادرف  زا  و  دـنداد ، ترـضح  نآ  زا  عاـفد  تیاـمح و  لوق  هدومن و  توعد  رهـش  نآ  هب  ار  ربماـیپ  برثی  مدرم  نآ ، ّیط  هک 
هدامآ برثی  رد  مالـسا  توعد  رـشن  يارب  يا  هزات  هاگیاپ  دنتـسناد  شیرق  نارـس  دندرک ، ترجه  برثی  هب  جیردت  هب  هکم  ناناملـسم 

هدناسر وا  ناوریپ  ربمایپ و  هب  هک  ّتیذا  رازآ و  همه  نآ  زا  سپ  هک  دندیـسرت  یم  هچ ; دندرک ، رطخ  ساسحا  ور  نیا  زا  تسا ، هدـش 
زا هک  ار  ماش  هب  شیرق  یناگرزاب  هار  تسا  نکمم  دـشاب ، هتـشادن  گنج  دـصق  ًاضرف  مه  رگا  دـیآرب و  ماقتنا  ددـص  رد  ربمایپ  دـنا ،
رد تـثعب  لاـس 14  رفــص  هاـم  رخآ  رد  يرطخ ، نـینچ  اـب  ییوراـیور  يارب  .دـهد  رارق  دـیدهت  دروـم  درک ، یم  روـبع  برثـی  راـنک 

.دنتخادرپ یشیدنا  هراچ  هب  دندرک و  عامتجا  هّکم ) ياروش  سلجم  « ) هودّنلاراد »

46 ص : 

ج خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  ص217 . ج2 ، كولملاو ، ممألا  خیرات  ریرج ، نب  دمحم  يربط ، دینک : هعجارمریز  ذـخآم  هب  [ 1 - ] 1
ص211. ج13 ، میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  قیقحت : هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ص63 . ، 2
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دنتفرگ میمصت  ماجنارس  .دش  در  داهنشیپ  نیا  یلو  دوش ، ینادنز  ای  دیعبت  ربمایپ  هک  دندرک  داهنشیپ  نارـضاح  زا  یخرب  اروش  نیا  رد 
.دنتـساخ یم  رب  یهاوـخنوخ  هب  دنتـسشن و  یمن  مارآ  مشاـه  ینب  اریز  دوـبن ، یناـسآ  راـک  ربماـیپ  نتـشک  اـّما  دـنناسرب ، لـتق  هب  ار  وا 

دنزیرب ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دمحم ترضح  رس  رب  یعمج  هتسد  هنابش  ات  دوش  هدامآ  یناوج  هلیبق ، ره  زا  هک  دنتفرگ  میمـصت  ماجنارس 
یهاوخنوخ هب  دـنناوت  یمن  مشاـه  ینب  دوب و  دـهاوخن  رفن  کـی  لـتاق ، تروـص  نیا  رد  دـننک ، هعطق  هعطق  باوـخ  رتـسب  رد  ار  وا  و 

همتاخ ارجام  دـش و  دـنهاوخ  یـضار  اهبنوخ  نتفرگ  هب  راچان  دوب و  دـهاوخن  رودـقم  نانآ  يارب  لئابق  همه  اب  گنج  اریز  دـنزیخرب ،
يروآدای ار  نانآ  هشقن  هسره  اهدعب  دنوادخ  .دندرک  باختنا  ار  لوألا  عیبر  لوا  بش  دوخ  هشقن  يارجا  يارب  شیرق  .تفای  دـهاوخ 

: دومرف هدومن و 

.دنزاس جراخ   ] هّکم زا  ای ]  دـنناسرب و  لتق  هب  ای  دـننکفیب ، نادـنز  هب  ار  وت  هک  دندیـشک  یم  هشقن  نارفاک  هک  ار  یماگنه  روآدای  هب  »
ناگدـننک ریبدـت  نایوج و  هراـچ  ِنیرتهب  ادـخ  درک و  یم  ریبدـت  مه  دـنوادخ  دـندز و  یم  گـنرین  دندیـشیدنا و  یم  هراـچ  اـه  نآ 

(1) «. تسا

رهش ربمایپ  هک  درک  غالبا  ار  یهلا  روتسد  تخاس و  هاگآ  ناکرشم  موش  هشقن  زا  ار  ربمایپ  یحو ، هتشرف  شیرق ، میمصت  نیا  لابند  هب 
.دنک كرت  برثی  مزع  هب  ار  هّکم 

رهش زا  دناوتب  ات  دنک  هدافتسا  ندرک » مگ  در   » هویش زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دوب  مزال  نمـشد  هشقن  تسکـش  يارب  اج  نیا  رد 
دوب مزال  روظنم  نیا  يارب  .دوش  جراخ 

هتفگن كرت  ار  هناخ  زونه  وا  دننک  روصت  دنرب ، یم  شروی  وا  هناخ  هب  هک  یهورگ  ات  دـباوخب  ربمایپ  رتسب  رد  بش  يراکادـف  صخش 
.دوبن یسک  مالسلا ) هیلع  ) یلع زج  يدرف  نینچ  .دننک  تلفغ  اه  هار  لرتنک  زا  دوش و  وا  هناخ  هجوتم  طقف  نانآ  رکف  هجیتن  رد  تسا و 

47 ص : 

(. 30 لافنا : () نیرِکاملاُْریَخ ُهللا  هللا َو  ُرُکْمَی  َنورُکْمَی و  َكوجِرُْخی َو  وأ  َكولتْقَی  وا  َكوِتْبُثِیل  اورَفَک  َنیّذلا  َِکب  ُرُکْمَی  ِْذا  َو  [ ) 1 - ] 1
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نم هک  ار  يزبس  هچراپ  نآ  باوخب و  نم  رتسب  رد  بشما  دومرف : تشاذگ و  نایم  رد  یلع  اب  ار  شیرق  نارـس  هشقن  ربمایپ  رظن  نیا  زا 
(. دننکن بیقعت  ارم   ) ما هتفخ  رتسب  رد  نم  هک  دننک  روصت  ات  شکب  دوخ  يور  رب  مدیشک ، یم  دوخ  يور  رب  بش  ره 

ياهریشمش اب  هک  دادماب  دندرک و  هرصاحم  ار  ربمایپ  هناخ  بش  ِرـس  زا  شیرق  نارومأم  درک ، لمع  بیترت  نیا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
یم ّقفوم  قیقد و  دـصرددص  هظحل  نآ  ات  ار  دوخ  هشقن  هک  نانآ  .دـش  دـنلب  رتسب  زا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دـندرب ، موجه  هناخ  هب  هنهرب 
یم نم  زا  هک  دیدوب  هدرپس  نم  هب  ار  وا  رگم  دومرف : یلع  تساجک ؟ دّمحم  دنتفگ : وا  هبو  دنتفشآرب  تخس  یلع  ندید  اب  دنتشادنپ ،
لقن هب  دـندرب و  شروی  مالـسلا ) هیلع  ) یلع يوس  هب  ماگنه  نیا  رد  .دـنک  كرت  ار  هناخ  دـش  راچان  وا  هک  دـیدرک  يراـک  دـیهاوخ ؟

رد دـنتخاس و  دازآ  ار  وا  يرـصتخم ، تشادزاب  زا  سپ  دندیـشک و  مارحلادجـسم  يوس  هب  ار  يو  هاـگ  نآ  دـندرزآ و  ار  وا  يربط » »
گرزب يراکادف  نیا  دـیجم  نآرق   (1) .دوب هدـش  ناهنپ  روث »  » راغ رد  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دـنتخادرپ ، ربماـیپ  بیقعت  هب  هنیدـم  تمس 

ادف ار  دوخ  ناج  ادخ  هار  رد  هک  دنک  یم  یفرعم  یناسک  زا  ار  وا  يا  هیآ  یط  هدیشخب و  یگنادواج  خیرات  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
: دننک یم 

یم ادـخ  يدونـشخ  بسک  يارب  ار  دوخ  ناج  ربمایپ [ هاـگیاج  رد  نتفخ  ماـگنه  هب  تیبملا » هلیل   » رد یلع  نوچمه   [ مدرم زا  یـضعب  »
(2) «. تسا نابرهم  شناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  دنشورف و 

48 ص : 

ظیفحلادبع يرایبألا و  میهاربا  اقسلا ، یفطـصم  قیقحت : هیوبنلا ، هریـسلا  کلملادبع ، ماشه ، نبا  دینک : هعجارم  ریز  ذخ  آم  هب  [ 1 - ] 1
خیش ص 228 ; ج 1 ، يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نب  دمحم  ص 102 ; ج 2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  ص 124 128 ; ج2 ، یبلش ،

، يربط ص4 ;  ج 3 ،  یـشعرملا ، نمحرلادبع  دادِعا : نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  يروباشینلا ، مکاحلا  ص30 ; داشرإلا ، دیفم ،
ص 244. ج2 ، كولملا ، ممألا و  خیرات  ریرج ، نب  دمحم 

(. 207 هرقب : ( ) دابِْعلِاب ٌٌفؤَر  ُهللاَو  هللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرشَی  ْنَم   ِ سانلا َنِمَو  [ ) 2 - ] 2
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رد زین  ترضح  دوخ  .تسا (1)  هدش  لزان  تیبملا  هلیل  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع گرزب  يراکادف  هرابرد  هیآ  نیا  دنیوگ : یم  نارـسفم 
درک و جاجتحا  اروش  ياضعا  رب  گرزب  تلیضف  نیا  اب  دیدرگ ، لیکشت  هفیلخ  نییعت  يارب  رمع  روتسد  هب  هک  يا  هرفن  شـش  ياروش 
وا رتـسب  رد  دوب ، روث »  » راـغ مزاـع  ربماـیپ  هک  رطخرپ  بش  نآ  رد  یـسک  هچ  نم  زج  اـیآ  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  دوـمرف :

؟ دومن الب  رپس  ار  دوخ  دیباوخ و 

(2) .دوبن وت  زج  یسک  دنتفگ : یگمه 

: دنک یم  دای  نینچ  كانرطخ  بش  نآ  رد  دوخ  عضو  زا  شیرق ، هئطوت  نایب  زا  سپ  شنانخس ، زا  یکی  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع

مدوب لاحشوخ  متفریذپ ، ار  تیرومأم  نیا  گنرد  یب  مهد ، رارق  وا  رپس  ار  شیوخ  ناج  مباوخب و  وا  رتسب  رد  دومرف  نم  هب  ربمایپ  ... 
دنهاوخ ار  ربمایپ  هک  نیا  هب  نانیمطا  اب  شیرق  حلـسم  نادرم  متفخ ، وا  رتسب  رد  نم  دـش و  راپـسهر  ربماـیپ  .موش  هتـشک  وا  هار  رد  هک 

، مدرک عافد  دوخ  زا  متساخرب و  تسد  هب  ریـشمش  دنتخیر ، مدوب  نآ  رد  نم  هک  يا  هناخ  نورد  هب  هک  یتقو  دندروآ ، موجه  تشک ،
(3) «. دندش هاگآ  نآ  زا  زین  مدرم  دناد و  یم  ادخ  هک  نانچ  نآ 

49 ص : 

، رفظم ص262 . ج 13 ، میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  قیقحت : هغالبلا ، جهن  حرـش  دیدحلا ، یبا  نبا  دـینک : هعجارمریز  ذـخآم  هب  [ 1 - ] 1
نادنمشناد نارسفم و  زا  هک  مکاح  يزودنق و  یبلعث ، نوچمه  يدارفا  زا  رفظم ، موحرم  ص 80 . ج2 ، قدصلا ، لئالد  نسح ، دمحم 

.تسا هدش  لزان  مالسلا ) هیلع  ) یلع هرابرد  هیآ  نیا  دنا : هتفگ  یگمه  هک  دنک  یم  لقن  دنشاب  یم  ننست  لها  هتسجرب 
ص 560. ج 2 ، يرافغربکا ، یلع  حیحـصت : لاصخلا ، هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  قودص ، خیـش  دینک : هعجارمریز  ذـخآم  هب  [ 2 - ] 2

ص 75. ج1 ، جاجتحا ، یسربط ،
.هعبسلا باب  ص367 ، ج2 ، لاصخلا ، قودص ، [ 3 - ] 3
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( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تافو  ات  ترجه  زا  . 3

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ردارب  مالسلا ) هیلع  ) یلع

داجیا رد  نوگانوگ  فلتخم و  ياه  تروص  هب  مالسا  ربمایپ  .تسا  مالسا  نییآ  یعامتجا  لوصا  زا  يردارب ، دنویپ  یمالسا و  تّوخا 
رجاهم و ناناملـسم  ناـیم  تفرگ  میمـصت  هنیدـم  هب  دورو  زا  سپ  هلمج  نآ  زا  .تسا  هدومن  شـشوک  دـنویپ ، نیا  نتخاـس  راوتـسا  و 
«: ْنیَوَخَا ْنیَوَخَا  ِهللا  یف  اوخآَت  : » دومرف تساخ و  اپ  هب  ناناملسم  عامتجا  رد  يزور  روظنم  نیا  هب  دزاس ، دقعنم  يردارب  نامیپ  راصنا ،

تدحو بیترت  نیدب  دندرـشف و  يردارب  ناونع  هب  ار  رگیدکی  تسد  ودب  ود  ناناملـسم  هاگ  نآ  .دیوش  ردارب  اتود  اتود  ادخ ، هار  رد 
.دیدرگ رتراوتسا  نانآ  نیب  یگتسبمه  و 

نیا .دش  یم  تیاعر  یمالـسا  تیـصخش  تلیـضف و  نامیا و  رظن  زا  رگیدـکی  اب  دارفا  بسانت  یگنهامه و  یعون  نامیپ ، نیا  رد  هتبلا 
.ددرگ یم  نشور  یبوخ  هب  دندش  ردارب  مهاب  هک  يدارفا  لاح  عضو و  رد  ّتقد  اب  انعم 

روضح هب  رابکشا  نامشچ  اب  دوب ، هدنام  اهنت  هک  مالسلا ) هیلع  ) یلع دیدرگ ، نییعت  يردارب  نارـضاح  زا  کیره  يارب  هک  نآ  زا  سپ 
هاگ نآ  و   . (1) یتسه ناهج  ود  رد  نم  ردارب  وت  دومرف : ربمایپ  .یتخاسن  رارقرب  يردارب  دـنویپ  یـسک  نم و  نیب  درک : ضرع  ربماـیپ 

ناشن یبوخ  هب  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع تلیـضف  تمظع و  نازیم  عوضوم  نیا   . (2) دناوخ يردارب  دقع  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دوخ و  نیب 
.تسا هدوب  کیدزن  ادخ  لوسر  هب  ّدح  هچ  ات  يو  هک  دزاس  یم  نشور  دهد و  یم 

گنج ياه  ههبج  رد 

ياهدادیور ثداوح و  لماش  ربمایپ ، تافو  ات  ترجه  زا  مالسلا ) هیلع  ) یلع یگدنز 

50 ص : 

ص14. ج3 ،  یشعرملا ، نمحرلادبع  دادِعا : نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  يروباشین ، مکاح  [ 1 - ] 1
ص35. ج3 ، باحصألا ، هفرعم  یف  باعیتسإلا  ّربلادبع ، نبا  [ 2 - ] 2
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تسیب و هنیدـم ، هب  ترجه  زا  سپ  مالـسا  ربمایپ  .تسا  گـنج  ياـه  ههبج  رد  ترـضح  نآ  گرزب  ياـه  يراکادـف  هژیو  هب  ناوارف 
تشاد تکرش  تاوزغ  نیا  زا  هوزغ  شش  تسیب و  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع هک  تشاد  نایشروش  دوهی و  ناکرشم و  اب   (1)« هوزغ  » تفه
تسد یمالسا  تموکح  زکرم  رد  ربمایپ  بایغ  رد  ناقفانم  تفر  یم  نآ  میب  هک  طئارش  ّتیـساسح  تلع  هب  كوبت »  » هوزغ رد  طقف  و 

نیا شیاجنگ  ّدح  زا  تاوزغ  نیا  همه  یـسررب  هک  اج  نآ  زا  .دنام  هنیدم  رد  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ روتـسد  هب  دـننزب ، هئطوت  هب 
ًالیذ ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نامز  رد  گرزب  داهج  راهچ  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع شقن  اهنت  هنومن  يارب  ام  تسا ، نوریب  باتک 

: مینک یم  سکعنم 

ردب گنج  رد  .فلا 

نیب یماظن  شیامزآ  نیتسخن  لیلد  نیمه  هب  دوب و  ناکرـشم  ناناملـسم و  نایم  رایع  مامت  گـنج  نیتسخن  ردـب  گـنج  هک  میناد  یم 
.دوب مهم  رایسب  گنج  نیا  رد  نیفرط  زا  کیره  يزوریپ  رظن  نیا  زا  تفر و  یم  رامش  هب  نیفرط 

شیرق یناگرزاب  ناوراک  هک  تفای  یهاگآ  لاس  نیا  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  .داد  خر  ترجه  مود  لاس  رد  گنج  نیا 
در هنیدم  ياه  یکیدزن  زا  ناوراک  ریسم  نوچ  و  تسا ، هّکم  هب  تشگزاب  مزاع  ماش  زا  مالسا ، هنیرید  نمشد  نایفسوبا ، یتسرپرس  هب 

، دوب ناوراک  یعیبط  ریـسم  هک  ردـب  هقطنم  يوس  هب  ناوراک  طبـض  روظنم  هب  راصنا  نارجاهم و  زا  رفن  اب 313  مالـسا  ربمایپ  دش ، یم 
.درک تکرح 

زا اه  نآ  رگا  دراد و  رارق  مالسا  ياهورین  سرتسد  رد  اه  نآ  یناگرزاب  طخ  دننادب  شیرق  هک  دوب  نآ  تکرح ، نیا  زا  ربمایپ  فده 
.دش دهاوخ  عطق  مالسا  ياهورین  هلیسوهب  نانآ  يداصتقا  تایح  نایرش  دننک ، يریگولج  ناناملسم  يدازآ  مالسا و  غیلبت  رشن و 

باختنا اب  تفای ، یهاگآ  ناناملسم  تکرح  زا  نوچ  نایفسوبا  رگید  فرط  زا 

51 ص : 

ربمایپ دوخ  اه  نآ  رد  ار  مالـسا  هاپـس  یهدـنامرف  هک  دـنیوگ  یم  اهدربن  زا  هتـشر  نآ  هب  هوزغ  ناـسیون ، هریـس  حالطـصا  رد  [ 1 - ] 1
.تشاد هدهع  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  )
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نارـس زا  لمع ، نیا  اب  نامز  مه  درک و  رود  رطخ  هقطنم  زا  تعرـس  هب  ار  ناوراـک  خرـس ، ياـیرد  ياـه  هراـنک  زا  یفارحنا  هار  کـی 
.درک دادمتسا  هکم  رد  شیرق 

زور 17 رد  .دندرک  تکرح  هنیدم  يوس  هب  شیرق  یگنج  نادرم  زا  رفن  رازه  ات  هاجنپ  دصهن و  دادـعت  نایفـسوبا ، دادمتـسا  لابند  هب 
.دوب مالسا  يورین  ربارب  هس  كرش  يورین  هک  یلاحرد  دنتفرگ ، رارق  ور  رد  ور  ناناملسم  اب  هورگ  نیا  ناضمر ،

ردارب هبیـش » (، » نایفـسوبا رـسمه  دنه ، ردپ  « ) هْبتُع : » ياهمان هب  دندوب ، حّلـسم  نادـند  ات  هک  شیرق  ناروالد  زا  نت  هس  دربن ، زاغآ  رد 
ناروالد زا  رفن  هس  ماگنه  نیا  رد  .دنتـساوخ  دروامه  دندمآ و  گنج  نادیم  طسو  هب  ناشک  دایرف  هبتع ) دنزرف  « ) دـیلو  » وا و گرزب 

دایرف هدومن  يراددوخ  نانآ  اب  گـنج  زا  شیرق  ناـنامرهق  .دـندرک  یفرعم  ار  دوخ  دـندش و  نادـیم  دراو  ناـنآ  اـب  دربن  يارب  راـصنا 
.تسرفب ام  اب  گنج  يارب  دنتسه ، ام  نأشمه  ام ، ماوقا  زا  هک  يدارفا  دمحم ! يا  دندز :

هیلع ) یلع  » و بلطملادـبع » نب  هزمح  «، » بلَّطُملادـبع نب  ثراـح  نب  هدـیبُع   » هب هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  ماـگنه  نـیا  رد 
هس ره  نانآ  .دندرک  یفرعم  ار  دوخ  دندش و  هاگمزر  هناور  عاجش ، دهاجم  هس  نیا  دنورب ، نت  هس  نیا  گنج  هب  داد  روتسد  مالسلا »)
هک یلع »  » و هبتع »  » اب هدـیبع » «، » هبیـش ، » اب هزمح »  » نت هس  نیا  زا  .دنتـسه  ام  نأشمه  یگمه  دـنتفگ : دـنتفریذپ و  هزرابم  يارب  ار  رفن 

دروامه ود ، ره  هزمح »  » و یلع »  » .دیدرگ زاغآ  نت  هب  نت  گنج  دندش و  ور  هب  ور  هیواعم ، ییاد  دـیلو ،»  » اب دوب ، اه  نآ  نیرت  ناوج 
« هبتع  » و هدیبع »  » نایم لباقتم  تابرض  یلو  دندناسر ، لتق  هب  تعرس  هب  ار  دوخ 

کمک هب  دوـخ ، ناـبیقر  نتـشک  زا  سپ  هزمح »  » و یلع »  » ور نیا  زا  دـش ، یمن  بلاـغ  يرگید  رب  مادـک  چـیه  تشاد و  هـمادا  زوـنه 
(1) .دندناسر تکاله  هب  زین  ار  هبتع  دنتفاتش و  هدیبع » »

هثداح نیا  هب  هراشا  اب  هیواعم ، هب  دوخ  ياه  همان  زا  یکی  رد  اهدعب  مالسلا ) هیلع  ) یلع

52 ص : 

ج2، یبلـش ، ظیفحلادبعو  يرایبألا ، میهاربا  اقـسلا ، یفطـصم  قیقحت : هیوبنلا ، هریـسلا  ماشه ، نبا  دینک : هعجارم  ریز  ذخآم  هب  [ 1 - ] 1
ص125. ج2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  ص277 .
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نم دزن  نونکا  مه  مدروآ ، دورف  هلظنح  تردارب  و  دـیلو )  ) وت ییاد  و  هبتع )  ) وت دـج  رب  گنج  کی  رد  ار  نآ  هک  يریـشمش  تشون :
(1)  . تسا

گنج تشاد ، كرش  هاپس  ناهدنامرف  هیحور  رد  يا  هدننکدرخ  رثا  هک  شیرق  ناروالد  رب  مالسا  گرزب  نامرهق  هس  يزوریپ  زا  سپ 
...دنتشگ ریسا  رفن  داتفه  هک  يروط  هب  دیدرگ ، كرش  شترا  شحاف  تسکش  هب  ّرجنم  دش و  زاغآ  یناگمه 

.دندمآ رد  ياپ  زا  مالسلا ) هیلع  ) یلع ریشمش  برض  اب  ناگدش  هتشک  زا  یمین  زا  شیب  گنج  نیا  رد 

هب ینس  هعیش و  نایوار  : » دسیون یم  درب و  یم  مان  ار  ردب  گنج  رد  نیکرشم  ناگدش  هتشک  زا  نت  شش  یـس و  دیفم ، خیـش  موحرم 
فالتخا نانآ  لتاق  دروم  رد  هک  یناسک  زجب  تسا ، هتشک  ًاصخش  مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ار  هدع  نیا  هک  دنا  هتـشون  قافّتا 

(2) تسا .» هتشاد  تکرش  نارگید  اب  نانآ  نتشک  رد  یلع  ای  تسا و 

دُحُا ههبج  رد  ریظن  یب  تعاجش  .ب 

تـسکش نیا  ناربج  دوخ و  ناگدش  هتـشک  ماقتنا  نتفرگ  يارب  دش و  هدرـسفا  تخـس  ردب ، گنج  رد  تسکـش  رثا  رب  شیرق  هیحور 
.دننک هلمح  هنیدم  هب  زهجم  ناوارف و  يورین  اب  دنتفرگ  میمصت  گرزب ،

يارب ربمایپ  .دـندرک  شرازگ  ترـضح  نآ  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  شیرق  میمـصت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـساربمایپ یتاـعالّطا  لـماوع 
رد دور و  نوریب  هنیدم  زا  مالسا  شترا  تسا  رتهب  هک  دنداد  رظن  ناناملسم  زا  یهورگ  .داد  لیکشت  یماظن  ياروش  نمـشد ، اب  هلباقم 

.دگنجب نمشد  اب  رهش  نوریب 

، َّیبُا نب  هللادبع  ناراداوه  زا  رفن  دصیس  هار  نیب  رد  .تفگ  كرت  رهش  لامش  تمس  رد  دحا  هوک  يوس  هب  ار  هنیدم  رفن  رازه  اب  ربمایپ 
هب يو  کیرحت  هب  روهشم ، قفانم 
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همان 64) حـلاص ، یحبـص  هغالبلا ، جـهن   ) .دـحاو ماقم  یف  کـیخا  کـلاخ و  كدـجب و  هتـضضعا  يذـلا  فیـسلا  يدـنع  و  [ 1 - ] 1
.تسا هدرک  يروآدای  ار  عوضوم  نیا  زین  همان 28  رد  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما

ص39. داشرإلا ، [ 2 - ] 2

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 68 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_53_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_53_2
http://www.ghaemiyeh.com


هوک هنماد  رد  ترجه  موس  لاس  زا  لاّوش  متفه  زور  دادماب  .تفای  شهاک  رفن  دصتفه  هب  مالـسا  ياهورین  دادعت  دنتـشگزاب و  هنیدـم 
.دندرک ییارآ  فص  مه  ربارب  رد  رگشل  ود  دحا 

هک دش  بلج  يا  هطقن  هب  شرظن  داد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  گنج  نادیم  یماظن ، دـید  کی  اب  گنج ، زاغآ  زا  شیپ  مالـسا  ربمایپ 
مان هب  يرـسفا  رظن  نیا  زا  .دـنک  هلمح  ناناملـسم  هب  رـس  تشپ  زا  هدرک ، ذوفن  هطقن  نآ  زا  گـنج  مرگ  اـمرگ  رد  نمـشد  دوب  نکمم 

دـننک و يریگولج  هطقن  نآ  زا  نمـشد  یلامتحا  هنخر  زا  ات  تخاس  رقتـسم  يا  هّپت  يور  زادـناریت  رفن  هاجنپ  اـب  ار  ْریَبُج » نب  هللادـبع  »
.دنروخب تسکش  هچ  دنوش و  زوریپ  ناناملسم  هچ  دننک ، كرت  ار  ساسح  هطقن  نآ  دیابن  هجوچیه  هب  داد  روتسد 

ریلد يدارفا  تسد  هب  هشیمه  ار  مچرپ  ور  نیا  زا  تشاد و  یگرزب  رایـسب  شقن  رادـمچرپ ، نامز ، نآ  ياه  گنج  رد  رگید  فرط  زا 
، سکع رب  و  دوب ، ناـیوجگنج  یمرگلد  بجوم  هاـگمزر ، رد  مچرپ  زازتها  رادـمچرپ و  يرادـیاپ  تماقتـسا و  .دـندرپس  یم  اـناوت  و 

روـظنم هب  گـنج  زاـغآ  زا  شیپ  تهج  نیمه  هب  دـیدرگ ، یم  ناـنآ  یحور  لزلزت  هیاـم  مچرپ  ینوگنرـس  رادـمچرپ و  ندـش  هتـشک 
.دیدرگ یم  نییعت  رادمچرپ  ناونع  هب  ناگدنمزر  نیرت  عاجش  زا  رفن  دنچ  نازابرس ، یحور  تسکش  زا  يریگولج 

، دـندوب فورعم  تعاجـش  هب  هک  راّدـلادبع » ینب   » هلیبـق زا  ینارادـمچرپ  و  دـندرک ، لـمع  بیترت  نیمه  هب  شیرق  زین  گـنج  نیا  رد 
دندش و هتشک  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ياناوت  تسد  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  نانآ  نارادمچرپ  گنج ، زاغآ  زا  سپ  یلو  دندرک ، باختنا 

.دنتشاذگ رارف  هب  اپ  ناشدارفا  دیدرگ و  شیرق  هاپس  یحور  لزلزت  فعض و  ثعاب  مچرپ ، یپرد  یپ  ینوگنرس 

هب اه  نآ  همه  هک  دندوب  رفن  ُهن  دُُـحا  گنج  رد  كرـش  هاپـس  نارادـمچرپ  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا 
(1) « . دندیسر تکاله  هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع تسد 
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(1) «. دوب ( مالسلا هیلع  ) یلع داد ، تسکش  ار  شیرق  نارادمچرپ  هک  یسک  : » دیوگ یم  زین  ریثا  نبا 

تهج رمع ، گرم  زا  سپ  هک  يرفن  شـش  ياروش  رد  دوخ  ياه  جاـجتحا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع قودـص ، خیـش  موحرم  تیاور  هب 
: دومرف هدومن و  هیکت  عوضوم  نیا  يور  دیدرگ ، لیکشت  هفیلخ  نییعت 

( ْدُُحا گنج  رد   ) ار رادلادبع  ینب  نارادمچرپ  زا  رفن  هن  هک  تسه  نم  زج  یسک  امش  نایم  رد  ایآ  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  »
؟ دشاب هتشک 

دمآ نادیم  هب  تشاد ، تشرد  سب  یلکیه  هک  بأوص »  » مان هب  نانآ  مالغ  هک  دوب  رفن  هن  نیا  ندـش  هتـشک  زا  سپ  دوزفا : ماما  سپس 
اب امـش  .مشک  یمن  ار  دـمحم  زج  منابابرا  ماقتنا  هب  تفگ : یم  دوب ، هتـشگ  خرـس  شنامـشچ  هدرک و  فک  شناـهد  هک  یلاـح  رد  و 

نانچ نآ  نم  دش و  لدب  ّدر و  وا  نم و  نیب  لباقتم  تبرـض  متفر و  وا  گنج  هب  نم  یلو  دیدیـشک  رانک  ار  دوخ  هدروخ  اج  وا  ندید 
«. دش مین  ود  رمک  زا  هک  مدرک  دراو  وا  رب  یتبرض 

(2) .دندرک قیدصت  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانخس  یگمه  اروش ، ياضعا 

يروآ عمج  روظنم  هب  دنتـساوخ  هنحـص  نیا  ندـید  اب  ریبج  نب  هللادـبع  یهدـنامرف  تحت  دارفا  تفاـی و  تمیزه  شیرق  هاپـس  يراـب ،
شیب هدادن و  رثا  بیترت  نانآ  یلو  درک ، يروآدای  اه  نآ  هب  ار  ربمایپ  حیرص  نامرف  هللادبع  .دننک  اهر  ار  دوخ  رارقتـسا  هقطنم  میانغ ،

نیا رد  .دـنام  اج  نامه  رفن  هد  زا  رتمک  اب  ریبج  نب  هللادـبع  دـنتفر و  میاـنغ  يروآ  عمج  لاـبند  هب  هدشریزارـس  هّپت  زا  ناـشرفن  زا 40 
نتـشک زا  سپ  درک و  هلمح  نانآ  هب  دـید ، ار  عضو  نیا  نوچ  دوب ، نانآ  نیمک  رد  ماظن  هراوس  یهورگ  اب  هک  دـیلو  نب  دـلاخ  ماگنه 

هرْمَع  » مان هب  شیرق  نانز  زا  یکی  طسوت  نانآ ، مچرپ  ندش  دنلب  اب  دش  نامز  مه  نیا  درب و  شروی  ناناملـسم  هب  ههبج  تشپ  زا  نانآ 
.دندوب هدمآ  گنج  نادیم  هب  شیرق  نازابرس  قیوشت  تهج  هک  همَْقلَع » تنب 
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یهدنامرف طابترا  دیشاپ ، مه  زا  نانآ  فوفص  دروخ ، مهب  ناناملـسم  یگنج  شیارآ  دش ، ضوع  یلک  هب  گنج  عضو  هظحل ، نیا  زا 
و بلطملادـبع » نب  هزمح   » هلمج زا  مالـسا ، نادـهاجم  زا  رفن  داتفه  دودـح  دـندروخ و  تسکـش  ناناملـسم  دـیدرگ و  عطق  دارفا  اـب 

.دندیسر تداهش  هب  مالسا ، شترا  نارادمچرپ  زا  یکی  ریمُع » نب  بَعْصُم  »

ناناملسم زا  يرایـسب  هیحور  دیدرگ ، شخپ  نمـشد  طسوت  گنج  نادیم  رد  مالـسا  ربمایپ  ندش  هتـشک  هعیاش  نوچ  رگید ، فرط  زا 
رد و  دندش ، هدنکارپ  هدرک و  ینیشن  بقع  ناناملسم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  كرـش ، هاپـس  دیدج  یماظن  راشف  رثا  رد  دش و  لزلزتم 
رد .دیسر  ارف  مالـسا  خیرات  رد  زاس  تشونرـس  ینارحب و  تاظحل  دندنامن و  ربمایپ  رانک  رد  رامـش  تشگنا  يدارفا  زج  گنج  نادیم 

رانک رد  ریظن  یب  یتداشر  تعاجـش و  اب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اریز  دـیدرگ ، ناـیامن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع گرزب  شقن  هک  دوب  اـج  نیا 
، ناکرـشم ددـعتم  ياـه  جوف  ررکم  ياـه  شروی  ربارب  رد  مالـسا  نأـشلا  میظع  ياوـشیپ  سدـقم  دوـجو  زا  دز و  یم  ریـشمش  ربماـیپ 

.درک یم  تسارح 

: دسیون یم  دوخ  خیرات  رد  ریثا » نبا  »

هلمح نانآ  هب  داد  روتـسد  یلع  هب  دـندوب ، هلمح  مزاـع  هک  درک  هدـهاشم  ار  نیکرـشم  زا  یهورگ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـساربمایپ
.تخاس مهارف  ار  نانآ  ندـش  قرفتم  تابجوم  نت  نیدـنچ  نتـشک  اب  درک و  هلمح  نانآ  هب  ربمایپ  نامرف  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دـنک ،

نیا رد  .تخاس  قرفتم  تشک و  ار  نانآ  یلع  داد و  هلمح  روتسد  ( مالسلا هیلع  ) یلع هب  درک و  هدهاشم  ار  يرگید  هورگ  سپس  ربمایپ 
ادـخ لوسر  .دـهد  یم  ناشن  دوخ  زا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  تسا  يراکادـف  تیاهن  نیا ، درک : ضرع  ربمایپ  هب  یحو  هتـشرف  ماـگنه 
یتَف َو ال  راقِْفلاوُذ ، ِّالا  َْفیَسال  : » تفگ یم  هک  دندینـش  نامـسآ  زا  ییادص  ماگنه  نیا  رد  .متـسه  وا  زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  دومرف :

(1) « . ّیلَع ِّالا 

: دسیون یم  زین  دیدحلا » یبا  نبا  »

56 ص : 

ص 154. ج2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  [ 1 - ] 1

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 71 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_56_1
http://www.ghaemiyeh.com


ینب  » هلیبق زا  يا  هتسد  .تفرگ  الاب  ربمایپ  يوس  هب  نمشد  فلتخم  ياه  هتسد  راشف  دنداهن ، رارف  هب  اپ  ربمایپ  نارای  بلاغ  هک  یماگنه 
يوس هب  دروخ ، یم  مشچ  هب  رومان  يوجگنج  راهچ  نانآ  نایم  رد  هک  هانم » دبع  ینب  ( ملسو هیلع  هللا  یلـص  ) هلیبق زا  یهورگ  و  هنانک »

نآ هب  دـیگنج ، یم  هدایپ  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع .نک  عفد  ار  اه  نیا  هلمح  دومرف : ( مالـسلا هیلع  ) یلع هب  ربمایپ  .دـندرب  شروی  ربماـیپ 
مه زاب  دندرک ، هلمح  هدش و  عمج  مه  درگ  ًاددجم  رابدـنچ  نانآ  .تخاس  قرفتم  ار  نانآ  هدرک و  هلمح  دـندوب ، رفن  هاجنپ  هک  هورگ 

صخـشم خیرات  رد  ناشمان  هک  رگید  رفن  هد  روبزم و  نامرهق  رفن  راهچ  تالمح ، نیا  رد  .درک  عفد  ار  نانآ  هلمح  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
.دندش هتشک  مالسلا ) هیلع  ) یلع تسد  هب  تسا ، هدشن 

رد تفگـش  هب  ناوج  نیا  تاساوم  زا  ناگتـشرف  دـنک ، یم  تاساوم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  یتسار  تفگ : ادـخ  لوسر  هب  لـیئربج » »
ییادص زور  نآ  .متسه  امـش  زا  مه  نم  تفگ : لیئربج  .متـسه  وا  زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  دشابن ، نینچ  ارچ  دومرف : ربمایپ  .دنا  هدمآ 

: تفگ یم  ررکم  هک  دش  هدینش  نامسآ  زا 

«. ّیلَع ِّالا  یتَف  راقْفلاوُذ و ال  ِّالا  َْفیَسال  »

(1)  . تسا لیئربج  دومرف  تسیک ؟ هدنیوگ  هک  دندرک  لاؤس  ربمایپ  زا  .دش  یمن  هدید  هدنیوگ  یلو 

( قدنخ  ) بازحا گنج  رد  ج . 

ندیبوک يارب  مالـسا  نانمـشد  فلتخم  ياه  هورگ  لئابق و  مامت  نآ  رد  هک  دوب  يدربن  تسادـیپ ، شمان  زا  هک  نانچ  بازحا ، گنج 
یلاحرد دنا ، هتشون  رفن  رازه  هد  زا  شیب  گنج  نیا  رد  ار  رفک »  » هاپس تارفن  ناخروم ، زا  یـضعب  .دندوب  هدش  دحتم  ناوج » مالـسا  »

.درک یمن  زواجت  رفن  رازه  هس  زا  ناناملسم  دادعت  هک 

تارفن و هب  هجوت  اب  دنتشاد ، هدهع  هب  ار  هاپس  نیا  یهدنامرف  هک  شیرق  نارس 
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دوبان یّلک  هب  ار  ناناملسم  شروی ، نیا  اب  دوخ  لایخ  هب  هک  دندوب  هدرک  یحاّرط  نانچ  ار  گنج  هشقن  دوخ ، ناوارف  یگنج  تازیهجت 
عالطا هب  شیرق  كرحت  شرازگ  هک  ینامز  دنوش .! هدوسآ  وا  ناوریپ  )و  هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم تسد  زا  هشیمه  يارب  دـنزاس و 
فارطا ریذپذوفن  ياه  تمسق  رد  هک  درک  داهنشیپ  ناملس  اروش ، نیا  رد  .داد  لیکشت  یماظن  ياروش  ترـضح  دیـسر ، مالـسا  ربمایپ 

تمه و اب  زور  دنچ  فرظ  دـش و  بیوصت  داهنـشیپ  نیا  .ددرگ  رهـش  هب  نمـشد  مجاهت  روبع و  عنام  هک  دوش  هدـنک  یقدـنخ  هنیدـم 
شرپ اـب  نآ  زا  دنتـسناوت  یمن  نمـشد  ناراوس  هک  دوب  يردـق  هب  نآ  ياـنهپ  هک  یقدـنخ  دـیدرگ ; هداـمآ  قدـنخ  ناناملـسم  شـالت 

.دیایب نوریب  تسناوت  یمن  یناسآ  هب  دش ، یم  نآ  دراو  یسک  رگا  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  زین  نآ  قمع  و  دنرذگب ،

اب هنیدـم  فارطا  ياه  نابایب  رد  هتـشذگ  دـننام  هک  دـندرک  یم  روصت  نانآ  .دیـسر  هار  زا  دوهی  يراکمه  اب  كرـش  دـنمتردق  هاـپس 
رهش هزاورد  هب  دنداد و  همادا  دوخ  يورشیپ  هب  هدیدن و  رهـش  نوریب  رد  نانآ  زا  يرثا  راب  نیا  یلو  دش ، دنهاوخ  ور  هب  ور  ناناملـسم 

رد قدـنخ  زا  هدافتـسا  اریز  تخاس ، هدز  تریح  ار  ناـنآ  هنیدـم ، ریذـپذوفن  طاـقن  رد  ضیرع  فرژ و  یقدـنخ  هدـهاشم  دندیـسر و 
.دندرک هرصاحم  ار  رهش  قدنخ ، يوس  نآ  زا  ریزگان  .دوب  هقباس  یب  برع ، ياه  گنج 

یم قدنخ  زا  روبع  رکف ، هب  تقوره  شیرق  نازابرـس  .دـیماجنا  لوط  هب  هام  کی  دودـح  تایاور ، زا  یـضعب  قباطم  هنیدـم  هرـصاحم 
یم ور  هب  ور  دندوب ، هتفرگ  عضوم  عافد  ياهرگنس  رد  یهاتوک  ياه  هلصاف  اب  هک  قدنخ  نارادساپ  ناناملـسم و  تمواقم  اب  دنداتفا ،
بش زور و  فرط  ود  ره  زا  يزادناریت  .تفگ  یم  خساپ  گنس  باترپ  يزادناریت و  اب  ار  زواجت  هشیدنا  عون  ره  مالسا  هاپـس  دندش و 

.دش یمن  زوریپ  يرگید  رب  نیفرط  زا  کی  چیه  تشاد و  همادا 

هک نآ  هژیوهب  درک  فیعضت  تدش  هب  ار  ناناملسم  زا  يرایـسب  هیحور  هوبنا ، يرگـشل  نینچ  طسوت  هنیدم  هرـصاحم  رگید ، فرط  زا 
هک دنا  هداد  لوق  ناتسرپ  تب  هب  هلیبق  نیا  هک  دیدرگ  مولعم  دش و  شاف  زین  هظیُرق » ینب   » يدوهی هلیبق  ینکش  نامیپ  ربخ 
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.دننک هلمح  ناناملسم  هب  ههبج  تشپ  زا  قدنخ  يوس  نیا  زا  زین  نانیا  قدنخ ، زا  نانآ  روبع  ضحم  هب 

ینارحب ساسح و  ياهزور 

: تسا هدرک  میسرت  یبوخ  هب  بازحا  هروس  رد  هرصاحم  نیا  نایرج  رد  ار  ناناملسم  ینارحب  راوشد و  عضو  دیجم  نآرق 

امـش غارـس  هب  میظع )  ) ییاهرگـشل هک  ماگنه  نآ  رد  دـیوش ، روآدای  شیوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  »
مهرد ار  اه  نآ  هلیـسو  نیا  هب  و   ) میداتـسرف اه  نآ  رب  دـیدید  یمن  ار  نانآ  هک  ینایرگـشل  تخـس و  ناـفوط  داـب و  اـم  یلو  دـندمآ ،

.تسانیب دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  و  میتسکش )

دای هب  ار  ینامز  و  دندرک ) هرـصاحم  ار  هنیدم  و   ) دندش دراو  امـش  رهـش  نییاپ  الاب و  فرط  زا  اه  نآ  هک  ار  ینامز  دـیروایب  رطاخ  هب 
! دیدرب یم  ادخ  هب   ] يدب  [ نوگانوگ ياه  نامگ  دوب و  هدیسر  بل  هب  اهناج  دوب و  هدش  هریخ  تشحو  تدش  زا  اه  مشچ  هک  دیروآ 

.دندروخ یتخس  ناکت  دندش و  شیامزآ  نانمؤم  ماگنه  نآ  رد 

ياه هدـعو  زج  شربماـیپ  ادـخ و  دـنتفگ  یم  دوب ، يراـمیب  ناـشیاه  لد  رد  هک  یناـسک  ناـقفانم و  هک  ار  یناـمز  دـیروایب  رطاـخ  هب 
.دنا هدادن  ام  هب  نیغورد 

هناخ هب  تسین ، امـش  فقوت  ياج  اج  نیا  هنیدم ) مدرم  ! ) برثی لها  يا  دنتفگ : اه  نآ  زا  یهورگ  هک  ار  ینامز  دـیروایب  رطاخ  هب  زین 
رد تسا ، ظافح  نودب  ام  ياه  هناخ  دنتفگ  یم  دنتـساوخ و  یم  تشگزاب  هزاجا  ربمایپ  زا  نانآ  زا  یهورگ  .دـیدرگ و  زاب  دوخ  ياه 

! دننک رارف  گنج ) زا   ) دنتساوخ یم  طقف  اه  نآ  دوبن ، ظافح  نودب  هک  یلاح 

كرش يوس  هب  تشگزاب  داهنشیپ  دندش و  یم  دراو  نانآ  رب  هنیدم  بناوج  فارطا و  زا  نانمشد  رگا  هک  دندوب  هدیسرت  نانچ  اه  نآ 
، دندرک یم  اه  نآ  هب 

59 ص : 

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


(1) «. دندرک یمن  گنرد  هار  نیا  باختنا  يارب  یمک  تدم  زج  و  دنتفریذپ ، یم 

اوه اریز  دوب ; نارگ  تخس و  نانآ  يارب  عضو  نیا  همادا  هدش و  بازحا  هاپس  روبع  عنام  قدنخ  ناناملـسم ، راوشد  عضو  دوجو  اب  اما 
دننام یتدـم  هاتوک  گنج  يارب  اهنت  دـندوب ، هدـید  كرادـت  هک  يا  هفولع  هقوذآ و  نوچ  رگید ، فرط  زا  تفر و  یم  يدرـس  هب  ور 

هسامح و هک  تفر  یم  دروآ و  یم  راشف  نانآ  هب  هقوذآ  هفولع و  دوبمک  هرـصاحم ، ندیـشک  لوط  اب  دوب ، یفاک  دـحا  ردـب و  گـنج 
نیا زج  يا  هراچ  هاپـس  نارـس  تهج  نیا  زا  .دـنک  هنخر  ناـنآ  هیحور  رد  یگتـسخ  یتسـس و  دورب و  نوریب  ناشرـس  زا  گـنج  روش 

زا رفن  جنپ  ور  نیا  زا  .دننکـشب  ار  گنج  تسب  نب  يوحن  هب  دنهد و  روبع  قدنخ  زا  ار  دوخ  ياناوت  روالد و  ناگدنمزر  هک  دـندیدن 
رگید بناج  هب  یکیراب  گنت و  هطقن  زا  هدروآ و  رد  زات  تخات و  هب  قدـنخ  فارطا  رد  ار  دوخ  ياه  بسا  بازحا ، رگـشل  نانامرهق 

.دنتساوخ دروامه  نت  هب  نت  گنج  يارب  دندیرپ و  قدنخ 

هب برع  هدـنمزر  درم  نیرتروالد  نیرتدـنمورین و  هک  دوب  دَودـبع » نب  ورمع   » ماـن هب  برع  رادـمان  ناـمرهق  نارواـگنج ، نیا  زا  یکی 
زوریپ نمشد  هورگ  کی  رب  ییاهنت  هب  لیلی »  » مان هب  ینیمزرس  رد  نوچ  دنتسناد و  یم  ربارب  یگنج  درم  رازه  اب  ار  وا  تفر ، یم  رامش 

زا لیلد  نیمه  هب  دوب و  هدـش  یمخز  گنج  نآ  رد  هتـسج و  تکرـش  ردـب  گنج  رد  ورمع.تشاد  ترهـش  لَیلَی » سِراف  ، » دوب هدـش 
هتخاس رادـناشن  ار  دوخ  دـهد ، ناشن  ار  دوخ  روضح  هک  نآ  يارب  قدـنخ  گنج  رد  کنیا  دوب و  هدـنام  زاب  دـحا  گـنجرد  تکرش 
تشگ رتروسج  دشن ، وا  اب  هلباقم  هدامآ  ناناملسم  زا  یسک  نوچ  دادرـس و  زرابم » نم  له   » دایرف قدنخ ، زا  شرپ  زا  سپ  ورمع  .دوب 

ایآ خزود ، رد  ام  نیلوتقم  دنتسه و  تشهب  رد  ناتناگتشک  دییوگ  یم  هک  امش  : » تفگ تفرگ و  ءازهتسا  داب  هب  ار  ناناملسم  دئاقع  و 
نآ نمض  دناوخ و  یسامح  يراعـشا  سپـس  دنک »!؟ هناور  خزود  هب  ارم  وا  ای  متـسرفب و  تشهب  هب  ار  وا  نم  هک  تسین  امـش  زا  یکی 

سب : » تفگ
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(1) تفرگ .»! میادص  مدیبلط ، زرابم  امش  تیعمج  نایم  رد  مدیشک و  دایرف  هک 

تردـق هدـش ، بوکخیم  دوخ  ياـج  رد  هک  دوب  هدـنکفا  ناناملـسم  ياـه  لد  رد  یـسرتو  بعر  ناـنچ  ورمع ، یپ  رد  یپ  ياـه  هرعن 
(2) .دوب هدش  بلس  نانآ  زا  لمعلا  سکع  تکرح و 

نادیم هب  هک  تساوخ  یم  هزاجا  ربمایپ  زا  تساخ و  یم  رب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع طقف  دش ، یم  دنلب  هزرابم  يارب  ورمع  دایرف  هک  راب  ره 
هب ربمایپ  تساوخ ، هزرابم  هزاجا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  راب  نیرخآ  .دش  رارکت  راب  هس  راک  نیا  .درک  یمن  تقفاوم  ربمایپ  یلو  دورب ،

(3)! متسه یلع  مه  نم  درک : ضرع  مالسلا ) هیلع  ) یلع تسا ! ّدَودبع  نب  ورمع  نیا  دومرف : وا 

.درک اعد  وا  يارب  تسب و  شرس  رب  همامع  و  داد ، وا  هب  ار  دوخ  ریـشمش  درک و  تقفاوم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  ماجنارس 
«، هِّلُک ِكْرِّشلا  یِلا  ُهُّلُک  ُمالْسِإلا  َزََرب  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  دش ، راپـسهر  گنج  نادیم  هب  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

.تسا (4) هتفرگ  رارق  رفک  مامت  ربارب  رد  مالسا  مامت 

ریبعت هب  دوب و  رفک  رب  نامیا  ای  نامیا  رب  رفک  يزوریپ  يرگید  رب  رفن  ود  نیا  زا  یکی  يزوریپ  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوخ  هب  ناـیب  نیا 
تفاتش ورمع  فرط  هب  هدایپ  مالسلا ) هیلع  ) یلع .درک  یم  صخشم  ار  كرش  مالـسا و  هدنیآ  هکزاس  تشونرـس  دوب  يرازراک  رگید ،

دهاوخب وت  زا  ار  زیچ  هس  زا  یکی  شیرق  زا  يدرم  رگا  هک  يدوب  هدرک  دـهع  دوخ  اب  وت  تفگ : تفرگ ، رارق  ور  رد  ور  وا  اـب  نوچ  و 
.يریذپب ار  نآ 

: تفگ وا 

.تسا نینچ 

.يریذپب ار  مالسا  نییآ  هک  تسا  نیا  نم  تساوخرد  نیتسخن 
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.رذگب تساوخرد  نیا  زا 

وت دشاب ، وگتسار  وا  رگا  .راذگاو  نارگید  هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم راک  درگرب و  اج  نیا  زا  نک و  رظن  فرـص  گنج  زا  ایب 
.دوش یم  لصاح  گنج  نودب  وت  دوصقم  دشاب  نیا  زا  ریغ  رگا  دوب و  یهاوخ  وا  هلیسوهب  درف  نیرتدنمتداعس 

نغور مرـسرب  مریگن  دـمحم  زا  ار  دوخ  ماـقتنا  اـت  هک  ما  هدرک  رذـن  نم  .تفگ  دـنهاوخن  نخـس  يراـک  نینچ  زا  زگره  شیرق  ناـنز 
.ملامن

.وش هدایپ  بسا  زا  گنج  يارب  سپ 

نم تسود  تردپ  اریز  يوش ، هتـشک  نم  تسد  هب  وت  مرادن  تسود  نم  .دنکب  نم  زا  ییاضاقت  نینچ  یبرع  چـیه  مدرک  یمن  نامگ 
! یناوجوت درگرب ، .دوب 

! مشکب ار  وت  مراد  تسود  نم  یلو 

هلمح ترـضح  فرط  هب  درک و  یپ  ار  دوخ  بسا  دش و  هدایپ  بسا  زا  رورغ  اب  دـش و  نیگمـشخ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع راتفگ  زا  ورمع 
هیلع ) یلع رـس  رب  یتخـس  تبرـض  بسانم  تصرف  کی  رد  ورمع  .دـندش  ریگرد  مهاب  رواـگنج  ود  تفرگ و  رد  یتخـس  گـنج  .درب 

رد دـش ، یمخز  ترـضح  نآ  رـس  تشگ و  مینود  رپس  یلو  درک ، عفد  رپـس  اـب  ار  وا  تبرـض  ( مالـسلا هیلع  ) یلع .دروآ  دورف  ( مالـسلا
رابغ درگ و  .تخاس  نیمز  شقن  ار  وا  دروآ و  دورف  وا  رب  مکحم  یتبرض  هدرمـش  تمینغ  ار  تصرف  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هظحل  نیمه 
ویرغ .دش  دنلب  مالسلا ) هیلع  ) یلع ریبکت  يادص  ناهگان  .دننیبب  کیدزن  زا  ار  هزرابم  هجیتن  هاپس  ود  هک  دوب  نآ  زا  عنام  گنج  نادیم 

.تسا (1) هتشک  ار  برع  گرزب  نامرهق  مالسلا ،) هیلع  ) یلع هک  دندیمهف  ناگمه  تساخرب و  مالسا  هاپس  زا  يداش 

یلع و هزرابم  هجیتن  رظتنم  هدرک و  روبع  قدـنخ  زا  ورمع  هارمه  هک  رگید  رواگنج  رفن  راهچ  نآ  هک  دـش  ببـس  ورمع  ندـش  هتـشک 
مان هب  نانآ  زا  یکی  یلو  دـنرذگب ، دوخ  هاگرگـشل  يوس  هب  قدـنخ  زا  دنتـسناوت  نانآ  زا  رفن  هس  دـنراذگب ! رارف  هباـپ  دـندوب ، ورمع 

دش و قدنخ  دراو  مالسلا ) هیلع  ) یلع داتفا و  قدنخ  رد  دوخ  بسا  اب  رارف ، ماگنه  لفون » »

62 ص : 

ص471. ج2 ، زنوج ، سندسرام  حیحصت : يزاغملا ، يدقاو ، نبرمع  نبدمحم  [ 1 - ] 1
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یلک هب  رهش ، هب  زواجت  هنوگره  ناکما  زا  و  دنتخاب ، ار  دوخ  هیحور  بازحا  هاپس  نامرهق ، نیا  ندش  هتـشکاب  دناسر ! لتق  هب  زین  ار  وا 
.دنداتفا دوخ  هاگداز  هب  تشگزاب  رکف  هب  مادک  ره  فلتخم  لئابق  دندش و  دیماان 

ياه هناخ  هار  لماک ، یماکان  اب  ماجنارـس  تخاس و  دراو  نانآرب  دـیدش  نافوط  داـب و  تروص  هب  ملاـع  دـنوادخ  ار  تبرـض  نیرخآ 
يو هب  زور ، نآ  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ِگرزب  مادقا  نیا  تبـسانم  هب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـساربمایپ (1) .دـنتفرگ شیپ  رد  ار  دوخ 

: دومرف

، ورمع ندـش  هتـشک  اب  هک  ارچ  تشاد ; دـهاوخ  يرترب  اه  نآ  رب  دـننک ، هسیاقم  نم  تما  عیمج  لامعا  اب  زورما  ار  وت  راـک  نیا  رگا  »
هک نیا  رگم  دـنامن  ناناملـسم  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  و  دـش ، لخاد  نآ  رد  یّتلذ  هک  نآ  رگم  دـنامن  ناکرـشم  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ 

(2) تشگ .» دراو  نآ  رد  یتّزع 

: تسا هدرک  لقن  ریبعت  نیا  اب  ار  ربمایپ  راتفگ  يروباشین ،» مکاح  ، » ننست لها  فورعم  ثدحم 

(3) «. هَمایِقلا ِمْوَی  یِلا  یتَُّما  ِلامعَأ  ْنِم  ُلَْضفَا  ِقَْدنَخلا  َمْوَی  ّدَوِْدبَع  ِنب  وِرْمَِعل  ِبلاط  یبَا  ِنب  ِیلع  هَزَرابَُمل  »

«. تسا لضفا  ًامتح  تمایق ، زور  ات  نم  تما  لامعا  زا  ّدودبع ، نب  ورمع  اب  قدنخ  گنج  نایرج  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  راکیپ  »

نیرت ینارحب  دوـب و  هتفرگ  رارق  هاـگترپ  بلرب  یماـظن  هنحـص  رد  نآرق  مالـسا و  زور ، نآ  رد  تسا : نشور  نخـس  نیا  هفـسلف  هـتبلا 
دومیپ و یم  ار  دوخ  تاظحل 

63 ص : 

دای ياهباتک  رد  توافت ، یکدنااب  نیشیپ ، عبانم  رب  هوالع  ّدودبع ، نب  ورمع  اب  مالسلا ) هیلع  ) یلع زاس  تشونرس  راکیپ  نایرج  [ 1 - ] 1
میهاربا اقـسلا ، یفطـصم  قیقحت : ، هیوبنلا هریـسلا  ص560 ; يراـفغربکا ، یلع  حیحـصت : ، لاـصخلا تسا : هدـش  لـقن  زین  ریز  رد  هدـش 

جهن حرـش  دـیدحلا ، یبا  نـبا  ص54 ; داـشرإلا ، ج2،ص181 ; خـیراتلا ، یف  لـماکلا  ج3،ص236 ; یبلـش ، ظیفحلادـبعو  يرایبألا ،
ص203 206. ج20 ، راونألاراحب ، رقاب ، دمحم  یسلجم ، ص 62 64 ; ج19 ، هغالبلا ،

ص216. نامه ، یسلجم ، [ 2 - ] 2
ص32. ج3 ، یشعرملا ، نمحرلادبع  دادعا : قیقحت و  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  [ 3 - ] 3
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تکرب زا  مالـسا  دومن و  نیمـضت  تمایق  زور  ات  ار  نآ  موادـت  داد و  تاجن  رطخ  زا  ار  مالـسا  دوخ  ریظن  یب  يراکادـف  اـب  هک  یـسک 
.تسوا يراکادف  نوهرم  ناگمه  تدابع  نیا  ربانب  دوب ، مالسلا ) هیلع  ) یلع تفرگ ، هشیر  وا  يراکادف 

ربیخ ژد  حتاف  د . 

: دوب رما  ود  مادقا  نیا  رد  ربمایپ  هزیگنا  .تفرگربیخ  نایدوهی  حالس  علخ  هب  میمصت  ترجه  متفه  لاس  رد  مالساربمایپ 

مالـسا نانمـشد  اب  اهراب  هعلق  نیا  نایدوهی  دوب و  هدمآ  رد  یمالـسا  داینبون  تموکح  ّدض  رب  هنتف  هئطوت و  نوناک  تروص  هب  ربیخ  . 1
.دنتشاد بازحا  هاپس  تیوقت  رد  یمهم  شقن  بازحا  گنج  رد  هژیوهب  دنتشاد ، يراکمه  هنیدم  هب  هلمح  رد 

هب مالسا  روهظ  یلو  دنتـشاد ، ینالوط  ياه  گنج  رگیدکی  اب  گرزب ، يروتارپما  ود  تروص  هب  مور  ناریا و  نامز  نآ  رد  هچرگ  . 2
رـصیق ای  يرـسک  تسد  تلآ  ربیخ ، نایدوهی  هک  دوبن  دـیعب  چـیه  ور  نیا  زا  دوبن ، لمحت  لباق  نانآ  يارب  موس  تردـق  کی  تروص 

ود نیا  دندرک ، قیوشت  ناوج  مالسا  دضرب  ار  ناکرشم  هک  روط  نامه  ای  دنوش و  تسدمه  مالـسا ، ندیبوک  يارب  اه  نآ  اب  دندرگ و 
.دننک قیوشت  هتساخون  نییآ  نیا  تردق  نتسکش  مهرد  يارب  زین  ار  يروتارپما 

.دوش ربیخ  راپسهر  زابرس  رفن  دصشش  رازه و  اب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  ربمایپ  لئاسم  نیا 

.دندرک یم  عافد  اه  نآ  زا  تدش  هب  دوهی  یگنج  نادرم  دوب و  ناوارف  یعافد  تازیهجت  رایسب و  تاماکحتـسا  ياراد  ربیخ  ياه  هعلق 
ژد یلو  درک ، طوقـس  يدنک  یتخـس و  هب  اما  يرگید  زا  سپ  یکی  اه  هعلق  مالـسا ، شترا  نازابرـس  ياه  يروالد  اه و  تدهاجم  اب 
نآ ندوشگ  حتف و  تردق  مالسا  نادهاجم  درک و  یم  تمواقم  نانچمه  دوب ، اه  نآ  ناروالد  زکرم  ژد و  نیرت  گرزب  هک  صومق » »

دردرس دنتشادن و  ار 

64 ص : 
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دوش رضاح  ًاصخش  دربن  هنحص  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دوخ  هک  دوب  هدش  نآ  زا  عنام  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  دیدش 
هب ار  هعلق  نآ  حتف  تیرومأم  داد و  یم  ناناملـسم  زا  یکی  تسد  هب  ار  مچرپ  زور  ره  ور  نیا  زا  دریگب ، هدهعرب  ار  هاپـس  یهدنامرف  و 

دعب زور  رکبوبا و  تسد  هب  ار  مچرپ  يزور  .دنتشگ  یم  زاب  هجیتن  ذخا  نودب  يرگید  زا  سپ  یکی  اه  نآ  یلو  درک ، یم  لوحم  يو 
.دنتشگزاب مالسا  شترا  هاگودرا  هب  دنروآ ، تسد  هب  يزوریپ  هک  نیا  نودب  رفن  ود  ره  داد و  رمع  هب 

ار مچرپ  نیا  ادرف  : » دومرف عضو  نیا  هدهاشم  اب  ترضح  .دوب  نیگنس  رایسب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  يارب  عضو  نیا  لمحت 
ادخ دراد و  یم  تسود  ار  ادخ  لوسر  ادخ و  هک  یسک  دیاشگ ; یم  وا  تسد  هب  ار  ژد  نیا  دنوادخ  هک  داد  مهاوخ  یـسک  تسد  هب 

(1) « . دنراد یم  تسود  ار  وا  زین  شلوسر  و 

عولط باتفآ  هک  یماگنه  داد ؟ دهاوخ  یـسک  هچ  تسد  هب  ار  مچرپ  ربمایپ ، ادرف  هک  دندوب  رکف  نیا  رد  مالـسا  ربمایپ  نارای  بش  نآ 
نیا رد  .دهد  وا  تسد  هب  ار  مچرپ  ترـضح  هک  دوب  راودـیما  مادـک  ره  دـنتفرگ و  ار  ربمایپ  همیخ  رود  مالـسا  شترا  نازابرـس  درک ،

ار یلع  دومرف : ربمایپ  .تسا  هتخادرپ  تحارتسا  هب  هدـش و  راچد  مشچ  درد  هب  دـندرک : ضرع  تساجک ؟ یلع  دومرف : ربماـیپ  ماـگنه 
هیلع ) یلع یتحاراـن  نآ ، تکرب  زا  دـیلام و  وا  مشچ  هب  شکراـبم  ناـهد  بآ  زا  ترـضح  دـمآ ، ( مالـسلا هـیلع  ) یلع یتـقو  .دـیروایب 

مالـسا ات  مگنج  یم  نانآ  اب  ردق  نآ  هللا  لوسر  ای  تفگ : مالـسلا ) هیلع  ) یلع .داد  وا  تسد  هب  ار  مچرپ  هاگ  نآ  .تفای  دوبهب  ( مالـسلا
رد ار  هچ  نآ  نک و  توعد  مالـسا  هب  ار  نانآ  ادتبا  يدیـسر ، نانآ  هعلق  هب  نوچ  نک و  تکرح  نانآ  يوس  هب  دومرف : ربمایپ  .دنروایب 

تـسد هب  ار  رفن  کی  ادخ  رگا  دنگوس  ادخ  هب  .نک  يروآدای  نانآ  هب  دننک ) يوریپ  یهلا  قح  نییآ  زا  هک   ) دنراد هفیظو  ادـخ  ربارب 
نارتش ياراد  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دنک ، تیاده  وت 

65 ص : 

ربماـیپ راـتفگ  ربلادـبع » نبا   » .ُُهلوسرو ُهللا  ُهّبُِحیو  َُهلوُـسَر  َهللا َو  ُّبُِحی  ِْهیَدَـی ، یلع  ُهللا  حـتْفَی  ًـالُجَر  ًادَـغ  َهیارلا  ِهِذـه  َّنَیِطُعََـأل  [ » 1 - ] 1
یلع هللا  حـتفی  راّرَفب  سیل  هلوسرو  هللا  بحی  ًالجر  هیارلا  نیطع   ُ َأل : » تسا هدرک  لـقن  تروص  نیا  هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا

(. ص 36 ج3 ، باحصألا ، هفرعم  یف  باعیتسإلا  « ) هیدی
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(2) .یشاب  (1) يوم خرس 

.دومن حتف  ریظن  یب  یتعاجش  اب  ار  مواقم  مکحم و  هعلق  نآ  دش و  تیرومأم  نیا  راپسهر  مالسلا ) هیلع  ) یلع

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ صوصخم  هدنیامن  کیپ و 

هتفای راشتنا  برع  كرـشم  لئابق  نایم  زاجح ، نیمزرـس  رد  یتسرپ  تب  كرـش و  دضرب  مالـسا ، قطنم  هک  دوب  لاس  تسیب  زا  زواجتم 
یم دـندوب و  هدرک  ادـیپ  یهاـگآ  ناتـسرپ ، تب  ناـتب و  هراـبرد  مالـسا  قطنم  زا  ناـنآ  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  هلـصاف  نیا  رد  دوب و 

هن هک  دـنراوخ  لیلذ و  نانچ  نآ  نانآ ، لطاب  ياـهدوبعم  تسین و  ناـکاین  زا  هناروکروک  دـیلقت  زج  يزیچ  یتسرپ ، تب  هک  دنتـسناد 
دنناسرب دوخ  هب  یعفن  ای  دننک و  عفد  دوخ  زا  ار  يررـض  یتح  دنناوت  یمن  هکلب  دنهد ، ماجنا  يراک  نارگید  هرابرد  دـنناوت  یمن  اهنت 

.دنتسین عوضخ  شیاتس و  روخ  رد  زگره  يا ، هراچیب  نوبز و  ياهدوبعم  نینچ  و 

یقیمع ینوگرگد  دوخ  یگدـنز  رد  دـندوب ، هداد  ارف  شوگ  یمارگ  لوسر  نانخـس  هب  نشور  یلد  رادـیب و  نادـجو  اـب  هک  یهورگ 
، دوـمن حـتف  ار  هکم  ربماـیپ  هک  یماـگنه  ًاـصوصخ ، .دـندوب  هدـیورگ  یتسرپاـتکی  دـیحوت و  نییآ  هب  یتـسرپ  تب  زا  هدروآ و  دـیدپ 
اهرهـش و رد  يا  هظحالم  لباق  تیرثکا  هجیتن  رد  دـنزادرپب و  نید  نیا  غیلبت  نایب و  هب  دازآ  طیحم  رد  دنتـسناوت  یبهذـم  ناگدـنیوگ 

یلو دیدرگ ، زادنا  نینط  زاجح  طاقن  رت  شیب  رد  دیحوت  يازفناج  يادن  دنتخادرپ و  ینکش  تب  هب  اه  هدکهد  اه و  شخب 

66 ص : 

.دوب اهرتش  نیرتنارگ  نیرتبوغرم و  يوم  خرس  نارتش  [ 1 - ] 1
گرزب تیرومأـم  نـیا  ص121 . ج7 ، حـیبص ، یلعدـمحم  هبتکم  هرهاـق ، ملـسملا ، حیحـص  يریـشقلا ، جاـجحلا  نـب  ملـسم  [ 2 - ] 2

: تسا هدمآ  زین  ریز  رد  هدش  دای  عبانم  رد  توافت ، یکدنا  اب  وا  هرابرد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  نایب  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
لماکلا ریثا ، نبا  ص349 ; ج3 ، یبلش ، ظیفحلادبعو  يرایبألا  میهاربا  اقسلا ، یفطصم  قیقحت : هیوبنلا ، هریـسلا  ماشه ، نب  کلملادبع 

دمحم ص109 ; ج3 ، یشعرملا ، نمحرلادبع  دادعا : نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  يروباشینلا ، مکاحلا  ص219 ; ج2 ، خیراتلا ، یف 
ص18. ج5 ، يراخبلا ، حیحص  يراخبلا ، لیعامسا  نب 
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رد دوخ  یناسنا  تشرس  نادجو و  اب  هتسویپ  دوب و  تخس  رایـسب  نانآ ، يارب  هنیرید  تاداع  ندرک  اهر  هک  نادان  بصعتم و  یهورگ 
، تشادربرد ار  یعامتجا  یقالخا و  دسافم  اه  هد  هک  ماهوا  تافارخ و  زا  هتشادنرب و  تسد  دوخ  تشز  تاداع  زا  دندوب ، شکمشک 

يورین اب  ار  یناسناریغ  تکرح  یتسرپ و  تب  رهاـظم  عون  ره  یمارگ  ربماـیپ  هک  دوب  هدیـسر  نآ  تقو  نیا ، رباـنب  .دـندرک  یم  يوریپ 
هب زواجت  عون  کی  ًالوصا  یعامتجا و  یقالخا و  دـسافم  همـشچرس  هک  ار  یتسرپ  تب  تردـق ، هب  لسوت  اـب  دـبوکب و  مهرد  یماـظن 

.دزاس نک  هشیر  تسا ، ّتیناسنا  میرح 

مـسارم رد  ناکرـشم  زا  ار  وا  ربمایپ  ادخ و  يرازیب  هک  تفای  تیرومأم  مالـسا  ربمایپ  دـش و  لزان  تئارب »  » هروس تایآ  ماگنه  نیا  رد 
ناتـسرپ تب  عالطا  هب  اسر ، يادص  اب  درادـب و  مالعا  دـنیآ ، یم  درگ  هکم  رد  طاقن  همه  زا  جاجح  هک  گرزب  عامتجا  نآ  رد  جـح ،

رارق ناناملسم  رگید  فیدر  رد  دنورگب  دیحوت  نییآ  هب  هاگره  دننک : نشور  هدنیآ  هام  راهچ  ات  ار  دوخ  عضو  دیاب  هک  دناسرب  زاجح 
یقاب دوخ  داـنع  تجاـجل و  رب  رگا  دوب و  دـنهاوخ  دـنم  هرهب  مالـسا  يونعم  يداـم و  ياـیازم  زا  نارگید  ناـس  هب  تفرگ و  دـنهاوخ 

.دش دنهاوخ  هتشک  دنوش ، ریگتسد  هک  يا  هظحل  ره  رد  دننادب  دنوش و  دربن  هدامآ  دیاب  هام  راهچ  زا  سپ  دننامب ،

هکم حتف  لاس  هک  شیپ  لاس  رد  اریز  تشادـن ، جـح  مسارم  رد  تکرـش  رب  میمـصت  ربمایپ  هک  دـش  لزان  یعقوم  تئارب ، هروس  تایآ 
نیا زا  دنک ، تکرـش  دندیمان ، عادِْولا » ُهَّجَح   » اهدعب ار  نآ  هک  هدنیآ  لاس  رد  تشاد  میمـصت  دوب و  هدرک  ترایز  ار  ادـخ  هناخ  دوب ،

زا یتمـسق  دـیبلط و  روضح  هب  ار  رکبوبا  تسخن  روظنم  نیدـب  .دـنک  باختنا  یهلا  ياه  مایپ  غالبا  يارب  ار  یـسک  دوب  ریزگان  تهج 
ورف نانآ  رب  ار  تایآ  نیا  نابرق ، دـیع  زور  رد  ات  تخاس ، هکم  هناور  نت  لهچ  اب  ار  وا  تخومآ و  وا  هب  ار  تئارب  هروس  زاـغآ  تاـیآ 
دوخ دیاب  ار ، اه  مایپ  نیا  هک  داد  روتـسد  ربمایپ  هب  دیدرگ و  لزان  یهلا  یحو  ناهگان  هک  تفرگ  شیپ  رد  ار  هکم  هار  رکبوبا  .دناوخ 

یسک ای  ربمایپ و 
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.درادن تیحالص  راک  نیا  يارب  یسک  رفن ، ود  نیا  زا  ریغ  دناسرب و  مدرم  هب  تسا ، وا  زا  هک 

ربمایپ هک  تشذگن  يزیچ  دوب ؟ یـسک  هچ  دوب ، هدش  هتخود  وا  مادنارب  هماج  نیا  دوب و  ربمایپ  زا  یحو  هاگدـید  زا  هک  يدرف  نیا  ایآ 
وا زا  ار  تاـیآ  دـبایرد و  هار  رد  ار  رکبوبا  و  دریگ ، شیپ  رد  ار  هکم  هار  هک  داد  ناـمرف  وا  هب  دوـمن و  راـضحا  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

دیاب تسا  وا  زا  هک  يدرف  ای  ربمایپ و  دوخ  اـی  ار  تاـیآ  نیا  هک  تسا  هتخاـس  رومأـم  ار  ربماـیپ  یهلا  یحو  هک  دـیوگب  وا  هب  دریگب و 
.تسا هدش  لوحم  نم  هب  راک  نیا  ماجنا  تهج  نیا  زا  دناوخب ، مدرم  يارب 

هدش راوس  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ صوصخم  رتش  رب  هک  یلاحرد  ادخ ، لوسر  نارای  زا  یهورگ  و  رباج »  » اب مالـسلا ) هیلع  ) یلع
هیلع ) یلع .دومن  میلـست  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  ار  تایآ  زین  وا  .دـیناسر  رکبوبا  هب  ار  ربمایپ  نخـس  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هکم  هار  دوب ،

دوـمن و تئارق  ار  تئارب  هروـس  تسخن  تاـیآ  اـسر ، ییادـن  اـب  هبقع ، هرمج  يـالاب  هجحلا  يذ  مهد  زور  دـش و  هـکم  دراو  مالـسلا )
هک دندیمهف  ناکرشم  همه  مایپ ، نیا  اب   (1) .دیناسر ناگدننک  تکرش  مامت  شوگ  هب  دنلب  يادص  اب  ار  ربمایپ  يا  هدام  راهچ  هیراطخا 
رد یبیجع  ریثأت  ربمایپ  هیراطخإ  نآرق و  تایآ  .دـنزاس  نشور  یمالـسا  تموکح  اب  ار  دوخ  فیلکت  هک  دـنراد  تلهم  هام  راهچ  اهنت 
هب ترجه  مهد  لاس  و  دندروآ ، دیحوت  نییآ  هب  ور  هتسد  هتسد  نانآ  هک  دوب  هدشن  يرپس  هام  راهچ  زونه  دیـشخب و  نیکرـشم  راکفا 

.دیدرگ نک  هشیر  زاجح ، رد  كرش  هک  دوب  هدیسرن  رخآ 

 … ترضح نآ  يرهاظ  تفالخ  ات  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تافو  زا 

دیسر و هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ روضح  هب  تشگزاب و  هنیدم  هب  یـصاخ  یتحاران  اب  دش ، هاگآ  دوخ  لزع  زا  رکبوبا  هک  یماگنه 
يزیچ یلو  يدید ، هتسیاش  قیال و  هیراطخا ) ندناوخو  یهلا  تایآ  غالبا   ) راک نیا  يارب  ارم  تفگ : دوشگ و  هلگ  هب  نابز 
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؟ دیسر ادخ  زا  ینامرف  دروم  نیا  رد  ایآ  يدومن ، رانکرب  لزع و  ماقم  نیا  زا  ارم  تشذگن 

راـک نیا  يارب  يرگید  صخـش  تسا ، نم  دوخ  زا  هک  یـسک  اـی  نم و  زج  تفگ  دیـسر و  رد  یهلا  کـیپ  دوـمرف : خـساپ  رد  ربماـیپ 
(2).(1) درادن تیحالص 

ترضح نآ  يرهاظ  تفالخ  ات  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تافو  زا  . 4

هراشا

لاس رفـص  هام  رد  ( ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تلحر  زا  تماـما ، ناـیرج  هک  میوش  یم  روآداـی  ًاتمدـقم  شخب ، نیا  زاـغآ  زا  شیپ 
و دنارذگ ، ار  هرود  راهچ  یبیرقت  روط  هب  لاس 260 ، لوالا  عیبر  هام  رد  مالسلا ) هیلع  ) يرکـسع نسح  ماما  تافو  لاس  ات  يرجه ) 11

دندوب ترابع  اه  هرود  نیا  .تسا  هدوب  ییاه  یگژیو  ياراد  طلسم ، ياه  تردق  ربارب  رد  ناماما  يریگ  عضوم  ظاحل  زا  هرود  ره  رد 
: زا

لاس 11 () هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  تلحر  نایم  لاس  جنپ  تسیب و  هرود ، نیا  .اه  تردق  نیا  اب  ماما  يارادم  ای  ربص  هرود  . 1
.دریگ یم  رب  رد  ار  يرجه ) لاس 35   ) نانمؤمریما يرهاظ  تفالخ  زاغآ  ات  يرجه )

هیلع ) نسح ماما  تفالخ  هاـم  دـنچ  ناـنمؤمریما و  تفـالخ  هاـم  هن  لاـس و  راـهچ  ناـمه  هرود  نیا  .ماـما  ندیـسر  تردـق  هب  هرود  . 2
ود نیا  يارب  مالسا  گنراگنر  نانمـشد  يوس  زا  هک  یناوارف  ياهرـسدرد  اه و  تلالم  دوجو  اب  یهاتوک و  همه  اب  هک  تسا  ( مالـسلا

.دیآ یم  رامش  هب  یمالسا  تموکح  ياه  لاس  نیرت  هدنشخرد  دش ، هدیشارت  راوگرزب 

ماـما حلـص  هلـصاف  لاـس  تـسیب  لـماش  هرود  نـیا  .یمالـسا  مـیژر  تموـکح و  داـجیا  يارب  تدـم  هاـتوک  هدـنزاس  شـالت  هرود  . 3
همین راک  ًالمع  حلـص ، يارجام  زا  سپ  .تسا  لاس 61 ) مرحم  رد   ) نیسح ماما  تداهـش  هثداح  ات  لاس 41 ) رد  ( ) مالسلا هیلع  ) نسح

هب تردق  ندنادرگ  زاب  يارب  شالت  شفده  هک  ییاه  همانرب  هدش و  عورش  هعیش  یفخم 
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نتفای نایاپ  اب  و  دوبن ، سرتسد  زا  رود  نادنچ  يداع ، دروآرب  قبط  تصرف ، نیا  .تشگ  زاغآ  دوب ، بسانم  تصرف  رد  ربمایپ  نادناخ 
.تشاد دوجو  نآ  دیما  هیواعم ، زیمآ  ترارش  یگدنز 

نرق و ود  هب  کیدزن  لوط  رد  هرود  نیا  .دوب  تدـم  زارد  ییاه  همانربرد  شور  نیمه  همادا  بیقعت و  هرود ، نیمراهچ  هرخـالاب  و  . 4
اهدـص اب  هتخیمآ  کیژولوئدـیا و  راـک  هنیمز  رد  عطاـق  يزوریپ  اـب  هارمه  نوگاـنوگ ، لـحارم  رد  ییاـه  تسکـش  اـه و  يزوریپ  اـب 

(1) .دیدرگ بیقعت  يراکادف ، صالخا و  زا  هولج  نارازه  اب  نیزم  بسانم و  کیتکات 

يربهر هلئسم  ربمایپ و  تشذگرد 

ربمایپ زجب  مالـسا  هزوح  رد  دوب و  یمالـسا  هعماج  روما  هرادا  يارب  یلاع  درف  نیرت  هتـسیاش  مالـسا  ربمایپ  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
هیاپ هب  یناسنا ، یلاع  تافـص  ریاس  ادخ و  هار  رد  شـشوک  داهج و  یئاضق ، یهقف ، شنیب  اوقت ، تلیـضف ، رظن  زا  سک  چـیه  مالـسا ،
ربهر ناونع  هب  مالسا  ربمایپ  طسوت  ادخ و  روتسد  هب  اهراب  ترضح  نآ  اه ، یگتـسیاش  نیمه  لیلد  هب  .دیـسر  یمن  ( مالـسلا هیلع  ) یلع

تشذگرد زا  سپ  هک  تفر  یم  راظتنا  رظن  نیا  زا  .تسا  ریدغ »  » نایرج رت  مهم  اه  نآ  همه  زا  هک  دوب  هدش  یفرعم  ناناملـسم  هدنیآ 
ریـسم دـشن و  نینچ  ًـالمع  اـما  .دـهد  همادا  ار  نیملـسم  يربهر  دریگ و  تسد  رد  ار  روما  ماـمز  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هلـصافالب  ربماـیپ ،
هعماج روما  هرادا  رد  يریگ  میمصت  زکرم  یسایس و  هنحـص  زا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دیدرگ و  فرحنم  ربمایپ  زا  سپ  یمالـسا  تفالخ 

.دنام رودب  یمالسا 

زاس تشونرس  یهارود 

نیتم ياه  جاجتحا  اه و  لالدتـسا  اب  اهراب  درمـش و  اوران  ار  نآ  ربارب  رد  توکـس  درکن و  لمحت  ار  فارحنا  نیا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
داقتنا و دروم  ار  وا  ناراداوه  هفیلخ و  دوخ ،
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شناراداوه هفیلخ و  درادـن و  يدوس  نادـنچ  اه  ضارتعا  هنوگ  نیا  هک  داد  ناشن  ثداوح  ریـس  ماـیا و  رورم  یلو  داد ، رارق  ضارتعا 
ای تفرگ : رارق  يزاس  تشونرس  ساسح و  یهار  ود  رس  رب  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماگنه  نیا  رد  .دنّرـصم  دوخ  تردق  همادا  ظفح و  رد 

، دنتسناد یمن  ینوناق  عورـشم و  ار  دیدج  تموکح  هک  شیوخ  نیتسار  نادنم  هقالع  تلاسر و  نادناخ  لاجر  کمک  هب  تسیاب  یم 
هب ناکما  ّدـح  رد  هدرک و  لمحت  ار  دوجوم  عضو  هک  نآ  ای  و  دـنک ، هضبق  ار  تموکح  تفالخ و  تردـق ، هب  لسوت  اـب  دزیخاـپ و  هب 

هکلب تسین ، فدـه  ماقم ، تردـق و  یهلا ، ياه  يربهر  رد  هک  اج  نآ  زا  .دزادرپب  دوخ  فئاظو  ماجنا  ناناملـسم و  تالکـشم  لـح 
اذل و  دشخبب ، ققحت  فدـه  هب  هک  تسا  نیا  يارب  يربهر  دوجو  تسا و  تیعقوم  ماقم و  ظفح  زا  رترادـجرا  رتالاب و  يزیچ  فدـه 

یـشوپ مشچ  ماقم  زا  دیاب  دـنیزگرب ، ار  یکی  فدـه ، ماقم و  نایم  زا  هک  دـش  ریزگان  تفرگ و  رارق  یهارود  رـسرب  ربهر  يزور  رگا 
هار دوب ، هدش  ور  هب  ور  یعضو  نینچ  اب  هک  مالسلا ) هیلع  ) یلع .درامش  هب  شیوخ  تیعقوم  ماقم و  ظفح  زا  رت  مدقم  ار  فده  دنک و 

ظفح تموکح و  ندرک  هضبق  هب  رارصا  رگا  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  یمالـسا  هعماج  لاوحا  عاضوا و  یبایزرا  اب  وا  .دیزگرب  ار  مود 
فدـه و نیا  هار  رد  هک  یکاپ  ياه  نوخ  مالـسا و  ربمایپ  تامحز  هک  دـیآ  یم  شیپ  یعـضو  دـیامن ، دوخ  يربهر  تیعقوم  ماـقم و 

زمر ساسح و  راوشد و  یهار  ود  نیا  زا  هّیقِـشْقِش »  » هبطخ رد  ماما  .دور  یم  ردـه  هب  تسا ، هدـش  هتخیر  مالـسا  لاـهن  يراـیبآ  يارب 
: دنک یم  دای  نینچ  مود  هار  باختنا 

مدوب هتفرورف  هشیدـنا  نیا  رد  هک  یلاحرد  متفر ،) رانک  و   ) مدـیچیپ رد  نآ  زا  ار  دوخ  نماد  و  متخاس ، اـهر  ار  تفـالخ  يادر  نم  »...
هدروآ دیدپ  هک  یتملظ  ناقفخرپ و  طیحم  نیا  رد  ای  و  مریگب ) ار  مدرم  دوخ و  قح  و   ) مزیخاپ هب  روای ) نودـب   ) اهنت تسد  اب  ایآ  هک 

شراـگدرورپ تاـقالم  هب  هک  هاـگ  نآ  اـت  دروآ  جـنر  هب  ار  نمؤـم  ریپ و  ار  ناـناوج  هدوـسرف ، ار  ناریپ  هک  یطیحم  منک ؟ ربـص  دـنا ،
.دباتشب

اذل تسا ، رت  کیدزن  درخ  لقع و  هب  ربص ، يرابدرب و  مدید  تبقاع ) )

71 ص : 
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تراغ هب  ار  مثاریم  مدید  یم  دوخ  مشچاب  دراد ، ولگ  رد  ناوختـسا  مشچ و  رد  راخ  هک  مدنام  یم  یـسک  هب  یلو  مدیزرو ، ییابیکش 
(1) «! دنرب یم 

هراشا زین  رگید  دراوم  رد  مالـسا  ساسا  ظفح  روظنم  هب  دوخ  یلـصا  ریـسم  زا  یمالـسا  تفـالخ  فارحنا  ربارب  رد  دوخ  ربص  هب  ماـما 
هب ور  ماما  داتفا ، يو  تسد  هب  تردـق  دـش و  مامت  ناـمثع  عفن  هب  اروش  يأر  هک  ناـمثع  تفـالخ  زاـغآ  رد  هلمج  نآ  زا  تسا  هدومن 

: دومرف هدرک و  اروش  ياضعا  رگید 

مهرد دشاب و  هاربور  نیملسم  عاضوا  هک  یماگنه  ات  دنگوس ! ادخ  هب  .مرت  هتسیاش  تفالخ  هب  سک  همه  زا  نم  هک  دیناد  یم  بوخ  »
(2) .درک » مهاوخ  ارادم  نانچمه  دوشن ، متس  يرگید  هب  نم  زا  ریغ  هب  و  دزیرن ،

یجراخ یلخاد و  ياهرطخ 

هراشا

مادـقا ماـیق و  زا  درک ، یم  دـیدهت  ار  یمالـسا  هعماـج  وا  ماـیق  تروص  رد  هک  ییاـهرطخ  هظحـالم  اـب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  میتفگ 
؟ درک یمدیدهت  ار  یمالسا  داینبون  هعماج  نامز ، نآ  رد  ییاهرطخ  هچ  هک  دوش  لاؤس  تسا  نکمم  .درک  يراددوخ  هناحلسم 

ماـیق زا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دـش  ثعاـب  هک  ار  یعناوـم  تاـظحالم و  یجراـخ و  یلخاد و  ياـهرطخ  ناوـت  یم  لاؤـس  نیا  خـساپ  رد 
: درک يدنب  هتسد  بیترت  نیدب  دنک ، رظن  فرص  هناحلسم 

تماما نادناخ  دارفا  ندش  هتشک  زا  ینارگن  میب و  . 1

کیدزن دارفا  هب  زج  يدیما  تردق ، هب  لسوت  تروص  رد  تشاد و  مک  ریذـپرطخ ، ممـصم و  رادافو و  نارای  ماما ; زور  نآ  عقاو ، رد 
نآ ناگتسب  هداوناخ و 

72 ص : 

اهیف ُمَرْهَی  ءایْمَع  هَیخط  یلَع  َِربْصَا  وا  ءاّذَـج ، دَِـیب  َلوصَا  ْنَا  َنَیب  یئَتْرأ  ُْتقِفَط  ًاحـشَک َو  اـهنَع  ُْتیَوَط  ًاـَبَْوث َو  اـهَنُود  ُْتلَدَـسَف  [ 1 - ] 1
یف َو  يذَق ، ِْنیعلا  یف  ُتْرَبَصَف َو  یجحا ، اتاه  یلَع  َْربِّْصلا  َّنَا  ُْتیأَرَف  ُهَّبَر  یقلَی  یّتَح  ٌنِمؤم  اهیف  ُحَدْکَی  ُریغَصلا َو  اهیف  ُبیـشَی  ُریبَْکلا و 

هبطخ 3) حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  «. ) ابهَن یثاُرت  يرَا  اجَش ، ِْقلَْحلا 
.هصاخ ّیلع  الا  روج  اهیف  نکی  مل  و  نیملـسملا ، روما  تملـس  ام  َّنملـسأل  هللاو  و  يریغ ، نم  اهب  سانلا  ّقحأ  ّینا  متملع  دـقل  [ 2 - ] 2

(. هبطخ 74 حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  )

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 87 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_72_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_72_2
http://www.ghaemiyeh.com


نآ ندش  هتشک  هب  یضار  ماما  هک  یلاح  رد  دندش ، یم  هتـشک  يریگرد  تروص  رد  دوب و  كدنا  زین  اه  نآ  دادعت  و  دوبن ، ترـضح 
.دهد یم  ناشن  ار  رما  نیا  تسا ، تسد  رد  ترضح  نآ  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  یتانایب  نانخس و  .دوبن  اه 

: دیامرف یم  عوضوم  نیا  هب  هراشا  اب  ینایب ، رد  ماما 

نامـشچ نیاربانب  دنوش ، هتـشک  دمآ  مغیرد  هک  متیب  لها  رگم  يراکمه ، عفادم و  هن  مدید و  يروای  هن  مدنکفا ، رظن  دوخ  عضو  هب  ...
(1)  . ...مدرب ورف  ناهد  بآ  دشاب ، هدرک  ریگ  شیولگ  رد  ناوختسا  هک  یسک  نوچمه  متسب و  ورف  ار  كاشاخ  زا  رپ 

: دومرف هراب  نیا  رد  يرگید ، تبسانم  هب  ماما 

، مدش یمن  تعیب  هب  ریزگان  زگره  دندوب ، هدنز  رفعج  مردارب  هزمح و  میومع  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  تلحر  زا  دعب  رگا  ...
هب متیب  لها  دـمآ  مغیرد  ور  نیا  زا  دـندوبن ، مرانک  رد  لیقع  ساـبع و  ناملـسمون ، رفن  ود  زج  هک  مدـش  راـچد  تبیـصم  نیا  هب  نکل 
ورف ناهد  بآ  دشاب ، هدرک  ریگ  شیولگ  رد  ناوختسا  هک  یـسک  نوچمه  متـسب و  ورف  ار  كاشاخ  زا  رپ  مشچ  اذل  دنـسرب ، تکاله 

(2)  . ...مدرب

73 ص : 

تعِرج يذـقلا و  یلع  ُتیـضغأف  هینملا  نع  مهب  ُتننـضف  یتیب  لها  ّالإ  دـعاسم  ّباذ و ال  دـفار و ال  یل  سیل  ًاذإف  ترظنف  [... 1 - ] 1
(. 217 هبطخ هغالبلا ، جهن   ) ....اجشلا یلع  یقیر 

یثیدـح نیلجرب  تینُم  یّنکل  ًاـهرک و  عیاـبأ  مل  رفعج  یخأ  هزمح و  یّمع  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  دـعب  ناـک  ول  و  [... 2 - ] 2
نبا  ) .اجـشلا یلع  یقیر  تعرج  يذـقلا و  یلع  ینیع  تیـضغاف  كالهلا ، نع  یتیب  لهأب  ُْتِننَـضف  لیقع ، ساـبعلا و  مالـسإلاب ، دـهع 

روشنم  » کی زا  یشخب  ماما ، نانخس  زا  زارف  نیا  هک  تسا  ینتفگ  ص 249 .) هجهملا ، هرمثل  هجحملا  فشک  نیدلا ، یضر  سوواط ،
دمحم ندش  هتشک  زا  سپ   ) وا تفالخ  نامز  رد  ماما ، زا  یفارحنا  ياه  لاؤس  زا  یخرب  لابند  هب  هک  تسا  یسایس » هینایب   » ای یـسایس »

تشون و وا  دومرف و  ءالما  دوخ  یشنم  هب  ار  نآ  ترضح  ءافلخ ، ربارب  رد  ترضح  نآ  عضوم  دروم  رد  رصم ) طوقـس  رکب و  یبا  نب 
دهاش هک  درک  یفرعم  ار  دوخ  صاخ  نارای  زا  رفن  هد  دوش و  هدناوخ  مدرم  روضح  رد  هعمج  ره  داد  روتسد  ینیلک  لقن  قبط  هاگ  نآ 

رد ار  هعماج  یسایس  ثداوح  هک  تسا  زور  نآ  ربتعم  یسایس  دانسا  نیرت  مهم  زا  یکی  لصفم ، یـسایس  هینایب  نیا  .دنـشاب  نآ  تئارق 
ص 302 322; ج1 ، تاراـغلا ، رد  هـلمج  نآ  زا   ) یخیراـت ددــعتم  عباـنم  رد  دزاـس ، یم  نـشور  ماـما  هاـگن  زا  هـفیلخ ، هـس  نارود 

ییاه توافت  اب  و  قیرط ، هس  زا  ًادنـسم  ص7 26 ) ج30 ، راونألاراحب ، ص 236 269 و  هجحملا ، فشک  ص 408 429 ; دشرتسملا ،
میدرک لقن  سوواط  نبا  دیس  هجحملا  فشک  زا  ار  داهشتسا  دروم  هرقف  ام  دوش ، یم  هظحالم  هک  نانچ  .تسا  هدش  لقن  تارابع ، رد 

( تسین دوجوم  نونکا  اما  هدوب ، سوواط  نبا  دیـس  سرتسد  رد  ینیلک  لـئاسر  هخـسن   ) .تسا هدرک  لـقن  ینیلک  لـئاسر  زا  ار  نآ  هک 
هدرک و عیطقت  ار  نآ  یـضر  دیـس  هدرک و  لـقن  هبطخ  تروص  هب  يرت  شیب  لیـصفت  اـب  ار  نآ  دـشرتسملا ، رد  یعیـش  يربـط  ًاـنمض 

.تسا هدروآ  هبطخ 26  رد  ار  یتارقف 
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ناناملسم نایم  رد  يزیرنوخ  فالتخا و  زا  ینارگن  میب و  . 2

لباقم هطقن  رد  يربهر ، هلئـسم  رد  هزیگنا ، تلع و  ره  هب  دـندوبن و  یـضار  ماما  تفالخ  هب  ربمایپ ، هباحـص  زا  يرایـسب  هورگ  هچرگا 
یمالـسا تما  تدحو  رادـفرط  تدـش  هب  هک  ماما  .دنتـشادن  ترـضح  نآ  اب  یفالتخا  رگید  روما  رد  یلو  دـندوب ، هتفرگ  عضوم  ماما 

دیآ دوجو  هب  يزیرنوخ  فالتخا و  ماما  نارادفرط  نانآ و  نیب  تفالخ ، هضبق  يارب  تردق  هب  لسوت  تروص  رد  هک  دوب  نارگن  دوب ،
ندمآ شیپ  اب  دوب  نکمم  دندوب و  هدش  ناملـسم  یگزات  هب  ناناملـسم  زا  يرایـسب  هک  یلاح  رد  دـنوش ، هتـشک  اه  نآ  زا  يا  هدـع  و 

رظن فرـص  هنیزگ  نیا  باختنا  زا  ماما  ور  نیا  زا  .ددرگ  فیعـضت  ناناملـسم  مالـسا و  تردق  دـندرگرب و  مالـسا  زا  یعـضو ، نینچ 
.دهد یم  ناشن  ار  ماما  يرادفده  رما ، نیا  .درک و 

يور تشگنا  نآ  رد  درک و  داریا  يا  هبطخ  دیدرگ ، یم  هرصب »  » مزاع ریبُز ) هحلط و   ) نانکش نامیپ  یبوکرس  يارب  هک  یماگنه  ماما 
: دومرف تشاذگ و  ساسح  عوضوم  نیا 

زا تما  يربهر  هب  هک  ار  ام  هدرمـش  مدقم  ام  رب  ار  دوخ  یگماکدوخ ، اب  شیرق  درک ، حور  ضبق  ار  دوخربمایپ  دنوادخ  هک  یماگنه  »
ناناملسم و نایم  هقرفت  داجیا  زا  رتهب  راک ، نیا  رب  يرابدرب  ربص و  هک  مدید  نم  یلو  تشاد ، زاب  دوخ  قح  زا  میدوب ، رت  هتسیاش  همه 

هدرک فک  هک  دوب  ریـش  زا  ّولمم  یکـشم  دننام  نید  دندوب و  هتفریذپ  ار  مالـسا  یگزات  هب  مدرم ، اریز  تسا  نانآ  نوخ  ندـش  هتخیر 
یتسس و نیرت  کچوک  دشاب و 

74 ص : 
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(1) «. ...دنک یم  هنوراو  ار  نآ  درف ، نیرت  کچوک  و  دزاس ، یم  دساف  ار  نآ  تلفغ 

نیدترم تردق  شیازفا  اب  مالسا  يدوبان  زا  ینارگن  میب و  . 3

یمالسا مزال  ياه  شزومآ  زونه  دندوب ، هدش  ناملسم  ربمایپ  رمع  رخآ  ياه  لاس  رد  هک  یلئابق  اه و  هورگ  زا  يرایسب  هک  اج  نآ  زا 
رـشتنم نانآ  نایم  رد  مالـسا  ربمایپ  تشذـگرد  ربخ  هک  یماگنه  دوب ، هدرکن  ذوفن  نانآ  لد  رد  ًالماک  ناـمیا  رون  دـندوب و  هدـیدن  ار 

تفلاخم هنیدـم  رد  یمالـسا  تموکحاب  ًالمع  دنتـشارفارب و  ار  یتسرپ  تب  هب  تشگزاب  و  دادـترا »  » مچرپ نانآ  زا  یهورگ  دـیدرگ ،
هب .دنداد  رارق  دیدهت  دروم  تدـش  هب  ار  هنیدـم  یماظن ، يورین  يروآدرگاب  دـندشن و  یمالـسا  تایلام  تخادرپ  هب  رـضاح  هدومن و 

یبوکرـس و  نادترم »  » اب دربن  يارب  ار  ناناملـسم  زا  یهورگ  هک  دوب  نیا  داد  ماجنا  دـیدج  تموکح  هک  يراک  نیتسخن  تهج  نیمه 
(2) .دیدرگ شوماخ  ناناملسم  شالت  اب  نانآ  شروش  شتآ  ماجنارس  درک و  جیسب  نانآ  شروش 

حیحص زگره  دندرک ، یم  دیدهت  ار  یمالسا  تموکحو  هتشارفارب  ار  دادترا  مچرپ  مالـسا ، یعاجترا  نانمـشد  هک  یتیعقوم  نینچ  رد 
.دنک مایق  دریگب و  تسد  هب  يرگید  مچرپ  ماما  هک  دوبن 

: دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  تسا ، هتشون  رصم  مدرم  هب  هک  دوخ  ياه  همان  زا  یکی  رد  ماما 

تیب لها  زا  ار  يربهر  تماما و  رما  ربمایپ ، زا  دعب  برع  هک  درک  یمن  روطخ  مرطاخ  هب  مدرک و  یمن  رکف  زگره  دنگوس  ادخ  هب  »... 
رد  ) دننادرگب و وا 

75 ص : 

کلذ یلع  ربصلا  نا  تیأرف  هَّفاک  سانلا  نم  هب  قحأ  نحن  ٍّقح  نع  انتعفد  رمألاب و  شیرق  انیلع  ترثأتسا  هّیبن  ضبق  امل  هللا  نا  [ » 1 - ] 1
نَهَو یندا  هدسفی  بطولا  ضْخَم  ضَخُْمی  نیدلا  مالسإلاب و  دهع  وثیدح  سانلا  مهئامد و  کفسو  نیملـسملا  هملک  قیرفت  نم  لضفا 

(. ص 633 ج29 ، راونألاراحب ، ص 308 ; ج1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  «. ) ...ْفلُخ لقا  هسکعی  و 
.تسین هریون  نب  کلام  لتق  ریظن  رکبوبا ، تموکح  ياهدرکلمع  یمامت  رب  نتشاذگ  هحص  يانعم  هب  زگره  نخس  نیا  هتبلا  [ 2 - ] 2

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 90 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_75_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_75_2
http://www.ghaemiyeh.com


فارطا رد  مدرم  عامتجا  درک ، تحاران  ارم  هک  يزیچ  اهنت  دنزاس ! رود  نم  زا  ار  تفالخ  ( مدرک یمن  رواب  و  دـنهد ، رارق  رگید  ياج 
مدـید دوخ  مشچاـب  هک  نیا  اـت  متـشاد  هگن  تسد  دـمآ ) شیپ  یعـضو  نینچ  هک  یتقو   ) .دـننک تعیب  وا  اـب  هک  دوب  رکبوبا )  ) ینـالف
مالسا رگا  مدیسرت  هک  دوب ) اج  نیا  رد   ) .دنزاس دوبان  ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) دمحم نید  دنهاوخ  یم  هتشگزاب و  مالسا  زا  یهورگ 

تفـالخ و زا  ندـش  مورحم  زا  نم  يارب  نآ  تبیـصم  هک  مشاـب  مالـسا  رد  فاکـش  يدوباـن و  دـهاش  دـیاب  منکن ، يراـی  ار  شلها  و 
« بارـس  » هک روط  نامه  دوش ، یم  مامت  لئاز و  هک  تسا  اـیند  هزور  دـنچ  نارود  هرهب  نیا  هک  ارچ  دوب ، رت  گرزب  امـش  رب  تموکح 
اجرباپ و نید  دـش و  دوبان  تفر و  نایم  زا  لطاب  ات  متـساخ  اپ  هب  اهدـماشیپ  نیا  رد  سپ  .دنـشاپ  یم  مه  زا  اهربا  اـی  دوش و  یم  ماـمت 

(1) «. دیدرگ مکحم 

نم دـیوگ : یم  هدانج » نب  هللادـبع   » .دومن يروآدای  ار  عوضوم  نیا  يا  هبطخ  یط  دوخ  تفالخ  ياهزور  نیتسخن  رد  ماـما  نینچمه 
هدمآدرگ مه  رود  ربمایپ  دجـسم  رد  مدرم  همه  مدید  مدش ، هنیدم  دراو  هکم  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع يراد  مامز  ياهزور  نیتسخن  رد 

نوریب هناخ  زا  دوب ، هدرک  لیامح  ار  دوخ  ریـشمش  هک  یلاح  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناهگان  دنـشک ، یم  ار  ماـما  دورو  راـظتنا  دـنا و 
نینچ دـنوادخ  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  ار  دوـخ  نانخـس  تفرگ و  رارق  هباـطخ  دنـسم  رد  وا  دـش ، هریخ  وا  يوـس  هـب  اـه  هدـید  دـمآ ،

: درکزاغآ

…

تخر ام  نایم  زا  یمارگ  ربمایپ  هک  يزور  دیشاب  هاگآ  مدرم ! يا  ناه  »

76 ص : 

و ال هتیب ، لها  نع  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هدعب نم  رمألا  اذه  جـعزت  برعلا  نا  یلابب  رطخی  یعور و ال  یف  یقلی  ناک  ام  هللاوف  [ 1 - ] 1
نع تعجر  دق  سانلا  هعجار  تیأر  یتح  يدـی  تکـسماف  هنوعیابی ، نالف  یلع  سانلا  لایثنا  الا  ینعار  امف  هدـعب  نم  ینع  هوحنم  مهنا 

نوکت امده  وا  املث  هیف  يرا  نا  هلها  مالـسإلا و  رـصنا  مل  نا  تیـشخف  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم نید  قحم  یلا  نوعدـی  مالـسإلا ،
عـشقتی امک  وا  بارـسلا ، لوزی  امک  ناکام ، اـهنم  لوزی  لـئالق ، ماـیا  عاـتم  یه  اـّمنا  یتلا  مکتیـال  توف و  نم  مظعا  ّیلع  هب  هبیـصملا 

زین همان 62 و  حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن   ) .هنهنت نیدلا و  َّنأمطا  قهز و  لطابلا و  حاز  یتح  ثادحالا  کلت  یف  تضهنف  باحسلا ،
( ظافلا رد  توافت  یکدنا  اب  ص 306  ج1 ، تاراغلا ،
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یمن عمط  مشچ  ام  قح  هب  و  دنک ، یمن  تباقر  عازن و  دوب ، هدنکفا  یپ  وا  هک  یتموکح  هرابرد  ام ، اب  یـسک  میدرک  یم  رکف  تسبرب ،
ام زا  ار  تفالخ  هدرک و  زواجت  اـم  قح  هب  اـم  موق  زا  یهورگ  راـظتنا ، فـالخرب  اـما  میدوب ، وا  ترتعو  یلو  ثراو و  اـم  اریز  دزود ،

.داتفا نارگید  تسد  هب  تموکح  دندرک و  بلس 

تب رفک و  رگید  راب  هک  تفر  یمن  نآ  میب  و  دوبن ، ناناملـسم  ناـیم  رد  فـالتخا  فاکـش و  داـجیا  زا  سرترگا  دـنگوس  ادـخ  هب  ... 
(1) .میدرک یم  راتفر  يرگید  هنوگ  هب  نانآ  اب  دوش ، دوبان  وحم و  مالسا  ددرگ و  زاب  مالسا  نیمزرس  هب  یتسرپ 

مادک ره  هدش و  رهاظ  هنحص  رد  زین  حاجَس »  » و هَْحیَلُط » «، » همَْلیَسُم  » دننام نیغورد  ناربمایپ  توبن و  نایعدم  نیدترم ، رطخ  رب  هوالع 
، یتامحز زا  سپ  ناناملسم  داحتا  يراکمه و  اب  هک  دنتشاد  ار  هنیدم  هب  هلمح  دصق  دندروآ و  درگ  دوخ  رود  ییاهورین  نارادفرط و 

.درادن تابثا  ثحب و  هب  يزاین  تسا و  مالسا  خیرات  تاملسم  زا  رما  نیا  .دندروخ و  تسکش  نانآ  ياهورین 

نایمور هلمح  رطخ  زا  ینارگن  میب و  . 4

اب راب  هس  ناناملـسم  نامز  نآ  ات  اریز  دـشاب ، نیملـسم  ههبج  يارب  يرگید  ینارگن  هیام  تسناوت  یم  زین  نایمور  یلامتحا  هلمح  رطخ 
دندوب یتصرف  یپ  رد  دندرک و  یم  یّقلت  يدـج  يرطخ  دوخ  يارب  ار  ناناملـسم  نایمور  دـندوب و  هدـش  ریگرد  ای  ور  رد  ور  نایمور 
نیرتهب ناناملسم ، یلخاد  ههبج  فیعضت  اب  دز ، یم  هناحلـسم  مایق  هب  تسد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع رگا  .دننک  هلمح  مالـسا  زکرم  هب  هک 

اهیمور تسد  هب  تصرف 

77 ص : 

هناطلـس انعزانیال  سانلا ، نود  هئایلوا  هترتع و  هتثرو و  هلها و  نحن  انلق : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هیبن هللا  ضبق  امل  ّهنإف  دعب ، اما  [ 1 - ] 1
نیب هقرفلا  هفاخم  الول  هللا  میأ  ...انریغل و  هرمإلا  تراصف  انیبن  ناطلـس  انوبـصغف  انموق  اـنل  يربنا  ذإ  عماـط ، اـنقح  یف  عمطی  ـال  و  دـحا ،

: حیحـصت هغـالبلا ، جـهن  حرـش  دـیدحلا ، یبا  نبا   ) .هـیلع مـهل  اـنک  اـم  ریغ  یلع  اـنکل  نیدـلا ، روـبی  رفکلا و  دوـعی  نا  و  نیملـسملا ،
(. هحفص 131 دیفم ، داشرا  رد  نومضم  نیا  هب  بیرق  ص307 و  ج1 ، میهاربا ، لضفلاوبادمحم 

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 92 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_77_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دننک هدافتسا  فعض  نیا  زا  هک  داتفا  یم 

ریبدـت لّمحت و  ربص و  اب  هنوگچ  داد و  حـیجرت  مایق  رب  ار  ربص  ماما  ارچ  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  قوف ، تاکن  نتفرگ  رظن  رد  اب 
میخو بقاوـع  زا  تشادـن و  ناناملـسم  داـحتا  هب  هقـالع  رگا  داد و  تاـجن  گرزب  ياـهرطخ  زا  ار  یمالـسا  هعماـج  یـشیدنارود ، و 

دوش و جراخ  ربمایپ  نیتسار  يافلخ  ایصوا و  تسد  زا  ناناملسم  يربهر  داد  یمن  هزاجا  زگره  دیـسرت ، یمن  یگتـسد  ود  فالتخا و 
.دتفا نارگید  تسد  هب 

افلخ هرود  رد  ماما  ياه  تیلاعف 

هراشا

، يدنب عمج  کی  رد  ناوت  یم  دوب  هدنام  رود  هب  تموکح  هنحص  زا  هک  افلخ  هرود  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ياه  تیلاعف  نیرت  مهم 
: درک میسقت  عون  هس  هب 

، یصخش ياه  تیلاعف  . 1

، تّما یهقف  یئاضق و  تالکشم  لح  یملع و  ياه  تیلاعف  . 2

.یماظن یسایس و  روما  رد  افلخ  اب  هرواشم  يراکمه و  . 3

: میهد یم  حیضوت  يردق  ار  مادک  ره  کنیا 

یصخش ياه  تیلاعف  .فلا 

ادخ هاگشیپ  رد  شیاین  تدابع و  . 1

رـس زا  وا  تدابع  .دیـسر  یمن  وا  ياپ  هب  یـسک  ربماـیپ  زا  سپ  تاداـبع  ترثک  رظن  زا  و  ، (1) دوب مدرم  نیرتدباع  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
هک مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  .دوب  زادـگ  زوس و  زا  زیربل  شتاـجانم  و  بلق ، روضح  اـب  هارمه  و  یهلا ، تفرعم  زا  هتـساخرب  و  قوش ،
هچ دومرف : یم  تفگـش  راهظا  اب  شدـج ، تداـبع  نازیم  هراـبرد  دوب ، دوخ  ناـمز  مدرم  ِنیرتدـباع  ناگدـننک و  تداـبع  تنیز  دوخ 

ردق و هچ  تدج  تدابع  ربارب  رد  وت  تدابع  دندیسرپ : ( مالسلا هیلع  ) داجـس ماما  زا  ( 2 ( ؟ دراد ار  یلع  تدابع  همه  نآ  تقاط  یـسک 
؟ تسا هنوگچ 

78 ص : 

ص 162. یفاکلا ، نم  هضورلا  ینیلک ،  . 2 ص27 . ج1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  [ 1 - ] 1
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(1) .تسا ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تدابع  ربارب  رد  مدج  تدابع  نوچمه  مدج ، تدابع  ربارب  رد  نم  تدابع  داد : خساپ  ترضح 

هنحـص زا  هک  هفیقـس  زا  سپ  ماما  (. 2  ) دوب نینچ  گـنج  ياـه  ههبج  رد  یّتح  و  رمع ، رـسارس  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ياـه  تداـبع 
یم شیاین  زامن و  هب  رگید  تقو  ره  زا  شیب  ًاـعبط  دوب ، هدـمآ  شیپ  هک  یتغارف  اـب  دـنام ، رود  هب  یتموکح  ياـه  لاغتـشا  تساـیس و 
يا تفگ : متفر ، رمع  دزن  يزور  دـیوگ : یم  سابع  نبا  .تسا  ساـبع  نب  هللادـبع  اـب  مود  هفیلخ  يوگوتفگ  رما ، نیا  هاوگ  .تخادرپ 

.تسا هدرک  فیحن  رغال و  ار  وا  تدابع ، ترثک  هدنکفا و  تمحز  هب  ار  دوخ  ییایر ، تدابع  رد  درم ، نیا  سابع ،! رسپ 

؟ تسیک تدوصقم  متفگ :

( یلع  ) تیومع رسپ  نیا  تفگ :

؟ دراد ایر  نیا  زا  یفده  هچ  رگم  متفگ :

.دنک یم  حرطم  تفالخ  يارب  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ  تفگ :

(2)  . ...دندز رانک  ار  وا  اما  درک ، حرطم  ار  وا  ادخ  لوسر  دراد ؟ دوخ  ندرک  حرطم  هب  يزاین  هچ  متفگ :

ارقف هب  یگدیسر  یصخش و  یگدنز  هنیزه  نیمأت  يارب  ششوک  راک و  . 2

یـصخش و یگدنز  هنیزه  نیمأت  تهج  يراد ، لخن  يزرواشک و  هنیمز  رد  شـشوک  راک و  تدم ، نآ  رد  ماما  ياه  تیلاعف  زا  یکی 
ثادحا ناتـسلخن  هعرزم و  هنیدم  فارطا  رد  هدش ، دای  فده  يارب  ماما  .دوب  تافوقوم  داجیا  تاقدص و  ياطعا  ارقف و  هب  یگدیـسر 

، نیمزرـس نآ  رد  ینیمز  ربمایپ ، طسوت  جارخ  مئانغ و  میـسقت  ماگنه  .درب  مان  ار   (3)« ُعْبنَی  » ناتـسلخن ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  درک ، یم 
وا .دش  ( مالسلا هیلع  ) یلع مهس 

79 ص : 

.نامه  . 2 ص27 . ج1 ، نامه ، دیدحلا ، یبا  نبا  [ 1 - ] 1
 . بیبح نب  دمحم  رفعجوبا  یلاما  زا  لقن  هب  ص 80 ، ج12 ، نامه ، دیدحلا ، یبا  نبا  [ 2 - ] 2

، یحیرط نیدلارخف  ص 449 450 ،) ج5 ، نادـلبلا ، مجعم  يومح ، توقاـی   ) تسا هتـشاد  رارق  هنیدـم  یلزنم  تفه  رد  عـبنی  [ 3 - ] 3
.دشاب یم  يدوعس  ناتسبرع  روشک  رد  یلحاس  رهش  کی  تسا و  یقاب  مان  نیمه  هب  ُعبنی  زین  زورما  ص 402 ) ج4 ، نیرحبلا ، عمجم 
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سپس  (1) .دـیمان ناـشوج )  ) عـُبنی ار  نآ  ور  نـیا  زا  دیـشوج ، نآ  زا  رتـش  ندرگ  دـننام  بآ ، هـک  درک  رفح  ياـه  مـشچ  اـج  نآ  رد 
يدمآرد زا  هفوک  رد  وا  یگدنز  هنیزه  تشاد و  رایتخا  رد  ار  نآ  زین  تفالخ  نامز  رد  درک و  ثادحا  یناتسلخن  اج  نآ  رد  ترضح 

ياذغ هب  دوخ  و  درک ، یم  ماعطا  ار  نادنمزاین  ارقف و  هعرزم  نیا  دئاوع  زا  ماما  .دش  یم  نیمأت  دیسر ، یم  عبنی  هعرزم  لوصحم  زا  هک 
(2) .درک یم  افتکا  هداس 

، هغبیغب ورین ، یبا  ياهمان : هب  ییاه  هعرزم  ماما  اه  نیا  رب  هوالع   (3) .تشاد هَْبیَُصق »  » مان هب  كدف  هقطنم  رد  یکلم  ترضح ; نینچمه 
اهیلع ) همطاـف ترـضح  نادـنزرف  زا  یخرب  هب  ار  نآ  تیلوـت  درک و  نینمؤـم  فـقو  ثادـحا و  اـحابر  اـنیزر و  دـعر ، هـنیرا ، اـحابرا ،

ربق لباقم  رد  يرگید  دجـسم  و  هنیدـم ، رد  ار  حـتف  دجـسم  زین  .درک و  جاجح  فقو  ثادـحا و  عبنی  رد  همـشچ  دـص  .درپس  ( مالـسلا
(4) .درک ثادحا  دُحا ) رد   ) هزمح

تّما یهقف  یئاضق و  تالکشم  لح  یملع و  ياه  تیلاعف  .ب 

نآرق يروآ  عمج  . 1

تمه نآرق  يروآ  عـمج  هـب  ترـضح ، نآ  تیـصو  قـبط  هـلآو ،) هـیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  تـلحر  زا  سپ  مالــسلا ) هـیلع  ) یلع
شود رب  ءادر  زامن ، يارب  زج  هک  درک  دای  دـنگوس  ترـضح  نآ  .دروآ  درگ  ینوگرگد  هنوگره  زا  ظـفح  يارب  ار  نآ  و  تشاـمگ ،

هک دوب  یفحـصم  نیتسخن  نآ ، .درک و  عمج  ار  نآرق  ات  دـماین  نوریب  هناخ  زا  زور  هس  .دروآ  مهارف  ار  نآرق  هک  هاگ  نآ  رگم  دریگن 
(5) .دمآ مهارف  نآ  رد  نآرق  عومجم 

80 ص : 

ص 402. ج4 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، نیدلارخف  [ 1 - ] 1
، دیدحلا یبا  نبا  ص68 ، ج1 ، مود ، پاچ  يومرا ، ینیسح  نیدلا  لالجریم  قیقحت  تاراغلا  یناهفـصا ، یفوک  یفقث  میهاربإ  [ 2 - ] 2
، نادـلبلا مجعم   ) دـنک یم  دای  عبنی  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع تافوقوم  زا  م626 ه ،  ) يومَح توقای  ص 200 . ج2 ، هغالبلا ، جـهن  حرش 

(. ص 450 ج5 ،
ص 1291 و 1328. ك.ر : ص 1184 و  ج4 ، یفطصملاراد ، رابخأب  ءافولا  ءافو  يدوهمس ، نیدلارون  [ 3 - ] 3

ص 123. ج2 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآرهش ، نب  یلع  نب  دمحم  [ 4 - ] 4
ص 41 42. تسرهفلا ، قاحسإ ، نب  دمحم  میدن ، نبا  [ 5 - ] 5
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هک دوب  نیا  تسا ،  ناهج  ناناملـسم  رایتخا  رد  نونکا  دـش و  يروآ  عمج  نامثع  تفالخ  نامز  رد  هچ  نآ  اب  فحـصم ، نیا  تواـفت 
رارق خسان  رب  مدـقم  ار  خوسنم  و  دومرف ، موقرم  ار  هباشتم  مکحم و  خوسنم و  خـسان و  دروآ و  درگ  لوزن  بیترت  هب  ار  نآ  ترـضح ،

لیـصفت هب  ار  اه  نآ  ریـسفت  تایآ و  زا  یخرب  لیوأت  نآرق .) نتم  زا  جراخ  ًاـعبط   ) درک صخـشم  زین  ار  اـه  یندـم  اـه و  یکم  داد و 
(1) .درک نایب  ار  تئارق  تیفیک  صاخ و  ماع و  درک و  نییعت  ار  اه  نآ  لوزن  تاقوا  تایآ و  لوزن  نأش  نینچمه  .تشون 

هنوگ نامه  تسا ، امش  راگدرورپ  باتک  نیا ، دومرف : درک و  هئارا  هباحـص  ناگرزب  هب  ار  نآ  يروآدرگ ، زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
هدـیدان دـنتفریذپن و  ار  نآ  هورگ ; نآ  یلو  تشگن ، هدوزفا  یفرح  نآ  رب  و  دـشن ، هتـساک  یفرح  نآ ، زا  دـش ، لزاـن  شربماـیپ  رب  هک 

ار نآ  زورما ، زا  سپ  ادـخ ، هب  دـنگوس  ناـه ،! دوـمرف : مالـسلا ) هیلع  ) یلع .تسین  يزاـین  یباـتک  نینچ  هـب  ار  اـم  دـنتفگ : دـنتفرگ و 
(2)  . مزاس هاگآ  ار  امش  نآ ، عمج  ندرک و  مهارف  زا  سپ  هک  دوب  مزال  نم  رب  طقف  دید ، دیهاوخن 

هتسجرب نادرگاش  تیبرت  . 2

دای ياه  تیـصخش  .دوب  اه  نآ  هب  یهلا  فراعم  لاقتنا  هتـسجرب و  گرزب و  نادرگاش  تیبرت  تدـم ، نآ  رد  ماـما  ياـه  شـشوک  زا 
: درمش نادرگاش  نیا  زا  ییاه  هنومن  ناوت  یم  ار  ریز  رد  هدش 

،(3)« رحب  » شناوارف شناد  ملع و  رطاخ  هب  هک  سابع  نبا  نآرق ، رادمان  رسفمسابع  نب  هللادبع  .فلا 

81 ص : 

ص 371372; نآرق ، خـیرات  راـیمار ، دومحم  رتکد  ص 225227 ; ج1 ، نآرقلا ، مولع  یف  دـیهمتلا  تفرعم ، يداـه  دـمحم  [ 1 - ] 1
ص387390. میرک ، نآرق  خیرات  رد  یشهوژپ  یتجح ، رقاب  دمحم  دیس  رتکد 

ص 42. تسرهفلا ، میدن ، نبا  [ 2 - ] 2
ص 332. ج3 ، هباحصلا ، زییمت  یف  هباصالا  ینالقسع ، رجح  نبا  [ 3 - ] 3
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زا ثیدح  تصش  دصشش و  رازه و  دادعت  ثیدح ، بتک  رد  و  هتفرگ ، بقل   (3) نآرقلا نامجرت  »(2) و  همألاربَح  » »(1) و برعلاْربَح »
(5) .دوب ماما  درگاش  ، (4) هدش لقن  وا 

یلع زا  متفایرد ، نآرق  ریسفت  زا  هچ  نآ  تفگ : یم  دوخ  وا  .درب  یناوارف  ياه  هرهب  ترضح  نآ  رضحم  زا  ریسفت ، ملع  رد  سابع  نبا 
(6) .دوب بلاط  یبا  نب 

راّمت مثیم  .ب 

اهالب و اه و  لجا  زا  نانمؤمریما ، یئالو  شناد  ملع و  زا  يدنم  هرهب  وترپ  رد  وا  .دوب  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما باحـصأ  زا  راّمت  مثیم 
هب يزور  وا  .دوب  مالسلا ) هیلع  ) یلع درگاش  ریسفت ، رد  زین  وا  .تسا  روهشم  شتداهش  زا  وا  ییوگشیپ  (7) .تشاد ربخ  هدنیآ  ثداوح 
وا و  مدـناوخ ، نانمؤمریما  دزن  ار  نآرق  نم  سرپب ، نم  زا  نآرق  ریـسفت  زا  یتساوخ  هچ  ره  سابع ،! رـسپ  يا  تفگ : سابع  نب  هللادـبع 

(8) .تشون تفگ  مثیم  هچ  نآ  و  تساوخ ، ملق  ذغاک و  سابع  نبا  هاگ  نآ  .تخومآ  نم  هب  ار  نآ  ریسفت 

دایز نب  لیمک  .ج 

روهشم وا  مان  هب  (10) و  داد دای  وا  هب  ار  لیمک  روهشم  ياعد  ماما   (9) دوب ( مالسلا هیلع  ) نانمؤمریما رادزار  صاخ و  نایعیش  زا  لیمک 
.تسا زاس  ناسنا  هدنزومآ و  رایسب  ینافرع و  یلاع و  نیماضم  ياراد  ییاعد  هک  دش 

82 ص : 

ص 100. هعیشلا ، تاقبط  یف  هعیفرلا  تاجردلا  یندم ، ناخیلع  دیس  ص 330 ; نامه ، رجح ، نبا  [ 1 - ] 1
.334 ، 333 ص 331 ، نامه ، رجح ، نبا  [ 2 - ] 2

ص 332. نامه ، رجح ، نبا  [ 3 - ] 3
ص 141. نامه ، ناخیلع ، دیس  [ 4 - ] 4

ص 183. ج1 ، نینمؤملا ، سلاجم  يرتشوش ، هللارون  یضاق  ص 100 ; نامه ، یندم ، ناخیلع  دیس  [ 5 - ] 5
ص 225. ج1 ، بیشقلا ، هبوث  یف  نورسفملاو  ریسفتلا  تفرعم ، يداهدمحم  [ 6 - ] 6

ص 316. ج10 ، لاجرلا ، سوماق  یقت ، دمحم  يرتست ، [ 7 - ] 7
هرامش 136. ص 80 81 ، يوفطصم ، نسح  قیقحت  یّشک ،) لاجر   ) لاجرلا هفرعم  رایتخا  یسوط ، [ 8 - ] 8

.602 ص 600 ، نامه ، يرتست ، [ 9 - ] 9
ص 601 602. نامه ، [ 10 - ] 10
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ياـضف کـی  رد  وا ، هب  ماـما  زغم  رپ  راـبرهگ و  نانخـس  وا ، تیبرت  شزوـمآ و  و  لـیمک ، هـب  ماـما  صاـخ  تیاـنع  زا  زراـب  يا  هنوـمن 
(1) .تسا سکعنم  هغالبلا  جهن  رد  هک  تسا  يونعم  یصاصتخا 

جهن رد  هک  مه  ینانخـس  هدوب و  ماما  تفالخ  نامز  رد  ینعی  لمج ، گنج  زا  سپ  هرـصب  رد  اـیوگ  هدـش ، داـی  ياـعد  میلعت  هچ  رگ 
یمرب شیپ  اه  لاس  هب  لیمک  تیبرت  شزومآ و  هقباـس  اـما  تسا ، هدوب  ترـضح  نآ  تفـالخ  ناـمز  رد  ًـالامتحا  زاـب  هدـمآ ، هغـالبلا 

تفرعم يالاب  هبتر  رد  ییاه  سرد  نینچ  تفایرد  يارب  ار  مزـال  تیلباـق  هدرک ، یط  ًـالبق  ار  ماـما  يدرگاـش  لـحارم  ًاـعبط  وا  .ددرگ 
.دوش یفرعم  ماما  رادزار  صاخ و  نایعیش  زا  هتسناوت  یمن  لحارم  نیا  یط  نودب  و  دوب ، هدرک  بسک 

اراصن دوهی و  نادنمشناد  ياه  شسرپ  هب  ییوگ  خساپ  . 3

نییآ هراـبرد  قیقحت  يارب  اراـصن ، دوـهی و  زا  هژیو  هب  ناـهج  لـلم  زا  ینادنمـشناد  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ تشذـگرد  زا  سپ 
( مالسلا هیلع  ) یلع زج  ییوگخساپ ، دندرک و  یم  حرطم  ار  یتالاؤس  دندش و  یم  هنیدم  دراو  ناناملـسم  ناگرزب  اب  هرظانم  و  مالـسا ،

هعماج دش ، یمن  رپ  ماما  هلیـسوهب  ألخ  نیا  رگا  و  دـش ، یمن  ادـیپ  دوب ، نشور  شنانخـس  يالبال  زا  لیجنا  تاروت و  رب  وا  طلـست  هک 
یم نکش  نادند  نشور و  ياه  خساپ  اه  نآ  تالاؤس  هیلک  هب  ماما  هک  یماگنه  اما  .تفر  یم  ورف  يدیدش  یگتسکشرس  رد  یمالسا 

: هنومن ناونع  هب  دش ، یم  رادیدپ  ناناملسم  هرهچ  رد  یمیظع  یگتفکش  ینامداش و  داد ،

درک رکبوبا  زا  یتالاؤس  دش و  هنیدم  دراو  نایحیسم  زا  رفن  دص  هارمه   (2) قیِلثاج ربمایپ ، تلحر  زا  سپ  قودص ، دنسم  تیاور  قبط 
خساپ وا  ياه  شسرپ  هب  ترضح  و  درک ، ییامنهار  مالسلا ) هیلع  ) یلع روضح  هب  ار  وا  هاگ  نآ  دهد ، خساپ  تسناوتن  وا  هک 

83 ص : 

.147 تمکح هغالبلا ، جهن  [ 1 - ] 1
ياـملع هب  هک  تسا  یبـقل  تسا و  اهفقـسا  سیئر  يوسیع و  ياوـشیپ  ياـنعم  هب  یناـنوی  یظفل  مـال ) رـسک ث و  هب   ) قیلثاـج [ 2 - ] 2

.دشاب کیلوتاک  بّرعم  دیاش  و  دجنملا )  ) تسین یصاخ  صخش  مان  و  دش ، یم  هداد  یحیسم  گرزب 
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یمزیه مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماـگنه  نیا  رد  تسا ؟ اـجک  لاـعتم  راـگدرورپ  تروـص )  ) هجو دوـب : نیا  وا  ياـه  شـسرپ  هلمج  زا  .داد 
نآ هجو  ینک ، هاگن  هک  فرط  ره  زا  داد : خـساپ  وا  تسا ؟ اجک  شتآ  نیا  هجو  دیـسرپ : قیلثاج  زا  درک و  نشور  یـشتآ  تساوخ و 

، نآ قلاخ  سپ  درادن ، یصخشم  تروص  تسا ، رـشب  تسد  لوصحم  هتخاس و  شتآ  نیا  هک  نیا  اب  دومرف : ( مالـسلا هیلع  ) یلع تسا !
(1)  . ...هللا هجَو  ّمَثف  اّولَُوت  امنیأف  برغملاو  قرشَملا  ِهللاَو  دناوخ : ار  هیآ  نیا  ترضح  هاگ  نآ  .درادن  هجو  درادن ، نآ  هب  یتهابش  هک 

، تسه دوب ، هک  نانچ  وا  درادن ، یناکم  راگدرورپ ، داد : خساپ  مالسلا ) هیلع  ) یلع دوب ؟ اجک  و  تساجک ؟ راگدرورپ  دیسرپ : قیلثاج 
هتفرگنربرد ار  وا  ناکم ، زگره  و  تسا ، هدـشن  لقتنم  رگید  ناکم  هب  یناـکم  زا  و  هدوبن ، یناـکم  رد  زگره  دوب ، تسه ، هک  ناـنچ  و 

؟ ترخآ رد  اـی  تسا  اـیند  رد  راـگدرورپ  دیـسرپ : درک و  قیدـصت  قیلثاـج  .تسه  هدوب و  هزادـنا  ّدـح و  نودـب  هراومه  هکلب  تسا ،
، ترخآ ایند و  زگره  تسا ، ترخآ  هب  هاگآ  ایند و  ربدم  وا  دوب ، دهاوخ  دبا  ات  هدوب و  ایند  زا  لبق  ام  راگدرورپ  داد : خساپ  ترـضح 

(2) .درک قیدصت  قیلثاج  زاب  .دراد  ربخ  تسه ، ترخآ  رد  ای  ایند  رد  هچ  نآ  زا  اما  دننک ، یمن  هطاحا  ار  وا 

: دومرف ماـما  .دـیدش  فـالتخا  راـچد  وا  هراـبرد  هدرکن  نفد  ار  ناـتربمایپ  زوـنه  تفگ : وا  هب  هنعط  هب  يدوـهی  کـی  يزور  نینچمه 
تاجن لین و  رد  نوعرف  ندش  قرغ  زا  سپ  ایرد  بآ  زا  ناتیاپ  زونه  امش  اما  .وا  دوخ  هرابرد  هن  میدرک  فالتخا  وا  ینیـشناج  هرابرد 

، هدب رارق  ییاه ) تب   ) ینایادخ زین  ام  يارب  دنراد ، ییادخ  ناتـسرپ ، تب  نیا  دیتفگ : ناتربمایپ  هب  هک  دوب  هدشن  کشخ  لیئارـسا  ینب 
(3) .دیتسه درخبان  موق  امش  تفگ : یسوم 

84 ص : 

.تس ادخ  يور  اج  نآ  دینک  يور  تمس  ره  هب  سپ  تسادخ ، نآ  زا  برغم  قرشم و  و  ، 115 هرقب : [ 1 - ] 1
.309 ص177 ، ینارهت ، ینیسح  مشاه  دیس  قیقحت  متشه ، پاچ  دیحوتلا ، هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  قودص ، [ 2 - ] 2

ّثثَج ام  مکّنکل  و  هیف ، هنع ال  انفلتخا  اـّمنإ  هل : مالـسلا ) هیلع  ) لاـقف هیف ! متفلتخا  یّتح  مکیبن  متنفد  اـم  دوهیلا : ضعب  هل  لاـقو  [ 3 - ] 3
، حـلاص یحبـص  قیقحت  هغالبلا ، جـهن   ) .نولهجت موق  مّکنإ  لاقف  ههلآ  مهل  امک  ًاهلإ  انل  لَعجا  : » مکیبنل متلق  یّتح  رحبلا  نم  مکلُجرأ 

(317 تمکح
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روهظون ياهدادیور  یعرش  مکح  نییبت  . 4

ای تشادن  هقباس  ادخ  لوسر  رـصع  رد  هک  دـمآ  یم  شیپ  يا  هزات  لئاسم  یهاگ  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  تلحر  زا  سپ 
هرابرد يرواد  مکح و  زا  هباحص  ناگرزب  هک  دوب  هدیچیپ  يا  هنوگ  هب  ای  دوبن و  نشور  نآ  مکح  ای  هک  داد  یم  خر  يروهظون  هیضق 
ریزگان دراوم ، هنوگ  نیا  رد  .دنتـسناد  یمن  ار  نآ  خساپ  دـش و  یم  شـسرپ  نآرق  تایآ  زا  یخرب  ریـسفت  زا  ای  دـندوب ، ناوتان  اه  نآ 

یهلا تعیرـش  هب  هک  يا  هژیو  یهاـگآ  صاـخ و  قـیمع  ملع  اـب  ترـضح  نآ  دـندرک و  یم  زارد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع يوـس  هب  تسد 
دننام یتیصخش  هباحـص ، نایم  رد  رگا  تسا و  ماما  یگدنز  ناشخرد  ساسح و  طاقن  زا  هطقن  نیا  .درک  یم  لح  ار  لکـشم  تشاد ،

يرواد اضق و  نیزاوم  هب  اه  نآ  نیرتانشآ  تما و  نیرتاناد  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) یمارگ ربمایپ  قیدصت  هب  هک  دوبن  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
.دنام یم  یقاب  يروک  هرگ  لحنیال و  هدقع  تروص  هب  مالسا  ردص  رد  لئاسم  زا  يرایسب  تفر ، یم  رامش  هب 

ربمایپ ناسب  یموصعم  هاگآ و  ماما  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  هک  درک  یم  باـجیا  روهظون  ثداوح  نیمه 
ياـه شیارگ  زا  ار  تما  وا ، هدرتسگ  عیـسو و  ملع  دـشاب و  مدرم  ناـیم  رد  تشاد ، یفاـک  طلـست  مالـسا  عورف  لوصا و  ماـمت  رب  هک 

زج ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  نارای  ماـمت  قیدـصت  هب  گرزب  تبهوم  نیا  دراد و  زاـب  ناـمگ  ساـیق و  هب  لـمع  بولطماـن و 
.دوبن یسک  رد  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

نیا رد  تسا ، سکعنم  خیرات  ثیدح و  ياه  باتک  رد  نآرق  تایآ  زا  يو  بلاج  يراکتبا و  هدافتسا  ماما و  ياه  يرواد  زا  یتمـسق 
: مینک یم  افتکا  یخیرات  هنومن  ود  رکذ  هب  هراب 

نیا دنک ، نایب  ار  یعرش  مکح  تسناوتن  وا  دمآ و  شیپرکبوبا  تفالخ  هرود  رد  هک  يدروم  نیتسخن  ینیلک ، دنـسم  تیاور  هب  .فلا 
بارش هک  ار  يدرم  هک  دوب 
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! یلب داد : خساپ  وا  يدروخ ؟ بارش  ایآ  دیسرپ : وا  زا  رکبوبا  .دندروآ  وا  دزن  دوب ، هدروخ 

؟ يدروخ ار  نآ  ارچ  تسا ، مارح  بارش  تفگ :

رگا و  دنتـسناد ، یم  لالح  ار  نآ  دندروخ و  یم  بارـش  هک  دوب  یموق  نایم  رد  ما  هناخ  مدـش ، ناملـسم  نم  هک  یتقو  زا  داد : خـساپ 
! مدروخ یمن  تسا ، مارح  متسناد  یم 

؟ ییوگ یم  هچ  درم  نیا  هرابرد  تفگ : رمع و  هب  درک  ور  رکبوبا 

.دنک لح  ار  نآ  دناوت  یم  یلع )  ) نسحلاوبا اهنت  تسا ، یلکشم  هلئسم  داد : خساپ  رمع 

.دنک توعد  وا  سلجم  هب  ار  یلع  هک  داد  روتسد  شمالغ  هب  رکبوبا 

اه نآ  زین  ناملـس  هک  یلاح  رد  دندرب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع دزن  ار  مهتم  درم  ریزگان  .دـنک  یم  تواضق  دوخ  هناخ  رد  یلع  تفگ : رمع 
نارجاهم سلاجم  هب  ار  درم  نیا  تفگ : رکبوبا  هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع .درک  لقن  ترضح  يارب  ار  هیضق  ناملـس  .درک  یم  یهارمه  ار 

یسک رگا  هن ؟ ای  تسا  هدناوخ  درم  نیا  يارب  ار  بارش  تمرح  هیآ  اه  نآ  زا  یسک  ایآ  هک  دوش  لاؤس  اه  نآ  زا  ات  تسرفب ، راصنا  و 
نیا هب  رکبوـبا  .تسا  هاـنگ  یب  وا  هدـشن ، هدـناوخ  يو  يارب  بارـش  میرحت  هیآ  رگا  و  دـهدب ، تداهـش  هدـناوخ ، وا  يارب  ار  هیآ  نیا 

.درک دازآ  ار  وا  دادن ، تداهش  سک  چیه  نوچ  درک و  لمع  هیصوت 

نمفأ :... منک يروآدای  ناـنآ  مدوخ و  هراـبرد  ار  هیآ  نیا  دـیکأت  متـساوخ  دومرف : ترـضح  يدرک ، ناـشداشرا  درک : ضرع  ناـملس 
(2).(1) نومکحت فیک  مکل  امف  يدُهی  نأ  ّالإ  يّدهی  نّمأ ال  َعَبَُّتی  نأ  ّقحأ  ّقحلا  یلإ  يدهی 

راهظا وا  دندیسرپ ، ار   (3)« ًّابأ ًهَهِکَف َو  َو   » هیآ يانعم  رکبوبا ، زا  يزور  .ب 

86 ص : 

یمن ناشن  هار  هک  یسک  ای  دریگ  رارق  يوریپ  دروم  تسا  رتراوازس  دنک  یم  يربهر  قح  يوس  هب  هک  یـسک  ایآ  ، 35 سنوی : [ 1 - ] 1
؟ دینک یم  يرواد  هنوگچ  هدش ، هچ  ار  امش  دوش ، تیاده  دوخ  هک  نآ  رگم  دهد 

ص 249 و 216217. ج7 ، یفاکلا ، نم  عورفلا  بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، [ 2 - ] 2
اْنتَبنأف ًاقش * ضرألا  انققش  ّمث  اّبَص * ءاملا  اْنبَبَص  ّانأ  : ) تسا نینچ  هیآ  نیا  دعبام  لبقام و  تایآ  .هاگارچ  هویم و  و  ، 31 سبع : [ 3 - ] 3

(. مکماعنألو مکل  ًاعاتم  ًّابأو * ًههِکف  و  ًابلُغ * قئادحو  ًالخن * ًانوتیز و  و  ًابضقو * ًابنعو  ًابح * اهیف 
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دوصقم اما  مناد  یم  ار  ههکاف  يانعم  میوگب ، مناد  یمن  هک  ار  هچ  نآ  ادـخ ، باتک  هرابرد  رگا  منک  هچ  : » تفگ درک و  یعـالطا  یب 
هایگ و نامه  ّبأ ،»  » هک دناد  یمن  ایآ  هللا ،! ناحبـس  دومرف : دیـسر ، مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما هب  ربخ  نیا  دناد ،» یم  ادخ  ار  ّبأ »  » زا
اه و نآ  ياذغ  هک  دـشاب  یم  تاقولخم  هب  شیاه  تمعن  زا  وا  شیاتـس  عقاو  رد  ّابأو ) ههکفَو   ) دـنوادخ نخـس  نیا  و  تسا ؟ هاگارچ 

(1) .دشاب ناشتایح  همادا  اه و  نآ  ندب  ماوق  بجوم  ات  هدیرفآ  ار  ناشیاهاپراهچ 

یماظن یسایس و  روما  رد  افلخ  اب  هرواشم  يراکمه و  . 5

دیکأت اب  و  تفالخ ، دروم  رد  دوخ  هناضرتعم  عضوم  ظفح  اب  هناگ ، هس  يافلخ  تفالخ  تدم  رد  هفیقـس ، زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
یعامتجا و یماظن ، یسایس ، ياه  هصرع  رد  ناناملـسم ، مالـسا و  یلاع  حلاصم  هدودحم  رد  تما ، تماما  رما  رد  شیوخ  تیولوا  رب 

.دنکب لوبق  یبصنم  تمس و  ًامسر  هک  نآ  نودب  درک ، یم  هنارواشم »  » رودارود و يراکمه  تقو ، يافلخ  اب  یئاضق ،

: درک یم  زاین  ساسحا  يراکمه  نیا  هب  تهج  ود  هب  زین  تفالخ  هاگتسد 

نیا زا  اه ، هلئاغ  اه و  هنتف  عفر  رد  وا  ریبدت  تعاجش و  توبن و  رصع  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع یماظن  ياه  تیلباق  ناشخرد  هقباس  یکی ،
.دننک هبلغ  اه  نارحب  رب  دنناوت  یم  ( مالسلا هیلع  ) یلع يراکمه  اب  هک  دنتشاد  نانیمطا  ور 

، تفالخ هاگتسد  اب  وا  يراکمه  مدع  هباحـص ، نایم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع يالاب  رایـسب  تیعقوم  مارتحا و  هب  هجوت  اب  هک  نیا  رگید 
.تخاس یم  ور  هب  ور  لاؤس  ماهبا و  اب  ار  تفالخ  تیعورشم  تیعقوم و 

رد وا  تیساسح  مالسا و  هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع يزوسلد  هناتخسرس و  يدنبیاپ  زا  هتبلا 

87 ص : 

ص107. داشرإلا ، دیفم ، [ 1 - ] 1
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مالـسا و ساسا  ظفح  رد  یلدـمه  يراکمه و  زا  دـنک ، هفیظو  ساسحا  یلع  رگا  هک  دنتـشاد  نانیمطا  دـندوب و  هاگآ  نانمـشد  ربارب 
، نانمشد عفد  ناناملسم و  يرای  تهج  رد  فلتخم ، عقاوم  رد  ترـضح  نآ  ور  نیا  زا  .تشاد  دهاوخن  غیرد  نیملـسم ، ههبج  تیوقت 
رد .تسا  هدـش  تبث  یخیرات  عبانم  نوتم و  رد  اه  نآ  دانـسا  دـهاوش و  هک  داد  يزاسراک  ياهداهنـشیپ  تشادرب و  يرثؤم  ياه  ماگ 
اج نیا  رد  کنیا  میدرک ، هراشا  دادـترا  نارحب  ندـناشن  ورف  رد  يراکمه  دـننام  اه ، يراکمه  نیا  زا  یـضعب  هب  هتـشذگ  ياه  ثحب 

: میروآ یم  ار  حوتف  اه و  گنج  رد  ماما  ياه  يراکمه  زا  هنومن  دنچ 

نایمور اب  گنج  .فلا 

دیدهت لامش  بناج  زا  ار  مالسا  تموکح  زکرم  هتسویپ  هک  دوب  مور  يروتارپما  مالسا ، ناوج  تموکح  تخـسرس  نانمـشد  زا  یکی 
، ترجه متـشه  لاس  رد  .دوبن  لفاغ  مور  رطخ  رکف  زا  دوخ ، یگدنز  هظحل  نیرخآ  ات  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگربمایپ درک و  یم 
زا اب  مالـسا  هاپـس  یلو  درک ، ماش  ياه  هنارک  هناور  هحاور » نب  هللادـبع   » و هثراح » نب  دـیز  «، » راـّیَط رفعج   » یهدـنامرف هب  ار  یهورگ 

یمارگ ربمایپ  تسکش ، نیا  ناربج  يارب  .تشگزاب  هنیدم  هب  هجیتن  ذخا  نودب  مالسا ، نازابرس  زا  يدادعت  هدنامرف و  هس  نداد  تسد 
، رفس نیا  تشگزاب و  هنیدم  هب  ددرگ ، ور  هب  ور  نمشد  هاپس  اب  هک  نآ  نودب  یلو  دیدرگ ، كوبت  مزاع  نارگ  یهاپس  اب  مهن  لاسرد 
، تشاد یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ربمایپ  رکف  هشیمه  مور  هلمح  رطخ  فصولا  عم  تسا  روکذم  خـیرات  رد  هک  تشاد  یناشخرد  جـیاتن 

یهدـنامرف هب  راـصنا  رجاـهم و  زا  بکرم  یهاپـس  دوب ، هداـتفا  يراـمیب  رتسب  رد  هک  یگدـنز  ياـه  هظحل  نیرخآ  رد  تهج  نیمه  هب 
ناگرزب زا  يدادـعت  ياه  ییوج  هناـهب  رثا  رد  هاپـس  نیا  .دـنوش  ماـش  ياـه  هنارک  راپـسهر  هک  داد  بیترت  هثراـح  نب  دـیز  نب  هماـسا 

، دوب هدز  ودرا  هنیدم  يرتمولیک  دنچ  رد  مالـسا ، هاپـس  هک  یلاح  رد  ربمایپ ، تفگن و  كرت  ار  هنیدم  هماسا ، ِیناوج  دروم  رد  هباحص 
....تسب ورف  ناهج  زا  مشچ 

88 ص : 
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ار روما  مامز  هک  رکبوبا  .دییارگ  شمارآ  هب  نارحب ، زا  دعب  رکبوبا ، تفالخ  تیبثت  اب  هنیدم  یسایس  ياضف  ربمایپ ، تشذگرد  زا  سپ 
، درک هرواشم  هباحـص  زا  یهورگ  اب  ور  نیا  زا  دوب ، لد  ود  ًالماک  هماسا ) هاپـس  مازعا   ) ربماـیپ ناـمرف  يارجا  رد  دوب ، هتفرگ  تسد  هب 
درک و قیوشت  ربمایپ  روتـسد  يارجا  رب  ار  وا  ماما  تخادرپ ، هرواشم  هب  ماما  اب  ماجنارـس  تخاسن ، عناق  ار  وا  هک  دنداد  يرظن  مادکره 
(1) .يداد تراشب  ریخ  هب  يدز و  یکین  لاف  تفگ : دش و  لاحـشوخ  ماما ، قیوشت  زا  هفیلخ  .دش  یهاوخ  زوریپ  ینک  دربن  رگا  دوزفا :

تسکش ار  نانآ  درک و  هلمح  نمشد  هاپـس  هب  مور  نیمزرـس  رد  هماسا  .تخاس  هناور  ار  هماسا  رکـشل  وگوتفگ ، نیا  لابند  هب  رکبوبا 
(2) .تشگ زاب  هنیدم  هب  ناشخرد  يزوریپ  حتف و  اب  تشک و  ار  شردپ  لتاق  درک و  ریسا  ار  یهورگ  داد و 

دنواهن گنج  .ب 

هب کنیا  .دوب  هفیلخ  یعامتجا  یملع و  یـسایس و  تالکـشم  زا  يرایـسب  ياـشگهرگ  مهم و  رواـشم  زین  مود  هفیلخ  نارود  رد  ماـما 
: مینک یم  هراشا  تسا ، هدرک  هدافتسا  یسایس  لئاسم  رد  ماما  رکف  زا  مود  هفیلخ  هک  يدراوم  زا  هنومن  کی 

زا يزوریپ  حتف و  ماجنارس  هک  داد  خر  ناریا  نایماظن  مالسا و  هاپس  نایم  یتخـس  دربن  هیـسداق »  » نیمزرـس رد  يرجه  هدراهچ  لاسرد 
ششوپ ریز  قارع  رسارس  يزوریپ ، نیا  اب  .دیسر  لتق  هب  یهورگ  اب  ناریا  ياوق  لک  هدنامرف  داز » خّرَف  متسر   » دیدرگ و ناناملسم  ِنآ 

نارس تفرگ و  رارق  ناناملسم  فرصت  رد  دوب ، یناساس  نیطالس  تموکح  ّرقم  هک  نئادم »  » دمآ و رد  مالسا  یماظن  یـسایس و  ذوفن 
دنک يورشیپ  مک  مک  مالسا  هاپس  هک  دنتشاد  نآ  میب  ناریا  یماظن  نارس  نارواشم و  .دندرک  ینیشن  بقع  روشک  لخاد  هب  ناریا  هاپس 

دصکی یهاپس  ناریا ، هاشداپ  درگدزی » ، » یکانرطخ هلمح  نینچ  اب  هلباقم  يارب  .دروآ  رد  دوخ  فرصت  هب  ار  روشک  رسارس  و 

89 ص : 

(. ص39 ج3 ، یبوقعی ، خیرات  یبوقعی ، حضاو  نبا   ) .ریخب ترشب  لاقف  ترفظ ، تلعف  نا  [ 1 - ] 1
ص 444. هعیشلا ، تاقبط  یف  هعیفرلا  تاجردلا  یندم ، ناخیلع  دیس  [ 2 - ] 2
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ندوب دـعاسم  تروص  رد  یتـح  دریگب و  ار  یناـهگان  هلمح  عون  ره  ولج  اـت  داد  بیترت  نازوریف »  » یهدـنامرف هب  يرفن  رازه  هاـجنپ  و 
.دنزب یمجاهت  هلمح  هب  تسد  عضو ،

تشون و رمع  هب  يا  همان  تشاد ،) رایتخا  رد  ار  هفوک  تموکح  هک  رسای » رامع   » یلقن هب  و   ) مالسا ياوق  لک  هدنامرف  صاّقو ،» دعس  »
نمـشد هک  نآ  زا  شیپ  دـننک و  زاغآ  ار  دربن  هک  دـنا  هدامآ  هفوک ، هاپـس  دوزفا : تخاس و  هاگآ  نمـشد  ياـه  کـیرحت  زا  ار  هفیلخ 

.دننز هلمح  هب  تسد  نمشد  باعرا  يارب  نانآ  دنک ، گنج  هب  عورش 

رد دیوگ و  كرت  ار  هنیدم  دهاوخ  یم  هک  نیا  رب  ینبم  دوخ  میمصت  زا  ار  نانآ  درک و  عمج  ار  هباحص  نارس  تفر ، دجسم  هب  هفیلخ 
« هحلط  » عـقوم نیا  رد  .تخاـس  هاـگآ  دریگب ، تسد  هـب  ار  هاپـس  يربـهر  هـطقن  نآ  زا  و  دـیآ ، دورف  هفوـک  هرـصب و  ناـیم  يا  هـقطنم 
زا سپ  .دش  یم  مامشتسا  نآ  زا  یبوخ  هب  یسولپاچ  ّقلمت و  يوب  هک  تفگ  ینانخس  درک و  قیوشت  راک  نیا  رب  ار  هفیلخ  تساخرب و 

دوخ هقطنم  یگمه  هک  سیونب  نمی  ماش و  هاپس  هب  دوزفا : هکلب  درک ، قیوشت  هنیدم  كرت  هب  ار  هفیلخ  اهنت  هن  تساخرب و  نامثع »  » وا
(« مالـسلا هیلع  ) نانمؤمریما  » عقوم نیا  رد  .يوش  ور  هب  ور  نمـشد  اـب  یناوتب  هوبنا  عمج  نیا  اـب  وت  دـندنویپب و  وت  هب  دـننک و  كرت  ار 

: دومرف تساخرب و 

زوریپ ار  نآ  هک  تس  ادـخ  نید  نیا  تسا ، هتـشادن  تیعمج  یمک  دوـخ و  ینوزف  هب  یگتـسب  مالـسا )  ) رما نـیا  تسکـش  يزوریپ و 
، دنکب عولط  دیاب  هک  اجره  هب  دیسر و  دسرب ، دیاب  هک  اج  نآ  هب  هک  نآ  ات  درک  يرای  هدامآ و  ار  نآ  دوخ  هک  تسوا  هاپس  تخاس و 
هدیناشوپ و لمع  هماج  دوخ  هدعو  هب  دـنوادخ  هک  میناد  یم  و  تسا ، هدـش  هداد  يزوریپ  هدـعو  ام  هب  دـنوادخ  هیحان  زا  .درک  عولط 

.دهد یم  دنویپ  مه  هب  هدروآ  درگ  ار  اه  نآ  هک  تسا  اه  هرهم  هتشر  نوچمه  راد ، مامز  تیعقوم  .درک  دهاوخ  يرای  ار  شیوخ  هاپس 
.دیشخب ماظن  ون  زا  هدرک و  يروآ  عمج  ار  اه  نآ  ناوت  یمن  زگره  سپس  دنوش و  یم  هدنکارپ  اه  هرهم  دلسگب ، مه  زا  هتشر  رگا 

90 ص : 
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ناوارف و مالسا ، يورین  اب  اما  تسا ، مک  دادعت ، رظن  زا  برع  هچرگا  زورما ،

هلیسوهب ار  هعماج  بایسآ ، گنـس  روحم  نوچمه  هفیلخ )  ) وت نیا  ربانب  .تسا  دنمورین  زیزع و  یگنهامه ، داحتا و  عامتجا و  وترپ  رد 
نیا زا  ًاصخـش  رگا  اریز  زاس ، روهلعـش  نانمـشد  يارب  ار  گنج  شتآ  دربن ، رد  ناـنآ  يراـکمه  اـب  و  روآ ، رد  شدرگ  هب  ناناملـسم 

، يا هتشاذگرس  تشپ  هچ  نآ  هاگ  نآ  و  درب ، دهاوخ  نوریب  تنامرف  راب  ریز  زا  رس  فانکا ، فارطا و  زا  برع  يوش ، جراخ  نیمزرس 
( ربهر  ) هشیر ساـسا و  نیا  تفگ : دـنهاوخ  داـتفا ، وت  رب  اـه  مجع  مشچ  ادرف  رگا  .يراد  ور  شیپ  رد  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  زا  رت  مهم 

وت يدوباـن  رد  عمط  وـت و  اـب  هزراـبم  رد  ار  ناـنآ  رکف ، نیا  و  دـیوش ، یم  تحار  دـینک ، عـطق  ار  تخرد  نیا  هشیر  رگا  تسا ، برع 
عوضوم نیا  زا  دـنوش و  یم  هدامآ  ناناملـسم  اـب  گـنج  يارب  ناـنآ  یتفگ  هک  نیا  اـما  .تخاـس  دـهاوخ  رت  تخـسرس  رت و  صیرح 

ینوزف هب  هک  نیا  اما  .تسا  رتاناوت  ددنـسپ ، یمن  هچ  نآ  رییغترب  وا  دراد و  شوخان  ار  راک  نیا  وت  زا  شیب  دنوادخ  هک  نادب  ینارگن ،
يرای و رب  هکلب  میدرک ، یمن  هیکت  دارفا  دادعت  يور  اهدربنرد ، هتـشذگ ، رد  ام ، هک ) نادـب  ، ) يدرک هراشا  نمـشد  نازابرـس  دادـعت 

(1) ( . میدش یم  مه  زوریپ  و   ) میدرک یم  باسح  يدنوادخ  کمک 

(2) .دش فرصنم  نتفر  زا  دیدنسپ و  ار  وا  رظن  ماما ، نانخس  ندینش  زا  سپ  رمع 

سدقملا تیب  حتف  .ج 

حتف زا  سپ  وا  .دوب  نایمور  اب  ییورایور  رد  تاماش  رد  یماظن  تایلمع  هدـنامرف  رمع ، فرط  زا  حارج ، هدـیبعوبا  هک  دـش  هتفگ  ًالبق 
؟ سدقملا تیب  هب  ای  دنک  هلمح   (3) هیراسیق هب  ایآ  هک  درک  فیلکت  بسک  هفیلخ  زا  يا ، همان  یط  قشمد ،

91 ص : 

جهنرب يا  هدرـشف  ایوگ و  همجرت  رفعجدـمحم ، یماما ، و )  ) اضر دـمحم  یناـیتشآ ،  146 هبطخ حلاص ، یحبـص  هغالبلا ، جهن  [ 1 - ] 1
هبطخ 146. ص125 ، ج2 ، هغالبلا ،

، ریثک نبا  ظفاح  ص8 ; ج3 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  ص237 ; ج4 ، كولملاو ، ممألا  خیرات  ریرج ، نبدـمحم  يربط ، [ 2 - ] 2
 . ص107 ج7 ، هیاهنلا ، هیادبلا و 

ص ج4 ، نادلبلا ، مجعم  يومح ، توقای   ) .تسا هدوب  ماش  يایرد  لحاس  رد  نیطسلف ، یحاون  رد  مهم  گرزب و  ياهرهـش  زا  [ 3 - ] 3
(. 421

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 106 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_91_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_91_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_91_3
http://www.ghaemiyeh.com


هدب روتسد  هدیبعوبا  هب  : » تفگ خساپ  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع .تخادرپ  هرواشم  هب  ناناملـسم  اب  هراب  نیا  رد  همان ، تفایرد  زا  سپ  رمع 
اب سدقملا  تیب  حتف  زا  سپ  .تسا  میمصت  نیرت  گرزب  نیرتهب و  نیا ; دنک ، هرـصاحم  ار  نآ  هدرک  تکرح  سدقملا  تیب  يوس  هب 

«. تسا هداد  ربخ  نم  هب  ادخ  لوسر  ار  نیا  دش ، دهاوخ  حتف  هللاءاش  نا  هک  دوش  هیراسیق  حتف  مزاع  شنایرکشل 

ربمایپ يومع  رـسپ  داهنـشیپ  نیا ; هک  ارچ  دوش ، سدقملا  تیب  حـتف  مزاع  هک  داد  عالطا  هدـیبعوبا  هب  دیدنـسپ و  ار  داهنـشیپ  نیا  رمع 
(1) .تسا

تدش هب  رهش  یحیسم  مدرم  اما  درک ، هرصاحم  ار  رهش  نیا  دش و  سدقملا  تیب  مزاع  مالسا  هاپـس  اب  رمع  روتـسد  هب  حارج  هدیبعوبا 
ماجنارس .دنداتفا  تمحز  هب  ناراب  فرب و  امرس و  رثا  رد  ناناملسم  دیـشک و  لوط  هام  راهچ  تدم  هرـصاحم  نیا  و  دندرک ، تمواقم 

اب دیاب  همان  حلـص  نیا  اما  دنوش ، میلـست  يا  همان  حلـص  اب  دنرـضاح  هک  دـنداد  عالطا  ناناملـسم  یماظن  ناهدـنامرف  هب  رهـش  ناگرزب 
.دریگب تروص  ناناملسم  هفیلخ  صخش  روضح 

یهاوخرظن سدـقملا  تیب  هب  نتفر  دروم  رد  ناناملـسم  زا  وا  و  دـیناسر ، هنیدـم  رد  رمع  عالطا  هب  یکیپ  طسوت  ار  عوضوم  هدـیبعوبا 
نیا و  دـنا ، هدرک  یتـساوخرد  نینچ  سدـقملا  تیب  مدرم  تفگ : مالـسلا ) هیلع  ) یلع اـما  دـیزرو ، تفلاـخم  رما  نیا  اـب  ناـمثع  درک ،

.تسا ناناملسم  يارب  يزوریپ  کی  تساوخرد ،

ياضما اب  رهش  یحیسم  مدرم  یلبق ، ياهوگوتفگ  قبط  (2) و  .دش سدقملا  تیب  راپسهر  تفریذپ و  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع رظن  هفیلخ 
(3) .دندش میلست  حلص  نامیپ 

یـصقألادجسم دوجو  هب  هجوت  اب  مه  یماظن و  رظن  زا  مه  ناناملـسم ، يارب  هک  سدقملا  تیب  حتف  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هنوگ  نیدب 
زا هک  رهش ، نآ  رد  ناناملسم ) تسخن  هلبق  )

92 ص : 

ص 220. ج1 ، نامه ، يدقاو ، [ 1 - ] 1
ص 226227. ج1 ، ماشلا ، حوتف  يدقاو ، [ 2 - ] 2

ص 144. نادلبلا ، حوتف  يرذالب ، ص 136137 ; ج2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 158 160 ; ج4 ، كولملاو ، ممألا  خیرات  يربط ، [ 3 - ] 3
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.تشاد مهس  دوب ، رادروخرب  يرایسب  تیمها 

يارب یلع )  ) نسحلاوبا دیایب و  شیپ  یلکـشم  هک  مرب  یم  هانپ  ادـخ  هب  تفگ : یم  رمع  هک  دوب  اه  ییاشگ  هرگ  هنوگ  نیا  هب  هجوت  اب 
(2).(1) دشاب هتشادن  روضح  نآ  لح 

تداهش ات  تفالخ  زا  . 5

( مالسلا هیلع  ) نانمؤمریما اب  تعیب  یگنوگچ 

دارفا نتـشامگ  نینچمه  لاملا و  تیب  رد  عورـشم  ریغ  دـص  رد  دـص  زاجمریغ و  ياه  فرـصت  يرادا ، یلام و  داسف  لابند  هب  ناـمثع 
و راـصنا ، رجاـهم و  زا  معا  هتـسیاش  دارفا  ندز  راـنک  رثا  رب  هرخـألاب  یتلود و  بصاـنم  سأر  رد  دوخ  ناـشیوخ  هیما و  ینب  زا  قیـالان 
ررکم و ياـه  تساوـخرد  اـه و  ضارتـعا  هب  نوـچ  تخیگنارب و  ار  مدرم  مشخ  هیما ، ینب  تسد  هب  یمالـسا  تما  تاردـقم  ندرپـس 
هب يو  تموکح  دضرب  بالقنا  شروش و  ماجنارس  دادن ، رثا  بیترت  دساف ، نارادنامرف  نارادناتسا و  رییغت  دروم  رد  ناناملسم  عورشم 

تموکح ظاحل  نیا  زا  .دـندرک  تعیب  تفالخ  ناونع  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اب  مدرم  سپـس  دـیدرگ و  وا  لتق  هب  رجنم  دـمآ و  دوجو 
ملاظم دـسافم و  ّدـض  رب  مدرم  شروش  لصاح  یبالقنا و  تموکح  کی  دـمآ ، راک  يور  نامثع  لتق  زا  سپ  هک  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع

.دوب نیشیپ  تموکح 

هللا یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هک  ناورم »  » شرـسپ اب  ار  صاعلا » یبا  نب  مکح   » يو هک  دوب  نیا  نامثع  تموکح  داسف  ياه  هنومن  زا  یکی 
هدرکن ادـیپ  ار  يو  ندـنادرگرب  تأرج  ناـشتموکح  ناـمز  رد  رمع  رکبوـبا و  یتـح  دوـب و  هدرک  دـیعبت  فئاـط  هب  ار  يو  ( هلآو هیلع 

تیلوئسم یتح  درک و  جیوزت  ناورم  هب  ار  دوخ  رتخد  دنادرگرب و  هنیدم  هب  دندوب ،

93 ص : 

هیشاح رد   ) باحـصألا هفرعم  یف  باعیتسإلا  ربلادبع ، نبا  ص 509 ; ج2 ، هباحصلا ، زییمت  یف  هباصإلا  ینالقـسع ، رجح  نبا  [ 1 - ] 1
ص 39. ج3 ، هباصإلا ،)

هب دوش  عوجر  نانآ ، اب  ترـضح  نآ  تابـسانم  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اب  ءافلخ  ياه  هرواـشم  هنیمز  رد  رت  شیب  یهاـگآ  يارب  [ 2 - ] 2
.فراعم رشن  رتفد  مق ، یئاوشیپ ، يدهم  مالسا ، خیرات  باتک  مود  دلج 
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فرط زا  زور  هن  لهچ و  تدـم  هب  نامثع  هناخ  .تخیگنارب  ار  مدرم  مشخ  عوضوم  نیا  و  درپس ، ناورم  هب  ار  تفالخ  يرادرتفد  هرادا 
.تخیگنا یم  رب  ار  مدرم  مشخ  رت  شیب  ناورم  دـهدب ، ناـشن  شمرن  تساوخ  یم  ناـمثع  عقوم  ره  (1) و  .دوب هرصاحم  رد  نویبالقنا 

.دندناسر لتق  هب  ار  وا  دنتخیر و  نامثع  هناخ  هب  نیگمشخ ، ناناملسم  ماجنارس 

( مالسلا هیلع  ) یلع ناشخرد  تیعقوم 

اه نابز  رـس  رب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع مسا  نامثع ، هناخ  هرـصاحم  تدـم  رد  دـنچره  دـندوب و  نامثع  ندز  رانک  رکف  رد  اهنت  نویبالقنا 
.دندش ور  هب  ور  هفیلخ  باختنا  لکشم  اب  هزات  دنتشک ، ار  نامثع  هک  یتقو  اذل  دنتشادن ، هدنیآ  يارب  ینشور  همانرب  اما  دوب ،

دعـس ریبز و  هحلط ، نامثع ، فوع ، نب  نمحرلادبع  یلع ، زا : دندوب  ترابع  هک  يرفن  شـش  ياروش  ياضعا  نایم  زا  رگید ، فرط  زا 
زا ( مالسلا هیلع  ) یلع دوجوم ، رفن  راهچ  نیب  رد  دندوب و  هتفر  ایند  زا  نامثع  فوع و  نب  نمحرلادبع  ینعی  نانآ  زا  رفن  ود  صاقو ، نب 

مدرم انعم  نیمه  و  دندیسر ، یمن  وا  هیاپ  هب  نانآ  زا  مادک  چیه  مالسا ، رد  ناشخرد  هقباس  تلیضف و  ثیح  زا  دوب و  رت  بوبحم  همه 
.دیناشک یم  ( مالسلا هیلع  ) یلع يوس  هب  رت  شیب  ار 

شحاف يربخ  یب  يرود و  زین  و  دوب ، هداد  خر  نامثع  نامز  رد  هک  ییاه  ینوگرگد  هظحالم  عاضوا و  یبایزرا  اب  مالسلا ) هیلع  ) یلع
لکشم رایـسب  نامثع ، تموکح  نارود  یگدولآ  داسف و  زا  دعب  ندرک  تموکح  هک  تسناد  یم  بوخ  لیـصا ، مالـسا  زا  ناناملـسم 

هک یتقو  ور  نیا  زا  .دننک  یمن  لمحت  ار  وا  تلادـع  دـنور و  یمن  وا  رظن  دروم  تاحالـصا  راب  ریز  موق ، نارـس  هژیوهب  مدرمو ، تسا 
.تفریذپن دندرک ، تعیب  داهنشیپ  ترضح  هب  نویبالقنا 

94 ص : 

ص 346. ج2 ، بهذلا ، جورم  يدوعسم ، [ 1 - ] 1
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نیا لاـح ، نیع  رد   (1) .دـنراد فالتخا  هعقاو  زور  دروم  رد  اما  دـش ، هتـشک  يرجه  لاس 35  هجحیذ  رد  نامثع  ناـخروم ، قاـفتا  هب 
زور دنچ  نیا  رد   (2) .تسا هدوب  هلصاف  زور  جنپ  راهچ  مک  تسد  مالسلا ) هیلع  ) یلع اب  مدرم  تعیبو  وا  لتق  نیب  هک  تسا  ملسم  هتکن 

ار دوخ  نادنچ  وا  یلو  دندرک ، یم  هعجارم  ترضح  هب  بالقنا  ناربهر  تدم ، نیا  رد  .دندرب  یم  رس  هب  یفیلکتالب  ّریحت و  رد  مدرم 
نیا اب  دـید و  یم  دـعاسمان  تفالخ  لوبق  يارب  ار  عاضوا  هک  اـج  نآ  زا  دـندرک ، یم  تعیب  لوبق  تساوخرد  نوچ  داد و  یمن  ناـشن 

: دومرف یم  تسناد ، یمن  مامت  دوخ  رب  ار  تجح  داهنشیپ 

ینوگانوگ تاهج  فلتخم و  ياه  هرهچ  هک  میور  یم  یعضو  لابقتسا  هب  ام  اریز  دیورب ، يرگید  صخش  غارـس  هب  دیراذگاو و  ارم  »
هریت ار  مالسا  ناهج  ياضف  داسف ، ياهربا  دننام ، یمن  تباث  اه  لقع  راوتـسا و  رما  نیا  رب  اه  لد  تسا ،) هدیچیپو  مهبم  عاضوا   ) دراد
راـتفر امـشاب  شیوخ  ملع  قبط  رب  منک ، تباـجا  ار  امـش  توعد  رگا  هک  دیـشاب  هاـگآ  .تسا  هدـنام  هتخانـشان  میقتـسم  هار  هتخاـس و 

زا یکی  دـننام  مه  نم  دـینک ، اهر  ارم  رگا  اما  داد ، مهاوخن  ارف  شوگ  نارگ  تمـالم  شنزرـس  نآ و  نیا و  نخـس  هب  درک و  مهاوخ 
نآ زا  رتهب  مشاب  ناترواشم  ریزو و  نم  و  مشاب ، امش  بختنم  هفیلخ  هب  تبـسن  امـش  زا  رت  عیطم  رتاونـش و  نم  دیاش  دوب ، مهاوخ  امش 

تسا

95 ص : 

: دیوگ یم  يدوعـسم  یلو  ص 165 ) ج2 ، یبوقعی ، خیرات   ) دـناد یم  لاس 35  هجحیذ  زور 18  رد  ار  ناـمثع  لـتق  یبوقعی ، [ 1 - ] 1
(. ص346 ج2 ، بهذلا ، جورم   ) دش هتشک  هجحیذ  زا  هدنام  زور  هس  نامثع 

ربانب دش ،» هدـیزگرب  تفالخ  هب   35 لاس هجحیذ  زا  هدنام  بش  تفه  هبنـش ، هسزور  مالـسلا ) هیلع  ) یلع : » دسیون یم  یبوقعی  [ 2 - ] 2
( مالـسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  اب  مدرم  دش ، هتـشک  نامثع  هک  يزور  : » دیوگ یم  يدوعـسم  یلو  تسا ، هدوب  هلـصاف  زور  جنپ  نیا 
« تفرگ ماجنا  يو  اـب  یمومع  تعیب  ناـمثع  لـتق  زا  سپ  زور  راـهچ  دـنیوگ : : » دـیوگ یم  رگید  هحفـصرد  هاـگ  نآ  دـندرک » تعیب 

نامه رد 25  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع اب  تعیب  هجحیذ و  خیرات 18  رد  ار  نامثع  لتق  ریثا  نبا  ص 349 و 350 . ) ج2 ، بهذلا ، جورم  )
هب هنیدم  مدرم  نامثع ، لتق  زا  سپ  هک  دنک  یم  حیرـصت  هحفص 192  رد  و  ص179 و194 ) ج3 ، خیراتلا ، یف  لماکلا   ) دـناد یم  هام 

.درک یم  هرادا  برح » نب  یقفاغ   » مان هب  یصخش  ار  رهش  روما  تدم ، نیا  رد  دندرب و  یم  رس  هب  یفیلکتالب  رد  زور  جنپ  تدم 
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(1) مدرگ .» ناتربهر  ریما و  هک 

ِقاتشم نیشیپ و  ملاظم  زا  هتسخ  مدرم  لیـس  تفای و  شیازفا  ناناملـسم  هناّرـصم  ياه  تساوخرد  دش و  دایز  اهدمآ  تفر و  نوچ  اما 
جهن ياج  دنچ  رد  ماما  .تفریذـپ  ار  مدرم  تعیب  ریزگان  درک و  هفیظو  ساسحا  ماما  دـیدرگ ، ریزارـس  ترـضح  هناخ  ِرد  هب  تلادـع 

: دیامرف یم  هلمج  نآ  زا  .تسا  هدومن  دای  تعیب ، تساوخرد  ماگنه  مدرم ، يراشفاپ  روشرپ و  لابقتسا  زا  هغالبلا 

، دندروآ موجه  نمرب  دریگرب ; اه  نآ  رس  زا  راسفا  هتخاس و  ناشیاهر  نابراس  دنـسرب و  بآ  هب  هک  یماک  هنـشت  نارتش  دننامه  مدرم  »
دنهاوخ لتق  هب  ار  رگید  یخرب  یخرب ، ای  تشک ، دنهاوخ  ارم  مدرک  نامگ  هک  نانچنآ  دندروآ  یم  راشف  دندز و  یم  هنت  رگیدکی  هب 

« .دوبر ممشچ  زا  ار  باوخ  هک  يروط  هب  مدیجنـس  ار  شتاهج  همه  مدرک ، ور  ریز و  ار  تفالخ ) لوبق   ) عوضوم نیا  سپـس  دیناسر ،
(2)

ناجیه روش و  یلاحـشوخ و  زا  ییایوگ  يولبات  هتخاس  مسجم  ار  دوخ  شیوخ  درگ  رب  مدرم  ماـحدزا  روشرپ  هنحـص  رگید  ياـج  رد 
: دیامرف یم  دنک و  یم  میسرت  ترضح ، نآ  طسوت  تعیب  لوبق  ربخ  تفایرد  زا  سپ  مدرم 

نآ زا  سپ  مدیـشک ، بقع  ار  نآ  نم  دیدیـشک و  دوـخ  يوـس  هب  ار  نآ  امـش  متـسب ، نم  دـیدوشگ و  تـعیب ) يارب   ) ار متـسد  امـش  »
نآ دیدمآ ، درگ  نم  فارطا  رد  دننز ، یم  هنت  رگیدکی  هب  دننک و  یم  هلمح  روخشبآ  هب  ندروخ  بآ  زور  هک  هنـشت  نارتش  نوچمه 

! دنتفر اپ  تسد و  ریز  نافیعض  و  داتفا ، مشود  زا  ابع  دش ، هراپ  مشفک  دنب  هک  نانچ 

نیشن هناخ  ناریپ  دندوب ، هدمآ  دجو  هب  نالاسدرخ  هک  تشاد  تدش  نانچ  نم ، اب  تعیب  رطاخ  هب  مدرم  یلاحـشوخ  رورـس و  زور  نآ 
نیا هدهاشم  يارب  نارامیب  و  دندوب ، هداتفا  هار  هب  تعیب  هرظنم  ندید  يارب  نازرل  ياپ  اب 

96 ص : 

هبطخ 92. حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  [ 1 - ] 1
هبطخ 54. كردم ، نامه  [ 2 - ] 2
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(1) «. ...دندوب هدیزخ  نوریب  يرامیب  رتسب  زا  هنحص 

: تسا هتفگ  نخس  تفالخ  لوبق  زمر  هرابرد  زین  مدرم و  روش  رپ  لابقتسا  هنیمز  رد  زین  هیقشقش »  » هبطخ رد  ماما 

موجه نم  يوس  هب  فرط  ره  زا  مکارت ، ماحدزا و  اـب  راـتفک ، ياـه  لاـی  نوچمه  مدرم  هک  دوب  نیا  دـنکفا ، ساره  هب  ارم  هک  يزیچ  »
هلگ دـننام  و  دـش ، هراپ  ما  هماـج  فرط  ود  ، (2) دندـنام اـپ  تسد و  ریز  نیـسح  نسح و  هک  يروـط  هب  دـندرک  هطاـحا  ارم  هدروآ و 

تعیب يارب  تیعمج  نآ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دیرفآ ، ار  ناسنا  تفاکش و  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  دنگوس  .دندش  عمج  نم  رود  دنفسوگ 
هتفرگ تّما  ياملع  زا  دنوادخ  هک  ینامیپ  دوبن  رگا  دـش و  مامت  تجح  تهج  نیا  زا  دنتـساخرب و  يرای  هب  هدـش و  عمج  مدرگادرگ 
فرص نآ  زا  متخاس و  یم  اهر  ار  تفالخ  رتش  راسفا  نم  دننکن ، توکس  ناگدیدمتس  یگنسرگ  نارگمتس و  يروخرپ  ربارب  رد  هک 

زین راب  نیا  متفر ، رانک  هتـشذگ  هفیلخ  هس  نارود  رد  هک  نانچمه   ) مدرک یم  باریـس  شزاغآ  ماج  اب  ار  نآ  ناـیاپ  مدومن و  یم  رظن 
(3) .تسا » رت  شزرا  یب  ُزب ، ینیب  بآ  زا  نمرظن  رد  امش  يایند  هک  دیدیمهف  یم  بوخ )  ) تقو نآ  متفر ) یم  رانک 

ههبج هس  رد  دربن 

تخس و یهورگ  رب  دوب ، یمالسا  لیصا  ياه  تنس  يایحا  يرگداد و  لدع و  رـسارس  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع يراد  مامز  تفالخ و 
«، نیثکان  » اب هناگ  هس  ياهدربن  هب  ماجنارـس  اه  تفلاخم  نیا  .دـیدرگ  لیکـشت  وا  تموکح  ربارب  رد  یفلاـخم  فوفـص  دـمآ و  نارگ 

هناگادج کیره  دروم  رد  ًالیذ  هک  دیدرگ  رجنم  نیقرام »  » و نیطساق » »

97 ص : 

هبطخ 229. باتک ، نامه  حلاص ، یحبص  [ 1 - ] 1
اپ ماهبا  تشگنا  ار  نسح  یخرب ، یلو  تسا  نیـسح  نسح و  يانعم  هب  ًالامتحا  هک  تسا  نانـسحلا » َئِطُو   » ماـما نانخـس  نتم  [ 2 - ] 2

ص200. دیدحلا ج1 ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  هب : ك.ر  .دنا  هدرک  انعم 
هبطخ 3. باتک ، نامه  حلاص ، یحبص  [ 3 - ] 3
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: میهد یم  يرصتخم  حیضوت 

نیثکان اب  دربن 

هرـصب و ییاورنامرف  ياضاقت  دـندوب ، هدرک  تعیب  یلع  اب  هک  ْرَیبُز  هحلط و  هک  داد  خر  تهج  نیا  زا  نانکـش ) نامیپ   ) نیثکان اـب  دربن 
هکم مزع  هب  ار  هنیدـم  دـنراد ، هرمع  دـصق  هک  نیا  هناهب  هب  ود ، نآ  .درکن  تقفاوم  ناـنآ  تساوخرد  اـب  ماـما  یلو  دنتـشاد ، ار  هفوک 

هناـهب هب  هشئاـع  هارمه  هداد ، لیکـشت  یـشترا  ناـیوما ، طـسوت  هدـش  تراـغ  لاـملا  تـیب  زا  هدافتـسا  اـب  اـج  نآ  رد  دـندرک و  كرت 
كرت نانآ  یبوکرـس  مزع  هب  ار  هنیدم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع .دـندومن  فرـصت  ار  اج  نآ  دـندش و  هرـصب  راپـسهر  نامثع ، یهاوخنوخ 
گنج نامه  نیا  تفای و  نایاپ  نیثکان  تسکش  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع يزوریپ  اب  هک  داد  خر  يدیدش  دربن  هرصب  یکیدزن  رد  تفگ و 

.داد خر  يرجه  لاس 36  رد  دربن  نیا  .دراد  يا  هدرتسگ  تشذگرس  دوخ  يارب  خیرات  رد  هک  تسا  لمج 

نیطساق اب  دربن 

تفالخ هب  ماما  یتقو  .دوب  هدـید  هیهت  ماـش  رد  دوخ  يارب  ار  تفـالخ  تامدـقم  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع تفـالخ  زا  لـبق  اهتدـم  هیواـعم 
هک دـش  نآ  فالتخا  نیا  هجیتن  .درکن  تقفاوم  ماش  تموکحرب  وا  ياقبا  اب  زین  هظحل  کـی  و  درک ، رداـص  ار  وا  لزع  ناـمرف  دیـسر ،
اب هیواعم  اما  دوش ، زوریپ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هاپـس  هک  تفر  یم  دـنتخادرپ و  دربن  هب  نیفـص »  » مان هب  ینیمزرـس  رد  ماش  قارع و  هاـپس 

نارای بناج  زا  دایز  رارـصا  زا  سپ  ماجنارـس  .دروآدـیدپ  شروش  فالتخا و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نازابرـس  نایم  رد  یـصاخ  گـنرین 
هعلاطم نیملسم  مالسا و  حلاصم  هرابرد  نانآ  هک  داد  صاع  ورمع  يرعشا و  یسوموبا  ّتیمکح  هب  نت  راچان  ماما  مالسلا ،) هیلع  ) یلع

، تفریذپ یمن  رگا  هک  دیـسر  يا  هیاپ  هب  تیمکح  هلئـسم  نتفریذـپ  تهج  نانمؤمریما  يور  راشف  .دـنراد  مالعا  ار  دوخ  رظن  دـننک و 
دوب رارق  هک  يدعوم  ندیسر  ارف  زا  سپ  .دندش  یم  ور  هب  ور  يدیدش  نارحب  اب  ناناملـسم  دش و  یم  هتـسسگ  وا  تایح  هتـشر  دیاش 

، صاعورمع دنراد ، زاربا  ار  دوخ  رظن  نیمکح 

98 ص : 
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زا يدادـعت  تـیمکح ، يارجاـم  زا  سپ  .تخاـس  راکـشآ  ناـگمه  رب  ار  هیواـعم  هناـیذوم  هـشقن  رما  نـیا  داد و  بـیرف  ار  یــسوموبا 
يو رب  دوخ  هک  یتیمکح  لوبق  رطاخ  هب  ار  ماما  دـندرک و  جورخ  ناشیا  دـضرب  دـندوب ، هارمه  یلع  ترـضح  اب  ًـالبق  هک  یناناملـسم 

.داد خر  يرجه   37 لاس رد  نیطساق  اب  دربن  .دنداد  رارق  داقتنا  دروم  دندوب ، هدرک  لیمحت 

نیقرام اب  دربن 

دوـخ راـک  زا  زور  دـنچ  زا  سپ  یلو  دـندرک ، تیمکح  شریذـپ  هب  راداو  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  دـندوب  یهورگ  ناـمه  نیقراـم ،
دهع ضقن  دنکـشب و  ار  دوخ  نامیپ  هک  دوبن  یـسک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اما  دندش ، ماما  فرط  زا  دهع  ضقن  راتـساوخ  هدش  نامیـشپ 

اب ناورهن  رد  دـندز و  ییارآ  فص  هب  تسد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  ربارب  رد  دنـشاب ، یم  جراوخ  ناـمه  هک  ناـنیا  اذـل  دـیامن ،
لاسرد دربن  نیا  .دنام  هتفهن  اه  لد  رد  اه  هنیک  یلو  تشگ  زوریپ  دربن  نیارد  یلع  ترـضح  .دـنتخادرپ  گنج  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع

(2).(1) داد خر  يرجه  لاس 39  رد  ناخروم  زا  یخرب  هتفگ  هب  ای  38 و 

( مالسلا هیلع  ) یلع یتموکحهریس  هتسجرب  طوطخ 

( مالسلا هیلع  ) یلع تموکح  داد ، لیکشت  هنیدم  رد  ترجه ، زا  سپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  هک  یمالـسا  تموکح  زا  دعب 
رد مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما هچرگ  .دوب  مالسا  ربمایپ  زا  سپ  یمالـسا  تموکح  لماک  هنومن  اما  دوب ، هاتوک  رایـسب  هنافـسأتم  دنچره 

کش یب  اما  دبای ، تسد  دوخ  یحالصا  ياه  نامرآ  همه  هب  تسناوتن  یلخاد  ددعتم  ياه  هئطوت  اه و  ینکـشراک  تلع  هب  تدم  نیا 
نایب .تشاد  لماک  قیفوت  هدش ، یفرعم  نییآ  نیا  رد  هک  ییاهرایعم  اب  قبطنم  مالسا و  میلاعت  يانبم  رب  یتموکح  يوگلا  هئارا  رد 

99 ص : 

داتـسا ملق  هب  تیالو » غورف   » باتک زا  تسا ، هدـش  دای  اه  یقرواـپ  رد  هک  یعباـنمرب  هوـالع  شخب ، نیا  شراـگن  میظنت و  رد  [ 1 - ] 1
.تسا هدش  هدافتسا  یناحبس ، رفعج  هللا  تیآ  مظعم 

باتک هب  دوش  عوجر  دمآ ، شیپ  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما يارب  هک  يا  هناگ  هس  ياه  گنج  دروم  رد  رت  شیب  یهاگآ  يارب  [ 2 - ] 2
.فراعم رشن  رتفد  مق ، ییاوشیپ ، يدهم  فیلأت  مود ، دلج  مالسا ، خیرات 
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هریـس هتـسجرب  طوطخ  هب  اما  تسا  نوریب  هدرـشف  ثحب  نیا  ّدـح  زا  ترـضح  نآ  ناشخرد  تموکح  ياه  یگتـسجرب  اـه و  یگژیو 
: مینک یم  هراشا  راصتخا  هب  تسا ، هدنزاس  هدنزومآ و  رایسب  هک  نشور  هصخاش  ناونع  هب  راوگرزب  نآ  یتموکح 

تاـناکما زا  مدرم  ناـسکی  يدـنم  هرهب  يداـصتقا و  رظن  زا  هژیو  هب  تلادـع  يارجا  ار  تفـالخ  لوـبق  هفـسلف  مالـسلا ) هـیلع  ) یلع . 1
يروخرپ یتاقبط و  فاکـش  هک  دـنک  یم  دـیکأت  تشذـگ ، هک  ناـنچ  (1) و  دنک یم  یفرعم  یبـطق  ود  هعماـج  اـب  هزراـبم  یمومع و 

رد ماما  .دننکن  توکس  نآ  ربارب  رد  هک  هتفرگ  نامیپ  تما ، ياملع  زا  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  رگید ، یهورگ  یگنسرگ  یهورگ و 
.درک ناوارف  ياه  شالت  تلادع  يارجا  هار  رد  دوب و  فده  نیا  لابند  هب  يدج  تروص  هب  دوخ  تفالخ  تدم 

بصنم لغش و  (2) و  تسناد یم  لطاب »  » يدوبانو قح » قاقحا   » و تمدخ »  » يارب يرازبا »  » ار بصنم  تردق و  مالسلا ) هیلع  ) یلع . 2
رسارس (3) .تسناد یم  « تناـما  » ار نآ  هکلب  تسیرگن ، یمن  هداـمآ » هرفـس   » و برچ » همقل   » و راکـش »  » هدـید هب  ار  تساـیر  یتلود و 

ناگنشت هب  تیریدم ، بصنم و  تمِس و  يراذگاو  زا  ور ، نیا  زا  .دوب  شرگن  نیا  هب  وا  تخس  يدنبیاپ  هاوگ  ترـضح  نآ  تموکح 
.دیدرگ ور  هب  ور  نانآ  ياه  هئطوت  اه و  تفلاخم  اب  تلع  نیمه  هب  درک و  يراددوخ  ریبز ) هحلط و  نوچمه   ) تردق

هداس هب  زین  ار  شنارازگراک  درک و  یم  یگدـنز  یگداس  تیاهن  رد  یگداـس و  اـب  تفـالخ ، ماـقم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤمریما . 3
، يدام ياه  یگتسبلد  زا  یگتسراو  ایند و  ياه  هبذاج  هب  ترـضح  نآ  یهجوت  یب  (4) .درک یم  هیصوت  یگدنز  رد  لادتعا  یتسیز و 

نآ یتموکح  هریس  طاقن  نیرت  هتسجرب  زا  وا و  یتیصخش  ياه  یگژیو  نیرت  بلاج  زا 

100 ص : 

.3 هبطخ هغالبلا ، جهن  [ 1 - ] 1
هبطخ 33. هغالبلا ، جهن  [ 2 - ] 2

یعرم تنأو  هنامأ  کقنع  یف  هنکل  همعطب و  سیل  کلمع  ّنا  و  تشون : ناجیابرذآ  مکاح  سیق ، نب  ثعـشا  هب  باطخ  ماـما  [ 3 - ] 3
(. 5 همان هغالبلا ، جهن   ) .کقوف نمل 

همان 45. هغالبلا ، جهن  [ 4 - ] 4
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هب يزاین  دـجنگ و  یمن  هدرـشف  ثحب  نیا  رد  هک  تسا  دایز  يردـق  هب  وا  ناشخرد  یناگدـنز  خـیرات  رد  رما  نیا  دـهاوش  .تسا  ماما 
.درادن تابثا 

هب يدنبیاپ  تیریدم ، ییاناوت  هقباس ، اوقت ، تموکح ، ناگدنیامن  نارازگراک و  باختنا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دیکأت  دروم  رایعم  . 4
، نالوؤسم ناریدم و  باختنا  رد  ترـضح  نآ  يارب  زگره  هچ  نآ  (1) و  .دوب يرالاس  هتسیاش  ياه  كالم  ریاس  ینید و  ياه  شزرا 
ددعتم و قطانم  رد  ترـضح  رازگراک  هدنیامن و   (2) رفن نایم 51  رد  هک  نانچ  .دوب  ییارگ  موق  يدـنواشیوخ و  كالم  دوبن ، حرطم 

ناوج ریپ و  يزاجح ، یقارع ، یمشاه ، ریغ  یمـشاه ، اه ، يرازن  اه ، ینمی  راصنا ، نارجاهم ، زا  ییاه  هرهچ  فلتخم ، ياه  تیرومأم 
رـسمه  ) رفعج نب  هللادـبع  هیفنح و  نب  دـمحم  نیـسح و  نسح و  ماـن  هب  یـسک  نارازگراـک  نیا  تسیل  رد  اـما  دروـخ ، یم  مشچ  هـب 

شریذـپ ناـکما  یگتـسیاش ، رظن  زا  مه  ینـس و  رظن  زا  مه  ناـنآ ، هـک  نآ  اـب  دروـخ ! یمن  مـشچ  هـب  ماـما ) رتـخد  بـنیز ، ترـضح 
ار شناگتـسب  هک  تشاد  زیهرپ  ترـضح  اما  دندرک ، یم  شقن  يافیا  زین  گنج  رطخ و  عقاوم  رد  دنتـشاد و  ار  تیریدـمو  تیلوؤسم 

.دهد تلاخد  یتلود  روما  رد 

هب ندیسر  يارب  تسناد و  یمن  هلیـسو »  » رگ هیجوت  ار  فده » ، » لاح هتـشذگ و  رد  يرـشب  ناراد  مامز  زا  يرایـسب  فالخ  رب  ماما  . 5
زا یخرب  خـساپ  رد  هـک  ناـنچ  .درمـش  یمن  زیاـج  ار  هلیـسو  ره  زا  هدافتــسا  دوـب ،) سدـقم  یلاـع و  دـصاقم  هـک   ) شیوـخ دـصاقم 

مهس ناگرزب  فارشا و  هب  هیواعم  لثم  هتخادنا  ریخأت  هب  ًاتقوم  ار  لاملا  تیب  ناسکی  میسقت  ترضح  دندرک  داهنـشیپ  هک  ناهاوخریخ 
: دومرف دنک ; تیوقت  ار  دوخ  ياپون  تموکح  نانآ  تیاضر  بلج  اب  هداد  يرت  شیب 

ادـخ هب  مروآ ،!؟ تسد  هب  ار  يزوریپ  منک ، یم  تموکح  اه  نآ  رب  هک  يدارفا  دروم  رد  متـس  ملظ و  اـب  هک  دـیهاوخ  یم  نم  زا  اـیآ 
رگا منک ، یمن  يراک  نینچ  تسا ، ایند  ایند  ات  دنگوس 

101 ص : 

يدـهم امنهار : همان ) نایاپ  ( ) مالـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما تموکح  فیعـضت  تیبثت و  رد  نارازگراک  شقن  یلعلـضف ، هللا  یبن  [ 1 - ] 1
ص 28 32. ییاوشیپ ،

ص 202 203. نامه ، [ 2 - ] 2
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(1) .تسا ادخ  لام  لام ، هک  یلاح  رد  مدرک  یم  میسقت  يواست  هب  دوب ، نم  صخش  لام  لام ،

هدافتسا دوخ  یناطیش  دصاقم  فادها و  هب  ندیـسر  يارب  یعورـشمان  عورـشم و  رازبا  ره  زا  هیواعم  وا  نمـشد  هک  دوب  یلاح  رد  نیا ،
هیواعم و تیارد  شوه و  هناشن  ار  نیا  شیدـنا ) هداس  لقع و  مک   ) یهورگ و  تشادـن ، غیرد  يراـک  چـیه  زا  هار  نیا  رد  درک و  یم 
اب نم  زا  هیواعم  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ماما  ور  نیا  زا  دنتشادنپ ، یم  يدنمـشوه  تسایـس و  ظاحل  زا  ترـضح ، هب  تبـسن  وا  يرترب 
نم رگا  دوبن و  يراک  بیرف  لغد و  یتشز  رگا  و  دـنک ، یم  روجف  قسف و  يراک و  بیرف  وا  نکل  تسین ،  ] رترادمتـسایس ]و  رت شوه 

(2) .مدوب مدرم   ] نیرترادمتسایس و   [ نیرت شوهاب  زا  مداد  یم  ار  اهراک  هنوگ  نیا  هزاجا  دوخ  هب 

بلـس اه  نآ  زا  تردق ، هب  ءاکتا  اب  و  تشاذگ ، یمن  اپ  ریز  ار  طباوض  لوصا و  شنانمـشد ، نافلاخم و  اب  دروخرب  رد  نانمؤمریما  . 6
هحلط ترـضح ، تفالخ  لوا  ياه  هام  رد  هک  نانچ  دندرک ، یم  مهارف  ار  لمع  تدـش  تابجوم  نانآ  هک  نآ  رگم  درک  یمن  يدازآ 
ماـما زا  ار  هنیدـم  زا  جورخ  هزاـجا  هرمع ، هناـهب  هب  دـندوب ، هدـش  دـیماان  دوـخ  هب  ماـما  فرط  زا  ینارمکح  يراذـگاو  زا  هـک  ریبز  و 

زا شیپ  (3) و  درک تقفاوم  ناـنآ  نتفر  اـب  ار ) هرمع  هن   ) دـنراد ار  هکم  رد  هئطوـت  رظن  ناـنآ  تسناد  یم  هک  نآ  اـب  ماـما  دنتـساوخ ،
.درکن ود  نآ  زا  يدازآ  بلس  نانآ ، ياطخ 

زا نیفـص ، زا  تشگزاب  رد  دنتـشاذگ و  ار  ماما  اب  تفلاخم  يانب  یـشیدنا ، جـک  ینادان و  لهج و  رثا  رب  جراوخ  هک  یناـمز  نینچمه 
یماظن و تایلمع  هب  تسد  دوب و  یـسایس  تفلاخم  اه ، نآ  تفلاخم  زونه  نوچ  اما  دـندز ، ودرا  ناورهن  رد  هدـش  بعـشنم  ماما  هاپس 

: دومرف نانآ  هب  ماما  دندوب ، هدزن  تینما  بلس 

و  [ دیرادروخرب قح ، هس  زا  دیا  هتسویپن  نمشد  هب  دیتسه و  ام  اب  هک  مادام 

102 ص : 

هبطخ 126. هغالبلا ، جهن  [ 1 - ] 1
هبطخ 200. نامه ، [ 2 - ] 2

ص 180. ج2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 3 - ] 3
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]: دوش یمن  قح  هس  نیا  زا  امش  تیمورحم  بجوم  امش  ياه  تفلاخم 

.دیرازگب زامن  اج  نآ  رد  رگا  مینک ، یمن  يریگولج  ادخ  دجاسم  هب  امش  دورو  زا  .فلا 

.تسا ام  تسد  رد  امش  تسد  هک  مادام  مینک ، یمن  مورحم  لاملا  تیب  زا  ار  امش  .ب 

(1) .مینک یمن  دربن  امش  اب  دیا  هدرکن  ام  اب  گنج  هب  زاغآ  هک  مادام  .ج 

تـسد هک  نآ  ات  دومن  یم  لمحت  ار  نانآ  ياه  تفلاخم  درک و  یم  ارادم  نانآ  اب  دوب ، تردق  عضوم  رد  هک  نآ  اب  ماما  بیترت  نیدب 
تردق زا  نانآ  بوشآ  عفد  يارب  ریزگان ، ماما  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دندومن ، داجیا  ینماان  بوشآ و  دـندز و  یتسیرورت  تایلمع  هب 

( ناورهن گنج   ) .درک هدافتسا  یماظن 

قیقد و ناسرزاب  طسوت  ار  نانآ  درکلمع  راتفر و  لاح  نیع  رد  اما  دومن ، بوصنم  قیال  حلاص و  نارازگراک  هک  نآ  اب  نانمؤمریما  . 7
لمع هب  نانآ  دروم  رد  یـضتقم  مادـقا  دـنام و  یمن  یفخم  ترـضح  زا  نانآ  تسردان  راتفر  نیرت  کچوک  تشاد و  رظن  ریز  نیبزیت 

تکرش یفارشا  ینامهم  کی  رد  هک  تسا  هرصب  یلإو  فینح ، نب  نامثع  هب  باطخ  ماما  زیمآ  خیبوت  همان  نآ ، زراب  هنومن  .دروآ  یم 
رـسپ اریز   ) تسا هداتفا  قافتا  ترـضح  تموکح  لوا  ياه  هاـم  رد  هثداـح  نیا  هک  تسا  نیا  اـج  نیا  رد  فیرظ  هتکن   (2) .دوب هدرک 

ترضح تدم ، نیا  رد  و  داد ) خر  ماما  تفالخ  زاغآ  زا  دعب  هام  شش  دودح  گنج  نیا  هدوب و  هرصب  مکاح  لمج  گنج  ات  فینح 
راچد نامثع  لتق  مدرم و  شروش  اب  هک  دوب  روشک  عاضوا  هب  ندیشخب  ناماس  روما و  قتف  قتر و  مرگرـس  راتفرگ و  تخـس  هنیدم  رد 
دروم ار  وا  تفای و  ربخ  ینامهم ، کی  رد  یلاو  کی  روضح  زا  یّتح  يراتفرگ ، جوا  رد  ماـما  اـما  دوب ، هدـش  یناـماسبان  یمظن و  یب 

.داد رارق  خیبوت 

103 ص : 

ص 53. ج4 ، كولملاو ، ممألا  خیرات  يربط ، [ 1 - ] 1
همان 45. هغالبلا ، جهن  [ 2 - ] 2
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درک و یم  ارجا  ار  طباوض  يراکـشزاس ، یـشوپ و  مشچ  چیه  نودـب  دوب و  عطاق  طباوض ، لوصا و  يارجا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع . 8
هفیلخ نامز  زا  هک  دوب  ماش  ینارمکح  زا  هیواـعم  لزع  رب  ترـضح  رارـصا  نآ ، هنومن  .درک  یمن  تقوم  تحلـصم  يادـف  ار  تقیقح 

بـصن و  یلبق ، دساف  نارازگراک  لزع  رب  میمـصت  ترـضح  هک  ماما  تفالخ  زاغآ  رد  .درک  یم  ینارمکح  هقطنم  نآ  رب  موس  مود و 
يور زا  رگید  یخرب  و  تنطیـش ) يور  زا   ) هبعـش نب  هریغم  دننام  زور  نآ  هتـسجرب  نارادمتـسایس  زا  یخرب  درک ، حـلاص  نارازگراک 

دنکن و رانکرب  ار  هیواعم  لقادح ، نامثع و  نارازگراک  ماما  هک  دندرک  داهنـشیپ  سابع ) نب  هللادبع  دـننام   ) تین نسح  یهاوخریخ و 
اما .دـنک  شیوخ  تموکح  اب  يراکمه  تعیب و  هب  مزلم  ار  هیواعم  ًالعف  و  دزادـنیب ، ریخأـت  هب  شتموکح  تیبثت  ماـگنه  اـت  ار  رما  نیا 

یمن راذـگاو  اـیر  يور  زا  ار  ینارمکح  منک و  یمن  يراکـشزاس  منید  رد  دوـمرف : درک و  در  تیعطاـق  اـب  ار  داهنـشیپ  نیا  ترـضح 
(1) .منک

(2) «. مراذگ یمن  یقاب  ینارمکح  رد  ار  هیواعم  زور  ود  یّتح  دنگوس ، ادخ  هب  : » دومرف هیواعم  دروم  رد  هاگ  نآ 

وا و یتیصخش  زایتما  هوجو  زا  تقوم ، تحلـصم  ربارب  رد  تقیقح  زا  یـشوپ  مشچ  يراکـشزاس و  ّدر  ماما و  يریگ  عضوم  هنوگ  نیا 
زا .تسناد  یمن  فده »  » و لصا »  » ار تفالخ  مالسلا ) هیلع  ) یلع ًالوصا  .دوب  رگید  ياه  تموکح  زا  وا  تموکح  زیامت  مهم  طاقن  زا 
رب شزاس  هلماعم و  درک و  یمن  لودع  لوصا  نیا  زا  زگره  دوب و  ربمایپ » هریس  يایحا   » و قح »  » و تلادع » ، » دوب لصا  هچ  نآ  وا  رظن 

.درمش یمن  اور  ار  اه  نآ  رس 

تـسد هب  يرجه  ملهچ  لاـس  ناـضمر  مهدزوـن  بـش  رد  تموـکح ، هاـم  دـنچ  لاـس و  راـهچ  زا  سپ  ماجنارـس  مالـسلا ) هـیلع  ) یلع
.دیسر تداهش  هب  دروخ و  تبرض  دوب ، نیقرام  دارفا  زا  یکی  هک  مجلم  نب  نامحرلادبع 

104 ص : 

(. ص 255 ج2 ، بهذلا ، جورم  يدوعسم ،  ) يرمأ یف  ءایرلا  یطعأ  الو  ینید  یف  نهادا  هللاو ال  [ 1 - ] 1
ص 356. ج2 ، بهذلا ، جورم  يدوعسم ، ص 160 ، ج5 ، نامه ، يربط ، [ 2 - ] 2
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( مالسلا هیلع  ) یبتجم نسح  ماما 

هراشا

نامورحم سردایرف 

ریظن یب  ششخب 

هیواعم اب  سب ) شتآ   ) حلص للع  یسررب 

ماما دوخ  نابز  زا  حلص  ياه  هزیگنا 

حلص نامیپ  نتم 

؟ درک مایق  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  و  حلص ، مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  ارچ 

105 ص : 

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


106 ص : 
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( مالسلا هیلع  ) ماما یناگدنز  زا  يرصتخم  تخانش 

، دوب ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  یمارگ  رتخد  اب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هدنخرف  دنویپ  هویم  نیتسخن  هک  عیـشت  ناهج  مود  ياوشیپ 
(1) .دوشگ ناهج  هب  هدید  هنیدم  رهش  رد  ترجه  موس  لاس  ناضمر  هام  همین  رد 

هک تشادن  شیب  لاس  تفه  ًابیرقت  وا  اریز  درکن ، كرد  رت  شیب  لاس  دـنچ  شراوگرزب  دـج  نارود  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نسح 
.تفگ تایح  دوردب  مالسا  ربمایپ 

زا سپ  تشاد و  رارق  ( مالـسلا هیلع  ) نانمؤمریما شردـپ  راـنک  رد  لاـس  یـس  ًاـبیرقت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ تشذـگرد  زا  سپ 
هئطوت اب  يرجه  لاس 50  رد  تشاد و  هدـهع  هب  ار  تما  تماما  لاـس  تدـم 10  هب  يرجه )  40 لاس رد  ( ) مالـسلا هیلع  ) یلع تداهش 

.تشگ نوفدم  هنیدم  رد  عیقب »  » ناتسربق رد  دیسر و  تداهش  هجرد  هب  یگلاس  ّنس 48 رد  تیمومسم ، رثا  رب  هیواعم 

نامورحم سردایرف 

قیمع ياهدنویپ  مکح  هب  دنراد و  هدهع  هب  عامتجا  ناتسد  یهت  نادنمتسم و  رباربرد  ینیگنس  تیلوئسم  نادنمتورث ، مالسا ، نییآ  رد 
ياه هتشر  يونعم و 

107 ص : 

ص187 داشرإلا ، دیفم ، خیش  یتالحم ;  یلوسر  مشاه  دیس  جاح  قیلعت : حیحصت و  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآرهـش ، نبا  [ 1 - ] 1
ص 328. ج1 ، هباحصلا ، زییمت  یف  هباصإلا  ینالقسعلا ، رجح  نبا  ص 10 ;  ج2 ، هباحصلا ، هفرعم  یف  هباغلا  ُدُْسا  ریثا ، نبا  ; 
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ربمایپ .دنـشاب  اشوک  عامتجا  ناـمورحم  ياـه  يدـنمزاین  نیمأـت  رد  هراومه  دـیاب  تسا ، رارقرب  ناناملـسم  ناـیم  رد  هک  ینید  يردارب 
رـصع رد  مادکره  هکلب  دـنا ، هدومن  هنیمز  نیا  رد  يدّـکؤم  ياه  شرافـس  اهنت  هن  ام ، ینید  نایاوشیپ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا

.دنتفر یم  رامش  هب  يزاون  فیعض  یتسود و  ناسنا  زا  يا  هتسجرب  هنومن  دوخ ،

شـشخب و لذـب و  ظاـحل  زا  هکلب  تشاد ، زاـتمم  هدـیزگرب و  یماـقم  تداـبع ، دـهز و  يوـقت ، مـلع ، رظن  زا  اـهنت  هـن  مود ، ياوـشیپ 
ياه لد  شخب  مارآ  ترضح  نآ  یمارگ  دوجو  .دوب  ماع  صاخ و  دزنابز  دوخ  رـصع  رد  زین  ناگدنامرد  ناگراچیب و  زا  يریگتـسد 

یمنرب یلاخ  تسد  ترـضح  نآ  هناخ  ِرد  زا  يریقف  چیه  .دوب  ناگدنامرد  دـیما  هطقن  و  ناتـسدیهت ، نادنمتـسم و  هاگهانپ  دـنمدرد ،
یم هداهن  وا  هدرزآ  لدرب  یمهرم  هک  نآ  زج  درک ، یمن  وگزاـب  راوگرزب  نآ  دزن  ار  دوخ  یناـشیرپ  حرـش  یلد  هدرزآ  چـیه  .تشگ 
جنر داد  یمن  هزاجا  تخاس و  یم  فرطرب  ار  وا  جایتحا  دزیرب ، مرـش  قرع  دنک و  جایتحا  راهظا  يدنمتـسم  هک  نآ  زا  شیپ  هاگ  .دش 

! دزاس راومه  دوخرب  ار  لاؤس  ّتلذم  و 

، راوگرزب یتیصخش  وا  دوب ، ناوارف  یناسنا  لئاضف  یقالخا و  تازایتما  ياراد  یلع » نب  نسح  : » دسیون یم  دوخ  خیرات  رد  یطویس » »
(1) .دوب مدرم  شیاتس  دروم  و  هدنشخب ، یخس و  نیتم ، راقواب ، رابدرب ،

هدنزومآ هتکن 

یم عقاو  تفگـش  هیام  هک  يروط  هب  دیـشخب ، یم  نادنمتـسم  هب  اجکی  ار  لوپ  یهجوت ، لباق  غلابم  یهاگ  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ماـما 
زاین یب  ار  ریقف  صخش  هشیمه  يارب  راک  نیا  اب  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ترضح  هک  تسا  نیا  ریگمشچ  شـشخب  نینچ  کی  هتکن  .دش 

ًانایحا دهدب و  لیکـشت  يا  هنادـنموربآ  یگدـنز  هدومن و  فرطرب  ار  دوخ  تاجایتحا  مامت  غلبم ، نیا  اب  تسناوت  یم  وا  تخاس و  یم 
هیهت دوخ  يارب  يا  هیامرس 

108 ص : 

، افلخلا خـیرات   ) ...ًاحودـمم ًاداوج ، همـشحو ، راقو  هنیکـساذ و  ًامیلح ، ًادیـس ، هریثک : بقانم  هل  هنع ) هللا  یـضر  ) نسحلا ناـک  [ 1 - ] 1
(. ص189
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ریزگان وا  هجیتن  رد  دوش و  هداد  يو  هب  دنک ، یم  نیمأت  یتخـس  هب  ار  ریقف  زور  کی  جرخ  هک  يزیچان  غلبم  دید  یمن  اور  ماما  .دیامن 
.دنک زارد  نآ  نیا و  يوس  هب  جایتحا  تسد  زورره  يریمن ، روخب و  يزور  نیمأت  يارب  ددرگ 

تلیضف ملع و  نادناخ 

ارم تفگ : ریقف  درم  .داد  يو  هب  مهرد  جنپ  نامثع  .تساوخ  یلام  کمک  وا  زا  يریقف  درم  .دوب  هتسشن  دجسم  رانک  رد  نامثع  يزور 
و مالـسلا ) امهیلع  ) یلع نب  نیـسح  یبتجم و  ترـضح  فرط  هب  نامثع  .دنکب  نم  هب  يرت  شیب  کمک  هک  نک  ییامنهار  یـسک  دزن 

ورب دنا ، هتسشن  اج  نآ  رد  هک  ناوج  رفن  دنچ  نیا  دزن  تفگ : درک و  هراشا  دندوب ، هتسشن  دجـسم  زا  يا  هشوگ  رد  هک  رفعج ، هللادبع 
.هاوخب کمک  اه  نآ  زا  و 

هـس رد  اهنت  نتـساوخ ، یلام  کمک  نارگید  زا  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ترـضح  .درک  بلطم  راـهظا  تفر و  اـه  نآ  شیپ  يو 
زا دشاب و  هتشاد  نکـشرمک  یهدب  ای  ددرگ ، زجاع  یلک  هب  نآ  تخادرپ  زا  دشاب و  ناسنا  ندرگ  هب  اهبنوخ )  ) يا هید  تساور : دروم 

هدـمآ شیپ  وت  يارب  اه  نیا  زا  کی  مادـک  ایآ  .دـسرن  ییاج  هب  شتـسد  ددرگ و  هدـنامرد  ریقف و  اـی  و  دـیاینرب ، نآ  تخادرپ  هدـهع 
؟(1) تسا

نآ زا  يوریپ  هب  .داد  يو  هب  راـنید  هاـجنپ  ( مالـسلا هیلع  ) یبـتجم ترـضح  .تسا  زیچ  هس  نیمه  زا  یکی  نم  يراـتفرگ  ًاـقافتا  تـفگ :
.دنداد يو  هب  رانید  تشه  لهچ و  رفعج  نب  هللادبع  رانید و  هن  لهچ و  ( مالسلا هیلع  ) یلع نب  نیسح  ترضح ،

چیه یلو  يداد ، مهوت  متـساوخ  لوپ  وت  زا  داد : باوج  يدرک ؟ هچ  تفگ : ناـمثع  .تشذـگ  ناـمثع  راـنک  زا  تشگزاـب ، عقوم  ریقف 
فرصم دروم  رد  یلع ) نب  نسح   ) اه نآ  زا  یکی  متفر  رفن  هس  نآ  شیپ  یتقو  اّما  مهاوخ ؟ یم  يروظنم  هچ  يارب  ار  لوپ  يدیـسرپن 

.دندرک اطع  نم  هب  رادقم  نیا  مادک  ره  هاگ  نآ  مداد و  باوج  مه  نم  درک و  لاؤس  نم  زا  لوپ 

109 ص : 

؟ لئست اهیا  یفف  عَّقدم  رقف  وا  عَّرقم ، نید  وا  عَّجفم ، مد  ثالث : يدحا  یف  الا  لحت  هلأسملا ال  نا  [ 1 - ] 1
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؟(1) تفای ناوت  یک  ار  اه  نآ  ریظن  دنتلیضف ، یکین و  همشچرس  تمکح و  ملع و  نوناک  نادناخ ، نیا  تفگ : نامثع 

ریظن یب  ششخب 

رد یناوارف  لاوما  تفرگ و  یم  راک  هب  هنادنـسپادخ ، کین و  روما  ماجنا  هار  رد  ار  شیوخ  ناوت  یمامت  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نسح 
گرزب و رایسب  قافنا  هقباس و  یب  ششخب  ترـضح ، نآ  راختفا  رپ  یناگدنز  حرـش  رد  نادنمـشناد  ناخروم و  .دیـشخب  یم  ادخ  هار 
سفن و تمظع  زا  يرگید  هناشن  دروخ و  یمن  مشچ  هب  ناگرزب  زا  مادک  چیه  یناگدنز  هچخیرات  رد  هک  دـنا  هدرک  تبث  يریظن  یب 

: دنا هتشون  .تسا  ایند  هدنبیرف  رهاظم  هب  ترضح  نآ  ییانتعا  یب 

دوخ تورث  راب  هس  درک و  جرخ  ادـخ  هاررد  ار  دوخ  ییاراد  لاوما و  مامتراب  ود  دوخ  رمع  لوط  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ترـضح  »
(2) «. درک ششخب  لذب و  ادخ  هار  رد  ار  رگید  فصن  تشاد و  هگن  دوخ  يارب  ار  نآ  فصن  هدرک و  میسقت  مین  ود  هب  ار 

میقتسمریغ کمک 

 … تماما نارود  زا  شیپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسح  تازرابم 

میقتسم کمک  هک  هاگ  ددرگرب و  دیماان  وا  هناخ  ِرد  زا  یسک  داد  یمن  هزاجا  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ترـضح  یلاع  عبط  دنلب و  تّمه 
تالکـشم زا  هرگ  یـصاخ  ریبادت  اب  دومرف و  یم  شـشوک  دارفا  ياه  يدـنمزاین  عفر  رد  میقتـسمریغ  روط  هب  دوبن ، ترـضح  رودـقم 

راوگرزب نآ  هب  يریقف  درم  يزور  مود ، هفیلخ  تموکح  ناـمز  رد  ترـضح ، نآ  یناوج  نارود  رد  هک  ناـنچ  .دوشگ  یم  ناراـتفرگ 
فرط زا  تشادن و  تسد  رد  یلوپ  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ترضح  ماگنه  نآ  رد  ًاقافتا  .دومن  کمک  تساوخرد  درک و  هعجارم 

110 ص : 

ص 333. ج43 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، [ 1 - ] 1
ص صاوخلا ، هرکذـت  يزوج ، نبا  طبـس  ص215 ; ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  حـضاو ، نبا  ص 190 ; افلخلا ، خـیرات  یطویـس ، [ 2 - ] 2

ص 179. راصبألا ) رون  هیشاح  رد   ) نیبغارلا فاعسا  نابصلا ، دمحم  خیشلا  ; 196
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: دومرف اذل  دوب ، راسمرش  ددرگرب ، دیماان  شا  هناخ  ِرد  زا  یتسد  یهت  درف  هک  نیا  زا  رگید 

؟ یسرب تدوصقم  هب  هک  منک  ییامنهار  يراک  هب  ار  وت  يرضاح  ایآ 

؟ يراک هچ 

اب يور و  یم  هفیلخ  دزن  تسا ، هتفگن  تیلـست  وا  هب  یـسک  زوـنه  یلو  تسا ، هدـش  رادازع  هفیلخ  هتفر و  اـیند  زا  هـفیلخ  رتـخد  زورما 
.یسر یم  دوخ  فده  هب  هار  نیا  زا  ییوگ ، یم  تیلست  يو  هب  مهد ، یم  دای  وت  هب  هک  ینانخس 

؟ میوگب تیلست  هنوگچ 

«. َكِْربَق یلَع  اهِسُولِِجب  اهَکَتَه  الَو  اهِْربَق  یلَع  َکِسُولِِجب  اهَرَتَس  يّذَلا  ِهّلل  ُدْمَْحلَا  : » وگب يدیسر  هفیلخ  دزن  یتقو 

، دوب ردـپ  هیاس  ریز  دـش ، ناهنپ  كاخ  ریز  رد  تفر و  ایند  زا  وت  زا  شیپ  ترتخد  رگا  هک  ار  ادـخ  دـمح  هک : نآ  نومـضم  لـصاح  )
(. دوش عقاو  تمرح  کته  دروم  دوب  نکمم  دش و  یم  ردبرد  وت  گرم  زا  سپ  ترتخد  تفر ، یم  ایند  زا  وا  زا  شیپ  هفیلخ  رگا  یلو 

.درک لمع  بیترت  نیا  هب  ریقف  درم 

يو هب  يا  هزیاـج  داد  روتـسد  تساـک و  يو  هودـنا  نزح و  زا  داـهن و  ياـج  رب  یقیمع  رثا  هفیلخ  ناور  رد  یفطاـع  ياـه  هلمج  نـیا 
.دنهدب

؟ دوب وت  ِنآ  زا  نخس  نیا  دیسرپ : هاگ  نآ 

.تسا هتخومآ  نم  هب  ار  نآ  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نسح  هن ، تفگ :

(1)  . تسا نیریش  حیصف و  نانخس  عبنم  وا  ییوگ ، یم  تسار  تفگ : هفیلخ 

111 ص : 

ص302. ج1 ، ، نسحلا ، مامإلا  هایح  رقاب ، یشرقلا ، فیرش  [ 1 - ] 1
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تماما نارود  زا  شیپ  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نسح  تازرابم 

هراشا

وا .تشادن  هار  وا  دوجو  رد  میب  سرت و  زگره  دوب و  تماهشاب  عاجش و  تخـس  يدرف  خیرات ، تداهـش  هب  مالـسلا ،) هیلع  ) نسح ماما 
ناونع هب  اج  نیا  رد  .دوب  ادـخ  هار  رد  تدـهاجم  هدامآ  هراومه  دـیزرویمن و  غیرد  يزاـبناج  هنوگ  چـیه  زا  مالـسا  تفرـشیپ  هار  رد 

: مینک یم  هراشا  دروم  دنچ  هب  هنومن ،

يرافِغ رذوبا  رطخرپ  هقردب  رد  روضح  . 1

، هناّدبتـسم راتفر  لیبق  زا  موس  هفیلخ  ياه  يراـک  فـالخ  ربارب  رد  ربماـیپ ، هوتـسن  زراـبم و  هجهللا ، حیرـص  یباحـص  يراـفِغ ، رذوبا 
زا عیمطت ، ای  دیدهت  چیه  اب  دوب و  ضرتعم  یتلود ، ددعتم  بصانم  رد  دـساف  نایوما  ندرامگ  هیما و  ینب  دارفا  هب  لاملا  تیب  شـشخب 

.درک دیعبت  هَذبَر  هب  سپس  و  ماش ، هب  تسخن  ار  وا  هفیلخ  رذوبا ، ياهداقتنا  رثا  رب  .داتسیا  یمن  زاب  رَکنم  اب  هزرابم  ییوگ و  قح 

راکـشیپ داماد و  و  دنربب ، هذبر  ات  ار  وا  دنکن و  تبحـص  وا  اب  دنکن و  هقردب  ار  وا  یـسک  داد  روتـسد  نامثع  هذبر ، هب  وا  دیعبت  ماگنه 
.درک وا  دیعبت  يارجا  رومأم  ار  ناورم  دوخ 

هتفرگ هدیدان  ار  هفیلخ  روتـسد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اما  دننک ، هقردب  ار  رذوبا  دندرکن  تأرج  هفیلخ ، تشادزاب  هذخاؤم و  میب  زا  مدرم 
.تفاتش رذوبا  هقردب  هب  رامع  نینسح و  لیقع ، شردارب  هارمه 

سب تفگ : دریگب ، ار  ناگدننک  هقردب  يولج  تساوخ  یم  هک  ناورم  دش ، رذوبا  اب  وگوتفگ  لوغشم  مالسلا ) امهیلع  ) یلع نب  نسح 
.نادب یتسناد  یمن  رگا  تسا ،! هتخاس  عونمم  ار  درم  نیا  اب  وگوتفگ  هفیلخ  هک  یناد  یمن  رگم  نسح ،! يا  نک 

وا بکرم  درک و  هلمح  وا  فرط  هب  دش و  نیگمشخ  ناورم  تراسج  زا  مالسلا ) هیلع  ) یلع

112 ص : 
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(1) .دومرف داریا  رذوبا  دقفت  يرادلد و  رد  ینانخس  هاگ  نآ  .دنک  تشتآ  دراو  ادخ  ور ، بقع  دومرف : دز و  بقع  ار 

: دومرف نینچ  رذوبا  هب  باطخ  ( مالسلا هیلع  ) یبتجم نسح  هاگ  نآ  .درک  داریا  وگقح  یباحص  نآ  هقردب  رد  ینانخس  زین  لیقع 

هاتوک نخـس  ددرگرب ، دیاب  لاح  ره  رد  هدننک  هقردب  هک  دوبن  رگا  دیوگن ، ینخـس  هدننک ، هقردب  تسین  راوازـس  هک  دوبن  رگا  ومع ،!
ریذـپ نایاپ  هک  نآ  دای  هب  ار  اـیند  .دـندرک  راـتفر  هنوگچ  وت  اـب  موق  نیا  هک  ینیب  یم  .تسا  ینـالوط  اـم  ِسوسفا  دـنچره  مدرک ، یم 

تربمایپ هک  نآ  ات  شاب  ابیکش  .نک  لمحت  رگید ، ناهج  ياه  شاداپ  دیما  هب  ار  نآ  ياه  تیـصخش  تالکـشم و  و  نک ، اهر  تسا ،
.ینک تاقالم  تسا ، یضار  وت  زا  هک  یلاح  رد  ار 

اب مالسلا ) هیلع  ) یلع هک  نآ  زا  سپ  .دش  نیگمشخ  ( مالسلا هیلع  ) یلع مادقا  زا  تدش  هب  وا  درک و  شرازگ  نامثع  هب  ار  هیضق  ناورم 
هب درک و  راـهظا  ار  دوخ  یتحاراـن  مشخ و  یلع ، اـب  يدـنت  يوگوتفگ  یط  ناـمثع  تشگزاـب ، هنیدـم  هب  رذوبا  هقردـب  زا  ناـهارمه ،
یم روتسد  نآ  هب  هک  یتیـصعم  ره  رد  دیاب  رگم  تشاد : راهظا  ترـضح  یتفرگ !؟ هدیدان  ارم  روتـسد  ارچ  تفگ : مالـسلا ) هیلع  ) یلع

(2) .منک ادا  ار  رذوبا  قح  متساوخ  نم  مینک ،؟ تعاطا  یهد ،

لمج گنج  رد  . 2

زا دیگنج و  یم  ههبج  مدقم  طخ  رد  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما دوخ  ردپ  باکر  رد  لمج ، گنج  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ترـضح 
(3) .درک یم  یتخس  تالمح  نمشد  هاپس  بلق  رب  تفرگ و  یم  تقبس  مالسلا ) هیلع  ) یلع عاجش  روالد و  نارای 

113 ص : 

.تسا هدش  لقن   130 هرامش هبطخ  بلاق  رد  مالسالا  ضیف  همجرت  هغالبلا ، جهن  رد  ماما  تانایب  [ 1 - ] 1
ص 248 251. هعیفرلا ، تاجردلا  یندم ، ناخیلع  دیس  ص 252 255 ; ج8 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  [ 2 - ] 2

ص21. ج4 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  بوشآرهش ، نبا  [ 3 - ] 3
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مدرم دش و  هفوک  دراو  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما نارای  زا  دنچ  ینت  رـسای و  رامع  هارمه  ردپ ، روتـسد  هب  زین ، گنج  عورـش  زا  شیپ 
ياـه هرهم  زا  یکی  يرعـشا ،» یـسوموبا   » زونه هک  دـش  هفوک  دراو  یتقو  وا   (1) .درک توعد  داـهج  نیا  رد  تکرـش  تهج  ار  هفوک 
تهج رد  ناناملـسم  شبنج  زا  هدومن و  تفلاخم  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما هنـالداع  تموکح  اـب  دوب و  راکرـسرب  ناـمثع ، تموکح 

مغر هب  تسناوت  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نسح  لاح  نیا  اـب  درک ، یم  يریگولج  نانکـش  ناـمیپ  اـب  ترـضح  نآ  هزراـبم  زا  یناـبیتشپ 
(2) .دراد لیسگ  گنج  نادیم  هب  هفوک  رهش  زا  ار  رفن  رازه  زا 9  زواجتم  شناتسدمه ، یسوموبا و  ياه  ینکشراک 

نیّفِص گنج  رد  . 3

شقن هیواعم ، هاپس  اب  گنج  يارب  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما شترا  نتشاد  لیـسگ  اهورین و  یمومع  جیـسب  رد  زین ، نیفـص  گنج  رد 
یبوکرـس )و  مالـسلا هیلع  ) نانمؤمریما باکر  رد  داهج  هب  ار  هفوک  مدرم  شیوخ ، جّیَهُم  روشرپ و  نانخـس  اب  تشاد و  هدهع  هب  یمهم 

.دومن (3) یم  توعد  مالسا  نانمشد  نانئاخ و 

شردارب وا و  هک  تساوخ  دوخ  ناراـی  زا  نیفـص  گـنج  رد  ناـنمؤمریما  هک  دوب  يردـق  هب  قـح  هار  رد  يزاـبناج  يارب  وا  یگداـمآ 
ود نیا  ندـش  هتـشک  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ لـسن  اـت  دـنرادزاب  نمـشد  اـب  گـنج  همادا  زا  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح 

(4) .دورن نیب  زا  تیصخش 

( … مالسلا هیلع  ) نسح ماما  حلص  للع  یسررب 

114 ص : 

ص67. ج1 ، هسایسلاو ، همامإلا  يرونید ، هبیُتق  نبا  ص170  ج2 ، یبوقعی ، خیرات  حضاو ، نبا  [ 1 - ] 1
ص 231. ج3 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  ص144 145  لاوطلا ، رابخألا  يرونید ، هفینحوبا  [ 2 - ] 2

ص113. نیفص ، هعقو  محازم ، نبرصن  [ 3 - ] 3
(. هبطخ 200  ) ص 25 ج 11 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  [ 4 - ] 4
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هیما ینب  نارس  اب  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  هدنبوک  تارظانم 

یمالـسا دـض  لامعا  زا  ًانلع  وا  .داد  یمن  ناشن  شمرن  مالـسا  میرح  زا  عافد  قح و  ناـیب  رد  زگره  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماـما 
.تخاس یم  شاف  اورپ  یب  ار  هیما  ینب  نامدود  هیواعم و  نیگنن  تشز و  قباوس  درک و  یم  داقتنا  هیواعم 

، صاع ورمع  ریظن : وا  نارادـفرط  نارودزم و  هیواعم و  اب  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ترـضح  هدـنبوک  جـیهم و  ياه  جاجتحا  تارظانم و 
(1) .تسا انعم  نیا  دهاش  مکح ، ناورم  و  هبعش ، نب  هریغم  هبْقُع ، نب  دیلو  نایفس ، یبا  نب  هبتع 

تیبثت شیپ  زا  شیب  شتیعقوم  تفای و  شیازفا  هیواعم  تردـق  هک  حلـص  ناـمیپ  داـقعنا  زا  سپ  یتح  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ترـضح 
هاگ نآ  دومن و  نایب  ار  یلع  نادناخ  تازایتما  دوخ و  حلـص  ياه  هزیگنا  تسـشن و  ربنم  زارف  رب  هفوک ، هب  هیواعم  دورو  زا  دـعب  دـش ،

(2) .درک داقتنا  وا  شور  زا  تحارص  تدش و  اب  هیواعم  فعض  طاقن  هب  هراشا  اب  هورگ  ود  ره  روضح  رد 

هب هفوک  رد  .دندرک  جیـسب  هیواعم  دضرب  ار  دوخ  ياوق  مامت  جراوخ ، مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  حلـص  نانمؤمریما و  تداهـش  زا  سپ 
، هیواعم .تسا  هدروآ  درگ  دوخ  رود  یهاپـس  هدرک و  مایق  وا  دضرب  جراوخ ، نارـس  زا  یکی  يدسا ،» هرثوح   » هک دیـسر  ربخ  هیواعم 

هار هک  ترـضح  نآ  هب  تسوا ، وریپ  عیطم و  ( مالـسلا هیلع  ) یبـتجم ماـما  هک  دـنک  دومناو  هک  نآ  يارب  دوخ و  تیعقوـم  تیبـثت  يارب 
! دهد همادا  دوخ  رفس  هب  سپس  دزاس و  بوکرس  ار  هرثوح  شروش  هک  داتسرف  مایپ  دوب ، هتفرگ  شیپ  رد  ار  هنیدم 

يراددوخ وت  اب  گنج  زا   ) متشاد رب  وت  رس  زا  تسد  ناناملسم  ناج  ظفح  يارب  نم  دومرف : داد و  خساپ  وا  مایپ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
اب دیاب  سک  ره  زا  شیپ  دشاب ، گنج  هب  رارق  رگا  .مگنجب  نارگید  اب  وت  بناج  زا  هک  دوش  یمن  بجوم  انعم  نیا  و  مدرک )

115 ص : 

ص 144150. جاجتحا ، یسربط ، [ 1 - ] 1
ص 156. باتک ، نامه  یسربط ، [ 2 - ] 2
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(1)! تسا رت  مزال  جراوخ  اب  گنج  زا  وت  اب  هزرابم  هچ ; مگنجب ، وت 

یم هدومن  ریقحت  ار  هیواـعم  تمظع ، لاـمک  اـب  هک  ریبـعت  نیا  هژیوهب  دـنز ، یم  جوـم  هساـمح  يروشحلـس و  حور  تـالمج  نیا  رد 
(. هِّمُْالا ِحالَِصل  َُکتْکَرَت  یِّنِاَف   ) متشادرب وت  رس  زا  تسد  دیامرف :

( مالسلا هیلع  ) نسح ماما  حلص  للع  یسررب 

يریگ هدرخ  بجوم  هدـش و  عقاو  ناوارف  يوـگوتفگ  ثحب و  دروـم  هک  یبـتجم ، ماـما  یناگدـنز  شخب  نیرت  ساـسح  نیرت و  مهم 
يرابجا يریگ  هرانک  هیواعم و  اب  ترـضح  نآ  حلـص  يارجام  تسا ، هدـیدرگ  عـالطا  یب  اـی  ضرغم  نانمـشد  نیب و  هتوک  ناتـسود 

.تسا یمالسا  تموکح  تفالخ و  هنحص  زا  ناشیا 

ماما ارچ  هک  دـنزاس  یم  حرطم  ار  اـه  لاؤس  نیا  زور ، نآ  ثداوح  و  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ترـضح  یناگدـنز  هعلاـطم  اـب  یهورگ ،
نسح شدنزرف  اب  یلع  ناوریپ  نایعیش و  مالسلا ،) هیلع  ) نانمؤمریما تداهـش  زا  سپ  رگم  درک ؟ حلـص  هیواعم  اب  مالـسلا ) هیلع  ) نسح

؟ دندوب هدرکن  تعیب  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم

هیواعم ربارب  رد  داد و  یم  ماجنا  رتشیپ  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  داد ، ماجنا  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ًادعب  ار  هچ  نآ  هک  دوبن  رتهب  ایآ 
؟ تخاس یم  لزلزتم  ار  هیواعم  تموکح  دوخ  تداهش  اب  ای  دش و  یم  زوریپ  ای  هاگ  نآ  و  درک ، یم  مایق 

: مینک يروآدای  ار  هتکن  کی  ًاتمدقم  تسا  مزال  میزادرپب ، اه  لاؤس  نیا  خساپ  هب  هک  نآ  زا  شیپ 

116 ص : 

فشک یلبرإلا ، یـسیع  نب  یلع  ص 409  ج3 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  ص 98  ج5 ، باتک ، نامه  دـیدحلا ، یبا  نبا  [ 1 - ] 1
ص195. ج2 ، بدألاو ، هغللا  یف  لماکلا  دربملا ، سابعلاوبا  ص199  ج 2 ، همئألا ، هفرعم  یف  هّمغلا 
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مالسا رد  حلص  نوناق 

طئارـش رد  مالـسا  هک  روط  نامه  هکلب  درادـن ، دوجو  داهج  گنج و  ماـن  هب  يدـحاو  نوناـق  مالـسا  نییآ  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
زا دشابن ، رثؤم  فده  دربشیپ  يارب  دربن  رگا  هک  تسا  هداد  روتسد  نینچمه  دنگنجب ، نمـشد  اب  ناناملـسم  دهد  یم  روتـسد  یـصاخ 
رد هک  مالسا  ربمایپ  مینک : یم  هدهاشم  ار  هنحص  ود  ره  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـساربمایپ تایح  خیرات  رد  ام  .دنوش  دراو  حلـص  ِرد 

نانمـشد اب  ریزگان  دـید ، یم  نکممریغ  ار  يزوریپ  هک  يرگید  طئارـش  رد  دز ، دربن  هب  تسد  نینح  بازحا و  دـحا ، ردـب ، ياهگنج 
مالـسا تفرـشیپ  نآ ، وترپ  رد  ات  دومن  يراددوخ  ّداح  مادـقا  گنج و  هب  ندز  تسد  زا  ّتقوم  روط  هب  تسب و  حلـص  دادرارق  مالـسا 

نیا هلمج  زا  هیبیدح ) رد   ) هکم لها  اب  زین  و  ْعَجْشَا » ینب   » و هَرْمَض » ینب   » اب هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ حلـص  نامیپ  .ددرگ  نیمـضت 
(1) .دور یم  رامش  هب  دراوم 

لباق يا  هدـع  يارب  زور  نآ  انایحا  هک  يرت  یلاع  حـلاصم  ساـسا  رب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  هک  هنوگ  ناـمه  نیا ، رباـنب 
هب دوب و  ینید  ياوشیپ  ربهر و  راگدرورپ  بناج  زا  هک  زین ، ( مالـسلا هیلع  ) یبتجم ترـضح  دـمآ ، رانک  نمـشد  اـب  ًاـتقوم  دوبن ، كرد 

همادا مدع  رد  ار  یمالسا  هعماج  حالص  یصاخ  یشیدنارود  اب  تشاد ، یهاگآ  رگید  سکره  زا  رتهب  هیـضق ، بناوج  تاهج و  مامت 
یلـص ) ربمایپ لثم  ًانیع  ترـضح  نآ  شور  دیاب  هکلب  ددرگ ، يریگ  هدرخ  بجوم  دیابن  عوضوم  نیا  ور  نیا  زا  .داد  صیخـشت  گنج 
مینزب قرو  ار  خیرات  تسا  مزال  دوش ، نشور  رتهب  ترضح  نآ  حلص  راثآ  اه و  هزیگنا  هک  نآ  يارب  کنیا  .دوش  یّقلت  هلآو ) هیلع  هللا 

: مینک یسررب  یخیرات  لیصا  كرادم  هب  دانتسا  اب  ار  هلئسم  نیا  و 

117 ص : 

حلص ياه  نامیپ  هب  تشاد ، ضارتعا  هیواعم  اب  ترضح  نآ  حلص  هب  هک  یـصخش  خساپرد  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  [ 1 - ] 1
دقعنم سب  شتآ  داد  رارق  هیواعم  اب  زین  نم  تسب ، نامیپ  لئابق  نآ  اب  ربمایپ  هک  لیلد  نامه  هب  دومرف : و  هدومن ، دانتـسا  مالـسا  ربماـیپ 

(. ص2 ج44 ، راونألاراحب ، یسلجم ،  ) متخاس
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دعاسمان طئارش  عاضوا و  ینعی  .دش  لیمحت  وا  رب  حلص  هکلب  درکن ، حلص  عقاو  رد  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ترضح  تفگ : دیاب  ًالامجا 
دیدرگ و لیمحت  ماما  رب  يرورض ، هلئسم  کی  ناونع  هب  حلص  هک  دروآ  دوجو  هب  یعضو  هداد  مه  تسد  هب  تسد  فلتخم  لماوع  و 
، تفرگ یم  رارق  وا  طئارش  رد  دوب و  ترضح  ياج  هب  رگید  سک  ره  هک  يا  هنوگ  هب  دیدن ، يا  هراچ  حلـص ، نتفریذپ  زج  ترـضح 

يودرا قارع و  یلخاد  عـضو  مه  و  یمالـسا ، روـشک  یجراـخ  طئارـش  عاـضوا و  مـه  اریز  تـشاد ، یمن  حلـص  لوـبق  زج  يا  هراـچ 
: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  هناگادج  ار  تاعوضوم  نیا  ًالیذ  .دوبن  گنج  همادا  یضتقم  مادک  چیه  ترضح ،

یجراخ تسایس  رظن  زا  حلص  للع 

ياه تبرض  هک  یقرش  مور  يروتارپما  اریز  دوبن ; مالـسا  ناهج  دوس  هب  ناناملـسم  یلخاد  گنج  زور ، نآ  یجراخ  تسایـس  رظن  زا 
دـنک و دراو  مالـسا  رکیپ  رب  يا  هنایوج  یفالت  رثؤم و  تبرـض  ات  دوب  یبسانم  تصرف  دـصرتم  هراومه  دوب ، هدروخ  مالـسا  زا  یتخس 

.دزاس هدوسآ  مالسا  ذوفن  زا  ار  دوخ 

رکف مور  ناراد  ماـمز  دیـسر ، یقرـش  مور  نارـس  هب  رگیدـکی ، ربارب  رد  هیواـعم  نسح و  ماـما  هاپـس  ییارآ  فص  شرازگ  هک  یتـقو 
هلمح مزاع  میظع  یهاپـساب  اذل  دنا ، هدروآ  تسد  هب  ار  دوخ  ياه  فده  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  نکمم  تصرف  نیرتهب  هک  دندرک 

هک مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  لثم  یـصخش  یطیارـش ، نینچ  رد  ایآ  .دنریگب  ناناملـسم  زا  ار  دوخ  ماقتنا  ات  دـندش  یمالـسا  روشک  هب 
عفد مالـسا  ناهج  زا  ار  گرزب  رطخ  نیا  حلـص ، لوبق  اب  هک  تشاد  یهار  نیا  زج  تشاد ، هدـهع  هب  ار  مالـسا  ساسا  ظـفح  تلاـسر 

؟ دوش مامت  نیب  هتوک  ناتسود  ياه  شنزرس  یحور و  راشف  تمیق  هب  هک  نآ  ول  و  دنک ،

هک دیـسر  شرازگ  يو  هب  نسح ) ماما  اـب  حلـص  زا  سپ   ) ماـش هب  هیواـعم  تشگزاـب  ماـگنه  دـسیون : یم  فورعم ، خروم  یبوقعی ،» »
تردق نوچ  هیواعم  .تسا  هدرک  تکرح  مور  زا  یمالسا  روشک  هب  هلمح  روظنم  هب  یگرزب  مظنم و  هاپس  اب  مور  روتارپما 

118 ص : 
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.دزادرپب (1) یقرش  مور  تلود  هب  رانید  رازه  دص  دش  دهعتم  تسب و  حلص  نامیپ  اه  نآ  اب  تشادن ، ار  یگرزب  ياوق  نینچ  اب  هلباقم 

نیا زا  هدافتسا  اب  ناناملسم ، كرتشم  نمـشد  یمالـسا ، هعماج  رد  فرط  ود  شکمـشک  ماگنه  هک  دهد  یم  ناشن  یخیرات  دنـس  نیا 
نسح و ماـما  ياـهورین  ناـیم  گـنج  رگا  تشاد و  رارق  يدـج  رطخ  کـی  ضرعم  رد  یمالـسا  روشک  دوـب و  هلمح  هداـمآ  تصرف ،

نیا یلو  هیواعم !! هن  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نسح  هن  دوب  یقرـش  مور  يروتارپما  دـش ، یم  زوریپ  هک  یـسک  تفرگ ، یم  رد  هیواعم 
.دش فرطرب  ماما  تشذگ  یشیدنارود و  ریبدت و  اب  رطخ 

یمن ار  راک  نیا  نسح  ماما  رگا  دومرف : تفرگ ، یم  هدرخ  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  حلـص  رب  هک  یـصخش  هب  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 
(3).(2) تشاد لابند  هب  یگرزب  رطخ  درک 

یلخاد تسایس  رظن  زا  حلص  للع 

دـنمورین و یلخاد  ههبج  زا  دـیاب  ددرگ ، زوریپ  نمـشد  رب  گنج  نادـیم  رد  دـهاوخب  رگا  یهدـنامرف  راد و  مامز  ره  هک  تسین  کش 
راب ّتلذ  تسکـش  زج  يا  هجیتن  هناحلـسم  گنج  رد  تکرـش  ییورین ، نینچ  نتـشاد  نودب  دـشاب و  رادروخرب  یگنهامه  لکـشتم و 

.تشاد دهاوخن 

ههبج نادقف  دروخ ، یم  مشچ  هب  هک  یعوضوم  نیرت  مهم  یلخاد ، تسایس  رظن  زا  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  حلـص  للع  یـسررب  رد 
یگدامآ هن  مالـسلا ،) هیلع  ) یبتجم ترـضح  رـصع  رد  هفوک ، مدرم  ًاـصوصخم  قارع و  مدرم  اریز  تسا ، یلخاد  لکـشتم  دـنمورین و 

.داحتا یگنهامه و  لکشت و  هن  دنتشاد و  دربن  يارب  یحور 

119 ص : 

ص206. ج2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 1 - ] 1
ص1. ج44 ، راونألاراحب ، یسلجم ، [ 2 - ] 2

ّفلؤم مان  دقاف  (« ) مالـسلا هیلع  ) نسح ماما  حلـص  هفـسلف   » هوزج زا  هتـشذگ ، كرادم  رب  هوالع  شخب ، نیا  میظنت  هیهت و  رد  [ 3 - ] 3
.تسا هدش  هدافتسا  زین  رشانو )
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گنج زا  یگتسخ 

هیواعم و شترا  ياهدحاو  نایم  تیمکح ، نایرج  زا  دعب  هک  یتافلت  اب  مأوت  ياه  گنج  نینچمه  و  ناورهن ، نیفص و  لمج و  گنج 
عون کی  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناراـی  زا  يرایـسب  ناـیم  رد  تفرگ ، رد  نمی  زاـجح و  قارع و  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤمریما ياـهورین 

نآ نارای  مالـسلا ،) هیلع  ) نانمؤمریما تفالخ  لاس  جـنپ  یط  اریز  درک ، داجیا  گنج  هکراتم  حلـص و  هب  هقالع  گـنج و  زا  یگتـسخ 
نآ گنج  رگید ، فرط  زا  .دننک  تکرش  يرگید  گنج  رد  ادرف  هک  نآ  دصق  هب  رگم  دنداهنن ; نیمز  هب  هحلـسا  تقوچیه  ترـضح 

هدـش رقتـسم  هیواـعم  ههبج  رد  کـنیا  هک  دوب  ناـنآ  يزورید  نایانـشآ  ناردارب و  ماوـقا و  اـب  عـقاو  رد  هکلب  دوـبن ، ناـگناگیب  اـب  اـه 
(1) .دندوب

هک ماش  فلتخم  ياه  هورگ  اب  گنج  يارب  اهورین  نتشاد  لیـسگ  رد  يدنک  و  ندرک ، تسد  نآ  تسد و  نیا  اب  عقاو  رد  قارع  مدرم 
توعد نایقارع  هک  نیا  دنداد و  یم  ناشن  ار  گنج  زا  یگتـسخ  یبلط و  تیفاع  دندز ، یم  نوخیبش  قارع  دودح  نمی و  زاجح و  هب 

(2) .دوب یگتسخ  نیمه  هناشن  دندومن ، تباجا  يدنک  هب  نیفص  گنج  هبا  ر  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما ددجم 

: دسیون یم  نیفص ، گنج  نایاپ  رد  عاضوا  ندش  رت  هدیچیپ  تیمکح و  يارجام  لقن  زا  سپ  نیسُح » هط   » رتکد

، گنج زا  سپ  ات  ددرگزاب  هفوک  هب  هک  دـندرک  داهنـشیپ  شباحـصا  ِناقفانم  اـما  ددرگ ، ماـش  راپـسهر  تفرگ  میمـصت  یلع )  ) سپس
هفوک هب  ار  نانآ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع .دنروآ  يور  نمـشد  يوس  هب  يرت  شیب  یگدامآ  تیعمج و  اب  دـننک و  هاربور  ار  دوخ  ياهراک 

نوریب هفوک  زا  رگید  نکیل  دروآ ، زاب 

120 ص : 

رفن رازهراهچ  ناورهن  گنج  رد  و  ص 172 ) ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   ) دندش هتشک  رفن  رازه  یـس  زا  زواجتم  لمج  گنج  رد  [ 1 - ] 1
دیـسر رفن  رازه  هد  دص و  هب  نیفـص  گنج  رد  نیفرط  تافلت  عومجم  و  ص 182 ) ج2 ، یبوقعی ، خیرات   ) دندیـسر لتق  هب  جراوخ  زا 

(. ص 393 ج 2 ، بهذلا ، جورم  يدوعسم ، )
ص 197 200. یئاوشیپ ، يدهم  همجرت  نیسحلا ،) هروث   ) نیسح بالقنا  یبایزرا  يدهم ، دمحم  نیدلا ، سمش  [ 2 - ] 2
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یتبغر یب  یتسـس و  گنج  راک  رد  يردـق  هب  دـندش و  مرگرـس  دوخ  ياهراک  هب  دـنتفر و  دوخ  ياه  هناـخ  هب  شناراـی  هچ ; تفرن ;
توعد رد  دناوخ و  یم  داهج  هب  ار  اه  نآ  هتـسویپ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع .دنتخاس  دیماان  دوخ  زا  ار  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  دـنداد  ناشن 

يأر دوخ ، ینامرفان  اب  تفگ : دوخ  هبطخرد  يزور  هک  اج  نآ  ات  دنتفریذپ ، یم  هن  دندینـش و  یم  هن  نکیل  دیزرویم ، رارـصا  شیوخ 
ناشردپ .درادن  ییانشآ  گنج  اب  نکیل  ریلد ، تسا  يدرم  بلاط  یبا  رـسپ  دنتفگ : شیرق  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  دیتخاس و  هابت  ارم 

(1) !؟ دناد یم  نم  زا  رتهب  ار  گنج  ملع  یسک  هچ  بوخ ،

ًاـصوصخم دـش و  راکـشآ  تدـش  هب  هدـیدپ  نیا  دیـسر ، تفـالخ  هب  یلع  نب  نسح  هک  مالـسلا ) هـیلع  ) ناـنمؤمریما تداهـش  زا  سپ 
.دندش هدامآ  يدنک  هب  یلیخ  مدرم  دومن  توعد  ماش  لها  گنج  هب  ار  مدرم  نسح  ماما  هک  یماگنه 

نآ .دنوش  عمج  دجسمرد  مدرم  داد  روتسد  دیسر ، مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  هب  هفوک  يوس  هب  هیواعم  هاپس  تکرح  ربخ  هک  یماگنه 
ناوریپ اب  هزرابم  رد  یگداتـسیا  ادـخ و  هار  رد  داهج  هب  ار  مدرم  هیواعم ، ياهورین  جیـسب  هب  هراشا  زا  سپ  درک و  زاغآ  يا  هبطخ  هاگ 

مدرم هیحور  زا  هک  یعالطا  اب  ( مالـسلا هیلع  ) ماما .درک  دزـشوگ  ار  اه  يراوشد  لمحت  يراکادف و  ربص و  موزل  دومن و  توعد  لطاب 
توکس همه  ترـضح ، جّیهم  یگنج  هبطخ  نایاپ  زا  سپ  دش و  روط  نیمه  ًاقافتا  .دننکن  تباجا  ار  وا  توعد  هک  دوب  نارگن  تشاد ،

! درکن دییأت  ار  ترضح  نآ  نانخس  يدحا  دندرک و 

روضح سلجم  رد  هک  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما عاجـش  ریلد و  نارای  زا  یکی  هک  دوب  هدنهد  ناکت  راب و  فسا  يردق  هب  هنحـص  نیا 
دقاـف وـسرت و  یمدرم  و  نیغورد ، ناـنامرهق  ار  اـه  نآ  درک و  خـیبوت  تدـش  هب  یگدرـسفا  یتسـس و  نیا  رطاـخ  هب  ار  مدرم  تـشاد ،

(2) .دندرگ هدامآ  ماش  لها  گنج  يارب  ماما  باکر  رد  هک  درک  توعد  اه  نآ  زا  دناوخ و  تعاجش 

121 ص : 

ص250 251. يدنجریب ، یتیآ  میهاربا  دمحم  همجرت  مالسا ، هنییآ  [ 1 - ] 1
ییحی نب  دـمحا  ص 38  ج 16 ، هغـالبلا ، جـهن  حرـش  دـیدحلا ، یبا  نبا  ص 39  نییبلاـطلا ، لـتاقم  یناهفـصإلا ، جرفلاوبا  [ 2 - ] 2

ص32. يدومحم ، رقاب  دمحم  خیش  قیقحت : ص60 ، ط 1 ، فارشألا ، باسنا  يرذالبلا ،
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يروشحلـس و روش و  شتآ  دـندوب و  هدـییارگ  یلاح  یب  یتسـس و  هب  دـح  هچ  ات  قارع  مدرم  هک  دـهد  یم  ناشن  یخیراـت  دنـس  نیا 
.دننک تکرش  گنج  رد  دندوبن  رضاح  دوب و  هدش  شوماخ  اه  نآ  رد  تدهاجم ،

يارب مدرم  کیرحت  اهورین و  جیسب  روظنم  هب  یبتجم  ترضح  گرزب  نارای  زا  يا  هدع  ياه  ینارنخس  اه و  تیلاعف  زا  سپ  ماجنارس 
سپ داد و  رارق  هاگودرا  ار  هَْلیُخن »  » مان هب  هفوک  یکیدزن  رد  یلحم  تفگ و  كرت  ار  هفوک  یمک  هدـع  اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما گـنج ،
تهج نیمه  هب  دندمآ ! درگ  ترـضح  هاگودرا  رد  رفنرازهراهچ »  » ًاعمج هزات ، ياوق  ندیـسر  راظتنا  هب  هلیخن »  » رد تماقا  زور  هد  زا 

(1) .دروایب لمع  هب  هاپس  يروآدرگ  تهج  يرت  يّدج  هزات و  تامادقا  ددرگرب و  هفوک  هب  هرابود  دش  ریزگان  ماما 

داضتم رصانع  اب  يا  هعماج 

لکـشتم و هعماج  کی  زور  نآ  قارع  هعماج  داد ، یم  لیکـشت  وسرت  لاـح و  یب  تسـس و  رـصانع  ار  ماـما  ناراـی  هک  نیا  رب  هوـالع 
اب یبسانت  یگنهامه و  هنوگ  چیه  ًاضعب  هک  دوب  هتفای  لیکشت  يداضتم  فلتخم و  ياه  هورگ  اهرـشق و  زا  هکلب  دوبن ، دحتم  هدرـشف و 

.دنتشادن رگیدکی 

برع ریغ  ناناملـسم  دندرمـش ، یم  بجاو  ار  هاگودرا  ودره  اب  گنج  هک  جراوخ  هورگ  يوما ، كانرطخ  بزح  نارادفرط  ناوریپ و 
دنتشادن یتباث  هدیقع  هک  یهورگ  هرخالاب  دیسر و  یم  رفن  رازه  تسیب  هب  ناشدادعت  دندوب و  هدمآ  درگ  قارع  رد  رگید  طاقن  زا  هک 

.دنتفر یم  رامـش  هب  هفوک  قارع و  زور  نآ  هعماج  هدنهد  لیکـشت  رـصانع  دندوب ، دیدرت  رد  يرگید  رب  نیفرط  زا  یکی  حیجرت  رد  و 
(2) .دندش یم  بوسحم  رصانع  نیا  زا  رگید  یکی  زین  ( مالسلا هیلع  ) نانمؤمریما صاخ  نایعیش  ناوریپ و 

122 ص : 

ص 102. نسحلا ، حلص  یضار ، خیش  نیسای ، لآ  [ 1 - ] 1
ص 68 74. باتک ، نامه  نیسای ، آ ل  [ 2 - ] 2
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گنهامهان یهاپس 

نآ هدش و  سکعنم  زین  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  هاپس  فوفص  رد  ًاعبط  یگدنکارپ ، تتشت و  هدیقع و  فالتخا  یگتـسد و  دنچ  نیا 
هب دـش  یمن  هجوچیه  هب  یجراخ  نمـشد  اب  هلباقم  رد  ور  نیا  زا  دوب ، هدروآ  رد  روجان  بیکرت  اب  گـنهامهان  یـشترا  تروص  هب  ار 

.درک دامتعا  یهاپس  نینچ 

: دنسیون یم  ( مالسلا هیلع  ) نسح ماما  هاپس  رد  كانرطخ  هدیدپ  نیا  دروم  رد  ناخروم  رگید  و  دیفم ، خیش  موحرم  هعیش ، داتسا 

زا دومن ، جیـسب  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  هک  یهاپـس  دـندش و  هدامآ  گنج  يارب  یگقالع  یب  يور  زا  يدـنک و  هب  یلیخ  ناـیقارع  »
: زا دندوب  ترابع  هک  دش  یم  لیکشت  یفلتخم  ياه  هورگ 

(; مالسلا هیلع  ) نانمؤمریما نارادفرط  نایعیش و   . 1

رطاخ هب  ماما  نایهاپـس  فوفـص  رد  اه  نآ  تکرـشو   ) دـندرک یم  هدافتـسا  هیواـعم  اـب  گـنج  يارب  يا  هلیـسو  ره  زا  هک  جراوخ  . 2
(; نسح ماما  اب  یتسود  هن  دوب ، هیواعم  اب  ینمشد 

; دندوب هدش  لخاد  ( مالسلا هیلع  ) ماما هاپس  رد  يدام  عفانم  عمط  هب  هک  تسرپایند  وجدوس و  دارفا   . 3

; تشادن حیجرت  هیواعم  رب  نادنچ  نانآ  رظن  رد  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  دننام  یگرزب  تیصخش  هک  كاکش  لد و  ود  دارفا   . 4

گنج يارب  دوـخ ، هلیبـق  سیئر  زا  يوریپ  هب  ًافرـص  یگریـشع و  بصعت  يور  زا  هکلب  نید ، رطاـخ  هب  هن  هک  یهورگ  هرخـالاب  و   . 5
(1) .دندوب هدش  رضاح 

هیواعم نوچ  يدنمورین  نمـشد  اب  هلباقم  تهج  مزال  ماجـسنا  یگچراپکی و  دقاف  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ترـضح  هاپـس  بیترت  نیدـب 
.دوب

123 ص : 

ص167. همئألا ، هفرعم  یف  همهملا  لوصفلا  یکلام ، غابص  نبا  ص189  داشرإلا ، دیفم ، خیش  [ 1 - ] 1
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ایوگ يدنس 

رتایوگ گنج ، راک  رد  نایقارع  یتسس  نداد  ناشن  قارع و  زور  نآ  هدنکارپ  تتشتم و  هعماج  يامنرود  میسرت  رد  يدنس  چیه  دیاش 
نآ ات  ماما  هاپـس  هک  يا  هطقن  نیرخآ  ینعی  نئادم ،»  » رد مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ترـضح  .دشابن  ترـضح  نآ  دوخ  راتفگ  زا  رتاسر  و 

: دومرف نینچ  نآ  یط  دومن و  داریا  یجیهم  عماج و  ینارنخس  درک ، يورشیپ  اج 

ماش لها  اب  امش ، یلخاد  مهافت  تماقتسا و  يورین  هب  هتـشذگ  رد  ام  .دراد  یمن  زاب  ماش  لها  اب  هلباقم  زا  ار  ام  دیدرت ي  ّکش و  چیه 
هب نابز  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تماقتـسا  هتـسب ، رب  تخر  امـش  نایم  زا  مهافت  داـحتا و  اـه ، هنیک  رثا  رب  زورما  یلو  میدـیگنج ، یم 

.دیا هدوشگ  هوکش 

مدقم دوخ  نید  رب  ار  دوخ  عفانم  زورما  یلو  دیتشاد ، یم  مدقم  ایند  عفانمرب  ار  دوخ  نید  دیدش ، یم  هناور  نیفص  گنج  هب  هک  یتقو 
.دیتسین رادافو  دیدوب  هک  هنوگ  نآ  ام  هب  تبسن  امش  یلو  میدوب ، هتشذگ  رد  هک  میتسه  هنوگ  نامه  ام  .دیراد  یم 

هورگ .دنا  هداد  تسد  زا  ناورهن  رد  ار  دوخ  ناسک  رگید  يا  هدع  و  نیفـص ، گنج  رد  ار  دوخ  ناگتـسب  ناسک و  امـش ، زا  يا  هدـع 
یم یچیپرس  ام  يوریپ  زا  زین  هیقب  و  دنهاوخ ; یم  ار  دوخ  ناگتشک  ياهبنوخ  مود ، هورگ  و  دنزیر ; یم  کشا  دوخ  ناگتشکرب  لوا ،

! دننک

رد ندش  هتـشک  هدامآ  رگا  کنیا  .تسا  ام  تزع  دنلب و  فدـه  فالخرب  و  فاصنا ، زا  رود  هک  تسا  هدرک  ام  هب  يداهنـشیپ  هیواعم 
مالعا دیتسه ، تیفاع  یگدنز و  بلاط  رگا  میهدـب و  ار  وا  خـساپ  ریـشمش  اب  میزیخرب و  هزرابم  هب  وا  اب  ات  دـییوگب  دـیتسه ، ادـخ  هار 

.مینک نیمأت  ار  امش  تیاضر  میریذپب و  ار  وا  داهنشیپ  ات  دینک 

هدـنز میهاوـخ  یم  اـم  میهاوـخ ، یم  یگدـنز  اـم  هَیُْقْبلَا :» هَیُْقْبلَا ، : » دـندز داـیرف  فرط  ره  زا  مدرم  دیـسر ، اـج  نیا  هب  هک  ماـما  نخس 
(1)! مینامب

124 ص : 

، یسلجم ص 406  ج 3 ، خــیراتلا ، یف  لـماکلا  ریثا ، نـبا  و 14  ص 13  ج 2 ، هباحـصلا ، هـفرعم  یف  هباـغلا  ُدُْـسا  ریثا ، نـبا  [ 1 - ] 1
ص 199. صاوخلا ، هرکذت  يزوجلا ، نبا  طبس  ص 21  ج 44 ، راونألاراحب ،
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گنج دراو  هیواعم  لثم  يدنمورین  نمشد  اب  مالسلا ) هیلع  ) ماما دوب  نکمم  هنوگچ  یگدنمزر ، هیحور  دقاف  هاپـس  نینچ  هب  اکتا  اب  ایآ 
زاس رطخ  دوخ  تفر  یم  لامتحا  تلفغ  نیرت  کچوک  اب  دوب و  هدـش  لیکـشت  يداضتم  رـصانع  زا  هک  یهاپـس ، نینچ  اـب  اـیآ  دوش ؟

؟ تفر یم  يزوریپ  دیما  زگره  دشاب ،

ایآ تفرگ ، یم  رارق  یهاپـس  نینچ  سأر  رد  هیواعم  دندرک و  یم  ضوع  ار  دوخ  ياج  هیواعم  و  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  ًاضرف  رگا 
؟ دنکب درک ، ( مالسلا هیلع  ) نسح ماما  هک  يراک  زج  تسناوت  یم 

دوجو هب  یخلت  ثداوح  تخاس و  کیدزن  یعطق  رطخ  یمدق  ود  ات  ار  یمالـسا  هعماج  داد و  مه  تسد  هب  تسد  لماوع  نیمه  يرآ 
.دیناوخ یم  ًالیذ  ار  نآ  حرش  هک  دروآ 

( مالسلا هیلع  ) نسح ماما  فرط  زا  ورین  جیسب 

هیلع ) یبتجم نسح  ماما  هک  دنا  هدرک  اعدا  هدومن و  فیرحت  ار  یخیرات  قیاقح  رصاعم ، هتـشذگ و  ناخروم  ناگدنـسیون و  زا  یخرب 
زا هتفرگ و  يدام  تازایتما  هیواـعم  زا  دوب  ددـص  رد  تسخن  زور  زا  هکلب  تشادـن ، هیواـعم  اـب  تفلاـخم  گـنج و  گـنهآ  مالـسلا )

! دوب تازایتما  نیا  نیمضت  نیمأت و  يارب  درک ، یم  هیواعم  اب  ییاه  تفلاخم  رگا  دوش و  رادروخرب  یهفرم  تحار و  یگدنز 

هجوچیه هب  یخیرات  قیاقح  اب  تسا و  ساسا  یب  ًالماک  اه  تمهت  نیا  دـهد  یم  ناـشن  هک  تسا  تسد  رد  يا  هدـنز  یخیراـت  دانـسا 
رد دـنک ; ورین  جیـسب  هاپـس و  يروآدرگ  تشادـن  انعم  دـگنجب ، هیواعم  اب  تساوخ  یمن  مود  ياوشیپ  رگا  اریز  دـشاب ، یمن  راگزاس 

مدـع رطاخ  هب  وس  کی  زا  نکیل  دـش ، گنج  هدامآ  داد و  بیترت  یهاپـس  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  ناخروم ، قافتا  هب  هک  یتروص 
ترـضح یماظن  ياهورین  هیواعم ، هنانئاخ  ياه  هئطوت  رثا  رد  رگید  يوس  زا  و  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هاپـس  یگتـسد  دـنچ  یگنهاـمه و 

هب زین  ماما  دـندش ، هدـنکارپ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما فارطا  زا  مدرم  دـش و  هدیـشاپ  مه  زا  یماظن  دروخرب  نودـب  گنج و  زاغآ  زا  شیپ 
روبجم دومن و  يراددوخ  گنج  زا  راچان 

125 ص : 
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.دش حلص  نتفریذپ  هب 

طیارـش عاضوا و  قیمع  كرد  اب  سپـس  دـش و  زاغآ  رگـشل  هیهت  گنج و  نالعا  و  مایق »  » اب مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  راک  نیارباـنب ،
(1) .دیدرگ طورشم  حلص  هب  رجنم  زور ، حلاصم  تیاعر  یمالسا و  هعماج 

: مینک یم  بلج  هنیمز  نیا  رد  يرت  شیب  تاحیضوت  هب  ار  ناگدنناوخ  رظن  ًالیذ 

نکش نامیپ  مدرم 

دندوب دامتعا  لباق  ریغ  افویب و  نِّوَلَتُم و  یمدرم  هکلب  دـندوبن ، تهجکی  لدـکی و  هفوک  قارع و  مدرم  دـش ، هتفگ  ًالبق  هک  روط  نامه 
یم زور  خرن  هب  ار  نان  حالطـصا  هب  دـندوب و  زور  تردـق  دوجوم و  عضو  عباـت  هراومه  دـندمآ و  یم  درگ  یمچرپ  ریز  زور  ره  هک 

دارفا لئابق و  ياسؤر  زا  يا  هدع  نیفرط ، ياهورین  جیسب  هاپـس و  شیارآ  نارحب  اب  نامز  مه  هک  دوب  هیحور  نیمه  ساسارب  .دندروخ 
يو تموکح  زا  ار  دوخ  تیامح  دییأت و  دنتـشون و  اه  همان  هیواعم  هب  هدرک و  تنایخ  ماما  هب  هفوک ، گرزب  ياه  نادـناخ  هب  هتـسباو 
ماما يو ، ندش  کیدزن  ضحم  هب  هک  دندومن  نیمـضت  دـندرک و  قیوشت  قارع  يوس  هب  تکرح  يارب  ار  وا  هنایفخم  دـندومن و  زاربا 

.دننک رورت  ای  دنیامن  وا  میلست  ار  مالسلا ) هیلع  ) نسح

اب گنج  هب  رضاح  يدارفا  نینچ  هب  اکّتا  اب  هنوگچ  هک  داد  ماغیپ  داتـسرف و  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  يارب  ار  اه  همان  نیع  زین  هیواعم 
؟(2) تسا هدش  يو 

126 ص : 

نآ زا  هک  دنا  هتـشون  نسحلا ) مایق   ) مان نیمه  هب  ییاه  باتک  یمالـسا ، میدق  ناخروم  زا  نت  دـنچ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  [ 1 - ] 1
ماـیق .ق ب .  لاس 205 ه  ياـفوتم  یبلکلا  بئاـسلا  نب  ماـشه  فیلأـت  نسحلا ، ماـیق  .فلا  درب : ماـن  ناوت  یم  ار  ریز  باـتک  ود  هلمج 

(. ص171 هعماج ، تینیع  رد  ماما  اضر ، دمحم  یمیکح ،  . ) لاس 283 ه ق يافوتم  یفقثلا  دمحم  نب  میهاربا  فیلأت  نسحلا ،
هیلع ) ماما .داد  نایعیش  زا  یکی  هب  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  هک  تسا  یخساپ  انعم  نیا  دی  ؤم  ص 191 . داشرإلا ، دیفم ، خیش  [ 2 - ] 2

ارم مدرم  مدرک ، یم  گنج  هیواعم  اب  رگا  ادخ  هب  دنگوس  دومرف : يدیشک ؟ گنج  زا  تسد  ارچ  هک  وا  لاؤس  خساپ  نمـض  مالـسلا )
(. ص20 ج44 ، راونألاراحب ، یسلجم ،  ) دندرک یم  میلست  وا  هب 
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نئاخ هدنامرف 

رفنرازه هدزاود  اب  ار  سابع » نب  هللادـیبع   » تفگ كرت  هیواعم  اـب  گـنج  دـصق  هب  ار  هفوک  هک  نآ  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماـما 
، دندوب ترضح  نآ  گرزب  نارای  زا  ود  ره  هک  ار  سیق » نب  دیعس   » و دعس » نب  سیق   » تشاد و لیسگ  رگـشل ، هیالط  ناونع  هب  هاپس ،

يو نیزگیاج  يرگید  بیترت ، هب  دمآ ، شیپ  يا  هثداح  رفن  هس  نیا  زا  یکی  يارب  رگا  ات  دومن  نییعت  يو  نیشناج  رواشم و  ناونع  هب 
(1) .ددرگ

ولج دندیسر ، هیواعم  هاپس  هب  هک  اجک  ره  رد  داد  روتسد  دومرف و  نییعت  ار  هاپـس  يورـشیپ  ریـس  طخ  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ترـضح 
(2) .دوش قحلم  اه  نآ  هب  یلصا  هاپس  اب  گنرد  یب  ات  دنهد  شرازگ  ( مالسلا هیلع  ) ماما هب  ار  نایرج  دنریگب و  ار  اه  نآ  يورشیپ 

ودرا اج  نآ  رد  دـش و  ور  هب  ور  هیواعم  هاپـس  اب  ْنِکْـسَم »  » مان هب  یلحم  رد  داد و  تکرح  ار  دوخ  یهدـنامرف  تحت  هورگ  هللادـیبُع » »
رازه تشه  هارمه  هنابش  هیواعم ، زا  مهرد  نویلیم  کی  تفایرد  اب  هللادیبع  هک  دیسر  شرازگ  مالسلا ) هیلع  ) ماما هب  دیشکن  یلوط  .دز 

(3)  . تسا هتسویپ  يو  هب  رفن 

هچ ات  مالـسلا ) هیلع  ) ماما یماظن  تیعقوم  لزلزت  هاپـس و  هیحور  فیعـضت  رد  ینارحب ، طئارـش  نآ  رد  هدنامرف ، نیا  تنایخ  تس  ادـیپ 
قبط دوب ، افو  اب  رایـسب  نانمؤمریما  نادناخ  هب  تبـسن  نامیا و  اب  عاجـش و  يدرم  هک  دعـس » نب  سیق   » دوب هچ  ره  یلو  دوب ، رثؤم  دح 
.دنک تیوقت  ار  نازابرس  هیحور  دیشوک  یجیهم  نانخس  یط  تفرگ و  هدهع  هب  ار  هاپـس  یهدنامرف  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  روتـسد 

نانچمه دروخن و  ار  وا  بیرف  سیق  یلو  دبیرفب ، لوپ  اب  زین  ار  وا  تساوخ  هیواعم 

127 ص : 

.دنا هتشون  دش  هتفگ  هک  یبیترت  هب  رگید ، ناخروم  یلو  درب  یمن  مان  سیق  نب  دیعس  زا  یبوقعی  [ 1 - ] 1
ص 40. نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصإلا ، جرفلاوبا  [ 2 - ] 2

، هغالبلا جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا   ) دوب هتـشک  هیواعم ، راوخنوخ  ناهدنامرف  زا  یکی  هاطرَا ،» نب  رـُسب   » ار هللادیبع  رـسپ  ود  [ 3 - ] 3
زاب نیگنن  لمع  نیا  زا  ار  وا  دوب ، شنادنزرف  یلـصا  لتاق  هک  هیواعم  اب  وا  تموصخ  لقادح ، هک  تشاد  اج  ور  نیا  زا  ص14 ;) ج2 ،

یگرزب تنایخ  تخیر و  مه  رد  ار  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  ياهورین  هیواعم ، هب  نتسویپ  اب  تقایل  یب  تسس و  رـصنع  نآ  اما  دراد ،
.دش بکترم 
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(1) .درک یگداتسیا  مالسا  نانمشد  لباقم  رد 

هنانئاخ ياه  هئطوت 

ماـما شترا  ناـیم  رد  يزاـس  هعیاـش  فـالتخا و  فاکـش و  داـجیا  روـظنم  هب  هکلب  درکن ; اـفتکا  هللادـیبع »  » ندـیرخ هب  اـهنت  هیواـعم 
نب سیق  هک  درک  یم  عیاش  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  رگـشل  نایم  رد  دوخ ، نارودزم  ناـسوساج و  هلیـسوهب  مالـسلا ،) هیلع  ) یبتجم

اب ( مالـسلا هیلع  ) یلع نب  نسح  هک  تخاس  یم  عیاش  زین  سیق  هاپـس  نایم  رد  و  هدرک ، شزاس  هیواعم  اب  هاپـس ) همدـقم  هدـنامرف  ) دـعس
! تسا هدرک  حلص  هیواعم 

.داتسرف مالـسلا ) هیلع  ) ماما روضح  هب  دندوب ، مدرم  دامتعا  دروم  هک  ار  رهاظ  شوخ  دارفا  زا  رفن  دنچ  هیواعم  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک 
راج مدرم  نایم  رد  ماما ، رداچ  زا  جورخ  زا  سپ  و  دندرک ، تاقالم  ( مالـسلا هیلع  ) یبتجم ترـضح  اب  نئادـم »  » هاگودرا رد  هدـع  نیا 
هیلع ) یلع نب  نسح  تخاس  شوماخ  ار  گنج  شتآ  دناباوخ و  ار  هنتف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دنزرف  هلیـسوهب  دنوادخ  : » دـندز

«! دومن ظفح  ار  مدرم  نوخ  و  درک ، حلص  هیواعم  اب  مالسلا )

دندرک شروش  ماما  دضرب  هدومن و  رواب  ار  اه  نآ  نانخس  دندماین و  رب  قیقحت  ددص  رد  دنتـشاد ، دامتعا  اه  نآ  نانخـس  هب  هک  مدرم 
فرط راهچ  زا  هاگ  نآ  دندمآرب و  ماما  لتق  ددص  رد  دندرب و  امغی  هب  دوب ، همیخ  رد  هچ  نآو  هدش  روهلمح  ترضح  نآ  همیخ  هب  و 

(2)  . دندش قرفتم 

جراوخ تنایخ 

هک جراوخ  زا  یکی  هار  نیب  رد  .دش  طاباس »  » هناور نئادم »  » زا مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما 

128 ص : 

ص 204. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  حضاو ، نبا  ص 42  باتک ، نامه  یناهفصإلا ، جرفلاوبا  [ 1 - ] 1
ياه هورگ  زا  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  شترا  هک  نیا  هب  هجوتاب  میتفگ ، البق  هک  نانچ  ص 204 205 . ج2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 2 - ] 2

بجعت ياج  دـندوب ، تسرپایند  وج و  دوس  رـصانع  زا  يا  هدـع  جراوخ و  زا  يا  هدـع  اه  نآ  نایم  رد  هک  دوب  هتفای  لیکـشت  یفلتخم 
، درم نیا  دننزب : دایرف  يا  هدع  لاح  نامه  رد  دننک و  تراغ  ار  ترضح  نآ  رفس  مزاول  رداچ و  دنیآرب و  ماما  لتق  ددص  رد  هک  دوبن 

هدوب مولظم  دـح  هچ  ات  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ربکا  طبـس  هک  یتسار  هب  تخاس !! لیلذ  ار  ناناملـسم  تخورف و  هیواعم  هب  ار  اـم 
!؟ تسا
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دـش و دـیدش  فعـض  يزیرنوـخ و  راـچد  تحارج ، رثا  رب  ماـما  .درک  دراو  ترـضح  نآ  رب  یتخـس  تبرـض  دوـب ، هدرک  نیمک  ًـالبق 
هب تحارج  رثا  رب  ترـضح  یمـسج  عضو  نئادم  رد  .دـیدرگ  لقتنم  نئادـم  هب  دوخ ، صاخ  ناوریپ  ناتـسود و  زا  يا  هدـع  هلیـسوهب 

هداد و تسد  زا  ار  مزال  یماظن  يورین  هک  مود  ياوشیپ  .تفای  طلـست  عاضوا  رب  تصرف ، نیا  زا  هدافتـسا  اب  هیواعم  .دـییارگ  تماخو 
(1) .تفریذپ ار  حلص  داهنشیپ  ریزگان  دوب ، هدنام  اهنت 

ناخروم زا  رگید  يا  هدع  يربط و  هک  نانچ  .تشادن  نیا  زج  يا  هراچ  داد ، رد  حلـص  هب  نت  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  رگا  نیاربانب 
اهنت ار  يو  هدـش و  هدـنکارپ  وا  درگ  زا  شناراـی  هـک  دــش  حلــص  هـب  رــضاح  یعقوـم  ( مالــسلا هـیلع  ) یلع نـب  نـسح  دنــسیون : یم 

(2) .دندراذگ

حلص ياه  هزیگنا  نوماریپ  ماما  راتفگ 

هتـشاذگ و خـلت  قیاـقح  نیا  يور  تشگنا  درک ، ضارتعا  ترـضح  نآ  حلـص  هب  هک  یـصخش  خـساپ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ماـما 
: دومن نایب  نینچ  ار  دوخ  مادقا  تابجوم  لماوع و 

ینارای رگا  .متـشادن  يو  اـب  گـنج  يارب  یناراـی  ناوعا و  هک  مدرک  راذـگاو  هیواـعم  هب  ار  يراد  ماـمز  تموکح و  تلع  نیا  هب  نم 
اه نآ  .ما  هدرک  ناحتما  ار  اه  نآ  اهراب  مسانش و  یم  بوخ  ار  نایفوک  نم  .دوش  هرسکی  راک  ات  مدیگنج  یم  وا  اب  زور  هنابش  متـشاد 

اب رفن  ود  هن  دندنبیاپ و  دوخ  ياه  نامیپ  تادهعت و  هب  هن  دنرادافو ، هن  دش ، دنهاوخن  حالصا  هک  دنتسه  يدساف  نامدرم 

129 ص : 

نآ يوـس  هب  هلمح  ماـما و  همیخ  تراـغ  هب  یهتنم  هـک  ار  یناـیرج  ناـخروم ، ص205 . ج 2 ، یبوـقعی ، خـیرات  حـضاو ، نبا  [ 1 - ] 1
نسح هک  یماگنه  دنسیون : یم  ینالقسع » رجح  نبا   » و ریثا » نبا   » و يربط »  » هلمج نآ  زا  .دنا  هتـشون  فلتخم  روط  هب  دش ، ترـضح 

، تسا هدش  هتشک  دعس  نب  سیق  مدرم ! دز : ادص  دوب ) هیواعم  نارودزم  زا  هک   ) یـصخش ناهگان  دوب ، هدز  ودرا  نئادم »  » رد یلع  نب 
زییمت یف  هباصإلا  ص 404  ج 3 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ص 92  ج 6 ، كولملاو ، ممألا  خـیرات   ) ...و دـندش  قرفتم  مدرم  دـینک ! رارف 

(. ص 330 ج1 ، هباحصلا ،
نینچ هباغلا  دسا  ترابع  ص14 . ج2 ، هباحصلا ، هفرعم  یف  هباغلا  دسا  ریثا ، نبا  ص 92  باتک ، نامه  يربطلاریرج ، نب  دمحم  [ 2 - ] 2

«. َْحلُصلا یضمَا  ُهودَْرفَا  اّمَلَف  : »... تسا

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 144 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_129_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_129_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دنهارمه ام  نانمشد  اب  ًالمع  یلو  دننک ، یم  هقالع  تعاطا و  راهظا  ام  هب  رهاظ  بسحرب  .دنقفاوم  مه 

نینچ نآ  یط  دومرف و  داریا  يا  هبطخ  يزور  دوب ، ّرثأتم  تحاران و  تدش  هب  دوخ  نارای  يراکمه  مدع  یتسس و  زا  هک  مود  ياوشیپ 
: تفگ

هب نم  نتشک  ربارب  رد  هک  ییاه  هدعو  زا  کی  چیه  هب  هیواعم  امش ! رب  ياو  .ایح  مرـش و  هن  دنراد و  نید  هن  هک  یمدرم  زا  متفگـشرد 
رگا یلو  مهدب ، ماجنا  مناوت  یم  زورما  زا  رتهب  ار  دوخ  یـصخش  فیاظو  منک ، تعیب  هیواعم  اب  نم  رگا  .درک  دهاوخن  افو  هداد ، امش 

.منک ارجا  هعماج  رد  ار  ربمایپ  مدج  نییآ  تشاذگ  دهاوخن  دتفیب ، هیواعم  تسد  هب  راک 

ریز دینادب  نیقی  منک ، راذگاو  هیواعم  هب  ار  ناناملسم  يراد  مامز  موش  ریزگان  امـش ) ییافویب  یتسـس و  تلع  هب  رگا   ) دنگوس ادخ  هب 
.دش دیهاوخ  اهرازآ  اه و  تیذا  عاونا  راتفرگ  دید و  دیهاوخن  ینامداش  یشوخ و  يور  زگره  هیما  ینب  تموکح  مچرپ 

دنهاوخ نان  بآ و  تساوخرد  هداتسیا و  اه  نآ  نادنزرف  هناخ  رد  رب  امش  نادنزرف  ادرف  هک  منیب  یم  دوخ  مشچ  هب  ییوگ  نونکا  مه 
هناخ رد  زا  ار  اه  نآ  هیما  ینب  یلو  تسا ، هداد  رارق  اه  نآ  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هدوب و  امـش  نادـنزرف  ِنآ  زا  هک  یناـن  بآ و  درک ;

.تخاس دنهاوخ  مورحم  دوخ  قح  زا  هدنار و  دوخ 

: دوزفا ماما  هاگ  نآ 

اریز مدرک ، یمن  راذگاو  هیواعم  هب  ار  تفالخ  زگره  2 دندرک ، یم  يراکمه  نم  اب  ادخ  نانمشد  اب  گنج  رد  هک  متشاد  ینارای  رگا 
(2) ....تسا مارح  هیما  ینب  رب  تفالخ 

( … مالسلا هیلع  ) ماما فادها  و  حلص ، نامیپ 

داریا ینانخـس  دوب ، رـضاح  هیواعم  هک  یـسلجم  رد  يزور  تخانـش ، یم  یبوخ  هب  ار  هیواعم  تموکح  دـیلپ  تیهام  هک  یبتجم  ماـما 
هب دنگوس  : » دومرف نآ  نمض  درک و 

130 ص : 

ص157. جاجتحا ، یسربط ، ص147  ج 44 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، [ 1 - ] 1
ص 345 346. ج1 ، نویُعلا ، ءالج  هللادبع ، دیس  رَّبُش ، [ 2 - ] 2
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(1) « . دید دنهاوخن  شیاسآ  هافر و  يور  ناناملسم  تسا ، هیما  ینب  تسد  رد  ناناملسم  روما  مامز  هک  ینامز  ات  ادخ ،

رد هک  نیا  زا  لفاغ  دـندادن ، هیواعم  اب  گنج  هب  نت  شیاسآ ، یتحار و  دـیما  هب  یتسـس و  رثا  رب  هک  نایقارع  هب  دوب  يرادـشه  نیا ، و 
.دنبای یمن  تسد  دوخ  يزورآ  دیما و  هب  زگره  هیواعم  تموکح 

( مالسلا هیلع  ) ماما فادها  حلص و  نامیپ 

یمالسا و هعماج  یلاع  حلاصم  فالخرب  ار  هیواعم  اب  گنج  دش ، حیرشت  ًالبق  هک  يدعاسمان  طئارش  رثارب  هک  یماگنه  مود ، ياوشیپ 
یلاع و ياه  فده  ات  دومن  ششوک  هداعلا  قوف  درک ، لوبق  ار  سب  شتآ  حلـص و  ریزگان  داد و  صیخـشت  مالـسا  تیدوجوم  ظفح 

.دنک نیمأت  زیمآ  تملاسم  وحن  هب  حلص و  رذگهر  زا  ناکما  ّدح  ات  ار  دوخ  سدقم 

هک يروط  هب  دوب  زاـیتما  هنوگ  همه  نداد  هب  رـضاح  تردـق ، ندومن  هضبق  حلـص و  يرارقرب  رطاـخ  هب  هیواـعم  نوچ  رگید ، فرط  زا 
وا یگدامآ  زا  ماما   (2) .دشاب یم  يو  لوبق  دروم  دسیونب ، هقرو  نآ  رد  هچ  ره  تشون  داتسرف و  ماما  يارب  يا  هدش  اضما  دیفـس  هقرو 
نآ گرزب  ياه  نامرآ  زا  تشاد و  رارق  تیمها  لوا  هجرد  رد  هک  ار  ساـسح  مهم و  تاـعوضوم  هدومن و  ار  يرادرب  هرهب  رثکادـح 

.دنک لمع  دادرارق  دافم  هب  هک  تفرگ  دهعت  هیواعم  زا  دیناجنگ و  حلص  نامیپ  رد  تفر ، یم  رامش  هب  ترضح 

زا هدام  دنچ  هب  ناخروم  زا  مادک  ره  هکلب  تسا ، هدـشن  رکذ  بیترت ، هب  لماک و  روط  هب  یخیرات ، بتک  رد  حلـص  نامیپ  نتم  هچرگ 
ار نآ  زا  یلماک  ًابیرقت  تروص  ناوت  یم  فلتخم  بتک  زا  نآ  هدنکارپ  داوم  يروآ  عمج  اب  یلو  دنا ، هدومن  هراشا  نآ 

131 ص : 

ص28. ج16 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  [ 1 - ] 1
ص ج1 ، هباصإلا ،) هیشاحرد  ، ) باحـصألا هفرعم  یف  باعیتسإلا  ربلادبع ، نبا  ص 405  ج 3 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  [ 2 - ] 2

ص 93. ج 6 ، باتک ، نامه  يربطلا ، ریرج  نب  دمحم   371
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هب ناوت  یم  درک ، یم  يراشفاپ  اه  نآ  ققحت  يارب  هدومن و  دـیق  دادرارق  رد  ماما  هک  یتاعوضوم  هب  هاتوک  رظن  کی  اـب  .دومن  میـسرت 
.درب یپ  هدرب ، راک  هب  نمشد  زا  زایتما  نتفرگ  يارب  یسایس  هزرابم  ماقم  رد  ترضح  هک  يا  هداعلا  قوف  ریبدت 

یم هدام  جـنپ  رد  هک  ار  حلـص  نامیپ  نتم  میهد ، رارق  یـسررب  دروم  هناگادـج  ار  همان  حلـص  داوم  زا  کیره  هک  نآ  زا  شیپ  کـنیا 
: مینارذگ یم  مرتحم  ناگدنناوخ  رظن  زا  ًالیذ  درک ، هصالخ  ناوت 

نامیپ نتم 

روتسد قبط  هیواعم  هک  نآ  هب  طورشم  دنک ، یم  راذگاو  هیواعم  هب  ار  يراد  مامز  تموکح و  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نسح  لوا : هدام 
.دنک راتفر  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ شور  دیجم و  نآرق 

نب نیـسح  دـیآ ، شیپ  يا  هثداح  وا  يارب  رگا  دوب و  دـهاوخ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نسح  ِنآ  زا  تفالخ  هیواعم ، زا  دـعب  مود : هدام 
.دنک باختنا  دوخ  ینیشناج  هب  ار  یسک  درادن  قح  هیواعم  .دریگ و  یم  تسد  رد  ار  ناناملسم  روما  مامز  مالسلا ) هیلع  ) یلع

ددرگ و فقوتم  دیاب  زامن  لاح  رد  ترضح  نآ  نعل  و  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما هب  تبـسن  تناها  ییوگ و  ازـسان  تعدب  موس : هدام 
.دوش دای  دیابن  یکین  هب  زج  مالسلا ) هیلع  ) یلع زا 

تسا و انثتـسم  هیواعم  هب  تموکح  میلـست  عوضوم  زا  تسا ، دوجوم  هفوک  لاملا  تیب  رد  هک  مهرد  نویلیم  جـنپ  غلبم  مراـهچ : هداـم 
حیجرت هیما  ینب  رب  ار  مشاه  ینب  لام ، لذب  يررقم و  نییعت  رد  دیاب  هیواعم  .دوش و  فرـصم  ( مالـسلا هیلع  ) یبتجم ماما  رظن  ریز  دـیاب 

.دهدب

رد هک  نیفـص  لـمج و  گـنج  يادهـش  ناگدـنامزاب  ناـیم  رد  مهرد  نویلیم  کـی  غلبم  درگباراد »  » جارخ زا  دـیاب  هیواـعم  نینچمه 
(1) .دنک میسقت  دندش ، هتشک  نانمؤمریما  باکر 

132 ص : 

باختنا تلع  دـیاش  درجباراد .) تغل  ادـخهد ، همانتغل   ) تسا هدوب  میدـق  رد  سراف  تلایا  ناتـسرهش  جـنپ  زا  یکی  درگباراد  [ 1 - ] 1
اب راـید  نآ  مدرم  دـش و  مالـسا  شترا  میلـست  گـنج  نودـب  یخیراـت ، دانـسا  قبط  رهـش  نیا  نوـچ  هک  دـشاب  نیا  درگباراد »  » جارخ

ناتـسدیهت و نامیتی و  ترـضح و  نآ  نادـناخ  ربمایپ و  هب  صاصتخا  مالـسا ، نیناوق  قبط  نآ  جارخ  دنتـسب ، حلـص  نامیپ  ناناملـسم 
لمج و گنج  يادهـش  ناگدنامزاب  هب  رهـش  نیا  جارخ  هک  درک  طرـش  ( مالـسلا هیلع  ) یبتجم ماما  ور  نیا  زا  .تشاد  هار  ناگدنامرد 

دنمزاین ناگدنامزاب  هوالع ، هب  .تشاد  قلعت  ترضح  نآ  دوخ  هب  دش ، هتفگ  هک  نانچمه  اج ، نآ  دمآرد  اریز  دوش ، تخادرپ  نیفص 
ج راونألاراحب ، یـسلجم ،  ) دنتفر یم  رامـش  هب  جارخ  نیا  فرـصم  دراوم  زا  یکی  دـندوب ، تسرپرـس  یب  هک  گنج  ود  نیا  نادـیهش 

(. ص 10 ، 44

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 147 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_132_1
http://www.ghaemiyeh.com


يو رازآ  بیقعت و  زا  دنشاب ، هک  يداژن  ره  زا  زاجح ، قارع و  ماش و  هنکس  زا  معا  مدرم ، مامت  هک  دنک  یم  دهعت  هیواعم  مجنپ : هدام 
هیواعم تموکح  دضرب  ناش  هتشذگ  ياه  تیلاعف  ببس  هب  ار  اه  نآ  زا  يدحا  دنک و  رظن  فرص  اه  نآ  هتشذگ  زا  دنـشاب و  ناما  رد 

.دنکن رازآ  هتشذگ  ياه  هنیک  رطاخ  هب  ار  قارع  لها  ًاصوصخم  دهدن و  رارق  بیقعت  تحت 

درازاین و ار  اه  نآ  زا  کی  چیه  هک  دـهد  یم  ناما  دنتـسه ، هک  اجک  ره  رد  ار ، مالـسلا ) هیلع  ) یلع نارای  مامت  هیواعم  نیا ، رب  هوالع 
یتحاران نیرت  کچوک  و  دـنریگن ، رارق  بیقعت  تحت  هجوچیه  هب  و  دنـشاب ، ناما  رد  یلع  ناوریپ  نایعیـش و  سوماـن  لاـم و  ناـج و 

نآ زا  تسا  ( مالسلا هیلع  ) یلع نایعیش  تسد  رد  لاملا  تیب  زا  هک  یلاوما  و  دسرب ، شدوخ  هب  یسکره  قح  دوشن ، داجیا  اه  نآ  يارب 
نب نیـسح  شردارب  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نسح  هجوتم  هیواعم  هیحان  زا  يرطخ  هنوگ  چـیه  دـیابن  نینچمه  .دوشن  هتفرگ  سپ  اـه 

سرت فوخ و  تابجوم  يا  هطقن  چیه  رد  دیابن  دوشب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نادناخ  دارفا  زا  مادک  چیه  )و  مالـسلا هیلع  ) یلع
.دزاس مهارف  ار  اه  نآ 

هاوگ هلئـسم  نیا  رب  ار  ادخ  وا  .دراذگب  ارجا  دروم  هب  ًاقیقد  هدرمـش  مرتحم  ار  نآ  داوم  مامت  درک  دهعت  ًادیکا  هیواعم  نامیپ ، نایاپ  رد 
(1) .دنداد یهاوگ  زین  ماش  لاجر  ناگرزب و  مامت  و  تفرگ ،

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  نسح  هک  یماگنه  رد  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  ییوگشیپ  بیترت  نیدب 

133 ص : 

.دییامرف هعلاطم  ص 259261  نیسای ، لآ  یضار  خیش  فیلأت  نسحلا » حلص   » باتک رد  ار  حلص  نامیپ  حورشم  [ 1 - ] 1

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 148 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_133_1
http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف وا  هدهاشم  اب  ربنم ، زارف  رب  يزور  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تفای : ققحت  دوبن ، شیب  یکدوک  زونه 

(1) « . تخاس دهاوخ  رارقرب  حلص  ناناملسم  زا  هورگ  ود  نایم  رد  وا  هلیسوهب  دنوادخ  تسا و  ناناملسم  رورس  نم  دنزرف  نیا  »

هیواعم اب  حلص  زا  مالسلا ) هیلع  ) ماما ياه  فده 

دننک یم  یعس  هراومه  دنبای ، یم  دوخ  تایرظن  اه و  فده  فالخرب  ار  طیارش  عاضوا و  هک  یماگنه  ناهج ، ناراد  مامز  ناگرزب و 
یـسایس و تابـساحم  رد  یـساسا  لـصا  کـی  نیا  و  دـشاب ، هتـشاد  رب  رد  يرتـمک  ناـیز  هک  دـنریگب  ار  یبناـج  یهارود ، دراوـم  رد 

.تسا یعامتجا 

روط هب  تسا ، رودقم  هک  اج  نآ  ات  ار  دوخ  یلاع  ياه  فده  دیشوک  یم  لوقعم  هیور  نیمه  ساسا  رب  زین  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما 
راذگاو يو  هب  ار  تموکح  طرـش  نیا  اب  لوا  هدام  قبط  دیآ ، رانک  هیواعم  اب  دـش  ریزگان  هک  یماگنه  ور  نیا  زا  .دـیامن  نیمأت  یبسن 

رظن تسا  یهیدب  .دیامن  راتفر  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ شور  نآرق و  نیناوق  ساسا  رب  اهنت  یمالـسا  هعماج  روما  هرادا  رد  هک  درک 
عامتجا و رد  مالسا  نیناوق  يراد  هگن  تنایص و  یلصا ، فده  هکلب  دوبن ، یمالـسا  تموکح  لیکـشت  تردق و  هب  ندیـسر  اهنت  ماما 

.دوب هدش  نیمأت  یلصا  فده  يدودح  ات  زاب  دش ، یم  ارجا  هیواعم  هلیسوهب  شور  نیا  رگا  دوب و  نیناوق  نیا  ساسا  رب  هعماج  يربهر 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  نسح  هیواعم ، گرم  زا  سپ  مود ، هدام  قبط  هوالع ، هب 

134 ص : 

هرکذت تسا : هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  ریز ، رد  هدـش  دای  ذـخآم  بتک و  رد  ظافلا ، رد  فالتخا  یکدـنا  اب  ییوگـشیپ  نیا  [ 1 - ] 1
ج1، هباصإلا ، ص158 ; یکلام ، غابص  نبا  همهملا ، لوصفلا  ص 121 ; راصبألارون ، ص 12 ;  ج2 ، هباغلادسا ، ص 194 ;  صاوخلا ،
هیادبلا و ص 82 ;  هقرحملا ، قعاوصلا  ص 298 ; ج2 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 98 ;  ج2 ، یـسراف ، همجرت  هّمغلا ، فشک  ص330 ; 
رد  ) نیبغارلا فاعـسا  ص 35 ;  ج 2 ، ءاـیلوألا ، هَْـیلِح  ص 369 ;  ج1 ، هباصإلا ،) هیـشاحرد  ، ) باـعیتسإلا ص 36 ;  ج 8 ، هیاـهنلا ،

ج ینارعـش ، باهولادبع  يربکلا ، تاقبطلا  ص 65 ;  بلاطلا ، هدـمع  ص 38و 44 ;  ج 5 ، لبنح ، دمحا  دنسم  راصبألا ) رون  هیـشاح 
ص42. ج3 ، فارشألا ، باسنا  ص26 ;  ، 1
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ترـضح نآ  زا  لاس  یـس  دودـحرد  هیواعم  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  و  دریگب ، هدـهع  هب  ار  یمالـسا  هعماـج  يربهر  هنادازآ  تسناوت  یم 
لوط نادنچ  يو  رمع  هک  تفر  یم  يدایز  دیما  يداع  طیارـش  قبط  دـینارذگ و  یم  ار  يریپ  نارود  مایا  نآ  رد  (1) و  دوب رت  گرزب 

.دوب ناناملسم  مالسا و  عفن  هب  دح  هچات  يداع  تابساحم  يور  طرش ، نیا  هک  ددرگ  یم  نشور  دشکن ،

ییاورپ یب  لامکاب  زامن  لاح  رد  هعمج و  زامن  مسارم  رد  هک  یطئارش  رد  اریز  دوب ، رایسب  تیمها  زئاح  مادک  ره  زین  نامیپ  داوم  هیقب 
نایعیش و دوب و  هدمآ  رد  يراد  هشیر  تعدب  کی  تروص  هب  راک  نیا  تفرگ و  یم  رارق  ْمتَش  ّبَس و  دروم  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما

نینچ نتفرگ  شزرا  دندوب ، هجنکـش  دیدهت و  ضرعم  رد  بیقعت و  دروم  اج  همه  ربمایپ ، نادـناخ  دارفا  ترـضح و  نآ  نارادتـسود 
.دوب راکنا  لباق  ریغ  هیواعم  زا  يدهعت 

هفوک رد  عامتجا 

راـظتنا مدرم  .دـندمآ  درگ  رهـش  نیا  گرزب  دجـسم  رد  دـندش و  هفوک  دراو  دوخ  ياوق  هارمه  نیفرط  حلـص ، ناـمیپ  داـقعنا  زا  سپ 
کـش و هنوگ  چـیه  ياـج  اـت  دوش  دـییأت  مدرم ، روضح  رد  فرط ، ود  ناربهر  هیحاـن  زا  ییاـه  ینارنخـس  یط  ناـمیپ ، داوم  دنتـشاد 

.دنامن یقاب  نآ  يارجا  رد  يدیدرت 

رد اهنت  هن  یلو  دـناوخ ; يا  هبطخ  تسـشن و  ربنم  زارف  رب  هیواعم  اذـل  دوب ، حلـص  همانرب  ءزج  ینارنخـس  داریا  دوبن ، اج  یب  راظتنا  نیا 
: تفگ نینچ  ریقحت  اب  هارمه  هنعط و  اب  هکلب  درکن ، يدیکأت  حلص  طیارش  هب  يدنبیاپ  دروم 

، دیهد یم  ماجنا  ار  اه  نیا  هک  مناد  یم  نوچ  دیزادرپب ! تاکز  دـیروآ و  اج  هب  جـح  زامن و  هک  مدـیگنجن  امـش  اب  نیا  رطاخ  هب  نم  »
«. منک تموکح  امشرب  هتخاس و  دوخ  عیطم  ار  امش  هک  مدیگنج  امش  اب  نیا  يارب  هکلب 

: تفگ هاگ  نآ 

135 ص : 

ص 278. باتک ، نامه  نیسای ، آ ل  [ 1 - ] 1

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 150 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_135_1
http://www.ghaemiyeh.com


…

« درادن یـشزرا  هنوگ  چیه  و  تسا ، نم  ياهاپ  ریز  ما  هتـسب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نسح  اب  هک  ینامیپ  طرـش و  ره  هک  دیـشاب  هاگآ  »
(1).

.درک ضقن  اراکشآ  ار  حلص  نامیپ  تشاذگ و  اپ  ریز  ار  دوخ  تادهعت  مامت  هیواعم  بیترت ، نیدب 

هیواعم تایانج 

دوخ تیانج  لمع و  تدشرب  شیپ  زا  شیب  هکلب  درواین ، لمع  هب  دوخ  شور  رد  یلیدعت  اهنت  هن  تسایس ، نیا  مالعا  لابند  هب  هیواعم 
.دوزفا

نارای نایعیـش و  رب  ار  یگدـنز  هصرع  داد ، جاور  هتـشذگ  زا  شیبار  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما سدـقم  تحاس  هب  تناـها  تعدـب  وا 
لاجر زا  رگید  يا  هدع  و  يدع » نب  رجح   » نوچمه یگرزب  تیصخش  تخاس ، گنت  هداعلا  قوف  مالسلا ) هیلع  ) یلع رادافو  گرزب و 

ًاعون هک  يروط  هب  تفای  شیازفا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ناوریپ  دروم  رد  راشف  هجنکـش و  راتـشک و  و  دـیناسر ، لـتق  هب  ار  مالـسا  گرزب 
.دندرب یم  رس  هب  ناقفخ  راشف و  طیحم  رد  دوخ  هناشاک  هناخ و  زا  رود  ای  دندش و  يراوتم  ای  ینادنز و  ای  نایعیش 

« درگباراد  » جارخ دروم  رد  هکلب  داهن ، اپ  ریز  ار  ترضح  نآ  ناوریپ  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع مارتحا  ظفح  هب  طوبرم  هدام  اهنت  هن  هیواعم 
.درکن راتفر  نامیپ  قبط  زین 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يربط » »

(2) «. تسام ِنآ  زا  ام و  لاملا  تیب  هب  قلعتم  لام ، نیا  دنتفگ  دندادن و  ار  درگباراد  جارخ  هرصب  لها  »

: دسیون یم  ریثا » نبا  »

136 ص : 

ص 191. داشرإلا ، دیفم ، خیـش  ص 45  نییبلاطلا ، لـتاقم  یناهفـصإلا ، جرفلاوبا  ص 15  ج 16 ،  ناـمه ، دـیدحلا ، یبا  نبا  [ 1 - ] 1
.درک داریا  هفوک  هب  دورو  زا  شیپ  ار  هبطخ  نیا  هیواعم  دیوگ : یم  جرفلاوبا 

 . ص95 ج6 ،  كولملا ، ممألا و  خیرات  يربط ، ریرج  نب  دمحم  [ 2 - ] 2
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(1) «. دنداد ماجنا  هیواعم  روتسد  هب  ار  راک  نیا  دندیزرو و  عانتما  درگباراد  جارخ  نداد  زا  هرصب  لها  »

مدرم یهاگآو  يرادیب 

تاغیلبت و ریثأت  تحت  دوخ و  ياسؤر  زا  يوریپ  هب  دندوب و  رازیب  هتـسخ و  گنج  زا  ددـعتم ، ياه  گنج  لمحت  ببـس  هب  هک  یمدرم 
راهظا رطاخ  هب  هک  دندرگ  هجوتم  دـنوش و  رادـیب  دوب  مزال  دـندوب ، هتـسب  شزاس  حلـص و  هب  لد  هیواعم ، لاّمع  هدـنبیرف  ياه  هدـعو 

بکترم یگرزب  هابتـشا  هچ  دوخ ، ياسؤر  زا  هناروکروک  يوریپ  هیواعم و  ياه  هدعو  هب  یگتفیرف  گنج و  بقاوع  لمحت  زا  فعض 
.دندید یم  ار  دوخ  لمع  كانرطخ  موش و  بقاوع  راثآ و  دوخ  مشچ  هب  هک  نآ  رگم  دوبن  نکمم  نیا  و  دنا !؟ هدش 

و موادـم ، ياه  بیقعت  اه ، تیمورحم  اهراشف ، هب  هدـش و  انـشآ  يوما  تموکح  یلـصا  هرهچ  اب  ًالمع  ناناملـسم  دوب  مزال  هوـالع  هب 
.دنربب یپ  دروآ ، یم  لمع  هب  يوما  تموکح  هک  ییاه  ناقفخ 

هک دوب  نیا  دنهد ، ماجنا  خـیرات  زا  ساسح  ههرب  نآ  رد  وا  یمیمـص  نارای  و  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  دوب  مزال  هچ  نآ  تقیقح ، رد 
قیاقح نیا  مهف  كرد و  يارب  ار  اه  نآ  راکفا  لوقع و  هجیتن  رد  دنزاس و  فوشکم  ناگمه  رب  هدرپ  یب  فافـش و  ار  اه  تیعقاو  نیا 

.دنزاس هدامآ  نآ ، دضرب  هزرابم  مایق و  و  خلت ،

هک دوب  نیا  يارب  هکلب  دنک ، یلاخ  تیلوئسم  راب  ریز  زا  هناش  هک  دوب  نیا  يارب  هن  درک ، حلص  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  رگا  نیاربانب 
.دنک عورش  يرگید  حطسرد  ار  هزرابم 

137 ص : 

دضرب ار  مدرم  داد  روتسد  هرـصب  رد  دوخ  رادنامرف  هب  هیواعم  : » دسیون یم  زین  يرذالب  ص 405 . ج 3 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  [ 1 - ] 1
دنتخادنا و هار  هب  دایرفو  داد  هرـصب  لها  يو ، تاکیرحت  هجیتن  رد  داد و  ماجنا  ار  تیرومأم  نیا  زین  وا  .دنک  کیرحت  یلع  نب  نسح 
، يدومحم رقاب  دمحم  خیـش  قیقحت : فارـشألا ، باسنا  !« ) میهدب نارگید  هب  ار  نآ  ارچ  تسا ، لاملا  تیب  هب  قلعتم  لام ، نیا  دنتفگ :

(. ص47
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.داد ناکت  تخس  ار  نایقارع  درک و  کمک  بلطم  نیا  هب  تسویپ ، عوقو  هب  حلص  نامیپ  داقعنا  زا  سپ  هک  یثداوح  ًاقافتا 

وا دضرب  جراوخ  زا  یهورگ  ماگنه  نیا  رد  .دز  ودرا  هفوک ) یکیدزن  « ) هلیخن  » رد سب ) شتآ  زا  سپ   ) هیواعم : » دـسیون یم  يربط » »
.دنداد تسکش  ار  اه  نآ  جراوخ  .داتسرف  اه  نآ  گنج  هب  ار  نایماش  زا  یماظن  نوتس  کی  هیواعم  .دندش  هفوک  رهش  دراو  هدرک  مایق 

(1) !«. دوب دنهاوخن  ناما  رد  دنگنجن ، جراوخ  اب  رگا  هک  درک  دیدهت  دنزاس و  بوکرس  ار  جراوخ  داد  روتسد  هفوک  لها  هب  هیواعم 

هک هیواعم  فرط  زا  دـندوبن ، مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نسح  ناـنمؤمریما و  باـکر  رد  گـنج  هب  رـضاح  هک  قارع  مدرم  بیترت  نیدـب 
حلص و هب  زگره  هیواعم  تموکح  رد  هک  داد  ناشن  نیا  و  دندش ! جراوخ  اب  گنج  هب  روبجم  دوب ، جراوخ  اه و  نآ  كرتشم  نمـشد 

.دیسر دنهاوخن  دندرک ، یم  وزرآ  هک  یشمارآ 

یگنسرگ دیدهت و  تسایس 

هب نایقارع  دضرب  تشاذگ ، یگنـسرگ  دیدهت و  همانرب  ار  نآ  مسا  دـیاب  هک  ار  يراد  هنماد  یناسنا  دـض  همانرب  هیواعم  نیا ، رب  هوالع 
داد رارق  دیدهت  راشف و  هنوگ  همه  ضرعم  رد  ار  قارع  مدرم  فرط  کیزا  وا  .درک  طقاس  یتسه  زا  ار  اه  نآ  تشاذـگ و  ارجا  دروم 

.درک عطق  ار  اه  نآ  يایازم  قوقح و  رگید  فرط  زا  و 

: دسیون یم  ننست ، ناهج  روهشم  دنمشناد  دیدحلا ،» یبا  نبا  »

.دندیرب دنتسه ، نایعیش  زا  هک  نیا  لامتحا  هب  ار  صاخـشا  ياهاپ  اه و  تسد  هیما  ینب  .دندیـسر  لتق  هب  دندوب ، هک  اج  ره  رد  نایعیش 
و تفر ، تراغ  هب  شلام  ای  دش ، ینادنز  دوب ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نادناخ  هب  یگتسبلد  يرادتـسود و  هب  فورعم  هک  سکره 

.دندرک ناریو  ار  شا  هناخ  ای 

138 ص : 

ص95. ج6 ، كولملا ، ممألا و  خیرات  [ 1 - ] 1
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رتدب ینید  یب  رفک و  هب  ماهتا  زا  مالسلا ) هیلع  ) یلع یتسود  هب  ماهتا  هک  دیـسر  يدح  هب  نایعیـش  هب  تبـسن  تاقییـضت  راشف و  تدش 
! تشاد لابند  هب  يرت  تخس  بقاوعو  دش ! یم  هدرمش 

هدرمش مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما نایعیش  زکرم  هفوک  اریز  دوب ، رتدب  همه  زا  هفوک  لها  عضو  زیمآ ، تنوشخ  تسایـس  نیا  يارجا  رد 
.دش یم 

نارای فص  رد  يزور  هک  دایز  .درک  لوحم  يو  هب  زین  ار  هرصب  ییاورنامرف  اهدعب  داد و  رارق  هفوک  مکاح  ار  هیمس » نب  دایز   » هیواعم
یفخم هک  يرانک  هشوگره و  رد  داد و  رارق  بیقعت  دروم  ار  نایعیش  تخانش ، یم  یبوخ  هب  ار  اه  نآ  همه  دوب و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

راد هب  امرخ  ناتخرد  هخاش  رب  تخاس ، انیبان  درک ، عطق  ار  اه  نآ  ياهاپ  اه و  تسد  درک ، دیدهت  تشک ، هدرک و  ادـیپ  دـندوب ، هدـش 
.دنامن یقاب  قارع  رد  هعیش  فورعم  ياه  تیصخش  زا  يدحا  هک  يروط  هب  دومن ، هدنکارپ  قارع  زا  تخیوآ و 

هرصب هفوکرد و  راشف  جوا 

هناـخ هب  یتـقو  هک  يروط  هب  دـندوب ، هتفرگ  رارق  راـشف  ریز  نارگید  زا  شیب  هفوـک  ًاـصوصخم  قارع و  مدرم  دـش ، هراـشا  هک  ناـنچ 
زا نوچ  دنتـشاذگ ، یم  نایم  رد  اـه  نآ  اـب  ار  دوخ  رارـسا  دـندرک و  یم  دـمآ  تفر و  دوخ  ناـنیمطا  قوثو و  دروم  دارفا  ناتـسود و 

زاغآ ار  وگوتفگ  دنهدن ، ول  ار  اه  نآ  هک  دـنتفرگ  یمن  دَّکؤم  ياهدـنگوس  اه  نآ  زا  هک  مادام  دندیـسرت ، یم  هناخبحاص  راکتمدـخ 
! دندرک یمن 

هیلع ) یلع نادناخ  نایعیش و  زا  کی  چیه  تداهش  هک  تشون  روشک  رسارس  رد  دوخ  نارادنامرف  لاّمُع و  هب  يا  همانـشخب  یط  هیواعم 
! دنریذپن ار  مالسلا )

وا نادناخ  )و  مالـسلا هیلع  ) یلع نارادتـسود  زا  یـصخش ، هک  دـنداد  تداهـش  رفن  ود  رگا  : » تشون نینچ  يرگید  همانـشخب  یط  يو 
(1) «! دییامن عطق  ار  وا  يررقم  قوقح و  دینک و  فذح  لاملا  تیب  رتفد  زا  ار  شمسا  تسا ،

139 ص : 

ص43 45. ج 11 ، باتک ، نامه  دیدحلا ، یبا  نبا  [ 1 - ] 1
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هرـصب رد  دوخ  ياج  هب  ار  بُدـْنُج » نب  هَرُمَـس  ، » درک یم  تموکح  هرـصب  رد  هام  شـش  هفوک و  رد  هاـم  شـش  بواـنت ; هب  هک  داـیز 
ایآ تفگ : يو  هب  دایز  .دیناسر  لتق  هب  ار  رفن  رازه  تشه  تدـم  نیا  رد  هرمـس  .دـنک  هرادا  ار  رهـش  روما  يو  بایغ  رد  ات  تشاذـگ 

يزیچ نینچ  زا  زگره  متشک  یم  زین  ار  اه  نآ  ربارب  ود  رگا  تفگ : ؟ یشاب هتشک  ار  هانگ  یب  رفن  کی  اه  نآ  نایم  رد  هک  یـسرت  یمن 
! مدیسرت یمن 

: دیوگ یم  يودع » راوسوبا  »

(1) .دندوب نآرق  ظفاح  همه  هک  تشک  ارم  ناگتسب  زا  رفن  تفه  لهچ و  زور  کی  دادماب  رد  هرمس 

اروشاع مایق  زاس  هنیمز  حلص ،

تموکح یلـصا  تیهام  دروآ و  رد  هب  یتسـس  توخر و  زا  ار  اـه  نآ  داد و  ناـکت  تخـس  ار  قارع  مدرم  كانتـشحو ، ثداوح  نیا 
.دومن راکشآ  يدحات  ار  يوما 

ياه ششخب  لذب و  زا  دندش و  یم  دنم  هرهب  ( مالسلا هیلع  ) نسح ماما  حلـص  نامیپ  عفانم  راثآ و  زا  لئابق ، ياسؤر  هک  لاح  نامه  رد 
هب دوخ  ياپ  اب  هک  هیواعم  هماکدوخ  رگدادیب و  تموکح  یلصا  تیهام  هب  مک  مک  قارع  يداع  مدرم  دنتـشگ ، یم  رادروخرب  هیواعم 

(2) .دندرب یم  یپ  دندوب ، هدرک  تیبثت  ار  نآ  دوخ  تسد  هب  هتفر و  نآ  يوس 

140 ص : 

ص132. ج6 ، كولملا ، ممألا و  خیرات  ریرج ، نب  دمحم  يربط ، [ 1 - ] 1
هب ناناملـسم  روما  مامز  رگا  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  وا  .درک  یم  ینیب  شیپ  ار  ثداوح  نیا  مامت  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  [ 2 - ] 2

نیا اب  دوخ  هک  يزور  ات  ناناملـسم  یلو  دوب ، دهاوخ  نایعیـش  ًاصوصخم  نانآ و  راظتنا  رد  یکیرات  تشونرـس  دتفیب ، هیما  ینب  تسد 
هجاوم كانتـشحو  ثداوح  نیا  اب  هک  یماگنه  ناـنآ  .دـندرب  یمن  هیـضق  تیمها  هب  یپ  دـندوب ، هتفرگن  رارق  ور  ردور  خـلت ، ثداوح 

.دـنا هتخاـس  مهارف  ار  دوخ  یتخبدـب  تامدـقم  هدـیمهفن  هدـیمهف و  دـنا و  هداد  تسد  زا  ار  تصرف  هک  دـندش  هجوـتم  هزاـت  دـندش ،
هدرک هراشا  کیرات  هدنیآ  نیا  هب  دش ، لقن  هتشذگ  تاحفـص  رد  نآ  حورـشم  هک  يا  هبطخ  نمـض  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح 

تموکح مچرپ  ریز  دینادب  نیقی  مراپسب ، هیواعم  هب  ار  ناناملسم  يراد  مامز  موش  ریزگان  امش ) ییافویب  یتسـس و  تلع  هب   ) رگا : » دوب
مشچ هب  ییوگ ، نونکا  مه....دش  دیهاوخ  اهرازآ  اه و  هجنکش  عاونا  راتفرگ  دید و  دیهاوخن  يداش  یـشوخ و  يور  زگره  هیما  ینب 

لام هک  ینانو  بآ  درک ، دنهاوخ  تساوخرد  نان  بآ و  هداتـسیا ، اه  نآ  نادـنزرف  هناخ  رد  رب  امـش  نادـنزرف  ادرف  هک  منیب  یم  دوخ 
مورحم دوخ  ملسم  قح  زا  هدنار  دوخ  هناخ  رد  زا  ار  اه  نآ  هیما  ینب  یلو  تسا ، هداد  رارق  اه  نآ  يارب  دنوادخ  هدوب و  امـش  نادنزرف 

«. تخاس دنهاوخ 
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لتق زا  سپ  هک  صخـش  نیا  تشاذـگاو و  رماع » نب  هللادـبع   » هب ار  هرـصب  راک  تخاس و  مکاح  هفوک  رب  ار  هبعـش » نب  هَْریَغُم   » هیواعم
شیوخ تلود  راـک  ریبدـت  هب  قشمد  زا  تفر و  ماـش  هب  زین  دوـخ  هیواـعم  .تشگزاـب  هرـصب  هب  دوـب ، هتفگ  كرت  ار  رهـش  نآ  ناـمثع 

.تخادرپ

رد هک  یتسـس  نآ  زا  دـندش و  یم  كانهودـنا  دـنداتفا ، یم  مالـسلا ) هـیلع  ) یلع راـگزور  رد  یناگدـنز  داـی  هـب  هاـگره  قارع  مدرم 
قافتا ماش  مدرم  ناشیا و  نایم  هک  یحلـص  زا  زین  دـندومن و  یم  ینامیـشپ  راهظا  دـندوب ، هداد  ناـشن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  تیاـمح 

دندیسرپ یم  رگیدکی  زا  دندرک و  یم  شنزرس  ار  رگیدمه  دندیسر ، یم  رگیدکی  هب  نوچ  نانآ  .دندوب  نامیشپ  تخـس  دوب ، هداتفا 
نـسح رادید  يارب  هنیدم  رهـش و  نآ  نایم  هفوک  ناگدنیامن  هک  دوب  هتـشذگن  یلاس  دنچ  زونه  درک ؟ دیاب  هچ  دش و  دـهاوخ  هچ  هک 

(1) .دنتخادرپ دمآ  تفر و  هب  يو  نانخس  ندینش  وا و  اب  وگوتفگ  و  یلع ) نب  )

هب يوما  دـساف  تموکح  اب  گنج  يارب  تّما  یجیردـت  نیرمت  یگدامآ و  نارود  مالـسلا ،) هیلع  ) نسح ماـما  حلـص  نارود  نیا  رباـنب 
.دسر ارف  دشاب ، هتشاد  مایق  یگدامآ  یمالسا  هعماج  هک  يزور  دوعوم ، زور  ات  تفر  یم  رامش 

مایق زاغآ  يارب  یگدامآ  راهظا 

.دنک نیمأت  ار  ماما  فده  هک  دوب  هدیسرن  شنیب  كرد و  زا  هیاپ  نآ  هب  عامتجا  زونه  درک ، حلص  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  هک  يزور 
هدرک قیرزت  اه  نآ  رد  ار  تسکش  حور  هک  ییاهوزرآ  لامآ و  دوب ; اهوزرآ  لامآ و  ياهریجنز  ریسا  یمالـسا  هعماج  زونه  زور  نآ 

.دوب

141 ص : 

 . ص207 مارآ ، دمحا  همجرت  شراوگرزب ، دنزرف  ود  یلع و  هط ، نیسح ، [ 1 - ] 1
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هدامآ يوما  تموکح  دضرب  مایق  يارب  ار  یمومع  راکفا  هک  دوب  نیا  درک ، یم  بیقعت  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  هک  یفده  ور  نیا  زا 
ییاه تراشا  هک  نآ  هژیوهب  دنربب ، یپ  يوما  تموکح  تیهام  عاضوا و  قیاقح  هب  دنـشیدنیب و  دوخ  ات  دهد  تصرف  مدرم  هب  دـنک و 
مدرم راکفا  دومن ، یم  مالسا  ماکحا  نتشاذگ  اپ  ریز  يوما و  تموکح  تایانج  اه و  يرگمتس  هب  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ترـضح  هک 

(1) .درک یم  رادیب  ًالماک  ار 

مایق هک  دنتساوخ  وا  زا  هدش  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیسح  هجوتم  قارع  گرزب  ياه  تیـصخش  تفرگ و  توق  یگدامآ  نیا  مک  مک 
(2)  . دنک

هنیدم رد  ثداوح  باتزاب 

هیواعم ياه  تیانج  ربخ  دوب ، راد  هدهع  ار  تماما  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیسح  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ترـضح  تداهـش  زا  سپ 
ناگرزب تکرـش  اب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح  هک  تشگ  یم  یتاعامتجا  رد  ثحب  روحم  دنکفا و  یم  نینط  هنیدم  رد  هلـصافالب 

ار وا  ناهارمه  و  يدع » نب  رجح   » هیواعم هک  یماگنه  هنومن ، يارب  .داد  یم  لیکشت  یمالـسا  رگید  قطانم  زاجح و  قارع و  رد  هعیش 
ترفن زا  یجوم  ربخ  نیا  شخپ  دنداد و  ربخ  ترضح  هب  ار  نایرج  هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح دزن  هفوک  ناگرزب  زا  يا  هدع  تشک ،

.تخیگنارب نامیااب  دارفا  همه  رد 

… ؟ درک مایق  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  اّما  حلص ، مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  ارچ 

، نآ رثؤم  لماوع  نیغلبم و  هک  تفرگ  یم  لکـش  يوما  تموکح  دضرب  یمظنم  شبنج  ماگنه  نآ  رد  هک  دهد  یم  ناشن  بلطم  نیا 
دنزگ زا  ار  نانآ  ناج  شیوخ  هنادنمـشوه  ریبدـت  اب  ترـضح  هک  دـندوب  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  یمیمـص  كدـنا و  ناوریپ  ناـمه 

هک یتایانج  يروآدای  اب  هک  دوب  نیا  هورگ  نیا  فده  .دوب  هدرک  ظفح  هیواعم  نوشق 

142 ص : 

يو نایز  هب  شا  هبل  ود  ره  هک  تشاد  ار  مد  ود  يریشمش  مکح  هیواعم  يارب  حلـص ، نامیپ  هک  تفگ  ناوت  یم  تهج  نیا  زا  [ 1 - ] 1
نآ هجیتن  درک ، یم  ضقن  ار  نآ  رگا  دـش و  یم  نیمأت  يدودـح  ات  ماما  فدـه  درک ، یم  لمع  همان  حلـص  داـفم  هب  وا  رگا  اریز  دوب !
نآ مود  ياوشیپ  هک  دوب  يا  هلأسم  نیا ، و  دوب ، تموکح  نیا  دضرب  مدرم  يرادیب  شبنج و  يوما و  تموکح  زا  یمومع  رفنت  داجیا 

.تشادن رود  رظن  زا  ار 
یلعف عاضوا  دومرف : یمو  درک  یم  هیصوت  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  زا  يوریپ  هب  ار  اه  نآ  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیسح  یلو  [ 2 - ] 2

.دسر یمن  رمث  هب  مایق  تضهن و  تسا ، هدنز  هیواعم  هک  ینامز  ات  تسین و  دعاسم  مایق ، يارب 
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(1)! دسر ارف  دوعوم  زور  ات  دنزیگنارب  مدرم  ياه  لد  رد  ار  مایق  حور  دز ، یم  جوم  هیواعم  تموکح  نارود  رسارس  رد 

، حلص مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  ارچ 

؟ درک مایق  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  اّما 

هیلع ) یبتجم ماـما  تشذـگ ، هک  ناـنچ  .ماـیق  مه  و  دنتـشاد ، حلـص  مه  ماـما ، ود  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  زا  شیپ 
طیارش عاضوا و  اما  درک ، يورـشیپ  ماش  تمـس  هب  طاباس  نئادم و  ات  درک و  ورین  جیـسب  هیواعم ، یـشکرگشل  ربارب  رد  ادتبا  مالـسلا )

.درک ریزگان  حلص  شریذپ  هب  ار  وا  دعاسمان ،

تموکح تدم  رد  ردارب  تداهش  زا  سپ  دوب ، هتفریذپ  ار  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  شردارب  حلـص  هک  زین  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 
ره نیاربانب  .درک  مایق  دیزی ، تموکح  ربارب  رد  حلص ، تدم  ندش  يرپس  و  هیواعم ، گرم  زا  سپ  و  درک ، يراددوخ  مایق  زا  هیواعم ،

.مایق مه  دنتشاد و  حلص  مه  بوانت ، هب  ود ،

نسح دوب : هدومرف  دوخ  ردق  یلاع  دنزرف  ود  نیا  هرابرد  شیپ  اه  لاس  ثداوح ، نیا  ینیب  شیپ  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ 
(2) .داهج دربن و  هاوخ  دننک و  حلص  هاوخ  دنتسه  ناناملسم  ياوشیپ  ود  نیسح  و 

اب اما  تسا ، يرگید  طوبرم  گنج  ماما و  ود  زا  یکی  هب  طوبرم  حلص ; ربمایپ ، نایب  نیا  رد  هک  دوش  روصت  تسا  نکمم  رظن  ودب  رد 
.دش هتفگ  الاب  رد  هک  دشاب  نامه  ثیدح ، حیحص  ریسفت  دیاش  دش ، هتفگ  هچ  نآ  هب  هجوت 
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نآ تسا و  یقاب  لاؤس  کی  ياج  اج ، نیا  رد  یلو  تخاس ، نشور  ار  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  حلص  زمر  زار و  نیـشیپ ، ياه  ثحب 
ارچ دوب ، یتسرد  راک  حلص ، رگا  دومن ؟ مایق  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  یلو  درک  حلـص  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  ارچ  هک  تسا  نیا 

؟ دادن همادا  یماظن  تکرح  هب  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  ارچ  دوب ، مایق  رب  رارق  رگا  و  درکن ؟ حلص  دیزی  اب  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما 

وجوتسج دیزی  هیواعم و  تیصخش  راتفر و  هوحن  و  مایق ، حلص و  ود  نیا  نامز  توافتم  طیارـش  عاضوا و  رد  دیاب  ار  لاؤس  نیا  خساپ 
: مینک یم  هراشا  دیزی  هیواعم و  هویش  توافت  زا  ییاه  هشوگ  هب  ًالیذ  .درک 

هیواعم ياه  يراک  بیرف 

گنر دوخ  تموکح  هب  درک  یم  یعـس  هراومه  دوخ ، هنابیرف  ماوع  ياه  تسایـس  اه و  هشقن  اب  دوخ ، يراد  ماـمز  نارود  رد  هیواـعم 
یم يریگولج  دمهفب ، یمالسا  تسایس  حیحـص  ریـس  طخ  زا  ار  يو  فارحنا  یمومع ، راکفا  هک  نیا  زا  وا  .دهدب  یمالـسا  یعرش و 

یمالـسا هیاریپ  یب  هداـس و  تفـالخ  نیزگیاـج  ار  يوما  یفارـشا  تموکح  هدوـمن و  فـیرحت  ار  مالـسا  ًـالمع  هیواـعم  هچرگ  .درک 
یم ظفح  ًاتبـسن  ار  مالـسا  رهاوظ  اه  نیا  دوجو  اب  یلو  دوب ، هدرک  لیدـبت  یمالـسا  ریغ  هعماج  کی  هب  ار  یمالـسا  هعماج  و  هتخاـس ،
دش یم  تاعارم  یمالسا  تاررقم  زا  يا  هراپ  شرابرد ، رد  دیرد و  یمن  ار  اه  هدرپ  دومن ، یم  ارجا  ًارهاظ  ار  یمالـسا  تاررقم  درک ،
رب یمالسا ، تفالخ  نید و  مان  هب  نوچ  هک  درک  یم  كرد  یبوخ  هب  وا  .دوش  ضوع  هعماج ، ِيرهاظ  ِیمالسا  گنر  تشاذگ  یمن  و 

نانآ رب  نآ  مان  هب  يو  هک  ینید  نامه  نید  اب  هزرابم  ار  نآ  مدرم  هک  دوشب  ییاـهراک  بکترم  ًاـنلع  دـیابن  دـنک ، یم  تموکح  مدرم 
، تشاد هک  یماقم  اب  ات  داد  یم  ینید  گنر  دوخ  لامعا  هب  هشیمه  هکلب  دنیامن ، یقلت  درک  یم  ییاورنامرف 

ینید نیزاوم  قبط  نآ  ریسفت  هیجوت و  هک  ار  اهراک  زا  هتسد  نآ  دشاب و  راگزاس 
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نامز رد  هک  نانچ  .دـندرک  یم  كرد  صاوخ »  » ار وا  یناطیـش  ياه  تسایـس  قمع  ور  نیا  زا  .داد  یم  ماجنا  اـفخ  رد  دوبن ، رودـقم 
دومن ماش  هقطنم  رد  رت  شیب  هیواعم  ياه  يراک  بیرف  .داتـسیا  ترـضح  نآ  ربارب  رد  اه  یبیرف  ماوع  نیمه  اب  زین  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

هیلع ) نیسح ماما  هریس  رد  ار  وا  هناروزم  ياه  تسایـس  نیا  زا  ییاه  هنومن   ) داد یم  ماجنا  نایماش  کمک  هب  ار  اهراک  همه  هک  تشاد 
(. دییامرف یم  هظحالم  ماش  رد  وا  هطلس  نارود  ثحب : رد  مالسلا )

ياه هویـش  هب  ار  تالکـشم  تشاد و  يا  هنارهام  هداعلا  قوف  تسایـس  تالکـشم ، اب  هلباقم  روما و  لصف  لح و  رد  هیواعم  هوالع ، هب 
ریثأت مایق و  يزوریپ  عوضوم ، ود  نیمه  و  دوب ، اه  نآ  يریگراک  هب  رد  تراهم  دـقاف  دـیزی  شدـنزرف  هک  درک  یم  لـح  یـصوصخم 

بالقنا مایق و  هرابرد  یمومع  راـکفا  طیارـش ، نیا  رد  اریز  داد ، یم  رارق  دـیدرت  دروم  ار  هیواـعم  تموکح  ناـمز  رد  تداهـش  تبثم 
یمومع راکفا  زونه  نوچ  دش ، یمن  هتخیگنارب  هیما  ینب  تموکح  هب  تبسن  مدرم  ترفن  جوم  درک و  یمن  حیحـص  يرواد  يوما  دض 

هیواعم اب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ترـضح  گنج  هاگآان ، رـصانع  تهج ، نیمه  هب  دوبن و  انـشآ  مالـسا ، زا  هیواعم  فارحنا  نازیم  هب 
! لطاب ربارب  رد  قح  مایق  ات  دندروآ ، یم  رامش  هب  تموکح  تردق و  رس  رب  شکمشک  یسایس و  فالتخا  کی  رت  شیب 

دیدرگ یم  هابتشا  شوختسد  نآ  هرابرد  یمومع  راکفا  هکلب  درک ، یمن  کمک  تضهن  دصاقم  دربشیپ  هب  یطئارش  نینچ  رد  تداهش 
.دش یم  ثول  تقیقحو 

دعاسمان ّوج 

هلصیف ار  رما  صخشم ، هار  کی  زا  دناوتب  حلـصم  کی  هک  دوبن  یحیرـص  ياضف  هیواعم  هرود  یـسایس  ّوج  اضف و  ، » میدید هک  نانچ 
لمع بقارم  تسیاـب  یم  ّوج  نآ  رد  یحلـصم  ره  هک  دوب  يوج  هکلب  دـنک ، ادـیپ  ار  شیوخ  تهج  يرایـشوه ، اـب  هعماـج ; و  دـهد ،

دوخ و تاناکما  هب  هجوتاب  تصرف  ره  رد  دشاب و  داسف  ناربهر 
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بیرف  » رب ار  بولغم » تقیقح   » هنوگ نیدب  ات  دـهد ، ناشن  بسانم  یلمعلا  سکع  نمـشد  ههجاوم  لکـش  دوخ و  نایفارطا  یگنوگچ 
دوب و هدـش  هتخانـش  تداهـش »  » مان هب  هچ  نآ  راگزور ، نآ  رد  .دوب  نسح  ماما  راگزور  هدـمع  لکـشم  نیا ; .دـنادرگ  زوریپ  بلاغ »

کی تروص  زا  دناوتب  ات  دهاوخ  یم  يدعاسم  هنیمز  اه ، هدـیدپ  زا  يرایـسب  دـننام  زین  تداهـش  عقاو  رد  .تشادـن  دـیاب ، هک  يریثأت 
تایح مدرم ، رگید  گر  رد  دیهـش  نوخ  دریگ و  دوخ  هب  رثؤم  یعامتجا  هدـیدپ  کی  لکـش  دـیآ و  رد  يدرف  صـالخا  تداـهش و 

.دنیرفایب

یمرب دندرک  هچ  هک  تشذگ  ًالبق  دندوب و  هتفرگ  ار  وا  رود  هک  يرصنع  تسـس  هاپـس  اب  ماما  رگا  هک  دنهد  یم  ناشن  یخیرات  نئارق 
یمریـسا ار  وا  هکلب  دنتـشک ، یمن  نامرهق ، دیهـش  کـی  ناونع  هب  يدوز  هب  ار  وا  داـهن ، یم  ریـشمش  هیواـعم  دوخ و  ناـیم  تساـخ و 
روشحلس نازابرس  تسد  هب  يزور  دندوب و  هدید  مالـسا  نازابرـس  تسد  زا  شنادناخ  وا و  هک  ار  یگنن  تساوخ  یم  هیواعم  دندرک !

تروص رد  ماما  سپ  .دنک  ناربج  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم لآ  ناگرزب  زا  یکی  ندرکریـسا  قیرط  زا  دـندوب ، هدـش  ریـسا  مالـسا 
یم راتفرگ  هیواعم  تسد  هب  وا  هکلب  دش ، یمن  هتشک  دمآ  شیپ  اروشاع  رد  هک  ناسنآ  نامرهق  يدیهش  تروص  هب  ندروخ ، تسکش 
یم قح  عضوم  هجوتم  زور  نآ  رد  هک  دوب  گرزب  ياه  نایز  زا  یکی  نیا ; و  تشگ ، یم  فلت  مولعمان  يا  هنوگ  هب  ماجنارـس  دـش و 

.دش

تخات و یم  مالسا  ياهرهش  اه و  نیمزرس  هب  هیواعم  دش ، یم  بولغم  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  هاپس  هیواعم ، هاپس  اب  گنج  رد  رگا 
نب یلع  تموکح  ورملق  رد  هک  ییاه  يدابآ  رگید  هرـصب و  هفوک و  هنیدـم و  هکم و  ياهرهـش  هژیوهب  و  تشک ، یم  تسناوت  یم  ات 
یم باسح  زا  دنام و  یمن  دودحم  اروشاع  هعقاو  فالخرب  ناگدـش  هتـشک  دادـعت  هنوگ  نیدـب  .تشاد  رارق  نسح  ماما  بلاط و  یبا 

(1) « . درک یم  دای  نآ  زا  ماما  هک  ینوخ  ظفح  نآ  دوب  نیا  تشذگ ،
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نب نیسح  هک  دوب  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  حلص  رب  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیسح  نتشاذگ  هحص  لیلد  هب  زین  لیالد و  نیمه  هب  دیاش 
60 ات لاـس 50  زا  ًاـبیرقت  ینعی  هیواـعم  تموکح  رخآ  لاـس  هد  تدـم  رد  دوخ ، راوـگرزب  ردارب  تداهـش  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

رگا اریز  دیزرویم ، افتکا  یمومع  راکفا  نتخاس  هدامآ  هب  دومن و  یم  يرامشزور  بسانم ، تصرف  راظتنا  رد  هکلب  درکن ، مایق  يرجه 
ساکعنا هنوگچ  یمومع  راکفا  رد  دوب و  دـهاوخ  هنوگچ  یمالـسا  هعماـج  رد  نآ  باـتزاب  دوبن  مولعم  درک ، یم  ماـیق  ناـمز  نیا  رد 

؟ تفای دهاوخ 

یمالسا هعماج  روفنم  هرهچ  دیزی ،

اهنت هن  دیزی  میا ) هتفگ  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  یناگدـنزرد  هک  نانچ   ) اریز دوب ، سکعرب  تسرد  دـیزی  دروم  رد  بلطم  نیا  اما 
، دـنک تموکح  مدرم  رب  نآ  مان  هب  تساوخ  یم  هک  زین  مالـسا  رهاوظ  تیاعر  زا  هکلب  تشادـن ، ار  ردـپ  تسایـس  ریبدـت و  یگتخپ و 

.دوب رود  اه  گنسرف 

و شایع ، نارذگشوخ ، رّوهتم ، درخ ، یب  يدرف  وا  .دوب  طایتحا  یشیدنارود و  دقاف  و  رسدوخ ، تسرپ ، توهـش  هتخپان ، یناوج  دیزی 
.دوب یحطس  رکف  ياراد 

لقادح تسناوتن  زین  تموکح  هب  ندیسر  زا  دعب  دوب ، یطارفا  تالیامت  دنبیاپ  اه و  سوه  ریسا  تموکح  هب  ندیسر  زا  شیپ  هک  دیزی 
یب تلصخ  رثا  رد  هکلب  دنک ، یفرعم  نامیا  اب  رادنید و  يدرف  رهاظ ، تروص  هب  ولو  ار  دوخ  و  دنک ، ظفح  ار  مالسا  رهاوظ  ردپ  لثم 

يراذگورف زیچ  چیه  زا  دوخ  تاوهـش  ياضرا  هار  رد  تشاذگ و  اپ  ریز  ار  یمالـسا  تاسدقم  ًانلع  تشاد ، هک  يزابـسوه  ییاورپ و 
.درک یم  هانگ  داسف و  هب  رهاظت  دروخ و  یم  بارش  ًانلع  وا  .درکن 

هب تشگزاب  مالسا و  اب  ریذپان  یتشآ  ینمشد  هک  ار  هیما  ینب  تموکح  یلـصا  تیهام  هک  دوب  هتخپان  ردق  نآ  یـسایس  ظاحل  زا  دیزی 
.داد ناشن  مدرم  هب  ًالماک  دوب ، نامز  نآ  یفارشا  میژر  يایحا  تیلهاج و  نارود 

يو هک  دوب  هدرک  تباث  همه  يارب  دیزی  ياه  يراب  دنب و  یب  اه و  يرد  هدرپ  نیا 
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هیما ینب  تموکح  نارودزم  نیا  ربانب  .تسا  یمالـسا  هعماج  يربهر  تفـالخ و  ماـقم  زارحا  يارب  تقاـیل  یگتـسیاش و  دـقاف  یلک  هب 
هک ار ، دـیزی  راتفر  دوخ ، مشچ  هب  مدرم  اریز  دـنزاس ، هدولآ  مهتم و  یمومع  راـکفا  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـیق  دنتـسناوت  یمن 

یبوخ زّوجم  یمومع ، راکفا  رد  دـیزی  راتفر  نیمه  .دـندید و  یم  تشادـن ، یبهذـم  میلاعت  ینید و  نیزاوم  اب  یبسانت  نیرت  کچوک 
ار مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیسح  مایق  مدرم ، یطیارش  نینچ  رد  .تفر  یم  رامش  هب  یتموکح  نینچ  نتخاس  نوگژاو  تهج  مایق ، يارب 
ای یـسایس  فـالتخا  هن  دـندرک ، یم  یقلت  مالـسا  ظـفح  روظنم  هب  لـطاب  تموـکح  دـضرب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ دـنزرف  ماـیق 

! تردق ماقم و  بحاصت  رس  رب  شکمشک 

دریگ یم  ورین  شبنج ،

 … شخب ماهلا  تضهن 

ماما حلـص  زا  سپ  نایعیـش  توعد  ذوفن  شیازفا  یمومع و  راکفا  يرادیب  رد  دـیاب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح  مایق  رگید  ّتلع 
رد زور  هب  زور  دوب ، هدش  زاغآ  يوما  تموکح  دضرب  حلص ، ياضما  زا  سپ  هک  یشبنج  اریز  درک ، وجوتـسج  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم

.دش یم  هدوزفا  نآ  ذوفن  هنماد  رب  دوب و  هعسوت  شرتسگ و  لاح 

ماما تداهـش  زا  سپ  هک  هیواعم  اریز  دـیدرگ ، شبنج  نیا  يدـنمورین  شرتسگ و  بجوم  هتـسنادن ، اـی  هتـسناد  زین ، هیواـعم  تساـیس 
ناوریپ نایعیــش و  هّصاـخ  مدرم  رب  ار  هـصرع  شیپ  زا  شیب  دـید ، یم  عناـمالب  يدودـح  اـت  ار  لـمع  نادـیم  مالــسلا ) هـیلع  ) یبـتجم

.درکن يراذگورف  متس  ملظ و  هنوگ  چیه  زا  تفرگ و  گنت  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما

فلتخم قطانم  رب  هیواعم  هشیپ  متـس  نشخ و  نایماظن  یپرد  یپ  ياه  نوخیبش  تالمح و  ناناملـسم ، قوقح  هب  هیواعم  ررکم  زواـجت 
همان و حلص  حیرص  دافم  فالخرب  دیزی  يدهعیلو  يارب  نتفرگ  تعیب  حلـص و  نامیپ  ضقن  هانگ ، یب  مدرم  رازآ  نتـشک و  یمالـسا ،

راد هکل  شیپ  زا  شیب  ار  هیما  ینب  تموـکح  یموـمع  ههجو  هک  دوـب  یلئاـسم  مالـسلا ) هیلع  ) یبـتجم ماـما  نتخاـس  مومـسم  هرخـالاب 
ههبج تیوقت  نایعیش و  فوفص  رت  شیب  هچره  یگدرشف  یگتسبمه و  بجوم  ثداوح  نیا  .درک  فیعـضت  ار  نآ  تیعقوم  تخاس و 

.تخاس مهارف  ار  ینیسح  مایق  تضهن و  هنیمز  جیردت  هب  دش و  يوما  دض 
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، حلص نامیپ  زا  سپ  نایعیش  هب  تبسن  هیواعم  ياه  يریگتخس  نایب  زا  سپ  يرصم ، فورعم  هدنسیون  دنمشناد و  نیـسح ،» هط   » رتکد
: دسیون یم 

قوف یبرع  قطانم  بونج  یمالـسا و  روشک  قرـش  رد  اه  نآ  توعد  تفرگ و  الاب  نایعیـش  راک  هیواعم ، تموکح  رخآ  لاـس  هد  رد  »
تیب لها  تبحم  هیواعم و  نعل  قارع ، لها  ًاصوصخم  مدرم ، زا  يرایـسب  هدع  هیواعم  گرم  ماگنه  هک  يروط  هب  تفای ، راشتنا  هداعلا 

(1) «. دنتسناد یم  دوخ  ینید  هفیظو  زا  یئزج  ار 

زا و  دیشچ ، ار  نآ  ياه  هجنکش  خلت  معط  و  تخانـش ، ار  يوما  تموکح  یقیقح  هرهچ  یفاک  ردق  هب  یمالـسا  هعماج  بیترت ، نیدب 
هیواعم يراد  مامز  يادتبا  رد  تموکح  نیا  هک  یکـسام  دش و  هاگآ  ناناملـسم ، قوقح  هب  تموکح  نیا  ياهزواجت  اه و  ملظ  عاونا 

مامت یمالسا ، هعماج  یهاگآ  دشر و  هیواعم و  گرم  اب  هجیتن ، رد  .دنتشگ  انشآ  نآ  یلصا  هفایق  اب  مدرم  هتفر ، رانک  دوب  هدز  هرهچرب 
دیدرگ و راومه  ًالماک  يوما  تموکح  دضرب  مایق  هار  دش و  فرطرب  دوب ، دـنمزوریپ  مایق  کی  ققحت  عنام  يو  نامز  رد  هک  یلماوع 

گرزب مایق  نآ  تخاس و  دراو  هیما  ینب  دساف  تموکح  رکیپ  رب  ار  عطاق  تبرض  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیسح  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد 
.دومن يزیر  یپ  ار  ریظن  یب  و 

شخب ماهلا  تضهن 

راـکفا تخاـس و  نوگرگد  ار  عاـضوا  دروآ ، دوـجو  هب  یمالـسا  هعماـج  رد  يراد  هنماد  لوـحت  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح  ماـیق 
، نیباّوت مایق  دـننام : یگرزب  یپرد و  یپ  ياه  بـالقنا  اـه و  تضهن  شیادـیپ  أـشنم  دـناروش و  هیما  ینب  تموکح  دـضرب  ار  یمومع 

رگا هک  یلاح  رد  دیدرگ ، رگید  گرزب  تضهن  نیدنچ  نیـسح و  نب  یلع  نب  دـیز  تضهن  یفقث و  راتخم  مایق  هنیدـم ، لها  تضهن 
.دوب یتارمث  نینچ  دقاف  دیدرگ ، یم  یلمع  ترضح  نآ  هلیسوهب  و  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ترضح  نامز  رد  بالقنا  نیمه 
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لاـمکاب مالـسلا ) هیلع  ) یبـتجم ترـضح  اریز  تفرگ ، ار  دوخ  دـنمجرا  ردارب  هماـنرب  هلاـبند  عـقاو  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح 
تیعقاو تخانش  زا  یـشان  هک  حلـص ، دادرارق  ياضما  اب  درک و  لمحت  ار  یطارفا  رـصانع  نارکف و  هتوک  ياه  يریگ  هدرخ  تماهش ،

، دـش هدامآ  ًالماک  هنیمز  هک  هاگ  نآ  دومن و  هدامآ  ار  یمومع  راکفا  تخاـس و  مهارف  ار  بـالقنا  هنیمز  جـیردت  هب  دوب ، ناـمز  ياـه 
.تفرگ تسد  هب  داسف  نوناک  هب  مجاهت  رد  ار  لمع  راکتبا  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیسح 

نارای توافت 

یساسا توافت  دیاب  تشذگ  نآ  حرش  تسا و  هتشاد  نیسح  ماما  نامز  اب  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  هرود  هک  ییاه  توافت  زا  هتـشذگ 
.تفرگ رظن  رد  زین  ار  ماما  ود  نیا  نارای  نایم 

ار نسح  ماما  هدرپارس  یعمج ، دنتخیر و  مهب  هعیاش ، کی  ندینش  اب  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  هاپس  هک  میدید  هتشذگ  تاحفـص  رد 
! دندوبر ار  ماما  ياپ  ریز  شرف  یتح  دندرک و  تراغ 

اهنت ار  ماما  دندش و  زاس  هثداح  دوخ  دنهد ، ناج  هار  نیا  رد  دنگنجب و  ماش  هاپـس  اب  ماما ، باکر  رد  دنتـساوخ  یم  هک  نانآ  میدـید 
: دنتفگ یم  اروشاع  بش  هک  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  نارای  اب  دینک  هسیاقم  ار  نانآ  نونکا  .دنتشاذگ 

، دنهد یم  داب  رب  ار  نامرتسکاخ  دنشک و  یم  سپس  دننک ، یم  هدنز  ار  ام  هاگ  نآ  میوش ، یم  هتـشک  هک  مینادب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  »
شیب هک  ندـش  هتـشک  کی  .میراپـسب  ناج  وت  هار  رد  هک  نیا  ات  دـش  میهاوخن  ادـج  وت  زا  دـننک ، یم  رارکت  راب  داتفه  ار  راـک  نیا  و 

«. يدبا تداعس  دیواج و  تمارک  تسا و  تداهش  نآ  و  تسین ،

مان هب  دـنکفارد  كالفا  دـبنگ  رد  ینینط  و  تداهـش »  » مان هب  تخادـنارد  رـشب  خـیرات  رد  يروش  ناوت  یم  نادرم ، هنوگ  نیا  اب  يرآ 
هچ نآ  دـنهد و  نمـشد  لیوحت  هتـسب  تسد  ار  یمدآ  هکلب  تداهـش ، هن  ددرگ ، بیـصن  هبلغ  هن  نانآ  اب  هک  یناسک  اب  هن  اروشاـع ،» »

! سب دشاب و  تراسا  تلذ  دنام ، ياجرب 
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هک یسک  دننام  تهجرییغت ، هن  داد  ياج  رییغت  رگید : ترابع  هب  داد ، رییغت  ار  هزرابم  رگنس  طقف  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  هک  دوب  نیا 
یم ياج  عضو و  رییغت  بوکرم ، رییغت  اب  رازگ  زاـمن  نیا  دـشاب ، هتـشاد  هلبق  هب  يور  دـناوخب و  زاـمن  تکرح  لاـحرد  يا  هلیـسو  رد 

نورد زا  هچ  اروشاع ، نادـیم  زا  هچ  تسا ، هدوب  لـطاب  اـب  هزراـبم  هراومه  قح  نادرم  هلبق  ندوب .) هلبق  هب  يور   ) تهجرییغت هن  دـهد ،
...و دادغب  نادنز  زا  هچ  هنیدم ، دجسم  هفوک و  ياه  هلحم  اه و  هچوک 

زیهجت هیواز  زا  هاگ  دوب ، هتفرگ  فده  ار  راگ  زور  نآ  رد  تلادـع  قح و  رـشن  عنام  نیرت  گرزب  هیواعم ، مالـسلا ،) هیلع  ) نسح ماما 
(1) .حلص لوبق  ریبدت  هیواز  زا  هاگ  هاپس و 

تلاسر کی  هیور  ود 

یلاع ققحم  دنمشناد و  فیلأت  نسحلا » حلص   » جرارپ باتک  رب  هک  يا  همدقم  رد  یلماع ،» نیدلا  فرش  دیس   » موحرم دهاجم ، همالع 
: دراگن یم  نینچ  هتشون ، نیسای » لآ  یضار  خیش   » ردق

، دـندوب هک  روـط  نآ  ار  ناـنآ  دراد و  رب  ناـیغاط  نـیا  هرهچ  زا  هدرپ  هـک  دوـب  نآ  مالـسلا ) هـیلع  ) نـسح ماـما  فدـه  نـیرت  مـهم  »...
يریگولج دندوب ، هدیـشک  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ شدج  تلاسر  ندرب  نیب  زا  يارب  هک  ییاه  هشقن  ندش  یلمع  زا  ات  دناسانـشب ،

تـشگ راکـشآ  نانآ  دیلپ  تیهام  داتفارب و  نایوما  فیثک  هرهچ  زا  کسام  دش و  هدروآرب  لماک  روط  هب  ماما ، فدـه  نیا  و  دـیامن ،
(. ساپس تمعن  نیا  رب  ار  ادخو  )

تقیقح رگنشور  هک  ار  گرزب  بالقنا  نآ  مالسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس شردارب  هک  دوب  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  ریبدت  نیا  تکرب  زا 
.دروآ دوجو  هب  دوب ، نادنمدرخ  شخب  تربع  و 

رظن زا  دوخ  صاخ  لاوحا  عاـضوا و  رد  و  دوخ ، ياـج  رد  کـیره ، راـک  هفیظو و  هک  دـندوب  تلاـسر  کـی  هیور  ود  ردارب ، ود  نیا 
تسرد یگتشذگدوخ ، زا  يراکادف و  رظن  زا  زین  و  تالکشم ، لمحت  تلاسر و  يافیا 
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.دوب يرگید  نزومه  لداعم و 

.دوبن مالـسلا ) هیلع  ) نسح زا  رتزابناج  ادـخ  هار  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح و  تشادـن ، غیرد  دوخ  ناـج  لذـب  زا  مالـسلا ) هیلع  ) نسح
، دیسر توکس  نتـسکش  تقو  نوچ  درک و  ادف  مارآ  شوماخ و  داهج  کیرد  ار  دوخ  ناج  مالـسلا ،) هیلع  ) نسح تسه ، هک  يزیچ 

! دوب ینسح  دشاب ، ینیسح  هک  نآ  زا  شیپ  هک  یتداهش  دش ; عقاو  البرک  تداهش 

( مالـسلا هیلع  ) نسح ماما  اریز  دوب ، رتراد  هشیر  اروشاع »  » زور زا  طاباس »  » زور رد  يراکادف  تیعقاو  رظن ، بحاص  نادنمدرخ  رظن  زا 
.درک افیا  هدمآرد  ياپ  زا  هدروخ  تسکش  کی  هرهچ  رد  ار  رادیاپ  ابیکش و  نامرهق  کی  شقن  يراکادف ، هنحص  رد  زور  نآ 

هدولاـش عـقاو  رد  هک  دوـب  نسح  نیا  اریز  ینیـسح ، مود  هبترم  رد  دوـب و  ینـسح  لوا  هبترم  رد  اروشاـع  تداهـش  هک  تساـج  نیا  زا 
.دناسر رمث  هب  ار  نآ  هتخیر و  ار  اروشاع  تضهن 

هک دوب  ینـشور  نیا  وترپ  رد  دـنک و  نشور  شیوخ  تمکحو  ربص  اب  ار  تقیقح  هک  نیا  رب  دوب  فقوتم  نسح  ماـما  نینوخ  يزوریپ 
.دبای تسد  نایامن  هوکشرپ و  يزوریپ  نآ  هب  تسناوت  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

زا مدرم  ندرک  رادیب  يوما و  تموکح  یمالسا  دض  تیهام  ندرک  نشور  روظنم  هب  () مالسلا امهیلع  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  ییوگ 
ربص شقن  مالسلا ،) هیلع  ) نسح ماما  شقن  اهتنم  دننک ، ءافیا  یشقن  کی  ره  هک  دندوب  هتفرگ  میمصت  ًاقفتم  همانرب  کی  رـسرب  تلفغ )

لماک کیتکات  کی  شقن ، ود  نیا  زا  ات  هنادرم ، مایق  بالقنا و  شقن  مالـسلا ،) هیلع  ) نیـسح ماما  شقن  دشاب و  هنامیکح  يرادـیاپ  و 
.دیآ دوجو  هب  دحاو ، فده  هار  رد 

هب یپ  و  ثداوح ، لئاسم و  رد  ندرک  رکف  هب  دـندرک  عورـش  دـندش و  رادـیب  مدرم  البرک ، طاباس و  هعقاو  زا  سپ  هک  دوب  اـج  نیا  زا 
(1)« ...دندرب هیما  ینب  دیلپ  تیهام 
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رارق نسح  ماما  دوخ  یمارگ  ردارب  یخیرات  طیارش  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح  رگا  هک  تفگ  ناوت  یم  قیاقح ، نیا  هب  هجوت  اب 
هیلع ) یلع نب  نیسح  نامز  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  رگا  و  درک ، ( مالـسلا هیلع  ) نسح ماما  هک  درک  یم  ار  راک  نامه  تفرگ ، یم 

، دوخ نامز  صاخ  طیارـش  عاضوا و  هب  هجوت  اـب  مادـکره  گرزب ، ماـما  ود  نیا  اریز  تفرگ ، یم  شیپ  رد  ار  وا  هماـنرب  دوب ، ( مالـسلا
.دنداد ماجنا  ار  شیوخ  یخیرات  تلاسر 

؟ ...حالص ای  حلص 

هب دوب ، هدـش  پاچ  ..حالـص »؟ ای  حلـص   » ناونع ریز   (1) نارهت تـالجم  زا  یکی  رد  هک  ناگدنـسیون  زا  یکی  هلاـقماب  ار  شخب  نـیا 
: میناسر یم  نایاپ  هب  دراد  هک  یبلاج  تاکن  رطاخ 

تماما ریـس  لحارم  نیرتراوشد  زا  یکی  ناوتب  دـیاش  ار  هیواعم  اب  يو  سب  شتآ  هکراتم و  یترابع  هب  ای  مالـسلا ) هیلع   ) نسح حـلص 
هیلع  ) یلع رـسپ  زج  سک  چـیه  هک  نآ ، ياـسرف  تقاـط  جـنر  لـمحت  و  خـیرات ، شمرن  نیرت  یبـالقنا  نیا  .دـیمان  مالـسا  ياـیند  رد 

لاوئـس زیگنا و  ثحب  هراومه  دوب ، دـهاوخن  هدوبن و  شماـجنا  هب  رداـق  ناـمیا  تاـجرد  نیرت  یلاـع  كرد  طـسوت  مه  نآ  مالـسلا ،)
ماهبا فیرحت و  هدرپ  رد  ار  ینامیا  درگـش  نیا  لهج ، هدـید  هب  نالهاج  و  ضرغ ، ملق  هب  نازروضرغ  هنافـسأتم  و  تسا ، هدوب  نیرفآ 

.دنا هدیچیپ 

.تسا توافتم  ناش  یمامت  رد  شور  و  كرتشم ، ناش  یگمه  رد  يوقت  دنتسه ، شور  يوقت و  رهظم  یگمه ، ناماما 

ِلوا هلحرمرد  ( مالـسلا هیلع   ) نسح هویـش  .ددرگ  یم  تما  ياـشگهار  شورخ ، توکـس و  هـلحرم : ود  رد  مالـسلا ) هـیلع  ) یلع شور 
یتداهـش شورخ و  توکـس ، یب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .دریگ  یم  لکـش  نآ  ِمود  هلحرم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح هار  و  ردپ ، شور 

هب خیرات  رد  نینچ  نیا  ردارب ، حلـص  نودب  زین  ( مالـسلا هیلع   ) نیـسح یناشفناج  دایرف و  تشاد ، یمن  شخب  تایح  هدنهد و  رادـشه 
.دیسر یمن  تبث 
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هک دنا  هدرک  وزرآ  ساسحا ، روش و  ریثأت  تحت  هک  مه  نانآ  و  دنا ، هدرک  مهتم  یشیدنا  تیفاع  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نسح هک  نانآ 
هیلع ) نسح زاس  خیرات  یبالقنا و  حلص  نامه  حلص ، زور  مان  حلص ، ناکم  مان   ) طاباس زا  دیزگ و  یمرب  ار  تداهـش  زین  وا  شاک  يا  »

ود ره  تخاس ، یم  رگید  يالبرک  هفوک ، زا  و  رگید ، ياروشاع  مالـسلا )) هیلع   ) نسح ياروشاع  زور  رگید : یتراـبع  هب  و  مالـسلا ،)
.دنهابتشا رد 

هزرابم هویش  نیرترثؤم  شنیزگ 

ندیزگرب و  نیملسم ، مالسا و  تاجن  رکف  هب  اهنت  دیاب  ناماما  ریاس  دننام  زین  وا  اما  دوب ، رت  ناسآ  نسح  يارب  تداهش  لمحت  اسب  هچ 
هب مه  نآ  حلـص ، زج  يرگید  شور  چـیه  نسح  نارود  رد  هک  میبای  یم  صحفت  یمک  اب  .دوب  یم  هزرابم ، یـشم  هویـش و  نیرترثؤم 

دننام يروای ، یب  ییاهنت و  نآ  رد  نسح  رگا  .دمآ  یمن  راک  هب  ندرم ، رتهب  يارب  ندوب  هدنز  و  نتفر ، رت  مایپ  رپ  يارب  ندـنام  ِفدـه 
.تفای یمن  موادت  تماما  دش ، یم  دیهش  درک و  یم  هناحلسم  مایق  ردارب 

نآ نمـشد  یتقو  اما  دز ، یم  تسد  شورخ  نآ  هب  تشاد ، یم  زابناج  قیدـص و  رای  ود  داـتفه و  یتح  ردارب  دـننام  مه  وا  رگا  دـیاش 
ار شهاپـس  يارما  دریگ و  یم  نامرف  تحت  شندرک ، مومـسم  يارب  ار  شرـسمه  یتح  هک  دـنک  یم  یهت  روای  زا  ار  وا  فارطا  هنوگ 

کمک وا  زا  دیاب  مایق  يارب  هک  ار  یهاپس  هدنامرف  تیاهن ، رد  و  دراد ، یم  او  هلماعم  هب  هیواعم ، هب  وا  نداد  لیوحت  هتـسب » تک   » يارب
؟ دنام یم  شیاپ  شیپ  حلص  زج  یهار  هچ  دناشک ، یم  نایغط  هب  شّدضرب  دریگب ،

تسا یفاصنا  یب  .دوب  هتسشن  شرظتنم  اروشاع ، مایپرپ  يادرف  هک  دوب  ینیـسح  نامه  دنک ، دامتعا  نآ  هب  تسناوت  یم  هک  یـسک  اهنت 
هنحـص رد  هک  يزور  رد  ار  نـسح  هرهچ  تـسا و  ینـسح  دـشاب ، ینیـسح  هـک  نآ  زا  شیپ  ـالبرک  تداهـش  هـک  مـینکن  ناـعذا  رگا 

یم لمحت  ار ، یلیمحت  حلص  بولغم ، هتسشنن  اپ  زا  صخش  هنامولظم  هرهچ  رد  و  رادیاپ ، هوتسن و  نامرهق  کی  زا  یـشقن  اب  يراکادف 
.میرگنن يرادیب  اب  دنک ،
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، دش یمن  هداد  مدرم  هب  حلـص  نیمه  هلیـسوهب  نآ ، دافم  نتـسکش  رد  نومزآ  کحم  دوبن و  هیواعم  اب  نسح  هدهاعم  رگا  دـیدرت ، یب 
ات دش ، یمن  رارقرب  تخاس  یم  مورحم  نیشناج  نییعت  زا  ار  وا  هک  هیواعم  اب  نسح  طرـش  رگا  .تسویپ  یمن  عوقو  هب  زین  نیـسح  مایق 

يارب یحـضاو  لـیلد  شناوریپ  هن  و  تشاد ، یم  ماـیق  يارب  يدوهـشم  زیواتـسد  نیـسح  هن  دنکـشب ، دـیزی  باـصتنا  اـب  ار  نآ  هیواـعم 
... (1) لالدتسا

نایوما دیلپ  تیلهاج  رگاشفا  اروشاع ; طاباس و 

ساسحا حوضوهب  ار  نایوما  دـیلپ  تشز و  تیلهاج  دـنکفا ، رظن  اروشاع »  » و طاباس »  » هثداـح ود  ریـسم  رب  یتقو  دوخ  زور ، نآ  تما 
قاثیم هدوبن و  دنبیاپ  هدش  قفاوت  طرـش  جنپ  زا  کی  چیه  هب  هیواعم  زاب  یلو  تفریذپ ، ار  تملاسم  ( مالـسلا هیلع  ) نسح هک  دـید  .درک 

اروش و هب  ار  رما  مامز  دوخ ، زا  سپ  هن  درک ; لمع  ادخ ، ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  ساسارب  تموکح ، نارود  رد  هن  .تسکـش  ار  اه 
هن تشاد ; نوصم  نیگنن  تعدـب  نیا  زا  ار  ربـنم  سدـقت  درک و  فّقوتم  ار  یلع  هب  ازـسان  مانـشد و  هن  درپـس ; نآ  یعقاو  بحاـص  اـی 

...تشاد و راـنکرب  شا  هنادرمناوجاـن  تـالمح  بیـسآ  زا  ار  یلع  ناراـی  دـهعتم و  ناناملـسم  هن  و  تـخادرپ ; ار  هدرک  دـهعت  جارخ 
.درک مومسم  ار  نسح  ماما  زین  ماجنارس 

! نتسناوتن نتساوخ و  مسجت  نیرت  گرزب 

ضغب نیا  .دنتشگ  نایع  ناهن ، ياهرکف  دندش و  فافش  هدیشوپ ، ياه  هطقن  نیـسح ، هنوگدایرف  مایق  و  نسح ، تکاس  مایق  تکرب  هب 
تسب هفطن  نسح  رگج  نوخ  رد  هک  دوب  تماما  هدولاش  تسکش و  دایرف  هب  نیسح  رد  و  ...تفهن ، تفهن و  نسح  رد  هک  دوب  مالـسا 

.دیسر غولب  هب  نیسح  رکیپ  نوخ  رد  و 

، اه گنج  رد  هک  يزابرس  .دوب  نتسناوتن  نتساوخ و  مسجت  نیرت  گرزب  نسح ،
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هک اج  نآ  دوب ، هدرب  هرهب  شزومآ  ثرا و  زا  ردـپ ، تداهـش  ات  تداشر  بتکم  رد  هک  یفلخ  و  دـیرفآ ، یم  اه  تریح  شیزاـت  هکی 
ییابیز نیا ; .درک  لمحت  هک  تفریذپ ، ار  نآ  بیکـشرپ ، هناراوگرزب و  هچ  دید ، نکمم  حلـص  رد  اهنت  تماما ، نادیم  رد  ار  تلاسر 

هانپ راـصحرد  ار  مالـسا  رگید  ياـه  هار  و  دـناشن ، شریـشمش  هبلرب  اـهنت  ار  حلـص  توکـس و  هک  رگید ، یتیفیک  هن  دوب  نسح  شور 
هنیمز نیرتدعتسم  و  دندرک ، ناربج  لامک  هب  ار  ریشمش  توکس  شا  هدنفوت  مالک  هدنبوک و  ياه  هبطخ  هدنرب و  نابز  .تشاد  نوصم 
تشاد یم  نآ  رب  ار  رودزم  نادنر  دیساره و  یم  شنتفگ  نخـس  زا  هیواعم  هک  اجنادب  ات  دنتخاس  مهارف  ردارب  نینوخ  مایق  يارب  ار  اه 

.دنهدن ار  عماجم  رد  تبحص  هزاجا  يو  هب  ناکمالا  یتح  هدرب و  تقرس  هب  شقحرب ، بحاص  نیا  زا  ار  مالک  هتشر  ات 

اه نادیم  نیرت  عیسو  رد  داهج 

حالصا تبحم و  قالخا ، بتکم  ياهرد  دوب ، مکاح  حالـس ، هنتف و  هک  يا  هماگنه  رد  تشادرب و  ار  یحالـصا  مدق  نیرت  گرزب  وا 
هکلب دیزگنرب ، هار  يادتبا  رد  ار  حلص  وا  .تخورف  ادخ  ياضر  هب  ار  مان  دشیدنا ، یمن  حالص  هب  زج  هک  یحلصم  دننام  و  دوشگ ، ار 

هدرتسگ اه و  نادـیم  نیرت  عیـسو  رد  وا  كاندرد  داهج  .داهن  ندرگ  داـهج ، ياـه  ههبج  همه  رد  تسکـش  زا  سپ  و  نآ ، ياـهتنا  رد 
اه و هنتف  اـب  هلباـقم  مه  و  تشاذـگ ، نومزآ  هب  ار  رگنـس  مه  رگـشل و  مه  نمـشد ، اـب  هزراـبم  ههبج  رد  .تفرگ  تروص  داـعبا  نیرت 

لمحت مشخ و  راهم  زا  سفن ، اب  داهج  رد  تفرگ و  کمک  داشرا  حالـصا و  يورین  زا  قفانم ، باحـصا  اـب  داـهج  رد  .ار  اـه  گـنرین 
...یلیمحت یحلص 

...شیاتس يداریا  ره  دوش و  یم  راذتعا  یضارتعا  ره  شوماخ ، مولظم  نیا  ياهداهج  رب  یلامجا  یتح  يرظن  اب 

 … هیواعم هسیسد  اب  ( مالسلا هیلع  ) یبتجم ماما  تداهش  تیمومسم و 
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هیواعم هسیسد  اب  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  تداهش  تیمومسم و 

دیزی شرـسپ  هک  داتفا  رکف  نیا  هب  مک  مک  دروآرد ، دوخ  تموکح  تحت  ار  یمالـسا  روشک  مامت  ترجه ، ملهچ  لاس  زا  هک  هیواعم 
.دریگب تعیب  يو  ینیشناج  يارب  مدرم  زا  دوخ  تایح  رد  روظنم ، نیا  هب  دهد و  رارق  دهعیلو  ار 

( مالسلا هیلع  ) یبتجم ماما  دوجو  هک  تفای  یمرد  ینشور  هب  هیواعم  .دوب  هار  نیا  رد  یگرزب  عنام  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  دوجو  اما 
دوب هدش  حیرـصت  حلـص ، نامیپ  نتم  رد  اریز  دزاس ، یم  ور  هب  ور  یگرزب  عنام  اب  ار  دیزی  يدهعیلو  حرط  ناشیا ، نیب  حلـص  نامیپ  و 

امهیلع ) یلع نب  نسح  هب  تفالخ  يو ، گرم  زا  سپ  و  درادن ، ار  نیـشناج  نییعت  قح  دنک و  یم  تموکح  تسا  هدـنز  ات  هیواعم  هک 
نادنمـشناد نایم  رد  رما  نیا  رد  دـسیون : یم  ننـست ) ناهج  رادـمان  سیون  لاجر  دنمـشناد و   ) ّربلادـبع نبا  .دوش  یم  لقتنم  مالـسلا )

هک درک  طرـش  دومن و  راذـگاو  يو  هب  هیواعم  تایح  تدـم  رد  طقف  ار  تفالخ  ( مالـسلا اـمهیلع  ) یلع نب  نسح  هک  تسین  فـالتخا 
(1) .دش دقعنم  ساسا  نیا  رب  همان  حلص  دشاب و  وا  ِنآ  زا  تفالخ  هیواعم ، زا  سپ 

لـسوتم هنادرمناوجان  هویـش  هب  هار  نیا  رد  وا  .درادرب  نایم  زا  يوحن  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  دمآرب  ددصرد  هیواعم  ور  نیا  زا 
دص وا  .دزاس  مومسم  ار  ترضح  نآ  ات  درک  عیمطت  ار  يدنِک  سیق  نب  ثعشا  رتخد  ( مالـسلا هیلع  ) یبتجم ماما  رـسمه  هدْعَج »  » دش و

يرـسمه هب  ار  وا  دـناسرب ، لتق  هب  هتخاس  مومـسم  رهز  اب  ار  یلع  نب  نسح  رگا  هک  داد  مایپ  وا  هب  داتـسرف و  هدـعج  يارب  مهرد  رازه 
ار دوخ  نابرهم  یمارگ و  رـسمه  دولآ و  یگرزب  تیانج  هب  تسد  دروخ و  ار  هیواعم  هدعو  لوگ  هدعج  .دروآ  یمرد  دیزی  شدنزرف 

(2) .دیسر تداهش  هب  دیدش ، تیمومسم  رثا  رد  ترضح  هدرک و  مومسم 
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هدعو هب  یلو  داد  ار  مهرد  رازه  دـص  هیواعم  هک  دـنا  هتـشون  یخرب  ص 192 . افلخلا ، خیرات  یطویـس ، ; 48 ، 47 ص 31 ، نییبلاطلا ،

.درکن افو  جاودزا 
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: دسیون یم  هراب  نیا  رد  نابص  دمحم  خیش  تنس ، لها  روهشم  دنمشناد 

(1) .دش دیهش  مومسم و  رهز  هلیسوهب  یلع  نب  نسح  هک  دنراد  هدیقع  رخأتم ، مدقتم و  نادنمشناد  زا  يدایز  هدع 

هار رـس  زا  ار  عناـم  نیرت  گرزب  اریز   (2) درک ینامداش  راهظا  درک ، تفایرد  ار  ماما  تداهـش  شرازگ  ماش  رد  هیواـعم  هک  یماـگنه 
 . درک راکشآ  ار  دیزی  يدهعیلو  همزمز  هیواعم  هک  دوب  دعب  هب  نامز  نآ  زا  .دوب  هتشادرب 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  ّربلادبع  نبا 

زا سپ  یلو  درک ، یم  نآ  هب  ییاه  هراـشا  تشاد و  ار  دـیزی  يارب  نتفرگ  تعیب  دـصق  مالـسلا ) هیلع  ) نسح تاـیح  ناـمز  رد  هیواـعم 
(3) .تفرگ نآ  يارب  يدج  میمصت  درک و  راکشآ  ار  نآ  مالسلا ) هیلع  ) نسح گرم 

158 ص : 

(. ص182 راصبألارون ،  هیشاح  رد  نیبغارلا ، فاعسا   ) نیرخأتملاو نیمِّدقتملا  نم  دحاو  ریغ  مزج  ًادیهش  هتومب  و  [ 1 - ] 1
ص 251. ج4 ، دیرفلا ، دقعلا  هبردبع ، نبا  ص 174 ; ج1 ، هسایسلاو ، همامإلا  هبیتق ، نبا  [ 2 - ] 2

ياه تیـصخش  زا  رگید  نت  دنچ  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  زا  ریغ  هیواعم  ص 376 . ج1 ، هباصإلا ،) هیـشاح  رد  ، ) باعیتسإلا [ 3 - ] 3
هیلع ) نسح ماما  هاگیاج  دح و  رد  هن  اما  دندوب  وا  بیقر  ای  دـیزی ، يدـهعیلو  فلاخم  یعون  هب  مادـک  ره  هک  زین  ار  نامز  نآ  روهـشم 

اب مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  نوچمه  ای  و  مالـسلا ) امهیلع  ) یلع نب  نیـسح  زج  درک  توکـس  هب  راداو  دیدهت ، ای  عیمطت  اب  ای  مالـسلا )
ار نآ  شگرم  زا  شیپ  رمع  هک  تفالخ  هرفن  شش  ياروش  ياضعا  زا  ربمایپ و  یباحص   ) صاقویبا نب  دعس  هک  دناسر  لتق  هب  هسیسد 
: دسیون یم  یناهفـصا  جرفلاوبا  .دندوب  اه  نآ  هلمج  زا  یـشرق  یموزخم  هریغم  نب  دیلو  نب  دلاخ  نب  نامحرلادبع  و  دوب ) هداد  بیترت 

صاقویبا نب  دعـس  یلع و  نب  نسح  زا  رت  نارگ  وا  يارب  زیچ  چـیه  دریگب ، تعیب  دـیزی  شرـسپ  يارب  مدرم  زا  تساوخ  هیواـعم  نوچ 
هب هیواعم  نینچمه  ص 73 .) نییبلاطلا ، لتاقم   ) دنتشذگرد نآ  رثا  رد  ود  نآ  دناروخ و  ود  نآ  هب  یمـس  گنرین ، اب  ور  نیا  زا  دوبن ،

! تشک درک و  مومـسم  دوخ  رابرد  يدوهی  بیبط  هلیـسوهب  ار  وا  دیلو ، نب  دلاخ  نب  نامحرلادبع  يدهعیلو  هب  ماش  مدرم  لیامت  تلع 
(. ص 376 ج1 ، باعیتسالا ، ّربلادبع ، نبا  )
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( مالسلا هیلع  ) یلع نب  نیسح  ماما 

هراشا

هیواعم رصع  رد  مایق  عناوم  * 

هیواعم اب  مالسلا ) هیلع  ) ماما تازرابم  * 

اروشاع مایق  لماوع  ّتیهام و  * 

دایز رسپ  خاک  رد  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز ترضح  * 

ماش دجسم  رد  مالسلا ) هیلع  ) داّجس ماما  هبطخ  * 

اروشاع مایق  ياهدمایپ  جیاتن و  * 

159 ص : 

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 174 

http://www.ghaemiyeh.com


160 ص : 

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 175 

http://www.ghaemiyeh.com


ماما یناگدنز  زا  يرصتخم  تخانش 

دنویپ هرمث  نیمود  وا  .دوشگ  ناهج  هب  هدـید  هنیدـم  رهـش  رد  يرجه  مراهچ  لاس  نابعـش  مراهچ ) ای   ) موس رد  موصعم ، ماما  نیموس 
.دوب هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  رتخد  همطاف  ترضح  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع هدنخرف 

(1) .تشاد ترهش  متس  ملظ و  ربارب  رد  یگداتسیا  یگدازآ و  تعاجش و  هب  دوخ  رمع  نارود  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیسح 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  نیسح  یگدنز  لحارم 

( … مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  تماما  نارود  یعامتجا  یسایس و  عاضوا 

تلحر زا  سپ  درک و  يرپس  دوخ  راوگرزب  ّدج  نامز  رد  ار  دوخ  یکدوک  نارود  زا  لاس  شش  تدم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح 
هب ناشیا  تفالخ  نارود  مهم  ثداوح  رد  درک و  یگدنز  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما شردپ  رانک  رد  لاس  یـس  تدـم  ترـضح ، نآ 

یـسایس و هنحـص  رد  لاس  هد  تدم  يرجه ) لاس 40  رد  ( ) مالـسلا هیلع  ) نانمؤمریما تداهـش  زا  سپ  .تشاد  تکرـش  لاعف  تروص 
لاس رد  ( ) مالسلا هیلع  ) نسح ماما  تداهـش  زا  سپ  تشاد و  رارق  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نسح  دوخ  گرزب  ردارب  رانک  رد  یعامتجا 
ربارب رد  زین  يو  گرم  زا  سپ  دـنکفارد و  هجنپ  يو  اب  اهراب  نایفـس ، یبا  نب  هیواعم  تردـق  جوا  رد  لاس ، هد  تدـم  هب  يرجه )  50

.دیسر تداهش  هب  البرک  نیمزرس  رد  يرجه  لاس 61  مرحم  رد  درک و  مایق  دیزی  شرسپ  تموکح 

161 ص : 

ص 249. ج3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  [ 1 - ] 1
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نیا رد  دور و  یم  رامـش  هب  وا  یگدـنز  شخب  نیرت  مهم  ترـضح ، نآ  تماـما  نارود  ینعی  نیـسح ، ماـما  یگدـنز  شخب  نـیرخآ 
.تفگ میهاوخ  نخس  شخب  نیمه  نوماریپ  رت  شیب  باتک ،

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  نیسح  تازرابم 

تماما زا  لبق  نارود  رد 

عضوم زا  دوب ، دوخ  یلصا  ریسم  زا  یمالسا  تموکح  هاگتـسد  فارحنا  دهاش  هک  یناوجون  نارود  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح 
دـش و دجـسم  دراو  يزور  باطخ ، نب  رمع  تفالخ  نامز  رد  هک  نانچ  درک ; یم  تیامح  يوریپ و  دوخ  ردـپ  یـسایس  ياـه  يریگ 

تردپ ربنم  يالابو  ایب  نییاپ  مردپ  ربنم  زا  تفگ : رمع  هب  تفر و  ربنم  يالاب  هنحص ، نیا  ندید  اب  تسا ، هتسشن  ربنم  زارف  رب  رمع  دید 
! ورب

وا دمآ ، نییاپ  ربنم  زا  هک  نآ  زا  سپ  و  دـیناشن ، دوخ  رانک  رد  ار  وا  هاگ  نآ  تشادـن ! ربنم  مردـپ  تفگ : دوب ، هتخاب  ار  هیفاق  هک  رمع 
(1)! سک چیه  داد : خساپ  وا  تسا ؟ هداد  دای  وت  هب  یسک  هچ  ار  نخس  نیا  دیسرپ : درب و  دوخ  لزنم  هب  ار 

نیطساق نیثکان و  اب  دربن  ياه  ههبج  رد 

نآ رانک  رد  یماظن  یـسایس و  ياه  هنحـص  رد  مالـسلا ،) هیلع  ) نانمؤمریما شردپ ، تفالخ  نارود  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح 
.تشاد (2) لاعف  تکرش  دمآ ، شیپ  شدنمجرا  ردپ  يارب  نارود  نیا  رد  هک  یگنج  هسره  رد  وا  .تشاد  رارق  ترضح 

(3) و دوب يو  هدهع  هب  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما هاپس  پچ  حانج  یهدنامرف  لمج  گنج  رد 

162 ص : 

لاح حرش  هب  طوبرم  دلج   ) قشمد خیرات  رکاسع ، نبا  ظفاح  ص333 ; ج1 ، هباحصلا ، زییمت  یف  هباصإلا  ینالقسع ، رجح  نبا  [ 1 - ] 1
ص 141. يدومحم ، رقاب  دمحم  خیش  قیقحت : یلع ،) نب  نیسح 

ص 333. باتک ، نامه  رجح ، نبا  [ 2 - ] 2
ص 164. باتک ، نامه  رکاسع ، نبا  ظفاح  [ 3 - ] 3
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رذگهر زا  هچ  و  گنج ، رد  تکرـش  تهج  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نارای  قیوشت  روشرپ و  ياه  ینارنخـس  هار  زا  هچ  نیفـص ، گنج  رد 
(2) .دوب مالسلا ) هیلع  ) یلع فرط  زا  ارجام  نیا  دوهش  زا  یکی  زین  تیمکح  نایرج  رد   (1) تشاد لاعف  یشقن  نیطساق ، اب  راکیپ 

هیلع ) یلع نب  نسح  تقو ، ياوشیپ  ربهر و  شیوخ ، ردارب  رانک  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع تداهش  زا  سپ  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح 
یماظن و هنحـص  رد  ترـضح  نآ  هارمه  ماش ، تمـس  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  ياهورین  تکرح  ماـگنه  و  تفرگ ، رارق  ( مالـسلا
وا و نسح ، ماما  درک ، حلص  داهنشیپ  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  هب  هیواعم  هک  یماگنه  و  تشاد ، روضح  ماش  هاپـس  يوس  هب  يورـشیپ 

داقعنا گنج و  هکراتم  زا  سپ  هرخـالاب  (3) و  .تخادرپ وگوتفگ  هب  ود  نآ  اب  داهنـشیپ ، نیا  هرابرد  دناوخارف و  ار  رفعج  نب  هللادـبع 
(4)  . دیزگ تماقا  اج  نامه  تشگزاب و  هنیدم  رهش  هب  شردارب  هارمه  حلص ، نامیپ 

یعامتجا یسایس و  عاضوا 

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  تماما  نارود 

هتفای شرتسگ  نامثع  نامز  رد  هدش و  عورش  هفیقس »  » زا هک  مالسا ، نیزاوم  لوصا و  زا  فارحنا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  نامز  رد 
ماـش هقطنم  رد  رادناتـسا ، ناونع  هب  موس  مود و  هفیلخ  يوـس  زا  اـه  لاـس  هک  هیواـعم  ناـمز  نآ  رد  .دوـب  هدیـسر  دوـخ  جوا  هب  دوـب ،

تسد رد  ار  یمالسا  روشک  تاردقم  تشونرس و  نیملـسم  هفیلخ  مان  هب  دوب ، هدرک  تیبثت  ًالماک  ار  دوخ  تیعقوم  هدرک و  تموکح 
دوخ رگامغی  رگمتس و  لاّمع  کمک  هب  دوب و  هتخاس  طلسم  مالسا  تما  رب  ار  يوما  یمالسا  دض  بزح  هتفرگ ،

163 ص : 

114 و 249 و530. تاحفص : نیفص ، هعقو  محازم ، نب  رصن  [ 1 - ] 1
ص507. باتک ، نامه  محازم ، نب  رصن  [ 2 - ] 2

ص 405. ج 3 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  [ 3 - ] 3
ص 333. باتک ، نامه  رجح ، نبا  [ 4 - ] 4
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هتخاس هنوراو  ار  مالسا  هرهچ  هداد ، لیکشت  يدادبتسا  یتنطلـس  تموکح  ...و  بُْدنُج  نب  هَرُمَـس  صاع ، نبورمع  هیبا ، نبدایز  دننام :
.دوب

لتق و راتـشک و  اب  درک و  یم  لامعا  نیتسار  هدازآ و  ناناملـسم  دروم  رد  ار  يداصتقا  یـسایس و  راشف  تسایـس  وس ، کی  زا  هیواـعم 
، رگید يوس  زا  و  درک ، یم  يریگولج  تفلاخم  شبنج و  ضارتعا و  هنوگره  زا  نانآ ، رب  یگنسرگ  رقف و  لیمحت  و  رازآ ، هجنکش و 

ياهورین رذـگهر  نیا  زا  تخادـنا و  یم  مه  ناج  هب  ار  نانآ  لئابق ، نایم  رد  يا  هلیبق  ياه  تباـقر  يداژن و  ياـه  ضیعبت  ياـیحا  اـب 
اب دوخ  رودزم  لماوع  کمک  هب  موس ، يوس  زا  و  ددرگن ، يو  تموکح  هجوتم  نانآ  هیحان  زا  يرطخ  اـت  درک  یم  فیعـضت  ار  ناـنآ 

عورـشم و ههجو  شدوخ  تموکح  هب  و  هدرک ، ریدـخت  ار  یمومع  راکفا  دوخ ، عفن  هب  نآرق  تایآ  لیوأت  ریـسفت و  ثیدـح و  لـعج 
.دیشخب یم  لوبقم 

اب یتدـیقع  رظن  زا  هک  هَئِجُْرم  هّیْربَج و  ریظن : لطاب  ياه  هقرف  جـیورت  نوچمه  يرگید  لماوع  هفاـضا  هب  یمالـسا ، دـض  تسایـس  نیا 
مکح هعماج  رب  ار  يراب  ّتلذ  خـلت و  توکـس  هدروآ و  دوجو  هب  هعماج  رد  يراب  گرم  موش و  راثآ  دـندوب ، وسمه  هیواعم  تسایس 

.دوب هتخاس  امرف 

یم هک  نآ  اب  ناناملـسم ، هک  يروط  هب  دوب ، هدش  نوگرگد  اه  شزرا  خسم و  یمالـسا  هعماج  تیـصخش  موش ، تسایـس  نیا  رثا  رد 
اب دننک ، یم  تموکح  اه  نآ  رب  نید  مان  هب  هک  دنـشاب  يرگدادیب  ناراد  مامز  عیطم  نانآ  دهد  یمن  هزاجا  تقوچیه  مالـسا  دنتـسناد 

فالخ رب  ناناملسم ، تسایـس ، نیا  رثا  رد  .دندرک  یم  ینابیتشپ  رگمتـس  ناراد  مامز  زا  یهاگآان ، سرت و  فعـض و  رثا  رب  لاح  نیا 
.دندوب هتشگ  زاسرهاظ  و  راکشزاس ، وسرت ، يدارفا  هب  لیدبت  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ میلاعت  نآرق و  قطنم 

 … هیواعم رصع  رد  مایق  عناوم 

هعماـج هدـش ، ریگارف  فارحنا  ینوگرگد و  نیا  دـهد  یم  ناـشن  هک  تسا  يدـهاوش  زا  رپ  ناناملـسم ، یگدـنز  زا  هرود  نیا  خـیرات 
.دوب هتخاس  گنرمه  دوخ  اب  ار  یمالسا 
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هیواعم تسایس  ربارب  رد  هک  یشور  اب  دنداد ، ناشن  دوخ  زا  يو  لاّمع  نامثع و  تسایس  ربارب  رد  ناناملسم  هک  ار  یلمعلا  سکع  رگا 
ناناملـسم اریز  مینک ، یم  هدهاشم  حوضو  هب  یمالـسا  هعماج  رد  ار  یناطیـش  تسایـس  نیا  موش  راثآ  مینک ، هسیاقم  دنتفرگ  شیپ  رد 

، هنیدـم ینعی  یمالـسا  ياهرهـش  نیرت  گرزب  هک  یمایق  دـنداد ; ناشن  لمعلا  سکع  یمومع ، مایق  کی  اب  ناـمثع  تسایـس  ربارب  رد 
بتارم هب  ملظ  هیواعم  نامز  رد  هک  نیا  هب  هجوتاب  یلو  دنتشاد ، تکرش  نآ  رد  اهاتسور  اهرهـش و  ریاس  رـصم و  هرـصب ، هفوک ، هکم ،

نیا اب  دوب ، رتراکـشآ  دوخ  دمآ  رد  تورث و  قوقح و  زا  ناناملـسم  تیمورحم  و  رت ، هدرتسگ  رتدایز و  دیدهت  لتق و  نازیم  رت ، شیب 
هیواعم ربارب  رد  هناروکروک  مدرم  هکلب  دش ، یمن  هدـید  هیواعم  یمالـسا  دـض  راتفر  ربارب  رد  یعمج  هتـسد  لمعلا  سکع  نینچ  لاح 

لاثما و  یعازُخ » قِمَح  نب  ورمَع   » و ّيِدَـع » نب  رْجُح   » تفلاخم لثم  يا  هدـنکارپ  ياه  ضارتعا  هاگ  هاگ  یلب  .دـندوب  عضاـخ  عیطم و 
، هدنکارپ ياه  تفلاخم  نیا  یلو  دـنز ، یم  اپ  تسد و  هیواعم  متـس  راشف  ریز  رد  هعماج  داد  یم  ناشن  هک  تفرگ  یم  تروص  اه  نآ 

تعرـس هب  نآ  هلعـش  هکلب  دـمآ ، یمن  رد  یمومع  یلمع و  شبنج  کـی  تروص  هب  دیـسر و  یمن  هجیتـن  هب  دوـب ، مزـال  هک  ناـنچنآ 
یمن یناکت  چیه  هعماج  درک و  یم  هفخ  هفطن  رد  ار  بالقنا  تشک و  یم  ار  شبنج  نارس  تقو ، تموکح  اریز  تشگ ، یم  شوماخ 

(1) .دروخ

هیواعم رصع  رد  مایق  عناوم 

هراشا

مایق و ناوارف ، تاـظحالم  رباـنب  دوب ، اـمرف  مکح  هیواـعم  طلـست  ناـمز  رد  هک  يزیمآراـجفنا  كانفـسا و  عضو  نینچ  دوجو  اـب  یلو 
هیلع ) نیـسح ماما  بالقنا  مایق و  عناوم  نیرت  مهم  ناوت  یم  ار  ریز  لماعود  .دـیفم  هن  دوب و  رودـقم  هن  نامز  نآ  رد  هناحلـسم  بالقنا 

: درمش هیواعم  تموکح  نامز  رد  ( مالسلا
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هیواعم اب  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  حلص  نامیپ   . 1

هیلع ) نسح ماـما  اـب  هک  یحلـص  ناـمیپ  زا  تسناوت  یم  هیواـعم  درک ، یم  ماـیق  هیواـعم  ناـمز  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح  رگا 
هرهب مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیسح  نتخاس  مهتم  روظنم  هب  تشاد ، رارق  زین  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیسح  دییأت  دروم  هتـسب و  مالـسلا )

توکـس تسا  هدنز  هیواعم  هک  ینامز  ات  دـنا  هدـش  دـهعتم  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هک  دنتـسناد  یم  مدرم  همه  اریز  دـنک ، يرادرب 
یـصخش اروا  هیواعم  تشاد  ناکما  درک ، یم  مایق  هیواعم  دضرب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح رگا  لاح  دـنهن ، ندرگ  وا  تموکح  هب  هدرک 

.دنک دادملق  نکش  نامیپ  بلط و  تصرف 

زا نامیپ  نیا  اریز  تسناد ، یمن  ءافولا  مزال  ینامیپ  هیواعم ، اب  ار  دوخ  هدـهاعم  نامیپ و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هک  میناد  یم  هتبلا 
هک دوب  هتفرگ  تروص  یطیارـش  رد  و  رابجا ، راشف و  تحت  هک  دوب  ینامیپ  هکلب  دوب ، هتفرگن  تروص  راـیتخا  لـیم و  يدازآ و  يور 

مزلم نآ  تیاعر  هب  ار  دوخ  دوب و  هدرمـشن  مرتحم  هدرک و  ضقن  ار  نآ  هیواعم  دوخ  هوـالع  هب  تشادـن ، يا  هدـیاف  وگوتفگ  ثحب و 
، دوبن نآ  هب  دیقم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح  دوب ، ربتعم  حیحـص و  لصا  رد  مهرگا  ینامیپ ، دـهع و  نینچ  نیاربانب  تسناد ، یمن 

یم حلص ، هدهاعم  لاح  ره  رد  اما  دوب ، هدرکن  يراذگورف  یـششوک  چیه  زا  نآ  ضقن  رد  هتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  نآ  هیواعم  دوخ  اریز 
.دریگ رارق  ( مالسلا هیلع  ) نیسح یلامتحا  مایق  ربارب  رد  هیواعم  یتاغیلبت  زیواتسد  تسناوت 

؟ درک یم  تواضق  هنوگچ  عامتجا  وا  یلامتحا  مایق  ربارب  رد  دید  دیاب  رگید ، فرط  زا 

هب داهج  ریشمش  تشادن و  بالقنا  مایق و  لاح  هک  دوب  یعامتجا  تشذگ  هک  نانچ  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  نامز  عامتجا  تسادیپ 
هتسب نامیپ  هیواعماب  ( مالسلا هیلع  ) نیسح هک  درک  یم  هیجوت  نینچ  ار  دوخ  یبلط  تیفاع  یعامتجا  نینچ  ًاعبط  .دوب  هتسش  تیفاع  بآ 

.دنک افو  نآ  هب  دیاب  تسا و 

شروش کی  ناونع  هب  ار  نآ  تسناوت  یم  هیواعم  درک ، یم  هناحلـسم  مایق  هیواعم  ناـمزرد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  رگا  نیارباـنب 
حلص نامیپ  داوم  فالخربو  هجومریغ 
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هیواعم قطنم  ًاعبط  تشادـن ، بالقنا  مایق و  لاح  هک  دوب  يا  هعماج  میتفگ  هک  نانچ  زور  نآ  هعماـج  نوچ  دـنک و  یفرعم  نیفرط  نیب 
.درک یمدییأت  ار 

هیواعم ینید  تسژ  . 2

نانچ تسا و  هدنام  دیواج  مدرم  ياه  لد  رد  نآ  هرطاخ  هک  دوب  جّیهم  روشرپ و  نانچ  دیزی ، نامز  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  مایق 
رد دـنهد و  یم  رارق  قشمرـس  هنومن و  دوخ  يارب  ار  البرک  ناـنامرهق  مدرم ، مه  زونه  يداـمتم ، نورق  زا  سپ  مینک  یم  هدـهاشم  هک 
یم مایق  هیواعم  نامز  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  رگا  يوق  نامگ  هب  یلو  دـنریگ ، یم  ماهلا  اه  نآ  زا  يراکادـف  یناـمرهق و  زاربا 

شور و  هیواـعم ، يرگیزاـب  تنطیـش و  ذوفن و  رد  دـیاب  ار  بلطم  نیا  زار  .دـش  یمن  يا  هساـمح  روـش و  نینچ  ياراد  وا  ماـیق  درک ،
.درک وجوتسج  تالکشم  لصف  لح و  رد  وا  صاخ 

و هتخاس ، یمالـسا  هیاریپ  یب  هداس و  تفـالخ  نیزگیاـج  ار  يوما  یفارـشا  تموکح  هدرک ، فیرحت  ار  مالـسا  ًـالمع  هیواـعم  هچرگ 
نید و مان  هب  نوچ  هک  درک  یم  كرد  یبوخ  هب  ار  بلطم  نیا  وا  اما  دوب ، هدرک  لیدبت  یمالسا  ریغ  هعماج  کی  هب  ار  یمالسا  هعماج 

نآ ماـن  هب  هک  ینید  ناـمه  نید  اـب  هزراـبم  ار  نآ  مدرم  هک  دوـشب  ییاـهراک  بـکترم  دـیابن  دـنک ، یم  تموـکح  یمالـسا  تفـالخ 
، دراد هک  یماقم  اب  يو  لامعا  ات  دـهدب  ینید  گنر  دوخ ، لامعا  هب  هشیمه  دـید  یم  مزال  وا  هکلب  دـنیامن ، یقلت  دـنک  یم  تموکح 

.دهد ماجنا  افخ  رد  تسین ، رودقم  اه  نآ  نداد  هولج  عورشم  هک  ار  ییاهراک  زا  هتسد  نآ  و  دشاب ، راگزاس 

هک يروط  هب  تسا ; هتشادن  داقتعا  زیچ  چیه  هب  هدوب و  نید  یب  يدرف  هیواعم  هک  دهد  یم  ناشن  یخیرات  دهاوش  دانـسا و  زا  يا  هراپ 
، دوب هدینـش  يو  دوخ  زا  هیواعم ، یـصوصخ  سلاجم  زا  یـضعب  رد  هک  ینانخـس  زا  راب ، دـنب و  یب  لاـحلا و  مولعم  هبعـش » نب  هریغم  »

(1) «. تسا مدرم  دارفا  نیرت  ثیبخ  هیواعم  : » تفگ یم  هدرک  هودنا  فسأت و  راهظا 
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هتخاس لکـشم  مدرم  هّماع  يارب  ار  وا  ّتیهام  كرد  ینید ، رهاوظ  زا  یخرب  هب  رهاظت  رد  هیواعم  شور  نیمه  اـه ، نیا  دوجو  اـب  یلو 
.دوب

کی زا  وا  .درک  یم  يرادرب  هرهب  یبوخ  هب  طیارـش  عاضوا و  زا  دـهدب ، یبهذـم  گنر  دوخ ، ماقم  بصنم و  هب  هک  نآ  يارب  هیواـعم 
ماـما اـب  حلـص  هطـساو  هـب  نـینچمه  تـیمکح و  ناـیرج  زا  سپ  رگید  فرط  زا  تخاـس و  یم  ناوـنع  ار  ناـمثع  یهاوـخنوخ  فرط 

.درک یم  دادملق  تفالخ  هتسیاش  یمومع  راکفا  رد  ار  دوخ  يو ، اب  مدرم  تعیب  و  مالسلا ) هیلع  ) نسح

راکفا رد  ار  نآ  تسناوت  یم  تلوهـس  هب  يو  دـنکفا ، یم  هار  هب  هناّحلـسم  یمایق  وا  نامز  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  رگا  نیاربانب 
! لطاب ربارب  رد  قح  مایق  هن  دنک ، یفرعم  تموکح  تردق و  رسرب  شکمشک  یسایس و  فالتخا  کی  یمومع 

هیواعم تموکح  اب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تازرابم 

هیواعم رامـش  یب  ياه  يرگدادـیب  اه و  تعدـب  ربارب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هک  دـش  یمن  ثعاب  عناوم  نیا  زا  کی  چـیه  اـما 
ملاظم ربارب  رد  تشاد ، ناوت  رد  هک  اج  نآ  ات  تشادـن ، ضارتعا  تأرج  یـسک  هک  ناـقفخرپ  طیارـش  نآ  رد  وا  هکلب  دـنک ، توکس 
ناونع هب  ار  هیواعم  تموکح  اب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تازرابم  زا  دروم  هس  اج  نیا  رد  .تساخرب  تفلاخم  هزراـبم و  هب  هیواـعم 

: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  هنومن 

زیمآ ضارتعا  ياه  همان  اه و  ینارنخس   . 1

يددعتم ياه  همان  دوب ، ور  هب  ور  هیواعم  اب  یسایس  هنحص  رد  ترضح  نآ  هک  مالـسلا ،) هیلع  ) نیـسح ماما  تماما  هلاس  هد  نارود  رد 
ماما .تسا  هیواعم  ربارب  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  یبالقنا  تخس و  يریگ  عضوم  هناشن  هک  تسا  هدش  لدب  در و  هیواعم  وا و  نیب 

، دراوم نیا  نیرت  مهم  زا  یکی  .داد  یم  رارق  ضارتعا  داقتنا و  دروم  تدش  هب  ار  وا  هیواعم  یمالـسا  دض  مادقا  تیانج و  ره  لابند  هب 
.دوب دیزی  يدهعیلو  عوضوم 
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دیزی يدهعیلو  اب  تفلاخم 

هژیوهب هنیدـم ، مدرم  زا  اـت  درک  هنیدـم  هب  يرفـس  دـیزی ، يدـهعیلو  تیبـثت  روظنم  هب  دوخ  راد  هنماد  ياـه  تیلاـعف  لاـبند  هب  هیواـعم 
، رهش نیا  هب  دورو  زا  سپ  وا  .دریگب  تعیب  تشاد ، رارق  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  نانآ  سأر  رد  هک  رهش  نیا  گرزب  ياه  تیصخش 
هدیـشک و شیپ  ار  دـیزی  يدـهعیلو  عوـضوم  ینانخـس  یط  درک و  رادـید  ساـبع » نب  هللادـبع   » و مالـسلا ») هیلع  ) یلع نب  نیـسح   » اـب

يا همدقم  رکذ  اب  يو  نانخس  خساپ  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نب  نیـسح  .دنک  بلج  عوضوم  نیا  اب  ار  نانآ  تقفاوم  هک  درک  شـشوک 
: تفگ نینچ 

فاحجا ملظ و  بکترم  یمومع  لاوما  بحاصت  اب  يا و  هدش  طارفا  شزغل و  راچد  یلئاق ، دوخ  يارب  هک  یتلیـضف  يرترب و  رد  وت  ...
زا هک  یتخادرپ  زات  تخات و  هب  هنادازآ  ردق  نآ  يدیزرو و  لخب  يراددوخ و  شنابحاص  هب  مدرم  لاوما  نداد  سپ  زا  وت  .يا  هتـشگ 
وت ياوغا  رد  دوخ  يالعا  بیـصن  لماک و  هرهب  هب  ناطیـش  یتخادرپن ، نانآ  هب  ار  نارادـقح  قوقح  نوچ  يدومن و  زواجت  دوخ  دـح 

.دیسر

ایوگ هک  يدرک  فیصوت  نانچ  ار  دیزی  وت  .مدیمهف  یتفگ  یمالسا  تما  روما  هرادا  يارب  يو  تقایل  دیزی و  تالامک  هرابرد  هچ  نآ 
و دنا ! هدیدن  ار  وا  مدرم  هک  یهد  یم  ربخ  یبیاغ  زا  ای  تسا و  هدیـشوپ  مدرم  رب  وا  یگدنز  هک  ینک  یفرعم  یهاوخ  یم  ار  یـصخش 

راکـشآ ار  دوخ  نطاب  هداد و  ناشن  ار  دوخ  دـیاب ; هک  نانچنآ  دـیزی  هن ، يا ! هدروآ  تسد  هب  عالطا  ملع و  وت  طـقف  دروم  نیا  رد  اـی 
زاس و اب  شرمع  هک  تسا  یـسوهلاوب  زاب و  رتوبک  زاـب و  گـس  ناوج  دـیزی  نک ! یفرعم  تسه ، هک  ناـنچنآ  ار  دـیزی  .تسا  هتخاـس 

نونکات هک  یناهانگ  راذگب ! رانک  ار  رمث  یب  ياه  شالت  نیا  نک و  یفرعم  هنوگ  نیا  ار  دیزی  .دوش  یم  يرپس  ینارذگـشوخ  زاوآ و 
رت نیگنـس  نیا  زا  تناهانگ  راب  راگدرورپ ، تاقالم  ماگنه  هک  نکن  يراک  تسا ، سب  يا  هدرک  راـب  دوخ  شودرب  تما  نیا  هراـبرد 

زیربل ار  مدرم  ربص  هساک  هک  يدـش  ملظ  بکترم  يدرخ  یب  اـب  يداد و  همادا  دوخ  هنارگمتـس  لـطاب و  شور  هب  ردـق  نآ  وت  .دـشاب 
کی زا  شیب  وت  گرم و  نیبام  رگید  کنیا  يدومن ،
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اه نآ  يوگخـساپ  زیخاتـسر  زور  دـیاب  تسا و  ظوفحم  راـگدرورپ  دزن  وـت  لاـمعا  هک  نادـب  تسا ، هدـنامن  یقاـب  ندز  مه  رب  مشچ 
(1)! ...یشاب

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  مایق  زا  هیواعم  ینارگن 

هدرک شرازگ  نامثع  نب  ورمع  تشون : يو  هب  دوب ، هنیدـم  مکاح  هیواعم  فرط  زا  هک  مکح » نب  ناورم   » لاس کـی  ماـیا ، ناـمه  رد 
راهظا و  دـننک » یم  دـمآ  تفر و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح  دزن  زاجح  قارع و  ياه  تیـصخش  لاـجر و  زا  یهورگ  ، » هک تسا 

«. دنکن مایق  نیسح  درادن  نانیمطا  ، » هک تسا  هدرک 

، درادـن تفلاخم  مایق و  دـصق  ًالعف  وا  هدیـسر ، تاعالطا  قبط  ما ، هدرک  قیقحت  هراب  نیا  رد  نم  هک : درک  هفاضا  دوخ  هماـن  رد  ناورم 
.دیسیونب هراب  نیا  رد  ار  دوخ  رظن  کنیا  دشاب ، نینچ  زین  هدنیآرد  هک  مرادن  نانیمطا  یلو 

( مالـسلا هیلع  ) یلع نب  نیـسح  هب  نومـضم  نیا  هب  زین  يا  همان  ناورم ، هماـن  خـساپ  رب  هوـالع  شرازگ ، نیا  تفاـیرد  زا  سپ  هیواـعم ،
: تشون

هب دـنگوس  .مناد  یمن  وت  هتـسیاش  ار  اه  نآ  نم  دـشاب ، هتـشاد  تحـص  رگا  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  وت  ياهراک  زا  يا  هراپ  شرازگ  »
صخش نیرتراوازس  وت  دشاب ، هتـشادن  تحـص  شرازگ  نیا  رگا  و  دشاب ، رادافو  نآ  هب  دیاب  ددنبب ، يا  هدهاعم  نامیپ و  سکره  ادخ 

ور هب  ور  تفلاخم  اب  ینک  تفلاخم  نم  اب  رگا  .نک  افو  دوخ  نامیپ  دهع و  هب  شاب و  دوخ  بظاوم  کنیا  .یتسه  یعضو  نینچ  يارب 
(2) ...زیهرپب » تما  نایم  فالتخا  داجیا  زا  ینیب ، یم  يدب  ینک ، يدب  رگا  يوش و  یم 

هیواعم هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  یخیرات  خساپ 

: تشون نینچ  وا  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 
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ص184. ج1 ، هسایسلا ، همامإلا و  يرونید ، هبیُتق  نبا  [ 1 - ] 1
هاگـشناد يوفطـصملا ، نسح  قیلعت : حیحـصت و  یّـشک ،) لاجر  هب  فورعم   ) لاجرلا هفرعم  رایتخا  یـسوط ، نسح  نب  دمحم  [ 2 - ] 2
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هدوبن نم  هدنبیز  تقوچیه  وت  نامگ  هب  هک  تسا  هدیسر  وت  شوگ  هب  نم  زا  ییاهربخ  هک  يا  هتشون  دیسر ، متـسد  هب  وت  همان  دعب ، اما 
دـنک و یم  تیادـه  کین  ياهراک  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  ادـخ  اـهنت  میوگب  دـیاب  يا ! هتـسناد  یمن  نم  نأـش  روخ  رد  ار  اـه  نآ  وت  و 

.دهد یم  ناسنا  هب  ار  ریخ  لامعا  قیفوت 

غورد زادنا و  هقرفت  نانیچ  نخـس  ناسولپاچ و  هک  تسا  ساسا  یب  نانخـس  تشم  کی  هدیـسر ، وت  شوگ  هب  نم  باب  رد  هچ  نآ  اما 
هن ما و  هدـید  وت  دـضرب  یگنج  كرادـت  هن  نم  دـنا  هتفگ  غورد  نید ، یب  ناهارمگ  نیا  .دـنا  هتخادرپ  هتخاس و  دوخ  شیپ  زا  زادرپ ،

، دنناطیش ناردارب  نارگمتس و  بزح  هک  وت ، نید  یب  رگمتس و  ناتسود  وت و  دضرب  هک  نیا  زا  یلو  ما ، هتشاد  وت  دضرب  جورخ  دصق 
.مسرت یم  ادخ  زا  ما  هدرکن  مایق 

هک یناسک  دـندوب ; دـنوادخ  ناگدنتـسرپ  نارازگزامن و  زا  همه ، هک  یناسک  لتاق  يدوبن ؟ شنارای  و  يدـع » نب  رجح   » لتاق وت  اـیآ 
هب هک  نآ  زا  سپ  وت  .دوب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناشراک  و  دـندرک ، یم  هزرابم  تخـس  نآ  اب  هدرمـش و  اوران  ار  اه  تعدـب 

نانآ دوخ ، دنگوس  ناما و  فالخرب  ینکن ، ناشرازآ  هتـشذگ  ثداوح  رطاخ  هب  هک  يدرک  دای  دیکا  ياهدنگوس  يداد و  ناما  نانآ 
.يدرمش کبس  ار  وا  نامیپ  دهع و  هدومن ، یخاتسگ  ادخرب  راک ، نیا  اب  و  یتشک ، هناملاظ  ار 

زا سپ  هک  یتسین  دوب ، هدش  هدوسرف  هدیکت و  شندب  هرهچ و  تدابع  ترثک  زا  هک  اسراپ  ناملسم  نآ  ْقِمَح ،» نب  ورمَع   » لتاق وت  ایآ 
!؟ یتشک ار  وا  دندمآ  یم  نییاپ  اه  هوک  ياه  هلق  زا  يداد ، یم  نابایب  ناوهآ  هب  رگا  هک  ینامیپ  نامیپ  نتسب  ناما و  نداد 

: تسا هدومرف  ربمایپ  هک  یلاح  رد  يدرک ، دادملق  نایفسوبا  رسپ  ار  وا  يدناوخ و  دوخ  ردارب  ار  هَّیَمُس ) رسپ  « ) دایز  » هک يدوبن  وت  ایآ 
(1) !؟» ددرگ راسگنس  دیاب  راکانز  ددرگ و  یم  قحلم  ردپ  هب  دازون  »
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نیا .تسا  هدرک  داهشتسا  نآ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هک  تسا  يوبن  ثیدح  هلمج ، نیا  .رجحلا  رهاعللو  شارفلل  دلولا  [ 1 - ] 1
روهشم مالـسا  خیرات  رد  هک  تسا  نایفـسوبا  هب  دایز  قاحلتـسا  راب  تحاضف  يارجام  هب  رظان  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  همان  زا  زارف 
طابترا هّیمس »  » مان هب  يا  هدولآ  رادرهوش  زینک  اب  ماندب ، هناخ  کی  رد  فئاط  رد  نایفـسوبا  يزور  هک  تسا  نیا  هیـضق  لامجا  .تسا 

نایفـسوبا بلـص  زا  دازون  نیا  هک  دوبن  مولعم  .دنداهن  مان  دایز »  » ار وا  هک  دروآ  ایند  هب  يرـسپ  هدـش  دای  زینک  .درک  رارقرب  عورـشمان 
يوما رـصع  رد  دـندیمان و  هیبا » نب  دایز   » ار وا  هیما  ینب  طوقـس  زا  دـعب  هک  دـیبُع  نب  دایز  دـیبُع .»  » مان هب  زینک  نآ  رهوش  زا  ای  تسا 

! دوب هیمس  كوکشم  يزورید  لفط  نامه  عقاو ، رد  دوب ، یـسایس  نانادرگ  هنحـص  نارادمتـسایس و  زا  و  برع ، هیهاد  راهچ  زا  یکی 
يراکـشآ تعدب  وا ، یـسایس  ياه  يراکمه  زا  يرادرب  هرهب  دایز و  بذج  يارب  ترجه ) لاس 44 رد   ) شتموکح نامز  رد  هیواـعم 

رـسپ دایز ، هک  درک  اعدا  نآ  دانتـسا  هب  هیواعم  دنداد و  یهاوگ  نایفـسوبا  عورـشمان  لمع  نآ  هب  هک  درک  هماقا  يدوهـش  داد و  ماجنا 
نب یلع  نب  نسح   ) رجحلا رهاعللو  شارفلل  دلولا  دوب : هدومرف  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  یلاح  رد  تسا ! يو  ردارب  نایفـسوبا و 

یعامشلا مساق  خیشلا  قیقحت  يراخب ، حیحص  هعبرألا ; باب  ص 213 214 ، ج1 ، لاصخلا ، قودص ، ص 34 ; لوقعلا ، فحت  هبعش ،
ثیدح یهقف  موهفم  ص37 .) عاضرلا ، باتک  ج10 ، يوونلا ، حرشب  ملسم  حیحـص  ; 1597 ثیدـح ضئارفلا ، باتک  ج8 ، یعافرلا ،

، دازون ًاعرـش  دروآ ، ایند  هب  يدازون  هدـیزگرب ، يرـسمه  هب  ار  وا  درم  هک  يزینک  ای  يدرم  رـسمه  رگا  هک  تسا  نیا  هدـش  داـی  يوبن 
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ای نز  نآ  اب  يدرم  هک  دوش  مولعم  رگا  .دوش و  یم  بترتم  نآ  لاثما  ثرا و  ماکحا  دوش و  یم  باسح  زینک  ای  نز  نآ  رهوش  دـنزرف 
دروم رد  ص37 38 .) ج10 ، يوون ، حرـش   ) .درادـن یبیـصن  تهج  نیا  زا  راکانز ، درادـن و  يریثأت  دازون ، بسن  رد  هدرک ، انز  زینک 
دنزرف زگره  هیمس ، اب  نایفسوبا  عورشمان  لمع  تلع  هب  یعرش ، رظن  زا  دش و  یم  هدرمـش  دیبُع »  » دنزرف ًاعرـش  وا  دوب ، نینچ  زین  دایز 

تعدـب نیا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  .دوب و  تعدـب  هیواعم  مادـقا  و  تشادـن ، دوجو  بسن  رییغت  ناـکما  دـش و  یمن  باـسح  وا 
ص 216227. ج10 ، ریدغلا ، هب  دوش  عوجر  نایفسوبا ، هب  دایز  قاحلتسا  يارجام  دروم  رد  .دوب  ضرتعم  هیواعم 
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طلسم ناملـسم  تلمرب  یگدناوخ ، ردارب  زا  سپ  ار  هیمـس  رـسپ  هکلب  دوبن ، نینچ  اما  تفای ، یم  همتاخ  اج  نیمه  هب  نایرج  شاک  يا 
! تخیوآ راد  هب  لخن  ياه  هخاشرب  و  درک ، عطق  ار  ناشیاهاپ  اه و  تسد  تشک ، ار  اه  ناملـسم  وت  تردق  هب  اکتا  اب  زین  وا  یتخاس و 

! دنا هدوبن  وت  زا  تما  نیا  و  تما ، نیا  زا  وت  ییوگ  هک  یتخاس  گنت  ناناملسم  رب  نانچ  ار  هصرع  وت  هیواعم  يا 

نید هک  یلاحرد  تسا ،» یلع  نید  وریپ  يو   » هک داد  عالطا  وت  هب  دایز  نیمه  هک  دوب  نیا  وا  مرج  هک  یتسین  یمرـضح »  » لتاق وت  ایآ 
تردق تموکح و  هکیرا  رب  وت  نونکا  هک  تسا  نید  نامه  مان  هب  تسا و  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ شیومع  رـسپ  نید  نامه  یلع 

وت و دوبن ، نید  نیا  رگا  و  يا ! هدز  هیکت 
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هب یناتسبات  یناتسمز و  رفس  ود  تقـشم  جنر و  امـش ، تلیـضف  فرـش و  نیرت  گرزب  دیدرب و  یم  رـس  هب  تیلهاج  رد  زونه  تناردپ 
.دیشخب تاجن  راب  تبکن  یگدنز  نیا  زا  ار  امش  نادناخ ، ام  يربهر  وترپ  رد  دنوادخ  یلو  دوب ، ماش  نمی و 

زا رت  مهم  رت و  گرزب  يا  هنتف  چـیه  نم  .منکن  هنتف  فالتخا و  داجیا  تما  نیا  ناـیم  رد  هک  دوب  نیا  وت  نانخـس  زا  یکی  هیواـعم ! يا 
هیلع هللا  یلـص  ) دـمحم تما  و  دوخ ، نید  راـتفر و  بظاوم  هک  دوب  نیا  وت  نانخـس  زا  رگید  مرادـن ! غارـس  تما  نیا  رب  وـت  تموـکح 
يا هفیظو  منکفا ) یم  رظن  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم تما  دوـخ و  نید  هب  مشیدـنا و  یم  دوـخ  هفیظو  هب  یتـقو   ) نم .مشاـب  ( هـلآو

زا اهرذـع ) هتـشر  کی  رطاخ  هب   ) رگا و  دوب ، دـهاوخ  ادـخ  هار  رد  داهج  گنج ، نیا  و  مگنجب ، وت  اب  هک  مناد  یمن  نیا  زا  رت  گرزب 
زا و  دشابن ) هتفریذپ  ادخ  هاگـشیپ  رد  اهرذع  نآ  تسا  نکمم  نوچ   ) منک یم  شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  منک  يراددوخ  وت  دـضرب  مایق 

.دنک تیاده  داشرا و  تسوا ، يدونشخ  اضر و  بجوم  هچ  نآ  هب  ارم  مهاوخ  یم  ادخ 

ینمـشد منک ، ینمـشد  وت  اب  رگا  درک و  یهاوخ  يدـب  نم  اب  منک ، يدـب  وت  هب  نم  رگا  هک : دوب  نیا  وت  نانخـس  زا  رگید  هیواعم ! يا 
ینمـشد مراودیما  نم  و  دنا ، هدوب  ور  هب  ور  ناراکدب  ینمـشد  اب  هراومه  ناحلاص  ناکین و  ناهج  نیا  رد  میوگب : دیاب  .دومن  یهاوخ 

یم ردـقره  سپ  دزاس ، دوبان  ار  وت  لامعا  ددرگ و  تدوخ  هجوتم  همه  زا  شیب  وت  ياه  یـشیدنادب  نایز  دـناسرن و  نم  هب  یناـیز  وت 
!. نک ینمشد  یناوت 

هک نادـب  زین  ار  نیا  .تسا  هدـش  تبث  ییادـخ  هدـنورپ  رد  همه  تگرزب  کچوک و  ناـهانگ  هک  نادـب  سرتب و  ادـخ  زا  هیواـعم ! يا 
و يزاس ، یم  راتفرگ  تشادزاب و  ار  نانآ  ماهتا ، ضحم  هب  و  یشک ، یم  ار  مدرم  نامگ ، نظ و  ِفرِـص  هب  هک  ار  وت  تایانج  دنوادخ 

.درپس دهاوخن  یشومارف  تسد  هب  زگره  يا ، هدناسر  تموکح  هب  ار  زاب  گس  راوخ و  بارش  یکدوک 

و یتخاس ، هابت  ار  دوخ  نید  يدنکفا ، تکاله  هب  ار  دوخ  راک ، نیا  اب  وت 
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(1)  . مالسلاو يدرک ، لامیاپ  ار  تلم  قوقح 

جح میظع  هرگنکرد  هنارگاشفا  هدنبوک و  ینارنخس  . 2

، دوب هدیسر  تدش  جوا  هب  يو  تموکح  فرط  زا  نایعیـش  هب  تبـسن  تاقییـضت  راشف و  هک  هیواعم  گرم  زا  شیپ  لاس ) ود  ای   ) کی
یم یهارمه  ار  ترضح  نآ  رفعج » نب  هللادبع   » و سابع » نب  هللادبع   » هک یلاح  رد  دش و  فرـشم  جح  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 

مـشاه ینب  مومع  زین  و  دنتـشاد ، ترهـش  حالـص  یکاپ و  هب  هک  یمالـسا  هعماج  زور  نآ  ناگرزب  و  نیعبات »  » و هباحـص »  » زا دندرک ،
ترضح نآ  رداچ  رد  هباحـص  زا  رفن  تسیود  نیعبات و  زا  رفن  دصتفه  رب  غلاب  .دننک  عامتجا  ینِم »  » رد عقاو  وا  رداچ  رد  هک  تساوخ 

: درک داریا  حرش  نیا  هب  ینانخس  تساخ و  اپ  هب  ماما  هاگ  نآ  .دندمآ  درگ 

رگا مراذـگ ، یم  نایم  رد  امـش  اب  ار  یبلاـطم  اـج  نیا  رد  نم  درک ؟ هچ  اـم  نایعیـش  اـم و  اـب  رگمتـس  وگروز و  درم  نیا  هک  دـیدید  »
لئابق نایم  اهرهش و  هب  هک  یتقو  دیسیونب ; ارم  راتفگ  دیونـشب و  ارم  نانخـس  .دینک  بیذکت  دوب ، غورد  رگا  و  قیدصت ، دوب ، تسرد 

عوضوم نیا  مسرت  یم  اریز  دینک ، توعد  ام  يربهر  هب  ار  نانآ  دـیراذگب و  نایمرد  نانیمطا  دامتعا و  دروم  دارفا  اب  دـیتشگرب ، دوخ 
«. ددرگ بولغم  دوبان و  قح  دوش و  هدرپس  یشومارف  تسد  هب  تیب ) لها  طسوت  تما  يربهر  )

اه و تیانج  اه و  تعدب  درمشرب و  ار  تماما  نادناخ  و  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما شردپ  ناشخرد  قباوس  اه و  تلیـضف  سپـس  ماما 
دیدپ هیواعم  دیلپ  تموکح  دضرب  ار  یغیلبت  میظع  تکرح  کی  هلیسو  نیدب  (2) و  درک حیرشت  ار  هیواعم  یمالسا  دض  لامعا 
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، هیمالـسإلا هبتکم  نارهت ،  ) راونألاراحب رد  ظافلا ، رد  فالتخا  اـب  هماـن  نیا  ص180 . ج1 ، باـتک ، ناـمه  يرونید ، هبیتق  نبا  [ 1 - ] 1
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.میتفرگ رظن  رد  ار  هسایسلاو  همامإلا  ترابع  همجرت ، رد  ام  یلو  تسا ، هدمآ  ص48 
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.تخاس مهارف  مایق  يارب  ار  هنیمز  دروآ و 

ار مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  زا  ار  يا  هبطخ  لوقعلا » فحت   » باتک رد  مراهچ ، نرق  گرزب  نادنمشناد  زا  هبعـش ،» نب  یلع  نب  نسح  »
يا هبطخ  نامه  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  هبطخ  ياوتحم  دـهاوش و  نئارق و  یلو  تسین ، نشور  نآ  داریا  خـیرات  لحم و  هک  هدرک  لقن 

: میروآ یم  ریز  رد  ار  هبطخ  نیا  زا  ییاه  شخب  همجرت  ثحب ، تبسانم  هب  ام  .تسا  هدومن  داریا  ینِم »  » رد ترضح  هک  تسا 

، مدرم ياه  لد  رد  ادخ  نید  وترپ  رد  دیا ، هتفای  ترهش  یهاوخریخ  یکین و  شناد و  هب  هک  دیتسه  یهورگ  امش  ردتقم ! لاجر  يا  ...
مه امش  اب  هک  یناسک  و  دراد ، یم  یمارگ  ار  امش  ناوتان  فیعض و  درب و  یم  باسح  امـش  زا  دنمتفارـش  دیا ، هتفای  تباهم  تمظع و 

( ناتنامیا قباوس و  ببـس  هب   ) هک امـش ، رب  نم  ...دـنراد  یم  مدـقم  دوخ  رب  ار  امـش  دـیرادن  یتمعن  قح  اه  نآ  رب  دـنا و  هجرد  هیاپ و 
هدیـسر یگرزب  ماقم  هب  امـش  اریز  دیآ ، دورف  يراتفرگ  باذع و  امـش  رب  ادخ  فرط  زا  هک  مسرت  یم  دیهن ،! یم  تنم  ادـخ  ندرگرب 

ادخ رطاخ  هب  امـش  هک  یتروص  رد  دینک ، یمن  مارتحا  ار  ناکاپ  ناکین و  دیا ، هتفای  يرترب  نارگید  رب  دنتـسین و  اراد  نارگید  هک  دـیا 
.دیتسه مارتحا  دروم  مدرم  نایم  رد 

هار دوخ  هب  یـساره  میب و  یلو  دننک ، یم  تفلاخم  ادخ  نیناوق  اب  دننکـش و  یم  ار  یهلا  ياه  نامیپ  هک  دینیب  یم  دوخ  مشچ  هب  امش 
رادقم یب  راوخ و  ای  هتـسکش  ادخ  لوسر  ياه  نامیپ  هک  نیا  هب  یلو  دیتفا ، یم  ساره  هب  ناتردپ  نامیپ  دهع و  ضقن  زا  .دـیهد  یمن 
نآرب دنا و  هدنام  تبقارم  تسرپرس و  نودب  یمالسا  روشک  رد  ریگ  نیمز  لال و  روک و  دارفا  .دیهد  یمن  یتیمها  چیه  تسا ، هتـشگ 
دروم نیا  رد  ار  دوخ  هفیظو  هک  مه  یـسک  اب  و  دـینک ، یمن  يراک  شیوخ  تلزنم  تیعقوم و  روخ  رد  امـش  اّما  دوش ، یمن  محر  اـه 

دنوادخ .دیراد  یم  هدوسآ  ار  دوخ  نارگمتـس ، اب  هحماسم  يراکمه و  شزاس و  اب  و  دینک ، یمن  يراکمه  يرای و  دـهد ، یم  ماجنا 
امش یلو  تسا ، هداد  ار  اه  نآ  زا  مدرم  نتشادزاب  تارکنم و  زا  يریگولج  نامرف 
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، تسا هتفرگ  رارق  ضرعت  دروم  نید  ناملاع  تلزنم  تیعقوم و  اریز  تسا ، رت  شیب  همه  زا  تما  ناملاع  امش  تبیـصم  .دیلفاغ  نآ  زا 
.دیتسناد یم  ار  نیا  شاک  يا  و 

زا دیدوب و  ماقم  نیا  ياراد  امش  دنتسه و  وا  مارح  لالح و  رب  نیما  ادخ و  ماکحا  هب  ملاع  هک  دشاب  یناسک  تسد  رد  دیاب  روما  مامز 
تنس رد  نشور ، لیلد  دوجو  اب  و  دیدش ، هدنکارپ  قح  نوماریپ  زا  هک  دنتفرگ  امش  تسد  زا  ار  ماقم  نیا  یماگنه  و  دنتفرگ ، ناتتسد 

، دیداد یم  ناشندوخ  زا  ییابیکـش  اهراشف  اهرازآ و  ربارب  رد  هدرک  لمحت  ار  تالکـشم  ادخ  هار  رد  رگا  .دـیدیزرو  فالتخا  ربمایپ 
طلـسم دوخ  تارّدقم  رب  ار  نارگمتـس  امـش  یلو  دش ، یم  هرادا  امـش  رظن  ریز  روما  همه  تفرگ و  یم  رارق  امـش  هضبق  رد  روما  مامز 

دوخ ياه  ینارسوه  تاوهـش و  رد  دنزیمآ و  مه  رد  ار  مارح  لالح و  ات  دیدرک  میلـست  اه  نآ  هب  ار  تموکح )  ) ادخ روما  دیتخاس و 
نیا اب  امش  .ایند  هزور  دنچ  یگدنز  هب  نات  یگتسبلد  گرم و  زا  امش  زیرگ  رگم  تخاسن  طلسم  ماقم  نیا  رب  ار  نانآ  .دنوش  روهطوغ 
يارب ار  رگید  هورگ  و  شیوخ ، روـهقم  هدرب و  ار  یهورگ  اـت  دـیداد  رارق  اـه  نآ  تسد  ریز  ار  ناـناوتان  هفیظو ، ماـجنا  رد  یهاـتوک 

، تموکح هرادا  رد  رابج ، دنوادخ  هاگشیپ  رد  یخاتسگ  رثا  رد  و  رارـشا ، زا  يوریپ  هب  و  دنزاس ، هراچ  یب  تسکـش ، اب  مأوت  یگدنز 
.دنراپسب ینارسوه  ییاوسر و  هب  لد  دننک و  راتفر  دوخ  ياوه  لیم و  هب 

نآ هضبق  رد  یمالسا  روشک  همه  و  دنتسرف ، یم  ربنم  زارفرب  ناشفادها ) غیلبت  يارب  ار  رودزم   ) يا هدنیوگ  اهرهـش ، زا  يرهـش  ره  رد 
، دـننک هانپ  یب  مدرم  نیا  رب  هک  یمتـس  ره  دنتـسه ، نانآ  رایتخا  رد  اه و  نآ  هدرب  مدرم  تسا و  زاب  اـج  همه  رد  ناشتـسد  و  تساـه ،

یخرب و  دنروآ ، یم  راشف  یفیعض  ناوتان و  ره  رب  هک  دندناعم  وگروز و  موق ، نیا  زا  يا  هتـسد  .دننک  عافد  دوخ  زا  دنناوت  یمن  مدرم 
.دنرادن يا  هدیقع  هدنناریم  هدننک و  هدنز  يادخ  هب  هک  دنتسه  ینایاورنامرف  رگید 

فرصت رد  نیمز  هک  یلاحرد  مشابن  تفگش  رد  ارچ  و  عضو ! نیا  زا  اتفگش 
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شکمشک رد  ادخ  دنک ! یم  ینارمکح  يزوسلد  محرت و  چیه  یب  نانمؤم  رب  هک  تسا  راکبان  يریگجاب  و  راکلغد ، رگمتس و  يدرف 
.تسا رواد  ام  نیب  دوخ ، مکح  هب  وا  و  مکاح ، ام  نایم 

هب هکلب  تساـیند ; لاـم  ندروآ  تسد  هب  روظنم  هب  هن  تردـق و  تموکح و  رـس  رب  تباـقر  رطاـخ  هب  هن  اـم  تکرح  نیا  اراـگدرورپ !
هدیدمتـس ناگدـنب  ات  مینک  ارجا  یمالـسا  روشک  رد  ار  تاحالـصا  میهد و  ناشن  مدرم  هب  ار  وت  نید  ياه  هناشن  هک  تسا  نآ  رطاـخ 

.ددرگ ارجا  وت  ياه  تنس  ماکحا و  تابجاو و  دنشاب و  ناما  رد  ناملاظ  گنچ  زا  تا 

یم ناتربمایپ  رون  نتخاس  شوماخ  یپ  رد  دـندرگ و  یم  هریچ  امـش  رب  نارگمتـس  دـینکن ، يرای  ارم  رگا  تما ) ناگرزب  امـش   ) کنیا
(1) ....دنشوک

یتلود لاوما  طبض   . 3

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  .دوب  قشمد  راپسهر  هنیدم ، قیرط  زا  دوب ، لاملا  تیب  زا  يرادقم  لماح  هک  نمی  زا  یناوراک  مایا ، نامه  رد 
هیواعم هب  حرش  نیدب  يا  همان  درک و  میسقت  نارگید  مشاه و  ینب  نادنمتـسم  نایم  رد  درک و  طبـض  ار  نآ  عوضوم ، نیا  زا  عالطا  اب 

قشمد هنازخ  هب  ار  اه  نآ  ات  دوب  وت  يارب  یتایرطع  اه و  هچراپ  لاوما و  لماح  هک  درک  یم  روبع  اج  نیا  زا  نمی  زا  یناوراک  : » تشون
لاوما نآ  هب  زاین  نم  یـشخبب ، دـنا ، هدرک  رپ  لاملا  تیب  زا  ار  دوخ  ياه  بیج  اه و  مکـش  نونکات  هک  تناـشیوخ  هب  ینک و  ریزارس 

(2) .تشون ماما  هب  يدنت  همان  دش و  تحاران  تخس  مادقا  نیا  زا  هیواعم  مالسلا !» و  مدرک ، طبض  ار  اه  نآ  و  متشاد ،

تفلاخم هیواعم و  تموکح  ندومن  یفرعم  عورـشمان  تهج  رد  راکـشآ  ماگ  کـی  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  مادـقا  نیا  کـش  یب 
.تشادن ار  يراک  نینچ  تأرج  ترضح ، نآ  زج  سک  چیه  طیارش ، نآ  رد  و  تفر ، یم  رامش  هب  يو  اب  حیرص 
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…

اروشاع مایق  لماوع  تیهام و 

نیا خـساپ  هب  یگتـسب  ترـضح ، نآ  مایق  للع  ندـش  نشور  هک  تسا  حرطم  یتـالاؤس  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  تضهن  دروم  رد 
: تسا نینچ  تالاؤس  .دراد  تالاؤس 

یم تفلاخم  دـیزی  تموکح  اب  وا  مه  زاب  دروآ ، یمن  راشف  وا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  زا  تعیب  نتفرگ  يارب  دـیزی  رگا  اـیآ   . 1
؟ درک

؟ داد یم  خر  مایق  نیا  مه  زاب  دندرک ، یمن  توعد  قارع  هب  ار  نیسح  ماما  هفوک  مدرم  رگا  ایآ  . 2

دوب یعامتجا  ياهراجفنا  اه و  مایق  عون  زا  يراجفنا  بالقنا  کی  هناهاگآان و  هدشن و  باسح  مادقا  کی  تضهن ، مایق و  نیا  ایآ   . 3
؟ دوب هدش  باسح  هناهاگآ و  بالقنا  کی  ای  دننک ؟ یم  حرطم  اه  يدام  زورما  هک 

یتیهام کت  ًالومعم  هک  یعیبط  ياه  هدـیدپ  فالخرب  هک  میوش  روآدای  ًاتمدـقم  تسا  مزال  تـالاؤس  نیا  خـساپ  ندـش  نشور  يارب 
دشاب و هتشاد  الط  تیهام  مه  نامز ، کی  رد  دناوت  یمن  زلف  کی  ًالثم  دنشاب  یتیهامدنچ  تسا  نکمم  یعامتجا  ياه  هدیدپ  دنتسه ،
اه نآ  شیادیپ  رد  یفلتخم  لماوع  دنـشاب و  هتـشاد  دعب  دنچ  دـحاو  نآ  رد  دـنناوت  یم  یعامتجا  ياه  هدـیدپ  یلو  سم ، تیهام  مه 

لاح نیع  رد  و  دـشاب ، لمعلا  سکع  کی  ًافرـص  ینعی  دـشاب  یلمعلا  سکع  تیهام  ياراد  دـناوت  یم  تضهن  کی  ًالثم  .دـشاب  رثؤم 
لمعلا سکع  نایرج ، کـی  ربارب  رد  تسا  نکمم  یلمعلا ، سکع  تیهاـم  نتـشاد  تروص  رد  دـشاب و  هتـشاد  زین  یمجاـهت  تیهاـم 

.دورب رامش  هب  تبثم  لمعلا  سکع  رگید  نایرج  ربارب  رد  یفنم و 

فلتخم لماوع  اریز  تشاد ، دوجو  ترضح  نآ  تضهن  رد  اه  نیا  همه  دوب و  اه  هدیدپ  هنوگ  نیا  زا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  مایق 
: میهد یم  حیضوت  ًالیذ  هک  تشاد  رثا  نآ  رد 
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: تشاد رثا  تضهن  مایق و  نیا  شیادیپ  رد  لماع  هس 

; روظنم نیا  هب  ترضح  نآ  هب  راشف  ندروآ  دراو  دیزی و  يارب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  زا  تعیب  تساوخرد  . 1

; قارع هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  زا  هفوک  مدرم  توعد  . 2

.درک تکرح  راعش  نیا  اب  هنیدم  زا  تسخن ، زور  زا  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لماع  . 3

یتیهام هچ  اه  نیا  زا  کیره  هب  هجوت  اب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  ماـیق  مینیبب  اـت  میهد  یم  حیـضوت  ار  اـه  نیا  زا  مادـک  ره  نونکا 
؟ تسا هدوب  ردق  هچ  بالقنا  نیا  رد  اه  نیا  زا  مادک  ره  مهس  هتشاد و 

دیزی تعیب  اب  تفلاخم  . 1

نیا اب  ترضح  نآ  تفلاخم  دیزی و  تموکح  فرط  زا  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  زا  تعیب  تساوخرد  لماع ، نیتسخن  ینامز ، رظن  زا 
نب هبتُع  نب  دیلو   » هب دیزی   (1) يرجه لاس 60  بجر  هام  همین  رد  هیواعم  گرم  زا  سپ  دـنیوگ ، یم  ناخروم  هک  ناـنچ  .تسا  تعیب 

.دهدن ار  راک  نیا  رد  ریخأت  تصرف  يو  هب  دریگب و  تعیب  وا  تفالخ  يارب  یلع  نب  نیسح  زا  هک  تشون  هنیدم ، مکاح  نایفـس ،» یبا 
هیلع ) نیـسح .تشاذـگ  نایم  رد  وا  اب  ار  عوضوم  تساوخ و  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح  هنیدـم  مکاح  دـیزی ، هماـن  ندیـسر  اـب 

اب تعیب  اریز  دز ، زاب  رـس  تعیب  زا  زین  راب  نیا  دوب ، هدرک  تفلاخم  تدـش  هب  دـیزی  يدـهعیلو  اب  هیواعم  تاـیح  ناـمز  زا  هک  ( مالـسلا
نیمأت نوچمه  یگرزب  تعدب  دییأت  يانعم  هب  هکلب  دوب ، وا  دننام  ینیگنن  صخش  تفالخ  رب  نتـشاذگ  هحـص  يانعم  هب  اهنت  هن  دیزی ،

.دوب هدرک  يراذگ  هیاپ  ار  نآ  هیواعم  هک  دوب  یتنطلس  میژر 

دیدشت رثا  رب  .درک  یم  تمواقم  نآ  ربارب  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح  یلو  تشاد ، همادا  هنیدم  مکاح  فرط  زا  راشف  زور  دنچ 
ياضعا اب  بجر  رد 28  ترضح  راشف ،
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.دش رهش  نیا  دراو  نابعش  موس  رد  تفگ و  كرت  هکم  يوس  هب  ار  هنیدم  مشاه ، ینب  زا  یهورگ  هداوناخ و 

هجوت اب  دوب و  شیپ  رد  جح  مسوم  نآ  رب  هوالع  و  دوب ، نما  مرح  هکم ، هک  دوب  لیلد  نیا  هب  فلتخم ، ياهرهش  نایم  زا  هکم  باختنا 
.دوب ناناملسم  عالطا  هب  وا  فادها  ندناسر  ماما و  مایپ  غالبا  يارب  اج  نیرتهب  رهش  نیا  هکم ، رد  جاجح  عوقولا  بیرق  عامتجا  هب 

ياـضاقت کـی  ربارب  رد  یفنم  لـمعلا  سکع  مه  نآ  تـشاد ، یلمعلا  سکع  تیهاـم  اـجنیا  اـت  مالـسلا ) هـیلع  ) نیـسح ماـما  تـضهن 
عوضوم نیا  لاحره  رد  یلو  دـیزرویم ، يراددوخ  وا  تساوخ و  یم  تعیب  رارـصا ، راـشف و  اـب  وا  زا  دـیزی  تموکح  اریز  عورـشمان ،

رگا داد و  ناشن  تفلاخم  دوخ  زا  دـیزی ، تموکح  راـشف  ربارب  رد  دـیآ ، شیپ  ناـیفوک  توعد  هک  نآ  زا  شیپ  ماـما  هک  تسا  نشور 
.درک یمن  تعیب  دیزی  اب  ماما  زاب  دوبن ، زین  نانآ  توعد 

( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  زا  نایفوک  توعد  . 2

میژر یمالسا  ّدض  ّتیهام  ياشفا  هب  دیزگ و  تماقا  رهش  نیا  رد  دوب ، هدش  هکم  دراو  نابعش  موس  رد  هک  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 
هک هفوک  مدرم  دیـسر ، قارع  هب  هکم  رد  وا  تماقا  دـیزی و  تفـالخ  اـب  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماـما  تفلاـخم  شرازگ  .تخادرپ  تقو 

هیلع ) نانمؤمریما تیبرت  میلعت و  راثآ  دنتـشاد و  رطاخ  رد  ار  شیپ  لاس  تسیب  دودـح  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع لدـع  تموکح  هرطاـخ 
اه نآ  زا  هک  ییاـه  هویب  هدرک و  گرزب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  ییاـه  میتـی  زونه  دوب و  هتفرن  ناـیم  زا  یلک  هب  رهـش  نآ  رد  ( مالـسلا

نیـسح زا  هدز  زاب  رـس  دیزی  تعاطا  زا  دنتفرگ  میمـصت  عاضوا  یبایزرا  اب  دندمآ و  درگ  مه  رود  دندوب ، هدنز  دوب ، هدرک  یتسرپرس 
.دنیامن يوریپ  وا  زا  دننک و  توعد  دوخ  يربهر  تهج  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب 

بیبح «، » یلََجب داّدش  نب  هعافر  «، » هَبََجن نب  ّبیَسُم   «، » یعازخ دَرُص  نب  نامیلس  : » دننام هفوک  نایعیش  نارـس  تارکاذم ، نیا  لابند  هب 
نانآ يربهر  دورب و  قارع  هب  دندرک  توعد  وا  زا  دنتشون و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  روضح  هب  ییاه  همان  رهاظم » نب 
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فرط زا  اه  همان  لاـسرا   (1) .دیـسر نیـسح  ماما  تسد  هب  يرجه  لاـس 60  ناـضمر  هاـم  مهد  رد  هماـن  نیتسخن  .دریگب  تسد  رد  ار 
دیـسر و ماما  تسد  هب  همان  دصـشش  زور ، کی  رد  اهنت  هک  يروط  هب  تفای  همادا  نانچمه  یفوک  ددـعتم  ياه  هورگ  اه و  تیـصخش 

(2) .دیدرگ همان  رازه  هدزاود  رب  غلاب  دیسر ، یم  جیردت  هب  هک  ییاه  همان  عومجم 

نایقارع تساوخرد  هکدرک  هفیظو  ساسحا  نوچ  اهاضاقت ، اه و  همان  لیس  میظع و  لابقتسا  نیا  هب  هجوت  اب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 
عاضوا ات  دومن  مازعا  هفوک  هب  دوخ  یگدنیامن  هب  ار  لیقع » نب  ملْسُم  ، » دوخ يومع  رـسپ  داد و  ناشن  تبثم  لمعلا  سکع  دریذپب ، ار 
...ددرگ قارع  راپسهر  زین  ماما  دنرادافو ، دنا  هتشون  هچ  نآ  هب  ًالمع  هفوک  مدرم  رگا  دنک و  شرازگ  ار  هجیتن  هدرک  هعلاطم  ار  قارع 

مادـقا تیهاـم  هدوب و  تبثم  لـمعلا  سکع  ناـیفوک ، توعد  اـب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  دروـخرب  دوـش ، یم  هظحـالم  هک  ناـنچ 
یم نشور  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  .دور  یم  رامـش  هب  نایقارع  اـب  نواـعت  يراـکمه و  یعون  تسا و  تبثم  تیهاـم  ترـضح ،
لاح ره  رد  نوچ  تشادـن  هدـهع  هب  يا  هفیظو  رگید  دـیزی ، تعیب  زا  يراددوخ  رظن  زا  هکم  رد  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماما  هک  ددرگ 
ماـما یباـیزرا  ییوگ  .درک  داـجیا  ماـما  يارب  يا  هزاـت  هفیظو  داد و  هیـضق  هب  يا  هزاـت  دـُعب  ناـیفوک  توـعد  اـما  دوـب ; هدرکن  تعیب 

هب نانآ  رگا  مور ، یم  قارع  هب  دـنا ، هدرک  توعد  ارم  قایتشا  رارـصا و  همه  نیا  اب  ناـیفوک  هک  لاـح  دوب : نیا  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح
.مور یم  یمالسا  قطانم  زا  یکی  هب  ای  مدرگ  یم  رب  هکم  هب  زاب  دوبن ، نینچ  رگا  و  رتهب ، هچ  هک  دندوب  رادافو  دوخ  ياه  هدعو 
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يربط و هچ  نآ  اب  تسا ، اروشاع  هثداح  دروم  رد  عبانم  نیرت  یمیدـق  زا  هک  فنخم  یبا  فورعم  لتقم  زا  دوجوم  هخـسن  بلاطم  هک 

جاح ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح  تسین ، رادروخرب  مزال  رابتعا  زا  رظن  نیا  زا  دـنک و  یمن  قیبطت  دـنا ، هدرک  لقن  وا  زا  نارگید 
اب هارمه  ییحی  نب  طول  لاح  حرـش  رد  يا  همدـقم  اب  جارختـسا و  هنیمز  نیا  رد  ار  فنخم  یبا  زا  يربط  تایاور  يراّفغ  نسح  خـیش 

، میا هدرب  مان  لتقم  نیا  زا  اج  ره  باتک  نیا  رد  .دـنا  هدـناسر  عبط  هب  لقتـسم  تروص  هب  دـیفم  تاحیـضوت  تاقیلعت و  اه و  یقرواـپ 
.تسا هخسن  نیا  دوصقم 

ص15. فوفطلا ، یلتق  یف  فوهللا  سوواط ، نب  دیس  [ 2 - ] 2
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همان نیتسخن  و  دـیآ ، نایم  هب  نایفوک  توعد  زا  یمـسا  هک  دوب  نآ  زا  شیپ  دـیزی ، تعیب  زا  يراددوخ  یناـمز ، رظن  زا  بیترت  نیدـب 
نیا هلئسم  نیاربانب  دیـسر ، ترـضح  نآ  تسد  هب  هکم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تماقا  زا  سپ  زور  لهچ  دودحرد  زین  نایفوک 
همان سپـس  درک و  يراددوخ  تعیب  زا  ًاءادتبا  هکلب  درکن ، تعیب  دیزی  اب  دوب ، هدش  توعد  هفوک  مدرم  فرط  زا  ماما  نوچ  هک  تسین 
نیمز راطقا  مامت  رگا  و  دـندرک ، یمن  توعد  ار  وا  مه  یمدرم  رگا  دوبن و  مه  يا  هفوک  رگا  ینعی  تشاد ، تفایرد  ار  ناـیفوک  ياـه 

.درک یمن  تعیب  دیزی  اب  زاب  دنتفرگ ، یم  گنت  وا  رب  ار 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لماع  . 3

دوبن نیا  هلئسم  رظن ، نیا  زا  .درک  تکرح  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  راعش  اب  هنیدم  زا  تسخن  زور  زا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 
، دنتساوخ یمن  مه  تعیب  رگا  هکلب  دنک ، یم  مایق  سپ  هدرکن ، تعیب  وا  دنا و  هتـساوخ  تعیب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  زا  نوچ  هک 

دودح هک  میدید  اریز  دـنک ، یم  مایق  دـنا ، هدرک  توعد  وا  زا  هفوک  مدرم  نوچ  هک  دوبن  نیا  هلئـسم  زین  .تسناد  یم  مزال  ار  مایق  زاب 
قطنم ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماما  قطنم  هاگدید ، نیا  زا  .دـش  زاغآ  نایفوک  توعد  هک  دوب  تعیب  زا  يراددوخ  زا  دـعب  مین  هام و  کی 

، هتفرگارف یگدولآ  داسف و  تارکنم و  ار  مالـسا  ناهج  نوچ  هک  دوب  نیا  وا  قطنم  دوب ، یمالـسا  دض  تموکح  رب  مجاهت  ضارتعا و 
.دنک مایق  دیاب  دوخ  یهلا  هفیظو  یعرش و  تیلوئسم  مکح  هب  وا  تسا ، هدمآ  رد  داسف  همشچرس  تروص  هب  تقو  تموکح  و 

***

هفیظو فیلکت و  یعون  مادک  ره  دنتشاد و  شقن  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  میظع  تضهن  مایق و  رد  لماع  هسره  نیا  میتفگ  هک  نانچ 
: درک یم  قرف  مادک ، ره  ربارب  رد  ترضح  عضوم  درک و  یم  باجیا  ماما  يارب 

.دیزرویم يراددوخ  وا  دنتساوخ و  یم  تعیب  روز  هب  وا  زا  اریز  تشاد ، یعافد  تلاح  نیسح  ماما  لوا ، لماع  رظن  زا 

182 ص : 
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.داد تبثم  خساپ  زین  وا  دندرک و  توعد  يراکمه  هب  ار  وا  اریز  تشاد ، يراکمه  نواعت و  عضوم  ترضح  مود ، لماع  رظن  زا 

ریغ ار  نآ  هدرب ، موجه  تموکح  هب  زاب  دنتـساوخ ، یمن  تعیب  وا  زا  مه  رگا  اریز  دوب ، ضرتعم  مجاـهم و  وا  موس ، لـماع  رظن  زا  اـما 
.دناوخ یم  یمالسا 

هناگ هس  لماوع  زا  کیره  شزرا 

؟ دراد يرت  شیب  شزرا  کی  مادک  هناگ ، هس  لماوع  نیا  نایم  رد  مینیبب  نونکا 

هدومن و یچیپرس  دیزی  تعاطا  زا  هک  یمدرم  خساپ  رد  ترضح  اریز  دراد ، رایسب  یشزرا  هفوک  مدرم  توعد  تباجا  لماع  کش  یب 
لیکـشت هب  مادـقا  دوب ، دـعاسم  طیارـش  عاضوا و  رگا  و  درک ، مـالعا  ار  دوخ  یگداـمآ  دـندوب  هدرک  توعد  دوخ  يربهر  يارب  ار  وا 

ره هب  هک  دوب  هدرک  مالعا  اهراب  ماما  اریز  دراد ; يرت  شیب  شزرا  دیزی  تعیب  زا  ترضح  يراددوخ  اما  .دومن  یم  یمالسا  تموکح 
راشف روز و  ربارب  رد  ار  ترـضح  تمواقم  یگداتـسیا و  رما ، نیا  درک و  دـهاوخن  تعیب  دـیزی  اـب  يراـشف ، هنوگره  ربارب  رد  تمیق و 

هن ترـضح  مادـقا  اج  نیا  رد  اریز  دراد ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ینعی  موس  لماع  ار  شزرا  نیرت  شیب  یلو  دـهد ، یم  ناـشن 
توعد رگا  .تشاد  ضارتعا  مجاهت و  هبنج  هکلب  توعد ، تباجا  نواعت و  يراکمه و  هبنج  هن  تشاد و  عاـفد  لـمعلا و  سکع  هبنج 

رب دوخ  عضاوم  نانخس و  زا  تسد  ماما  ًاعبط  تسا ، هدش  یفتنم  هفوک  هنیمز  هک  دیـسر  ربخ  هک  یتقو  دوب ، یـساسا  لماع  هفوک  مدرم 
)و مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماـما  ياـه  هبطخ  نیرت  غاد  مینیب  یم  اـّما  درک ، یم  رظن  فرـص  قارع  يوـس  هب  رفـس  هـمادا  زا  تـشاد و  یم 

ماما هک  ددرگ  یم  نشور  اـج  نیا  زا  .تسا  ملـسم  ترـضح  تداهـش  يارجاـم  زا  دـعب  وا  نانخـس  نیرت  ناـجیهرپ  نیرتزیگناروش و 
دیزی دساف  تموکح  هب  تبسن  دح  هچ  ات  تشاد و  هیکت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لماع  يور  هزادنا  هچ  ات  مالسلا ) هیلع  ) نیسح

؟(1) دوب ضرتعم  مجاهم و 

183 ص : 

دیهـش داتـسا  ياه  ثحب  زا  دـیدرگ ، حرطم  شخب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  مایق  لماوعو  تیهاـم  هنیمز  رد  هچ  نآ  [ 1 - ] 1
.تسا هدش  صیخلت  سابتقا و  ینیسح » هسامح   » باتک مود  دلجرد  يرهطم  یضترم 
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هک دیدرگ  صخشم  دش و  نشور  میدرک  حرطم  ثحب  نیا  زاغآ  رد  هک  مود  لوا و  لاوئس  خساپ  میداد ، اج  نیا  ات  هک  یتاحیضوت  اب 
زین درک و  یم  تفلاخم  دیزی  تموکح  اب  وا  مه  زاب  دروآ ، یمن  راشف  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  زا  تعیب  نتفرگ  يارب  دیزی  ًاضرف  رگا 
دنچ ًالیذ  ددرگ ، نشور  زین  موس  لاؤس  خساپ  هک  نآ  يارب  کنیا  .داد  یم  خر  مایق  نیا  مه  زاب  دوبن  نایفوک  توعد  رگا  هک  میتسناد 

ماـیق و نیا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  هب  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماـما  هجوـت  نازیم  رگناـیامن  هک  ار  هدـنز  هاوـگ  دـنس و 
: مینک یم  يروآدای  تسا ، تضهن 

ماما یسایس  يداقتعا  همان  تیصو  . 1

مایق تلع  نآ  یط  تشون و  هیفنح » دمحم   » شردارب هب  باطخ  يا  همان  تیصو  هنیدم ، زا  تکرح  زا  شیپ  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 
یلع شردـپ  ربماـیپ و  شدـج  هریـس  ندرک  هدـنز  و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یمالـسا و  تما  روما  حالـصا  ار  دوخ  تضهن  و 

: تشون نینچ  داعم ، توبن و  دیحوت و  هرابرد  شیوخ  هدیقع  نایب  زا  سپ  همان  تیصو  نیا  رد  ماما  .درک  یفرعم 

فده هکلب  يرگمتس ، داسف و  داجیا  يارب  هنو  مدرگ ، یم  جراخ  هنیدم ) زا   ) ینارسوه یشکرس و  یهاوخدوخ و  يور  زا  هن  نم ، »...
و ربمایپ )  ) مدج هریـس  مهاوخ  یم  تسا و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مروظنم  مدـج و  تما  دـسافم  حالـصا  تکرح ، نیا  زا  نم 

شیپ رد  ار  دوـخ  هار  دـنک ، يوریپ  نم  زا  قـح  مارتـحا  ساـپ  هـب  هار  نـیا  رد  سک  ره  .مریگ  شیپ  رد  ار  بلاـط  یبا  نـب  یلع  مردـپ 
(1) « . ...تسا نارواد  نیرتهب  وا  هک  دنک  يرواد  موق  نیا  نم و  نایم  دنوادخ  ات  تفرگ ، مهاوخ 

: دنک یم  مالعا  زیچ  راهچ  ار  دوخ  مایق  هزیگنا  همان ، تیصو  نیا  رد  ماما  مینیب  یم  هک  نانچ 

; تما روما  حالصا  . 1

184 ص : 

ص329. ج44 ، راونألاراحب ، یسلجم ، [ 1 - ] 1
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; فورعم هب  رما  . 2

; رکنم زا  یهن  . 3

.راوگرزب ود  نآ  هریس  ندرک  هدنز  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع شردپ  ربمایپ و  شدج  هریس  زا  يوریپ  . 4

یندوشخبان توکس  . 2

نآ یطو  درک  داریا  يا  هبطخ  رُّح »  » هاپس هب  باطخ  هضیب »  » مان هب  یلزنم  رد  قارع ، يوس  هب  تمیزع  ماگنه  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 
: داد حرش  نینچ  ار  دوخ  مایق  هزیگنا 

هدرمـش و لالح  ار  ادـخ  مارح  هک  ددرگ  هجاوم  يرگمتـس  ناطلـس  اب  یناملـسمره  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  مدرم ! »
تیـصعم و هانگ و  هار  ادـخ  ناگدـنب  نایم  رد  هدـمآ  رد  تفلاخم  ِرد  زا  ربماـیپ  نوناـق  تنـس و  اـب  دنکـش ، یم  مهرد  ار  یهلا  ناـمیپ 

تسا دنوادخ  رب  دنکن ، تفلاخم  راهظا  راتفگ  اب  ای  لمع و  اب  یناطلس ، نینچ  لباقم  رد  وا  یلو  دریگ ، یم  شیپ  رد  ینمشد  ناودع و 
.دزاس موکحم  منهج ) شتآ   ) رگمتس نامه  رفیک  هب  ار  تکاس )  ) درف نیا  هک 

دودح جیورت و  ار  داسف  دـنا ، هدومن  ضرف  دوخرب  ار  ناطیـش  زا  يوریپ  كرت و  ار  ادـخ  تعاطا  هیما ) ینب   ) نانیا دیـشاب  هاگآ  مدرم !
هعماج يربهر  تیادـه و  هب  نم  دـنا و  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  تسا ) ربمایپ  نادـناخ  هب  صتخم  هک   ) ار ءیف  هدومن ، لـیطعت  ار  یهلا 

(1) « . ...مرت هتسیاش  نارگید  زا  دنا ، هداد  رییغت  ار  مدج  نید  هک  نیدسفم  داسف و  همه  نیا  دضرب  مایق  ناناملسم و 

اه تعدب  جاور  اه و  تنس  وحم  . 3

داتسرف و هرصب »  » لیابق نارس  هب  يا  همان  هکم ، هب  دورو  زا  سپ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

185 ص : 

لماکلا ریثا ، نبا  نیدلازع  ص229  ج6 ، كولملا ، ممألا و  خیرات  يربط ، ریرج  نب  دـمحم  ص85  نیسحلا ، لتقم  فنخموبا ، [ 1 - ] 1
ییحی نب  دمحا  ص148 . البرک ، ات  هنیدم  زا  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیسح  نانخـس  قداص ، دمحم  یمجن ، ص48  ج4 ، خیراتلا ، یف 

.تسا هدرک  لقن  ص 171  ج3 ، فارشألا ،» باسنا   » رد ار  هبطخ  نیا  زا  یشخب  زین  يرذالبلا 
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نیا و  دنتـشاذگ ، رانک  تسایـس  هنحـص  زا  ار  مالـسا  نیتسار  نایاوشیپ  نآرد  هک  هتـشذگ  ياـفلخ  نارود  هب  هراـشا  زا  سپ  نآ ، یط 
: تشون نینچ  دندرک ، لمحت  ار  عضو  نیا  مالسا  یلاع  حلاصم  رطاخ  هب  هقرفت و  فالتخا و  زا  يریگولج  يارب  نایاوشیپ 

یطیارش رد  اریز  منک ، یم  توعد  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  هب  ار  امش  .متسرف  یم  امـش  يوس  هب  همان  نیا  اب  ار  دوخ  کیپ  کنیا  »...
تـسار هار  هب  ار  امـش  دیونـشب ، ارم  نخـس  رگا  .تسا  هدـش  هدـنز  اه  تعدـب  هتفر و  نیب  زا  یلک  هب  ربماـیپ  تنـس  هک  میا  هتفرگ  رارق 

(1) !« . داب امشرب  ادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  .درک  مهاوخ  تیاده 

دوش یمن  لمع  قح  هب  رگید  . 4

حرـش نیدـب  يا  هبطخ  تساخ و  اپ  هب  دوخ  نارای  نایم  رد  مُسُح » يذ  مان «  هب  یلزنم  رد  قارع  هار  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح 
: دومن داریا 

ام طیحم  زا  اه  تلیـضف  اه و  یکین  راکـشآ و  اه  یتشز  هدـش ، نوگرگد  نامز  عاضوا  ًادـج  .دـینیب  یم  هک  تسا  نیمه  اـم  دـماشیپ  »
تسپ و یگدنز  رد  مدرم  .تسا  هدنامن  یقاب  بآ ، فرظ  هدـنام  هت  تارطق  دـننام  یکدـنا  زج  اه  تلیـضف  زا  و  تسا ، هتـسبرب  تخر 

هدش لیدبت  يراوشد  تخـس و  هاگیاج  هب  فلع ، مک  خالگنـس و  یهاگارچ  نوچمه  یگدنز ، هنحـص  دنرب و  یم  رـس  هب  يراب  ّتلذ 
.تسا

زا  ) نامیا اب  صخش  هک  دراد  اج  یعـضو  نینچ  رد  دوش ؟ یمن  يراددوخ  لطاب  زا  و  دوش ، یمن  لمع  قح  هب  رگید  هک  دینیب  یمن  ایآ 
اب یگدـنز  تداعـس و  زج  ار  گرم  يا ، هدولآ  راـب و  ّتلذ  طـیحم  نینچ  رد  دـشاب ، راـگدرورپ  رادـید  قاتـشم  هتـشذگ ) دوخ  ناـج 

.مناد یمن  لالم  یگدرزآ و  جنر و  زج  ار  نارگمتس 

ناش یگدـنز  هک  تسا  اج  نآ  ات  نید  زا  ناشینابیتشپ  تیاـمح و  دـشاب ، یم  ناـشنابز  هقلقل  نید  و  دنتـسه ، اـیند  ناـگدرب  مدرم  نیا 
شیاسآ هافر و  اب  هارمه 

186 ص : 

 . ص54 باتک ، نامه  یمجن ، ص86  باتک ، نامه  فنخموبا ، ص200  باتک ، نامه  يربط ، [ 1 - ] 1
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(1)« .دوب دنهاوخ  مک  نارادنید  دنتفرگ ، رارق  ناحتما  هتوب  رد  هک  هاگ  نآ  و  دشاب ،

هناهاگآ مایق 

هب راخب  گید  کی  راجفنا  دننام  هعماج  کی  راجفنا  دـننک ، یم  یعامتجا  ياه  مایق  دروم  رد  اه  يدام  زورما  هک  يریـسفت  ساسا  رب 
، راـخب مکارت  تلع  هب  دـهاوخن ، هچو  دـهاوخب  ناـسنا  هچ  تروص ، نیا  رد  هک  تسا  نآ  ناـنیمطا  ياـه  هچیرد  ندـش  هتـسب  ماـگنه 

ربارب رد  هعماج  لّمحت  تیفرظ  تفاـی ، شیازفا  یتاـقبط  ياـهداضت  اـهراشف و  هک  یماـگنه  اریز  دـهد ، یم  خر  دوخ  هب  دوخ  راـجفنا 
سایقم رد  يراجفنا  مایق  رگید : ریبعت  هب  .دریگ  یم  ماجنا  یعیبط  هدـیدپ  کی  تروص  هب  راجفنا  ًارهق  ددرگ و  یم  زیربل  متـس  راشف و 

لد رد  ار  هچ  نآ  رایتخا  یب  شربص  هساک  ندش  زیربل  ماگنه  هک  تسا  هدقع  رپ  نیگمـشخ و  درف  کی  هدقع  راجفنا  دـننام  کچوک 
.ددرگ یم  نامیشپ  ًادعب  هچرگ  دزیر  یم  نوریب  دراد ،

هک دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  میدرک ، يروآدای  هک  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ياه  همان  اه و  ینارنخـس  زا  ییاـه  هنومن  هب  هجوت  اـب 
تارطخ مامت  هب  هجوت  اب  هفیظو و  ساسحا  ساسا  رب  هناـهاگآ و  ماـیق  کـی  هکلب  تسا ، هدوبن  هلوقم  نیا  زا  گرزب  ياوشیپ  نیا  ماـیق 

ار تداهـش  زین  شنارای  تساوخ  یم  هکلب  درک ، لابقتـسا  تداهـش  زا  هناهاگآ  دوخ ، اـهنت  هن  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  .تسا  هدوب 
ات سکره  هک  درک  مالعا  دـنورب و  دنتـساوخ ، رگا  هک  تشاذـگ  دازآ  ار  نانآ  اروشاع  بش  تهج  نیمه  هب  دـننک ، باختنا  هناهاگآ 

.دنتفریذپ ار  تداهش  ندنام و  اه  نیا  همه  هب  هجوت  اب  زین  نانآ  .دش  دهاوخ  هتشک  دنامب ، وا  اب  ادرف 

187 ص : 

، یمجن ص229 ; باتک ، نامه  يربط ، ص86 ; باتک ، نامه  فنخموبا ، ص245 ; لوقعلا ، فحت  هبعش ، نب  یلع  نب  نسح  [ 1 - ] 1
رد سوواط  نب  دیس  و  ( 214 يدومحم ، رقاب  دمحم  خیـش  قیقحت :  ) قشمد خیراترد  رکاسع  نبا  ار  هبطخ  نیا  ص180 . باتک ، نامه 

ماما یـسلجم ، رکاسع و  نبا  لقن  قبط  دنا و  هدرک  لقن  توافت  یکدنا  اب  ص192  ج44 ، راونألاراحب ، رد  یسلجم  ص33 و  فوهللا ،
یلع نب  نسح  تیاور  قبط  میدرک  لقن  ام  هچ  نآ  .تسا  هدرک  داریا  دعس  نبرمع  هاپس  اب  ییورایور  زا  سپ  البرک و  رد  ار  هبطخ  نیا 

.تسا هبعش  نب 
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« دازون  » ّدلوت رد  ار  امام »  » شقن هکلب  دنرادن ، یشقن  نادنچ  اه  تیصخش  ناربهر و  يراجفنا ، ياه  مایق  رد  اه  يدام  رظن  زا  هوالع  هب 
تـسا یقالخا  شزرا  عونره  دقاف  تسا ، بالقنا  نانامرهق  رایتخا  زا  جراخ  اه  مایق  هنوگ  نیا  زورب  روهظ و  نوچ  و  دـنراد ، هدـهع  هب 

.تسین هدیشوپ  يدحا  رب  البرک  مایق  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  يربهر  شقن  هک  یلاح  رد 

تردق زکرم  رد  يوما  بزح  ذوفن 

نآ مایق  یلصا  تلع  هک  دش  نشور  میتفگ ، ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  مایق  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شقن  نوماریپ  هچ  نآ  زا 
داسف و شرتسگ  ربمایپ ، تنس  نتفر  نیب  زا  اه ، تعدب  جاور  نآ  لابند  هب  دوخ و  یلصا  ریسم  زا  یمالسا  تموکح  فارحنا  ترـضح 

.تسا هدوب  زور  نآ  هعماج  رد  یمالسا  دض  لامعا  تارکنم و  یگدولآ و 

دض بزح  تسد  هب  ناملسم  مدرم  تاردقم  یمالسا و  تموکح  نامز  نآ  رد  هک  مینک  یم  يروآدای  رت ، شیب  حیـضوت  يارب  کنیا 
رهاظ هب  هکم  حـتف  رد  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  اب  دربن  اه  لاـس  زا  سپ  بزح  نیا  .دوب  هداـتفا  هیما  ینب  یلهاـج  یمالـسا و 

هب تخادرپ و  ینیمزریز  تیلاعف  هب  یمالـسا  ًارهاظ  هفایق  اب  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  درک و  یفخم  ار  دوخ  قافن  رفک و  اما  دروآ ، مالـسا 
هیلع ) نانمؤمریما تداهش  زا  سپ  هک  نآ  ات  تفرگ ، تسد  رد  ار  يدیلک  ياهراک  هدرک  ذوفن  یمالـسا  تموکح  هاگتـسد  رد  جیردت 

.دیسر تردق  جوا  هب  هیواعم  طسوت  تموکح  هضبق  اب  مالسلا )

ندرک هدنز  و  لخاد ، زا  مالـسا  هب  ندز  تبرـض  تهج  رد  ار  دوخ  دیلپ  دـصاقم  بزح ، نیا  یلـصا  نانادرگ  هنحـص  نارـس و  هچرگ 
رد یهاگ  مه  و  داد ، یم  ناشن  یبوخ  هب  ار  انعم  نیا  نانآ  ياهراک  تامادـقا و  هعلاطم  مه  اـما  دـنتخاس ، یم  ناـهنپ  تیلهاـج ، ماـظن 
هک نانچ  دنتـشاد ، یمرب  دوخ  دصاقم  يور  زا  هدرپ  دـنک ، یمن  زرد  نوریب  هب  اج  نآ  ياه  تبحـص  دـندرک  یم  نامگ  هک  یـسلاجم 

هیما ینب  دیسر و  تموکح  هب  هیما ) ینب  نامدود  زا  هفیلخ  نیتسخن   ) نامثع هک  يزور  تشاد ، رارق  بزح  نیا  سأر  رد  هک  نایفـسوبا 
اج نیا  یسک  امش  زا  ریغ  تفگ : دنتسب ، ار  رد  دندرک و  عامتجا  وا  هناخ  رد 

188 ص : 
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: تفگ هن ، دنتفگ : (. تسا هدوب  انیبان  نایفسوبا  زور  نآ  ( ؟ تسه

زا هک  دـینک  شـشوک  دـیهد و  ساـپ  رگیدـکی  هب  ییوگ  نوچمه  ار  نآ  تسا  هداـتفا  امـش  تسد  هب  تموکح  تردـق و  هک  نوـنکا 
هن یباسح ، هن  تسا و  راک  رد  یباذـع  هن  هک  مراد  هدـیقع  نآ  هب  هچ  نآ  هب  منک  یم  داـی  دـنگوس  نم  دورن ، نوریب  هیما  ینب  ناـمدود 

(1) یتمایق ! هن  یمنهج و  هن  تسه ، یتشهب 

يزیچ تفگ : دز و  بلطملادبع » نب  هزمح   » ربق هب  دگل  اب  درک ، یم  روبع  دحا  زا  يزور  نامثع  تموکح  نارود  رد  نایفـسوبا  نیمه 
(2)! دننک یم  يزاب  نآ  اب  تسا و  هداتفا  ام  ناکدوک  تسد  هب  زورما  میدیگنج ، یم  امش  اب  ریشمش  اب  نآرس  رب  زورید  هک 

هیواعم یمالسا  دض  ياه  تکرح 

ار دوخ  يزورآ  دوخ ) نارادناتسا  زا  یکی  « ) هبعش نب  هریغُم   » اب ینیـشن  بش  کی  رد  دوخ  تموکح  نامز  رد  نایفـس  یبا  نب  هیواعم 
هریغم مردپ  اب  دیوگ : یم  فرطم  .دش  شاف  هریغم ، رسپ  فِّرَطُم ،»  » طسوت انعم  نیا  و  تشاذگ ، نایم  رد  يو  اب  مالسا  يدوبان  رب  ینبم 

هب تشگزاـب  رد  تخادرپ و  یم  وگوتفگ  هب  وا  اـب  درک و  یم  دّدرت  داـیز  هیواـعم  خاـک  هب  مردـپ  .میدوب  هیواـعم  ناـمهم  قشمد »  » رد
رایـسب مدـید  تـشگرب ، هیواـعم  خاـک  زا  هـک  بـش  کـی  اـّما  دوتـس ، یم  ار  يو  درک و  یم  داـی  وا  تـیارد  لـقع و  زا  ناـمهاگتماقا 

.تسا هدش  وا  یتحاران  بجوم  هک  هدمآ  شیپ  يا  هثداح  مدیمهف  تسا ، تحاران  نیگهودنا و 

189 ص : 

باتکرد ربلادبع » نبا   » ار نایفسوبا  نانخس  ص 44 45 .) زین ج2 ، 139 و  هبطخ حرش  ، ) هغالبلا جهن  حرـش  دیدحلا ، یبا  نبا  [ 1 - ] 1
ینب نیب  امیف  مصاختلاو  عازنلا   » باتکرد يزیرقم  نیدـلا  یقتو  ص87  ج4 ، هباصإلا ،) هیشاح  رد  « ) باحـصألا هفرعم  یف  باعیتسإلا  »

.تسا هتفگ  نامثع  هب  باطخ  ار  نانخس  نیا  نایفسوبا  هک  دنا  هدرک  لقن  توافت  نیا  اب  مشاه )» ینبو  هیما 
فیـسلاب هیلع  اندـلتجا  يذـلا  رمألا  ّنإ  هرامع ! ابأ  ای  لاقو : هلْجِِرب  هبرـضو  هزمح  ربقب  ّرم  دـقو  نامثع  مایأ  یف  نایفـسوبأ  لاـق  [ 2 - ] 2

سوماق یقت ، دمحم  خیـش  يرتست ،  ص 136 ،) ج16 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  دـیدحلا ، یبا  نبا   ) مویلا هب  نوبعلتی  انناملغ  دـی  یف  ِسمأ 
ص80. ج10 ، لاجرلا ،
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؟ تسا هدش  هچ  رگم  متفگ  میآ ! یم  راگزور  مدرم  نیرتدیلپ  دزن  زا  نونکا  نم  مرسپ ! تفگ : مدیسرپ ، ار  نآ  تلع  یتقو 

یم هچ  يا ، هدرک  هضبق  ار  تموکح  يا و  هدیـسر  دوخ  دارم  هب  هک  نونکا  متفگ : وا  هب  مدوب ، هدرک  تولخ  هیواعم  اـب  بشما  تفگ :
اه نآ  نوچ  يدومن ، یمن  يراتفردب  ردق  نیا  مشاه  ینب  اب  يدرک و  یم  راتفر  یکین  تلادـع و  اب  مدرم  اب  رمع  رخآ  نیا  رد  هک  دـش 

؟ ددرگ وت  تموکح  هجوتم  اه  نآ  هیحان  زا  يرطخ  هک  دنتسین  یعضو  رد  زین  نونکا  هدوب و  وت  ناشیوخ  هرخألاب 

زین رمع  .دنام  یقاب  وا  زا  یمان  طقف  شگرم  زا  سپ  دومن و  يرتسگ  تلادـع  درک و  تفالخ  رکبوبا  تاهیه ! تاهیه ! : » تفگ هیواعم 
رد یسک  هک  نامثع  ام  ردارب  سپـس  .دنامن  یقاب  وا  زا  یمان  زج  شگرم  زا  سپ  دیـشک ، اه  تمحز  درک و  تفالخ  لاس  هد  تدم  هب 

مالسا ناهج  رد  زور  ره  یلو  .دش  نفد  زین  شمان  درم ، هک  نآ  ضحم  هب  اما  دیسر ، تموکح  هب  دیسر ، یمن  وا  ياپ  هب  بسن  تفارش 
نت هس  نآ  مان  هک  عضو  نیا  اب  نونکا  هللا .»  لوسر  ًادمحم  ّنأ  دهـشأ  : » دنیوگ یمو  دننک  یم  دایرف  یمـشاه  درم  نیا  مان  هب  راب  جـنپ 

.»!؟ دوش نفد  دریمب و  زین  وا  مان  هک  نآ  زج  تسا  هدنام  یقاب  یهار  هچ  هدنام  یقاب  دمحم  مان  هدرم و 

، یسابع هفیلخ  نومأم ،»  » شوگ هب  ثیدح  نایوار  قیرط  زا  هک  ینامز  دراد ، یمرب  هدرپ  يو  رفک  زا  ینشور  هب  هک  هیواعم  راتفگ  نیا 
(1) .دننک نعل  ار  هیواعم  مدرم ، داد  روتسد  یمالسا  روشک  رسارس  رد  يا  همانشخب  یط  وا  دیسر ،

يزیمآ ضارتعا  نانخس  یط  يزور ، دوب ، هدش  دیعبت  ماش  هب  رذوبا  هک  یماگنه 

190 ص : 

لاح حرش   ) ص454 ج3 ، بهذلا ، جورم  نیسحلا ، نب  یلع  يدوعـسم ، ص 576 577 ; تایقفوملا ، رابخألا  راـکب ، نب  ریبز  [ 1 - ] 1
لاس رد  هک  یتقو  نومأم  : » دسیون یم  هیضق  هلابند  رد  يدوعسم ، ص 129 130 . ج5 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  نومأم ;)

اما دننک ، نعل  ار  هیواعم  ربانم ، زارف  رب  هک  درک  همانشخب  روشک  رـسارس  هب  نآ ، دانتـسا  هب  دینـش ، ار  فرطم  شرازگ  نیا  يرجه  212
رظن فرـص  رما  نیا  زا  دـندرک  داهنـشیپ  يو  هب  نومأم  نارواشم  .درک  داجیا  شنت  مدرم  هماع  نیب  رد  و  دـمآ ، نارگ  مدرم  رب  رما  نیا 

هزرابم یناسآ  نیا  هب  دوب و  هدناود  هشیر  ردق  هچ  هیواعم  تاغیلبت  هک  دهد  یم  ناشن  رما  نیا  درکن .» لابند  ار  هیضق  ریزگان ، وا  دنک ،
.دوبن رودقم  نآ  اب 
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نعل ار  وت  ربمایپ  دیا ، هتخاس  ناهنپ  ار  دوخ  رفک  هدرک ، مالسا  هب  رهاظت  دیتسه ، ربمایپ  ادخ و  نانمـشد  تردپ  وت و  تفگ : هیواعم ، هب 
(1) .تسا هدرک 

: دسیون یم  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

«. تسا ینید  یب  رفک و  هب  مهتم  وا  تسا ، لاکشا  داریا و  دروم  هیواعم  يرادنید  هلزتعم ،)  ) ام ياملع  ناگرزب  رظن  زا  »

: دنک یم  هفاضا  سپس  دیدحلا  یبا  نبا 

ار هلزتعم )  ) ام ياملع  نانخس  میا ، هتشون  ظحاج  دوخ  داتـسا  هینایفـس »  » باتک ّدر  رد  هک  هینایفـس » ضقن   » مان هب  دوخ  باتک  رد  ام ، »
يرگ و يربج  هب  ار  شرهاظت  ادـخ و  لوسر  هب  تبـسن  وا  تناها  زین  هیواعم و  داحلا  رفک و  دروم  رد  ناش ، یمـالک  ياـه  باـتک  رد 

(2) .میا هدروآ  هئجرم »  » هدیقع

: دسیون یم  نینچمه 

«، هللا ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  : » دـیوگ یم  نذؤم  هک  دینـش  هیواعم  يزور  تسا : هتـشون  كولملا » رابخا   » باتک رد  رهاـط  یبا  نب  دـمحأ 
یلاـع تمه  بوخ ، تردـپ  هللادـبع ،! رـسپ  يا  تفگ : هیواـعم  ماـگنه  نیا  رد  هللا .» لوسر  ًادّـمحم  ّنأ  دهـشأ  : » تفگ سپـس  نذؤـم 

(3) .دشاب نایملاع  راگدرورپ  مان  هارمه  وت  مان  هک  يدشن  یضار  نیا  زا  رتمک  هب  یتشاد ،

؟ تسا هدرک  یم  يربهر  ار  یعاجترا  تکرح  کی  هدوب و  مالسا  يدوبان  ددص  رد  هنوگچ  يوما  بزح  هک  دهد  یم  ناشن  اه  نیا 

دیزی ياه  یگدولآ 

مان هب  تساوخ  یم  هک  مالسا  نییآ  هب  دوب ، هدش  گرزب  یبزح  نینچ  گنهرف  اب  هتفای و  شرورپ  يا  هداوناخ  نینچ  نماد  رد  هک  دیزی 
، دنک تموکح  مدرمرب  نآ ;

191 ص : 

هب ص 243  هعیشلا ، تاقبط  یف  هعیفرلا  تاجردلا  یندم ، ناخیلع  دیـس  ص257 ; ج8 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  دیدحلا ، یبا  نبا  [ 1 - ] 1
.ظحاج هینایفس  باتک  زا  لقن 

ص 340. ج1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 2 - ] 2
ص 101. ج10 ، نامه ، [ 3 - ] 3
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یب درخ ، یب  يدرف  وا  .دوب  طایتحا  یـشیدنارود و  دـقاف  و  رـسدوخ ، تسرپ ، توهـش  هتخپان ، یناوج  وا  .تشادـن  يداـقتعا  نیرتمک 
.دوب رکف  هاتوک  و  شایع ، نارذگشوخ ، كاب ،

تسناوتن زین  تموکح  هب  ندیسر  زادعب  دوب ، دوخ  یطارفا  تالیامت  دنبیاپ  اه و  سوه  ریـسا  تموکح ، هب  ندیـسر  زا  شیپ  هک  دیزی ،
اپ ریز  ار  یمالسا  تاسدقم  ًانلع  تشاد ، هک  يزابسوه  ییاورپ و  یب  حور  رثا  رد  هکلب  دنک ، ظفح  ار  مالسا  رهاوظ  ردپ ، لثم  لقادح 

هانگ داسف و  هب  رهاظت  دروخ و  یم  بارـش  ًانلع  وا  .درک  یمن  يراذگورف  زیچ  چـیه  زا  دوخ  تاوهـش  ياضرا  هار  رد  تشاذـگ و  یم 
نومضم نیدب  يراعشا  هناکاب  یب  تخادرپ ، یم  يراسگ  هداب  هب  تسشن و  یم  یفارشا  ياه  مزب  اه و  ینیشن  بش  رد  یتقو  .درک  یم 

: دورس یم 

ثحب دیشکب و  رـس  یپرد  یپ  ار  بارـش  ياه  هلایپ  دیهد و  شوگ  زاوآ  شوخ  نابرطم  ياه  همغن  هب  دیزیخرب و  نم ! هلایپ  مه  نارای  »
دراد یم  زاب  ربکا » هللا   » يادن و  ناذا »  » ندینـش زا  ارم  زاوآ ، زاس و  زیگنا  سوه  ياه  همغن  .دیراذگب  رانک  ار  یبدا  یملع و  هرکاذم  و 

هب هک  یناسک  يارب  هیسن  ام و  لام  دقن ; منک » ضوع   ] تسا دقن  هک   [ بارش مخ  اب   ] تسا هیسن  هک   [ ار یتشهب  ناروح  مرـضاح  نم  و 
! درک یم  یجک  نهد  یمالسا  تاسدقم  هب  تحاقو  نیا  اب  !(1) و  دندقتعم تمایق 

نایفسوبا دوخ  دج  نوچمه  درک و  یم  راکنا  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم ترـضح  رب  یحو  لوزن  تلاسر و  عوضوم  ًاتحارـص  وا 
مشاه : » تفگ يراعشا  نمض  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسحرب  يرهاظ  يزوریپ  زا  سپ  هک  نانچ  تسناد ، یمن  شیب  يرادنپ  ار  همه 

کلم اب 

192 ص : 

نادیعلا همغن  ینتلغش  یناعملا  رکذ  اوکرتا  و  مادم ***  سأک  اوبرشا  یناغألا و  توص  اوعمـسا  و  اوموق ***  نامدنلا  رـشعم  [ 1 - ] 1
(. ص291 صاوخلا ، هرکذت  يزوج ، نبا  طبس   ) ناندلا یف  ًارومخ  روحلا ***  نع  تضَّوعت  ناذألا و  توص  نع  *** 
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«!! تسا هدش  لزان  ییحو  هن  هدمآ و  بیغ  ملاع  زا  ربخ ي  هن  تسا ، هدرک  يزاب  تموکح  و 

هدنارذگ ریشمش  مد  زا  ار  وا  ناگتـسب  مالـسا  مچرپ  ریز  ردب و  گنج  رد  هک  مالـسا ، نارادرـس  زا  ار  دوخ  هنیرید  ياه  هنیک  هاگ  نآ 
هتـشک ردب  رد  هک  ام  ناگرزب  شاک  : » تفگ درک و  یفرعم  ارجام  نآ  یفالت  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  نتـشک  هدرک ، دای  دـندوب ،

(1) !«. دازیرم تسد  دیزی  دنتفگ : یم  دندوب و  هدنز  زورما  دندش ،

، تسین مزب  لها  اهنت  دیزی  هک  دنک  دومناو  تساوخ  یم  ایوگ   ) داتسرف اه  یمور  اب  گنج  يارب  يرگـشل  اب  ار  دیزی  هیواعم  لاس  کی 
ما  » دوخ هقـالع  دروم  بوبحم و  نز  رفـس  نیا  رد  دـیزی  .دومن  هارمه  يو  اـب  ار  يدـماغ » فوع  نب  نایفـس   » و تسه )! زین  مزر  لـها 
رد ناملسم  نازابرـس  اوه ، بآ و  يدب  رثا  رب  دش و  مور  نیمزرـس  دراو  نایرگـشل  اب  دیزی ، زا  شیپ  نایفـس  .درب  یم  هارمه  ار  موثلک »

.دندش التبم  هلبآ  بت و  هب   (2)« هنوذَقْذَغ  » مان هب  یلحم 

هثداح نیا  زا  نوچ  دوب ، هتخادرپ  شون  شیع و  تحارتسا و  هب  موثلک » ما   » رانک رد   (3) ناُّرم » رید   » مان هب  یلزنم  رد  هار ، رد  هک  دیزی 
: تفگ تفای ، ربخ 

موم نم  یَّمُح و  نم  هنوذَقْذَغلاب  مُهُعومُج ***  تَقال  امب  یلابُا  نِا  ام 

موثلک ما  يدنِع  َناُّرم  ریدب  فَرُغ ***  یف  ِطاَْمنألا  یَلَع  ُتْأَکَّتا  اذا 

نم رانک  رد  موثلک  ما  ما و  هدز  هیکت  اه  شلاب  رب  اه  هفرغ  نایم  رد  ناُّرم  رید  رد  هک  نم 

193 ص : 

ص44. ءافلخلا ، مایا  عیاقو  یف  یهتنملا  همتت  یمق ، سابع  خیش  جاح  [ 1 - ] 1
.تسا عقاو  نآرد  هصیصم  سوطرط و  هک  تسا  هدوب  مور  ماش و  نایم  يدحرس  هیحان  مان  هنوذقذغ  [ 2 - ] 2

مجعم « ) دـشاب یم  ّرم  هینثت  لوا ، فرح  ّمض  هب  ناّرم  : » دـیوگ یم  يومح  توقاـی  .تسا  قشمد  کـیدزن  رد  یّلحم  ناّرم  رید  [ 3 - ] 3
يراوخ بارـش  روجف و  قسف و  عاونا  نیرتحیقو  نیرتدب و  زکرم  مالـسا  دالب  فارطا  رد  نیـشن  یحیـسم  ياهرید  رید .) هدام  نادلبلا ،

هدوب تدابع  يارب  لصا  رد  هک  اهناکم  نیا  هب  بعل  وهل و  لئاسو  زا  هدافتسا  يارب  یسابع  يوما و  رصع  نانارـسوه  همه  تسا و  هدوب 
هتفر هدوب ، روجف  قـسف و  يارب  هداـمآ  مرخ و  زبسرـس و  يزکرم  هک  نارم  رید  هب  تهج  نیمه  هب  زین  دـیزی  .دـندروآ  یم  يور  تسا ،

(. یتشباش تارایدلاو  نادلبلا  مجعم  زا : لقن  هب   ) ص72 ج6 ، نید ، ءایحا  رد  همئا  شقن  یضترمدیس ، يرکسع ،  ) تسا هدوب 
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.(1)! دنریمب دنوش و  هلبآ  بت و  راچد  هنوذقذغ  رد  ناملسم  نازابرس  هک  مرادن  یکاب  تسا ،

رد ار  روشک  تاردقم  رگا  هک  تسادیپ  دشاب ، رادقم  نیا  روشک  ناناوج  هدـنمزر و  ياهورین  هب  تبـسن  وا  يزوسلد  نازیم  هک  یـسک 
!؟ دروآ یم  یمالسا  تما  راگزور  هب  هچ  دریگب ، تسد 

رد هک  دوب  هتفای  شرتسگ  نانچ  هعماـج  رد  وا  راـبرد  ینید  یب  داـسف و  موش  راـثآ  .دوب  هدـش  هاـنگ  داـسف و  عاونا  زکرم  دـیزی  راـبرد 
(2) .دوب هدش  هدولآ  زین  هنیدم »  » و هکم »  » نوچمه یسدقم  طیحم  یتح  وا ، تدم  هاتوک  تموکح  نارود 

(3) .دیدرگ يو  گرم  تیمومسم و  ببس  يراوخ  بارش  رد  طارفا  داد و  تسد  زا  ینارسوه  هار  رد  ار  دوخ  ناج  ماجنارس  دیزی 

راتفر هکلب  دوب و  هتفرگ  شیپ  رد  ار  نوعرف  شور  مدرم  اب  راتفر  رد  دیزی  دیوگ : یم  یمالـسا ، رادمان  ناخروم  زا  یکی  يدوعـسم ،» »
(4)! دوب رتهب  وا  زا  نوعرف 

دودح زا  اه  نآ  همه  حرط  هک  تسا  دایز  يردق  هب  يو  دیلپ  تموکح  نیگنن و  یگدنز  دیزی و  یگدولآ  داسف و  كرادم  دـهاوش و 
.دشاب یفاک  وا  دیلپ  هرهچ  یفرعم  يارب  دش ، هتفگ  هچ  نآ  مینک  یم  نامگ  تسا و  جراخ  هدرشف  ثحب  نیا 

هدش فیرحت  تیحیسم  هب  دیزی  شیارگ 

.تشاد لیامت  تیحیسم  هب  لقادح  ای  دوب و  هتفای  شرورپ  تیحیسم  تامیلعت  ساسارب  ًالوصا  دیزی  هتشذگ  اه  نیا  زا 

: دسیون یم  انعم  نیا  هب  هراشا  اب  یلئالع » هللادبع   » داتسا

گـنهرف و اـب  ییانـشآ  یمالـسا و  تیبرت  زا  هک  يروـط  هب  مینادـب  یحیـسم  تیبرت  ار  دـیزی  تیبرت  رگا  دـیآ  رظن  هب  بـیجع  دـیاش  »
یمالسا تامیلعت 

194 ص : 

، فارـشألا باسنا  ییحی ، نب  دمحا  يرذالب ، ص160  ج2 ، یتیآ ، میهاربا  دمحم  رتکد  همجرت  یبوقعی ، خـیرات  حـضاو ، نبا  [ 1 - ] 1
.ظافلا رد  فالتخا  یکدنا  اب  رید ) هدام   ) ص534 نادلبلا ، مجعم  يومح ، توقای  ص3  ج4 ،

ص67. ج3 ، بهذلا ، جورم  نیسحلا ، نب  یلع  يدوعسم ، [ 2 - ] 2
ص183. ج2 ، مق ، يوامس ، دمحم  خیش  قیقحت : نیسحلا ، لتقم  یمزراوخ ، بطخا  [ 3 - ] 3

ص68. ج3 ، بهذلا ، جورم  يدوعسم ، [ 4 - ] 4
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« بلک ینب   » هلیبق زا  ردام  فرط  زا  دیزی  هک  مینادب  رگا  یلو  دنک ، بجعت  انعم  نیا  زا  راکنا  دحات  هدنناوخ  دـیاش  و  دـشاب ، هدوب  رود 
نتخاس نک  هشیر  هک  تسا  نیا  عامتجإلا  ملع  تایهیدب  زا  اریز  درک ، میهاوخن  بجعت  دنتشاد ، یحیسم  نید  مالـسا  زا  شیپ  هک  دوب 

نآ یمومع  گنهرف  تاداع و  راکفا و  همـشچرس  یعامتجا و  ياـه  شزرا  اـه و  تلـصخ  اـه و  يوخ  ساـسا  هک  تلم  کـی  دـیاقع 
.تسا ینالوط  ینامز  تشذگ  دنمزاین  تساه ،

يریذپ و تیبرت  نارود  يو  هک  تسا  انعم  نآ  هب  نیا ; دوب و  هتفای  شرورپ  هلیبق  نیا  رد  یناوج  نامز  ات  دیزی  دیوگ : یم  ام  هب  خیرات 
يریذپریثأت رب  هوالع  بیترت ، نیا  هب  دوب و  هدنارذگ  یطیحم  نینچ  رد  تسا ، نایبرم  هجوت  دروم  هک  ار  دوخ  تیصخش  يریگ  لکش 

.دوب هتخیمآ  مهرد  وا  تشرس  اب  زین  ارحص  تعیبط  یتخس  هیداب و  تنوشخ  تیحیسمزا ،

زا دیزی  ناداتسا  زا  یضعب  دیزی ،»  » باتک و  هیواعم »  » باتک رد  یحیـسم  سنمال »  » هلمج نآ  زا  ناخروم ، زا  یهورگ  رظن  هب  هوالع  هب 
.تسین هدیشوپ  یسکرب  دشاب  ناناملسم  راد  مامز  تساوخ  یم  هک  یسک  دروم  رد  یتیبرت  نینچ  ءوس  راثآ  و  دنا ، هدوب  ماش  نایحیسم 
شرسپ تیبرت  ندرپس  زین  دنک و  ْوْجَه  ار  راصنا  هک  تشاد  او  ار  یحیـسم  رعاش  لطخا » ، » دیزی هک  نیا  : » دیوگ یم  هاگ  نآ  یلئالع » »

(1) « . تشاد يو  یحیسم  تیبرت  نیمه  رد  هشیر  دنا ، هدرک  لقن  ار  نآ  قافتا  هب  ناخروم  هک  یحیسم  رفن  کی  هب 

: تفگ یم  ًانلع  هکلب  درک ، یمن  نامتک  تیحیسم  هب  تبسن  ار  دوخ  شیارگ  دیزی  دوخ  خیرات ، یهاوگ  هب 

! میرم نب  حیسملا  نید  یلع  اهذخف  دمحا  نید  یلع  تمرح  ناف 

(2) (. ماشایب و   ) ریگب حیسم  نید  رب  ار  نآ  وت  تسا ، مارح  مالسا ) ربمایپ   ) دمحا نید  رد  بارش  رگا 

195 ص : 

ص58. تاذلا ، ّومس  یف  ینعملا  ّومس  [ 1 - ] 1
نییآ لثم  حیـسم  یعقاو  نییآ  رد  بارـش  ندروخ  هتبلا  ص43 . افلخلا ، مایا  عیاقو  یف  یهتنملا  همتت  یمق ، سابع  خیـش  جاـح  [ 2 - ] 2

رد اهدعب  هک  دوب  يا  یگتخاس  ياه  يزومآدب  اه و  فارحنا  هب  تقیقح ، رد  تیحیـسم ، هب  دـیزی  شیارگ.تسا  هدـش  میرحت  مالـسا 
! دوب هتفای  هار  نیئآ  نیا 
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، دـندوب راشتـسم  ماش  رابرد  رد  مور  نایحیـسم  زا  یخرب  تشاد و  ذوفن  هیما  ینب  راـبرد  رد  مور  تلود  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ًـالوصا 
هللادیبُع »(1) یمور نوجْرَس »  » هیصوت هب  هفوک ، تمس  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تکرح  ماگنه  دیزی  ناخروم ، حیرصت  هب  هک  نانچ 

هب تمس ) ظفح  اب  ، ) دوب هرصب »  » یلاو عقوم  نآ  ات  هک  ار  دایز » نب 

(2) .دوب ریشب » نب  نامعن   » دیزی فرط  زا  هفوک  مکاح  عقوم  نآ  ات  و  درک ، بوصنم  هفوک  تموکح 

دـضرب مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  مایق  تلع  هب  یبوخ  هب  دـیدرگ ، نشور  مالـسا  اب  وا  ینمـشد  رفک و  دـیزی و  دـیلپ  هرهچ  هک  کنیا 
رد ینشور  هب  میرب و  یم  یپ  وا  تموکح 

196 ص : 

.دشاب یم  سویژرس »  » بّرعم نوجْرَس »  » ًارهاظ دنا ، هتفگ  نادنمشناد  زا  یضعب  هکنانچ  [ 1 - ] 1
ج4، خـیراتلا ، یف  لـماکلا  ریثا ، نـبا  ص199 ; ج6 ، كولملاو ، ممـألا  خـیرات  يربـط ، ص22 ; نیـسحلا ، لـتقم  فنخموبا ، [ 2 - ] 2

مجعم  » رد یحیسم  لتوت » نانیدرف   » لقن هب  انب  ص42 . ج2 ، ممألا ، براجت  هیوکسم ، یلعوبا  ص205 ; داشرإلا ، دیفم ، خیش  ص23 ;
تیآ .تسا  هدوب  یقشمد » انحوی   » ردپ نوجرس » نب  روصنم   » هیواعم شترا  رادباسح  هیلام و  ریزو  دجنملا ،» برغلاو =  قرـشلا  مالعأ 

یبا نب  هیواعم   » باتک رد  داّقع » : » دنسیون یم  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا ») هیلع  ) نیـسح تمظع  زا  يوترپ   » باتک رد  یفاص  هللا  فطل  هللا 
راذـگاو روصنم »  » شرـسپ هب  وا  زا  سپ  و  روصنم » نب  نوجرـس   » هب ار  یلام  روما  هیواـعم  دـیوگ : یم  ص168 ) « ) نازیملا یف  ناـیفس 

، ممألا براجت   ) دوب یمور  روصنم » نب  نوجرس   » دیزی هیواعم و  تموکح  تایلام  ناوید  یشنم  دسیون : یم  هیوکسم » یلع  وبا   » .درک
( مالسلا هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  هک  یماگنه  تسا : هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  رگید ، فرط  زا  ص211 و 291 .) ج2 ،

نیا رد  ار  ام  تفگ : نانآ  زا  یکی  دـنداد ، ياج  يا  هبورخم  هناـخ  رد  قشمد  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  ناگدـنامزاب  رگید  اـب  ار 
یم هناخ  ندش  بارخ  زا  رگنب ، ار  اه  نیا  دـنتفگ : یمور  نابز  هب  نانابهگن  .دـشکب  ار  ام  دزیر و  ورف  فقـس  هک  دـنا  هداد  ياج  هناخ 

زج ار  یمور  نابز  ام  زا  سک  چیه  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا نب  یلع  دنشک ! یم  دنرب و  یم  ار  اه  نآ  ادرف  هک  نآ  لاح  دنـسرت ،
هچوک نسحم  ازریم  جاـح  قـیلعت : حیحـصت و  تاجردـلارئاصب ، رافـصلا ، نسحلا  نب  دـمحم  رفعجوـبا   ) تسناد یمن  ییوـکین  هب  نم 
یمور نابز  هب  ناریـسا ، ینابهگن  تهج  دـیزی ، تموکح  نارومأم  هک  دـهد  یم  ناـشن  تیاور  نیا  ص338 ) باب 12 ، ، 7 ءزج یغاب ،

هدوب تماما  ملع  وترپ  رد  یمور  نابز  زا  مراهچ  ماـما  یهاـگآ  هتبلا  .دـنا  هدوب  لـصألا  یمور  يوق  لاـمتحا  هب  دـنا و  هتفگ  یم  نخس 
.تسا هدش  لقن  اه  نابز  همه  زا  ناماما  یهاگآ  باب  رد  تاجردلا » رئاصب   » باتک رد  تیاور  نیا  ًالوصا  تسا و 
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یتقایل یب  رظن  زا  هکلب  دوب ، مالـسا  رد  یثوروم  یتنطلـس  میژر  تعدـب  رگزاغآ  هک  رظن  نیا  زا  اهنت  هن  دـیزی  تموکح  هک  میباـی  یم 
فرطرب وا  نامز  عناوم  هیواعم  گرم  اب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  نیاربانب  دوب ، عورـشمان  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  رظن  زا  زین  يو  صخش 

نیا درک ، یم  تعیب  دیزی  اب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  رگا  دـنک و  تفلاخم  نالعا  نیـسح  ماما  هک  دوب  هدیـسر  نآ  تقو  دوب ، هدـش 
.دمآ یم  رامش  هب  دیزی  تموکح  تیعورشم  تّجح  نیرت  گرزب  تعیب 

نیتسخن نامه  رد  .دروخ  یم  مشچ  هب  یبوخ  هب  ترـضح ، نآ  ياـه  هماـن  تاـنایب و  رد  مالـسلا ،) هیلع  ) نیـسح ماـما  تفلاـخم  تلع 
ار دیزی  اب  تعیب  داهنـشیپ  هک  دـیلو  خـساپ  رد  دوب ، راشف  رد  تعیب  ذـخا  يارب  هنیدـم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح  هک  ییاهزور 

خساپ نمض  (1) و  دناوخ ار  مالـسا  هحتاف  دیاب  دنا  هدش  راتفرگ  دـیزی  دـننام  ییاورنامرف  هب  ناناملـسم  هک  کنیا  دومرف : درک ، حرطم 
: درک نایب  نینچ  ار  ناناملسم  راد  مامز  ياه  یگژیو  نایفوک ، توعد  ياه  همان 

هدرک يوریپ  قح  زا  دریگ و  شیپ  رد  ار  لدع  طسق و  هار  و  هدومن ، لمع  ادخ  باتک  هب  هک  تسا  یسک  ناناملسم  ياوشیپ  ماما و  »... 
(2) « . دشاب ادخ  نامرف  عیطم  شیوخ  دوجو  مامت  اب  و 

البرک مایق  ناروآ  مایپ 

.ددرگ یم  لیکشت  مایپ »  » و نوخ »  » شخب ود  زا  ًاتدمع  یتضهن  مایق و  ره 

سدقم نامرآ  هار  رد  يزابناج  ندش و  هتـشک  نتـشک و  مزلتـسم  هک  تسا  هناحلـسم  مایق  نینوخ و  تازرابم  نوخ ، شخب  زا  دوصقم 
.تسا

197 ص : 

یلتق یف  فوهللا  سوواط ، نب  دیـس   ) دـیزی لـثم  عارب  همـألا  تیلب  دـق  ذإ  مالـسلا  مالـسإلا  یلع  نوعجار و  هیلإ  اـّنإ  هّلل و  اـّنإ  [ 1 - ] 1
(. ص11 فوفطلا ،

ص204; داشرإلا ، دیفم ، خیش   ) هللا تاذ  یلع  هسفن  سباحلا  قحلاب و  نئادلا  طسقلاب و  ذخآلا  باتکلاب و  لماعلا  الا  مامإلا  ام  [ 2 - ] 2
(. ص196 ج6 ، كولملاو ، ممألا  خیرات  يربط ، ص17 ; نیسحلا ، لتقم  فنخموبا ،
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.تسا نآ  فادها  اه و  نامرآ  نایب  بالقنا و  مایپ  غالبا  ندناسر و  زین ، مایپ  شخب  زا  دوصقم 

حطـس رد  بالقنا  کی  ياـه  ناـمرآ  فادـها و  رگا  اریز  تسین ، لوا  شخب  زا  رتمک  مود  شخب  تیمها  بـالقنا ، کـی  يزوریپ  رد 
هدرپس یـشومارف  تسد  هب  دوخ  یلـصا  نوناک  رد  ددرگ و  یمن  رادروخرب  مدرم  ینابیتشپ  تیامح و  زا  بـالقنا  دوشن ، نییبت  هعماـج 

.ددرگ یم  بالقنا  نانمشد  طسوت  اه  ینوگرگد  اه و  فیرحت  راتفرگ  اسب  هچ  و  دوش ، یم 

هیلع ) نیـسح ماما  بالقنا  اریز  دروخ ، یم  مشچ  هب  نآ  رد  ًالماک  شخب  ود  نیا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  سدـقم  ماـیق  یـسررب  اـب 
نب نیسح  دوخ  زین  نآ  رادمچرپ  ربهر و  دوب و  نوخ  راثیا  تداهش و  نوخ و  شخب  ینعی  لوا ، شخب  رهظم  اروشاع  رصع  ات  ( مالـسلا

و مالـسلا ) هیلع  ) نیدباعلا نیز  ماما  نآ  رادمچرپ  دـیدرگ و  زاغآ  اروشاع  رـصع  زا  نآ  مود  شخب  هک  یلاح  رد  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع
راکفا عالطا  هب  دوخ  نیشتآ  نانخس  اب  ار  شنارای  ترضح و  نآ  خرس  تداهش  بالقنا و  مایپ  هک  دندوب  مالسلا ) اهیلع  ) يربک بنیز 

.دندروآ رد  ادص  هب  ار  يوما  دیلپ  تموکح  ییاوسر  لبط  دندناسر و  یمومع 

( ماش هقطنم  رد  هژیوهب   ) تیب لها  دضرب  دعب  هب  هیواعم  نامز  زا  يوما  تموکح  هک  يراد  هنماد  هدرتسگ و  رایسب  تاغیلبت  هب  هجوت  اب 
مالسا و نانمشد  دنتخادرپ ، یمن  يزاسرادیب  يرگاشفا و  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ناگدنامزاب  رگا  کش  یب  دوب ، هتخادنا  هار  هب 
ار نآ  هرهچ  دـندرک و  یم  ثول  خـیرات  لوـط  رد  ار  ترـضح  نآ  نادـیواج  گرزب و  تضهن  ماـیق و  تقو ، ياـه  تردـق  نارودزم 

ایند زا  لس  هیرلا و  تاذ  رثا  رد  دـنتفگ : هدز  تمهت  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  هب  نانآ  زا  یخرب  هک  نانچمه  دـنداد ، یم  ناشن  هنوراو 
ناگدنامزاب هدرتسگ  تاغیلبت  اما  تفر !! ایند  زا  ناطرس  اب  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیسح  هک  دندرک  یم  اعدا  مه  رگید  يا  هدع  تفر !

، دوب هدروآ  شیپ  نانآ  يارب  ار  یتصرف  نینچ  دـیزی  هناهیفـس  يزوت  هنیک  هک  يریـسا  نارود  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس ترـضح 
.دادن مالسلا ) هیلع  ) نیسح نانمشد  هب  ار  یتنایخ  فیرحت و  نینچ  هزاجا 

198 ص : 
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ماما گرزب  بالقنا  مایپ  ندناسر  یمومع و  راکفا  يزاسرادیب  رد  البرک  شخب  يدازآ  ناریـسا  زاس  خیرات  شقن  هک  نآ  يارب  کنیا 
هیواعم تموکح  هچخیرات  هب  یهاگن  میدرگرب و  بقع  هب  يردق  میریزگان  اج  نیا  رد  ددرگ ، نشور  یبوخ  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح

: مینکفیب ماش  رد 

ماش رد  هیواعم  هطلس  نارود 

رسپ هیواعم »  » دیلو و رسپ  دلاخ »  » نوچ ینایاورنامرف  دمآ ، رد  ناناملسم  فرـصت  هب  هک  زور  نآ  زا  ماش  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ًالوصا 
مالسا هن  و  دنتسناد ، یم  ار  وا  باحصا  شور  هن  دندوب ، هتفایرد  ار  ربمغیپ  تبحص  هن  نیمزرـس ، نیا  مدرم  .دید  دوخ  هب  ار  نایفـسوبا 
نیمزرس نیا  حتف  رد  ای  ربمغیپ ، هباحص  زا  نت  هدزیس  دصکی و  هتبلا  .دنتخانش  یم  تشاد ، جاور  هنیدم  رد  هک  هنوگ  نآ  مک  تسد  ار 

زج هک  دهد  یم  ناشن  زین  هدـع  نیا  لاوحا  همجرت  هب  یهاگن  اّما  .دـندوب  هدـیزگ  تنوکـس  اج  نآ  رد  جـیردت  هب  ای  هتـشاد و  تکرش 
تیاور رت  شیب  ترـضح  نآ  زا  ثیدح  دنچ  ای  کی  زج  و  دندوب ، هدرک  كرد  ار  ربمغیپ  رـضحم  یمک  تدم  هیقب  نانآ ، زا  نت  دنچ 

ماما تداهـش  مایق و  نامز  رد  .دندرم  هیواعم  تموکح  زاغآ  ات  نامثع  رمع و  تفالخ  لوط  رد  هدع  نیا  رت  شیب  هوالع ، هب  .دنتـشادن 
هک لاس  داتـشه  ات  داتفه  نینـس  رد  ینامدرم  دندرب ; یم  رـس  هب  ماش  رد  دـندوب و  هدـنز  نانآ  زا  نت  هدزای  اهنت  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح
زا دندوب  ّنسمه  هک  نانآ  ناوج  لسن  هجیتن  رد  .دنتـشادن  يذوفن  هماع  رد  دندوب و  هداد  حـیجرت  هدوت  اب  نتخیمآ  رب  ار  ینیـشن  هشوگ 

هتـسد نیا  زا  شیپ  هک  یناسک  تموکح  دـننام  دوب  یتموکح  مه  مالـسا  نانآ ، رظن  رد  دـیاش  دنتـسناد و  یمن  يزیچ  یقیقح  مالـسا 
ياـه تردـق  لوـمعم  تافیرـشت  هب  نتخادرپ  مدرم ، لاـم  لـیم  فـیح و  هیواـعم ، راـبرد  لّـمجت  .دـندنار  یم  ناـمرف  نیمزرـس  نآرب 

، نافلاخم نتشک  ندرک و  ینادنز  دیعبت و  هرخألابو  لصفم ، هبکوک  مارتحا و  دراگ  داجیا  میظع و  ياه  خاک  نتخاس  نوچ  هماکدوخ 
یم هک  دندوب  یناسک  ًاملسم  دش و  یم  هدید  زین  یلبق  تموکح  رد  یماظن  نینچ  شیپ ، نرق  مین  ات  اریز  دوب ، یعیبط  يرما  نانآ  يارب 

رد هچ  نآ  دنتشادنپ 

199 ص : 
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تنـس ار  وا  ناینوماریپ  نایفـسوبا و  رـسپ  هیواـعم  رادرک  ماـش  مدرم  هجیتن  رد  . (1) تـسا هدوب  نینچ  زین ، هتـشذگ  ربمایپ  رـصع  هنیدم 
.دنتشادنپ یم  یناملسم 

زا لاس  هدزاود  دودح  رد  و  مود ، هفیلخ  فرط  زا  لاس  جـنپ  دودـح  رد  .درک  تفالخ  تراما و  قشمد  رد  لاس  دودح 42  رد  هیواعم 
دودـح رد  و  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  تفالخ  نامز  رد  مه  لاس  جـنپ  زا  رتمک  .دوب  ماـش  ریما  موس  هفیلخ  فرط 
ناونع مه  لاس  تسیب  زا  رتمک  يزیچ  .تشاد  تسد  هب  ار  ماش  تموکح  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  يرهاظ  تفـالخ  رد  زین  هاـم  شش 

(2) .دیشک یم  كدی  ار  یمالسا  تفالخ 

نیگارهز تاغیلبت 

هدارا و ربارب  رد  و  دنـشاب ، ینید  یهاگآ  تریـصب و  دـقاف  هک  داد  شرورپ  يروط  ار  ماش  مدرم  ینالوط  ًاتبـسن  تدـم  نیا  رد  هیواـعم 
.دندرگ میلست  ارچ  نوچ و  یب  هیواعم  تساوخ 

زین یبهذم  يرکف و  رظن  زا  هکلب  داد ، رارق  دوخ  هطلـس  تحت  ار  ماش  مدرم  یـسایس  یماظن و  رظن  زا  اهنت  هن  تدم  نیا  یط  رد  هیواعم 
یلاکـشا چیه  یب  دـنک ، یم  هضرع  نانآ  هب  مالـسا  تامیلعت  ناونع  هب  وا  هچ  نآ  ات  دروآ  راب  هارمگ  رک و  روک و  ار  هقطنم  نآ  مدرم 

.تسا هجوـت  روـخرد  هک  تفاـی  تسد  یگرزب  ياـه  یباـیماک  هب  هنیمز  نیا  رد  تشاد ، هک  یـصاخ  تنطیـش  رکم و  اـب  ا و  دـنریذپب !
نآ هب  ییوگازـسان  تعدـب  داجیا  و  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع لثم  یگرزب  درم  ناشخرد  هرهچ  نداد  ناـشن  هنوراو  رد  ار  وا  ياـه  هسیـسد 

باکر رد  نیفص  گنج  رد  یمالسا ) هوتسن  نیرید و  زرابم  هلاس و  دون  زابرس   ) رسای رامع  تداهش  زا  سپ  .میناد  یم  همه  ترـضح ،
دنفرت اب  هیواعم  دوب ، هدرک  ییوگشیپ  نارگمتـس  تسد  هب  ار  وا  تداهـش  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هک  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع

، تسا یلع  رامع ، لتاق  هک  تخاس  عیاش  ماش  هاپس  نایم  رد  يا  هنابیرف  ماوع 

200 ص : 

ص185. مالسلا ،) هیلع  ) نیسح مایق  رفعج ، دیس  يدیهش ، رتکد  [ 1 - ] 1
ص47. اروشاع ، خیرات  یسررب  میهاربا ، دمحم  رتکد  یتیآ ، [ 2 - ] 2
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(1) !! تسا هدش  وا  لتق  ثعاب  هدروآ و  گنج  نادیم  هب  ار  وا  یلع  اریز 

نیا يارب  رگید  يدیؤم  زین  هیواعم  طسوت  هبنشراهچ !»  » زور رد  هعمج » زامن   » ندناوخ راب  تحاضف  هیـضق  و  لمج »  » و هقان »  » ناتـساد
 . تسا انعم 

يزاب تسایـس  اه و  يراک  بیرف  نوماریپ  یثحب  هیواعم ، تفالخ  هب  طوبرم  لـصف  رد  مراـهچ ،) نرق  رادـمان  ناـخروم  زا   ) يدوعـسم
: دسیون یم  نآ  نمض  دنک و  یم  حرطم  نایماش  ياه  تیامح  و  هیواعم ، ياه 

( هیواعم تموکح  زکرم   ) قشمد دراو  يرتش ، رب  راوس  مالـسلا )) هیلع  ) یلع تموکح  ورملق  زا   ) یقارع يدرم  نیفـص ، گـنج  زا  دـعب 
! يا هدوبر  نیفـص  گـنج  رد  ار  نآ  وت  و  تسا ، نم  لاـم  هداـم ) رتـش   ) هقاـن نیا  تفگ : تفرگ و  ار  وا  يولج  ناـیماش  زا  یکی  دـش ،

یگمه دروآ  دهاش  رفن  هاجنپ  یماش  درم  .دـنتفر  هیواعم  دزن  فالتخا ، عفر  يارب  تفرگ و  الاب  ود ، نآ  فالتخا  درک و  راکنا  یقارع 
ماگنه نیا  رد  .دـننک  یماش  میلـست  هتفرگ  یقارع  زا  ار  رتش  هک  درک  رداص  مکح  هیواعم  .تسا  يو  لام  هقان ، نآ  هک  دـنداد  یهاوگ 
یمکح نوچ  تفگ : هیواعم  هدام !)  ) هقاـن هن  تسا  رن )  ) لـمج نم  رتش  ًـالوصا  تفگ : هیواـعم  هب  باـطخ  دـش و  دـنلب  یقارع  يادـص 

! دوش یمن  ضقن  تسا ، هدش  رداص  تسا ،

ود و  دیسرپ ، وا  رتش  ياهب  زا  و  درک ، راضحا  ار  وا  داتـسرف و  یقارع  درم  لابند  هب  دوهـش ، اوعد و  نیفرط  ندش  قرفتم  زا  سپ  هیواعم 
گنج هب  دارفا  هنوگ  نیا  زا  رفن  رازه  دـص  اب  وگب : یلع  هب  نم  لوق  زا  تفگ : دـعب  و  درک ، دـقفت  وا  زا  تخادرپ و  يو  هب  ار  نآ  ربارب 

! دنمهف یمن  ار  لمج  هقان و  نیب  قرف  هک  مییآ  یم  وا 

: دنک یم  هفاضا  نایماش  ياه  تقامح  هلسلس  رد  هاگ  نآ  يدوعسم 

(2) «! دناوخ هبنشراهچ  ار  هعمج  زامن  نیفص ، هار  رد  هیواعم  »

201 ص : 

ص317. فارشألا ، باسنا  ییحی ، نب  دمحا  يرذالب ، [ 1 - ] 1
ص 31 33. ج3 ، بهذلا ، جورم  يدوعسم ، [ 2 - ] 2
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، ماش مدرم  رظن  رد  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ كاـپ  نادـناخ  شا ، هنازوت  هنیک  نیگآرهز و  تاـغیلبت  اـب  هیما  ینب  دـیلپ  تموکح 
: دنسیون یم  ناخروم  هک  يروط  هب  دوب ، هدرک  دادملق  ادخ  لوسر  ناشیوخ  ار  هیما  ینب  لباقمرد ، هداد و  هولج  روفنم 

هک دندروخ  دنگوس  همه  دنتفر و  يو  دزن  ماش  يارما  زا  نت  هد  حاّفس » سابعلاوبا   » تموکح رارقتسا  نایسابع و  مایق  يزوریپ  زا  سپ 
، دربب ثرا  وا  زا  هک  دشاب  هتـشاد  يدنواشیوخ  هیما  ینب  زج  ادخ  لوسر  هک  میتسناد  یمن  يوما  هفیلخ  نیرخآ  ناورم ، لتق  عقوم  ات  ام 

(1) .دیدش ریما  امش  هک  نآ  ات 

: میناوخب لتقم  بتک  رد  رگا  تسین  تفگش  ياج  نیاربانب 

امش هک  ییادخ  ساپس  تفگ : داتسیا و  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  ربارب  رد  يدرم  قشمد  هب  البرک )  ) ناریـسا ندمآرد  ماگنه  هب 
! دینادرگ زوریپ  امشرب  ار  نینمؤملاریما  درک و  هدوسآ  ناترش  زا  ار  نامدرم  تخاس و  دوبان  تشک و  ار 

هدناوخ نآُرق  دیسرپ : وا  زا  سپـس  .تخیر  نوریب  تشاد ، لد  رد  هچ  نآ  یماش  درم  ات  دنام  شوماخ  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع 
؟ يا

.يرآ

؟ يا هدناوخ  ار  هیآ  نیا 

(. ناکیدزن یتسود  زج  مهاوخ  یمن  امش  زا  يدزم  دوخ  تلاسر  رب  وگب  : ) یبْرُْقلا (2) یف  َهَّدَوَْملا  ِّالا  ًارْجَا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَا  ُْلق ال 

.يرآ

!(. هدب ار  نادنواشیوخ  قحو  : ) (3) ُهَّقَح یبْرُْقلاَذ  ِتآَو  ار :؟ هیآ  نیا  و 

.يرآ

:؟ ار هیآ  نیا  و 

202 ص : 

ص159. ج7 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  [ 1 - ] 1
.22 يروش : هروس  [ 2 - ] 2
.26 ءارسا : هروس  [ 3 - ] 3
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:(1) ًاریهْطَت مُکَرِّهَُطی  ْتیَْبلا َو  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  هللا  ُدیُری  امَّنإ 

(. ینتخاس كاپ  دزاس ، كاپ  ار  امش  دربب و  تیب  لها  امش  زا  ار  يدیلپ  هنوگره  دهاوخ  یم  لاعتم  يادخ  کش  یب  )

.يرآ

.شیالآ هنوگره  زا  هزیکاپ  تیب  لها  مییام  یبرُقلا ، يِوَذ  مییام  تسا ، هدش  لزان  ام  قح  رد  اه  هیآ  نیا  خیش ، يا 

هتفگ هچ  نآ  زا  اذل  دنربمغیپ ، نادنزرف  هکلب  دنتـسین ، یجراخ  نانآ  تسین ; تسرد  هدینـش  ناریـسا  نیا  هرابرد  هچ  نآ  تسناد  خیش 
: تفگ دش و  نامیشپ  دوب 

(2)  . مرازیب دمحم  لآ  دمحم و  نانمشد  زا  نم  .منک  یم  هبوت  وت ، هاگرد  هب  متشاد ، لد  رد  نانیا  زا  هک  یضغب  زا  نم  ایادخ ،

ناریسا رفس  دروآ  هر 

هب مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ناگدنامزاب  رفـس  تیمها  ربمایپ ، نادناخ  دضرب  راب  نایز  هدرتسگ و  تاغیلبت  همه  نیا  هب  هجوت  اب  کنیا 
هیرک هرهچ  دـندرب و  نیب  زا  ار  هدـننک  مومـسم  تاغیلبت  لاس  لـهچ  راـثآ  رفـس ، نیا  رد  ناـنآ  اریز  ددرگ ، یم  نشور  یبوخ  هب  ماـش 
تفگ ناوت  یم  هک  يروط  هب  دنتخاس ، قیاقح  هجوتم  رادیب و  ار  ماش  مدرم  هتفخ  راکفا  دندرک و  یفرعم  یبوخ  هب  ار  يوما  تموکح 

! دشاب هداد  ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  تیرومأم  هک  دنتشاد  ار  حتاف  یشترا  مکح  هنیدم  هب  تشگ  زاب  ماگنه 

ماما مایق  ناروآ  مایپ  هک  یتیرومأم  تلاسر و  تمظع  هک  نآ  يارب  اج  نیا  رد 

203 ص : 

.33 بازحا : هروس  [ 1 - ] 1
یلتق یف  فوهللا  سوواط ، نب  دیـس  ص61 ; ج2 ، يوامس ، دمحم  خیـش  قیلعت : قیقحت و  نیـسحلا ، لتقم  یمزراوخ ، بطخا  [ 2 - ] 2

ص 66. مالسلا ،) هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  یناگدنز  رفعجدیس ، يدیهش ، رتکد  ص74 ; فوفطلا ،
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: مینک هراشا  یخیرات  هنومن  ود  هب  تسین  تبسانم  یب  ددرگ  نشور  ًالماک  دنداد ، ماجنا  مالسلا ) هیلع  ) نیسح

هّرح هعجاف  رد  تماما  نادناخ  تینوصم  . 1

زکرم هک  زین  هنیدـم  رهـش  كدـنا  كدـنا  یمالـسا ، روـشک  رگید  قطاـنم  اـب  ناـمز  مه  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  تداهـش  زا  سپ 
« قشمد  » هب ار  رهـش  ناگرزب  زا  یهورگ  دیـشیدنا و  يریبدـت  دوخ  نامگ  هب  هنیدـم  مکاح  .دـمآ  ناجیه  هب  دوب ، ربمایپ  نادـنواشیوخ 
زا تعاطا  هب  ار  مدرم  هنیدم  هب  تشگزاب  رد  دـیاش  ات  دـنوش  رادروخرب  يو  محارم  زا  دـننیبب و  ار  ناوج  هفیلخ  کیدزن  زا  ات  داتـسرف 

.دننک قیوشت  يو 

يور شیپ  درک ، یم  تیاـعر  ار  مالـسا  رهاـظ  هن  دوـب و  رادروـخرب  یـشیدنارود  ریبدـت و  زا  هن  تشاد ، یتـسرد  تیبرت  هن  هک  دـیزی 
ماش زا  هک  نیمه  هنیدـم  ناگدـنیامن  .تخادرپ  عرـش  فالخ  ياهراک  يزاـب و  گـس  يراوخ و  با  رـش  هب  زین  هنیدـم »  » ناگدـنیامن
ماما هفیلخ و  دناوت  یمن  یـسک  نینچ  تسا و  قساف  زاب و  گس  هراوخ و  بارـش  يدرم  دیزی  دـنتفگ : دـندروآرب و  ناغف  دنتـشگزاب ،
نیا نوچ  .دندرک  نوریب  رهش  زا  ار  يوما  نادناخ  رهش و  مکاح  مدرم ، تفرگ و  ارف  ار  رهش  رسارس  شروش  ماجنارس  .دشاب  ناناملسم 

نآ ریما  دوب ، هدروخلاس  يدرم  هک  ار  هَبْقُع » نب  ِملـسُم   » درک و هنیدـم  مدرم  یبوکرـس  رومأـم  ار  يرگـشل  دـیزی  دیـسر ، ماـش  هب  ربخ 
ماش نایهاپس  .دندش  میلست  دنداد و  فک  زا  تمواقم  بات  رهش  نانکاس  يدنچ  زا  سپ  .درک  هرـصاحم  ار  هنیدم  ملـسم  .درک  رگـشل 

زا دندرک و  ماع  لتق  ار  هنیدم  زور  هس 

هک راد  هدنز  بش  اسراپ و  راد و  نید  نادرم  هچ  .دنداتسیان  زاب  يراک  تشز  چیه 

نیا زا   . (1) دندـنامن نمیا  یـشحو  موق  نیا  زواـجت  زا  هک  نارتـخد  ناـنز و  هچ  تسکـش و  مهرد  هک  اـه  تمرح  هچ  دـندش ، هتـشک 
.دوش یم  دای  هّرح »  » نایرج مان  هب  خیرات  رد  هعجاف ،

204 ص : 

ص170. نایوما ، نایاپ  ات  مالسا  یلیلحت  خیرات  رفعج ، دیس  يدیهش ، رتکد  [ 1 - ] 1
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ناملـسم هداوناخ  اه  هد  تهج  نیمه  هب  دـنام و  نوصم  ضرعت  زا  مشاه  ینب  نیدـباعلا و  نیز  ماما  هناـخ  گرزب ، هعجاـف  نیا  رد  اـّما 
.دنتفای تاجن  رطخ  زا  هدش و  هدنهانپ  ترضح  نآ  هناخ  هب  رهش ، هرصاحم  تدمرد 

: دسیون یم  يربط » »

: تفگ ودب  داتسرف  هنیدم  هب  ار  هبقع  نب  ملسم  دیزی ، هک  یماگنه 

(1) .نک راتفر  یکین  هب  يو  اب  راد و  زاب  وا  زا  تسد  تسا ، هتشادن  یتلاخد  نایشروش  راک  رد  نیسحلا  نب  یلع 

: دسیون یم  زین  دیفم »  » خیش

کیدزن ار  وا  دش  رـضاح  نیـسحلا  نب  یلع  یتقو  .تساوخ  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  دش  هنیدم  دراو  یتقو  هبقع  نب  ملـسم 
زا ار  وـت  باـسح  و  منک ، شـشخب  یکین و  وـت  هب  هک  تـسا  هدرک  شرافـس  ارم  نینمؤـملاریما  تـفگ : درک و  مارتـحا  دـناشن و  دوـخ 
وا هب  دینک و  نیز  وا  يارب  ارم  رتسا  تفگ : دوخ  نایفارطا  هب  ملسم  هاگ  نآ  .تفگ  ساپس  ار  وا  نیـسحلا  نب  یلع  .مزاس  ادج  نارگید 
رد رگا  و  میدـنکفا ، تمحز  هب  اج  نیا  هب  تندـمآ  ببـس  هب  ار  امـش  میدـیناسرت و  ار  نانآ  ایوگ  درگرب ، تا  هداوناخ  نایم  هب  تفگ :

(2) .میداد یم  هلص  ار  وت  یتسه ، راوازس  هک  نانچ  دوب ، يزیچ  ام  تسد 

هیلع ) نیـسحلا نب  یلع  هک  دوب  نآ  ملـسم  راتفر  للع  زا  یکی  هک  تسین  کـش  تفگ ، میهاوخ  مراـهچ  ماـما  هریـس  رد  هک  یلئـالد  هب 
نب نیـسح  تداهـش  هک  تسا  مّلـسم  زین  نیا  اما  تشگن ; ناتـسادمه  نایـشروش  اب  دیـشک و  رانک  ار  دوخ  شروش ، زاغآ  زا  مالـسلا )

راکفا راـشف  تحت  گرزب  تیاـنج  نیا  تلع  هب  يو  تموکح  زونه  دوب و  هدـش  ماـمت  نارگ  دـیزی  تموکح  يارب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
.دزاس رت  ماندب  ار  دوخ  تماما ، نادناخ  رازآ  اب  تساوخ  یمن  دیزی  ور  نیا  زا  دوب ، یمومع 

205 ص : 

ص421. ج7 ، كولملاو ، ممألا  خیرات  [ 1 - ] 1
ص260. داشرإلا ، [ 2 - ] 2
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جاجح هب  ناورم  نب  کلملادبع  روتسد  . 2

: دسیون یم  یبوقعی » »

دوخ اریز  نکن ، هدولآ  بلاطوبا  نادنزرف  نوخ  هب  ارم  تشون : دوب ، زاجح  مکاح  يو  فرط  زا  هک  جاجح »  » هب ناورم  نب  کلملادبع 
(1) .دنداتفارب دنداتفا ، رد  نانآ  اب  نایفسوبا )  ) برح نادناخ  نوچ  هک  مدید 

هعجاف زا  سپ  لاـس  جـنپ  وا  هک  میناد  یم  زین  (2)و  دوب يوما  رادمتـسایس  شوه و  اب  يافلخ  زا  کلملادـبع  میناد ، یم  هک  اـج  نآ  زا 
اب نایفـسوبا ، نادـناخ  هک  دـهد  یم  ناشن  روتـسد  نیا  اریز  میرب ، یم  یپ  فارتعا  نیا  شزرا  تیمها و  هب  دیـسر ، تموکح  هب  البرک 

نانآ يارب  يدبا  نعل  یهایـسور و  زج  دندشن و  بایماک  دوخ  موش  فادها  رد  دندروآ ، دراو  بلاط  یبا  نامدود  هب  هک  يراشف  همه 
.دنامن يزیچ 

نایوما يرکف  هناوتشپ  ندیبوک  مهرد 

يرکف و هناوتـشپ  کی  هب  زاین  هرخالاب  دنـشاب ، هتـشاد  روز  هزادنا  ره  رگمتـس  ياه  تموکح  اه و  تردق  يرـشب ، عماوج  رد  ًالومعم 
دوجوم عضو  رگ  هیجوت  یـسایس و  يداصتقا و  ماظن  هاگ  هیکت  هک  دنراد  زاین  يداقتعا  ماظن  کی  هب  ینعی  دنراد ، یتدـیقع  یفـسلف و 

يرکف و رازبا  دنمزاین  مدرم ، رب  یسیلپ  یماظن و  هطلس  رازبا  رانک  رد  هراومه  رگمتس  مکاح  ياه  تردق  رگید ، ریبعت  هب  .دشاب  اه  نآ 
ات دنتسه  زین  یناور 

206 ص : 

خیـش صاصتخإلا »  » باتک رد  بلطم  نیا  زیزعلادبع .) نب  رمع  تموکح  نامز  ثداوح  نمـض   ) ص49 ج3 ، یبوقعی ، خیرات  [ 1 - ] 1
یلو اـمل  تسا : هدـش  لـقن  تروـص  نیا  هب  مالـسلا ) هـیلع  ) قداـص ماـما  زا  ص119  ج46 ، راونــــألاراحب ،  رد  زین  ص315 و  دیفم ،

هللادـبع نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هیف : بتک  هدـیب ، هّطخ  ًاباتک و  جاجحلا  یلا  بتک  ءایـشألا ، هل  تماقتـساف  ناورم  نب  کلملادـبع 
مل اهیف  اوغلو  امل  نایفـس  یبا  لآ  تیأر  یناف  بلطملادـبع  ینب  ءامد  یبسحف  دـعب  اما  فسوی  نب  جاجحلا  یلا  ناورم  نب  کلملادـبع 

یخیرات مّلـسم  تایعقاو  هنوگ  نیمه  رد  هشیر  داتفارب ،» داتفارد ، هک  ره  یلع  لآ  اب  : » روهـشم لثم   ) ...مالـسلاو ًالیلق  ـالا  اهدـعب  اوثبلی 
(. دراد

ص122. هیمالسإلا ، لودلاو  هیناطلسلا  بادآلا  یف  يرخفلا  یقطقط ، نبا  [ 2 - ] 2
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ار دوخ  رب  مکاـح  ماـظن  دنـشاب و  تسرد  هشیدـناو  رکف  ياراد  یمدرم  مدرم ، رگا  اریز  دـنزاس ، دوخ  عیطم  مار و  یتـحار  هب  ار  مدرم 
هنوگ نیا  يارب  یتدـیقع  يرکف و  هناوتـشپ  کی  ترورـض  رظن  نیا  زا  دـنور ، یمن  نآ  راـب  ریز  زگره  دـننادب ، نئاـخ  دـساف و  ماـظن 

، هفـسلف کی  تروص  هب  اه ، هعماج  توافت  بسحرب  يرکف  هناوتـشپ  نیا  تسا  نکمم  هتبلا  .ددرگ  یم  نشور  یبوخ  هب  اـه  تموکح 
.دشاب یبهذم  هشیدنا  بهذم و  کی  تروص  هب  ای  و  مسیا »  » کی بتکم ، کی 

هعماج هعماج ، نوچ  و  دید ، یم  یتدیقع  يرکف و  هناوتشپ  نینچ  دنمزاین  ًادیدش  ار  دوخ  زین  هیما  ینب  یمالـسا  دض  رابج و  تموکح 
.دنک ریدخت  یبهذم  تاغیلبت  هلـسلس  کی  اب  ار  مدرم  رکف  هدناشوپ و  یبهذم  تاهیجوت  اب  ار  دوخ  تایانج  دوب  ریزگان  دوب ، یمالـسا 

یم هچره  مدرم  راذـگب  دـنتفگ : یم  ناشتایانج  ربارب  رد  و  دـندوب ، توافت  یب  مدرم  يرواد  هب  تبـسن  هیما  ینب  هک  مینک  لایخ  دـیابن 
دریذپب یمومع  ناهذا  ات  دنتـشاد  اه  هشیدنا  راکفا و  هلـسلس  کی  ياقلا  هب  زاین  مدرم  راکفا  لافغا  ماقم  رد  نانآ  هن ، .دنیوگب  دنهاوخ 

.دوش ظفح  دیاب  نیا  ربانب  و  تسا ، عضو  نیرتهب  دوجوم  عضو  هک 

ییارگربج

دنهاوخ یم  رابج  ياه  تموکح  تقو  ره  ًالومعم  .تسا  ییارگربج  جیورت  نانآ ، نتخاس  مار  مدرم و  راکفا  ریدخت  ياه  هار  زا  یکی 
راک هک  دننک  یم  نیقلت  يراکره  ربارب  رد  دـننک ، یم  دنتـسم  ادـخ  هب  ار  زیچ  همه  ینعی ، دـنوش ; یم  ارگربج  دـننک ، هیجوت  ار  دوخ 

.دوشب روج  نیا  هک  تشاذـگ  یمن  شدوخ  ادـخ  دـش و  یمن  روج  نیا  دوبن ، ییادـخ  تحلـصم  رگا  و  دـش ، روج  نیا  هک  دوـب  ادـخ 
(1)! دشاب دیابن  هک  تسا  نامه  تسین ، هچ  نآ  دشاب و  دیاب  هک  تسا  نامه  تسه ، هچ  نآ  هک  تسا  نیا  ییارگربج  قطنم 

207 ص : 

ص312 313. ج1 ، ینیسح ، هسامح  یضترم ، يرهطم ، دیهش ) داتسا  [ ) 1 - ] 1
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دنتـشاد شـشوک  ییارگربج  جیورت  اب  نانآ  دوب ، ییارگربج  قطنم  هیما  ینب  تموکح  یتدیقع  رکف ي و  ياه  هناوتـشپ  زا  یکی  ًاقیقد 
.دننک هفخ  هفطن  رد  ار  مدرم  یلامتحا  ضارتعا  هنوگره 

.دندرک یم  تیامح  جـیورت و  هیربج »  » هقرف زا  ناملـسم ، مدرم  مایق  زا  يریگولج  دوخ و  تموکح  ياه  هیاپ  تیبثت  روظنم  هب  نایوما 
دنتـشاد هدیقع  دندوب و  لمع  ماقم  رد  ناسنا  يدازآ  هدارا و  تیرح  هب  دـقتعم  هقرف  نیا  .دـندوب  هجاوم  هیردـق »  » ذوفن رطخ  اب  نایوما 

راتفر لمع و  هوحن  باختنا  رد  نوچ  (1) و  دنک یم  باختنا  دوخ  لیم  هب  دریگ ، یم  شیپ  یگدنز  رد  هک  ار  یلمع  عونره  ناسنا  هک 
.دشاب یم  تیلوئسم  مزلتسم  ًاعبط  یتیرحره  اریز  تسا ، لوئسم  دوخ  لامعا  ربارب  رد  تسا ، دازآ 

ناربهر ناوریپ و  ور  نیا  زا  .دش  یم  بوسحم  یگرزب  رطخ  دندوب ، كانمیب  ناملـسم  تلم  تفلاخم  زا  هک  نایوما ، يارب  بهذم  نیا 
هنیمز رد  ربج  بهذم  اریز  دـندرک ، یم  يراد  بناج  دوب ، نآ  لباقم  هطقن  تسرد  هک  ربج ، بهذـم  زا  هداد  رارق  راشف  ریز  ار  هیردـق 

مه ردق  ره  نانآ ، ياهراک  نایوما و  دوجو  تفگ : یم  مدرم  هب  بهذم  نیا  .تشاد  شزاس  نایوما  ياه  فدـه  اب  یـسایس ، تازرابم 
هدیاف چیه  اه  نآ  اب  تفلاخم  نیاربانب  دشاب ! یمن  لیدبت  رییغت و  لباق  هجوچیه  هب  تسین و  یهلا  ریدقت  زج  دشاب ، هناملاظ  اوران و  هک 

قبط دنک ، یم  وا  هچره  هک  دنک  هیجوت  وحن  نیدب  تلم  ربارب  رد  ار  دوخ  لامعا  ات  درک  یم  ربج  بهذـم  هب  رهاظت  هیواعم  .درادـن  يا 
هب یهانگ  چیه  باکترا  تسا ، یمالسا  هفیلخ  هیواعم  نوچ  هوالع  هب  درادن ، دوجو  نآ  رییغت  يارب  یهار  چیه  تسا و  یهلا  تاردقم 

! دوب دهاوخن  وا  اب  تفلاخم  زوجم  دنز و  یمن  همطل  وا  ماقم 

ریاس وا و  .درک  یمن  تلفغ  دـشاب ، هتـشاد  رب  رد  وا  يارب  ربج  بهذـم  دوب  نکمم  هک  یمهم  عفانم  زا  هیواعم  لثم  یـصخش  تسادـیپ 
رد اه  نآ  هک  دنتسناد  یم  زاب  تسا و  لمحت  لباق  ریغ  ناناملسم  يارب  اه  نآ  تموکح  هک  دنتسناد  یم  یبوخ  هب  نایوما 

208 ص : 

ص284. مالسإلا ، رجف  دمحا ، نیما ، [ 1 - ] 1
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یم زین  دنـشاب و  یم  هانگ  یب  راگزیهرپ و  دارفا  لتاق  ربمایپ و  نادـناخ  نمـشد  راـک و  بیرف  تشم  کـی  تلم ، دارفا  زا  يرایـسب  رظن 
هک دشاب  يا  هدیقع  رگا  هک  دنتسناد 

ردقم لوا  زور  زا  دنوادخ  دیوگ : یم  مدرم  هب  هک  یبهذم  تسا ; ربج  بهذم  درادـب ، زاب  ناشلامعا  اه و  نآ  دـضرب  مایق  زا  ار  مدرم 
ذوفن ور  نیا  زا  .تسین  ادخ  یمتح  ریدقت  هجیتن  زج  اه  نآ  راتفر  لامعا و  نیاربانب  دنـسرب ، تموکح  هب  نادـناخ  نیا  هک  تسا  هدرک 

(1) .دوب اه  نآ  تموکح  نایوما و  عفن  هب  ًالماک  ناناملسم  نهذ  رد  دیاقعو  راکفا  نیا 

يریدخت تایبدا  زا  يرادرب  هرهب 

هداعلا قوف  ذوفن  زا  هیواعم  .دـش  یم  يرادرب  هرهب  زین  رعـش  رـصنع  زا  هتـشذگ ، ینید  تاهیجوت  رب  هوالع  راکفا ، نیا  دـییأت  روظنم  هب 
هب يدـعب  يوما  ياـفلخ  نینچمه  هیواـعم و  .تسج  یم  دوس  دوخ  عماـطم  دربشیپ  روظنم  هب  یمومع ، راـکفا  رد  دوخرـصاعم  يارعش 

دنداد و یم  شوگ  تیاضر  یلاحشوخ و  اب  دندرک ، یم  یفرعم  یهلا  تیـشم  ریدقت و  دولوم  ار  اه  نآ  تموکح  هک  ییارعـش  راعـشا 
نارودزم .دشاب  هتـشادن  هیما  ینب  دضرب  مایق  ناکما  ینامیااب  درف  چیه  ات  دندومن  یم  راداو  يراعـشا  نینچ  ندورـس  هب  ار  اه  نآ  یتح 

، ددرگ عیاش  تلوهـس  هب  مدرم  هدوت  ماوع و  نایم  رد  هک  دنزیرب  ییاه  بلاق  رد  ار  هیواعم  صوصخم  راکفا  دنتـشاد  تیرومأم  هیواعم 
(2) .رعش هلیسوهب  هاوخ  دشاب و  ربمایپ  نابز  زا  یتایاور  لقن  هلیسوهب  هاوخ 

دایز رسپ  خاک  رد  مالسلا ) اهیلع   ) بنیز ترضح 

ادـخ تساوخ  ار  دـیزی  يرهاظ  يزوریپ  دـندرک و  غیلبت  هب  عورـش  شور ، نیا  زا  هدافتـسا  اب  دـیزی ، نارودزم  اروشاـع  هثداـح  زا  سپ 
.دندرک دادملق 

هفوک گرزب  دجسم  رد  ار  مدرم  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تداهش  زا  سپ  دایز » نب  هللادیبُع  »

209 ص : 

ص 135 137. یئاوشیپ ، يدهم  همجرت  مالسلا ) هیلع  ) نیسح بالقنا  یبایزرا  يدهم ، دمحم  نیدلا ، سمش  [ 1 - ] 1
ص137 140. باتک ، نامه  نیدلا ، سمش  [ 2 - ] 2
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: تفگ تفرگ و  دوخ  هب  یبهذم  هفایق  وا  .دناسرب  اه  نآ  عالطا  هب  ار  هیضق  ات  درک  عمج 

«: باَّذَکلا نب  َباّذکلا  َلَتَق  ُهَعاَیْشَأ َو  نینمؤملاریما َو  َرَصَن  َّقَحلا َو  َرَهْظَأ  يِذَّلا  ِهّلل  ُدْمَْحلَا  »

(1) تشک !! ار  وگ  غورد  رسپ  وگ  غورد  درک و  يرای  ار  شناوریپ  و  دیزی )  ) نینمؤملاریما درک و  زوریپ  ار  قح  هک  ار  ادخ  شیاتس 

نیا دندوب ، هاگآ  نمـشد  یغیلبت  درگـش  زا  هک  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  و  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح  ًالباقتم  اما 
لوئـسم ار  نایدیزی  دیزی و  دـندیبوک و  ار  نآ  تدـش  هب  دوخ  ّلدتـسم  نیتم و  نانخـس  اب  هداد  رارق  فدـه  ار  هیما  ینب  يرکف  هاگیاپ 

دراو ار  ینیـسح  ناکدوک  نانز و  هک  دوب  یماگنه  رکفت ، ود  نیا  دروخرب  ياـه  هولج  زا  یکی  .دـندرک  یفرعم  ناـشتایانج  لاـمعا و 
.دندرک دایز  نب  هللادیبُع  خاک 

.دنراذگب شربارب  رد  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هدیرب  ِرـس  داد  روتـسد  داد و  بیترت  یمومع  رادید  دوخ  خاک  رد  هللادیبع  زور  نآ 
نانز و تشاد و  نت  هب  ار  دوخ  ياه  ساـبل  نیرت  شزرا  مک  هک  یلاـحرد  بنیز ، .دـندومن  خاـک  دراو  ار  ناـکدوک  ناـنز و  هاـگ  نآ 
وا هب  شمـشچ  هللادیبع  .تسـشن  يا  هشوگ  رد  انتعا  یب  دـش و  سلجم  دراو  سانـشان  تروص  هب  دـندوب ، هتفرگ  ار  وا  فارطا  نازینک 

؟ تسیک دنا ، هدش  عمج  شدرگ  نانز  رگید  هدیشک و  رانک  ار  دوخ  هک  نز  نیا  دیسرپ : داتفا و 

هللا یلـص  ) مالـسا ربمایپ  رتخد  همطاف ، رتخد  بنیز  وا  تفگ : نازینک  زا  یکی  .درک  رارکت  ار  دوخ  لاؤس  هللادیبع  .تفگن  خساپ  بنیز 
.تسا هلآو ) هیلع 

: تفگ درک و  بنیز  هب  ور  هللادیبع 

(2) .داد ناشن  ار  امش  تعدب  ندوب  غورد  تشک و  تخاس و  اوسر  ار  هداوناخ  امش  هک  ار  ادخ  شیاتس 

: داد خساپ  بنیز 

یمارگ تسام ) نادناخ  زا  هک   ) دوخربمایپ هطساو  هب  ار  ام  هک  ار  ادخ  شیاتس 
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ینعی  ) دننارگید میتسین ، ام  راکدب  و  دیوگ ، یمن  غورد  راکدـب ، زج  دوش و  یمن  اوسر  قساف  زج  .دـینادرگ  كاپ  يدـیلپ  زا  تشاد و 
(1) .تسا دنوادخ  صوصخم  شیاتس  و  دیتسه ) تا  هتسد  راد و  وت و 

!؟ درک هچ  تنادناخ  اب  ادخ  يدید 

دوخ هاگمارآ  يوس  هب  هدرک و  تعاطا  زین  اه  نآ  دنوش و  هتـشک  دوب  هتخاس  ردقم  ادخ  هک  دـندوب  یناسک  نانآ  مدـیدن ! ییابیز  زج 
تیاکـش و ادـخ  هاگرد  هب  وت ، زا  نانآ  دـنک و  یم  ور  هب  ور  مه  اـب  زیخاتـسر ) زور  رد   ) ار ناـنآ  وت و  دـنوادخ  يدوز  هب  دـنتفاتش و 

! هناجرم رسپ  يا  دنیشنب  تیازع  هب  تردام  دش ، دهاوخ  زوریپ  یسک  هچ  زور  نآ  هک  رگنب  کنیا  درک ، دنهاوخ  یهاوخداد 

نیگمشخ تخس  درک ) باطخ  هناجرم  ینعی  شماندب  گرزب  ردام  مان  اب  ار  وا  هک  نیا  زا  بنیز و  دنت  حیرص و  نانخس  زا   ) دایز رسپ 
هب ار  نز  یسک  تسا و  نز  کی  نیا  ریما ! تفگ : ثیرح » نب  ورمع   » مان هب  نارضاح  زا  یکی  .دریگب  هناملاظ  میمـصت  تساوخ  دش و 

.دنک یمن  هذخأوم  شنانخس  رطاخ 

: تفگ بنیز  هب  باطخ  رگید  راب  دایز  رسپ 

.داد افش  تَشِکرس  رگ و  شروش  نادناخ  نیسح و  تنامرفان  ردارب  ندش  هتشک  اب  ار  ملد  ادخ 

: تفگ بنیز 

 . يا هتفای  افش  انامه  تسوت ، يافش  هیام  راک  نیا  رگا  يدروآ ، رد  ارم  هشیر  يدرک و  عطق  ارم  لاهن  یتشک ، ارم  رتهم  مسق  مناج  هب 

هب تسا ، زادرپ  نخـس  شردپ  لثم  مه  نیا  تفگ : ازهتـسا  مشخ و  اب  دوب ، هتفرگ  رارق  بنیز  مالک  یئاویـش  ریثأت  تحت  هک  دایز  رـسپ 
.تفگ یم  عجس  هب  نخس  دوب و  رعاش  زین  تردپ  مدوخ  ناج 

: تفگ بنیز 
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(1) )؟ تسا نتفگ  عجس  تقو  هچ  الاح  ( ؟ راک هچ  ییوگ  عجس  اب  ار  نز 

هب وا  رگا  اریز  تسا ، هدـش  اوسر  دروخب ، تسکـش  یماظن  ههبج  رد  رهاـظ  بسحرب  سکره  هک  دـنک  دومناو  تساوخ  یم  داـیز  نبا 
.دش یم  بلاغ  یماظن  ههبج  رد  دوب ، قح 

، دیبوک مهرد  ار  وا  يرکف  هاگیاپ  دیوگ ، یم  نخس  یهاگدید  هچ  زا  دایز  رسپ  تسناد  یم  یبوخ  هب  هک  مالسلا ) اهیلع  ) يربک بنیز 
مالعا بنیز  .يرهاظ  تردق  هن  تسا ، یبلط  تقیقح  یبوج و  تقیقح  تلیـضف ،» فرـش و   » رایعم هک  درک  مالعا  شنانخـس  نیا  اب  و 

.دوش فرحنم  قح  زا  دنک و  متس  ملظ و  هک  تسا  یسک  اوسر  دوش ، یمن  اوسر  هدش  دیهش  ادخ  هار  رد  هک  یسک  هک  درک 

هبال زجع و  دزیرب و  کشا  دیآ ، رد  وناز  هب  هنعط ، کی  اب  هداد ، تسد  زا  زیزع  و  هدید ، تبیصم  ِبنیز  تشاد  راظتنا  دایز  نب  هللادیبُع 
.دیبوک مهرد  ار  شرورغ  تسکش و  شناهد  رد  ار  وا  نانخس  ( مالسلا اهیلع  ) لد ریش  بنیز  اما  دنک !

، دشاب هدیسر  تداهش  هب  شرسپ  دنشاب ، هتشک  ار  وا  ردارب  تفه  ای  شـش  هک  تفای  ناوت  یم  ار  ینز  مادک  رـشب  خیرات  رد  یتسار ، هب 
هدرکریـسا شناگدازردارب  نارهاوخ و  همه  اب  ار  وا  سپـس  دنـشاب و  هدنارذگ  غیت  مد  زا  ار  وا  ناگدازومع  ناگدازردارب و  زا  رفن  هد 

تموکح زکرم  هک  يرهش  رد  مه  نآ  دنک ، عافد  دوخ  نادیهش  دوخ و  قح  زا  يراتفرگ  يریـسا و  لاح  رد  دهاوخب  هاگ  نآ  دنـشاب ،
هدوب نکاس  اج  نامه  ار  دوخ  تفـالخ  نارود  زا  لاـس  راـهچ  دودـح  رد  شردـپ  هک  يا  هموکحلاراد  رد  هدوب و  شردـپ  تفـالخ  و 

اب هکلب  دشابن ، دنم  هلگ  تسا  هدمآ  يو  رـس  رب  هچ  نآ  زا  اهنت  هن  یگدرـسفا ، یتحاران و  تابجوم  همه  نیا  اب  عضو و  نیا  اب  و  تسا ،
نیمه يارب  دنا  هدیـسر  تداهـش  هب  ام  نادرم  رگا  میا ، هدیدن  شیوخ  تبغر  لیم و  فالخ  رب  يزیچ  ام  هک  دـیوگب  تحارـص  لامک 

یبوخ هب  ار  شیوخ  ییادخ  هفیظو  نانآ  هک  نونکا  تسا ، رطاخ  بارطضا  ینارگن و  ياج  دشاب  نیا  زج  رگا  دندوب و  هدمآ  راک 
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ام زا  يراک  هچ  مییوگ  ساپـس  رکـش و  قیفوت  نیا  رب  ار  ادـخ  هک  نیا  زج  دـنا ، هدروآ  تسد  هب  ار  تداهـش  راختفا  دـنا و  هداد  ماجنا 
؟(1) تسا هتسیاش 

هفوک رد  مالسلا ) اهیلع   ) بنیز ترضح  هبطخ 

( مالـسلا هیلع  ) یلع تموکح  زکرم  شیپ  لاس  تسیب  ات  هک  تسا  يرهـش  هفوک  دراد ، قرف  یلیخ  قشمد  اب  هفوک  تسا ، هفوک  اج  نیا 
گنچ زا  يدازآ  ناهاوخ  یمالـسا و  لدـع  تموکح  بلاط  دـننایقارع  زا  یـشخب  هک  اـج  نیا  مدرم  .دوب  نایعیـش  زکرم  اـج  نیا  .دوب 

تورث و يدام و  یگدنز  مه  نانیا ، دنزادرپب ! ار  یتمعن  نینچ  هب ) یبایتسد   ) ياهب دنتسین  رـضاح  اما  دنتیب ، لها  هاوخاوه  نارگمتس و 
زا تسد  دـننیبب ، رطخ  رد  ار  ناشعفانم  ای  دوش ، دراو  نانآ  رب  يراشف  رگا  اما  نارگمتـس ، غوی  زا  يدازآ  مه  و  دـنهاوخ ، یم  تساـیر 
اب ار  ربمغیپ  رسپ  وس  کی  زا  دنتسه ، ینورد  داضت  یعون  راتفرگ  دنراد ، هنوگ  ود  یتیصخش  نانیا  دنـشک ! یم  دوخ  ياه  نامرآ  همه 

هکلب دننک ، یم  شومارف  ار  دوخ  هدعو  اهنت  هن  دوش ، یم  دراو  نانآرب  راشف  نوچ  رگید  يوس  زا  و  دننک ، یم  توعد  ترارح  روش و 
هیلع ) یلع نب  نیسح  لتق  اب  هک  تفگ  دیاب  تخاس ، ناشیاهاطخ  هجوتم  دیاب  درک ، رادیب  ار  نانیا  دیاب  سپ  دندنب ، یم  وا  لتق  هب  رمک 

.دنا هدش  بکترم  یگرزب  تیانج  هچ  مالسلا )

، درک یم  زواجت  لاس  یـس  زا  نانآ  نس  هفوک  رد  هک  ینانز  اریز  تسا ، بنیز  هدهع  هب  رت  شیب  نانز  نایم  زا  يزاسرادیب ، هفیظو  نیا 
تمشح یلع و  هدید  رد  ار  وا  تمرح  دندوب و  هدید  رهش  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تموکح  نارود  رد  شیپ  لاس  تسیب  ار  بنیز 

راب ّتقر  هنحص  ندید  کنیا  دوب ، انشآ  يا  هرهچ  نانآ  يارب  بنیز  دندوب ، هدرک  هدهاشم  شیوخ  نارهوش  ناردپ و  مشچ  رد  ار  يو 
تبحـص هب  درک  عورـش  دومن ، هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  بنیز  .درک  یم  هدـنز  ار  هتـشذگ  تارطاخ  ناریـسا ، لـیخ  رد  بنیز  يریـسا 

تبحص مالسلا ) هیلع  ) یلع ییوگ  دندینش ، ییانشآ  يادص  مدرم  ندرک ،

213 ص : 
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؟ تسا یلع  رتخد  ای  دنز  یم  فرح  هک  تسا  یلع  نیا  یتسار  .دوب  یلع  يادص  ادص ، )و  مالسلا هیلع  ) یلع هرجنح  هرجنح ، درک ، یم 
.تفگ یم  نخس  هک  دوب  يربک  بنیز  وا  يرآ 

برع و ناوناب  غیلب  نانخـس  زا  يا  هعومجم  هک  ءاسنلا » تاغالب   » باتک رد  ( 204.280 « ) روفیط نبا   » هب فورعم  رهاط  یبا  نب  دـمحا 
: دسیون یم  تسا ، عبانم  نیرت  یمیدق  زا  یکی  مالسا و 

هفوک نانز  مدـید  .مدـش  هفوک  دراو  دوب ، ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح لتق  لاس  هک  کی  تصـش و  لاس  رد  دـیوگ : یم   (1)« يدسا میدخ  »
نب یلع  .دوب  هتخاس  ناوتان  فیعض و  ار  وا  يرامیب  هک  مدید  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  دننک و  یم  هیرگ  هدز  كاچ  نابیرگ 
!؟ تشک ار  ام  امش  زج  یسک  هچ  سپ  دینک !؟ یم  هیرگ  ام  ( تبیصم تیمولظم و   ) رب هفوک  لها  يا  تفگ : درک و  دنلب  رس  نیسحلا 

اه هنیـس  رد  اه  سفن  وا  هراشا  اـب  دیـشاب ! شوماـخ  هک  درک  هراـشا  مدرم  هب  تسد  اـب   (2) مالـسلا ) اهیلع  «) موثلک ما   » ماـگنه نیا  د ر 
هدیدن وا  زا  رت  حیـصف  ار  ایح  بجح و  اب  ینز  نم  درک ، نخـس  هب  عورـش  هاگ  نآ  .تشگ  شوماخ  اهرتش  گنز  يادص  دـش ، سبح 

: دوب نینچ  بنیز  نانخس  تفگ ، یم  نخس  مالسلا ) هیلع  ) یلع نابز  زا  ییوگ  ما ،

ار نز  نآ  امش  ددرگن ! هدیرب  هنیس  زا  ناتاه  هلان  زگره  دابم ! یهت  کشا  زا  ناتاه  هدید  زگره  راک ! تنایخ  راّکم  مدرم  هفوک ! مدرم  »
دنگوس هن  تسا و  یجرا  ار  امـش  نامیپ  هن  درک ، یم  هراپ  ار  دوخ  ياه  هتـشر  راـبکی  هب  تشر ، یم  تشاد  هچنآ  نوچ  هک  دـینام  یم 

امش دیراد ؟ هچ  نتخاس  نانمشد  اب  ناهن  رد  و  نتفگ ، قلمت  ناکزینک  دننام  نایع  رد  زج  ییاتـسدوخ ، زج  فال ، زج  يرابتعا ! ار  امش 
هچ .دنشاب  هدودنا  نادب  ار  يروگ  هک  دیتسه  یجنگ  دننام  دشاب و  هتـسر  ینیگرـس  هدوترب  هک  دینام  یم  ار  يا  هزات  رت و  زبس و  هایگ 

يا هشوت  دب 

214 ص : 

میدخ تروص  هب  مه  ءاسنلا ،» تاغالب   » هخسن رد  تسا و  هدش  رکذ  يدسا » میزخ  نب  ریشب   » هبطخ يوار  فوهل ،»  » باتک رد  [ 1 - ] 1
.تسا هدش  لقن  مادخ ، تروص  هب  مه  و 

( مالـسلا هیلع  ) یلع گرزب  رتخد  مالـسلا ) اـهیلع  ) يربک بنیز  دوصقم  دوش ، داـی  قلطم  تروص  هب  موثلک  ما  اـج  ره  ًـالومعم  [ 2 - ] 2
تسا
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! دیتسه نتـسیرگ  راوازـس  هک  دینک  هیرگ  ادخ  هب  يرآ  دینک ؟ یم  هیرگ  خزود ! باذع  ادـخ و  مشخ  دـیدرک : هدامآ  ناهج  نآ  يارب 
! دیدنخب مکو  دییرگب  شیب 

ربمغیپ رسپ  نتـشک  زا  رتدب  یگنن  هچ  .دش  دهاوخن  هتـسش  بآ  چیه  اب  هک  یگنن  دییرگن ؟ ارچ  دیدیرخ ، دوخ  يارب  هک  یگنن  نینچاب 
هتشذگ راب  کی  هب  دینکفیب ! ورف  ار  تلاجخ  رس  دیریمب ! .دوب  امش  هریت  زور  روای  امش و  هار  غارچ  هک  يدرم  تشهب !؟ ناناوج  دیس  و 

; هچ دینک ; یگدنز  یگتـسکشرس  يراوخ و  اب  دیاب  سپ  نیا  زا  دـیدرواین ! تسد  هب  زیچ  چـیه  هدـنیآ  يارب  دـیداد و  داب  رب  ار  دوخ 
.دزیرب مهرد  اه  هوک  دفاکشب و  نیمز  دتفا و  نیمزرب  نامسآ  تسا  کیدزن  هک  دیدرک  يراک  دیدیرخ ! دوخ  يارب  ار  ادخ  مشخ  امش 

یم دنتـسه !؟ یناسک  هچ  دیا ، هدروآ  رازاب  هچوک و  رد  هدرپ  یب  هک  نارتخد  نانز و  نیا  دیناد  یم  دیتخیر ؟ ار  ینوخ  هچ  دـیناد  یم 
.تسا هدرک  رپ  ار  ناهج  رـسارس  نآ  یتشز  هک  يراک  يا ،!؟ هناـقمحا  تشز و  راـک  هچ  دـیدرک !؟ هراـپ  ار  ادـخ  ربمغیپ  رگج  دـیناد 

.دوب دهاوخ  رت  تخس  زیخاتـسر  باذع  يراوخ  هک  دینادب  اما  دکچ ،؟ یم  نیمز  رب  نوخ  ياه  هرطق  نامـسآ  زا  هک  دینک  یم  بجعت 
نوخ اـما  دـهد ، یمن  يروف  ار  هاـنگ  رفیک  ادـخ  دیـشابن ، هدوسآ  دـنک ، یمن  رفیک  دـیدرک  هک  یهاـنگ  هب  ار  امـش  ادـخ  نونکا ، رگا 

«. دراد ار  زیچ  همه  باسح  ادخ  دراذگ ، یمن  رفیک  یب  مه  ار  نامولظم 

ار همه  تفرگ ، یم  ورین  ادـخ  هب  ناـمیا  زا  جاوم  ییاـیرد  زا  و  دـمآ ، یم  رب  هتخوس  یلد  زا  اویـش  تاراـبع  نینچ  اـب  هک  نانخـس  نیا 
زا يدرم  زیمآ  تربع  زیگنا و  مغ  هنحص  نانچ  رد  .دندروخ  یم  غیرد  هدیزگ ، نادند  هب  تمادن  تشگنا  ناگدنونـش  .درک  نوگرگد 

: دناوخ نومضم  نیدب  يرعش  دوب ، هدش  رت  هیرگ  زا  ششیر  هک  یفعج  ینب 

هداوناخ نیا  نادنزرف  نماد  رب  زگره  دننارسپ و  نیرتهب  نادناخ  نیا  نارسپ 
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(1)  . تسا هتسشنن  تلذم  ای  گنن  هکل 

دیزی خاک  رد  مالسلا ) اهیلع   ) بنیز ترضح 

دایز نبا  نارومأم  .درک  تکرح  ماش  تمـس  هب  ناریـسا  هلفاق  .دنتـسرفب  ماش  هب  نادیهـش  ياهرـس  هارمه  ار  ناریـسا  داد  روتـسد  دـیزی 
یم يرامش  هقیقد  دش ، یم  بوسحم  يزوریپ  حتف و  کیپ  هک  هلفاق ، نیا  ندیـسر  راظتنا  هب  ماش  راب  رد  .دندوب  نشخ  وخدنت و  رایـسب 
قرغ قشمد ، رهش  زور  نآ  .دیدرگ  رهش  دراو  یچاشامت  نارازه  نایم  رد  تاعاس  هزاورد  زا  ناریسا  ناوراک  ناخروم ، هتفگ  هب  .درک 

تشاذگ رس  تشپ  ار  اه  نابایخ  اه و  هچوک  تیعمج ، هوبنا  نایم  رد  ناریسا  هلفاق  دوب ! هتفرگ  نشج  ار  دیزی  يزوریپ  رورس ، يداش و 
.دش هقردب  دیزی  تموکح  دنلب  خاک  ات  و 

، دـیزی سلجمرد  .دوب  ناریـسا  رادـید  هدامآ  مامت  توخن  رورغ و  اب  تخت ، زارف  رب  دـیزی  هتـسشن و  صوصخم  هاگیاج  رد  نایرابرد ;
روضح یجراخ  ناگدنیامن  زا  یخرب  لیابق و  نارـس  روشک و  ناگرزب  اهنت  هکلب  تشادـن ، هار  سک  همه  هللادـیبع ، سلجم  فالخرب 

.دوب ساسح  مهم و  هداعلا  قوف  سلجم  تهج  نیا  زا  دنتشاد و 

، داتفا ربمایپ  نادناخ  ناریسا  هب  دیزی  مشچ  نوچ  .دنتفرگ  رارق  دوب ، هدش  هتفرگ  رظن  رد  هک  يا  هشوگ  رد  دندش و  خاک  دراو  ناریسا ،
اب وا  دعب  يا  هظحل  .دنداهن  یتشط  نایم  رد  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  رـس  ات  داد  روتـسد  دید ، هداتـسیا  دوخ  يور  شیپ  ار  نانآ  و 

هتفگ دوخ  ندوب  رفاک  نامز  رد  یمهس » يرعبز  نب  هللادبع   » هک ار  يراعشا  دز و  یم  ماما  ياه  نادند  هب  تشاد ، تسد  رد  هک  یبوچ 
: تفگ یم  نینچ  دناوخ و  یم  دوب ، یلهاج  ياه  هنیک  روآدای  دوب و 

ینامداش دندوب و  رضاح  سلجم  نیا  رد  زورما  دندید ، ار  جرزخ  هلیبق  ياهریت  دنزگ  دندوب و  رـضاح  ردب  رد  هک  نم  ناگرزب  شاک  »
ماقتنا میدناشچ و  ار  ردب  زور  رفیک  یلع  لآ  هب  دازیرم ! تسد  دیزی  دنتفگ  یم  دندرک و  یم 

216 ص : 
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(1) ...میتفرگ .» نانآ  زا  ار  دوخ 

( مالسلا اهیلع   ) بنیز ترضح  شورخ 

اما دومن ، یمن  تشز  نادـنچ  تفای ، یم  ماجنا  وا  نامرف  هب  هچ  نآ  ای  و  دوب ، هدـنرب  دـیزی  تفای ، یم  همتاخ  اج  نیمه  هب  سلجم  رگا 
هب درک ; رت  خلت  مه  رهز  زا  وا  ماک  رد  تشادـنپ ، یم  يداش  هیام  دـیزی  ار  هچ  نآ  دـبایب ; نایاپ  تروص  نیا  هب  راک  تشاذـگن  بنیز 

تنطلس ماش  مدرمرب  وا  مان  هب  دیزی  هک  دنتسه  يربمایپ  نامه  نارتخد  دنا ، هداتسیا  اپرـس  ناشیور  شیپ  هک  نانیا  داد : ناشن  نارـضاح 
: تفگ نینچ  دیزی  هب  باطخ  درک و  نخس  زاغآ  مامت  تماهش  تردق و  اب  بنیز  .دنک  یم 

اه نآ  دندناوخ و  یم  غورد  ار  ادخ  تایآ  هک  دوب  نیا  دندرک ، دب  رادرک  هک  نانآ  راک  نایاپ  هک : دـنا  هتفگ  تسار  شلوسر  ادـخ و 
.دندرک یم  هرخسم  ار 

نآ هب  رهش  نیا  زا  ناریسا  دننام  وت  روتسد  هب  ار  ام  یتفرگ و  گنت  ام  رب  ار  نامسآ  نیمز و  فارطا  نوچ  هک  يرادنپ  یم  نینچ  دیزی !
یلاب و یم  دوخ  هب  نینچ  نیا  هک  تسا  هدش  دنلب  وت  ردق  راک  نیا  اب  ینک  یم  نامگ  یتشگ ؟ زیزع  وت  میدش و  راوخ  ام  دـندرب ، رهش 
، یجنگ یمن  تسوپ  رد  يداش  زا  تسا  مظنم  تیهاـشداپ  راـک  هداـمآ و  تتردـق  بابـسا  ینیب  یم  یتقو  يزرویم ؟ ربک  نآ  نیا و  رب 
ار ادخ  هتفگ  رگم  .ینک  راکـشآ  تسه ، هک  نانچ  ار  دوخ  داهن  هک  تسا  نیا  يارب  تسا  هدـش  هداد  وت  هب  هک  یتصرف  نیا  یناد  یمن 
ار اـه  نآ  اـم  تسا ، بوخ  ناـنآ  يارب  میا ، هداد  اـه  نآ  هب  هک  یتـلهم  نیا  دـنرادنپ  یم  نارفاـک  : » دـیوگ یم  هک  يا  هدرک  شومارف 

«. تسا ییاوسر  يراوخ و  هیام  هک  دنسر  یم  یباذع  هب  هاگ  نآ  دننک ، رت  نیگنس  ار  دوخ  هانگ  راب  ات  میهد  یم  تلهم 

217 ص : 

مهانیزجف لشت  دیزی ال  ای  اولاق  مث  احرف ***  اّولهتسا  اّولهأل و  لسألا  عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودِهَش ***  ردبب  یخایشا  تیل  [ 1 - ] 1
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ار ربمغیپ  نارتخد  وت  دننیـشنب و  تزع  هدرپ  سپ  رد  وت  ناـکزینک  نارتخد و  ناـنز و  هک  تسا  تلادـع  نیا   (1)! ناگدشدازآ رسپ  يا 
هب رهـش  نیا  زا  نارتش  تشپ  رب  ار  نانآ  هناگیب ، نادرم  و  ینک ، هفخ  ولگ  رد  ار  نانآ  يادص  يردب ، ار  نانآ  تمرح  هدرپ  ینک ، ریـسا 

یهارمه ار  نانآ  ناشنادرم  زا  یتسرپرـس  هن  دـشاب و  ناشلاح  بظاوم  یـسک  هن  دـهد ، هانپ  ار  اه  نآ  یـسک  هن  دـننادرگب !؟ رهـش  نآ 
!؟ دنیآ درگ  نانآ  هراظن  يارب  وس  نآ  وس و  نیا  زا  مدرم  دنک ؟

ردب گنجرد  هک  مناردپ  شاک  ییوگ  یم  تشاد ؟ ناوت  یم  یعقوت  هچ  نیا  زج  تسا ، هدنکآ  ام  ضغب  زا  شا  هنیس  هک  یـسک  زا  اما 
یهانگ هک  دسر  یمن  تلایخ  هب  ًادبا  ینز ؟ یم  ربمغیپ  رسپ  نادند  هب  بوچ  اب  هلمج  نیا  نتفگ  ماگنه  دندوب و  اج  نیا  دندش ، هتـشک 

ناگراتـس هک  بلطملادبع ، هداوناخ  ربمغیپ و  نادـنزرف  نوخ  نتخیر  اب  وت  ینکن !؟ ارچ  يا ! هدـش  بکترم  تشز  يراتفر  يا و  هدرک 
تسا تقو  نآ  دش ، یهاوخ  رضاح  ادخ  هاگشیپ  رد  يدوز  هب  هچ ; نکم ، يداش  .يدرک  دیدجت  ار  نادناخ  ود  ینمشد  دندوب ، نیمز 
دندوب رـضاح  سلجم  نیا  رد  رگا  مناردپ  یتفگ : یمن  شاک  يدـید ، یمن  ار  زور  نیا  يدوب و  لال  روک و  شاک  ینک  یم  وزرآ  هک 

! ناتسب درک ، متس  ام  هب  هک  سک  نآ  زا  ار  ام  ماقتنا  ریگب و  ار  ام  قح  تدوخ  ایادخ ، دندیجنگ ! یمن  تسوپ  رد  یشوخ  زا 

فطل و هیاس  رد  وا  نت  ياه  هراپ  وا و  نادناخ  ادـخ و  لوسر  هک  يزور  .يدـنک  ار  دوخ  تشوگ  يدـیرد و  ار  دوخ  تسوپ  ادـخ  هب 
ماجنا ار  دوخ  هدـعو  ادـخ  هک  تسا  يزور  زور  نآ  داتـسیا ، یهاوخ  وا  شیپ  رت  شیب  هچره  يراوخ  اب  وت  دـنریگ ، رارق  قح  تمحر 

: دـیوگ یم  دوخ  وا  دروآ ; دـهاوخ  مه  درگ  دـنا ، هتفخ  دوخ  نوخ  هب  يا  هشوگ  رد  کیره  هک  ار  ناگدیدمتـس  نیا  داد و  دـهاوخ 
«. دنـشاب یم  دنم  هرهب  دوخ  راگدرورپ  ياه  تمعن  زا  دنا و  هدنز  نانآ  هن ; دنا ، هدرم  دنا  هدش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  نانآ  دیرادنپم  »

سک نآ  اما 

218 ص : 

دندوب و نامیشپ  دوخ  هتشذگ  زا  دیزی ، دج  نایفسوبا ، نانآ  سأر  رد  شیرق و  ناگرزب  درک ، حتف  ار  هکم  مالـسا  ربمایپ  یتقو  [ 1 - ] 1
اب مالسلا ) اهیلع  ) بنیز دیناگدش .» دازآ  امـش  دیورب ، : » دومرف نانآ  هب  ترـضح  یلو  دنک ، تازاجم  ار  نانآ  ربمایپ  هک  دندیـسرت  یم 

.دراد دیزی  دج  دروم  رد  دوخ  دج  گرزب  وفع  نآ  هب  هراشا  نایب ، نیا 

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 234 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_218_1
http://www.ghaemiyeh.com


وت ياپ  تسد و  و  ادخ ، ناتسداد  دمحم ، هاوخداد ، هک  زور  نآ  هیواعم ،) درک =(  راوس  ناناملـسم  ندرگ  رب  قحان  هب  نینچ  ار  وت  هک 
.دیتسه رت  هانپ  یب  رت و  تخبدب  امش  زا  کی  مادک  تسناد  دهاوخ  دشاب ، همکحم  نآ  رد  وت  تایانج  هاوگ 

زا رت  کچوک  منک و  تشنزرس  هک  يرادن  ار  نآ  شزرا  نم  هدید  رد  وت  ادخ  هب  دنگوس  ادخ ! نمشد  رسپ  و  ادخ ! نمـشد  يا  دیزی ،
هتشک نیسح  هک  نآ  زا  سپ  .دشک  یم  هنابز  هنیس  رد  هآ  هدز و  هقلح  ناگدید  رد  کشا  منک  هچ  اما  میامن ، تریقحت  هک  یتسه  نآ 
تیب زا  ار  دوخ  شاداپ  ربمغیپ  نادـناخ  تمرح  نتـسکش  اب  ات  دروآ  نادرخ  یب  بزح  هاگراب  هب  هفوک  زا  ار  اـم  ناطیـش  بزح  دـش و 
هدـش هدـنکآ  ام  ياه  تشوگ  هراپ  زا  ناـشناهد  نیگنر و  اـم  نوخ  هب  ناـمیخژد  نیا  تسد  هک  نآ  زا  سپ  دریگب ، ناناملـسم  لاـملا 

یم اود  ار  يدرد  هچ  وت  شنزرـس  خیبوت و  دنهد ، یم  نالوج  هزیکاپ  ياه  ندب  نآ  رانکرب  هدنرد  ياه  گرگ  هک  نآ  زا  سپ  تسا ،
!؟ دنک

زج یتشادـنپ ، یم  دوس  هچ  نآ  دـید  یهاوخ  يدوز  هب  يا ، هدروآ  تسد  هب  يدوس  ام  ندرکریـسا  نتـشک و  اب  ینک  یم  ناـمگ  رگا 
زا زین  وا  یناوخ و  یم  دوخ  کمک  هب  ار  دایز  رسپ  وت  زور  نآ  تشاد ، یهاوخن  یلـصاح  يا  هدرک  هچ  نآ  زج  زور  نآ  .تسین  نایز 
هک رفـس  هشوت  نیرتـهب  تسناد  یهاوخ  زور  نآ  دـیوش ، یم  عمج  ادـخ  لدـع  نازیم  راـنک  رد  تناوریپ  وت و  دـهاوخ ! یم  يراـی  وـت 
وا هب  زج  مسرت و  یمن  ادـخ  زا  زج  نم  ادـخ  هب  .یتـشک  ار  ادـخ  لوـسر  نادـنزرف  هک  دوـب  نیا  تـسا  هدرک  هداـمآ  وـت  يارب  هیواـعم 

هکل نیا  ادخ  هب  هدب ! ناشن  يراد  هک  ینمـشد  ره  ریگب ! راک  هب  يراد  هک  یگنرین  ره  نکب ! یهاوخ  یم  يراکره  .منک  یمن  تیاکش 
نایاپ تداعـس  هب  ار  تشهب  ناناوج  نارورـس  راک  هک  ار  ادخ  ساپـس  .دش  دـهاوخن  هدرتس  زگره  تسا ، هتـسشن  وت  نماد  رب  هک  گنن 

رت شیب  ناـنآ  رب  ار  دوـخ  تمحر  درب و  رتارف  ار  ناـنآ  ياـه  هبتر  مهاوـخ  یم  ادـخ  زا  .تخاـس  بجاو  ناـنآ  يارب  ار  تـشهب  داد و 
(1) .تساناوت يروای  تسرپرس و  وا  هچ  دنادرگ ،

219 ص : 

ص12 23. باتک ، نامه  روفیط ، یبا  نبا  [ 1 - ] 1
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درم نیرت  لد  تخـس  .تسا  موـلعم  تـفرگ ، یم  ورین  يوـقت  زا  راشرـس  یلد  هتخوـس و  يرگج  زا  هـک  راـتفگ  نـینچ  لـمعلا  سکع 
زا تسا ، هدـش  هک  مه  هظحل  دـنچ  يارب  دـنیب و  یم  ار  فیرح  تردـق  دوخ و  یناوتان  دوش ، ور  هب  ور  يوقت  نامیا و  اب  هک  یماگنه 

هرهچ رد  ار  يدـنیاشوخان  مئـالع  راـثآ و  دـیزی  تـفرگ ، ارف  ار  خاـک  رـسارس  راـب  گرم  یتوکـس  .ددرگ  یم  زجاـع  يریگ  میمـصت 
(1) !... مدوبن نیسح  نتشک  هب  یضار  نم  ار  هناجرم  رسپ  دشکب  ادخ  تفگ : دید ، نارضاح 

( مالسلا هیلع  ) مراهچ ماما  یتاغیلبت  تازرابم 

یحطـس رد  يداینب  راد و  هشیر  بالقنا  کی  يارب  هنیمز  نتخاس  مهارف  یگدازآ و  تّزع و  یبایزاب  یگدرب و  ّتلذ و  زا  ییاهر  يارب 
.تسین مدرم  يرگ  نشور  يزاسرادیب و  یهاگآ و  زج  یهار  قیاقح ، فیرحت  ناقفخ و  دادیب و  دضرب  هدرتسگ 

بالقنا شروش و  دوخ  هب  دوخ  هاگ  نآ  دننک ، تیلوئسم  ساسحا  ات  داد  تخانش  یهاگآ و  نانآ  هب  درک و  نشور  ار  مدرم  دیاب  سپ 
.دیآ یم  دیدپ 

ینعی نآ ، مود  هلحرم  دـنداد و  ماجنا  تداهـش  اـب  شناراـی  دوخ و  ار  لوا  هلحرم  هک  دوب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  هشقن  ءزج  نیا ،
.دوب مالسلا ) اهیلع  ) يربک بنیز  و  مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  هدهعرب  البرک  مایق  مایپ  ندناسر 

یپ هیما  ینب  دضرب  يداینب  یشروش  درب و  نیب  زا  ار  هیما  ینب  هلاس  دنچ  یـس و  ياه  هتفاب  مامت  دش  یم  هک  دوب  هزرابم  عون  نیا  اب  اهنت 
.درک نوگژاو  دنازرل و  هشیمه  يارب  ار  نایوما  دیزی و  خاک  دنکفا و 

رتخد بنیز ، هبطخ  اب  دـش ، عورـش  اروشاـع  رـصع  زا  دوب و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  تیمولظم  اـب  مأوت  هک  هزراـبم  نیا  مود  هلحرم 
رهش نامه  رد  نیدباعلا  نیز  ماما  رثؤم  روش و  رپ  رایسب  یلو  هداس ، هاتوک و  نانخس  اب  دعب  هفوک و  رازاب  رد  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما

.تفای ماودت 
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.تارابع ظافلا و  رد  رییغت  یکدنا  اب  ص187 189 ، مالسلا ،) هیلع  ) نیسح مایق  رفعجدیس ، يدیهش ، رتکد  [ 1 - ] 1
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زا سپ  هاگ  نآ  .دندش  تکاس  همه  و  دننک ، توکس  هک  درک  هراشا  دندوب  هدمآ  ناریـسا  ياشامت  يارب  رت  شیب  هک  یتیعمج  هب  ماما 
: دومرف لاعتم  يادخ  دورد  شیاتس و 

یلع دنزرف  نیـسح  دـنزرف  یلع  نم  مناسانـش : یم  ودـب  ار  دوخ  دسانـش  یمن  هک  نآ  و  دسانـش ، یم  دسانـش ، یم  ارم  هک  نآ  مدرم ! »
نم .دندرک  ریسا  ار  وا  ناسک  و...دندرب  تراغ  هب  ار  وا  لام  ییاراد و  دنتسکش ، مهرد  ار  شتمرح  هک  منآ  رسپ  نم  .مبلاط  یبا  دنزرف 
منآ رسپ  نم  .دوب  هدرب  راک  هب  يرکم  یسکاب  هن  هدرک و  متس  یسک  هب  هن  هک  یلاح  رد  دندیرب ، رس  شتارف  رهن  رانک  رد  هک  منآ  رسپ 

نامیپ و  دیدرکن ؟ تعیب  وا  اب  و  دـیتشونن ؟ همان  مردـپ  هب  امـش  ایآ  مدرم ، .تسا  گرزب  يرخف  ارم  نیا  دـندیرب و  رـس  افق  زا  ار  وا  هک 
؟ يرادرک هشیدنا و  دب  هچ  و  يراک ! تشز  هچ  دیتساخنرب ؟ وا  راکیپ  هب  و  دیدرکن ؟ تنایخ  وا  هب  و  دیتسبن ؟

وا هب  ییور  هچ  هب  دـیتسین ! نم  تما  زا  امـش  دیتسکـش ، مهرد  ارم  تمرح  دـیتشک و  ارم  نادـنزرف  دـیوگب : امـش  هب  ادـخ  لوـسر  رگا 
.»؟ تسیرگن دیهاوخ 

ذوفن هفوک  مدرم  ناج  حور و  قمع  رد  نانچ  تخاس و  اپ  هب  ینافوت  باعرا ، ناقفخ و  طیحم  نآ  رد  زادگناج ، هاتوک و  نانخـس  نیا 
.دیناد یمن  دیدش و  دوبان  دنتفگ : یم  رگیدکی  هب  مدرم  .تساخرب  نویش  گناب  وسره  زا  ناهگان  هک  درک 

رد میوگ  یم  هچ  نآ  لوسر  ادـخ و  رطاخ  هب  دریذـپب و  ارم  دـنپ  هک  ار  یـسک  دزرماـیب  ادـخ  تفگ : ( مالـسلا هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع 
.تسا تریس  نیرتوکین  هک  دشاب  ادخ  لوسر  تریس  نوچ  دیاب  ام  تریس  .دریگ  شوگ 

: دنتفگ همه 

یتشآرد یهاوخ  سک  ره  اب  و  مینک ، یم  راکیپ  ییوگ  هک  ره  اب  میُرب ، یمن  وت  زا  میرادافو ، وت  هب  و  رادربنامرف ، اونشام ، ربمغیپ ! رسپ 
! میرازیب وترب  ناراکمتس  زا  مینک و  یم  ریگتسد  ار  دیزی  میرب ! یم  رس  هب 

: تفگ مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا نب  یلع 
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ادخ هب  هن ، دیدرک ؟ مناردپ  اب  هک  دینک  يراک  مه  نم  اب  دـیهاوخ  یم  زآ ! توهـش و  ناریـسا  يا  زاب ! لغد  ناراک  بیرف  يا  تاهیه !
نم هودـناو  ریگولگ  اـه  مغ  نیا  یخلت  .نازوس  مناردارب  ردـپ و  گرم  غاد  زا  هنیـس  تسا و  ناـشف  نوـخ  دـیا  هدز  هک  یمخز  زوـنه 

(2) . (1) امرب هن  دیشاب  ام  اب  هن  مهاوخ  یم  امش  زا  تسا و  ریذپان  نیکست 

دایز رسپ  اب  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  يوگوتفگ 

دوخ ياه  تیانج  اهراک و  درک و  یم  يرادرب  هرهب  يرگ  يربج  زا  هیما  ینب  تموکح  هاگتسد  میتفگ ، شیپ  تاحفـص  رد  هک  نانچ 
ترـضح و  مالـسلا ) هـیلع  ) داجـس ماـما  نوـچ  و  درک ، یم  ریدـخت  ار  یموـمع  راـکفا  هلیـسونیدب  داد و  یم  تبـسن  ادـخ  هدارا  هـب  ار 

هزراـبم نیا  نشور  هنوـمن  .دـندرک  یم  هزراـبم  نآ  اـب  تدـش  هب  دـندوب ، هاـگآ  نمـشد  یغیلبت  درگـش  نـیا  زا  ( مالـسلا اـهیلع  ) بـنیز
دراو دایز  رـسپ  خاک  رد  یمومع  سلجم  هب  ار  تیب  لها  ناریـسا  هک  نآ  زا  سپ  .تسا  هفوک  رد  دایز  رـسپ  اب  داجـس  ماما  يوگوتفگ 
هیلع ) نیـسحلا نب  یلع  فرط  هـب  داـیز  رـسپ  دـیدرگ ، لدـب  در و  مالـسلا ) اـهیلع  ) يربـک بـنیز  وا و  نـیب  يدـنت  نانخـس  و  دـندرک ،

: تفگ دش و  هجوتم  ( مالسلا

؟ تسیک نیا 

: دنتفگ نارضاح  زا  یضعب 

.تسا مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا نب  یلع 

؟ تشکن ار  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا نب  یلع  ادخ  رگم 

: دومرف ترضح 

222 ص : 

، ینسح ص56 ; مالسلا ،) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  یناگدنز  رفعجدیـس ، يدیهـش ، رتکد  ص66  فوهللا ، سوواط ، نبا  دیـس  [ 1 - ] 1
ص 38 40. البرک ، نینوخ  بالقنا  رادساپ  مراهچ  ماما  ربکا ، یلع 

هبطخ فرط ، کـی  زا  اریز  دـشاب ، هدـش  داریا  هفوـکرد  ماـش ، زا  تیب  لـها  تشگزاـب  رد  ینارنخـس  نیا  هک  تـسه  لاـمتحا  [ 2 - ] 2
، رگید فرط  زا  و  تصرف ، تقو و  هنو  تشاد  دوجو  يدازآ  هن  يا ، هبطخ  نینچ  داریا  يارب  ماـش ، هب  نتفر  عقوم  رد  تسا و  ینـالوط 

هخیبوت طاطـسفلا و  نم  جرخ  نیح  هفوکلا  لها  یلع  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  جاجتحا  دیوگ : یم  هبطخ  نیا  زاغآرد  یـسربط 
زا ماما  هک  تسا  هتشادن  دوجو  يا  همیخ  ماش ، هب  نتفر  عقوم  هک  میناد  یمو  ص166 ) ج2 ، جاجتحا ،  ) ...مهثکن مهردغ و  یلع  مهایا 

!. دیآ نوریب  نآ 

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 238 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_222_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_222_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دنتشک ار  وا  مدرم  دنتفگ ، یم  نیسحلا  نب  یلع  زین  ار  وا  هک  متشاد  يردارب 

! تشک ار  وا  ادخ  هن ،

زین ار  یحاورا  دـنک و  یم  ضبق  گرم  ماگنه  هب  ار  حاورا  دـنوادخ   : ) (1) اهمانَم یف  تُمَت  َْمل  یتَّلاَو  اِهتْوَم  َنیح  َسُْفنَْـالا  یِّفَوَتَی    ُ هللاَا
(. دریگ یم  باوخ  ماگنه  هب  دنا ، هدرمن  هک 

! دینزب ار  شندرگ  دیربب و  ار  وا  یهد ؟ یم  ارم  باوج  هنوگ  نیا  یتأرج  هچ  اب 

رگا یتشاذگن ، هدنز  ار  ام  نادرم  زا  یسک  دایز ! رسپ  تفگ : دوب ، تماما  هعیدو  ظفاح  هک  مالسلا ) اهیلع  ) يربک بنیز  ماگنه  نیا  رد 
! شکب وا  اب  زین  ارم  یشکب ، ار  وا  یهاوخ  یم 

یم نتـشک  زا  ارم  دایز ! رـسپ  تفگ : سپـس  میوگب ، نخـس  وا  اب  نم  اـت  شاـب  شوماـخ  همع ! تفگ : مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع 
(2) !؟ تسا تمارک  ام  يارب  تداهش ، و  يداع ، رما  ام  يارب  ندش  هتشک  هک  یناد  یمن  رگم  یناسرت ؟

ماش رد  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  هبطخ 

و مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح بالقنا  مایپ  ندناسر  رد  ماش ، هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ناگدنامزاب  رفـس  دش ، هراشا  مه  ًالبق  هک  نانچ 
هک دـنداد  ماـجنا  ار  یـسدقم  داـهج  ناـمه  تراـسا ، ساـبل  رد  ناـنآ  .تـشاد  یـساسا  شقن  دـیزی ، تموـکح  دـیلپ  تیهاـم  ياـشفا 
رد هک  ار  ماش  مدرم  ات  داد  نانآ  هب  یبوخ  تصرف  ماش  رد  ناریسا  فقوت  .داد  ماجنا  تداهـش  نوخ و  سابل  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح

ناگدـنامزاب ور  نـیا  زا  .دـنزاس  هاـگآ  دنتـشادن ، ربماـیپ  نادـناخ  مالـسا و  زا  یحیحـص  تخانــش  هیواـعم  هلاـس  لـهچ  تاـغیلبت  رثا 
ياهزور زا  یکی  رد  هک  ( مالسلا هیلع  ) داجس ماما  هبطخ  .دندرک  یم  يرادرب  هرهب  هنیمز  نیا  رد  یتبـسانم  ره  زا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح

.تخاس ماع  صاخ و  ياوسر  ار  دیزی  تشاد و  هدننک  نییعت  یشقن  نایم  نیا  رد  دش ، داریا  ماش  رد  فقوت 

يربنم داد  روتـسد  دـیزی  يزور  هک  تسا  هدـش  تیاور  دـسیون : یم  نارگید  و  بقانم »  » بحاص زا  لقن  هب  یـسلجم » همـالع   » موحرم
رب بیطخ  ات  دنتشاذگ 

223 ص : 

.42 رمز : هروس  [ 1 - ] 1
ص68. فوفطلا ، یلتق  یف  فوهللا  سوواط ، نب  دیس  [ 2 - ] 2
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دـمح و زا  سپ  تفر و  ربـنم  يـالاب  بـیطخ  .دـنک  داریا  مدرم  يارب  ( مالـسلا اـمهیلع  ) یلع نیـسح و  شهوـکن  رد  ینانخـس  نآ  زارف 
حدـم و رد  سپـس  تفگ و  ( مالـسلا اـمهیلع  ) یلع نب  نیـسح  بلاـط و  یبا  نب  یلع  شهوکن  رد  يداـیز  نانخـس  دـنوادخ ، شیاـتس 

گناب وا  رب  تیعمج ) نایم  زا  ( ) مالسلا امهیلع  ) نیسحلا نب  یلع  .درک  دای  یکین  هب  نانآ  زا  .داد و  نخس  داد  دیزی ، هیواعم و  شیاتس 
«. يداد رارق  خزود  شتآ  رد  ار  تهاگیاج  و  يدیرخ ، قلاخ  مشخ  ياهب  هب  ار  قلخ  يدونشخ  بیطخ ! يا  وت  رب  ياو  : » دز

زین نارـضاح  يارب  دشاب و  ادخ  ياضر  نآ  رد  هک  میوگب  ینانخـس  مورب و  اه  بوچ  نیا  يالاب  یهد  یم  هزاجا  دـیزی ! تفگ : سپس 
.)؟ دیوگ یم  هچ  مینیبب   ) میونشب ینخس  وا  زا  دیاش  دورب ، ربنم  رب  هدب  هزاجا  ریما ! دنتفگ : مدرم  .دادن  هزاجا  دیزی  یباوث ؟ رجا و 

.دزاس اوسر  ار  نایفسوبا  نادناخ  نم و  هک  نآ  رگم  دیآ  یمن  نییاپ  دورب ، ربنم  نیا  زارف  رب  وا  رگا  تفگ : دیزی 

زا ار  ملع  هک  تسا  ینادـناخ  زا  وا  تفگ : دـیزی  دـیوگب !؟ دـناوت  یم  هچ  دـناد و  یم  هچ  ریـسا ) ناوج   ) نیا رگم  ریما  تفگ : یـسک 
.تسا هتخیمآ  رد  اه  نآ  نوخ  اب  دنا و  هدیکم  ریش  اب  یکدوک 

دمح و ار  ادخ  ًاءادـتبا  و  تفرگ ، رارقربنم  هشرع  رب  ترـضح  هاگ  نآ  .داد  هزاجا  دـیزی  ماجنارـس  ات  دـندیزرو  رارـصا  ردـق  نآ  مدرم 
.دروآ رد  هزرل  هب  ار  اه  لد  درک و  ریزارس  ناگدید  زا  ار  اه  کشا  هک  درک  داریا  يا  هبطخ  سپس  درک و  شیاتس 

: تسا هدیشخب  يرترب  نارگید  رب  تلیضف  تفه  اب  هتشاد و  ینازرا  زایتما  شش  ربمایپ ) نادناخ   ) ام هب  دنوادخ  مدرم ! دومرف : هاگ  نآ 

ياه لد  رد  ار  ام  تبحم  هداد و  تعاجـش  و  تحاصف ، يراوگرزب ، شـشخب و  ملح ، ملع ، ام : هب  ادـخ  هک  تسا  نیا  اـم  زاـیتما  شش 
.تسا هداد  رارق  نانمؤم 

قیّدص تسام ، زا  ادخ  هدیزگرب  ربمایپ  هک : تسا  نیا  ام  تلیضف  تفه 
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تما نیا  طبـس  ود  تسام ، زا  ادهـشلادیس ) هزمح   ) وا لوسر  ریـش  ادخریـش و  تسام ، زا  راّیط  رفعج  تسام ، زا  بلاط ) یبا  نب  یلع  )
(1)  . تسام زا  يدهم ) ای :  ) لوتب يارهز  .تسام  زا  نیسح  نسح و 

مزمز و رسپ  نم  میانم ، هکم و  رسپ  نم  منک : یم  یفرعم  ودب  ار  دوخ  تخانـشن  سکره  و  تخانـش ، هک  تخانـش  ارم  سکره  مدرم !
مارحا هک  یـسک  نیرتهب  دـنزرف  منم  ، (2) تـشادرب ابع  فارطا  هشوگ و  اب  ار  دوسـألارجح »  » هک يراوگرزب  نآ  دـنزرف  منم  میاـفص ،

هب مارحلادجـسم  زا  جارعم ) بش  رد   ) هک یـسک  دـنزرف  منم  اـه ، ناـسنا  نیرتـهب  دـنزرف  منم  دروآ ، اـج  هـب  یعـس  فاوـط و  تـسب و 
نآ یتوکلم  ریس  رد  هک  یسک  رسپ  منم  دیسر ، یهتنملا  هردس  هب  ینامـسآ ) ریـس  رد   ) هک یـسک  رـسپ  منم  دش ، هدرب  یـصقألادجسم 

دنزرف منم  دوب ،) هلـصاف  رتمک  ای  نامک  ود  قح  وا و  نیب   ) دیـشک یندا » وا  نیـسوق  باق   » ماقم هب  تخر  هک  دش  کیدزن  قح  هب  ردـق 
منم یفطصم ، دمحم  دنزرف  منم  درک ، یحو  وا  هب  گرزب  دنوادخ  هک  یسک  دنزرف  منم  درازگ ، زامن  نامسآ  ناگتـشرف  اب  هک  یـسک 

رد هک  یسک  دنزرف  منم  دندوشگ ، هللا » الا  هلا  ال   » هب نابز  ات  دیگنج  ناکرـشم  اب  ردق  نآ  هک  یـسک  دنزرف  منم  یـضترم ، یلع  دنزرف 
راب ود  ، (4) درک ترجه  راب  ود  ، (3) درک داهج  هزین  ود  ریشمش و  ود  اب  ادخ  ربمایپ  باکر 

225 ص : 

و دنا ، هدرکن  رکذ  ار  متفه  تلیـضف  دنا ، هدرک  لقن  عبـسب » اْنلُِّضف   » ترابع اب  ار  داجـس  ترـضح  هبطخ  هک  ناخروم  زا  یخرب  [ 1 - ] 1
.دنا هدرک  لقن  يدهملا » انم   » رگید یضعب  و  لوتبلا » انم   » تروص هب  ار  متفه  تلیضف  یخرب ،

عفر ترضح و  نآ  یگلاس  نس 35  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  طسوت  دوسألا  رجح  بصن  ناتـساد  هب  تسا  هراشا  [ 2 - ] 2
.ریبدت نیا  اب  هکم  مدرم  فالتخا 

ریشمش ملاع ، دنوادخ  فرط  زا  هک  دحا »  » گنج نایرج  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ریـشمش  ندش  هتـسکش  هب  تسا  هراشا  ایوگ  [ 3 - ] 3
.هزین ود  هنیرق  هب  تسا ، هدز  یم  ریشمش  تسد  ود  اب  ترضح  هک  هدوب  يدروم  هب  هراشا  مه  دیاش  .دش  هداد  وا  هب  راقفلاوذ 

ترجه فلا .  دوش : یم  هراشا  اه  نآ  هب  ًالیذ  هک  دراد  دوجو  لامتحا  دـنچ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ندرک  ترجه  رابود  هراـبرد  [ 4 - ] 4
.ناماس ب نآ  مدرم  تیاده  داشرا و  يارب  ربمایپ  رمع  رخاوا  رد  نمی  هب  اج  نآ  زا  ترجه  سپس  مالسا و  ردص  رد  هنیدم  هب  هکم  زا 
 . ج مالـسلا .)) هیلع   ) یلع دوخ  تفالخ  نارود  رد  ربماـیپ و  تلحر  زا  سپ   ) هفوک هب  اـج  نآ  زا  سپـس  هنیدـم و  هب  هکم  زا  ترجه  . 

ماما ربکا ، یلع  ینـسح ،  ) هنیدـم هب  هکم  زا  ترجه  سپـس  و  دیـشک ) لوط  لاس  هس  تدـم  هک   ) بلاط یبا  بعـش  هب  هکم  زا  ترجه 
(. ص66 البرک ، نینوخ  بالقنا  رادساپ  مراهچ 
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نیرت حلاص  هک  متـسه  یـسک  دنزرف  نم  دیزرون ، رفک  ادخ  هب  يا  هظحل  و  دـیگنج ، هناعاجـش  نینُح  ردـب و  رد  دومن ، تعیب  ربمایپ  اب 
تیـشخ زا   ) ناگدـننک هیرگ  رخف  نادـباع ، رویز  نادـهاجم ، رون  ناناملـسم ، ياوشیپ  نارفاک ، هدـننک  دوبان  ناربمایپ ، ثراو  نانمؤم ،

.تسا ادخ  هداتسرف  نیسای  رابت  زا  ناگدننک  مایق  نیرتهب  نارباص ، نیرتابیکش  ادخ ،)

نید زا   ) نیقرام اب  وا  .دوب  ناناملـسم  سومان  رادساپ  یماح و  دوخ ، لیئاکیم و  شروای  لیئربج ، شنابیتشپ  هک  تسا  یـسک  نم  ياین 
درف نیرترب  رسپ  منم  .درک  داهج  ادخ  زوت  هنیک  نانمشد  اب  و  دیگنج ، نارگمتس )  ) نیطساق و  نانکـش ) نامیپ   ) نیثکان و  ناگتفر ) ردب 

ییادخریت ناکرـشم ، هدـننک  دوبان  ناشک ، ندرگ  مصخ  وا  .دوب  ناناملـسم  همه  ماگـشیپ  دـیورگ و  ربمایپ  هب  همه  زا  شیپ  هک  شیرق 
...دوب وا  ملع  نوناک  و  یهلا ، تمکح  ناتسوب  ادخ ، رما  یلو  ادخ ، نید  هدننک  يرای  نادباع ، تمکح  نابز  ناقفانم ، يدوبان  يارب 

: دومرف سپس 

تماما و هماـن  هرجـش  یفّرعم  تقیقح : رد  و  دوخ ، یفرعم  رد  ماـما  ...ناـنز  رورـس  رـسپ  منم  مالـسلا ، ) اـهیلع  ) ارهز همطاـف  رـسپ  منم 
.دش دنلب  مدرم  هلان  هیرگ و  يادص  هک  داد  نخس  داد  ردق  نآ  تلاسر ،

: تفگ درک و  عورش  ار  ناذا  تساخ و  اپ  هب  نّذؤم  .دیوگب  ناذا  ات  داد  روتسد  نّذؤم  هب  اذل  دوش ، اپرب  یشروش  دیسرت  دیزی 

.ربکا هللا  ربکا ، هللا 

تشوگ و تسوپ و  وم و  یلب  تفگ : هللا ، هلا  نا ال  دهـشا  تفگ : نذوم  نوچ  و  تسین ، رت  گرزب  ادخ  زا  زیچ  چـیه  یلب  دومرف : ماما 
زا ماما  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  ًادـمحم  نا  دهـشا  تفگ : نّذؤم  هک  نیمه  .دـنهد  یم  تداهـش  ادـخ  یگناـگی  هب  نم  نوخ 

ای تسا  نم  دج  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم ایآ  دیزی ! تفگ : درک و  دیزی  هب  ور  ربنم  يالاب 

226 ص : 
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ار وا  نادنزرف  ارچ  سپ  تسا ، نم  دـج  ییوگب  رگا  و  يا ، هدرک  راکنا  ار  قح  يا و  هتفگ  غورد  تسا ، وت  دـج  ییوگب  رگا  وت ؟ دـج 
(1) ...!؟ یتشک

: دسیون یم  داجس  ترضح  هبطخ  نایاپ  رد  یئاهب » لماک   » باتک رد  يرجه ، متفه  نرق  نادنمشناد  زا  يربط ،» نیدلادامع  »

نایملاع تسا  هدوب  وت  دج  هک  ییوگ  رگا  وت ؟ دج  ای  تسا  هدوب  نم  دج  میرک ، زیزع  لوسر  نیا  دـیزی ، يا  تفگ : داجـس ) ماما  »... )
وا مرح  يداد و  جارات  هب  ار  وا  لام  يدرک و  دیهـش  هانگ  یب  ار  مردپ  ارچ  هدوب  نم  دج  هک  ییوگب  رگا  ییوگ و  یم  غورد  هک  دنناد 

؟ يدروآ يریسا  هب  ار 

، دشاب وا  دج  ادخ  لوسر  هک  تسه  یـسک  ایند  رد  رگا  هک  ادخ  هب  تفگ : داتفا و  هیرگ  رد  دـیردب و  هماج  دز و  تسد  تفگب و  نیا 
، دیزی يا  تفگ : سپ  دروآ ؟ دنروآ ، ار )  ) مور ناریسا  هک  نانچ  ار ، ام  تشک و  ملظ  هب  ارم  ردپ  درم  نیا  ارچ  سپ  دشابن ، نم  زا  ریغب 

! دشاب وت  مصخ  نم  ردپ  نم و  دج  تمایق  زور  وترب ، ياو  ینک ؟ یم  هلبق  هب  يور  هللا و  لوسر  دمحم  ییوگ  یم  يدرک و  راک  نیا 

زامن یضعب  داتفا ، قلخ  رد  میظع   (2) يا همدمد  همزمز و  وگب ، هالصلا ) تماق  دق   ) تماق هک  دز  نّذؤمرب  گناب  انثا  نیا  رد  نیعل  دیزی 
(3) «. دندش هدنکارپ  هدرکن ، زامن  یضعب  و  هدرک ،

اروشاع مایق  ياهدمایپ  جیاتن و 

ناونع هب  ار  اه  نآ  زا  یخرب  ًالیذ  هک  تشاذگ  اجرب  یمالسا  هعماج  رد  یگرزب  جیاتن  راثآ و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تضهن  مایق و 
: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  هنومن 

227 ص : 

اه تمسق  نیا  تسا و  هدیدرگن  همجرت  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  هبطخ  ياه  تمسق  زا  یـضعب  ص137 . ج45 ، راونألا ، راحب  [ 1 - ] 1
.تسا هدش  صخشم  هطقن  هس  نداهن  اب 

( نیعم گنهرف   ) .نتفگ نخس  مشخ  اب  همدمد : [ 2 - ] 2
ص301. يوضترم ، بتکم  نارهت ، یئاهب ، لماک  [ 3 - ] 3
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همکاح تئیه  نتخاس  اوسر  . 1

یمالـسا هعماج  رب  ربمایپ ، ینیـشناج  مالـسا و  ماـن  هب  دـنداد و  یم  ینید  گـنر  دوخ  تنطلـس  تموکح و  هب  هیما  ینب  هک  اـج  نآ  زا 
تهج ...و ) ارگربج  ياه  هقرف  تیوقت  ناثدحم ، ارعش و  بذج  ثیدح ، لعج  دننام   ) نوگانوگ ياه  هویش  اب  دندرک و  یم  تموکح 

نیا رکیپ  رب  ار  تبرـض  نیرت  گرزب  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماما  تداهـش  مایق و  دندیـشوک ، یم  هعماج  رد  دوخ  ینید  تیعقوم  تیبثت 
هلـسلس کـی  اروشاـع  هعجاـف  ناـیرج  رد  دـیزی  هاپـس  هک  نآ  هژیوهب  تخاـس ; اوسر  ار  تقو  همکاـح  تئیه  دروآ و  دراو  تموـکح 

ناکدوک نانز و  ندرک  ریسا  ناکدوک ، نتشک  مالـسلا ،) هیلع  ) نیـسح ماما  نارای  يور  هب  بآ  نتـسب  نوچمه  هنادرمناوجان  تاکرح 
هب تفرگ ، رارق  یمومع  ترفن  دروم  تدـش  هب  دـیزی  درک و  کمک  نانآ  ییاوسر  هب  هک  دـنداد  ماجنا  اه  نیا  لاثما  ربمایپ و  نادـناخ 

: دیوگ یم  زور ، نآ  ياه  تیصخش  زا  یکی  دهاجم ،»  » هک يروط 

(1) .دندنادرگ يور  وا  زا  دنتفرگ و  بیع  وا  هب  دنداد و  رارق  ازسان  نعل و  دروم  ار  دیزی  ًامومع  مدرم  دنگوس  ادخ  هب 

نیـسح نتـشک  هانگ  هتخاب و  ار  هیفاق  یمومع  راکفا  راشف  رثا  رد  دوب ، رورغم  نامداش و  رایـسب  دوخ  يزوریپ  زاغآ  رد  هک  نآ  اب  دیزی 
! دنکفا هفوک ) مکاح   ) دایز نب  هللادیبُع  ندرگ  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب 

: دنیوگ یم  ناخروم 

گرزب ياه  هفحت  ناوارف و  لاوما  درک و  توعد  قشمد  هب  ار  وا  دایز  نب  هللادیبُع  یتمدخـشوخ  ساپ  هب  اروشاع  هثداح  زا  سپ  دـیزی 
درب و شیوخ  نانز  دزن  دوخ  يارـس  مرح  هب  ار  وا  و  هجرد ) هبتر و  عیفرت   ) درب الاب  ار  وا  ماقم  دیناشن و  دوخ  دزن  ار  وا  دیـشخب و  وا  هب 

(2) ....داد رارق  شیوخ  میدن 

.دنکفا هللادیبُع  ندرگ  هب  ار  تیلوئسم  درک و  هئربت  ار  دوخ  عیرس ، شخرچ  کی  اب  تفرگ ، جوا  یمومع  راکفا  راشف  نوچ  اما 

228 ص : 

ص262. صاوخلا ، هرکذت  يزوج ، نبا  طبس  [ 1 - ] 1
ص290. نامه ، [ 2 - ] 2
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: دسیون یم  ریثا » نبا  »

یلو داد ، هزیاج  يو  هب  دش و  لاحشوخ  وا  مادقا  زا  تفر و  الاب  وا  دزن  دایز  نبا  تیعقوم  دندرب ، دیزی  دزن  ار  نیـسح  رـس  هک  یماگنه 
زا ور  نیا  زا  دنیوگ ، یم  ازـسان  نعل و  وا  هب  دـنا و  هدـش  نیگمـشخ  وا  هب  تبـسن  مدرم  هک  دیـسر  شرازگ  يو  هب  هک  دیـشکن  یلوط 

: تفگ یم  وا  .دش  نامیشپ  نیسح  نتشک 

، وا اب  نیـسح  تبارق  تمرح  تیاعر  مالـسا و  ربمایپ  رطاخ  هب  مدروآ و  یم  دوخ  لزنم  هب  ار  نیـسح  مدـش و  یم  تیذا  لمحتم  شاک 
نیسح وا  دنک ! تنعل  ار  دایز ) نبا   ) هناجرم رـسپ  ادخ  .دش  یم  متموکح  فعـض  بجوم  دنچره  مدرک ، یم  راذگاو  يو  هب  ار  رایتخا 
قطانم زا  یکی  هب  ای  دراذگب  نم  تسد  رد  تسد  دـهدب  هزاجا  دوب  هتـساوخ  يو  زا  نیـسح  هک  یلاح  رد  درک ، راک  نیا  هب  روبجم  ار 

ناناملسم ترفن  ضغب و  دروم  ارم  راک  نیا  اب  دناسر و  لتق  هب  ار  وا  هدرکن  تقفاوم  وا  داهنـشیپ  اب  هناجرم  رـسپ  یلو  ، (1) دورب يزرم 
نیا .تسا  هدش  نمشد  نم  اب  نیسح  لتق  رطاخ  هب  یسکان  سک و  ره  کنیا  .دناشفا  اه  نآ  ياه  لد  رد  ارم  ینمشد  مخت  هداد و  رارق 

(2)! دزاس شیوخ  بضغ  راتفرگ  دنک و  تنعل  ار  وا  ادخ  درک !؟ تسرد  نم  يارب  هناجرم  رسپ  هک  دوب  يراتفرگ  هچ 

229 ص : 

هیلع  ) نیـسح ماـما  زگره  اریز  دـنا  هدرک  هفاـضا  دوـخ  زا  راـگزور ، نآ  يراـبرد  ناـخّروم  اـی  دـیزی ، ار  تمــسق  نـیا  هـتبلا  [ 1 - ] 1
اب تعیب  یفن  رخآ ، ات  لوا  زا  اروشاع ، تضهن  مایپ  ًاساسا  .دراذگب و  دیزی  تسد  رد  تعیب  تسد  تسا  رضاح  هک  دوب  هتفگن  ( مالـسلا

.تسا نایدیزی  دیزی و 
رد يزوج  نبا  طبـس  زین  و  ص266 ) ج6 ،  ) دوخ خـیرات  رد  يربط  ار  نایرج  نیا  ص87  ج4 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  [ 2 - ] 2

بکترم هک  یتیانج  بقاوع  زا  البرک  هعجاف  زا  سپ  زین  دایز  نبا  یتح  .دـنا  هدرک  لقن  راصتخا  هب  ص261و 265 )  ) صاوخلا هرکذت 
ار نآ  فنخم  یبا  يربط و  تسا و  هدش  لدب  در و  دعس  نب  رمع  وا و  نیب  هک  تسا  ییوگوتفگ  انعم  نیا  هاوگ  .دش  نارگن  دوب ، هدش 

هتشون نآ  تفگ : دعس  نب  رمع  هب  دایز  نب  هللادیبُع  مالسلا ،) هیلع  ) یلع نب  نیـسح  ندش  هتـشک  زا  سپ  دنا : هدرک  لقن  تروص  نیدب 
امتح .دـش  مگ  همان  نآ  متفر و  وت  نامرف  يارجا  لابند  هب  تفگ : دعـس  رمع  تساجک ؟ مدوب ، هداد  وت  هب  نیـسح  لتق  هراـبرد  هک  يا 
نانز ریپ  هب  هنیدـم  رد  اـت  ما  هتـشاد  هگن  ار  نآ  .ینادرگرب  نم  هب  ار  نآ  دـیاب  دـنگوس  ادـخ  هب  .تسا  هدـش  مگ  .يرواـیب  ار  نآ  دـیاب 

قح مدوب ، هدرک  صاقو  دعـس  مردـپ  هب  رگا  هک  مدرک  یهاوخریخ  تمدـخ و  کی  وت  هب  نم  مهد ، رارق  زیواتـسد  هداد  ناـشن  شیرق 
تسود دنگوس  ادخ  هب  تفگ ، تسار  دعس  نب  رمع  تفگ : نامثع »  » مان هب  دایز  نبا  ردارب  ماگنه  نیا  رد  .مدوب  هدرک  ادا  ار  وا  يردپ 
وگوتفگ نیا  دهاش  دوخ  هک  هیـضق  يوار  .دـش  یمن  هتـشک  یلع  نب  نیـسح  یلو  دـش  یم  راوخ  دایز  لسن  تمایق  زور  ات  هک  متـشاد 

، فنخموبا ص268  ج6 ، كولملاو ، ممألا  خـیرات  ! ) درکن در  ار  دوخ  ردارب  فرح  دایز  نبا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنک : یم  هفاضا  هدوب ،
ص229) نیسحلا ، لتقم 
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درک و دروخرب  ربکت  رورغ و  تنوشخ و  اب  نیـسح  ماما  ناگدـنامزاب  نانز و  ناکدوک و  اـب  تسخن  دـیزی  هک  نآ  اـب  رگید ، فرط  زا 
تفطالم شمرن و  يانب  نانآ  اب  یمک  هلـصاف  هب  یمومع  راکفا  راشف  ریز  اما  دـنهد ، ياـج  يا  هبورخم  هناـخ  رد  ار  ناـنآ  داد  روتـسد 

.منک هنیدم  هناور  ار  امش  دیتسه ، لیام  رگا  تفگ : داد و  رییغت  ار  ناشتنوکس  لحم  تشاذگ و 

دیزی میرادـب ، نیـسح  تیزعت  ات  ار  ام  هد  تزاـجا  هک  دـیزی  دزن  داتـسرف  سک  بنیز  : » دـسیون یم  هنیمز  نیا  رد  يربط » نیدـلادامع  »
نز نادنچ  زورره  .دنتـشاد  تیزعت  اج  نآ  زور  تفه  .دننک  هیرگ  اج  نآ  ات  دیرب  هراجحلاراد  هب  ار  ناشیا  دـیاب  تفگ  داد و  تزاجا 

.دنشکب ار  وا  دنزادنا و  دیزی  هناخ  هب  ار  دوخ  هک  دندرک  دصق  مدرم  .دوب  نوریب  اصحا  رصح و  زا  هک  دندش  یم  عمج  ناشیا  رب 

ناقلعتم تیب و  لها  دـالوا و  هک  تسین  وت  کـلم  حالـص  چـیه  تفگ : وا  هب  دـمآ و  دـیزی  دزن  هدـش  فقاو  لاـح  نیا  زا   (1)« ناورم »
هب دوش  هابت  وت  کلم  راک  هک  هللا ! هللا ! یتسرف ، هنیدم  هب  ار  ناشیا  يزاسب و  ناشیا  راک  هک  تسا  نآ  رد  حالص  دنشاب ، اج  نآ  نیسح 

.تاروع نیا  ببس 

دیناشنب و دوخ  شیپ  دناوخب و  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیدباعلا نیز  ماما  دیزی ، سپ 

230 ص : 

.تسا هدوب  هدرک  رفس  ماش  هب  تدم  نیا  رد  مییوگب  هک  نیا  رگم  تسا ، هدوب  هنیدم  رد  هیواعم  گرم  زا  سپ  ناورم  [ 1 - ] 1
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راک هک  یمتشاذگن  یمدوب  وت  ردپ   ] لباقم فرط  بحاص ]  نم  رگ  ا  داب ! هناجرم  رـسپ  رب  تنعل  تفگ : درک و  رایـسب  ياه  تلامتـسا 
هنیدم هب  نوچ  هک  دیاب  تشذگ ، اضق  نکیل  یمدرک و  اور  ار  وا  تجاح  یمدادب و  یتساوخب  نم  زا  وا  هچ  نآ  يدیـسر و  ماقم  نیدب 

چیه تیب  لها  هک  دنیوگ  نکیل  داتـسرف و  اه  فیرـشت  ار  نانز  دادـب و  تعلخ  ار  ماما  یـسیونب و  دـشاب  هک  یتجاح  راک و  ره  یـسر 
(1) «. دندرکن لوبق 

ثرا هب  هیما  ینب  نادـناخ  يارب  دـبا  يارب  ار  ییاوسر  گنن و  نیا  اما  دـنامن ، هدـنز  اروشاع  هعجاف  زا  سپ  لاـس  راـهچ  زا  شیب  دـیزی 
یم زیهرپ  دـیزی  ياـهراک  رارکت  زا  دنتـشاد ، تیارد  لـقع و  یکدـنا  هک  يدـعب  يوما  ياـفلخ  زا  مادـکره  هک  يروط  هب  تشاذـگ ،

: دسیون یم  مالسا ، رادمان  خروم  یبوقعی ،»  » هک نانچ.دندرک 

نادـنزرف نوخ  هب  ارم  تشون : دوب ، زاـجح  مکاـح  يو  فرط  زا  هک  جاـجح »  » هب دوخ ) تموـکح  ناـمزرد  « ) ناورم نب  کلملادـبع  »
(2) .دنداتفارب دنداتفا ، رد  نانآ  اب  نایفسوبا )  ) برح نادناخ  نوچ  هک  مدید  نم  اریز  نکن ، هدولآ  بلاطوبا 

تداهش ّتنس  يایحا  . 2

لماع خیرات ، یهاوگ  هب  درک و  يزیر  یپ  ار  تداهش  تنس  دوب ، راوتسا  ادخ  هب  نامیا  ساسا  رب  هک  ون  ینییآ  ندروآ  اب  مالـسا  ربمایپ 
تشذگرد زا  سپ  اما  دوب ، قح  يزوریپ  رطاخ  هب  ادخ  هار  رد  تداهش  زا  نانآ  لابقتـسا  ناناملـسم ، گرزب  ياه  يزوریپ  زا  يرایـسب 

لماوع تفالخ و  زکرم  هب  میانغ  ندش  ریزارس  تاحوتف و  شرتسگ  دوخ ، یلـصا  ریـسم  زا  یمالـسا  تموکح  فارحنا  رثا  رد  ربمایپ ،
، دنتفرگ وخ  شیاسآ  هافر و  هب  دنداد و  تسد  زا  ار  يروشحلس  هیحور  ناناملسم  مک  مک  رگید ،

231 ص : 

ص302. یئاهب ، لماک  يربط ، نیدلادامع  [ 1 - ] 1
لقن زین  هتشذگ  تاحفـص  رد  ار  همان  نیا  زیزعلادبع .) نب  رمع  تموکح  نامز  ثداوح  نمـض   ) ص49 ج3 ، یبوقعی ، خیرات  [ 2 - ] 2

.میا هدرک 
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رد ندـش  راتفرگ  مارآ و  یگدـنز  نداد  تسد  زا  سرت  زا  مدرم  تفرگ ، یم  تسد  رد  ار  تردـق  يوحنره  هب  سکره  هک  يروط  هب 
زا دندرک ، یم  تموکح  مدرم  نآ  رب  مالـسا  مان  هب  هک  ینارگمتـس  و  دندرک ، یم  تعاطا  وا  زا  یتحار  هب  یعامتجا  ياه  شکمـشک 

رخاوا رد  هک  نآ  ات  دش  یم  رتدـب  عضو  نیا  تشذـگ ، یم  هیما  ینب  تموکح  رمع  زا  هچره  دـندرک و  یم  هدافتـسا  نانآ  هیحور  نیا 
.دیسر دوخ  جوا  هب  دیزی  تموکح  زاغآ  هیواعم و  رمع 

زیچان تورث  لام و  ربارب  رد  ار  دوخ  تیـصخش  نادـجو و  دـندوب و  روز  رز و  عیطم  ًابلاغ  ینید ، لاجر  لیابق و  خویـش  ناـمز  نآ  رد 
رد دندوب ، هاگآ  ًالماک  دایز » نب  هللادـیبُع   » یگداوناخ تسپ  هشیر  زا  هک  نآ  اب  زور ، نآ  یـسایس  ینید و  ناربهر  .دـنتخورف  یم  ایند 
زین ود  نآ  رگمتس  ناتسدریز  ربارب  رد  هکلب  دایز ، نبا  دیزی و  ربارب  رد  اهنت  هن  دارفا  هنوگ  نیا  .دندروآ  یم  دورف  میلست  ِرـس  يو  ربارب 
نآ اب  یتسود  برقت و  هیاس  رد  دنتـسناوت  یم  هدـع  نیا  دوب و  اه  نآ  رایتخا  رد  ذوفن  لام و  هاج و  اریز  دـندوب ، عیطم  مرن و  موم  لثم 

.دنسرب ییاون  نان و  مان و  هب  اه 

یسانشادخ دهز و  هب  رهاظت  هناراکایر  هک  دندوب  بیرف  ماوع  نایامن  دهاز  دوبن ، لوا  هتـسد  زا  رتمک  یتسپ  رد  هک  زین  يرگید  هتـسد 
یم بلج  دوخ  هب  ار  تقو  نارگمتـس  هجوت  هک  نیمه  یلو  دنروایب ، ریگ  یبرچ  همقل  شیوخ ، هدـنبیرف  رهاظ  قیرط  زا  ات  دـندرک  یم 

.دنتفرگ یم  رارق  نانآ  هب  ناگتسباو  هگرج  رد  دندرک ،

یعیبط و ناشرظن  رد  نانآ  لامعا  هک  دـندوب  هتفرگ  وخ  هدـع  نیا  فیثک  راتفر  اب  نانچ  دـندوب و  انـشآ  اه  هرهچ  نیا  اب  زور  نآ  مدرم 
.دش یمن  يداقتنا  ضارتعا و  هنوگ  چیه  بجوم  درک و  یم  هولج  يداع 

یصخش یگدنز  رطاخ  هب  سکره  .دوب  یصخش  جئاوح  نیمأت  نانآ ، فده  هناگی  هک  دوب  يروط  زین  رـصع  نآ  يداع  مدرم  یگدنز 
یـصخش دصاقم  هب  یبایتسد  زج  يرکف  چـیه  دیـشک و  یم  تمحز  یـصخش  ياه  فدـه  هب  ندیـسر  رطاخ  هب  درک و  یم  راک  دوخ 

هجوت دروم  هجوچیه  هب  نآ ، گرزب  تالکشم  هعماج و  .تشادن 

232 ص : 

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 248 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوشن عطق  ناشیررقم  هک  دوب  نیا  دـندوب ، نآ  بظاوم  یلیخ  دوب و  دارفا  هنوگ  نیا  هجوت  دروم  هک  يزیچ  اهنت  .دوبن  يداع  درف  کی 
اب عوـضوم ، نیا  میب  زا  دـندرک و  یم  ارجا  تساـک  مـک و  یب  ار  دوـخ  ناربـهر  اـسؤر و  روتـسد  يررقم ، ندـش  عـطق  سرت  زا  ناـنآ 

.دندوشگ یمن  داقتنا  ضارتعا و  هب  بل  دندش ، یم  ور  هب  ور  هک  داسف  ملظ و  هنحص  هنوگره 

( مالسلا هیلع  ) نیسح .درک  هدنز  یمالسا  هعماج  رد  ار  تداهش  تنس  تخاس و  نوگرگد  ار  عضو  نیا  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  مایق 
یتخـس نآ  رد  هک  تشاذـگ  ناـنآ  ياـپ  شیپ  ینیون  هار  تشادرب و  ناناملـسم  تسپ  هدولآ و  یگدـنز  يور  زا  هدرپ  دوـخ ، ماـیق  اـب 

.تسین تلذ  اما  تسه ، نامرح  تسه ،

نـشور زور  نآ  یمالـسا  هعماج  رد  تداهـش  هسامح و  حور  يرادـیب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  ماـیق  ریثأـت  نازیم  هک  نآ  يارب 
نوچ یعطقم  یعـضوم و  ياـه  ضارتعا  زا  رظن  فرـص  اـب   ) اروشاـع هثداـح  زا  شیپ  یمالـسا  هعماـج  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ددرگ ،

، دوب ناوارف  مایق  تابجوم  ینالوط  ًاتبـسن  تدـم  نیا  رد  هک  نآ  اـب  دوب و  هدـنارذگ  میلـست  توکـس و  هب  لاـس  تسیب  رْجُح ) تکرح 
.دوب هدادن  خر  يا  یعامتجا  مایق  نیرت  کچوک 

زا ار  مدرم  هوبنا  هنوگچ  ماش  رکـشل  ندمآ  نیغورد  دیدهت  کی  هک  میدید  دیماجنا ، ملـسم  ندـمآ  هب  هک  زین ، هفوک  مدرم  شبنج  رد 
! تخاس هدنکارپ  ( مالسلا هیلع  ) نادیهش رالاس  عاجش  هدنیامن  درگ 

ارف ار  یمالـسا  هعماـج  نآ ، ریثأـت  عاعـش  هک  دروآ  دوجو  هب  يا  یحور  لوـحت  درک و  رادـیب  ار  هعماـج  ینید  نادـجو  ـالبرک  هعجاـف 
هب هعماج  رد  هک  ار  هزرابم  حور  دراد ، او  دوخ  نید  تفارـش و  تیـصخش و  میرح  زا  عافد  هب  ار  مدرم  هک  دوب  یفاک  نیمه  و  تفرگ ،

شبنج هب  ار  اـه  نآ  هدـیمد  هزاـت  یتاـیح  هدرـسفا ، ياـهرکیپ  هدرم و  ياـه  لد  هب  و  دـشخب ، هزاـت  يا  هلعـش  دوب  هدـییارگ  یـشوماخ 
.دروآرد

ینارنخس نیتسخن  دایز  رـسپ  هک  هاگ  نآ  .دوب  هفوک  رد  يدْزَا » فیفع  نب  هللادبع   » تفلاخم مایق و  لوحت ، نیا  ياه  هولج  نیتسخن  زا 
مالعا رب  ینبم  گنج  زا  سپ 
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يدرم هک  فیفع  نب  هللادبع  ضارتعا  دایرف  شورخ و  اب  درک ، زاغآ  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هب  ازـسان  مانـشد و  اب  ار  دوخ  يزوریپ 
دایز رـسپ  .دندناسر  لزنم  هب  ار  وا  هللادـبع  هلیبق  دارفا  .درک  رداص  ار  وا  تشادزاب  روتـسد  دایز  رـسپ  .دـیدرگ  ور  هب  ور  ، (1) دوب انیبان 

ریگتسد ماجنارس  یلو  درک ، تمواقم  نانآ  شروی  ربارب  رد  تعاجش  اب  هللادبع  .داتـسرف  وا  يریگتـسد  تهج  ار  نامیخژد  زا  یهورگ 
(2) .دیسر تداهش  هب  دش و 

یمالسا تما  رد  شروش  مایق و  . 3

هب هک  دیدرگ  یمالسا  هعماج  رد  يددعتم  ياه  مایق  اه و  تضهن  همـشچرس  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  نیرفآ  هسامح  گرزب و  مایق 
: میهد یم  رارق  ثحب  دروم  ار  اه  نآ  زا  یخرب  هنومن  ناونع 

نیباّوت مایق  فلا . 

.دوب هفوک »  » رهش رد  نیباّوت » شبنج  ( » مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  تداهش  میقتسم  لمعلا  سکع  نیتسخن 

هک ینایعیـش  تشگزاب ، رهـش  هب  هلیُخن »  » رد دوخ  هاـگودرا  زا  داـیز  نبا  و  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  هک  نیمه 
هزات نانآ  .دـندومن  تمالم  ار  دوخ  هدـش  نامیـشپ  تدـش  هب  دـندوب ، هداد  فک  زا  ار  اروشاع  رازراک  رد  ماما  يراـی  ییـالط  تصرف 
هتشاد هگن  تسد  وا  يرای  زا  سپس  هدومن و  توعد  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح اریز  دنا ، هدش  بکترم  یگرزب  هابتـشا  هک  دندش  هجوتم 

نیا دنا ! هدروخن  ناکت  اج  زا  اه  نآ  هدیـسر و  تداهـش  هب  نانآ  رهـش  رانک  رد  دوب ، هدمآ  قارع  هب  اه  نآ  توعد  هب  انب  هک  وا  دـنا و 
دنریگب وا  نالتاق  زا  ار  نیـسح  نوخ  ماقتنا  هک  نآ  رگم  دش  دهاوخن  هتـسش  اه  نآ  نماد  زا  هانگ  نیا  گنن  هک  دندرک  ساسحا  هورگ 

.دنوش هتشک  هار  نیا  رد  ای  و 

234 ص : 

زا نیفص  گنج  رد  ار  رگید  مشچ  لمج و  گنج  رد  ار  شمـشچ  کی  دوب و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نارای  زا  فیفع  نب  هللادبع  [ 1 - ] 1
.دوب هداد  تسد 

، سوواط نبا  دیـس  ص207 ; نیـسحلا ، لتقم  فنخموبا ، ص263 ; ج6 ، كولملاو ، ممـألا  خـیرات  يربطلا ، ریرج  نب  دـمحم  [ 2 - ] 2
ص69. فوفطلا ، یلتق  یف  فوهللا 
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: زا دندوب  ترابع  هک  هفوک  رد  دوخ  ياسؤر  زا  نت  جنپ  دزن  نایعیش  هک  دوب  رکف  نیا  لابند  هب 

داّدش نب  هعافر   » و یمیمت ،» لاو  نب  هللادبع  «، » يدْزَا ْلیَُفن  نب  دعس  نب  هللادبع  «، » يرازف هبََجن  نب  بیسم  «، » یعازخ دَرُص  نب  نامیلس  »
رکذ زا  سپ  تفرگ و  تسد  هب  ار  مالک  هتـشر  هبجن  نب  بیـسم  تسخن  .دـنداد  لیکـشت  یعامتجا  نامیلـس  لزنم  رد  دـنتفر و  یلََجب »

: تفگ نینچ  يا  همدقم 

رد دـنوادخ  هک  یناحتما  نیا  رد  یلو  میدوتـس ، یم  ار  دوخ  ناوریپ  ناراـی و  هدوب  دوخ  موهوم  ياـه  یبوخ  هتخاـبلد  هتـسویپ  اـم  »... 
رد تهج  ره  زا  میدمآ و  نوریب  هدز  تلجخ  هتسکشرس و  ناحتما  نیا  زا  ام  دیدرگ و  راکشآ  ام  غورد  دروآ ، شیپ  ربمایپ  رسپ  دروم 

.میدرک یهاتوک  ربمایپ  دنزرف  دروم 

رذع هنوگره  هار  تساوخ و  يرای  ام  زا  راکشآ ، هچ  ناهنپ و  هچ  اهراب ، داتسرف و  اه  کیپ  تشون و  اه  همان  ام  هب  ربمایپ  رسپ  نیـسح 
هتـشک عضو  نیرتنـشخ  هب  ام  شوگ  خیب  رد  هک  نآ  ات  میدیزرو  غیرد  وا  باکر  رد  دوخ  ناج  لذـب  زا  ام  یلو  .تسب  ام  رب  ار  هناهب  و 
لئابق هن  میتفاتش و  يو  ینابیتشپ  هب  دوخ  تورث  لام و  اب  هن  میدرک ، يرای  ار  وا  نابز  لمع و  اب  هن  هک  میدومن  یتسس  ردق  نآ  ام  .دش 

میرادن نیا  زا  ریغ  يرذع  ادخ  هب  میراد ؟ يرذع  هچ  ربمایپ  روضح  رد  ادخ و  هاگـشیپ  رد  لاح ، .میدناوخارف  وا  يرای  تهج  ار  دوخ 
« ...ددرگ یضار  ام  زا  دنوادخ  هک  دشاب  میوش ، هتشک  هار  نیا  رد  ای  میناسرب و  ناشلامعا  رفیک  هب  ار  نیسح  نالتاق  هک 

نیدب ینانخس  دوب ، هدش  هدیزگرب  تیعمج  يربهر  هب  هک  یعازخ » دَرُـص  نب  نامیلـس  ، » رگید روشرپ  ینارنخـس  دنچ  زا  سپ  هاگ  نآ 
: درک داریا  نومضم 

یلو میدومن ، ناشقیوشت  قارع  هب  ندـمآ  يارب  هداد  يرای  هدـعو  اه  نآ  هب  میدرب و  یم  رـس  هب  ربماـیپ  نادـناخ  دورو  راـظتنا  رد  اـم  »
ادرف زورما و  هب  ار  تقو  میتخاس و  هشیپ  یناوتان  هدرک  یتسـس  دـمآ ، اـم  نیمزرـس  هب  ربماـیپ  رـسپ  دـش و  یلمع  اـم  تساوخرد  یتقو 

...دش هتشک  ربمایپ  رسپ  هک  نآ  ات  میتسشن  ثداوح  راظتنا  رد  هدنارذگ 

235 ص : 
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تـسد هب  ار  ادـخ  ياضر  هک  مادام  دـیا و  هتخیگنارب  ار  ادـخ  مشخ  هک  نآ  هچ  دـیربب ! ریـشمش  هضبق  هب  تسد  دـیزیخ و  اـپ  هب  ناـه !
ار ربمایپ  دنزرف  نوخ  ماقتنا  هک  نآ  رگم  دوب  دهاوخن  یضار  امش  زا  ادخ  .دیدرگزاب  دوخ  نادنزرف  نانز و  نایم  هب  دیابن  دیا ، هدرواین 

.دیریگب

هک دیـشاب  لیئارـسا  ینب  لـثم  دـیاب  .تسا  تلذ  تسکـش و  هب  موکحم  دـسرتب  گرم  زا  سکره  دـنگوس  ادـخ  هب  دیـسرتن ! گرم  زا 
دییامن و هبوت  دوخ  راگدیرفآ  هاگشیپ  رد  کنیا  دیدرک ، ملظ  دوخ  هب  یتسرپ ، هلاسوگ  اب  امـش  دومرف : نانآ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم

(1) «. ...دیشکب ار  دوخ 

يرای نانآ  زا  تشون و  نئادم »  » رگید نایعیـش  و  نامی » نب  هفیذـح  نب  دعـس   » هب ار  نایرج  درـص ، نب  نامیلـس  عامتجا ، نیا  لابند  هب 
تشون و همان  هرصب »  » رگید نایعیـش  و  يدبع » همرخم  نب  یّنَثُم   » هب نامیلـس  نینچمه  دنتفریذپ  ار  نامیلـس  توعد  زین  نانآ  .تساوخ 

.دنداد دعاسم  خساپ  زین  اه  نآ 

نیباّوت هزیگنا 

روـظنم هب  اذـل  و  دارفا ، هـن  تـسا  هـیما  ینب  تموـکح  لوا  هـجرد  رد  مالـسلا ) هـیلع  ) نیـسح لـتق  لوئـسم  هـک  دـندوب  دـقتعم  نیباوـت 
.میور یم  هفوک  ناراکتیانج  غارس  هب  هیما ، ینب  زا  ماقتنا  زا  سپ  دنتفگ  دندرک و  تکرح  ماش  يوس  هب  یهاوخنوخ 

اه و همان  نانخس و  يالبال  رد  .دوب  اطخ  ناربج  هب  قوش  و  هانگ ، زا  تمادن  ساسحا  شبنج ، نیا  هزیگنا  دش ، هظحالم  هک  روط  نامه 
اه نآرد  يرورم  سکره  دـنز و  یم  جوم  هانگ ، يوشتـسش  هب  نازوس  قوش  روش و  و  ینامیـشپ ، قیمع  ساسحا  نیباوت ، ياـه  هبطخ 

ماـیق کـی  تروص  هب  يرهاـظ  یباـیزرا  رد  ار  نیباوـت  ماـیق  هک  دوـب  هزیگنا  نیمه  .دـنک  یم  سمل  یبوـخ  هب  ار  عوـضوم  نیا  دـنکب 
زج دندوب و  دوخ  هانگ  شزغل و  ناربج  و  ماقتنا ، نتفرگ  ددص  رد  طقف  نیباوت  .دوب  هتخاس  رگ  هولج  زیمآراحتنا 

236 ص : 

(. 54 هرقب :  ) ...ْمُکَسُْفنَأ اُوُلْتقاَف  ْمُِکئِرَاب  یلِإ  اُوبُوتَف  َلْجِعلا  ْمُکِذاَخِّتِاب  ْمُکَسُْفنَأ  ُْمتْمَلَظ  ْمُکَّنِإ  مْوَق  ای  ِهِموَِقل  یسُوم  َلاَق  ْذِإ  َو  [ 1 - ] 1
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ناشفده هناگی  هکلب  تمینغ ، تموکح و  ناهاوخ  هن  دندوب و  يزوریپ  حتف و  بلاط  هن  هدع  نیا  .دنتـشادن  يرگید  فدـه  چـیه  نیا ،
نانآ .تشگ  دـنهاوخن  زاب  دوخ  ياه  هناخ  هب  رگید  هک  دنتـشاد  نانیمطا  دـنتفگ ، یم  كرت  ار  دوخ  ياه  هناخ  یتقو  نانآ  .دوب  ماقتنا 

ار نآ  اریز  دندز ! زاب  رـس  ناما  لوبق  زا  اه  نآ  یلو  داد  ناما  اه  نآ  هب  نمـشد  هک  يروط  هب  دندوب ، دوخ  فدـه  هار  رد  گرم  هنـشت 
.دنتسناد یم  مایق  تسکش  يارب  یماد 

نیباّوت ياهورین 

هاگتـسد ملظ  غوی  نتـسکش  و  عاـضوا ، رییغت  ناـهاوخ  هک  یناـسک  هیلک  هکلب  دنتـسویپ ، نیباوت  بـالقنا  هب  هک  دـندوبن  نایعیـش  اـهنت 
.دنتسویپ نیباوت  هب  دندوب  نینوخ  یشبنج  قیرط  زا  يوما  تموکح 

گرم ای  ماقتنا و  زج  یفدـه  چـیه  یبالقنا  رـصانع  و  دوب ، هنابلط  تداهـش  هنایوج و  ماقتنا  مایق  کی  نیباوت  مایق  هک  نآ  تلع  هب  هتبلا 
هدع نیا  زا  هک  دندوب  هدرک  مان  تبث  رفن  رازه  هدزناش  درص  نب  نامیلس  رتفد  رد  .دنتـسویپن  نانآ  هب  يدایز  هدع  دنتـشادن ، هار  نیا  رد 
اریز تسا ، نشور  عوـضوم  نیا  تلع  هتبلا  .دوـب  رفن  رازه  یـس  ماـش  هاپـس  دادـعت  هک  یلاـحرد   (1) دندشن رـضاح  رفن  رازه  جـنپ  زج 

، دنوش یم  هنابلط  تداهش  تامادقا  بوذجم  دنراد ، رارق  هدیقع  هار  رد  يزابناج  يراکادف و  یلاع  حطس  رد  هک  يدارفا  طقف  هشیمه 
.تسا كدنا  ینامز  ره  رد  دارفا  لیبق  نیا  دادعت  هک  تسا  یهیدب 

نیباوت تایلمع 

ار مدرم  هتخاس و  مهارف  یگنج  گرب  زاس و  هتـسویپ  خـیرات ، نآ  زا  نیباوت  .دـش  زاغآ  يرجه  کیو  تصـش  لاس  رد  نیباوت  شبنج 
یهاوخنوخ هب  هنایفخم 

237 ص : 

گنج نادـیم  هب  یماـگنه  اـما  دـندوب ، هدرک  تکرح  نیباوت  هب  نتـسویپ  تهج  رفن  دصیـس  هرـصب  زا  رفن و  داـتفه  نئادـم  زا  [ 1 - ] 1
! دندوب هدروخ  تسکش  نیباوت  هک  دندش  کیدزن 
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تامدقم مرگرس  نیباوت  .دنتسویپ  یم  اه  نآ  هب  هتسد  هتسد  هعیـش  ریغ  هعیـش و  زا  زین  مدرم  .دندرک  یم  توعد  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح
نیا رد  .دننک  يراکمه  هب  توعد  ار  مدرم  ات  دنداتـسرف  فارطا  هب  ار  يا  هدع  نیباوت  دیزی ، گرم  زا  سپ  .درم  دـیزی  هک  دـندوب  مایق 

.دنتخادرپ یگنج  تازیهجت  هحلسا و  هیهت  هب  ًانلع  هتشاذگ  رانک  ار  افتخا  طایتحا و  ماگنه ،

ماـما كاـپ  تبرت  يوـس  هب  مه  اـب  نیباوـت  بـش ، نآ  رد  دز : هناـبز  ماـیق  هلعـش  نیتـسخن  لاـس 65 ق  یناـثلا  عـیبر  مجنپ  هعمج  بش 
دنداد و فک  زا  رایتخا  نانع  هدروآرب  لد  زا  يدایرف  دندیسر ، ترضح  نآ  ربق  يالاب  هک  نیمه  دندش و  هناور  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح

: دنتخیمآ مهرد  ناگدید  کشا  اب  ار  نانخس  نیا 

نیتسار و نارای  نیـسح و  حور  هب  ریذـپب ، ار  ام  هبوت  زرمایب و  ار  ام  هتـشذگ  ناهانگ  میدرکن ، يرای  ار  ربمایپ  دـنزرف  ام  اراـگدرورپ ! »
ناهانگ رگا  اراگدرورپ ! .دش  هتشک  نآ  رس  رب  نیسح  هک  میتسه  هدیقع  نامه  رب  هک  میهد  یم  تداهـش  ام  تسرف ، تمحر  وا  دیهش 

« ...دوب میهاوخ  تخبدب  راک و  نایز  يرگنن ، ام  رب  تفوطع  محر و  هدید  هب  يزرماین و  ار  ام 

نیع  » مان هب  ینیمزرـس  رد  دـندرک و  تکرح  ماش  تمـس  هب  هتفگ  كرت  ار  ادهـش  روبق  زیگناروش ، جـیهم و  هنحـص  نیا  نایاپ  زا  سپ 
، تخـس دربن  زور  هس  زا  سپ  دـندش و  ور  هب  ور  تشاد ، هدـهع  هب  دایز  نب  هللادـیبع  ار  اه  نآ  یهدـنامرف  هک  ماـش ، هاپـس  اـب  هدرولا »
هب داّدش  نب  هعافر  یهدنامرف  هب  ناشیاهورین  هیقب  دندیسر و  تداهـش  هب  هعافر »  » زج هب  بالقنا  نارـس  دندروخ و  تسکـش  ماجنارس 

(1) .دنتسویپ دنتشاد ، تیلاعف  هفوک  رد  هک  راتخم  ناراداوه  هب  دنتشگزاب و  هفوک 

ریثأت هفوک  مدرم  رب  لاحره  رد  یلو  دیدرگ ، ور  هب  ور  تسکش  اب  دوز  یلیخ  و  تشادن ، ینشور  یعامتجا  فده  هچرگ  نیباوت ، مایق 
.تخاس هدامآ  هیما  ینب  تموکح  اب  هزرابم  يارب  ار  یمومع  راکفا  تشاذگ و  اج  هب  یقیمع 

238 ص : 

ص158186. ج4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  ص 248 310 ; نیسحلا ، لتقم  فنخموبا ، [ 1 - ] 1
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ار مالسلا ) هیلع  ) نیسح نوخ  ماقتنا  ات  درک  مایق  قارع  رد  یفقث » دیبُع  یبا  نب  راتخم   » يرجه شش  تصش و  لاس  ردراتُخم  مایق  ب . 
.دریگب ترضح  نآ  نالتاق  زا 

هللادیبُع طسوت  ملسم ، تداهش  يراتفرگ و  اب  نامز  مه  یلو  درک ، یم  يراکمه  وا  اب  هفوک ، هب  لیقع » نب  ملسم   » دورو زا  سپ  راتخم 
دازآ نادنز  زا  دیزی ، دزن  شرهاوخ ) رهوش  « ) رمع نب  هللادبع   » تطاسو اب  اروشاع  هثداح  زا  سپ  وا  .دش  ینادـنز  ریگتـسد و  دایز  نب 

دش و هکم  راپسهر  راتخم  درک ، یم  یفرعم  ناناملسم  هفیلخ  ار  دوخ  هدرک  مایق  هکم  رد  ریبز » نب  هللادبع   » مایا نآ  رد  نوچ  دیدرگ و 
.تخادرپ ریبز  نب  هللادبع  اب  يراکمه  هب 

ینب دضرب  بالقنا  مایق و  تهج  ار  قارع  مدرم  یگدامآ  نوچ  راتخم  دیزی ، گرم  زا  سپ  هام  جـنپ  يرجه ، راهچ  تصـش و  لاس  رد 
(1) .درک زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف  دیدرگ و  هفوک  راپسهر  دینش ، ریبز  نب  هللادبع  تموکح  هب  تبسن  ار  اه  نآ  یلیم  یب  هیما و 

قارع رد  ریبز  نب  هللادبع  یماکان  زار 

دیاب دـندرک ، مایق  وا  دـضرب  هتفریذـپ و  ار  راتخم  توعد  سپـس  دنتـسویپ و  ریبز  نبا  هب  ًاءادـتبا  قارع  مدرم  ارچ  مینادـب  هک  نآ  يارب 
: دوب زیچ  ود  راتساوخ  قارع  زور  نآ  هعماج  هک  میشاب  هتشاد  هجوت 

(; دندوب هدش  عقاو  متس  دروم  هیما  ینب  تموکح  رد  هک  برع  ریغ  ناناملسم   ) یلاوم زا  تیامح  یعامتجا و  تاحالصا  . 1

.نایوما زا  مشاه  ینب  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  . 2

239 ص : 

خیش قیلعت  قیقحت و  نیـسحلا ، لتقم  یمزراوخ ، بطخا  ص112 116 ; ج2 ، بدألا ، هغللا و  یف  لـماکلا  دّربملا ، ساـبعلاوبا  [ 1 - ] 1
یم راتخم  یلو  دندوب ، ورین  يروآ  عمج  یگدامآ و  مرگرـس  هفوک  رد  زین  نیباوت  مایا  نآ  رد  .دـعب  هب  ص202  ج2 ، يوامس ، دمحم 

.دروخ دهاوخ  تسکش  يدوز  هب  درادن و  یماظن  یگنج و  لئاسم  رد  ار  مزال  یهاگآ  نامیلس  تفگ :
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حالص و هب  رهاظت  مه  دوب و  نایوما  نمشد  مه  يو ، اریز  درک ، تعیب  ریبز  نبا  اب  قارع  هعماج  هک  دوب  هتساوخ  ود  نیا  نیمأت  دیما  هب 
تـسرد درادن .! نایوما  تموکح  اب  یتوافت  نادنچ  ریبز  نبا  تموکح  هک  دـش  تباث  ًالمع  یلو  درک ، یم  ایند  هب  ییانتعا  یب  دـهز و 

راـک و تیاـنج  رـصانع  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح نـالتاق  یلو  داد ، تاـجن  ناـیوما  طلـستو  ذوـفن  ریز  زا  ار  قارع  ریبز  نبا  هـک  تـسا 
هن دنتـشاد ، یمهم  شقن  اروشاع  هعجاف  رد  هک  جاجح » نب  ورمع   » و یْعبِر » نب  ثَبَـش  «، » نشوجلا يذ  نب  رمـش   » نوچمه یکاـنرطخ 

! دندوب تموکح  نابرقم  زا  هکلب  دندوب ، هدنز  هفوک  رد  زونه  اهنت 

رـس هب  تیمورحم  رد  هیما  ینب  نامز  لثم  مه  زونه  یلاوم  اریز  درکن ، نیمأت  ار  ناـیقارع  دوصقم  زین  تلادـع  يارجا  رظن  زا  ریبز  رـسپ 
فارطا زا  مدرم  هک  دش  ثعاب  نایقارع  ياه  هتـساوخ  نیمأت  مدع  .دوب  لئابق  خویـش  تسد  رد  همه  تاناکما ; تردـق و  دـندرب و  یم 

.دننک ینابیتشپ  راتخم  مایق  زا  هدش  هدنکارپ  ریبز  نبا 

تکرح هب  مدرم  نانیمطا  ثعاب  بلطم  نیمه  درک و  یفرعم  نانمؤمریما ، دنزرف  هیفنح ،» نب  دـمحم   » هب هتـسباو  ار  دوخ  توعد  راتخم 
ار نایقارع  عوضوم ، نیا  داد و  رارق  نیسح ) نوخ  يریگ  ماقتنا  يوس  هب  شیپ  «: ) نیسحلا تاراثل  ای   » هلمج ار  دوخ  راعـش  وا  .دش  يو 

.درک یم  راودیما  شیوخ  فادها  نیمأت  هب 

نیا .تشادرب  نانآ  یعامتجا  قوقح  نیمأت  تهج  رد  ییاه  ماگ  درک و  تیامح  یلاوم »  » هورگ زا  تردـق ، هب  ندیـسر  زا  سپ  راتخم 
اه هئطوت  هداد  لیکـشت  روظنم  نیا  هب  یتاعامتجا  نانآ  .درک  کـیرحت  يو  دـضرب  ار  برع  لـئابق  ناـگرزب  فارـشا و  راـتخم ، مادـقا 

ماـما نـالتاق  فلاـخم ، نارـس  نیا  سأر  رد  .دـندش  هداـمآ  راـتخم  اـب  گـنج  يارب  ریبز ، نب  هللادـبع  ياـهورین  کـمک  اـب  دـندرک و 
يزوریپ هب  ندیسر  يارب  هدومن  یگداتـسیا  هب  راداو  ار  نویبالقنا  هک  دوب  یفاک  عوضوم  نیمه  و  دنتـشاد ، رارق  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح

.دزاس ممصم 

زور کـی  فرظ  هک  يروط  هب  دـیناسر ، تکـاله  هب  داد و  رارق  بیقعت  دروم  تخـس  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  نـالتاق  راـتخم ،
تشک و ار  نانآ  زا  رفن  داتشه  تسیود و 

240 ص : 
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درک و بیرخت  ار  ثعشا » نب  دمحم   » هناخ هلمج  زا  .درک  ناریو  دندوب ، هدرک  رارف  هک  ار  ناراک  تیانج  نارس  زا  نت  دنچ  ياه  هناخ 
، دوب هدش  بیرخت  هیبا  نب  دایز  طسوت  هک  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع زابناج  رای  دیهش و  يدع ،» نبرجح   » هناخ نآ ، حلاصم  اب  داد  روتـسد 

(1) .دنزاسب

هیما ینب  ضارقنا  . 4

هلـصاف هب  ینامز  رظن  زا  یخیرات  مایق  ود  نیا  هک  تفرگ  تروص  تهج  نیا  زا  راتخم ، ماـیق  نیباوت و  تضهن  نوماریپ  یلاـمجا  ثحب 
ماـما تـضهن  زا  هـتفرگ  تأـشن  ياـه  ماـیق  هـک  مـیناد  یم  هـنرگ  و  دـنا ، هداد  خر  ( مالـسلا هـیلع  ) نیـسح ماـما  تداهـش  زا  سپ  یمک 

اه نآ  نیرت  گرزب  هک  تفرگ  تروص  مایق  نیدـنچ  دـعب  ياه  لاس  یط  هکلب  تسا ، هدوبن  اـه  نیا  هب  رـصحنم  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح
يزوریپ لماع  نیرتدنمورین  .دـیچرب  ار  هیما  ینب  تموکح  طاسب  دیـسر و  يزوریپ  هب  يرجه  لاس 132  رد  هک  دوب  نایـسابع  بالقنا 

مشخ کیرحت  رظن  زا  دوب و  نادناخ  نیا  تیمولظم  مشاه و  ینب  هب  تبـسن  هیما  ینب  ياه  يرگمتـس  حرـش  بالقنا ، نیا  رد  نایـسابع 
.تشاد ار  ریثأت  نیرت  شیب  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  تداهش  يروآدای  هیما ، ینب  دضرب  مدرم 

: دیوگ یم  برع  رصاعم  ناگدنسیون  زا  یکی 

وا يارب  تداهـش  اما  درکن ، ادـیپ  تسد  دوخ  فدـه  هب  یماظن  ییوراـیور  رد  هچ  رگ  .دـش  زوریپ  تدـم  زارد  رد  نیـسح  نم  رظن  هب 
تدم زارد  رد  نیسح  هک  مرادن  دیدرت  .تشاک  مدرم  همه  لد  رد  ار  هیما  ینب  هب  تبسن  ترفن  توادع و  هنیک و  رذب  وا  .دوب  يزوریپ 
هجوتم مدرم  مشخ  نعل و  نافوط  تشز ، تیانج  نآ  رطاخ  هب  دش و  هیما  ینب  تموکح  لزلزت  میقتسم  ببـس  وا  تداهـش  دش و  زوریپ 

(2) .دیدرگ نایوما 

241 ص : 

ص211 244. ج4 ، باتک ، نامه  ریثا ، نبا  [ 1 - ] 1
ههجاومو هیبرح  هکرعم  یف  هدارمب  رفظی  مل  نإ  وهف و  دیعبلا ، يدـملا  یلع  رـصتنا  نیـسحلا  ّنأ  صاخ  يأر  اذـه  يرأ و  یّننإ  [ 2 - ] 2

ینب وحن  ًاعیمج  سانلا  بولق  یف  همیخسلا  دقحلا و  هلیحلا و  روذب  عرز  ّهنإ  ّمث  .هللا  ًاراصتنا  ناک  هتاذ  یف  هداهشلا  هلین  ّنا  ّالإ  هیرکـسع 
عم نییومألا  هلود  شرع  هلزلز  یف  ًارشابم  ًاببس  هداهشتسا  ناک  و  دیعبلا ، يدملا  یلع  رـصتنا  نیـسحلا  ّنأ  یف  ّکش  ینرماخی  هّیمُأ و ال 
نیا ص 23 . همدقم ، نیسحلا ، داهشتسا  یلیمجلا ، دیـس  رتکد   ) .هعـشبلا همیرجلا  ءارج  نم  مهیلع  تاطخـسلا  تانعللا و  ماج  بابـصنا 

.تسا هرهاق  رد  نیسحلا  سأر  دقرم  دروم  رد  هیمیت  نبا  هاگدید  اروشاع و  هثداح  دروم  رد  يربط  شرازگ  یسیونزاب  باتک 
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: دنسیون یم  ناخروم 

يا هدجـس  سابعلاوبا  دـندروآ ، یـسابع ، هفیلخ  نیتسخن  سابعلاوبا ،»  » دزن ار  يوما ، هفیلخ  نیرخآ  ناورم ،»  » هدـیرب رـس  هک  یماگنه 
: تفگ نینچ  ناورم  هدیرب  رس  هب  باطخ  تشادرب ، هدجس  زا  رس  هک  نآ  زا  سپ  درک و  ینالوط 

، نونکا : » دوزفا سپس  دینادرگ .» رفظم  زوریپ و  وترب  ارم  هک  ار  ادخ  شیاتس  تفرگ ، تا  هلیبق  وت و  زا  ارم  ماقتنا  هک  ار  ادخ  شیاتـس  »
(1) «. ....متشک ار  هیما  ینب  زا  رفن  رازه  ود  مالسلا ) هیلع  ) نیسح نوخ  ماقتنا  هب  اریز  دسر ، ارف  یک  مگرم  هک  تسین  مهم  میارب 

يا هرفـس  اه  هزاـنج  زارف  رب  داد  روتـسد  دنتـشابنا ، مه  يور  ساـبعلاوبا  ربارب  رد  ار  هیما  ینب  نارـس  ناـج  همین  ياـه  هزاـنج  هک  یتقو 
ریز اه  نآ  زا  یضعب  زونه  هک  یلاح  رد  دش ، اذغ  فرص  مرگرـس  تسـشن و  اه  هزانج  يور  هاگ  نآ  دندومن ، هدامآ  اذغ  دندرتسگ و 

! ما هدروخن  ییاراوگ  نیا  هب  ییاذغ  مرمع  رد  زگره  تفگ : دش ، غراف  اذغ  ندروخ  زا  هک  یتقو  دندروخ ! یم  ناکت  وا  ياپ 

نامز نوچمه   ) دننک نعل  زین  ناشگرم  زا  سپ  ار  نانیا  مدرم  ات  دـینکفیب  اه  هار  رد  دیـشکب و  هتفرگ  ار  اه  نیا  ياهاپ  تفگ : هاگ  نآ 
ياه سابل  هک  دـنرب  یم  دنـشک و  یم  نیمز  رب  هتفرگ و  ار  ییاه  هزانج  ياهاپ  اه  گـس  دـندید  مدرم  هک  دیـشکن  یلوط  ناـشتایح .)

(2)! تسا اه  نآ  نت  رب  تمیق  نارگ  هدش و  يزود  هلیلم 

دهد یم  ناشن  هک  تسا  تسد  رد  يرگید  هدنزرا  یخیرات  دنس  هنیمز  نیا  رد 

242 ص : 

، هدرک لقن  ص257  ج3 ، بهذلا ، جورم  رد  زین  يدوعسم  ار  هیـضق  نیا  ص130 . ج7 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  دیدحلا ، یبا  نبا  [ 1 - ] 1
.تسا هدرک  لقن  رفن  تسیود  رفن ، رازه  ود  ياج  هب  یلو 

ص139. ج7 ، باتک ، نامه  دیدحلا ، یبا  نبا  [ 2 - ] 2
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، دوب هدشن  وحم  خیرات  هظفاح  زا  اه ، لاسزا  دعب  هنوگچ  هتـشاد و  ریثأت  دح  هچ  ات  تدـمزارد  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تداهش 
رد مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  نـالتاق  زا  یکی  سنا ، نب  نانـس  هون  هللادـبع ،» نب  کیرـش  یـضاق   » یگدـنز زا  يا  هشوگ  دنـس ، نیا 

: دسیون یم  يو  .تسا  هدروآ  يو  لاح  حرش  نمض  ار  نآ  يدادغب ، بیطخ  هک  تسا  (1) البرک

مدرم درک ، يراددوخ  اه  نآ  يارب  ثیدح  لقن  زا  هرـصب ، مدرم  ياضاقت  لباقم  رد  اما  دـش ، هرـصب  دراو  یـضاق  هللادـبع  نب  کیرش 
دندرک و ناراب  گنـس  یتشک  رد  ار  وا  مدرم  دش  یتشک  راوس  ردنب ، رد  تفر و  وا  هک  یتقو  دـندرک ، بیقعت  ار  وا  دـندش و  تحاران 

(2)! نیسح لتاق  رسپ  يا  دنتفگ 

: ددرگ یم  نشور  هیضق  نیا  تیمها  هتکن ، ود  هب  هجوت  اب 

لیدـبت تیب  لها  نافلاخم  و  اه ) يوما  نارادـفرط   ) اه ینامثع  نوناک  هب  لمج ، گـنج  ناـمثع و  لـتق  زا  سپ  هرـصب  هک  نیا  تسخن 
.دوب هدرک  ظفح  ار  تلصخ  نیا  زین  يدعب  راودا  رد  دوب و  هدش 

.ه لاس 95 رد  هک  دنا  هتشون  وا  دروم  رد  هچ ; تسا ، مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تداهـش  هرـصب و  هب  یـضاق  رفـس  ینامز  هلـصاف  مود ،
(3) .تسا هتفر  ایند  زا   177 لاس رد  هدش و  دلوتم 

243 ص : 

، ثیدحلا لاجر  مجعم  مساقلاوبا ، دیـس  یئوخ ، ( هللا تیآ  ; ) ص 270 ج2 ، لاجرلا ، دقن  یف  لادتعالا  نازیم  دـمحم ، یبهذ ، [ 1 - ] 1
ص27. ج10 ،

ص 293. ج9 ، دادغب ، خیرات  يدادغب ، بیطخ  [ 2 - ] 2
ص 273 274. لادتعالا ، نازیم  یبهذ ، [ 3 - ] 3
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( مالسلا هیلع  ) نیسحلا نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

هراشا

قانتخا رصع  رد  البرک  مایق  روآ  مایپ  * 

؟ درکن مایق  مالسلا ) هیلع  ) ماما ارچ  * 

( مالسلا هیلع  ) ماما تازرابم  داعبا  * 

فراعم هنیجنگ  هیداجس ; هفیحص  * 

ناگدنامرد زا  يریگتسد  * 

یتیبرت نوناک  * 

245 ص : 
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ماما یناگدنز  زا  يرصتخم  تخانش 

و نیدباعلا » نیز   » شبقل نیرتروهـشم  ، (1)« هیونابرهش  » شردام ناهج ، نایعیـش  ماما  نیموس  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح  دنزرف  وا 
.تسا داجس » »

نارود (2) و  دوشگ ناهج  هب  هدید  يرمق  تشه  یس و  لاس  رد  مالسلا ) هیلع  ) داّجس ماما 

247 ص : 

ص253; داشرإلا ، دیفم ، خیش  ص467 ; ج1 ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیلعت : حیحـصت و  یفاک ، لوصا  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  [ 1 - ] 1
یلع نب  نسح  همجرت  مق ، خیرات  یمق ، نسح  نب  دـمحم  نب  نسح  ص 256 ; يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  یسربط ، نسح  نب  لضف 

ص286. ج2 ، همئألا ، هفرعم  یف  هّمغلا  فشک  یلبرا ، یـسیع  نب  یلع  ص 196 ; ینارهت ، نیدلا  لالجدیس  حیحـصت : یمق ، نسح  نب 
رگید تروص  هدزاود  هب  هیونابرهـش ، رب  هوالع  تسا و  فالتخا  دروم  تخـس  مراهچ  ماما  ردام  مان  همئا ، یگدنز  خـیرات و  بتک  رد 
رتکد هب : دوش  عوجر  رت  شیب  عالطا  تهج  .تسا  هدمآ  ...و  هفالس  هلوخ ، هیوناب ، ناهج  زانرهش ، هاش ، ناهج  نانز ، هاش  نوچمه : زین 
رتکد ياقآ  ص403 416 . ج1 ، ناتساب ، ير  نیـسح ، نامیرک ، رتکد  ص27 29 ; نیـسحلا ، نب  یلع  یناگدنز  رفعجدیـس ، يدیهش ،

هتشادنپ نیسح  ماما  رسمه  ونابرهش  نفد  لحم  هنایماع ، یترهش  ساسارب  هک  ونابرهش  یب  یب  هربقم  نوماریپ  ثحب  تبسانم  هب  نامیرک 
.تسا هدرک  در  ار  وناب  نآ  هب  لحم  نیا  باستنا  هدرمشرب و  ار  مراهچ  ماما  ردام  مان  نوماریپ  فلتخم  لاوقا  دوش  یم 

ص 112; هسیفن )» هعومجم   » مان هب  يا  هعومجم  نمـض   ) دـیلاوملا جات  یـسربط ، همـالع  ص253  باتک ، نامه  دیفم ، خیـش  [ 2 - ] 2
نامه ینیلک ، ص80 ; همامإلا ، لـئالد  يربط ، متـسر  نب  ریرج  نب  دـمحم  ص67  هعومجم ) نامه  نمـض   ) هعیـشلا ّراسم  دیفم ، خیش 

، نیظعاولا هضور  يروباشین ، لاّتف  ص167 ; هیصولا ، تابثا  يدوعسم ، ص324 ; صاوخلا ، هرکذت  يزوج ، نبا  طبس  ص466  باتک ،
خیرات يدادغب ، جـلثلا  یبا  نبا  ص256 ; باتک ، نامه  یـسربط ، نسح  نب  لـضف  ص222 ; یملعا ، نیسح  خیـش  قیلعت : حیحـصت و 
.دنا هتشون   37 ای لاس 36  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  ماما  دلوت  ناخروم  زا  یخرب  ص9 .  هسیفن ،) هعومجم  نمض  ) همئألا
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زا سپ  دومن و  كرد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما شدج  تفالخ  زا  لاس  ود  دودـح  .درک  يرپس  هنیدـم  رهـش  رد  ار  دوخ  یکدوک 
راد هدهع  نآ  هام  شـش  رد  اهنت  هک  دوب  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  شیوخ  يومع  تماما  نارود  ثداوح  دـهاش  لاس  هد  تدـم  نآ 

شردـپ تماما  نارود  رد  لاـس  هد  تدـم  هب  يرجه ، لاس 50  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  تداهـش  زا  سپ  .دوب  یمالـسا  تفالخ 
.تشاد رارق  وا  رانک  رد  دوب ، هزرابم  زیتس و  رد  وا  اب  هیواعم  تردق  جوا  رد  هک  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیسح 

هعجاف زا  سپ  .تشاد  روضح  البرک  نیمزرس  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح شردپ  تداهـش  مایق و  نایرج  رد  يرجه  لاس 61  مرحم  رد 
تسرپرس و رفس ، نیا  رد  و  دش ، هدرب  ماش  هفوک و  هب  يریسا  هب  ینیسح ، هاگودرا  ِناریسا  رگید  هارمه  دیسر ، وا  هب  تماما  هک  البرک 

اوسر ار  دـیزی  تموکح  دوخ  نیـشتآ  ياه  ینارنخـس  اب  رفـس  نیا  رد  وا  .دوب  اه  يراـتفرگ  بئاـصم و  ناروک  رد  ناریـسا  هاـگ  هیکت 
ناتسربق رد  دیسر و  تداهش  هب  يرجه  ای 95   94 لاس رد  هک  نآ  ات  دیزگ  تماقا  هنیدم  رهـش  رد  ماش ، زا  تشگزاب  زا  سپ  تخاس و 

.دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  شیومع  ربق  رانک  رد  عیقب »  » فورعم

ترضح رصاعم  يافلخ 

: تسا هدوب  رصاعم  ریز  رد  هدش  دای  ناراد  مامز  اب  دوخ  تماما  نارود  رد  نیسحلا  نب  یلع  ماما 

…

(1) (. 61 64ق  ) هیواعم نب  دیزی  . 1

(2) (. 73 61  ) ریبُز نب  هللادبع  . 2

248 ص : 

.دشاب یم  ( مالسلا هیلع  ) داجس ترضح  تماما  نامز  رد  افلخ  تموکح  تدم  يایوگ  زتنارپ  لخاد  ماقرا  [ 1 - ] 1
زا شیپ  یکدـنا  هیواـعم ، گرم  زا  سپ  ور  نیا  زا  دوـب ، هدرکن  تعیب  دـیزی  اـب  هک  دوـب  یناـسک  دودـعم  زا  ریبز  نـب  هللادـبع  [ 2 - ] 2
زا سپ  .دش  یسایس  ياه  تیلاعف  مرگرس  اج  نآ  رد  تخیرگ و  رهش  نیا  هب  هکم ، يوس  هب  مالـسلا ) امهیلع  ) یلع نب  نیـسح  تکرح 

رمع رخآ  ات  دیزی  .دناوخ  هفیلخ  ار  دوخ  درک و  ادیپ  ینارادفرط  تشادن ، زاجح  رد  یبیقر  نوچ  مالـسلا ،) هیلع  ) نیـسح ماما  تداهش 
رصم و قارع و  زاجح و  هللادبع ، .تشاد  تسد  رد  ار  تموکح  مچرپ  هکمرد  نانچمه   73 لاس ات  وا  دهدب و  تسکش  ار  وا  تسناوتن 

.دش دودحم  رگید  قطانم  زا  يا  هراپ  ماش و  هب  اهنت  دیزی  نانیشناج  تموکح  ورملق  تخاس و  دوخ  عیطم  ار  یمالسا  قرش  زا  یتمـسق 
ندش هتـشک  تسکـش و  اب  یلو  دـندرک ، یم  ینارمکح  یمالـسا  روشک  زا  هقطنم  ود  رد  هفیلخ  ود  يرمق ، ات 73  لاسزا 61  نیاربانب 

ون زا  ماش ، تفرگ و  رارق  نایناورم  تموکح  تحت  یمالـسا  قطاـنم  همه  (، 73 لاس رد   ) کلملادبع ياهورین  طسوت  ریبز  نب  هللادـبع 
.تفای یلک  تیزکرم 
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(. لاس 64 زا  هام  دنچ   ) دیزی نب  هیواعم  . 3

(. لاس 65 زا  هام  هن   ) مکح نب  ناورم  . 4

(. 86 65  ) ناورم نب  کلملادبع  . 5

(. 96 86  ) کلملادبع نب  دیلو  . 6

یهلا تحلصم  کی  ماما ; يرامیب 

یـصخش نانآ  نهذ  رد  بقل ، نیا  رکذ  اب  دـننک و  یم  دای  رامیب  ماما  ناونع  هب  مراـهچ  ماـما  زا  هاـگآ ، اـن  مدرم  زا  يرایـسب  هنافـسأتم 
ماـما اریز  تسا ، نیا  زا  ریغ  تیعقاو  هک  یلاـحرد  دوـش ، یم  یعادـت  هدرـسفا  یحور  هدرمژپ و  درز و  يا  هرهچ  اـب  ناوتاـن  روـجنر و 

زا ناماما  ریاـس  نوچمه  لاـس  دودـح 35  رد  هتفاـی و  دوبهب  نآ  زا  سپ  تسا و  هدوب  راـمیب  یهاـتوک  تدـم  ـالبرک  رد  اـهنت  مراـهچ 
.تسا هدوب  رادروخرب  یمسج  تمالس 

(1) و ددرگ روذعم  داهج  هفیظو  زا  هلیـسونیدب  ات  تسا  هدوب  يدنوادخ  تیانع  هثداح ، نآ  رد  ترـضح  نآ  تقوم  يرامیب  کش  یب 
، دوبن رامیب  ترضح  رگا  .دبای  موادت  تماما  هتشر  رذگهر ، نیا  زا  دنامب و  ظوفحم  دیزی  نارودزم  راتـشک  رطخ  زا  شـسدقم  دوجو 

رون دیسر و  یم  تداهـش  هب  شردپ  نارای  نادنزرف و  ریاس  نوچمه  تروص  نیا  رد  دنک و  تکرـش  نایدیزی  اب  داهج  رد  تسیاب  یم 
.دش یم  شوماخ  تیاده 

(2) .دشن هتشک  دوب  رامیب  نوچ  نیسحلا  نب  یلع  دسیون : یم  يزوجلا » نبا  طبس  »

249 ص : 

ص324. صاوخلا ، هرکذت  يزوجلا ، نبا  طبس  هب : ك.ر  ص167 و  باتک ، نامه  يدوعسم ، [ 1 - ] 1
ص105. ج1 ، بهذ ، نم  رابخا  یف  بهذلا  تارذش  یلبنح ، دامعلا  نبا  ك.ر :  ص324 و  باتک ، نامه  يزوج ، نبا  طبس  [ 2 - ] 2
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تشاد لاس  راهچ  تسیب و  ای  هس  تسیب و  دوب ، شردپ  هارمه  نیسحلا  نب  یلع  هک  اروشاع )  ) زور آ ن  دسیون : یم  دعـس » نب  دمحم  »
هب دوب و  رامیب  زور  نآ  وا  هکلب  تسا ; ساـسا  یب  هدوب ، هدرواـین  رد  يوم  .هدوب و  کـچوک  ناـمز  نآ  رد  وا  هک  دـیوگب  سک  ره  و 

(1) .درکن تکرش  گنج  رد  تهج  نیمه 

دوب و رامیب  وا  دمآ و  نیسحلا  نب  یلع  يوس  هب  رمش  یلع ، نب  نیسح  ندش  هتشک  زا  سپ  هک : دهد  یم  شرازگ  نینچمه  دعس » نبا  »
رد تسا و  راـمیب  هک  ار  یناوج  اـیآ  هللا ! ناحبـس  تفگ : يو  ناـهارمه  زا  یکی  .دیـشکب  ار  نیا  تفگ : رمـش  .دوب  هدـیباوخ  رتسب  رد 

هتـشادن يراک  راـمیب  نیا  ناـنز و  نیا  اـب  تفگ : دیـسر و  رد  دعـس » نب  رمع   » ماـگنه نیا  رد  میـشکب ؟ هتـشادن ، تکرـش  مه  گـنج 
(2) .دیشاب

وا میدیسر ، نیسحلا  نب  یلع  رداچ  هب  اروشاع ) زور  : ) دنک یم  لقن  نینچ  دیزی ، نایهاپس  زا  یکی  ملسم ،» نب  دیمح   » زا دیفم » خیـش  »
: دنتفگ وا  هب  دمآ ، ناگدایپ  زا  یهورگ  اب  رمش  .دوب  هدیباوخ  يرتسب  رب  رامیب و  تخس 

اپ زا  ار  وا  يراـمیب ، تسا و  یکدوک  نیا   (3) !؟ دیشک یم  مه  ار  ناکدوک  ایآ  هللا ! ناحبـس  متفگ : نم  یـشک ؟ یمن  ار  رامیب  نیا  ایآ 
هب نانز  .دـمآ  دعـس » نب  رمع   » ماگنه نیا  رد  .متـشاد  زاب  وا  نتـشک  زا  ار  نانآ  ات  متفگ  نانخـس  نیا  زا  نادـنچ  و  دروآ ، دـهاوخ  رد 

نیا ضرعتم  دـیوشن و  لخاد  نانز  نیا  ياـه  هناـخ  هب  امـش  زا  سک  چـیه  تفگ : دوخ  دارفا  هب  وا  .دنتـسیرگ  دـندز و  داـیرف  وا  يور 
(4) .دیوشن ناوج 

يانعم هب  زگره  دـیدرگ و  ترـضح  نآ  تایح  ظفح  بجوم  هک  دوب  یهلا  یتحلـصم  مراهچ ، ماما  يرامیب  دـش ، هظحـالم  هک  ناـنچ 
زجع و یحور و  فعض 

250 ص : 

ص221. ج5 ، يربکلا ، تاقبطلا  [ 1 - ] 1
ص104. ج9 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  ریثک ، نبا  ك.ر :  ص212 و  يربکلا ، تاقبطلا  [ 2 - ] 2

تسا هدیمان  كدوک  دوب ) هتشگ  فیعض  رغال و  هک   ) ار ترضح  نانآ ، محرت  بلج  روظنم  هب  ًادمع  ملسم  نب  دیمح  ًالامتحا  [ 3 - ] 3
.دهاکب دوخ  هانگ  ِراب  زا  يردق  نایعیش  دزن  ات  تسا  هداد  تبسن  دوخ  هب  ار  يراک  نینچ  اهدعب  ای  و 

بطخا لاـس 61 ;) ثداوح   ) ص260 ج6 ، كولملاو ، ممـألا  خـیرات  يربـط ، ریرج  نب  دـمحم  ك.ر :  ص242 و  داشرإلا ، [ 4 - ] 4
ص38. ج2 ، يوامس ، دمحم  خیش  قیلعت : قیقحت و  نیسحلا ، لتقم  یمزراوخ ،
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ياه لد  شخب  مارآ  ناریسا و  هاگهانپ  أجلم و  يریسا ، راوشد  تخس و  طیارـش  نآ  رد  اهنت  هن  ماما  .دوبن  نمـشد  ربارب  رد  وا  یناوتان 
هفوک رد  ترضح  نآ  روش  رپ  تارظانم  اه و  ینارنخس  درک و  یم  دروخرب  تماهش  تعاجـش و  اب  نمـشد  اب  هکلب  دوب ، نانآ  دنمدرد 

نیب دایز  نب  هللادـیبُع  سلجم  رد  هک  يدـنت  يوگوتفگ  لابند  هب  هفوک ، هب  ناریـسا  لاقتنا  زا  سپ  هک  نانچ  .تسانعم  نیا  هاوگ  ماش  و 
یم دـیدهت  نتـشکاب  ارم  : » دومرف ماما  اما  درک ، رداص  ار  ترـضح  لتق  روتـسد  دـش و  نیگمـشخ  هللادـیبُع  تفرگ ، تروص  ماما  وا و 

(1) ؟» تسا تلیضف  تمارک و  ام  يارب  تداهش  هدوب و  يداع  رما  کی  ام  يارب  ندش ، هتشک  هک  یناد  یمن  ایآ  ینک !؟

البرک مایق  روآ  مایپ 

سأر رد  مالسلا ) امهیلع  ) یلع نب  نیسح  شردپ  تداهش  زا  سپ  تشاد و  روضح  البرک  هعجاف  رد  داجـس  ماما  دش ، هراشا  هک  نانچ 
هب دوخ ، تارظانم  اه و  ینارنخس  اب  تفرگ و  هدهع  هب  ار  ترضح  نآ  خرس  تداهـش  مایق و  مایپ  غالبا  ینیـسح ، نادناخ  ناگدنامزاب 

.تخادرپ یمومع  راکفا  نتخاس  رادیب  يوما و  تموکح  دیلپ  هرهچ  ياشفا 

رد هژیوهب   ) ربمایپ نادـناخ  دـض  رب  دـعب ، هب  هیواـعم  ناـمز  زا  يوما  تموکح  هک  يراد  هنماد  هدرتسگ و  رایـسب  تاـغیلبت  هب  هجوت  اـب 
، دـنتخادرپ یمن  يزاسرادـیب  يرگاشفا و  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ناگدـنامزاب  رگا  کش  یب  دوب ، هدروآ  لمع  هب  ماـش ) هقطنم 
دندرک و یم  ثول  خیرات  لوط  رد  ار  ترـضح  نآ  دـیواج  گرزب و  تضهن  مایق و  تقو ، ياه  تردـق  نارودزم  مالـسا و  نانمـشد 
رد ( مالـسلا هیلع  ) ادهـشلادیس ترـضح  ناگدـنامزاب  رگید  داجـس و  ماما  هدرتسگ  تاغیلبت  اما  دـنداد ، یم  ناـشن  هنوراو  ار  نآ  هرهچ 
هب ار  یتناـیخ  فیرحت و  نینچ  هزاـجا  دوب  هدروآ  شیپ  ناـنآ  يارب  ار  یتصرف  نینچ  دـیزی  يزوت  هنیک  تقاـمح و  هک  يریـسا  نارود 

نانمشد

251 ص : 

ص43. باتک ، نامه  یمزراوخ ، بطخا  [ 1 - ] 1
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شخب رد  ار  مراهچ  ماما  یتاـغیلبت  تازراـبم  هک  اـج  نآ  زا  .دروآ  رد  ادـص  هب  ار  دـیزی  ییاوسر  لـبط  دادـن و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح
.مینک یم  افتکا  رادقم  نیمه  هب  اج  نیا  رد  میا ، هتشون  لیصفت  هب  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  یناگدنز 

…

قانتخا رصع 

( مالـسلا هیلع  ) ناـنمؤمریما یناگدـنز  شخب  رد  هک   ) مالـسا ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  تماـما  هناـگراهچ  راودا  يدـنب  میـسقت  ساـسا  رب 
: ینعی تسا ، هتشاد  رارق  مراهچ  هرود  رد  داجس  ماما  یناگدنز  میداد ) حیضوت 

; هناحلسم تکرح  يزوریپ  زا  يدیمون  هرود  * 

; تدم زارد  رد  ربمایپ  نادناخ  طسوت  یمالسا  تموکح  داجیا  دیما  هب  هدنزاس  ششوک  * 

; بسانتم یناسنا  يورین  تیبرت  یگنهرف و  راک  رذگهر  زا  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  يزاس  هنیمز  * 

.اه فیرحت  اه و  تعدب  نداد  ناشن  یمالسا و  لیصا  رکفت  نییبت  * 

ربخ ساکعنا  اب  و  تخاس ، دراو  هعیش  تضهن  رب  يا  هدننک  درخ  تبرـض  تدم ) هاتوک  رد   ) اروشاع شارخلد  هثداح  هک  نیا  حیـضوت 
امرف مکح  هعیـش  لـفاحم  رب  يدـیدش  تشحو  بعر و  زاـجح ، قارع و  رد  هژیوهب  زور ، نآ  یمالـسا  روـشک  رـسارس  رد  هثداـح  نیا 

تسادق رابتعا و  تمظع و  هب  مالسا  ناهج  همه  رد  هک   ) ربمایپ دنزرف  نتشک  دح  ات  تسا  هدامآ  هک  دیزی  هک  دش  ملـسم  اریز  تشگ ،
زا شیوخ  تموکح  ياه  هیاپ  تیبثت  هار  رد  دشخب ، ماکحتسا  ار  دوخ  تموکح  وا  نادنزرف  نانز و  ندرک  ریـسا  و  دوب ) هدش  هتخانش 

(1) .دنک یمن  غیرد  یتیانج  چیه 

252 ص : 

تشحو و بعر و  داـجیا  روـظنم  هـب  ًاتدـمع  اهرهـش ، رد  ادَهُـش  هدـیرب  ياهرـس  ندـنادرگ  ناـکدوک و  ناـنز و  ندرکریـسا  [ 1 - ] 1
.دوب نیفلاخم  زا  نتفرگ  مشچرهز 
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هنامحر یب  دـیدش و  بوکرـس  و  هّرح » هعجاـف   » زورب اـب  دوب ، هدـیدرگ  ناـیامن  هنیدـم  هفوک و  رد  شراـثآ  هک  تشحو ، بعر و  نیا 
ربمایپ نادـناخ  ذوفن  هقطنم  رد  يدـیدش  قانتخا  تفاـی و  تدـش  ق.ه ) لاس 63  هجحیذ   ) دـیزی ياهورین  طـسوت  هنیدـم  مدرم  تضهن 

، دـندمآ یم  رامـش  هب  هیما  ینب  نانمـشد  هـک  ناـماما ، ناوریپ  نایعیـش و  دـش و  مکاـح  قارع ، رد  هفوـک  زاـجح و  رد  هنیدـم  هژیوـهب 
رد : » دومرف یم  راوگان  عضو  نیا  هب  هراشا  اب  داجس  ماما  .دیشاپ  مه  زا  ناشماجسنا  لکشت و  دندیدرگ و  یتسس  فعض و  شوختـسد 

(1) «. دنرادب تسود  ار  ام  هک  دنتسین  رفن  تسیب  هنیدم  هکم و  مامت 

راوشد ینامز  رد  دیدش و  هیقت  اب  یفخم و  تروص  هب  ار  تماما  نیسحلا ، نب  یلع  : » هک دنک  یم  حیرصت  رادمان ، خروم  يدوعـسم ،» »
(2) «. دیدرگ راد  هدهع 

هیلع ) یلع نـب  نیـسح  تداهـش )  ) زا سپ  مدرم  : » دوـمرف یم  راـب  هودـنا  خـلت و  عـضو  نـیا  میــسرت  رد  مالــسلا ) هـیلع  ) قداـص ماـما 
نب ریبـج  و  لـیوطلا ، ما  نـب  ییحی  یلباـک ، دـلاخ  وـبا  : » رفن هـس  زج  دـندش ) هدـنکارپ  ربماـیپ  نادـناخ  فارطا  زا   ) دنتـشگرب ( مالـسلا

تفر و یم  هنیدم  رد  ربمایپ  دجسم  هب  لیوطلا » ما  نب  ییحی   » .تشگ نوزفا  ناشدادعت  دنتـسویپ و  نانآ  هب  يدارفا  سپـس  . (3)« معطم
راکشآ و هنیک  مشخ و  ینمشد و  امش  ام و  نایم  میتسه و  امش ) نییآ  هار و  و   ) امـش رکنم  .فلاخم و  ام  : » تفگ یم  مدرم  هب  باطخ 

(4) «. ...تسه یگشیمه 

253 ص : 

: قیقحت هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ص143 ; ج46 ، راونألاراحب ، یسلجم ، « ) انُّبُِحی ًالجَر  َنُورْشِع  هَنیدَملاَو  َهّکَِمبام  [ » 1 - ] 1
(. يدلج  20  ) ص104 ج4 ، میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم 

، هیصولا تابثا  يدوعسم ،  ) بعـص نامز  یف  هدیدش  هیقت  یلع  ًایفختـسم  رمألاب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  دمحموبا  ماق  [ 2 - ] 2
(. ص167

تـسا حیحـص  معطم » نب  ریبج  نب  میکح  «، » معطم نبریبـج   » ياـج هب  يرتـشوش ، یقت  دـمحم  خیـش  راوگرزب ، ققحم  رظن  هب  [ 3 - ] 3
.تسا هدش  رکذ  معطم » نب  ریبج  نب  دمحم  ، » دمآ دهاوخ  هک  زین ، ناذاش  نب  لضف  لقن  رد  ص399 ) ج9 ، لاجرلا ، سوماق  )

خیش ك.ر :  ص 144 و  ج46 ، راونألاراحب ، یسلجم ، ص64 ; يرافغ ، ربکا  یلع  قیلعت : حیحصت و  صاصتخإلا ، دیفم ، خیش  [ 4 - ] 4
باتک نیارد  هرامش 194 . ص123 ، يوفطصم ، نسح  قیلعت : حیحـصت و  یّـشک ،) لاجر  هب  فورعم   ) لاجرلا هفرعم  رایتخا  یـسوط ،

نانخـس ریخا  شخب  .تسا  هدش  هفاضا  هدش  دای  رفن  هس  هب  زین  يراصنا » هللادـبع  نب  رباج   » مان نآ  رد  هدـش و  لقن  زین  يرگید  تیاور 
نامز ناتـسرپ  تب  هب  باطخ  دیجم ، نآرق  لقن  هب  هک  تسا  هدش  هتفرگ  وا  ناوریپ  میهاربا و  ترـضح  تانایب  زا  لیوطلا ، ما  نب  ییحی 

میتسه و امش ) نییآ  هار و  و   ) امـش .فلاخم  رکنم و  ام  .میرازیب  دیتسرپ ، یم  ادخ  ياج  هب  هچ  نآ  امـش و  زا  ام  دنتفگ ...« : یم  دوخ 
رد اهنت  هن  ییحی  ( . 4 هنحتمم : هروس  « ) دیروایب نامیا  ادخ  هب  اهنت  هک  نآ  ات  تسه  یگشیمه  هنیک  مشخ و  ینمشد و  امـش  ام و  نایم 

يرازیب مالسلا ) هیلع  ) یلع ناگدننک  تنعل  نایناورم و  زا  ًاتحارص  دومن و  یم  داریا  ار  تانایب  نیمه  زین  هفوک )  ) قارعرد هکلب  زاجح ،
: قیلعت حیحصت و  یفاک ، لوصا  ینیلک ،  ) دنریگب هلصاف  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمـشد  زا  هک  درک  یم  هیـصوت  نایعیـش  هب  تسج و  یم 

(. ثیدح 16 ص379 ، ج2 ، يرافغ ، ربکا  یلع 
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نب ییحی   » نوچمه یفک  رب  ناج  دارفا  دودعم  زا  اهنت  طئارش ، نآ  رد  راکشآ  حیرص و  يریگ  عضوم  هنوگ  نیا  هک  تسا  ادیپ  هتفگان 
مرج هب  فسوی » نب  جاجح   » لیلد نیمه  هب  دـندوب ، هدرک  هدامآ  نآ  كانرطخ  بقاوع  مامت  يارب  ار  دوخ  هک  دوب  هتخاس  لـیوطلا » ما 

(1) .دیناسر تداهش  هب  ار  يو  درک و  عطق  ار  وا  ياهاپ  اه و  تسد  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما زا  ییحی  يوریپ  یتسود و 

ماما داوج و  ماما  نادرگاش  زا  يرجه و  موس  نرق  طساوا  رد  هعیش  ناثدحم  نادنمـشناد و  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  ناذاش ،» نب  لضف  »
: دیوگ یم  ( مالسلا مهیلع  ) يرکسع ماما  يداه و 

نب ریبج  نب  دمحم  بِّیَـسُم ، نب  دیعـس  ریبج ، نب  دیعـس  : » دندوبن وا  وریپ  رفن  جنپ  زج  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  تماما  زاغآ  رد 
(2) « . یلباک دلاخوبا  لیوطلا و  ما  نب  ییحی  معطم ،

هچرگ .دوب  مالسا  خیرات  رد  تموکح  راودا  نیرت  هایس  زا  یکی  اب  فداصم  داجس ، ترـضح  تماما  نارودکلملادبع  هایـس  تموکح 
شوختسد یمالسا  تموکح  زین  ترضح  نآ  زا  شیپ 

254 ص : 

ص123. یّشک ،) لاجر  هب  فورعم   ) لاجرلا هفرعم  رایتخا  یسوط ، خیش  [ 1 - ] 1
ص115. باتک ، نامه  یسوط ، خیش  [ 2 - ] 2
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تشاد قباس  راودا  اب  ار  توافت  نیا  مراهچ ، ماما  نامز  اما  دوب ، هدش  لیدبت  هماکدوخ  يدادبتسا و  تموکح  کی  هب  هتـشگ  فارحنا 
یم یجک  نهد  یمالـسا  تاسدقم  هب  یـشوپ ، هدرپ  هنوگ  چیه  نودب  راکـشآ و  تروص  هب  نامز ، نیا  رد  تموکح  نارادمدرـس  هک 

.تشادن ار  ضارتعا  نیرت  کچوک  تأرج  مه  سک  چیه  دنتشاذگ و  یم  اپ  ریز  ار  یمالسا  لوصا  اراکشآ  دندرک و 

کی تسیب و  تدم  هک  ناورم  نب  کلملادبع  تفالخ  نارود  اب  دوب  فداصم  مالسلا ) هیلع  ) داجس ترضح  تماما  نارود  نیرت  شیب 
هدرک دای  دنمـشناد  شوهاب و  بیدا ، شیدـنارود ، طایتحا و  اب  كریز ، يدرف  ناونع  هب  کلملادـبع  زا  ناـخروم  .دیـشک  لوط  لاـس 

(1) .دنا

هداعلا قوف  تبیهاب ، رایسب  رابج ، شوهاب ، بیدا ، لضاف ، دنمـشناد ، لقاع ، دنمدرخ ، يدرف  کلملادبع  : » دیوگ یم  يرخفلا »  » فلؤم
(2) «. دوب ریبدت  نسح  ياراد  رادمتسایس و 

يأر و بحاص  یتسناد و  وکین  راعـشا ، قیاقد  رابخا و  ملع  و  هیقف ، حیـصف و  لضاف و  لقاع و  دوب  يدرم  وا  : » دسیون یم  هاشودـنه » »
(3) «. دوب ریبدت 

تاقوا تشاد و  ترهش  يراد  نید  تدابع و  دهز و  هب  و  . (4) تفر یم  رامش  هب  هنیدم  ياهقف  زا  یکی  تردق ، هب  ندیسر  زا  شیپ  وا 
(5)! دنتفگ یم  دجسم ) رتوبک  « ) دجسملا همامح   » وا هب  هک  يروط  هب  درک  یم  يرپس  تدابع  اب  دجسم  رد  ار  دوخ 

ار نآرق  ربخ ، نیا  ندینش  اب  اّما  دوب ، نآرق  ندناوخ  مرگرس  دیـسر ، وا  هب  تفالخ  هک  یماگنه  ناورم ، شردپ  گرم  زا  سپ  دنیوگ :
وت نم و  نیب  کنیا  : » تفگ تسب و 

255 ص : 

(. ص520 ج4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا   ) ًاملاع ًابیبل  ًابیدا ، ًامزاح ، ًالقاع  کلملادبع  ناک  [ 1 - ] 1
ص122 و 124. يرخفلا ، یقطقط ،  نبا  [ 2 - ] 2

ص75. لابقا ، سابع  حیحصت : فلسلا ، براجت  [ 3 - ] 3
ص216. دیمحلادبع ، نیدلا  ییحم  دمحم  قیقحت : ءافلخلا ، خیرات  یطویس ، ص122 ; يرخفلا ، یقطقط ، نبا  [ 4 - ] 4

ص76. باتک ، نامه  هاشودنه ، [ 5 - ] 5
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(1) «! مرادن يراک  وت  اب  رگید  و  داتفا ! ییادج 

هایـس هماـنراک  زا  ناـخروم  هک  دـیدرگ  تیـصخش  خـسم  شوختـسد  ناـنچ  تردـق ، رورغ  رثا  رد  دـش و  ادـج  نآرق  زا  یتسار  هب  وا 
هک دوب  یـسک  نیتسخن  کلملادبع  مالـسا ، خـیرات  یط  رد  دنـسیون : یم  ریثا » نبا   » و یطویـس »  » .دـننک یم  دای  یخلت  هب  وا  تموکح 
رد نتفگ  نخس  زا  ار  مدرم  هک  دوب  یسک  نیتسخن  و  تشک ) نداد  ناما  زا  سپ  ار  صاعلا  نب  دیعس  نب  ورمع   ) دیزرو تنایخ  ردغ و 

(2) .درک يریگولج  فورعم  هب  رما  زا  هک  دوب  یسک  نیتسخن  درک و  عنم  هفیلخ  روضح 

ینانخس نمض  دش و  هنیدم  دراو  جح  رفس  نایرجرد  يرجه ) لاسرد 75   ) هکم رد  ریبز  نب  هللادبع  نداد  تسکش  زا  سپ  لاس  ود  وا 
هفیلخ دـننام  هن  و  هیواعم )  ) ریگ ناسآ  هفیلخ  نوچمه  هن  ناـمثع ،)  ) هدـش راوخ  هفیلخ  نوچمه  هن  نم  تفگ : نینچ  مدرم  هب  باـطخ 
دننام اما  دیهاوخ ، یم  ار  نارجاهم  ياهراک  ام  زا  امـش  منک ، یمن  نامرد  ریـشمش  اب  زج  ار  مدرم  نیا  نم  متـسه ، دیزی )  ) درخ تسس 

هب ارم  سک  ره  سپ  نیا  زا  دنگوس  ادخ  هب  دینک ) یمن  لمع  نآ  هب  دوخ  دـیناوخ و  یم  يراگزیهرپ  هب  ار  ام   ) دـینک یمن  راتفر  نانآ 
(3) دز ! مهاوخ  ار  وا  ندرگ  دنک ، رما  يوقت 

راگزیهرپ « ) هللا قَّتإ   » هلمج اب  ار  دوخ  راتفگ  هعمج ، هبطخ  ندـناوخ  ماگنه  هعمج ، همئا  ناـبیطخ و  هک  تفگ  نآ  يارب  ار  ریخا  هلمج 
(4) .دندرک یم  زاغآ  شاب )

ربمایپ و رهش  رد  درک ، یم  دادملق  ربمایپ  هفیلخ  ار  دوخ  هک  یسک  یتقو  تسا  ادیپ 

256 ص : 

: قیقحت بدألاو ، هغللا  یف  لماکلا  دربملا ، سابعلاوبا  ص122 ; باتک ، نامه  یقطقط ، نبا  ص217 ; ذخأم ، نامه  یطویس ، [ 1 - ] 1
یلع همجرت  مالـسا ، ندمت  خیرات  نادیز ، یجرج  ص76 ; باتک ، نامه  هاشودنه ، ص192 ; ج2 ، نوضیب ، دـیراغت  و )  ) روزرز میعن 

ص100. ج4 ، نارهت ، مالک ، رهاوج 
.دوب هدرک  ًالبق  زین  هیواعم  ار  اهراک  نیا  زا  یضعب  ص522 . ج4 ، باتک ، نامه  ریثا ، نبا  ص218 ; باتک ، نامه  یطویس ، [ 2 - ] 2

خیرات حضاو ، نبا  ك.ر :  ص98 و  نیسحلا ، نب  یلع  یناگدنز  رفعجدیس ، يدیهشرتکد ، ص218 ; باتک ، نامه  یطویس ، [ 3 - ] 3
ص99. ج4 ، باتک ، نامه  نادیز ، یجرج  ص20 ; ج3 ، مولعلارحب ، قداص  دمحمدیس  قیقحت : یبوقعی ،

ص98. باتک ، نامه  يدیهش ، رتکد  [ 4 - ] 4
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هنوگچ هداتفا  رود  ياه  تلایا  رد  وا  نارومأم  راتفگ  راتفر و  درب ، هلمح  هنوگ  نیا  وا  تنسرب  دیوگب و  ینانخـس  نینچ  وا  نفدم  رانک 
.دوب دهاوخ 

یلک هب  وا  لد  رد  نامیا  رون  هک  تفرگ  وخ  يرگدادـیب  داسف و  ملظ و  اـب  ناـنچ  نآ  دوخ ، ینـالوط  تموکح  تدـم  رد  کلملادـبع 
: تفگ نینچ  بیسم » نب  دیعس   » هب درک و  فارتعا  رما  نیا  هب  دوخ  يزور  يو  .تشگ  شوماخ 

نب دیعس  مدرگ !» یمن  تحاران  دنز ، رـس  نم  زا  يدب  راک  رگا  و  موش ، یمن  لاحـشوخ  مهد  ماجنا  یکین  راک  رگا  هک  ما  هدش  نانچ  »
(1)! تسا هدش  لماک  وت  رد  لد ، گرم  تفگ : بیسم 

زا سپ  ما  هدینش  نینمؤملاریما ! يا  : » تفگ يو  هب  ءادردلا » ما   » يزور .درک  یم  وگوتفگ  ءادردلا » ما   » مان هب  ینز  اب  ًابلاغ  کلملادبع 
(2) «!! ما هدیشون  زین  ار  مدرم  نوخ  هک  بارش  اهنت  هن  : » داد خساپ  وا  و  يا !؟» هدیشون  بارش  دجهت ، تدابع و 

زا سپ  درک ، یم  ترفن  زاربا  درب و  یم  هاـنپ  ادـخ  هب  ریبز ) نب  هللادـبع  یبوکرـس  تهج   ) هکم هب  دـیزی  یـشکرگشل  زا  يزور  هـک  وا 
مارحلادجسم وا  درک و  راک  نیا  رومأم  ار  جاجح  نوچ  یکاّفس  صخش  هکلب  داد ، همادا  ار  تایلمع  نیا  اهنت  هن  تموکح ، هب  ندیسر 

(3)! درک ناراب  گنس  قینجنم  اب  دوب ) هدش  نصحتم  اج  نآ  رد  ریبز  رسپ  هک   ) ار هبعک  و 

رگمتس لاّمُع 

دندوب و هدروآ  دوجو  هب  قانتخا  تشحو و  تموکح  وا ، زا  يوریپ  هب  یمالـسا ، روشک  فلتخم  قطانم  رد  زین  کلملادبع  ناگدنیامن 
.دندرک یم  راتفر  مدرم  اب  يردلق  روز و  اب 

دننام وا  لامع  .دوب  زیرنوخ  يدرف  کلملادبع  : » دسیون یم  يدوعسم » »

257 ص : 

ص76. باتک ، نامه  هاشودنه ، ص521 ; ج4 ، باتک ، نامه  ریثا ، نبا  ص122 ; باتک ، نامه  یقطقط ، نبا  [ 1 - ] 1
ص216. باتک ، نامه  یطویس ، [ 2 - ] 2

ص76. باتک ، نامه  هاشودنه ، ص217 ; باتک ، نامه  یطویس ، [ 3 - ] 3
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(1) «. دندوب محریب  كافس و  يو ، نوچمه  زین  هنیدم  مکاح  لیعامسا » نب  ماشه   » و ناسارخ ، مکاح  بلهم » ، » قارع مکاح  جاجح » »

زا دعب  دیلو  یتقو  هک  داد  رازآ  ار  ربمایپ  نادناخ  نانچ  نآ  تفرگ و  تخس  مدرم  رب  نادنچ  دوب ، هنیدم  مکاح  هک  لیعامسا  نب  ماشه 
(2) .دیامن رانکرب  راک  زا  ار  وا  دش  راچان  دیسر ، تموکح  هب  شردپ  گرم 

طـسوت ریبز  نب  هللادبع  تسکـش  زا  سپ  کلملادـبع  .تسا  روهـشم  مالـسا  خـیرات  رد  وا  تایانج  هک  دوب  جاجح  نانآ  همه  زا  رتدـب 
(3) .درک بوصنم  فئاط ) هنیدم و  هکم و   ) زاجح يرادناتسا  هب  لاس  ود  تدم  هب  ار  وا  جاجح ،

رگید یعمج  و  يدعاس » نب  لهس  «، » کلام نب  سنا  «، » يراصنا هللادبع  نب  رباج   » دننام هباحـص  زا  یهورگ  ندرگ  هنیدم  رد  جاجح 
(4)! دننامثع ناگدنشک  نانیا  هک  دوب  نآ  راک  نیا  رد  وا  زیواتسد  داهن .! غاد  نانآ  ندرک  راوخ  دصق  هب  ار 

: تفگ نینچ  هنیدم  كرت  ماگنه  وا 

هب تبـسن  نآ  مدرم  رتدـیلپ و  اهرهــش  هـمه  زا  رهــش  نـیا  .درب  یم  نوریب  هدـنگ  رهــش  نـیا  زا  ارم  هـک  میوـگ  یم  ساپــس  ار  ادـخ  »
زج رهش  نیا  رد  .مدرک  یم  ناسکی  كاخ  اب  ار  رهش  نیا  دوبن ، نینمؤملاریما  شرافس  رگا  .دنرت  خاتـسگ  رتراک و  لغد  نینمؤملاریما 

(5) «!! تسین يزیچ  دنناد ، یم  ربمایپ  ربق  هک  يا  هدیسوپ  ناوختسا  دنناوخ و  ربمایپ  ربنم  هک  یبوچ  هراپ 

258 ص : 

ص91. ج3 ، رهوجلا ، نداعم  بهذلا و  جورم  [ 1 - ] 1
، يربکلا تاقبطلا  دعـس ، نب  دمحم  ص27 و29 ; ج3 ، مولعلارحب ، قداص  دـمحم  دیـس  قیلعت : یبوقعی ، خـیرات  حـضاو ، نبا  [ 2 - ] 2

ص220. ج5 ،
ص31. ج2 ، هسایسلاو ، همامإلا  يرونید ، هبیُتق  نبا  [ 3 - ] 3

، خیراتلا یف  لماکلا   ) داهن غاد  هّمذ  لها  نوچمه  ار  نانآ  تسد  دـیوگ : یم  ریثا  نبا  ص18 . ج3 ، باتک ، نامه  حضاو ، نبا  [ 4 - ] 4
(. ص 359 ج4 ،

: زا لقن  هب   ) ص182 يوما ، نایاپ  ات  مالسا  یلیلحت  خیرات  رفعجدیس ، يدیهـش ، رتکد  ص359 ; ج4 ، باتک ، ناـمه  ریثا ، نبا  [ 5 - ] 5
ترورض رس  زا  هک  روآ ، مرش  نانخس  نیا  لقن  رطاخ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا یمارگ  لوسر  سدق  تحاس  زا  (. بدألا هوکشم 

.فلؤم مبلط  یم  شزوپ  تفرگ ، تروص  يوما  يافلخ  دیلپ  ّتیهام  اب  ناگدنناوخ  ییانشآ  يارب  و 
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ناشگرم تفگ : درک و  شهوکن  ار  اه  نآ  درک و  دای  هنیدم  رد  ربمایپ  ربق  نارئاز  زا  نآ ، یط  درک و  داریا  هفوک  رد  يا  هبطخ  جاجح 
!، دننک یمن  فاوط  کلملادبع  نینمؤملاریما  رصق  رود  ارچ  دننک ،! یم  فاوط  هدیسوپ  ناوختسا  و  ربنم )  ) بوچ تشم  کی  رود  داب ،

(1) !؟ تسوا هداتسرف  زا  رتهب  ناسنا  نیشناج  هک  دنناد  یمن  ایآ 

قارع رد  جاجح 

جاجح دناشنب ، دوخ  ياج  رس  ار  نایقارع  دناوت  یم  هک  نآ  تسناد  کلملادبع  تخاس ، عیطم  ار  هنیدم  هکم و  جاجح  هک  نآ  زا  سپ 
نوچمه دمآ ، رد  هفوک »  » هب نوچ  جاجح  .درپس  يو  هب  ار  هرـصب ) هفوک و   ) قارع تموکح  يرجه  مجنپ  داتفه و  لاس  رد  اذل  تسا ،

، دـش دراو  دجـسم  هب  سانـشان  روط  هب  دـناشوپ و  ار  دوخ  تروص  رـس و  هکلب  درکن ، راتفر  دـشاب  هدـمآ  هفیلخ  يوس  زا  هک  یمکاح 
ار وا  تفگ : یکی  تسیک ؟ نیا  هک  تفرگ  رد  همزمز  .دـنام  شوماـخ  زارد  یتدـم  تسـشن و  ربـنم  زارفرب  تفاکـش و  ار  مدرم  فـص 

؟ دیوگ یم  هچ  مینیبب  نک  ربص  هن ، دنتفگ : .مینک  راس  گنس 

: درک نخس  زاغآ  نینچ  دوشگ و  ار  دوخ  يور  جاجح  تفرگ ، ارف  ار  اج  همه  توکس  هک  نیمه 

هب راک  نیا  ددرگ و  ادج  نت  زا  دیاب  تسا و  هدیسر  ارف  اه  نآ  ندیچ  عقوم  هدیسر ، هویم  نوچ  هک  منیب  یم  ار  ییاهرـس  هفوک ! مدرم  »
«. ...دشخرد یم  اه  شیر  اه و  همامع  نایم  هک  منیب  یم  ار  ییاه  نوخ  و  دریگ ، یم  ماجنا  نم  تسد 

وا تساوخ  یم  هک  يدرم  تسد  زا  هزیر  گنس  رایتخا  یب  هک  دناسرت  ار  مدرم  نانچ  داد و  همادا  ار  دوخ  زیمآدیدهت  نانخس  هاگ  نآ 
(2)! تخیر نیمز  رب  دنک ، راس  گنس  ار 

259 ص : 

ص 242. ج15 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  [ 1 - ] 1
ج3، باتک ، ناـمه  يدوعـسم ، ص375 ; ج4 ، باـتک ، ناـمه  ریثا ، نـبا  ص311 ; ج1 ، بدـألاو ، هـغللا  یف  لـماکلا  دربـم ، [ 2 - ] 2

نامه يدیهش ، رتکد  ص 19 ; ج3 ، باتک ، ناـمه  حـضاو ، نبا  ك.ر :  و  ص 9397 ، تایقفوملا ، راـبخألا  راـکب ، نب  ریبز  ص127 ;
ص6. ج7 ، حوتفلا ، یفوک ، مثعا  ص184 ; باتک ،
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: دنک یم  فیصوت  نینچ  هرصب »  » هب ار  وا  دورو  يرونید » هبیُتق  نبا   » .دوب هفوک  هب  يو  دورو  نوچمه  زین  هرصب »  » هب جاجح  دورو 

دورو ماگنه  .دش  هرـصب  راپـسهر  هقرفتم ، ياهورین  زا  رفن  رازهراهچ  نانآ و  نارادفرط  ماش و  نایهاپـس  زا  رفن  رازه  ود  هارمه  جاجح 
داد روتسد  شناهارمه  هب  وا  .دوش  رهـش  دراو  زامن  ماگنه  هعمج  زور  تفرگ  میمـصت  درب و  هارمه  ار  نانآ  زا  رفن  رازه  ود  هرـصب ، هب 
ریز ار  ناشیاهریشمش  دنتسیاب و  رفن  دص  دوب ، رد  هدجیه  رب  غلاب  هک  دجسم  ياهرد  زا  کی  ره  رانک  رد  دننک و  هرـصاحم  ار  دجـسم 

دجـسم زا  تساوخ  سکره  دش ، دـنلب  ادـص  رـس و  دجـسم  لخاد  رد  هک  نآ  ضحم  هب  تفگ : نانآ  هب  هاگ  نآ  .دـنزاس  ناهنپ  سابل 
! دور نوریب  شنت  زا  رتولج  شا  هدیرب  رس  هک  دینک  يراک  دورب ، نوریب 

دص و  يو ، شیپاشیپ  ناشرفن  دص  هک  حلسم  رفن  تسیود  هارمه  جاجح  .دنداتـسیا  راظتنا  هب  دندش و  رقتـسم  اهرد  رانک  رد  نارومأم 
زین وا  دوخ  .دـش  دجـسم  دراو  دـندوب ، هتخاس  ناهنپ  ناـشیاه  ساـبل  ریز  ار  اهریـشمش  دـندرک و  یم  تکرح  وا  رـس  تشپ  رگید  رفن 

.دوب هتخاس  یفخم  سابل  ریز  ار  شیوخ  ریشمش 

، تخاس دنهاوخ  ناراب  گنـس  ارم  اه  نآ  درک و  مهاوخ  ینارنخـس  مدرم  يارب  نم  میدش ، دجـسم  دراو  یتقو  تفگ : نانآ  هب  جاجح 
! دینارذگب غیت  مد  زا  ار  اه  نآ  دیشکب و  ماین  زا  ار  ریشمش  متشاذگ ، میاهوناز  رب  متشاد و  رب  مرس  زا  ار  همامع  نم  دیدید  هک  یتقو 

هب ارم  کلملادـبع )  ) نینمؤـملاریما : »... تـفگ ینانخـس  یط  تسـشن و  ربـنم  زارفرب  وا  دیـسر ، زاـمن  عـقوم  هـک  یتـقو  هـشقن ، نـیا  اـب 
مسرب و نامولظم  داد  هب  هک  تسا  هداد  روتسد  نم  هب  و  تسا ، هدرک  بوصنم  امش  نایم  رد  لاملا  تیب  میسقت  امش و  رهـش  ینارمکح 

ریـشمش ود  درک ، بوصنم  تمـس  نیا  هب  ارم  یتقو  هفیلخ  ...منک  تازاجم  ار  ناراکدب  ریدقت و  ار  ناراکوکین  مهد ، رفیک  ار  ناملاظ 
اما داتفا ، متسد  زا  هار  رد  تمحر  ریشمش  .رفیک  باذع و  ریشمش  يرگید  و  تمحر ، ریشمش  یکی  داد : نم  هب 
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!...«. تسا نم  تسد  رد  کنیا  باذع  ریشمش 

یب يو  نارومأم  .تشاذگ  وناز  يور  تشاد و  رب  شرس  زا  ار  همامع  ماگنه  نیا  رد  .دندرک  ناراب  گنس  ربنم  ياپ  زا  ار  جاجح  مدرم 
نوریب دجـسم  رد  زا  ماگ  سکره  اّما  دندرب ، موجه  دجـسم  نوریب  هب  دندید ، نینچ  ار  عضو  هک  مدرم  .دـنداتفا  مدرم  ناج  هب  گنرد 

ار اه  نآ  اج  نآ  رد  دـندرک و  دجـسم  نورد  هب  تشگزاب  هب  روبجم  ار  اـه  يرارف  بیترت  نیدـب  دـش  ادـج  شندـب  زا  رـس  تشاذـگ ،
(1)! دیدرگ ریزارس  رازاب  دجسم و  برد  ات  نوخ  يوج  هک  يروط  هب  دنتشک 

.تشک ار  هانگ  یب  اسراپ و  نامدرم  ناگرزب و  زا  يرایسب  و  تخاس ، رارقرب  تشحو  تموکح  قارع  رـسارس  رد  جاجح  بیترت  نیدب 
.تفرگ ارف  ار  قرش  ناتسزوخ و  رسارس  هکلب  قارع ، اهنت  هن  هک  دنکفا  اه  لد  رد  یسرت  نانچ  وا 

قانتخا راتشک و  جوم 

نامیخژد ریـشمش  اب  تدم  نیا  رد  هک  یناسک  دادعت  درک و  ییاورنامرف  لاس  تسیب  جاجح  دـسیون : یم  روهـشم  خروم  يدوعـسم ،» »
هب جاجح  اب  گنج  نمـض  هک  دندوب  یناسک  زا  ریغ  هدـع  نیا  هزات  و  دوب ! رفن  رازه  تسیب  دـص و  دـندرپس ، ناج  هجنکـش  ریز  ای  يو 

.دندش هتشک  وا  ياهورین  تسد 

نز رازه  یس  و  درم ، رازه  هاجنپ  داتفا ) یم  اه  مادنا  رب  هزرل  نآ  مان  ندینـش  زا  هک   ) يو كانتـشحو  نادنز  رد  جاجح ، گرم  ماگنه 
ناراب امرگ و  امرـس و  زا  فقـس ، یب  نادنز  نآ  رد  ناینادنز  و  دندوب ! سابل  یب  نایرع و  اه  نآ  رفن  رازه  هدزناش  هک  دـندوب  ینادـنز 

! دندوبن نوصم 

نودب يو  ياه  نادنز  درک و  یم  ینادنز  اج  کی  ار  نادرم  نانز و  جاجح 

(2) .دندوبن ناما  رد  ناتسمز  ناراب  امرس و  ناتسبات و  يامرگ  زا  ناینادنز  ور  نیا  زا  دوب ، فقس 

261 ص : 
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زا ناخروم  زا  یخرب  .دیسر  تفالخ  هب  دیلو »  » يو رسپ  کلملادبع ، گرم  زا  سپکلملادبع  نب  دیلو  همانراک  نشور  کیرات و  طاقن 
زا ریغ  اریز  دنا ، هداد  حیجرت  هیما  ینب  يافلخ  زا  رگید  يرایـسب  و  ناورم »  » شدج کلملادبع و  شردپ  رب  ار  وا  هدومن  دـیجمت  دـیلو 

ماجنا هیریخ  روما  هعفنملا و  ّماع  ياهراک  وا  هزادـنا  هب  دوخ ، يراد  مامز  نارود  رد  يوما  يافلخ  زا  کی  چـیه  زیزعلادـبع » نب  رمع  »
نارادناتسا درک و  یم  ششوک  سدقم  نکاما  دجاسم و  ریمعت  هعسوت و  سیـسأت و  رد  دوخ  يراد  مامز  نارود  رد  دیلو  .تسا  هدادن 

.دومن یم  قیوشت  اهراک  نیا  هب  دوخ ر ا  نارادنامرف  و 

: دنیوگ یم  ناخروم 

يارب یلحم  هک  يرهش  ره  رد  وا  روتـسد  هب  .داد  هعـسوت  ار  یـصقألادجسم  ربمایپ و  دجـسم  درک و  انب  ار  قشمد »  » عماج دجـسم  دیلو 
نوگانوگ ياهژد  اه و  هاگیاپ  یمالـسا  روشک  ياهزرم  زا  عافد  يارب  نینچ  مه  يو  .دـش  هتخاس  دجـسم  تشادـن ، دوجو  زامن  هماقا 

ییاه ناتـسرامیب  سرادم و  دومن ، رفح  بآ  ياه  هاچ  روشک ، فلتخم  طاقن  رد  درک ، ثادحا  ددعتم  یطابترا  ياه  هار  دومن ، داجیا 
نیلوـلعم و ریگ و  نیمز  ناراـمیب  يارب  لاـملا  تیب  زا  یتباـث  يررقم  هدوـمن ، وـغل  ار  هدـنکارپ  ياـه  هناـعا  تاقدـص و  درک ، سیـسأت 

.درک نیعم  نادنمزاین 

زا تبقارم  يارب  یناراتـسرپ  ناکـشزپ و  درک و  ثادحا  نایماذـج  هداتفا و  اپ  زا  دارفا  نایانیبان و  يراد  هگن  يارب  ییاه  هاگـشیاسآ  وا 
میلعت تیبرت و  يراد و  هگن  تهج  ییاه  ماتیألاراد  زین  .دنیامن  یگدیـسر  اه  نآ  تحارتسا  اذغ و  هب  داد  روتـسد  دومن و  نیعم  اه  نآ 

ار اه  خرن  شهاک  ای  شیازفا  درک و  یم  ندید  رازاب  رهـش و  زا  ًاصخـش  تاقوا  بلاغ  .دروآ  دوجو  هب  میتی  تسرپرـس و  یب  ناکدوک 
(1) .دومن یم  لرتنک 

262 ص : 

ص36; ج3 ، یبوقعی ، خیرات  حضاو ، نبا  ك.ر :  ص123 و  یکبلعبلا ، فیفع  همجرت  برعلا ، خیرات  رصتخم  یلعریما ، دیس  [ 1 - ] 1
ص223 و 224. باتک ، نامه  یطویس ، ص 9 و 10 ; ج5 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  ص127 ; باتک ، نامه  یقطقط ، نبا 
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کیرات فعض و  طاقن  ياراد  يو  دروخ ، یم  مشچ  هب  دیلو  يراد  مامز  یگدنز و  رد  هک  ینـشور  طاقن  مغر  هبدیلو  ياه  یگدولآ 
يدرم دیلو  ناخروم ، هتفگ  هبانب  .دنامب  هتفگان  دیابن  يو  يراد  مامز  یگدنز و  یسررب  رد  هک  دوب  يراکـشآ  ياه  فارحنا  رایـسب و 

بدا و دـقاف  يو  ور  نـیا  زا  دـنداد ، شرورپ  يدــیق  یب  ینارــسوه و  اـب  یکدوـک ، رد  ار  وا  شرداـم  ردــپ و  دوـب ، راـبج  رگمتس و 
(1) .دوب یناسنا  یگتسیاش 

ظاحل زا  وگوتفگ ، ماگنه  دربب و  راک  هب  ار  یبرع  دعاوق  تسناوت  یمن  رمع  رخآ  ات  تشادن و  ییانشآ  برع  تایبدا  وحن و  ملع  اب  وا 
.دش یم  شحاف  تاهابتشا  بکترم  نابز ، روتسد 

وا شردپ  درک ! ادا  طلغ  ار  يا  هداس  رایسب  هلمج  برع ، رفن  کی  اب  وگوتفگ  ماگنه  يا ، هدع  روضح  رد  شردپ و  سلجم  رد  يزور 
هب دـیلو  دـنک .» تموکح  اـه  نآ  رب  دـناوت  یمن  دـنادن ، یبوخ  هب  ار  برع  مدرم  ناـبز  سکره  : » تفگ داد و  رارق  هذـخأوم  دروم  ار 
ارف لوغشم  هام  شش  تدم  تسب و  دوخ  يور  هب  ار  رد  دش و  یقاطا  دراو  وحن ، ملع  نادنمشناد  زا  يا  هدع  هارمه  نایرج ، نیا  لابند 

(2)! دمآ نوریب  تسخن  زور  زا  رت  نادان  تدم ، نیا  زا  سپ  یلو  دش ، ملع  نیا  نتفرگ 

تساوخ یم  دوب و  شناد  زا  وا  دوخ  تیمورحم  داد ، یم  ناشن  هجوت  نونف  مولع و  شرتسگ  هب  يو  هک  هلئسم  نیا  للع  زا  یکی  دیاش 
! دراذگ شوپرس  شیوخ  فعض  هطقن  رب  رذگهر ، نیا  زا 

رگمتس نایاورنامرف 

هصرع هدع  نیا  دوب و  هدرک  طلسم  ناناملـسم  تشونرـس  رب  مکاح ، رادنامرف و  ریما و  ناونع  هب  ار ، راک  تیانج  دساف و  رـصانع  دیلو 
، کلملادبع گرم  زا  سپ  ار  يو  هک  دوب  فسوی » نب  جاجح   » وا لامع  زا  یکی  .دندوب  هتخاس  گنت  مدرم  رب  ار 

263 ص : 

ص223. باتک ، نامه  یطویس ، [ 1 - ] 1
ص127. باتک ، نامه  یقطقط ،  نبا  ص11 ; ج5 ، باتک ، نامه  ریثا ، نبا  [ 2 - ] 2
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.درک اقبا  دوخ  تسپ  رد 

« کیرـش نب  هرق   » رـصم رد  و  هرابح ،» نب  نامثع   » زاجح رد  جاـجح ،»  » قارع رد  .دوب  دـیلو  دوخ  رظن  ریز  ماـش  هقطنم  ناـمز ، نآ  رد 
يدـح اـت  هک  دـیلو ) هداز  ردارب  « ) زیزعلادـبع نب  رمع   » .دـندوب روهـشم  يرگدادـیب  رد  اـه  نیا  زا  کـیره  دـندرک و  یم  ینار  مکح 

، تسا هدـش  متـس  ملظ و  زا  رپ  نیمز  تفگ : یم  قطانم  نیا  رد  رفن  دـنچ  نیا  تموکح  هب  هراشا  اب  دوب ، فاـصنا  لدـع و  راد  تسود 
(1)! هدب تاجن  يراتفرگ  نیا  زا  ار  مدرم  ایادخ 

، ینایب یط  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  هک  دوب  ناناملـسم  یهانپ  یبو  تیمولظم  نارادمدرـس و  ياه  يرگدادـیب  نیا  هب  هجوت  اب  اـیوگ 
ریش نیب  رد  هک  دیامن  یم  هیبشت  ینادنفسوگ  هب  ار  ناناملسم  ریش و  هب  ار  ناراد  مامز  هدرک ، میسقت  هتسد  شـش  هب  ار  نامز  نآ  مدرم 

(2)! دوش یم  هدیرد  ریش  طسوت  ناشناوختسا  تسوپ و  تشوگ و  هدرک ، ریگ  كوخ  گس و  هابور و  گرگ و  و 

؟ درکن مایق  مراهچ  ماما  ارچ 

؟ درکن مایق  ترضح  نآ  ارچ  هک  میوش  یم  هجوتم  یبوخ  هب  دیدرگ ، نشور  يدح  ات  داجس  ترضح  نامز  یـسایس  ياضف  هک  کنیا 
رارقرب يوما  رابج  تموکح  هک  يدـیدش  طلـست  لرتنک و  اب  دوب و  هدـش  امرف  مکح  هعماج  رد  هک  يدـیدش  قاـنتخا  بعر و  اـب  اریز 

ناـسوساج دـید  زا  تکرح  نیرت  کـچوک  دوب و  تسکـش  هب  موکحم  شیپاـشیپ  هناحلـسم  تکرح  شبنج و  هنوگره  دوـب ، هتخاـس 
يزینک نیـسحلا  نب  یلع  داد : شرازگ  يو  هب  هنیدـم ، رد  کلملادـبع  سوساج  يزور  هک  ناـنچ  دـنام ; یمن  ناـهنپ  يوما  تموکح 

هدرک و دازآ  ار  وا  هتشاد ،

264 ص : 

ص 11. ج5 ، باتک ، نامه  ریثا ، نبا  [ 1 - ] 1
(. هتسلا باب   ) ص339 يرافغ ، ربکا  یلع  قیلعت : حیحصت و  لاصخلا ، قودص ، [ 2 - ] 2
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درمـش و یـصقن  ترـضح  نآ  يارب  ار  راـک  نیا  تشوـن ، ماـما  هب  هک  يا  هماـن  یط  کلملادـبع  .تـسا  هدوـمن  جـیوزت  ار  يو  سپس 
!؟ تسا هدرکن  تلصو  شیرق  زا  دوخ  نأشمه  دارفا  زا  یکی  اب  ترضح  ارچ  هک  درک  ضارتعا 

دنوادخ .تفرگ  يرسمه  هب  ار  دوخ  هدرب  هقّلطم )  ) نز زینک و  وا  دوبن ، یـسک  ربمایپ  زا  رتالاب  رت و  گرزب  تشون : يو  خساپ  رد  ماما 
درف چـیه  سپ  تخاـس ، مـیرک  نآ  وـترپ  رد  ار  یمیئل  ره  تخاـس و  لـماک  نآ  اـب  ار  یـصقنره  درب ، ـالاب  مالـسا  اـب  ار  يا  یتـسپ  ره 

(1) .دشاب یمن  تیلهاج  یتسپ  زج  يا  یتسپ  تسین و  تسپ  یناملسم 

رد دراد .! رظن  ریز  ار  وا  یـصخش  یلخاد و  روما  یتح  وا  ياهراک  همه  هک  دهدب  رادشه  ماما  هب  تساوخ  یم  راک  نیا  اب  کلملادبع 
دوخ ياعد  رد  هک  دوب  راوگان  خلت و  طئارـش  نیا  كرد  اب  داجـس  ماما  ایوگ  تشاد ؟ ناکما  هنوگچ  یبالقنا  تکرح  یطئارـش  نینچ 

: درک یم  ضرع  ادخ  هاگشیپ  هب 

دصق هب  ار  شا  هزینرـس  هدرک و  زیت  نمرب  ندز  هبرـض  يارب  ار  شغیت  مد  هتخآ ، نم  دضرب  ار  شتوادع  ریـشمش  هک  ینمـشد  اسب  هچ  »
مـشچ هداد و  رارق  شیوخ  ياهریت  جامآ  ارم  هتخیر و  ورف  ماج  رد  نم  ماک  يارب  ار  شهاکناج  ياهرهز  تسا ، هتخاـس  زیت  نم  ناـج 

! دناشونب نم  هب  ار  دوخ  ترارم  هباخلت  دناسرب و  دنزگ  نم  هب  هک  تسا  ممصم  تسا و  هتفخن  نم  لرتنک  يارب  شتبقارم 

مییاهنت هدرک ، نم  اب  گنج  گنهآ  هک  نآ  نداد  تسکـش  زا  ار  مزجع  نارگ ، ياه  جـنر  اه و  يراتفرگ  لمحت  زا  ار  مَِیناوتان  ایادـخ 
زاغآ میرای  هب  یتفرگ و  رظن  رد  دـنا ، هتـسشن  نیمک  رد  مندرک  راـتفرگ  يارب  هدومن و  ینمـشد  نم  اـب  هک  یناـسک  ینوزف  ربارب  رد  ار 

(2) «. يدیشخب ورین  نم  هب  يدرک و 

265 ص : 

، يربکلا تاقبطلا  دعـس ، نب  دـمحم  ك.ر :  و  نمؤملا ) وفک  نمؤملا  باب  حاکن  باـتک   ) ص344 ج5 ، یفاـک ، عورف  ینیلک ، [ 1 - ] 1
ص8. ج4 ، رابخألا ، نویع  يرونید ، هبیُتق  نبا  ص105 ; ج46 ، راونألاراحب ، یسلجم ، ص 214 ; ج5 ،

ص610. نانمشد ،) رکم  عفد  يارب   ) ياعد 49 یغالب ، ردص  همجرت  هیداجس ، هفیحص  [ 2 - ] 2
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راوشد یهار  ود 

: دوب هتفرگ  رارق  راوشد  یهارود  کی  رس  رب  اروشاع  هثداح  زا  سپ  مراهچ  ماما  ، » هک میبای  یم  رد  تشذگ  هچ  نآ  هب  هجوتاب 

هب دوخ  نادـنم  هقالع  نادـقتعم و  عمج  نایم  رد  دوب  رداق  تلوهـس  هب  وا  نوچ  یـسک  هک  تاساسحا  ناجیه و  داجیا  اب  تسیاب  یم  ای 
رب یلو  دـنیرفایب ، زیگناروش  يا  هثداح  و  دزارفا ، رب  یتفلاخم  مچرپ  دـنز ، تسد  هناروهتم  لمع  دـنت و  تکرح  کـی  هب  دروآ ، دوجو 

هیما ینب  ياهزات  تخات و  يارب  ار  نادیم  دباوخب و  ورف  يا  هلعـش  نوچ  قیمع ، مادـقا  يرادـیاپ و  يارب  مزال  طئارـش  ندوبن  هدامآ  رثا 
تـسخن .دنک  راهم  هدیجنـس  هتخپ و  يریبدت  هلیـسوهب  ار  یحطـس  تاساسحا  تسیاب  یم  ای  دـنک و  یلاخ  تسایـس  رکف و  نادـیم  رد 

تایح دـیدجت  راک  یلـصا  راک  هب  عورـش  يارب  حـلاص  رـصانع  زین  امنهار و  هشیدـنا  دروآ ; مهارف  ار  دوخ  گرزب  راک  مزال  همدـقم 
ار دوخ  ياکتا  لباق  نارای  دودعم  رایسب  دادعت  دوخ و  ناج  ًاتلاجع  دنک ، نیمأت  ار  یمالسا  ماظن  یمالسا و  هعماج  ینیرفآزاب  مالسا و 

ناهنپ هیما  ینب  هاگتـسد  ناساره  رگوجوتـسج و  مشچ  زا  ات  تسا و  هدنز  ات  دـنکن ، اهر  فیرح  ربارب  رد  ار  نادـیم  دـیامن و  تسارح 
هاگ نآ  دشاب و  لوغـشم  ناهنپ  یلو  ناما  یب  يا  هزرابم  هب  امنهار  هشیدنا  میلعت  حـلاص و  دارفا  یگدـنزاس  ههبج  ههبج  نیا  رد  تسا ،

...دراپسب دوخ  زا  سپ  ماما  هب  دوب ، رت  کیدزن  یسب  دوصقم  لزنم  رس  هب  نامگ  یب  هک  ار  هار  نیا  همادا 

، دوخ نامز  دودحم  هریاد  اهنت  هن  وا  لمع  ریثأت  عاعـش  هک  یکلـسم  ربهر  کی  یلو  تسا ، ناراکادف  هار  تسخن ، هار  هک  تسین  کش 
شیدـنارود و رگنفرژ و  دـیاب  نآ  رب  هوـالع  هـکلب  دـشاب ، راکادـف  هـک  تـسین  یفاـک  دریگ ، یمرب  رد  ار  خـیرات  رمع  رــسارس  هـکلب 

(1) «. تخاس یعطق  یمتح و  مراهچ  ماما  يارب  ار  مود  هار  هک  تسا  یطئارش  همه  نیا  و  دشاب ، زین  ریبدت  اب  تخس  هلصوحرپ و 

266 ص : 

ص24. قداص ، ياوشیپ  یلع ، دیس  يا ، هنماخ  هللا ) تیآ  [ ) 1 - ] 1
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هنیدم مدرم  شروش 

ای  ) لاس 63 رد  هنیدم  شروش  .درک  لیلحت  هاگدید  نیمه  زا  دـیاب  زین  ار  هنیدـم  نایـشروش  اب  يراکمه  زا  مراهچ  ياوشیپ  يراددوخ 
ماـما تداهـش  زا  سپ  هک  تـفرگ  همـشچرس  اـج  نآ  زا  هثداـح  نـیا  . (1) دیدرگ روهــشم  هّرح »  » هعجاــف هــب  داد و  خر  يرجه  ( 62
زکرم هک  زین  هنیدم  رهش  رد  .دش  هتخیگنارب  دیزی  تموکح  دض  رب  یمالسا  قطانم  رد  ترفن  مشخ و  زا  یجوم  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح

رد هک  نایفـس ) یبا  نب  دـمحم  نب  ناـمثع   ) هنیدـم مکاـح  .دـندمآ  رد  مشخ  هب  مدرم  دوب ، نیعباـت  هباحـص و  ربماـیپ و  نادـنواشیوخ 
مدرم فرط  زا  یگدنیامن  هب  ار  رهـش  ناگرزب  زا  یهورگ   (2) دیزی هراشا  اب  تشادن ، مک  دـیزی  زا  يزیچ  رورغ  یناوج و  یگتخپان و 

هب ار  مدرم  هنیدم  هب  تشگزاب  رد  ات  دـنوش  رادروخرب  يو  محارم  زا  دـننیبب و  ار  ناوج  هفیلخ  کیدزن ، زا  ات  داتـسرف  قشمد  هب  هنیدـم 
.دننک قیوشت  يو  تموکح  زا  تعاطا 

لیـسغ هلظنح  نب  هللادبع   » و یموزخم » ورمع  یبا  نب  هللادـیبُع  «، » ماّوع نب  ریبُز  نب  رذـنم   » زا بکرم  یتئیه  نامثع  حرط ، نیا  لابند  هب 
زا هن  دیزی  هک  اج  نآ  زا  .تخاس  هناور  قشمد  هب  دیزی  اب  رادید  تهج  ار  هنیدم  گرزب  ياه  تیصخش  زا  رگید  نت  دنچ  و  هکئالملا »

هتشاد يا  هدیجنس  راتفر  تئیه  نآ  روضحرد  لقادح  هک  دننک  هیـصوت  وا  هب  هک  تشاد  ینارواشم  هن  دوب ، رادروخرب  یمالـسا  تیبرت 
ار یمالـسا  رهاوظ  دیاب  لقادح  دنک ، یم  تموکح  ناناملـسم  رب  مالـسا  مان  هب  هک  یـسک  دنادب  هک  تشاد  ار  ردـپ  ریبدـت  هن  دـشاب و 
اما درکن ، یهاتوک  روجف  قسف و  زاوآ و  زاس و  سلاجم  اه و  مزب  لیکشت  يزاب و  گس  يراوخ و  بارش  زا  زین  نانآ  دزن  دنک ، ظفح 

درک و رایسب  مارتحا  نانآ  هب  دروآ ، لمع  هب  دوخ  خاک  رد  نانآ  زا  یهوکشاب  ییاریذپ 

267 ص : 

رهش فارطا  نوچ  دشاب و  هدش  هدیـشوپ  یناشفـشتآ  ياه  گنـس  زا  نآ  حطـس  هک  دوش  یم  هتفگ  یخالگنـس  نیمز  هب  هّرح  [ 1 - ] 1
هدیمان هّرح »  » مان هب  گنج  نیا  تفرگ ، تروص  مقاو  هرح  قیرط  زا  هنیدم  هب  ماش  هاپـس  ذوفنو  تسا  یتیـصوصخ  نینچ  ياراد  هنیدم 

.دش
ص31. ج4 ، فارشألا ، باسنا  يرذالبلا ، ییحی  نب  دمحا  [ 2 - ] 2
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لوپ نیا  تفایرد  اب  نانآ  هک  درک  یم  رکف  وا  .دیشخب  رانید  رازه  دص  رازه و  هاجنپ  رب  غلاب  یتفگنه  ياه  تعلخ  ایاده و  مادکره  هب 
اهنت هن  رادید  نیا  اما  درک ، دنهاوخ  نیـسحت  دیجمت و  وا  زا  هنیدم ، هب  تشگزاب  رد  قشمد ، زبس  خاک  رد  هناناج  ییاریذـپ  نآ  اب  اه و 

.دیشخب سوکعم  هجیتن  ًالماک  هکلب  دشن ، مامت  وا  عفن  هب 

دزن زا  ام  : » هک دندرک  مالعا  رهـش  نیا  مدرم  عامتجا  رد  دنتـشگزاب و  هنیدم  هب  تفر ) هرـصب  هب  هک   ) ریبز نب  رذنم  زج  هب  ناگدـنیامن 
زاوآ شوخ  نانز  نارگاینخ و  دنک ، یم  يزاب  گس  دزاون ، یم  روبنط  رات و  دروخ ، یم  بارش  درادن ، نید  هک  میا  هتشگرب  یـصخش 

زا ار  وا  هک  میریگ  یم  دهاش  ار  امـش  کنیا  .دزادرپ  یم  ینیـشن  بش  هب  راکبارخ  دزد و  یتشم  اب  دـننک و  یم  ییابرلد  وا  سلجم  رد 
«. میدرک رانکرب  تفالخ 

وا گنج  هب  مرسپ  دنچ  نیمه  اب  دنکن  يراکمه  يرای و  نم  اب  سک  چیه  رگا  هک  ما  هتشگرب  یصخش  دزن  زا  نم  : » تفگ هلظنح  رسپ 
هدافتـسا نآ  زا  يو  اب  گنج  رد  هک  نیا  يارب  رگم  متفریذپن  ار  وا  هیطع  نم  یلو  درک ، مارتحا  ارم  داد و  هیطع  نم  هب  وا  تفر  مهاوخ 

«. منک

.دندرک نوریب  رهش  زا  ار  هیما  ینب  همه  هنیدم و  مکاح  دندرک و  تعیب  هلظنح  رسپ  هللادبع  اب  هنیدم  مدرم  نایرج ، نیا  لابند  هب 

یهوبنا رگشل  اب  دوب ، هیما  ینب  رابرد  ناگدرپسرـس  زا  هدروخ و  لاس  يدرم  هک  ار  هبقُع » نب  ملـسم  ، » دیـسر دیزی  هب  هک  شرازگ  نیا 
یتقو و  گنجب ، نانآ  اب  دندشن ، میلست  رگا  هدب ، تلهم  زور  هس  نانآ  هب  تفگ : يو  هب  درک و  مازعا  هنیدم  هب  تضهن  یبوکرس  يارب 

...راذگب نازابرس  رایتخا  رد  نک و  تراغ  ار  همه  ماعط ، حالس و  نایاپراهچ و  لاوما و  زا  دنراد  هچره  زور  هس  يدش ، زوریپ 

نارس دندروخ و  تسکش  نایشروش  ماجنارـس ، تفرگرد و  هورگ  ود  نیب  ینینوخ  گنج  داد و  رارق  هلمح  دروم  ار  هنیدم  ماش ، هاپس 
بکترم یتایانج  ماش  نازابرـس  .درک  رداص  ار  رهـش  تراغ  مدرم و  ماع  لتق  روتـسد  زور  هس  تدم  هب  ملـسم  .دـندش  هتـشک  تضهن 

نیا رطاخ  هب  ار  ملسم  .دراد  مرش  اه  نآ  نایب  زا  ملق  هک  دندش 
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.دندیمان فرسُم »  » تایانج

(1) تفرگ ! تعیب  دیزی  يارب  یگدرب  ناونع  هب  مدرم  زا  ملسم  تراغ ، لتق و  نایاپ  زا  سپ 

هب مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  دورو  زا  شیپ  یکدنا  دوب ، حالـصلارهاظ  بلط و  هاج  يدرف  هک  ریبز ، نب  هللادبعریبز  نب  هللادـبع  شقن 
وا هکمرد ، مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تماقا  تدم  رد  یلو  دوب ، هدیزگ  تماقا  اج  نآ  رد  هدـش  هکم  دراو  يرجه ،  60 لاس رد  هکم 
دش زاب  وا  تیلاعف  يارب  نادیم  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تداهـش  زا  سپ  .دوبن  مدرم  هجوت  دروم  نادنچ  هتفرگ و  رارق  عاعـشلا  تحت 

.دناوخ هفیلخ  ار  دوخ  هدرک  تفلاخم  مالعا  دیزی  ربارب  رد  و 

رد تیلاعف  نارود  رد  تشاد و  یمهم  شقن  لمج »  » هنتف ییاپرب  رد  وا  .تشادن  يا  هنایم  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما نادناخ  اب  هللادـبع 
هک دراد  يدب  نادـنواشیوخ  ربمایپ  تفگ : دندیـسرپ ، وا  زا  دروم  نیا  رد  نوچ  درک و  فذـح  هبطخ  زاغآ  زا  ار  ربمایپ  رب  دورد  هکم ،

راهظا وا  هنتف  زا  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماـما  هک  دوب  قباوس  نیا  هب  هجوت  اـب  . (2) دنزارفا یم  رب  ار  شیوخ  ندرگ  وا  ماـن  ندرب  ماـگنه 
(3) .درک یم  ینارگن 

هیلع ) نیـسح ماـما  تداهـش  زا  سپ  وا  .تسا  هتـشاد  شقن  ریبز  نـب  هللادـبع  هنیدـم ، مدرم  شروـش  رد  ناـخروم ، زا  یخرب  هتـشون  هـب 
دنا هدیزرو  يراددوخ  يو  يرای  زا  سپس  هدرک و  توعد  ار  ماما  هک  درک  یم  شنزرس  ار  نایقارع  یـسایس ، دصاقم  يور  مالـسلا ،)

(4) درک یم  وا  عـلخ  هب  توـعد  ار  مدرم  دـناوخ و  یم  رجاـف  زاـب و  گـس  راوـخ و  بارـش  ار  وا  درک و  یم  ییوگدـب  زین  دـیزی  زا  و 
هنیدم و مکاح  جارخا  هک  دنا  هتفگ  نینچمه 

269 ص : 

، يدوعسم 102 103 و111 121 ; تاحفص : ج4 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  ص30 46 ; ذـخأم ، نامه  يرذالب ، ك.ر :  [ 1 - ] 1
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(1) .تسا هدوب  هتفرگ  تروص  وا  تقفاوم  اب  رهش  نیا  زا  هیما  ینب 

؟ درکن يراکمه  هنیدم  نایشروش  اب  مراهچ  ماما  ارچ 

للع .میهد  رارق  یسررب  دروم  ار  نایشروش  اب  يراکمه  زا  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  يراددوخ  للع  هک  تسا  هدیسر  نآ  تقو  کنیا 
: درک هصالخ  نینچ  ناوت  یم  ار  ماما  يراددوخ 

تـسکش ماما  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  يدیدش  قانتخا  هظحالم  و  عاضوا ، یبایزرا  اب  . 1
هتشک زین  شناوریپ  دوخ و  هکلب  دوش ، یمن  زوریپ  اهنت  هن  دیوج ، تکرش  نآ  رد  رگا  دید  یم  درک و  یم  ینیب  شیپ  ار  هنیدم  تضهن 

.دوش لصاح  يا  هجیتن  هک  نآ  نودب  دور  یم  نیب  زا  عیشت  ياهورین  هدنام  یقاب  دنوش و  یم 

تضهن کی  تسناوت  یمن  تضهن  نیا  دوب ، هتفای  نایـشروش  فوفـص  نایم  رد  وا  هک  يذوفن  و  ریبز ، نب  هللادبع  قباوس  هب  هجوت  اب  . 2
.دنهد رارق  يزوریپ  لپ  ار  وا  بلط ، تردق  ریبز  نب  هللادبع  لاثما  تساوخ  یمن  ماما  دشاب و  یعیش  لیصا 

هدرکن ماـما  زا  یهاوخرظن  هنوگ  چـیه  دـندوب و  هدـیزگرب  دوخ  يربـهر  هب  ار  هلظنح  نب  هللادـبع  نایـشروش ، تشذـگ ، هک  ناـنچ  . 3
اجب و ًالماک  دیزی  تموکح  هب  تبـسن  نانآ  ياه  ضارتعا  اهداقتنا و  دـندوب و  كاپ  حـلاص و  يدارفا  شروش  ناربهر  هچرگ  .دـندوب 

نایعیـش عفن  هب  تسین  مولعم  يزوریپ ، تروص  رد  تسین و  یعیـش  صلاخ  تکرح  کـی  تکرح ، نیا  هک  دوب  ادـیپ  اـما  دوب ، تسرد 
.دوش مامت 

 … رصع دسافم  ملاظم و  اب  مالسلا ) هیلع  ) مراهچ ماما  تازرابم  داعبا 

زا تسناد و  یم  ار  عوضوم  نیا  هک  دـیزی  درکن و  تکرـش  شروش  رد  ادـتبا  زا  ماما  هک  دوب  تاـظحالم  هنوگ  نیا  هب  هجوت  اـب  اـیوگ 
نب یلع  ضّرعتم  هک  دوب  هدرک  هیصوت  هبقع » نب  ملسم   » هب دوب ، هدش  مامت  نارگ  وا  يارب  یمومع  راکفا  رد  البرک  هعجاف  رگید  فرط 

.دوشن مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا

270 ص : 
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ناگدنهانپ نمأم 

اب زین  ماما  .دنـشاب  ماما  مرحرد  وا  هداوناـخ  رـسمه و  هک  درک  شهاوخ  ماـما  زا  ناورم  دـندرک ، نوریب  هنیدـم  زا  ار  هیما  ینب  هک  یتقو 
ناگدنهانپ يارب  یبوخ  نمأم  داجـس  ماما  هناخ  دوب ، تراغ  لتق و  شوختـسد  هنیدم  هک  زور  هس  یط  ور  نیا  زا  .تفریذپ  يراوگرزب 

.درک ییاریذپ  نانآ  زا  هلئاغ  رخآ  ات  ماما  دندش و  هدنهانپ  ماما  لزنم  هب  شیوخ  هداوناخ  ياضعا  اب  نز  رفن  دص  راهچ  دادعت  دوب و 

کیدزن ار  وا  دـش ، رـضاح  ترـضح  هک  یتقو  .تساوخ  ار  مالـسلا ) امهیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  هلئاـغ ، متخ  زا  سپ  هبقع ،» نب  ملـسم  »
(1) .درک تقفاوم  هناخ ، هب  ترضح  تشگزاب  اب  سپس  داد و  رارق  دقفت  مارتحا و  دروم  دناشن و  دوخ 

رصع دسافم  ملاظم و  اب  مالسلا ) هیلع  ) مراهچ ماما  تازرابم  داعبا 

درک و زاغآ  ار  میقتـسمریغ  تازرابم  یتیبرت و  یگنهرف و  يداشرا و  ياه  همانرب  هلـسلس  کی  مود ، هار  باختنا  اب  مراهچ  ماما  يراـب 
هصالخ ریز  شخب  دنچ  رد  ناوت  یم  ار  اه  نآ  نیرت  مهم  هک  داد  ماجنا  ییاه  تیلاعف  دزیگنارب ، ار  تموکح  تیساسح  هک  نآ  نودب 

: درک

اروشاع هرطاخ  دای و  نتشاد  هگن  هدنز  . 1

هدش مامت  نارگ  رایسب  يوما  تموکح  يارب  یمومع  راکفارد  ترضح  نآ  نارای  و  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تداهـش  هک  اج  نآ  زا 
هرطاخ نتشاد  هگن  هدنز  نادیهش و  رب  هیرگ  اب  ماما  دوشن ، شومارف  هعجاف  نیا  هک  نآ  يارب  دوب ، هدرب  لاؤس  ریز  ار  نآ  تیعورـشم  و 

نیا هک  تسین  کش  .داد  یم  همادا  هیرگ  تروص  هب  ار  یفنم  هزرابم  نانآ ،

271 ص : 
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شارخلد گرزب و  يردـق  هب  البرک  تبیـصم  هعجاف و  تمظع  اریز  تشاد ، یفطاع  هشیر  زوسرپ ، ياه  هیرگ  نازوس و  ياـه  کـشا 
ماما دروخرب  یگنوگچ  کش  یب  اما  دـندرک ، یمن  شومارف  ار  نآ  دـندوب ، هدـنز  ات  هثداـح ، نآ  ینیع  دوهـش  زا  کـی  چـیه  هک  دوب 

زا يوما  تموکح  تیانج  ملظ و  تشاذـگ  یمن  ـالبرک  هعجاـف  رّرکم  يروآداـی  .تشاد  یـسایس  هجیتن  رثا و  عوضوم  نیا  اـب  داـجس 
.دش یم  ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  داتفا ، یم  بآ  هب  شمشچ  ات  دماشایب ، بآ  تساوخ  یم  تقو  ره  ماما  .دوش  شومارف  اه  هرطاخ 

نابایب ناگدنرد  شوحو و  يارب  ار  بآ  نایدیزی  هک  یلاح  رد  منکن  هیرگ  هنوگچ  دومرف : یم  دندیـسرپ ، یم  ار  راک  نیا  تلع  یتقو 
.دنتشک هنشت  ار  وا  دنتسب و  مردپ  يور  هب  یلو  دنتشاذگ ، دازآ 

.دریگ یم  ار  میولگ  هیرگ  مروآ ، یم  دای  هب  ار  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف نادنزرف  ندش  هتشک  تقو  ره  دومرف : یم  ماما 

!؟ درادن یمامت  امش  هودنا  مغ و  ایآ  درک : ضرع  ترضح  رازگتمدخ  يزور 

ردـق نآ  شیوخ  دـنزرف  قارف  رد  دوب ، هدـش  دـیدپان  شرـسپ  هدزاود  زا  یکی  اـهنت  هک  ربماـیپ  بوقعی  وـت ، رب  ياو  دوـمرف : ترـضح 
دیماان وا  نتفای  زا  ًالماک  و   ) دوب هدـنز  شرـسپ  هک  یلاح  رد  دـش ، مخ  شرمک  هودـنا  تدـش  زا  دـش و  انیبان  شنامـشچ  هک  تسیرگ 

نیمز شقن  مفارطا  رد  ناشیاهرکیپ  هک  مدوب  مناگتسب  زا  رفن  هدفه  میومع و  مردارب ، مردپ ، ندش  هتشک  رظان  نم  یلو  دوب ،) هتـشگن 
(1) !؟ دبای نایاپ  نم  هودنا  مغ و  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  دوب ، هدش 

؟ تسا هنوگچ  امش  لاح  متفگ : مدیسر و  نیسحلا  نب  یلع  روضح  هب  يزور  دیوگ : یم  رصم ، ناگرزب  زا  یکی  بیعـش ،» نب  لهـس  »
، یناد یمن  ار  ام  عضو  رگا  کنیا  تسا ؟ هنوگچ  اـم  لاـح  هک  دـنادن  امـش  لـثم  رـصم  زا  یگرزب  تیـصخش  مدرک  یمن  رکف  دومرف :

: مهد یم  حیضوت  تیارب 

272 ص : 
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هگن هدنز  ار  ناشنارتخد  دنتشک و  یم  ار  ناشنارسپ  هک  تسا  ناینوعرف  نایم  رد  لیئارسا  ینب  عضو  لثم  دوخ ، موق  نایم  رد  ام ، عضو  »
هب اهربنم ، زارف  رب  ام  رالاس  گرزب و  هب  ییوگازسان  ّبس و  اب  مدرم ، هک  تسا  راوشد  گنت و  يردق  هب  امرب  عضو  زورما  .دنتشاد  یم 

(1)« .دنیوج یم  برقت  ام  نانمشد 

تّما داشرا  دنپ و  . 2

نایب حیرـص  راکـشآ و  تروص  هب  ار  دوخ  رظن  دروم  میهافم  تسناوت  یمن  درک ، یم  یگدـنز  قاـنتخا  رـصع  رد  مراـهچ  ماـما  نوچ 
هشیدنا نیا  درک و  یم  انشآ  یمالسا  تسرد  هشیدنا  اب  هظعوم  قیرط  زا  ار  مدرم  درک و  یم  هدافتسا  هظعوم  هویـش  زا  ور  نیا  زا  دنک ،

دای هب  لیـصا  لوا و  تروص  هب  دوب ، هتـشگ  فیرحت  ای  هدـش  هدرپس  یـشومارف  هب  نامز  لوط  رد  رئاج  نامکاح  تاغیلبت  رثا  رد  هک  ار 
.تخاس یم  انشآ  مالسا  میلاعت  قیاقح و  اب  تسناوت  یم  هک  رادقم  ره  ات  ار  یمالسا  هعماج  مدرم و  هدوت  دروآ و  یم  مدرم 

یم هظعوم  تحیصن و  ار  مدرم  هک  نیا  نمض  يا ، هناکریز  رایسب  هنامیکح و  شور  اب  ماما  هک  دهد  یم  ناشن  اه  هظعوم  نیا  یسررب 
هـشیدنا راـکفا و  لاـقتنا  لکـش  نیرتـهب  نیا ; و  درک ، یم  اـقلا  ناـنآ  هب  دریگب ، اـج  مدرم  نهذ  رد  تساوـخ  یم  هک  ار  هچ  نآ  درک ،

، دوب مکاح  هاگتـسد  ّدـضرب  تشاد و  یـسایس  هجیتن  رثا و  هک  لاح  نیع  رد  ثحاـبم ، نیا  اریز  دوب ، طئارـش  نآ  رد  یمالـسا  تسرد 
هعماـج يربـهر  یمالـسا و  تموکح  متـسیس  ینعی  تماـما ،»  » هلئـسم تقیقح  ًانمـض  ماـما  .تخیگنا  یمن  رب  ار  تموکح  تیـساسح 

تیمکاـح ینعی  تشذـگ ، یم  زور  نآ  یمالـسا  هعماـج  رد  هچ  نآ  زا  ار  مدرم  درک و  یم  نشور  ار ، موصعم  ماـما  طـسوت  یمالـسا 
، تموـکح دـننام  یتـموکح  هک  درک  یم  میهفت  ناـنآ  هب  تخاـس و  یم  هاـگآ  قفاـنم ، قساـف و  نارادمدرـس  رفک و  روز و  ناـمکاح 

تیمها .تسین  هتساوخ ، مالسا  هک  یتموکح  کلملادبع » »

273 ص : 
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نامز رورم  هب  هک  يریدخت  دومج و  تلاح  زا  دندرک و  یمن  ادیپ  هجوت  هلئسم  نیا  هب  تبسن  مدرم  ات  هک  دوب  رظن  نیا  زا  عوضوم  نیا 
.تشادن ناکما  یمالسا  بولطم  تموکح  لیکشت  عاضوا و  رییغت  دندمآ ، یمن  نوریب  دوب ، هدمآ  دوجو  هب 

حیرـصت هب  هک  تسا  یلـصفم  نانخـس  تسا ، هدش  دای  تاکن  هاوگ  نیرتهب  هک  داجـس  ماما  ظعاوم  تانایب و  هنوگ  نیا  زا  هنومن  کی 
شخب هنومن  ناونع  هب  اج  نیا  رد  .دومن  یم  داریا  نارگید  دوخ و  نارای  يارب  ار  نآ  ربمایپ ، دجـسم  رد  هعمج  زور  ره  ماما  ناثدـحم ،

: مینارذگ یم  ناگدنناوخ  رظن  زا  ار  ماما  نانخس  زا  ییاه 

کین و زا  هک  ار  هچ  نآ  سکره  زیخاتـسر ) زور   ) زور نآ  .تشگ  دیهاوخ  زاب  ادخ  يوس  هب  هک  دـینادب  دیـشاب و  راگ  زیهرپ  مدرم ! »
نیتسخن ...دـشاب  هلـصاف  اه  خـسرف  شدـب  لامعا  وا و  نیب  هک  درک  دـهاوخ  وزرآ  تفای و  دـهاوخ  رـضاح  دوخ  دزن  هداد ، ماجنا  دـب ،

هب هک  وت  ربماـیپ »  » و ینک ، یم  تداـبع  ار  وا  هک  وت  يادـخ » ، » درک دـنهاوخ  لاؤس  نآ  زا  ریکن  رکنم و  هتـشرف  ود  ربق ، رد  هک  يروما 
وت ماما »  » و ینک ، یم  توالت  ار  نآ  هک  ینامـسآ ) « ) باتک  » و ینک ، یم  يوریپ  نآ  زا  هک  وت  نید »  » و تسا ، هدش  هداتـسرف  وت  يوس 

(1) « . ...دوب دهاوخ  يا ، هتفریذپ  ار  شتیالو  هک 

: دنک یم  هجوت  بلج  زیچ  دنچ  نانخس  نیا  رد 

.تسا لئاسم  نیا  حرط  هب  ماما  تیانع  نازیم  نآ و  تیمها  رگناشن  هک  هعمج  زور  ره  رد  نانخس  نیا  رارکت  . 1

اهنت ماـما ، ناـبطاخم  اـج  نیا  رد  هک  دوش  یم  موـلعم  ددرگ ، یم  زاـغآ  ساـنلا ) اـهیا  ! ) مدرم يا  هلمج : اـب  ماـما  راـتفگ  هک  نیا  زا  . 2
.تسا هدوب  ماع  عیسو و  يو  نابطاخم  هریاد  هکلب  دنا ، هدوبن  ماما  صاخ  ناوریپ  ای  نایعیش و 

دانتسا و نآرق  ددعتم  تایآ  هب  ًاحیولت ، ای  ًاتحارص  دوخ  نانخس  یط  ماما  . 3

274 ص : 

حیحـصت و یفاک ، هضور  ینیلک ، ص249 ; يراـفغربکا ، یلع  قیلعت : حیحـصت و  لوـقعلا ، فـحت  هبعـش ، نب  یلع  نب  نسح  [ 1 - ] 1
(. یناثلا سلجملا   ) ص 301 یلامألا ، قودص ، ص72 ; يرافغ ، ربکا  یلع  قیلعت :
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کی ناونع  هب  داجس  ماما  هب  نانآ  دنا و  هدوب  مدرم  هماع  نخس ، فرط  اج  نیا  رد  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  تسا و  هدومن  لالدتـسا 
فرط هک  يدراوم  رد  یلو  تسا ، هدرک  یم  داهـشتسا  نآرق  تاـیآ  هب  بلطم ، تیبـثت  يارب  ماـما  ور  نیا  زا  دـندرک ، یمن  هاـگن  ماـما 

(1)  . دید یمن  نآرق  تایآ  هب  دانتسا  يارب  یترورض  ترضح  دندوب ، ماما  صاخ  نارای  نایعیش و  اهنت  نخس 

يزاس رداک 

ناراـی نیرت  کـیدزن  نیرتـهب و  زا  یکی  یلاـمث ،» هزمحوبا   » ار نآ  هک  تسا  یلـصفم  ًاتبـسن  هظعوـم  ماـما ، تاـنایب  زا  يرگید  هنوـمن 
ماما .تسا  هدش  نایب  ترـضح  نآ  صاخ  ناوریپ  نایعیـش و  عمج  رد  هک  دهد  یم  یهاوگ  تیاور  نیا  نتم  .دـنک  یم  لقن  ترـضح ،

: دیامرف یم  ینانخس  یط 

اـه و توغاـط  ار  امـش  ناـنمؤم ! يا  .دـنک  ظـفح  ناراـبج  ییوگروز  نادوـسح و  ملظ  نارگمتـس و  رکم  زا  ار  امـش  اـم و  دـنوادخ ;
، دنتسه نآ  رذگدوز  ياه  تذل  شزرا و  یب  ياه  تمعن  لابند  هب  دنا و  هدش  نآ  هتفیـش  هدرپس و  ایند  هب  لد  هک  بلطایند  نایتوغاط 
هک یلاح  رد  دـیتشذگ ، تمالـس  هب  اه  هنتف  هوبنا  زا  دـیتشاذگ و  رـس  تشپ  ار  یثداوح  هتـشذگ  ماـیا  رد  دـنگوس  مناـج  هب  ...دـبیرفن 
هب دیهاوخب و  يرای  ادخ  زا  زین  نونکا  سپ  دیتسج ; یم  يربت  يرود و  نیمز  رد  ناراکهبت  ناراذگ و  تعدـب  ناهارمگ و  زا  هتـسویپ 

.دیدرگرب تسا ، رت  هتسیاش  ینونک  نامکاح  زا  هک  ادخ » ّیلو   » زا تعاطا  ادخ و  زا  يربنامرف  يوس 

تعاطا يراج ، روما  رد  زگره  و  دیرادب ، مدقم  زیچ  همه  رب  هدرک ، بجاو  ار  وا  تعاطا  ادـخ  هک  ار  یـسک  زا  تعاطا  ادـخ و  رما  ... 
...دیرادن مدقم  یهلا  ناربهر  زا  تعاطا  ادخ و  زا  تعاطا  رب  دراد ، لابند  هب  ار  ایند  ياه  یگدنبیرف  هب  یگتفیـش  هک  ار  اه  توغاط  زا 

، ناگدولآ ناراک و  هنگ  اب  ترشاعم  زا 

275 ص : 

ص36 38. داجس ، ماما  یگدنزرد  یشهوژپ  یلع ، دیس  يا ، هنماخ  هللا ) تیآ  [ ) 1 - ] 1
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هک دینادب  دییوجب و  يرود  نانآ  زا  دیـشاب و  رذحرب  نانآ  هنتف  زا  دـیزیهرپب و  ناقـساف  اب  سامت  یکیدزن و  نارگمتـس و  اب  يراکمه 
رد دنک ، لمع  هنارـسدوخ  یهلا  يربهر  رما  ربارب  رد  دنک و  يوریپ  ادخ  نید  زا  ریغ  ینید  زا  دزرو و  تفلاخم  ادخ  يایلوا  اب  سکره 

(1) ....دش دهاوخ  رو  هلعش  یشتآ  راتفرگ  خزود 

تّما یقالخا  عضو  طاطحنا 

تموکح نامز  رد  تّما  یقالخا  طاـطحنا  نازیم  هک  ددرگ  یم  نشور  یماـگنه  ماـما  ياـهداشرا  حـیاصن و  نیا  ترورـض  تیمها و 
: میهد رارق  هجوت  دروم  ار  رصع  نآ  رد  یمالسا  میلاعت  بادآ و  اه و  تنس  ندش  كورتم  دیلو و  شرسپ  کلملادبع و 

یمالـسا هعماج  رد  یقالخا  طاطحنا  یلام و  داـسف  ناـمثع ) تفـالخ  نارود  مود  همین   ) يرجه ما  یـس  لاـس  دودـح  زا  هک  میناد  یم 
هب دندوب ، دنم  هرهب  زین  تقو  يافلخ  ياه  شـشخب  زا  دنتـشاد و  تلود  هنازخ  زا  ینالک  دمآرد  هک  شیرق  فارـشا  تفای و  شرتسگ 

، نازودـنا تورث  .تفای  جاور  یمالـسا  هعماج  رد  یتسرپ  لمجت  تیفارـشا و  یبلط و  هافر  بیترت  نیدـب  دـنتخادرپ و  يزودـنا  تورث 
مزب یگدنناوخ و  يارب  هک  ینازینک  صوصخ  هب  دندیرخ ; يرایـسب  نامالغ  نازینک و  دـندروآ و  درگ  یناوارف  تالغتـسم  كالما و 

.درک تیارس  زین  رگید  تاقبط  هب  يرگاینخ  ینارذگشوخ و  مزب و  سلاجم  مک  مک  ...دندوب  هدش  تیبرت  ییارآ 

اه یگدولآ  نیا  زا  زین  هنیدم »  » و هکم »  » سدقم رهـش  ود  هک  تفای  شرتسگ  نانچ  نآ  دیزی  تموکح  نامز  رد  یقالخا  طاطحنا  نیا 
.دنامن ظوفحم 

هنیدم هکم و  رد  زاوآ  زاس و  وا  نامز  رد  درک ، تیارـس  زین  يو  لاّمع  نایفارطا و  هب  دیزی ، یگدولآ  داسف و  : » دسیون یم  يدوعـسم » »
(2) «. دنتخادرپ يراوخ  بارش  هب  اراکشآ  مدرم  دش و  اپرب  مزب  سلاجم  دیدرگ و  راکشآ 

276 ص : 

ص 15. ذخأم ، نامه  ینیلک ، ص252 ; ذخأم ، نامه  هبعش ، نب  یلع  نب  نسح  [ 1 - ] 1
ص67. ج3 ، بهذلا ، جورم  [ 2 - ] 2
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یگدز هافر  تیفارشا و  شرتسگ  نایب  زا  سپ  فیـض » یقوش   » هک يروط  هب  تفای ، همادا  نانچمه  زین  کلملادبع  نامز  رد  عضو  نیا 
: دیازفا یم  هنیدم  هکم و  رهش  رد 

زین نادهاز  ناهیقف و  هکلب  يداع ، نامدرم  اهنت  هن  هک  اج  نآ  ات  دندوب ، هتخاس  نارگاینخ  يارب  ار  زاجح  گرزب  رهـش  ود  نیا  ییوگ  »
(1) «. دنتفاتش یم  نانآ  سلاجم  هب 

، تسا زیگنا  تفگـش  اه  یناوخ  هزاوآ  نیا  اب  امـش  عضو  هنیدـم ! مدرم  يا  تفگ : یم  هنیدـم  یلاها  زا  یـضعب  هب  فسویوبا » یـضاق  »
(2)! درادن ییابا  نآ  زا  امش ، نایم  رد  یمرتحم  ریغ  مرتحم و  صخش  چیه  یسکان و  سک و  چیه  اریز 

(3) «. دندرک یم  يریگولج  نآ  زا  نادباع  هن  دندرمش و  یم  اوران  ار  انغ  ناملاع ، هن   » هک دوب  هدش  يروط  هنیدم  طیحم 

یقارع کی  اب  هنیدم  لها  زا  رفن  کی  هک  یفالتخا  رد  یموزخم » زیزعلادـبع   » مان هب  هنیدـم  یـضاق  دزن  ناوخ ، هزاوآ  نامْحَد »  » يزور
.تفریذپ ار  شتداهش  هداد  صیخشت  لداع  ار  وا  یضاق  داد و  تداهش  یندم  صخش  عفن  هب  تشاد ،

! تسا نامحد »  » نیا تفگ : یضاق  هب  یقارع 

! مدرک یم  لاؤس  شتیوه  زا  متخانش  یمن  رگا  شمسانش ، یم  تفگ : زیزعلادبع 

! دهد یم  دای  انغ  نازینک  هب  تسا و  یناوخ  هزاوآ  انغ و  لها  وا  تفگ : یقارع 

(4)! هدب ار  درم  نیا  قح  ورب  تسین !؟ انغ  لها  ام  زا  کی  مادک  دزرمایب ! ار  امش  ام و  ادخ ، تفگ : یضاق 

277 ص : 

سلاجم هب  نادـهاز  ناهیقف و  حالطـصا ) هب   ) شیارگ هنوگ  نیا  هتبلا  ص347 . ج2 ، یسابعلا ،) رـصعلا   ) یبرعلا بدألا  خیرات  [ 1 - ] 1
و روج ، يافلخ  ماک  هب  اّما  مالـسا ، مان  هب  هک  تشاد  یبتکم  رد  هشیر  ًاتدمع  تسا  دوهـشم  نآ  سکع  تسرد  هعیـش  رد  هک  ینانچنآ 

لها ياه  طیحم  زا  یخرب  رد  زین  ام  رـصع  رد  هنافـسأتم  دوب و  هدـش  داجیا  ( مالـسلا مهیلع  ) تیب لها  نآرق و  صلاخ  میلاعت  زا  هدـیرب 
.دروخ یم  مشچ  هب  نآ  زا  یتابوسر  تنس 

ص 409. ج2 ، نیدباعلا ، نیز  مامإلا  هایح  رقاب ، یشرق ،  فیرش  ص11 ; ج6 ، دیرفلا ، دقعلا  هبردبع ، نبا  [ 2 - ] 2
ص 225. ج8 ، یناغألا ، یناهفصا ، جرفلاوبا  [ 3 - ] 3

ص21. ج6 ، ذخأم ، نامه  جرفلاوبا ، [ 4 - ] 4
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(1) .دشاب يا  هدرپ  نادرم  نانز و  نایم  رد  هک  نآ  نودب  دش  یم  لیکشت  طلتخم  زاوآ  صقر و  سلاجم  هنیدم  رد 

(2)  . دناوخ یم  زاوآ  ءالیملا » ُهَّزِع   » نآ رد  داد و  یم  بیترت  طلتخم  ياه  مزب  هحلط »  » رتخد هشیاع » »

رد درک ، هکم  هب  يرفـس  هلیمج »  » مان هب  رـصع  نآ  ناوخ  هزاوآ  نانز  نیرتروهـشم  زا  یکی  یتقو  هک  دوب  هدیـسر  ییاج  هب  راک  یتح 
! تشادن هقباس  يدـهاز  یـضاق و  رـسفم و  ثدـحم و  هیقف و  یتفم و  چـیه  دروم  رد  هک  دـش  لابقتـسا  يو  زا  نانچ  نآ  ریـسم ، لوط 

: دننک یم  لقن  نینچ  ار  رفس  نیا  ناتساد 

، لالد سیوُط ، تیه ، : » نوچمه نامز  نآ  رادمان  رگاینخ  نادرم  زا  یهورگ  درک ، تکرح  هنیدم  زا  جح  دصق  هب  هلیمج  هک  یماگنه 
دادعت هک  « ) ریخلا عفان  حـیلملا و  حـیُدب  هروبنُط ، نب  عفان  هشئاع ، نبا  کلام ، دـبعم ، هللا ، هبِه  همحر ، دـنفر ، یحـضلا ، همون  داؤفلادرب ،

، هیساّمش هلیقُع ، هدیلُح ، همّالـس ، هباّبح ، ءالیملا ، هّزع  ههِرف ، : » نوچمه رگاینخ  نانز  زا  یهورگ  زین  و  (. دنا هتـشون  رفن  یـس  ات  ار  نانآ 
!. دندرک یهارمه  رفس  رخآ  ات  ار  وا  یهورگ  دندرک و  تعیاشم  ار  وا  ءاقرز » هدیعُس و  شیعلا ، هّذل  هلبلب ، هعرف ،

تفرگ و رارق  مرگ  لابقتـسا  دروـم  نارگید  هکم و  فارـشا  زا  یهورگ  فرط  زا  دیـسر ، هکم  کـیدزن  هلیمج  ناوراـک  هک  یماـگنه 
هک دمآ  دوجو  هب  يا  هلهله  روش و  نانچ  دـش و  لابقتـسا  فارـشا  نانز  نادرم و  هنیدـم و  یلاها  فرط  زا  تشگزاب ، هنیدـم  هب  نوچ 

(3) .دندرک یم  اشامت  ار  هنحص  نیا  هدیشک  فص  اه  هناخ  رد  رب  هنیدم  یلاها 

هقردب ار  هلیمج  رفس  نیا  رد  هک  يدارفا  .تسا  رصع  نآ  رد  هنیدم  هعماج  رد  اه  شزرا  طوقس  زا  يا  هشوگ  هدنهد  ناشن  ناتساد  نیا 
، دندرک

278 ص : 

ص 410. ج2 ، ذخأم ، نامه  یشرق ، فیرش  [ 1 - ] 1
ص 411. ذخأم ، نامه  یشرق ، فیرش  [ 2 - ] 2

، يدیهـش رتکد  ص 211 214 ; ج1 ، ءاـسنلا ، مـالعا  اـضر ، رمع  هلاـحک ، ص 208 210 ; ج8 ، ذـخأم ، ناـمه  جرفلاوـبا ، [ 3 - ] 3
ص 104. نیسحلا ، نب  یلع  یناگدنز  رفعجدیس ،
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زا کیره  هک  میریگب  رظن  رد  رگا  لاح  .دوب  هدیچیپ  زور  نآ  ناهج  رد  نانآ  ترهـش  هک  دندوب  شیوخ  رـصع  نارگاینخ  ناگرزب  زا 
زا یهورگ  هک  مینادـن  یفتنم  ار  رما  نیا  لامتحا  رگا  زاـب  تسا و  هتـشاد  میلعت  تحت  هدـنزومآ  تسدرو و  درگاـش و  نت  دـنچ  ناـنآ 

.دیامن یم  راوشد  نآ  ندرک  رواب  هک  دمآ  دهاوخ  تسد  هب  یمقر  دنا ، هدوب  هتفرن  هلیمج  هقردب  هب  هدنام  رهش  رد  روهشم  ناگدنزاون 
هرصب و قشمد ، هک  دز  سدح  ناوت  یم  دشاب ، نینچ  یمالسا  تموکح  سیسأت  زکرم  ناناملسم و  هاگ  هلبق  یعامتجا  عضو  هک  یتقو 

(1) !؟ تسا هدرب  یم  رس  هب  یعضو  هچ  رد  نامز  نآ  گرزب  ياهرهش  رگید 

یمالسا لیصا  گنهرف  رشن  ماکحا و  نییبت  ترورض 

قمع میریگب ، رظنرد  ار  اه  فارحنا  اه و  تعدب  شیادـیپ  مالـسا و  میلاعت  زا  مدرم  یهاگآان  هک  یتقو  راب ، هودـنا  عضو  نیا  رانک  رد 
ار مدرم  ظعاوم ، نآ  اب  هک  هدوب  هعماـج  درد  قیمع  كرد  اـب  مراـهچ  ماـما  هک  میباـی  یمرد  رتهب  ددرگ و  یم  نشور  رت  شیب  هعجاـف 
یمالـسا و فیاظو  زا  مدرم  یهاگآان  مالـسا و  میلاعت  ندش  كورتم  زا  ییاه  هنومن  هب  ار  امـش  هجوت  کنیا  .تسا  هتخاس  یم  رادـیب 

: مینک یم  بلج  اه  فارحنا  شیادیپ 

هب جح  هنوگچ  دنناوخب و  زامن  هنوگچ  دنتسناد  یمن  ( مالـسلا هیلع  ) داجـس ماما  نامز  رد  مشاه  ینب  نادنمـشناد ، زا  یخرب  هتفگ  هب  . 1
(2)! دنتسناد یمن  دندوب ، هدینش  هاوفا  زا  هچ  نآ  زج  ینید  ماکحا  زا  نایعیش  ًالوصا  دنروآ و  اج 

رد دروآ ، اج  هب  ار  نآ  راب  جـنپ  دـیاب  زور  هنابـش  رد  یناملـسم  ره  تسا و  مالـسا  ناکرا  زا  هک  زامن  لـثم  يا  هضیرف  عضو  هک  یتقو 
نازیم هک  دز  سدح  ناوت  یم  دشاب ، نینچ  دنشاب ، رت  هاگآ  رتاناد و  همه  زا  اه  هنیمز  نیا  رد  تسیاب  یم  هک  مشاه  ینب  نایم 

279 ص : 

.ذخأم نامه  يدیهش ، رتکد  [ 1 - ] 1
مامإلا هلاقم :  ) ص56 ج1 ، تالاقم ) هعومجم   ) مالـسإلاو خـیراتلا  یف  ثوحبو  تاسارد  رفعج ، یلماعلا ، ینیـسحلا  یـضترم  [ 2 - ] 2

(. دیدج نم  مالسإلا  ثعاب  داجسلا 
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!؟ تسا هدوب  دح  هچ  ات  مالسا  ياه  همانرب  ریاس  دروم  رد  ناملسم  مدرم  هدوت  تخانش  و  قطانم ، اهرهش و  رگید  رد  ینید  یهاگآ 

زامن سپ  دنتفگ : .مرادن  غارس  دوب ، يراج  ادخ  لوسر  نامز  رد  هچ  نآ  زا  يزیچ  تفگ : یم  روهشم ، یباحص  کلام ،» نب  سنا  . » 2
(1) !؟ دوب هچ  دیدروآ ، زامن  رس  رب  هچ  نآ  سپ  تفگ : تسیچ ؟

یلو تفر  جح  هب  جاحلاریما  ناونع  هب  دوب ، هنیدم  ریما  هک  زیزعلادبع » نب  رمع   » کلملادبع نب  دـیلو  تفالخ  نامز  رد   87 لاس رد  . 3
(2)! داد ماجنا  طلغ  ار  نابرق  دیع  زور  رد  فوقو 

یتقو دنک ، یم  هیرگ  هتـسشن  اهنت  میدید  میتفر ، کلام » نب  سنا   » دزن قشمد  رد  دیوگ : یم  يرْهُز » باهـش  نب  ملـسم  نب  دمحم  . » 4
دشاب و هدنام  هک  مرادن  غارـس  ار  زامن  نیا  زج  متفرگ ، ارف  مالـسا  زا  هچ  نآ  عومجم  زا  داد : خساپ  میدیـسرپ ، شا  هیرگ  تلع  زا  هک 

.تسا هدش  عیاض  مه  نآ 

میلعت امـش  هب  هچ  نآ  همه  نایم  زا  ددرگرب ، امـش  نایم  هب  ادخ  لوسر  رگا  تفگ : یم  يرـصب » نسح  ، » سنا نامز  زا  سپ  یکدنا  . 5
(3) !! تخانش دهاوخن  ار  يرگید  زیچ  امش  هلبق »  » زج هدرک ،

هب تفگ : يا ؟ هدش  نیگمـشخ  ارچ  متفگ : دوب ، نیگمـشخ  هک  یلاح  رد  دـش  لزنم )  ) دراو ءادردوبا  يزور  دـیوگ : یم  ءادرد  ما  . 6
(4) .دنناوخ یم  زامن  همه  هک  نیا  زج  مرادن  غارس  مدرم  نیا  نایم  رد  دمحم  نید  زا  يزیچ  دنگوس  ادخ 

تاجانم اعد و  نمض  یمالسا  فراعم  نییبت  . 3

مالسا فراعم  نییبت  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  یتازرابم  یغیلبت و  ياه  هویش  زا  رگید  یکی 

280 ص : 

باب يذـمرت ، يراخب و  زا  لـقن  هب   ) ص 365 ج1 ، مالسإلا ، یحـض  دمحا ، نیما ، ذخأم ; نامه  یلماعلا ، ینیـسحلا  یـضترم  [ 1 - ] 1
(. هنسلاب ماصتعإلا 

ص 224. دیمحلادبع ، نیدلا  ییحم  دمحم  قیقحت : ءافلُخلا ، خیرات  نیدلا ، لالج  یطویس ، [ 2 - ] 2
ص 200. ج2 ، هلضفو ، ملعلا  نایب  عماج  فسوی ، یبطرقلا ، يرمنلا  ّربلادبع  نبا  [ 3 - ] 3

.تسا هدروآ  يددعتم  هباشم  ياه  هنومن  یبطاش  ص 26 . ج1 ، ماصتعالا ، میهاربإ  یبطاش ، [ 4 - ] 4
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نیا زا  دراد ، یمهم  یگدـنزاس  یتیبرت و  رثا  هک  راگدرورپ  ناسنا و  نایم  يونعم  تسا  يدـنویپ  اعد  هک  میناد  یم  .دوب  اعد  بلاق  رد 
اج کی  موصعم  ناماما  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ  زا  هدیـسر  ياهاعد  رگا  دراد و  یـصاخ  هاگیاج  مالـسا  رظن  زا  اعد  رظن 
اه ناسنا  یحور  دشر  یگدـنزاس و  رد  هک  تسا  یگرزب  یتیبرت  بتکم  اهاعد  نیا  .دـش  دـهاوخ  یگرزب  هعومجم  دوش ، يروآدرگ 

.دراد یمهم  شقن 

فراعم هنیجنگ  ، هّیداجس هفیحص 

دوخ دصاقم  فادها و  زا  يرایسب  ماما ; دوب ، امرف  مکح  يزیمآ  قانتخا  طئارش  مراهچ  ماما  نامز  رد  هک  اج  نآ  زا  هّیداّجـس  هفیحص 
نآرق زا  سپ  هک  تسا  فورعم  هیداجـس » هفیحـص   » مان هب  داجـس  ماما  ياهاعد  عومجم  .درک  یم  ناـیب  تاـجانم  اـعد و  بلاـق  رد  ار 
راودا زا  هک  يروط  هب  دور ، یم  رامـش  هب  یهلا  فراعم  قیاقح و  ياهبنارگ  هنیجنگ  نیرت  مهم  نیرت و  گرزب  هغالبلا ، جهن  دـیجم و 

هیلع هللا  یلـص  ) دـمحم لآ  روبز   » و مالـسلا ») مهیلع  ) تیب لها  لـیجنا  ، » (1)« نآرقلا ُتُْخا   » ام هتـسجرب  نادنمـشناد  فرط  زا  نیـشیپ 
(2) .تسا هتفرگ  بقل  هلآو »)

فراعم مولع و  زا  ینارک  یب  يایرد  هکلب  تسین ، يو  هاگـشیپ  رد  تجاـح  ناـیب  ادـخ و  اـب  زاـینو  زار  لـماش  اـهنت  هیداجـس  هفیحص 
اعد بلاق  رد  یعرـش  ماکحا  یعیبط و  نیناوق  زا  يا  هراپ  یـسایس و  یعامتجا ، یگنهرف ، یتدیقع ، لئاسم  نآ  یط  هک  تسا  یمالـسا 

.تسا هدش  حرطم 

همالع يارب  ار  هیداجس  هفیحص  زا  يا  هخسن  هرس ، ) سدق  ) یشعرم یفجن  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  دیقف ، عجرم  .ه ق  لاس 1353 رد 
شیاتس اهب و  نارگ  هیده  نیا  تفایرد  زا  رکـشت  زا  سپ  يو  .داتـسرف  هرهاق »  » هب هیردنکـسا ) یتفم   ) يواطنط ریـسفت  فلؤم  رـصاعم 

: تشون نینچ  خساپ  رد  نآ ، زا  ناوارف 

281 ص : 

ص18. ج15 ، هعیشلا ، فیناصت  یلا  هعیرذلا  گرزب ، اغآ  خیش  [ 1 - ] 1
ص125 ءاملعلا ، ملاعم  بوشآرهش ، نبا  ص4 5 ; نیدجاسلا ، دیس  هفیحص  حرش  یف  نیکلاسلا  ضایر  ناخیلع ، دیـس  یندم ، [ 2 - ] 2

(. یقر نیسحلا  دمحم  نب  یلع  نب  ییحی  لاح  حرش   ) )و ص131 هفیحص يوار  لکوتم ، لاح  حرش  )
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رد هچره  نم  میدوب ، هتفاین  تسد  تسا ، توبن  ثیراوم  زا  هک  دـیواج  ياهب  نارگ  رثا  نیا  رب  نونک  اـت  هک  تساـم  یتخب  دـب  زا  نیا  »
(1) « . مبای یم  رت  نییاپ  قلاخ  مالک  زا  رترب و  قولخم  راتفگ  زا  ار  نآ  مرگن ، یم  نآ 

باتک نیا  رب  یـسراف  یبرع و  نابز  هب  يرایـسب  ياه  حرـش  مالـسا  خـیرات  رد  هیداجـس ، هفیحـص  ریظن  مک  رابتعا  تیمها و  رطاـخ  هب 
.تسا هدش  هتشون 

ار هیداجس  هفیحص  رب  اه  همجرت  زا  ریغ  حرـش  هاجنپ  دودحرد  هعیرّذلا »  » جرا رپ  باتک  رد  ینارهت » گرزب  اغآ  خیـش   » همالع موحرم 
(2) .تسا هدرب  مان 

اه نآ  زا  يدادعت  هک  دنا  هتشاگن  هفیحص  رب  يددعتم  ياه  همجرت  رصاعم ، هتشذگ و  نادنمشناد  زا  یهورگ  اه ، حرـش  نیا  رب  هوالع 
.تسا هدش  رشتنم  پاچ و  ریخا  ياه  لاس  رد 

: تسا رارق  نیدب  اه  نآ  نیوانع  تسرهف  هک  تسا  اعد  لماش 54  هیداجس  هفیحص 

.ادخ شیاتس  . 1

.وا نادناخ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم رب  دورد  . 2

.شرع لماح  ناگتشرف  رب  دورد  . 3

.ناربمایپ ناوریپ  يارب  تمحر  تساوخرد  . 4

.شناتسود دوخ و  يارب  ترضح  نآ  ياعد  . 5

.ماش حبص و  ماگنه  اعد  . 6

.هودنا ماگنه  هب  زین  دمآ و  یم  شیپ  مهم  ثداوح  اهدماشیپ و  هک  یماگنه  ترضح  نآ  ياعد  . 7

282 ص : 

ص37. یغالب ، ردص  نیدلاردص  دیس  همجرت  هیداجس ، هفیحص  [ 1 - ] 1
ناخیلع دیس  هب : دوش  عوجر  هیداجس  هفیحـص  دانـسا  هرابرد  ًانمـض  ص 345 359 . ج13 ، ذـخأم ، نامه  گرزب ، اغآ  خیـش  [ 2 - ] 2

ص 95 نیدباعلا ، نیز  مامإلا  مَّرقملا ، يوسوملا  قازرلادـبع  همدـقم ; نیدـجاسلا ، دیـس  هفیحـص  حرـش  یف  نیکلاسلا  ضایر  یندـم ،
.118
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.تشز ياهراک  دنسپان و  قالخا  تامیالمان و  زا  ادخ  هب  نتسج  هانپ  رد  . 8

.شزرمآ بلط  هب  قایتشا  رد  . 9

.دنوادخ هاگرد  هب  ندرب  هانپ  رد  . 10

.کین ماجرف  بلط  رد  . 11

.هبوت بلط  هانگ و  هب  فارتعا  رد  . 12

.جئاوح تساوخرد  رد  . 13

.دید یم  تشاد ، یمن  شوخ  هک  يراک  نارگمتس  زا  ای  دش  یم  عقاو  متس  دروم  هک  یماگنه  نارگمتس ، زا  تیاکش  رد  . 14

.يراتفرگ ای  هودنا  ندمآ  شیپ  يرامیب و  ماگنه  . 15

.اه بیع  ناهانگ و  زا  وفع  تساوخرد  رد  . 16

.وا رکم  ینمشد و  زا  دنوادخ  هب  ندرب  هانپ  ناطیش و  ّرش  عفد  تساوخرد  رد  . 17

.تجاح عیرس  ندش  هدروآرب  زا  سپ  رطخ و  عفر  زا  سپ  اعد  . 18

.یلاسکشخ یطحق و  زا  سپ  ناراب  بلط  رد  . 19

.هدیدنسپ راتفر  هدوتس و  قالخا  بلط  رد  . 20

.هودنا نزح و  ماگنه  اعد  . 21

.تالکشم تّقشم و  یتخس و  ماگنه  اعد  . 22

.نآ رب  ساپس  رکش و  تیفاع و  بلط  رد  . 23

.شردام ردپ و  يارب  ترضح  نآ  ياعد  . 24

.دوخ نادنزرف  هرابرد  اعد  . 25

.ناتسود ناگیاسمه و  هرابرد  . 26

.یمالسا روشک  نارادزرم  يارب  اعد  . 27
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.ادخ هب  ندرب  هانپ  رد  . 28

.يزور ندش  گنت  ماگنه  اعد  . 29

283 ص : 
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.ضرق تخادرپ  يارب  ادخ  زا  يرای  بلط  رد  . 30

.نآ بلط  هبوت و  رکذ  رد  . 31

.بش زامن  زا  سپ  اعد  . 32

.ریخ بلط  رد  . 33

.دوب هدش  راتفرگ  هانگ  ییاوسر  هب  هک  یسک  ندید  ماگنه  يراتفرگ و  ماگنه  اعد  . 34

.نارادایند ندید  ماگنه  اضر  ماقم  رد  اعد  . 35

.قرب ربا و  ندید  دعر و  يادص  ندینش  ماگنه  اعد  . 36

.دمآ رب  ناوت  یمن  ادخ  ياه  تمعن  رکش  هدهع  زا  هک  نیا  هب  فارتعا  رد  اعد  . 37

.ادخ ناگدنب  قوقح  يادا  رد  یهاتوک  زا  یهاوخرذع  رد  . 38

.تمحر وفع و  بلط  رد  . 39

.درک یم  دای  گرم  زا  ای  دش ، یم  ربخاب  یسک  گرم  زا  هک  یماگنه  اعد  . 40

.هانگ زا  يراد  هگن  یشوپ و  هدرپ  بلط  رد  . 41

(. نآ تئارق  نایاپ   ) نآرق متخ  ماگنه  . 42

.لاله تیؤر  ون و  هام  هب  ندرک  هاگن  ماگنه  . 43

.ناضمر هام  لوا  ياعد  . 44

.ناضمر هام  عادو  رد  اعد  . 45

.هعمجو رطف  دیع  ياهزور  ياعد  . 46

(. هجحیذ مهن   ) هفرع زور  رد  اعد  . 47

.هعمج نابُرق و  دیع  ياهزور  رد  اعد  . 48
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(1) .اه هودنا  عفر  بلط  رد  . 54

هیداجس هفیحص  یسایس  داعبا 

داعبا هکلب  تسین ، ادـخ  هاگـشیپ  رد  تجاح  ضرع  تاجانم و  زاـین و  زار و  لـماش  اـهنت  هیداجـس  هفیحـص  میدرک ، هراـشا  هک  ناـنچ 
هژیوهب یـسایس  ثحابم  دروم ، نیدنچ  رد  دوخ  ياهاعد  نمـض  رد  داجـس  ماما  .دراد  زین  یتدـیقع  یگنهرف و  یعامتجا و  یـسایس و 

: میروآ یم  ار  اه  نآ  زا  ییاه  هنومن  ًالیذ  هک  تسا  هدرک  حرطم  ار  یمالسا  هعماج  يربهر  و  تماما »  » هلئسم

: دیوگ یم  نینچ  قالخألا ) مراکم  ياعد   ) متسیب ياعد  رد  ماما  . 1

ینابز دیوج  هزیتس  نم  اب  هک  نآ  رب  و  ییورین ،)  ) یتسد دنک ، متـس  نمرب  هک  نآرب  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دمحم و  رب  ای  ادخ  »
يرگ و هلیح  هب  نم ، هب  تبـسن  هک  سک  نآ  ربارب  رد  و  نک ، اـطع  يزوریپ  دزرو  داـنع  ینمـشد و  نم  اـب  هک  یـسک  رب  و  یناـهرب ،) )

ییوج بیع  نمرب  هک  ینایوجبیع  ربارب  رد  هد و  ورین  دناسر ، رازآ  راشف و  نم  رب  هک  نآ  ربارب  رد  و  ریبدت ، هار و  دزادرپب ، یـشیدنادب 
«. ...امرف تیانع  تینما  نم  هب  نانمشد ، دیدهت  رطخ  ربارب  رد  و  بیذکت ، تردق  دننک ، ییوگ  مانشد  و 

هزیتس متـس ، دروم  ماما  هک  دـندوب  هنیدـم ) مکاح  « ) یموزخم لیعامـسا  نب  ماشه   » ریظن کلملادـبع  نارازگراک  زج  یناسک  هچ  اـیآ 
رازآ راشف ، یشیدنادب ، دانع ، ییوج ،

285 ص : 

دنچ تصـش و  هدرک و  شومارف  ار  نآ  باب  هدزای  هک  دوب  باب  اهاعد 75  نیا  : » دیوگ یم  هفیحـص  يوار  نوراه  نب  لکوتم  [ 1 - ] 1
طـسوت زین  رگید  باب  دـنچ  هک  دـهد  یم  لامتحا  لکوتم ، نایب  لقن  زا  سپ  یندـم  ناخیلع  دیـس  موحرم  مدومن .» ظـفح  ار  نآ  باـب 

رب هوالع  لاحره  رد  ص29 .) همدقم ، نیکلاسلا ، ضایر   ) تسا هتفای  لیلقت  باب  هب 54  ًالمع  هدش و  شومارف  ای  فذح  يدعب  نایوار 
هعومجم لماش  زین  رگید  هفیحـص  جنپ  یمالـسا  نادنمـشناد  فرط  زا  دوش ، یم  هدیمان  هلماک » هفیحـص   » هک جیار  روهـشم و  هفیحص 

هدـش پاچ...و  هثلاثلا  هفیحـصلا  هیناثلا ، هفیحـصلا  ياه : مان  هب  هدـش و  يروآدرگ  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  ياهاعد  زا  رگید  ییاـه 
(. ص19 21 ج15 ، ذخأم ، نامه  ینارهت ، گرزب  اغآ  خیش   ) تسا
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رظن نیا  زا  هدوب و  تقو  تموکح  ياه  ییوگروز  ربارب  رد  يا  هیئاوکش  ماما  ياعد  نیا  عقاو  رد  نیاربانب  تشاد ؟ رارق  نانآ  دیدهت  و 
.تسا هتشاد  یسایس  راب 

: تسا هدمآ  نینچ  هدناوخ  یم  هعمج  زور  نابرق و  دیع  زور  ماما ; هک  یئاعد  رد  . 2

نآ نوئـش  زا  هبطخ  داریا  هعمج و  زور  نابرق و  دـیع  زور  رد  زامن  هماـقا  هک  یمالـسا  تما  يربهر  تفـالخ و   ) ماـقم نیا  اـی  ادـخ  »...
، يا هداد  رارق  ییالاو  هبتر  رد  ار  ناـنآ  هک  تسا  وت  ِياـنَُما  ِنآ  زا  اـه ، هاـگیاپ  نیا  و  وت ، ناگدـیزگرب  نانیـشناج و  صوصخم  تسا )

يافلخ ناگدیزگرب و  هک  اج  نآ  ات  ...دـنا  هدرک  بحاصت  بصغ و  روز ، هب  ار  نآ  يوما ) رگمتـس  يافلخ  نوچمه   ) نارگمتـس یلو 
تابجاو ضئارف و  هداتفا ، رود  لمع  هنحص  زا  وت  باتک  هتفای ، رییغت  وت  ماکحا  دننیب  یم  هک  یلاح  رد  دنا ، هتشگ  روهقم  بولغم و  وت 

.تسا هتشگ  كورتم  تربمایپ  مسر ) هار و   ) تنس و  هتشگ ، فیرحت  شوختسد  وت 

یضار نانآ  ياهراک  هب  هک  ار  یناسک  همه  ناشناوریپ و  عابتا و  نینچ  مه  نیرخآ و  نیلوا و  زا  تا  هدیزگرب  ناگدنب  نانمشد  ایادخ 
« ...زاس رود  دوخ  تمحر  زا  نک و  تنعل  دنتسه ،

طـسوت نآ  ندـش  بصغ  و  دراد ، ربمایپ  نادـناخ  هب  صاصتخا  هک  تما ، يربهر  تماـما و  هلئـسم  زا  تحارـص  اـب  ماـما  اـعد  نیا  رد 
.دنک یم  یفن  ار  هیما  ینب  تموکح  تیعورشم  بیترت  نیدب  دنک و  یم  دای  نارگمتس 

: دیوگ یم  نینچ  هفرع  ياعد  رد  ماما  . 3

…

و يا ، هدـیزگرب  دوخ  رماوا  يارجا  تما و  يربهر  يارب  ار  ناـنآ  هک  ربماـیپ  نادـناخ  دارفا  نیرت  كاـپ  هب  تسرف  دورد  اراـگدرورپ ! »
هب يا و  هداد  رارق  تناگدـنب  رب  شیوـخ  ياـه  تجح  و  نیمز ، رد  دوـخ  نانیـشناج  تنید ، ناـنابهگن  تـملع ، ناراد  هـنازخ  ار  ناـنآ 

شیوخ تشهب  هار  دوخ و  اب  طابترا  هلیسو  ار  نانآ  يا و  هدرک  كاپ  هرابکی  يدیلپ  هنوگره  زا  ار  نانآ  دوخ ، تساوخ 
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و رادمچرپ ، ربهر و  تناگدنب  يارب  ار  وا  هک  يا  هدومرف  دییأت  یماما  هلیـسوهب  ار  دوخ  نید  نامز ، ره  رد  وت  ایادـخ ، ...يا  هداد  رارق 
دوخ يدونشخ  هلیـسو  ار  وا  يا .  هتخاس  طبترم  دوخ  اب  یبیغ ، طابترا  اب  ار  وا  هک  نآ  زا  سپ  يا ، هداد  رارق  تیاده  لعـشم  یتیگ  رد 

يا و هداد  روتـسد  وا  یهن  شریذـپ  وا و  رما  زا  تعاطا  هب  .يا  هداد  میب  وا  یناـمرفان  زا  يا و  هدرک  بجاو  ار  وا  زا  يوریپ  هداد و  رارق 
«. ...دنامن سپ  وا  يوریپ  زا  سک  چیه  دریگن و  تقبس  وا  زا  سک  چیه  هک  يا  هتشاد  ررقم 

، نیا و  دیوگ ، یم  نخس  نانآ  ياهزایتما  توبن و  نادناخ  زا  ناماما  یهلا و  ناربهر  هژیو  تیعقوم  شقن و  زا  زین  اعد  نیا  رد  ترضح 
.دوب تقو  ناراد  مامز  تموکح  تیعورشم  یفن  يانعم  هب  ًاقیقد 

يرابرد ياملع  اب  هزرابم  دروخرب و  . 4

هعماج رد  گنهرف  رکف و  تسیاشان  ناراد  هتـشررس  اب  نانآ  هزرابم  دروخرب و  ناـماما ، یگدـنز  ياـه  شخب  نیرتزیگناروش  زا  یکی 
هب ار  مدرم  نهذ  رکف و  هک  دندوب  یناسک  نانیا  .تسا  يرابرد  تاُضق  ءاُّرق و  نارسفم ، ناثدحم ، ءاهقف ، ینعی  شیوخ  رصع  یمالـسا 

، دشاب مکاح  هعماج  رد  دنتساوخ  یم  سابع  ینب  هیما و  ینب  يافلُخ  هک  یعضو  اب  ار  نانآ  دنداد و  یم  تهج  روج ، ياه  تردق  دوس 
مهارف نانآ  تموکح  شریذپ  يارب  ار  ینهذ  يرکف و  هنیمز  دـنتخاس و  یم  میلـست  عیطم و  عضو ، نآ  هب  تبـسن  دـنداد و  یم  تداع 

.دندرک یم 

58 ق) . 124 « ) يرهز ملـسم  نب  دمحم   » اب ترـضح  نآ  دیدش  دروخرب  مراهچ ، ماما  یـسایس  یناگدنز  رد  دروخرب  هنوگ  نیا  هنومن 
.تسا يرابرد  ثدحم 

؟ تسیک يرْهُز 

ملع دوب و  هنیدم  گرزب  ناثدحم  زا  رصع و  نآ  ناهیقف  ناعبات و  زا  یکی  يرهز 
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هک يروـط  هب  دوـب ، هدرک  كرد  ار  هباحـص  زا  رفن  هد  روـضح  هتفرگ  ارف  ار  ناـمز  نآرد  ننـست  ناـهج   (1) هناگتفه ياـهقف  شناد  و 
(2) .دنا هدرک  تیاور  وا  زا  ثیدح ، هقف و  ناگرزب  زا  یهورگ 

اب يو  زا  هک  يروـط  هـب  دوـب ، هدرک  بـسک  ناـمز  نآ  یهقف  یملع و  لـفاحمرد  یناوارف  ترهـش  هـهجو و  قـباوس ، نـیا  وـترپ  رد  وا 
یم دای   (3)« دوب يرهز  باهـش  نبا  وا  مدیدن و  هیقف  ثدحم و  کی  زج  هنیدم  رد  : » تسا هتفگـسنا  نب  کلام  هک : نیا  ریظن  یتارابع 

؟ دوب یسک  هچ  يا  هدید  نونکات  هک  یسک  نیرتاناد  دنتفگ : لوحکم »  » هب هک : نیا  ای  .دندرک 

.يرهز تفگ :

؟ دوب یسک  هچ  وا  زادعب  دنتفگ :

.يرهز تفگ :

؟ وا زا  دعب  دنتفگ :

.يرهز تفگ :

؟ وا زا  دعب  دنتفگ : زاب 

(4)! يرهز داد : خساپ 

وا .دوب  ترضح  نآ  يونعم  ماقم  بوذجم  و  مالسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  ییاسراپ  دهز و  یملع و  تمظع  هتفیـش  يرهز  اه  نیا  همه  اب 
ار یشرق  تیصخش  چیه  تفگ : یم 

288 ص : 

(، سابع نبا  هدش  دازآ   ) همرکع راسی ، نب  نامیلس  بیسم ، نب  دیعـس  زا : دندوب  ترابع  ءاهقف  هیقب  دعـس ، نب  دمحم  لقن  قبط  [ 1 - ] 1
تنس لها  ياهقف  اه  نیا  هتبلا  ص 379387 ) ج2 ، يربکلا ، تاقبطلا   ) ریبز نب  هورع  و  حابر ، یبا  نب  ءاـطع  نمحرلادـبع ، نب  رکبوبا 

.دندرک یمن  هعجارم  نانآ  هب  یمالسا  ماکحا  فراعم و  ذخا  رد  نایعیش  دندوب و 
یلع حیحـصت : ءافلخلا ، مایا  عیاقو  یف  یهتنملا  همتت  زین  و  رهز ) هداـم   ) ص573 ج1 ، راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیـش  جاح  [ 2 - ] 2

ص162. ج1 ، بهذ ، نم  رابخا  یف  بهذلا  تارذش  یلبنح ، دامعلا  نبا  ك.ر :  و  ص87 ، هداز ، ثدحم 
ص 388. ج2 ، يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نب  دمحم  [ 3 - ] 3

ص343. ج9 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ریثک ، نبا  [ 4 - ] 4
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نیـسحلا نب  یلع  مدـید  هک  یمـشاه  درف  نیرتاـناد  نیرتـهب و  تـفگ : یم  زین  (1) و  مدـیدن نیـسحلا  نب  یلع  زا  رترب  رتراـگزیهرپ و 
(2) .دوب

مان ناگدـننک ) تدابع  تنیز  « ) نیدـباعلا نیز   » ناونع هب  ترـضح  نآ  زا  تسیرگ و  یم  درک ، یم  دای  مراهچ  ماما  زا  هاـگره  يرهز 
(3) .درب یم 

.تسا (4) هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  یناوارف  تایاور  هدرب و  ناوارف  هرهب  مراهچ  ماما  رضحم  زا  وا 

هیبنت رثا  رد  وا  ًاـقافتا  درک و  هیبنت  ار  یـصخش  ماـیا  نآ  رد  .درک  یم  ینار  مکح  قطاـنم  زا  یکی  رد  هیما  ینب  فرط  زا  یتدـم  يرهز 
: تفگ دز و  همیخ  نابایب  رد  هدرک  یگدنز  هناخ و  كرت  دـش و  تحاران  تدـش  هب  دروخ و  ناکت  تخـس  هثداح  نیا  زا  يرهز  .درم 

! دنکفا دهاوخن  هیاس  نمرس  رب  هناخ  فقس  زگره  نیا  زا  دعب 

هبوت سرتب و  ادخ  زا  تسا ، رتدب  تهانگ  زا  راگدرورپ ) ششخب  زا   ) وت يدیماان  دومرف : دید و  ار  وا  مالسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  يزور 
.درگرب تا  هداوناخ  نایم  هب  تسرفب و  وا  ثاّرُو  يارب  ار  لوتقم  ياهبنوخ  نک و  رافغتسا  و 

نیـسحلا نب  یلع  تفگ : یم  اهدعب  وا  .دش  لاحـشوخ  ییامنهار  نیا  زا  دوبن ، هلئـسم  نیا  هجوتم  شتهاقف  شناد و  مامت  اب  هک  يرهز 
.دراد (5) تنم  نم  ندرگ  هب  سکره  زا  شیب 

289 ص : 

ص 104. ذخأم ، نامه  ریثک ، نبا  [ 1 - ] 1
ص 159. ج4 ، یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  قیلعت : حیحصت و  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآرهش ، نبا  [ 2 - ] 2

ص 288. ج2 ، یلوسر ، مشاه  دیس  قیلعت : همئألا ، هفرعم  یف  هّمغلا  فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  [ 3 - ] 3
57 و 64 و 65و73 و تاحفص : ج46 ، راونألاراحب ، دوش : عوجر  ریز  ياه  باتک  هب  تاـیاور  نیا  زا  یخرب  زا  یهاـگآ  يارب  [ 4 - ] 4
ص ج3 ، ءایلوألا ، هیلح  ص 315 ; ج2 ، همغلا ، فشک  ص 80 ; ج2 ، راصبتسإلا ، ص 51 ; ج2 ، یسربط ، جاجتحا  82 و107و 150 ;

ص 36. و ج5 ، ص 83 ، ج4 ، یفاک ، عورف  ص 130 ; ج2 ، یفاک ، لوصا  ; 141
، دعس نب  دمحم  ص 319 320 ; ج2 ، ذـخأم ، نامه  یلبرا ، یـسیع  نب  یلع  ص 59 ; ج 4 ، ذخأم ، نامه  بوشآرهـش ، نبا  [ 5 - ] 5

ص 106. ج9 ، ذخأم ، نامه  ریثک ، نبا  ص 214 ; ج5 ، ذخأم ، نامه 
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( مالسلا هیلع  ) داجس ماما  رضحم  رد  يرهز  يدرگاش 

هیلع ) داجس ماما  وریپ  راد و  تسود  هعیش و  ار  وا  یخرب ، .تسا  فالتخا  دروم  تدش  هب  ام  نادنمشناد  نایم  رد  يرهز  بهذم  مارم و 
هیما ینب  نارادفرط  زا  تماما و  نادناخ  نانمـشد  زا  ار  وا  رگید ، یخرب  اما  دـنا ، هدرک  نایب  انعم  نیا  رب  ینئارق  هدومن  یفرعم  مالـسلا )

.دنا هداد  رارق  داقتنا  دروم  هدرمش 

، تسا هدوب  هیما  ینب  نارودزم  نارادفرط و  زا  ًاءادـتبا  وا  ، » هک تسا  هدرک  عمج  هنوگ  نیدـب  هیرظن  ود  نیب  تانجلا » تاضور   » فلؤم
ناوریپ و هگرج  هب  هدرک  هطبار  عـطق  هیما  ینب  اـب  هداد  صیخـشت  ار  قـح  هار  رمع ، رخاوا  رد  شیوـخ ، یهاـگآ  ملع و  وـترپ  رد  یلو 

(1) « . تسا هتسویپ  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  بتکم  نادرگاش 

رد هک  یناوج ، نارود  راک و  زاغآ  رد  وا  دهد  یم  یهاوگ  هک  دراد  دوجو  یناوارف  یخیرات  دـهاوش  دانـسا و  وا ، رظن  سکعرب  یلو ،
هیما ینب  رابرد  هب  اهدعب  یلو  تسا ، هدرب  یم  هرهب  ترضح  نآ  بتکم  زا  هتشاد و  طابترا  ( مالسلا هیلع  ) داجس ترضح  اب  هدوب ، هنیدم 

هچ نیـسحلا ) نب  یلع   ) وت ربمایپ  : » دنتفگ یم  وا  هب  هنعط  هب  نایوما  یهاگ  هک  نیا  تسا و  هتفرگ  رارق  نانآ  تمدـخرد  هدـش  بذـج 
ینب رابرد  اب  وا  دـنویپ  دـهاوش  هداد  رارق  یـسررب  دروم  ار  وا  یگدـنز  ًالیذ  .تسا  هدوب  نارود  نیمه  هب  طوبرم  ایوگ   (2) !؟» دنک یم 

: مینارذگ یم  ناگدنناوخ  رظن  زا  ار  هیما 

هیما ینب  رابرد  رد  يرهز 

و يرهز »  » هک دینش  نیـسحلا  نب  یلع  يزور  دسیون : یم  درامـش و  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نافلاخم  زا  یکی  ار  وا  دیدحلا » یبا  نبا  »
يالاب تفر و  دجسم  هب  نیسحلا  نب  یلع  .دننک  یم  ییوگدب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  تبـسن  هتـسشن  ربمایپ  دجـسم  رد  ریبز » نب  هورُع  »

رس

290 ص : 

هرابرد ص 245. ج7 ، تاداسلا ، ءاـملعلا و  لاوحا  یف  تاـنجلا  تاـضور  یناهفـصا ، يراـسناوخ  يوسوم  رقاـب  دـمحم  ازریم  [ 1 - ] 1
سوماق يرتست ، یقت  دمحم  خیـش  رهز ;) هدام   ) ص 573 ج1 ، راحبلا ، هنیفـس  یمق ، سابع  خیـش  جاح  هب : دوش  عوجر  نیفرط  هیرظن 

ص101. مولعلارحب ، لآ  قداص  دمحم  دیس  قیلعت : قیقحت و  لاجر ، یسوط ، خیش  ص387 ; ج8 ، لاجرلا ،
ص 159. ج4 ، ذخأم ، نامه  بوشآرهش ، نبا  [ 2 - ] 2
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(1) .درک خیبوت  تخس  ار  ود  نآ  داتسیا و  نانآ 

ملع زا  دـش و  قشمد  مزاع  هیما ، ینب  رابرد  هافر  تورث و  زا  يرادروخرب  روظنم  هب  ناورم ، نب  کلملادـبع  تموکح  نامز  رد  يرهز 
دوخ هب  ار  کلملادـبع  هجوت  هدومن  هدافتـسا  يرهاظ  بصانم  يداـم و  تاـیقرت  هب  یباـیتسد  تهج  یناـبدرن  نوچ  مه  دوخ  شناد  و 

تخادرپ و ار  شیاه  یهدب  درک ، نییعت  يررقم  لاملا  تیب  زا  وا  يارب  داد ، رارق  مارتحا  میرکت و  دروم  ار  وا  کلملادبع  درک ، بلج 
(2) .تفرگ رارق  کلملادبع  نانیشن  مه  ناکیدزن و  فیدر  رد  يرهز  بیترت  نیدب  داد و  رارق  شرایتخا  رد  يرازگ  تمدخ 

تفـالخ رتـفد  صوـصخم  رادرهم  بیؤذ » نب  هصیبـق  ، » درک کلملادـبع  راـبرد  دراو  ار  يرهز  هـک  یـسک  دـسیون : یم  دعـس » نـبا  »
(3) .تسا هدوب  کلملادبع 

تاذـل زا  يرادروخرب  معنت و  هاـفر و  نیریـش  معط  وا  .دـیدرگ  زاـغآ  هیما  ینب  فیثک  راـبرد  هب  يرهز  یگتـسویپ  هک  دوب  اـج  نیا  زا 
، دیزی نامیلـس ، دیلو ، نوچمه  يو  نادنزرف  رابرد  رد  نانچ  مه  وا  زا  سپ  اذل  دیـشچ ، کلملادـبع  هاگتـسد  رد  ار  يرابرد  یگدـنز 

.تشاد ياج  زیزعلادبع  نب  رمع  رابرد  رد  نینچ  مه  ماشه و 

زا کلملادـبع » نب  ماشه   » تموکح هاگتـسد  رد  دـیزی ، زا  سپ  وا ، .درک  بوصنم  ءاضق  بصنم  هب  ار  يرهز  کلملادـبع » نب  دـیزی  »
هدهع هب  دوخ  رمع  رخآ  ات  ار  تمـس  نیا  يو  .داد  رارق  دوخ  نادـنزرف  ملعم  ار  وا  ماشه  دـش و  رادروخرب  یـصاخ  تیعقوم  مارتحا و 

(5) .تخادرپ ار  وا  ضرق  مهرد  رازه  داتشه  ماشه  . (4) تشاد

تدم نآ  زا  شیپ  تفر و  ماشه  دزن  هفاصر »  » رد يرهز  دسیون : یم  دعس » نبا  »

291 ص : 

ص102. ج4 ، میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  قیقحت : هغالبلا ، جهن  حرش  [ 1 - ] 1
ص 341 و346. ج9 ، ذخأم ، نامه  ریثک ، نبا  [ 2 - ] 2

(. هصیبق لاح  حرش   ) ص447 ج7 ، يربکلا ، تاقبطلا  [ 3 - ] 3
ص 178. ج4 ، سابع ، ناسحا  رتکد  قیقحت : نایعألا ، تایفو  ناکّلخ ، نبا  ص 341 ; ج9 ، ذخأم ، نامه  ریثک ، نبا  [ 4 - ] 4

ص 343. ج9 ، ذخأم ، نامه  ریثک ، نبا  [ 5 - ] 5
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(1) .تشاد تماقا  هیما ) ینب   ) نانآ دزن  لاس  تسیب 

لاس ات  دـمآ و  هکم  هب  تقو ، هفیلخ  ماشه ، اب  يرهز  هس ، تسیب و  دـص و  لاسرد  هک : دـنک  یم  لـقن  هْنییُع » نب  نایفـس   » زا نینچ  مه 
(2) .درک تماقا  اج  نآ  رد  راهچ  تسیب و  دص و 

نیا رد  شاـک  دـنتفگ : يو  هب  شرمع  رخاوا  رد  هک  دوب  هتفرگ  وخ  نآ  صاـخ  معنت  هاـفر و  يراـبرد و  یگدـنز  هب  ناـنچ  نآ  يرهز 
میتسشن یم  وت  نوماریپ  زین  ام  یتسشن و  یم  اه  نوتس  زا  یکی  ياپ  ربمایپ  دجسم  رد  يدیزگ و  یم  تماقا  هنیدم  رهـش  رد  رمع  رخاوا 

هک نآ  رگم  تسین ، نم  حالـص  هب  راـک  نیا  دوش و  یم  هدـنک  متـسوپ  منک  نینچ  رگا  داد : خـساپ  وا  .یتـخادرپ  یم  مدرم  میلعت  هب  و 
(3)! مبسچب ترخآ  هب  هدرک  ایند  هب  تشپ 

يرابرد ياملع  دوجو  هب  رگمتس  يافلُخ  زاین 

يا هراچ  دننک ، تموکح  دندوب  مالـسا  هب  دقتعم  هک  یمدرم  رب  دـنناوتب  هک  نآ  يارب  یمالـسا ، دـض  رگمتـس و  يافلخ  هک  میناد  یم 
يدایز نامز  زونه  زور  نآ  اریز  دننک ، بلج  دنداد ، یم  ماجنا  هچ  نآ  تیعورشم  هب  تبسن  ار  مدرم  یبلق  داقتعا  هک  نیا  زج  دنتشادن 

نآ اـب  هک  یتعیب  هک  دـندیمهف  یم  مدرم  رگا  دوب ، یقاـب  دوخ  توق  هب  مالـسا ، هب  مدرم  یبـلق  ناـمیا  دوب و  هتـشذگن  مالـسا  ردـص  زا 
انعم نیا  رگا  .دندش  یمن  نانآ  میلست  کش  نودب  دنتسین ، هللا  لوسر  تفالخ  هتسیاش  نانآ  تسین و  یتسرد  تعیب  دنا ، هدرک  ناملاظ 

زا ار  افلخ  هاگتـسد  یمالـسا  ریغ  عضو  هک  دندوب  يدایز  دارفا  زور  نآ  یمالـسا  هعماج  رد  ًاملـسم  میریذپن ، زین  مدرم  همه  هرابرد  ار 
يافلخ هک  دوب  تهج  نیمه  هب  .تسا  یمالـسا  عضو  مکاح ، عضو  هک  دندرک  یم  روصت  ینعی  دـندرک ، یم  لمحت  یبلق  نامیا  يور 

تموکح نداد  هولج  عورشم  يارب  رگمتس 

292 ص : 

ص 474. ج7 ، ذخأم ، نامه  دعس ، نب  دمحم  [ 1 - ] 1
ص497. ج5 ، ذخأم ، نامه  دعس ، نب  دمحم  [ 2 - ] 2

ص 348. ج9 ، ذخأم ، نامه  ریثک ، نبا  [ 3 - ] 3
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نابز زا  ار  یثیداحا  ات  دنزاس  راداو  ار  نانآ  هدرک  بذج  دوخ  رابرد  هب  ار  ینید  ياملع  ناثدحم و  هک  دندرک  یم  شـشوک  شیوخ ،
رد ار  نانآ  تموکح  شریذپ  يرکف  ینهذ و  هنیمز  هلیسونیدب  دننک و  لعج  نانآ  عفن  هب  ترضح  نآ  گرزب  هباحص  ای  مالـسا  ربمایپ 

(1) .دنزاس هدامآ  هعماج 

نانآ رایتخا  رد  ًالماک  ار  دوخ  زین  وا  .دوب  وا  ینید  تیعقوم  دوجو و  زا  هدافتـسا  يرهز ، بذج  زا  يوما  يافلخ  فده  ساسا ، نیا  رب 
مان هب  یصخش  .درک  یناوارف  کمک  نانآ  موش  فادها  هب  قیرط  نیا  زا  درک و  لعج  ثیدح  تشون و  باتک  نانآ  عفن  هب  داد و  رارق 
سپ دش ، هتشک  کلملادبع ) نب   ) دیلو هک  نآ  ات  میا ; هدرک  لقن  يرایـسب  ثیداحا  يرهز  زا  میدرک  یم  لایخ  ام  دیوگ : یم  رمعم » »
شناد نیا ، دنتفگ : یم  دش و  یم  جراخ  دیلو  ياه  هنیزخ  زا  لمح و  نایاپراهچ  رب  هک  میدید  ار  يدایز  ياهرتفد  وا ، ندش  هتشک  زا 

زا ار  اهنآ  دنتساوخ  یتقو  هک  دوب  هدرک  رپ  ثیدح  زا  وا  هتـساوخ  هب  دیلو  يارب  رتفد  باتک و  ردق  نآ  يرهز  ینعی ،  (2) .تسا يرهز 
! دندرک لمح  نایاپراهچ  رب  راچان  دننک ، جراخ  دیلو  هنازخ 

نآ نتـشون  هب  راداو  ار  ام  نانار ، مکح  ناریما و  هک  نآ  ات  میدوب  دونـشخان  شناد  شراگن  زا  اـم  زاـغآ ، رد  دـیوگ : یم  يرهز  دوخ 
هتشون شناد  ملع و  و   ) دننکن عنم  راک  نیا  زا  ار  یناملسم  چیه  هک  میدیشیدنا  نینچ  ام  سپس  دیآرد ،) باتک  تروص  هب  ات   ) دندومن

(3) (. دوش

باتک يرهز  هک  زور  نآ  زا  و  دوب ، کلملادبع  نب  ماشه  درک ، ثیدح  نتـشون  هب  راداو  ار  يرهز  هک  یـسک  دسیون : یم  ریثک » نبا  »
(4) .دندرک ثیداحا  نتشون  هب  عورش  زین  مدرم  تشون ،

293 ص : 

ص 56. داجس ، ماما  یگدنز  رد  یشهوژپ  یلع ، دیس  يا ، هنماخ  هللا ) تیآ  [ ) 1 - ] 1
ج 1، ظافحلا ، هرکذت  یبهذ ، نیدلا  سمش  ص 389 ; ج2 ، ذخأم ، نامه  دعس ، نبا  ص 346 ; ج9 ، ذخأم ، نامه  ریثک ، نبا  [ 2 - ] 2

ص 112.
ص 341. ج9 ، ذخأم ، نامه  ریثک ، نبا  ص 389 ; ج2 ، ذخأم ، نامه  دعس ، نبا  [ 3 - ] 3

ص 341. ج9 ، ذخأم ، نامه  ریثک ، نبا  [ 4 - ] 4
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تشاد و یـشنم  رفن  کی  يرهز  ماگنه  نیا  رد  دـهدب ، دای  ثیدـح  وا  نادـنزرف  يارب  تساوخ  يو  زا  کلملادـبع  نب  ماـشه  يزور 
(1) .تشون یشنم  درک و  الما  ثیدح  دصراهچ 

رتاناد سک  چیه  اریز  دـینکن ، تلفغ  يرهز  دوجو  زا  ثیدـح  تباتک  لقن و  رد  تشون : يا  همان  شخب  یط  زین  زیزعلادـبع » نب  رمع  »
(2)! تسا هدنامن  یقاب  هتشذگ  تنس  هب  تبسن  وا  زا 

یب تسا ؟ هدوب  ییاه  ثیدح  عون  هچ  لماش  دوب ، هدش  ثیدـح  زا  رپ  ماشه  دـیلو و  رما  هب  هک  ییاه  باتک  رتافد و  دـید  دـیاب  کنیا 
لامعارب هک  دوب  یثیداحا  لماش  هکلب  تشادـن ، دوجو  ماشه  دـیلو و  لاثما  تیموکحم  رد  مه  ثیدـح  کی  رتافد  نیا  نایم  رد  کش 

.تساک یم  مشاه  ینب  ینعی  نانآ  یسایس  يابقر  ناشخرد  تیعقوم  هنزو و  زا  تشاذگ و  یم  هحص  نانآ  یمالسا  دض  نیگنن و 

هدوب ماشه  دـیکأت  قیوشت و  دروم  ییاه  ثیدـح  اه و  هتـشون  عون  هچ  هک  نیا  رب  تسا  ینـشور  هاوگ  ریز  رد  هدـش  دای  یخیرات  دـنس 
.تسا

294 ص : 

ص 110. ج1 ، ظافحلا ، هرکذت  یبهذ ، نیدلا  سمش  ص 449 ; ج9 ، بیذهتلا ، بیذهت  ینالقسع ، رجح  نبا  [ 1 - ] 1
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ثیدـح  تباتک  لقن و  تیعونمم  ص 343 . ج9 ، ذـخأم ، نامه  ریثک ، نبا  [ 2 - ] 2
رمع تموکح  نامز  رد  تشاد و  همادا  يرجه  لوا  نرق  رخآ  ات  دیدرگ و  زاغآ  وا  طسوت  باطخ و  نب  رمع  تفالخ  نامز  زا  ملـسو )

تسا و هتـشاد  یـسایس  هزیگنا  تیعونمم  نیا  هک  دندقتعم  مالـسا  خیرات  رد  نارگ  لیلحت  .دیدرگ  وغل  وا  طسوت  ًامـسر  زیزعلادبع  نب 
( مالـسلا هیلع  ) یلع اریز  دـنربب ، نیب  زا  هتـشاد ، مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما اهزور  نآ  هک  ار  یگرزب  زاـیتما  هک  هدوب  نیا  نآ  زا  فدـه 
زا هک  ار  یقیاقح  ربمایپ و  ثیداحا  اه  نآ  رد  هک  دوب  هدومن  نیودـت  ییاه  باتک  دوب ، تایح  لاح  رد  مالـسا  ربمایپ  زونه  هک  ینامز 

، دوبن تقو  هفیلخ  عفن  هب  یسایس ، رظن  زا  قیاقح ، نیا  ياشفا  لقن و  دوب و  هدرک  عمج  دوب ، هتفرگ  ارف  فلتخم  باوبا  رد  ترضح  نآ 
هب ار  ثیدـح  نیودـت  تباتک و  لقن و  رمع  ور  نیا  زا  تفر ، یم  رامـش  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تیناقح  دنـس  يوحن  هب  مادـکره  اریز 
وغل مه  هتشاد و  یـسایس  هشیر  ثیدح  نیودت  لقن و  تیعونمم  مه  هک  دوش  یم  هظحالم  بیترت  نیدب  درک ! مالعا  عونمم  یلک  روط 
هعیـش لاح  ره  رد  داد ! میهاوخ  يرت  شیب  حیـضوت  ( مالـسلا هیلع  ) رقاب ماما  هریـس  رد  هنیمز  نیا  رد  .ماشه  لاثما  طـسوت  نآ  تیعونمم 

عمج لـقن و  رد  ور  نیا  زا  تخادرپ و  ثیدـح  نیودـت  هب  ربماـیپ  توـف  زا  سپ  هلـصافالب  تفرگن و  يّدـج  ار  تیعوـنمم  نیا  زگره 
.دوب ماگشیپ  ثیدح  يروآ 
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رد تفرگ و  ار  ماشه  همان  شمعا  .سیونب  نم  يارب  ار  یلع  دـب  ياهراک  نامثع و  لـئاضف  تشون :  (1) شمعا هب  يا  همان  یط  ماـشه 
! تسا نیا  تباوج  تفگ : ماشه  کیپ  هب  شمعا  هاـگ  نآ  دـیوج ،! ار  نآ  دنفـسوگ  و  تشاذـگ ! دوب  اـج  نآ  هک  يدنفـسوگ  ناـهد 
! دـشکب ارم  مربن  ار  خـساپ  رگا  هک  تسا  هدروخ  مسق  ماشه  تفگ : تفرگ و  کمک  هراب  نیا  رد  شناهارمه  زا  درک و  رارـصا  کیپ 
هب يدوس  دـشاب ، نامثع  لاـم  نیمز  يور  مدرم  ياـه  یبوخ  رگا  تشون : نینچ  هللا ، مسب  زا  سپ  وا  خـساپ  رد  شمعا  ماـگنه  نیا  رد 

(2)! شاب دوخ  بظاوم  دناسر ، یمن  وت  هب  يررض  دشاب ، یلع  لام  نیمز  يور  مدرم  ياه  يدب  رگا  و  درادن ، وت  لاح 

يرهز لوعجم  ثیداحا 

ًالیذ هک  تسا  هدرک  لعج  یمـشاه ، نادـناخ  ّدـضرب  ای  نانآ ، زیمآرفک  تسایـس  هیجوت  تهج  رد  هیما و  ینب  عفن  هب  یثیداـحا  يرهز 
: دییامرف یم  هظحالم  ار  اه  نآ  زا  ییاه  هنومن 

: دجـسم هس  يوـس  هب  رگم  دوـش  هتـسب  رفـس  راـب  دـیابن  : » تسا هدوـمرف  ترـضح  هک  تـسا  هداد  تبـسن  مالـسا  ربماـیپ  هـب  يرهز  . 1
(3) «. دراد ار  مارحلادجسم  مکح  امش  يارب  یصقألادجسم  و  یصقألادجسم ، و  هنیدم ) رد   ) نم دجسم  مارحلادجسم ،

ناهج گرزب  ناثدحم  زا  نت  هس  یئاسن »  » و دوادوبا » «، » ملسم  » ار ثیدح  نیا 

295 ص : 

سوماق  ) يافوتم 148 مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  صاـخ  باحـصأ  زا  شمعا ، یفوک  يدـسا  نارهم  نب  نامیلـس  دـمحموبا  [ 1 - ] 1
(. ص 294 ج9 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص297 ; ج5 ، لاجرلا ،

، نامزلا ءانبا  ءابناو  نایعألا  تاـیفو  ناـکلخ ، نبا  ص 221 ; ج1 ، بهذـلا ، تارذـش  یلبنح ، دامعلا  نب  یحلادـبع  حالفلاوبا  [ 2 - ] 2
ج2، يربکلا ، ناویحلا  هایح  نیدلا ، لامک  يریم ، ص 336 ; ج2 ، لیوط ، مساق  میرم  هروتکدلاو  لیوط  یلع  فسوی  روتکدلا  قیقحت 

.نایعألا تایفو  زا  لقن  هب  هاش »  » تغل ص 42 ،
مَُکل ُموقَی  َوُه  یـصقألادجسم َو  اذه و  يدِجْـسَم  مارَحلاِدِجْـسَم َو  دِـجاسَم : هَثالَث  یِلا  ّالا  ُلاحّرلا  ُّدَُـشت  ال  لاق : هللا  لوسَر  ِّنِا  [ » 3 - ] 3

(. ص 8 ج3 ، مولعلارحب ، قداص  دمحم  دیس  قیلعت : یبوقعی ، خیرات  حضاو ، نبا  « ) مارحلادجسملا َماقَم 

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 313 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_295_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_295_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_295_3
http://www.ghaemiyeh.com


اذـه َو يدِجْـسَم  مارحلادجـسم َو  دِـجاسَم : ِهَثالَث  یِلا  ِّالا  ُلاحِّْرلا  ُّدَُـشت  ال  : » دـنا هدرک  لقن  تروص  نیا  هب  هریرُهوبا »  » قیرط زا  ننـست 
مکحامـش يارب  یــصقألادجسم  «. ) مارحلادجــسْملا َماـقَم  ْمَُـکل  ُموـقَی  َوُـهَو  : » هـلمج اـه  نآ  زا  کـی  چـیه  رد  »(1) و  یصقألادجسم

! درادن دوجو  دراد ،) ار  مارحلادجسم 

هللادبع  » هک تسا  ینامز  هب  طوبرم  هدش و  لعج  يرهز  طسوت  کلملادبع »  » روتـسد هب  یفاضا  هتکن  نیا  اب  ثیدـح  نیا  هک  تسادـیپ 
دوجو یـسایس  یماظن و  شکمـشک  ود ، نآ  نیب  دوب و  هدیـسر  تردـق  هب  ماش  هقطنم  رد  کلملادـبع  دوب و  طلـسم  هکم  رب  ریبز » نب 

و دندنام ، یم  ریبز ) نب  هللادبع  ذوفن  هقطنم   ) هکم رد  يزور  دنچ  ریزگان  دـنورب ، جـح  هب  دنتـساوخ  یم  ماش  مدرم  تقو  ره  تشاد و 
نایجاح تساوخ  یمن  کلملادبع  نوچ  و  دنک ، تاغیلبت  کلملادبع  ّدض  رب  هک  ریبز  نب  هللادبع  يارب  دوب  یبوخ  رایـسب  تصرف  نیا ;

ار جح  رفـس  دوش ، راد  هشدـخ  زین  تفالخ  زکرم  رد  وا  تموکح  تیعورـشم  هلیـسونیدب  دـنریگ و  رارق  تاغیلبت  نیا  ریثأت  تحت  ماش 
ربمایپ زا  يرهز  باهـش  نبا  تفگ : کلملادبع  يراد ؟ یم  زاب  بجاو  جـح  زا  ار  ام  ارچ  هک  دـندرک  تیاکـش  مدرم  .تخاس  فقوتم 

و یصقألادجسمو ، نم ، دجسم  مارحلادجسم ، دجسم : هس  يوس  هب  رگم  دوش  یمن  هتـسب  رفـس  راب  دومرف : ترـضح  هک  دنک  یم  لقن 
، هتـشاذگ نآ  يور  ار  دوخ  ياپ  جارعم  بش  ادـخ  لوسر  هک  یگنـس  نیا  و  دراد ، ار  مارحلادجـسم  مکح  امـش  يارب  یـصقألادجسم 

!! دریگ یم  ار  هبعک  ياج 

نیعم نآ  يارب  ینامداخ  دـنتخیوآ و  ریرح  ياه  هدرپ  نآ  يارب  دـنتخاس و  يا  هُّبق  گنـس  نآ  زارف  رب  کلملادـبع  روتـسد  هب  هاگ  نآ 
(2) .دوب یقاب  هیما  ینب  هرود  مامت  رد  مسر ، نیا  و  دنتشاداو ، نآ  فاوط  هب  ار  مدرم  دندرک و 

296 ص : 

راد توریب ، دیمحلادبع ، نیدلا  ییحم  دمحم  قیلعت : حیحصت و  دواد ، یبا  ننـس  ص126  جحلا ،) باتک   ) ج4 ملسم ، حیحص  [ 1 - ] 1
، تروـص نیمه  هب  ار  ثیدـح  نیا  و 38 . ص37  ج2 ، یطویس ، حرـشب  یئاسن  ننـس  ص216  جـحلا ،) باتک  ، ) یبرعلا ثارتلا  ءاـیحا 

(. ص 148 ثیدح 326 ، باب 243 ، ج2 ، يذمرت ، ننس  حیحصلا =  عماجلا   ) تسا هدرک  لقن  يردخ  دیعسوبا  قیرط  زا  زین  يذمرت 
ص157. هّیروبا ، دومحم  هیدمحملا ، هنسلا  یلع  ءاوضا  ك.ر : و  ص 8 . ج3 ، ذخأم ، نامه  حضاو ، نبا  [ 2 - ] 2
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هب تمیزع  زا  مدرم  نتخاس  فرـصنم  يرهز ، طـسوت  (1) ثیدـح نیا  رخآ  تمـسق  لعج  هزیگنا  هک  دوش  یم  هظحـالم  بیترت  نیدـب 
ذوفن تحت  ماش و  زا  یئزج  نیطسلف  اریز  دوب ، نیطسلف  يوس  هب  نانآ  قوس  و  دوب ) ریبز  نب  هللادبع  هطلـس  تحت  هک   ) ادخ هناخ  يوس 

.دیشوک یم  کلملادبع  تیعقوم  تیبثت  رد  هلیسونیدب  يرهز  دوب و  کلملادبع 

ار ناـنآ  ربارب  رد  مراـهچ  ماـما  یهلا  يریگ  عـضوم  و  دــنک ، مـک  ناورم  لآ  زا  مدرم  ترفن  نازیم  زا  هـک  نآ  يارب  اـیوگ  يرهز ، . 2
بوبحم نیرت و  عیطم  شیوخ و  نادـناخ  درف  نیرتور  هنایم  نیـسحلا  نب  یلع  : » درک یم  دای  نینچداجـس  ماما  زا  دـهد ، هولج  هنوراو 

سک چـیه  رب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نادـناخ  اب  نایناورم  ینمـشد  نازیم  هک  یتروصرد   (2) «!! دوب کلملادـبع  ناورم و  دزن  ناـنآ  نیرت 
ماـما ندوب  عـیطم  تمهت  یـسک  نیارباـنب  تسا ، نشور  سک  همه  رب  زین  ناـیناورم  زا  يوـلع  نادـناخ  ترفن  نازیم  تسین و  هدیـشوپ 

! ندوب رت  عیطم  هب  دسر  هچ  دنک  یمن  رواب  ار  نایناورم  هب  تبسن  مراهچ 

ادخ لوسر  دنیآ ، یم  یلع  سابع و  مدید  ماگنه  نیا  رد  مدوب ، ادـخ  لوسر  دزن  يزور  تفگ : هک  دـنک  یم  لقن  هشیاع  زا  يرهز  . 3
(3)! دنریم یم  نم  نید  ریغ  رب  رفن  ود  نیا  هشیاع ! دومرف :

و تسا ، هدـش  لعج  نایناورم  دـنیاشوخ  رطاـخ  هب  یلع و  ناـشخرد  میظع و  تیعقوم  زا  نتـساک  روظنم  هب  ثیدـح  نیا  هک  تسادـیپ 
زا ریبز » نب  هورع   » قیرط زا  ار  ثیدح  نیا  يرهز  هک  تسا  بلاج  دـشاب !؟ تسار  یثیدـح  نینچ  هک  دـنک  یم  رواب  یـسک  هچ  هنرگ 
زا يو  هک  میناد  یم  زین  هورع  درومرد  تسا ؟ هتـشاد  لد  رد  ار  یلع  هنیک  ردـق  هچ  هشیاع  هک  دـنناد  یم  همه  دـنک و  یم  لقن  هشیاع 

نب ورمع  هریرهوبا ، نوچمه  يو  هک : دنک  یم  حیرصت  دیدحلا » یبا  نبا   » .تسا هدوب  ربمایپ  نادناخ  نانمشد 

297 ص : 

! دراد فرح  ياج  زین  ثیدح  لصا  دنس  دنچره  [ 1 - ] 1
ص 106. ج9 ، ذخأم ، نامه  ریثک ، نبا  هب : ك.ر  ص 215 و  ج5 ، ذخأم ، نامه  دعس ، نبا  [ 2 - ] 2

ص 63. ج4 ، میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  قیقحت : هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  [ 3 - ] 3
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(1) .تسا هدوب  ( مالسلا هیلع  ) یلع دضرب  ثیدح  لعج  يارب  هیواعم  نارودزم  زا  هبعش  نب  هریغُم  و  صاع ،

هیلع ) یلع دـیناوخ ؟ یمن  زامن  ایآ  تفگ : دـش و  همطاف  یلع و  هناخ  دراو  هنابـش  راب  کـی  ادـخ  لوسر  هک : دـنک  یم  لـقن  يرهز  . 4
يزیچ نخس ، نیا  ندینش  اب  ادخ  لوسر  .دزیگنا  یمرب  راک ) نیا  يارب   ) ار ام  دهاوخب  رگا  تسادخ ، تسد  ام  رایتخا  تفگ : مالـسلا )
ءیَـش َرَثْـکَا  ُناـْسنِإلا  َناـک  َو  : » دـیوگ یم  دـنز و  یم  دوـخ  نار  هب  ادـخ  لوـسر  هک  دینـش  یلع  ماـگنه  نیا  رد  .تـشگرب  تـفگن و 

(3) «. دزادرپ یم  لدج  هب  زیچ  ره  زا  شیب  ناسنا  : » (2)« ًالَدَج

نیا ندوب  غورد  درک ! یم  یفرعم  لدـج  لـها  يربـج و  درف  کـی  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ساـسا ، یب  ناـیرج  نیا  لـقن  لـعج و  اـب  وا 
باب رد  ربمایپ  اب  بارحم ، لیتق  هبعک و  دـیلو  اتفگـش ! .تسا  زاـین  یب  یـسررب  دـقن و  عونره  زا  هک  تسا  راکـشآ  يردـق  هب  ثیدـح 

!؟ دنک یم  لدج  زامن  ندناوخ 

مهس تباب  ار  نآ  مالسا  ربمایپ  هک  متشاد  يریپ  رتش  هک : دنک  یم  لقن  نومـضم  نیا  هب  ینایرج  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نابز  زا  يرهز  . 5
« عاقنیق ینب   » هلیبق زا  يزرگنر  درم  اب  منک ، یـسورع  ربمایپ  رتخد  همطاف ، اب  متـساوخ  هک  یماگنه  .دوب  هداد  ردـب  گنج  مئاـنغ  زا  نم 

هنیزه هتخورف  اهزرگنر  هب  ار  نآ  مروایب و  هدرک  يروآ  عمج  رخزا »  » هایگ وا  کمک  هب  نم  دورب و  ارحـص  هب  نم  اب  ات  متـشاذگ  رارق 
مدوب و اه  نیا  لاثما  بانط و  لاوج و  هیهت  اـهرتش و  زاـهج  يزاـس  هداـمآ  مرگرـس  روظنم ، نیا  يارب  .منک  نیمأـت  ار  یـسورع  همیلو 
هدـش و هتفاکـش  اه  نآ  هاگ  یهت  هدـش و  عطق  اهرتش  ناهوک  مدـید  ناهگان  هک  مدوب  هدـناباوخ  راصنا  زا  یکی  هناخ  راـنک  ار  اـهرتش 

: متفگ مدش و  تحاران  تخس  مدید ، ار  هرظنم  نیا  یتقو  تسا ! هدش  هدیشک  نوریب  ناشرگج 

298 ص : 

.ذخأم نامه  دیدحلا ، یبا  نبا  [ 1 - ] 1
.54 فهک : [ 2 - ] 2

لئاسم هبوجا  نیدلا ، فرش  نیسحلادبع  دیـس  ص106  هنـسلا ،) باتکلاب و  ماصتعإلا  باـتک   ) ج9 يراخب ، حیحـص  يراخب ، [ 3 - ] 3
ص 143. ج3 ، ءایلوألا ، هیلح  یناهفصا ، میعنوبا  ص69  هللاراج ،
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يراوخ بارـش  مرگرـس  راصنا  زا  یعمج  اب  وا  تسا ، بلطملادبع » نب  هزمح   » راک راک ، دـنتفگ : تسا ؟ هدرک  ار  راک  نیا  یـسک  هچ 
اهرتش ناهوک  تشادرب و  ار  ریـشمش  تسج و  نوریب  سلجم  نآ  زا  هزمح  دناوخ )!(  یم  زاوآ  نانآ  يارب  یناوخ  هزاوآ  زینک  تسا و 

.دیشک نوریب  ار  ناشرگج  تفاکش و  ار  ناشهاگ  یهت  و  درک ، عطق  ار 

، دید ارم  یتحاران  هک  ربمایپ ، .تسا  ربمایپ  روضح  رد  هثراح » نب  دـیز   » مدـید متفر ، ادـخ  لوسر  دزن  دـیوگ : یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
اب نونکا  مه  تسا و  هدرک  نانچ  نینچ و  نم  ياهرتش  اب  هزمح  مدوب ، هدیدن  یتشز  راک  نینچ  زگره  متفگ : تسا ؟ هدـش  هچ  دومرف :

.تسا يراوخ  بارش  مرگرس  هتسشن  يا  هناخ  رد  يا  هدع 

نآرد هزمح  هک  يا  هناخ  هب  ربمایپ  .میدرک  تکرح  ترـضح  لابند  هب  زین  هثراح  نب  دـیز  نم و  .درک  تکرح  دیـشوپ و  سابل  ربماـیپ 
، دوخ هاگن  اب  وا  .تسا  هدش  خرـس  شنامـشچ  تسا و  تسم  هزمح  مدید  .درک  هزمح  شنزرـس  خـیبوت و  هب  عورـش  دـش و  دراو  دوب ،

بقع هب  تسا  تسم  هزمح  دـید  هک  ربماـیپ  دـیتسین !؟ نم  ردـپ  ناـگدرب  امـش  رگم  تفگ : درک و  زادـنارو  رـس  اـت  ياـپ  زا  ار  ربماـیپ 
(1) .میدمآ نوریب  وا  اب  زین  ام  .تفگ  كرت  ار  هناخ  تشگرب و 

یلص ) مالسا ربمایپ  هک  ادهـشلادیس ، هزمح  نوچمه  یناشخرد  هرهچ  میظع و  تیـصخش  زا  يا ، هرخـسم  نایرج  نینچ  لعج  اب  يرهز 
زواجتم و راوخ ، بارش  دیق ، یب  یـصخش  ، (2) دناوخ زامن  ریبکت  داتفه  اب  دـحا  گـنج  نادـیم  رد  وا  نینوخ  رکیپ  رب  هلآو ) هیلع  هللا 
اوراـن و ياـه  تـمهت  نـیا  هـک  تسادـیپ  تـسین ! راـگزاس  ینید  یقـالخا و  راـیعم  چـیه  اـب  وا  ياـهراک  هـک  هدرک  میــسرت  شکرس 

هنوـگ نیا  قرغ  هک  هیما ، ینب  دـیلپ  رـصانع  لـثم  زین  ار  هزمح  هک  تسا  هدوـب  روـظنم  نـیا  هـب  رودزم ، يرهز  فرط  زا  هنادرمناوجاـن 
نابابرا يارب  قیرط  نیا  زا  هدرک  یفرعم  هدولآ  يدرف  دنا ، هدوب  اه  یگدولآ 

299 ص : 

ج3، ذخأم ، نامه  میعنوبا ، ص70 ذخأم ، نامه  نیدلا ، فرش  دیس  ردب ) هوزغ  هصق  باب   ) ص 83 ج5 ، ذخأم ، نامه  يراخب ، [ 1 - ] 1
ص77. ج1 ، لبنح ، دمحأ  دنسم  ص 144 ;

، اندیهش دهشتسا  اذإ  یّتح  تشون ...« : هزمح  زا  شیاتـس  رد  هیواعم  هب  باطخ  همان ، نیا  رد  نانمؤمریما  . 28 همان هغالبلا ، جهن  [ 2 - ] 2
«. ...هیلع هتالص  دنع  هریبکت  نیعبسب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  هّصخو  ءادهشلادیس ، لیق :
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(1)! دنک تسرد  مرج  کیرش  دوخ  يوما 

يرهز هب  مراهچ  ماما  هدنبوک  همان 

يزیمآ تحیصن  هناهاوخریخ و  لاح  نیعرد  هدنبوک و  دنت و  همان  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  يرهز ، هایـس  قباوس  هنوگ  نیا  هب  هجوت  اب 
: تسا رارق  نیدب  نآ  همجرت  هک  تشون  يو  هب 

سکره هک  يا  هتفرگ  رارق  یتلاح  رد  وت  دنک ، ظفح  خزود )  ) شتآ هب ) يراتفرگ   ) زا ار  وت  دراد و  هاگن  اه  هنتف  زا  ار  وت  ام و  ادـخ ، »
ندب دنوادخ  تسا : هدرک  ینیگنس  وت  رب  ادخ  نوگانوگ  ياه  تمعن  .دنک  محرت  وت  لاح  هب  تسا  هتسیاش  دسانـشب ، ار  وت  تلاح  نیا 
تنس هب  فراع  نید و  ماکحا  هب  انشآ  هیقف و  نآرق و  مولع  لماح  ار  وت  دنوادخ  نوچ  تسا و  هدرک  ینالوط  ار  ترمعو  ملاس ، ار  وت 

نیا هب  ار  وت  هدرک و  بجاو  وت  رب  ار  اه  نآ  رکش  اه  تمعن  نیا  ربارب  رد  دنوادخ   ... .تسا هتشگ  مامت  وت  رب  وا  تجح  هداد  رارقربمایپ 
: هدومرف هک  اج  نآ  تسا  هدرک  شیامزآ  هلیسو 

(2) «. تسا تخس  نم  باذع  کش  یب  دیدرک ، یساپسان  رگا  مزاس و  یم  نوزفا  ار  امش  تمعن  ًامتح  دیدرک ، يرازگ  رکش  رگا  »

ياه تجح  ربارب  رد  و  يدرازگ ، هنوگچ  ار  وا  ياه  تمعن  رکش  هک  دیسرپ  وت  زا  دنوادخ  يداتـسیا و  ادخ  هاگـشیپ  رد  هک  ادرف  نیبب 
زا تفریذـپ و  دـهاوخ  ار  وت  رذـع  دـنوادخ  هک  نکن  نامگ  دوب ؟ دـهاوخ  هنوگچ  وت  عضو  يدرک ، لمع  دوخ  فیاظو  هب  هنوگچ  وا 
اج نآ  دننک ، نایب  مدرم  يارب  ار  قیاقح  هک  تسا  هتفرگ  نامیپ  املع  زا  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  زگره ! تشذگ ، دهاوخرد  تریصقت 

يدرک و نامتک  هک  يزیچ  نیرتمک  نادب  . (3)« دینکن نامتک  دینک و  نایب  مدرم  يارب  ار  ینامسآ ) باتک   ) نآ : » تسا هدومرف  هک 

300 ص : 

رفعج دیـس  مظعألا ، یبنلا  هریـس  نم  حیحـصلا  هب : دوش  عوجر  ثیدـح ، نیا  ندوب  لوعجم  دـهاوش  لیالد و  زا  یهاگآ  يارب  [ 1 - ] 1
ص 40 48. ج4 ، یلماع ، یضترم 

(. 7 میهاربا :  هروس  « ) ٌدیدََشل یباذَع  َّنِا  ُمتْرَفَک  ِْنَئلَو  مُّکنَدیزأل  ُمتْرَکَش  ِْنَئل  [ » 2 - ] 2
(. 187 نارمع : لآ  هروس  « ) هَنوُُمتْکَت َ ال  ِساّنِلل و ُهَُّننِّیَُبَتل  [ » 3 - ] 3
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يدش و کیدزن  وا  هب  نوچ  و  يدرک ، لیدبت  شمارآ  هب  ار  رگ  متـس  تشحو  هک  تسا  نیا  یتفرگ ، شود  رب  هک  يزیچ  نیرت  کبس 
ادرف تناـهانگ  رثا  رد  هک  مسرت  یم  ردـق  هچ  .یتخاـس  راومه  وا  يارب  ار  یهارمگ  هار  يدوـمن ، تباـجا  درک  توـعد  ار  وـت  راـب  ره 

.يوش تساوخزاب  يا ، هدروآ  گنچ  هب  نارگ  متس  اب  يراکمه  يازا  هب  هچ  نآ  رطاخ  هب  دشاب و  یکی  ناراک  تنایخ  اب  تهاگیاج 

تسا هدنادرگن  زاب  یـسک  هب  ار  یقح  چیه  هک  يدش  کیدزن  یـصخش  هب  یتفرگ و  دنداد ، وت  هب  یتقو  دوبن ، وت  قح  هک  ار  ییاهزیچ 
یتـسود هب  تـسا ، ادـخ  نمـشد  هـک  ار  یـسک  يدرکن و  فرطرب  ار  یلطاـب  چـیه  درک ، کـیدزن  دوـخ  هـب  ار  وـت  وا  هـک  یماـگنه  و 

.يدیزگرب

هملظم بایـسآ  گنـس  هک  دـنتخاس  يروحم  وت  زا  نامکاح ) ، ) تخاس دوخ  بّرقم  درک و  توعد  ار  وت  وا  یتقو  هک  دوبن  نینچ  اـیآ 
یناـبدرن دـننک و  یم  روبع  ناـشفالخ  ياـهراک  يوـس  هب  نآ ، يور  زا  هک  دـنداد  رارق  یلپ  ار  وـت  دـخرچ و  یم  نآ  درگرب  ناـشیاه 

؟ دنور یم  الاب  ناشتلالض  یهارمگ و  ماب  هب  نآ  زا  هک  دنتخاس 

کـش داجیا  املع  لد )  ) رد وت ، هلیـسوهب  ناـنآ  .ینک  یم  یط  ار  ناـنآ  هار  ینک و  یم  توعد  ناـنآ  یهارمگ  يوس  هب  ار ) مدرم   ) وت
يدرک تمدخ  نانآ  هب  دوخ  ینید  ههجو  اب  ردـق  نآ  وت   ) .دـندومن بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  نالهاج  ياه  لد  وت  هلیـسوهب  دـندرک و 

هب دنتـسناوتن  يداد ، هولج  حالـص  مدرم  مشچ  رد  ار  اه  نآ  داسف  وت  هک  يردق  هب  ناشنارای ، نیرتدـنمورین  ارزو و  نیرت  کیدزن  هک )
.دندرگ نانآ  اب  ماوع  صاوخ و  طابترا  دمآ و  تفر و  ثعاب  وت  هزادنا  هب  دننک و  کمک  نانآ 

، دـنا هتفرگ  وت  زا  ناشفالخ ) لامعا  هیجوت  رد   ) هچ نآ  لـباقم  رد  دـنا ، هداد  وت  هب  ...و ) رهاوج  يررقم و  قوقح و  ناونع  هب   ) هچ نآ 
وت ترخآ   ) ردق هچ  نیبب  کنیا  دـنا ، هدرک  دابآ  وت  يارب  ایند ) زا   ) هچنآ تسا  كدـنا  ردـق  هچ  تسا !؟ شزرا  مک  زیچان و  ردـق  هچ 

!؟ دنا هدرک  بارخ  ار )

301 ص : 
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، لوئسم صخش  کی  نوچمه  ار  دوخ  سفن  دوب ، دهاوخن  وت  بظاوم  يرگید  هک  نادب  شاب و  نتشیوخ  بقارم  ینک و  یم  هچ  رگنب 
.هدب رارق  هبساحم  دروم 

یم ردـق  هچ  يدروآ ؟ ياج  هب  هنوگچ  هداد ، يزور  ار  وت  دوخ  ياه  تمعن  اـب  یگرزب  یلاـسدرخ و  رد  هک  ار ، ادـخ  رکـش  هک  رگنب 
: تسا هدومرف  هک  یشاب  ادخ  نخس  نیا  لومشم  هک  مسرت 

ار تسپ  يایند  نیا  عاتم  لاح ) نیا  اب  اما   ) دنتشگ تاروت )  ) ینامسآ باتک  ثراو  هک  دندش  اه  نآ  نیـشناج  ینادنزرف  نانآ ، زا  دعب  »
( راگدرورپ فرط  زا   ) يدوز هب  میـشاب ) راـک  هنگ  اـم  رگا  : ) دـنیوگ یمو  دـنهد ) یم  حـیجرت  ادـخ  ناـمرف  مکحرب و  و   ) دـنریگ یم 

(1) «. دش میهاوخ  هدیشخب 

هچ دوخ  نانگمه  نالاسمه و  زا  سپ  ناسنا  رگم  .تسا  هدرک  چوک  مالعا  هک  یتسه  یناـهج  رد  هکلب  یتسین ، دـیواج  يارـس  رد  وت 
دریم و یم  هک  یسک  لاح  هب  ادب  و  دشاب ، كانمیب  شیوخ ) ناهانگ  زا   ) ایند رد  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دنام !؟ یم  ایند  نیا  رد  ردق 

.دنام یم  يو  زا  دعب  شناهانگ 

هداد تلهم  وت  هب  ًالعف )  ) هک هنب  شیپ  ماگ  شیوخ ) حالـصا  تهج  رد  و  ، ) دش رطخ  مالعا  وت  هب  هلیـسونیدب  هک  شاب  رادیب  رایـشه و 
یمن لفاغ  تیاه ) شزغل  زا   ) زگره دراد ، یم  هگن  ار  وت  لامعا  باسح  هک  ادخ )  ) سک نآ  و  یتسین ، فرط  نادان  اب  وت  .تسا  هدـش 

.تسا هدش  رامیب  تخس  تلد  هک  نک  نامرد  ار  تناهانگ  يراد ، شیپ  رد  يرود  رفس  هک  شاب  رفس  هدامآ  .دوش 

دنک و ناربج  ار  وت  هتشذگ  تاهابتـشا  دنوادخ  متـساوخ  هن ، منک ، شهوکنو  تمالم  شنزرـس و  ار  وت  متـساوخ  نم  هک  نکن  نامگ 
: دومرف هک  مدرک  دای  ار  ادخ  نخس  راک ، نیا  رد  و  دنادرگ ، زاب  وت  هب  ار  تا  هتفر  تسد  زا  نید 

302 ص : 

(. 169 فارعا : هروس  « ) ...اَنل ُرَفُْغیَس  نُولوُقَی  ینْدألا َو  اذه  َضَرَع  َنُوذُخأَی  َباتِکلا  اُوثِرَو  ٌْفلَخ  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َفَلَخَف  [ » 1 - ] 1
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(1) «. تسا دنمدوس  نانمؤم  يارب  رکذت  اریز  هدب  رکذت  »

و  ) راتفرگ وت  هک  هنوگ  نآ  ایآ  رگنب  يا ، هدرب  رطاخ  زا  يا ، هدـنام  اهنت  وت  دـنا و  هتـشذگرد  هک  ار  شیوخ  نانگمه  نالاسمه و  داـی 
نآ نانآ  هک  يدرک  دای  ار  یکین  رما  وت  ایآ  دندرک ؟ طوقس  يدرک ، طوقس  وت  هک  نانچ  نآ  ایآ  دندش ؟ راتفرگ  نانآ  يدش ، هدولآ )

مـشچ رد  يدرک ، ادـیپ  هک  یتیعقوم  رثا  رد  هکلب  تسین ، نینچ  هن ; دنتـسنادن ؟ نانآ  هک  یتسناد  وت  ار  يزیچ  ایآ  دـنتفرگ ؟ هدـیدان  ار 
، دنیامن یم  لمع  وت  روتـسد  هب  دننک و  یم  يوریپ  وت  يأر  زا  اریز  دنکفا ، تمحز  هب  ار  نانآ  وت  عضو  یتفای و  مارتحا  تلزنم و  ماوع 
لالح و رد   ) يرایتخا تیحالص و  نینچ  وت  هتبلا  .دنرامش  یم  مارح  يرامشب ، مارح  ار  هچ  نآ  و  لالح ، يرامشب  لالح  وت  ار  هچره 

یگریچ ناـشیاملع ، نتفر  تسد  زا  يراد ، وت  هچ  نآ  هب  ناـنآ  نتـسب  عمط  هتخاـس ، هریچ  وـترب  ار  ناـنآ  هچ  نآ  یلو  يرادـن ، مارح )
.تسا هدوب  نانآ  وت و  یبلط  تسایر  و  نانآ ، وترب و  ینادان 

راتفرگ ار  نانآ  وت  دنرب !؟ یمرـس  هب  هنتف  يراتفرگ و  رد  ردق  هچ  مدرم  و  يا ، هتفر  ورف  رورغ  ینادان و  رد  ردـق  هچ  هک  ینیب  یمن  ایآ 
ناشیاه لد  و  دـندش ، وت  بصنم  ماقم و  هتفیـش  هتفرگ ، هدـیدان  ار  دوخ  ياهدرواتـسد  وت ، تیعقوم  عضو و  ندـید  اـب  مدرم  يدرک و 

رد وت ، تکرح  راـتفر و  رثا  رد  بیترت  نیدـب  و  دنـسرب ، وـت  بصنم  ماـقم و  هب  اـی  دـندرگ ، لـیان  وـت  یملع  هبتر  هب  هک  تسا  قاتـشم 
داد هب  ادخ  تسا ، مولعمان  نآ  داعبا  هک  دندش  راچد  يا  يراتفرگ  هب  تسادیپان و  نآ  قمع  هک  دندرک  طوقـس  یهارمگ ) زا   ) ییایرد

.تسا ناگدنامرد )  ) سردایرف وا  هک  دسرب  وت  ام و 

نفک رد  کنیا  هک  نانآ  يدنویپب ; نیـشیپ  ناحلاص  ناکاپ و  هب  ات  نک  يریگ  هرانک  شیوخ  ياه  تمـس  اه و  بصنم  مامت  زا  کنیا 
یلیاح باجح و  چیه  ادخ  اه و  نآ  نیب  تسا ، هدیبسچ  ناشیاه  تشپ  هب  ناشیاه  مکـش  دـنا ، هتفخ  كاخ  شوغآ  رد  هدیـسوپ  ياه 

نانآ دهد و  یمن  بیرف  ار  نانآ  ایند  تسین ،

303 ص : 

(. 55 تایراذ : هروس  « ) َنینِمؤُْملا ُعَْفنَت  يرْکِّذلا  ّنِاَف  رِّکَذ   َ َو [ » 1 - ] 1
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فالـسا هب   ) هک تشذگن  يدنچ  دندش و  هدناوخارف  دوبعم  داعیم )  ) هب هاگ  نآ  دنتـسب و  لد  ادخ ) رادید  هب  ، ) دندرگ یمن  ایند  هتفیش 
هتفیش هارمگ و  هنوگ  نیا  ، (1) گرم مد  نیا  رد  یملع و  ماقم  نیا  اب  يریپ و  نس  نیا  رد  ار  وت  اـیند  هک  یتروص  رد  .دنتـسویپ  دوخ )

هب نوعجار » هیلا  اناو  هّلل  انا  « ؟ تشاد ناوت  یم  يراظتنا  هچ  راکهابتشا  و  يأر ، تسس  نادان ، لاس ، نس و  مک  ناناوج  زا  سپ ; دزاس ،
هب مینک ، یم  هدهاشم  وت  رد  هچ  نآ  و  دوخ ، تبیـصم  زا  تساوخ ؟ ار  یگدنامرد  هراچ  دیاب  یـسک  هچ  زا  درب و  هانپ  دیاب  یـسک  هچ 

.میراد وا  هاگشیپ  زا  شاداپ  رجا و  راظتنا  هدش  دراو  ام  رب  وت  طسوت  هک  یتبیصم  نیا  رد  مینک و  یم  هوکش  ادخ 

رد ار  وت  هک  ادخ  هاگشیپ  رد  هنوگچ  و  يدروآ ؟ ياج  هب  هداد  يزور  وت  هب  یگرزب ، يدرُخرد و  هک  ار  ادخ  ساپس  هنوگچ  هک  رگنب 
مدرم نیب  توسک  نآ  رد  ار  وت  هک  ار  یهلا  توسک  تمرح  هنوـگچ  و  ینک ؟ یم  میظعت  هدیـشخب ، وربآ  مدرم  ناـیم  رد  شنید  وـترپ 

میلـست کیدزن و  وا  هب  تسا  هداد  روتـسد  وت  هب  هک  ادـخ  هب  تبـسن  وت ، يرود  ای  یکیدزن  نازیم  و  ینک ؟ یم  ظفح  هتـشاد ، هدیـشوپ 
؟ تسا دح  هچ  ات  یشاب ، شنامرف 

دنگوـس ادـخ  هب  : » ییوـگ یم  و  ینک ؟ یمن  هبوـت  تیاـه  شزغل  زا  يوـش و  یمن  رادـیب  تلفغ  باوـخ  زا  هک  تسا  هدـش  هـچ  ار  وـت 
؟!» مشاب هدرب  نیب  زا  ار  یلطاب  ای  هدرک  هدنز  ار  ادخ  نید  نآ  رد  هک  ما  هدرکن  ادخ  يارب  یتکرح  تقوچیه 

رد ادخ  نخس  نیا  قادصم  هک  مسرت  یم  ردق  هچ  تسا !؟ هداد  رارق  نید  مولع  لماح  ار  وت  هک  راگدرورپ  تمعن  رکش  تسا  نیا  ایآ 
يدوز هب  دندومن و  تاوهش  زا  يوریپ  دندرک و  عیاض  ار  زامن  : » دومرف هک  یشاب  نآرق 

304 ص : 

ماما ًاضرف  رگا  دنا ، هتشون  ای 95 ق  لاس 94  رد  ار  مراهچ  ماما  تداهش  لاس 58 ق و  رد  ار  يرهز  دـلوت  هک  نیا  هب  هجوت  اب  [ 1 - ] 1
دنچ اـج  نیا  رد  .تسا  هدوبن  ریپ  هتـشاد و  لاـس  دودـح 36  رد  نامز  نآ  رد  يرهز  دـشاب ، هتـشون  شرمع  ياـهرخآ  رد  ار  هماـن  نیا 
خر هابتشا  وا  دلوت  خیرات  طبـض  رد  تسا و  هدوب  لاس 58  زا  شیپ  يرهز  دـلوت  هک  تسا  نیا  اه  نآ  زا  یکی  دراد و  دوجو  لاـمتحا 

.تسا هتشون  لاس 50  رد  یبهذ  لاس 51 و  رد  ار  وا  دلوت  ناکّلخ  نبا  هک  نانچ  .تسا  هداد 
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(1) «. دید دنهاوخ  ار  دوخ  یهارمگ  رفیک ) )

ساپـس ار  ادـخ  يدـینادرگ ، عیاض  ار  نآ  وت  یلو  درپس  تعیدو  هب  وت  دزن  ار  نید  ملع  داد و  رارق  نآرق  مولع )  ) لماح ار  وت  دـنوادخ 
(2) «. مالسلاو درک ، ظفح  وت  یهارمگ  زا  ار  ام  هک  میرازگ  یم 

یگتسراو سرد 

، دندوب هدیدن  كرادت  مراهچ  ماما  يارب  دندوب ، هدرتسگ  يرهز  لاثما  ياپ  شیپ  هک  ییاه  ماد  زا  يوما  نارادمدرـس  هک  دوشن  روصت 
رابرهو داد  یم  ناشن  ییانتعا  یب  نانآ  ياهدیدهت  اه و  عیمطت  ربارب  رد  داجس  ماما  اما  دندیشک ، یم  یلیخ  اه  هشقن  نیا  زا  نانآ  ریخ ،

رب یقداص  هاوگ  ریز  رد  هدـش  دای  هنومن  ود  .دز  یم  اه  نآ  هنیـس  هب  در  تسد  دـندمآ ، یمرب  ترـضح  نآ  هجوت  بلج  ددـص  رد  هک 
: تسانعم نیا 

زین مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  ماـما  درک و  یم  فاوط  جـح  مسارم  رد  لاـس  کـی  شیوخ ، تفـالخ  نارود  رد  کلملادـبع  . 1
یمن هفایق  هب  ار  وا  دوب و  هدـیدن  کیدزن  زا  ار  ترـضح  هک  کلملادـبع  تشادـن ، وا  هب  ییاـنتعا  دوب و  فاوط  مرگرـس  وا  شیپاـشیپ 

.تسا نیسحلا  نب  یلع  وا  دنتفگ : دنک !؟ یمن  ییانتعا  ام  هب  دنک و  یم  فاوط  ام  زا  رتولج  هک  تسیک  نیا  تفگ : تخانش ،

، نیـسحلا نب  یلع  يا  تفگ : دش ، رـضاح  وا  دزن  ترـضح  هک  یتقو  دیروایب ! نم  دزن  ار  وا  تفگ : تسـشن و  يرانک  رد  کلملادـبع 
؟ ییآ یمن  نم  دزن  ارچ  متسین ! وت  ردپ  لتاق  نم 

هابت ار  وا  ترخآ  مردپ  یلو  درک ، انف  ار  وا  يایند  مردپ  لتاق  دومرف : ماما 

305 ص : 

هداد زین  يرگید  لامتحا  هیآ  رخآ  هلمج  ریسفت  رد  (. 59 میرم : هروس  « ) ًاّیَغ َنوُْقلَی  ََفْوَسَف  تاوَهَّشلا  اوُعَبَّتا  َهولَّصلا َو  اوُعاـضَا  [ » 1 - ] 1
.تسا هدش 

يوسوملا ص274277 ; يراـفغ ، ربـکا  یلع  قیلعت : حیحـصت و  لوـسرلا ، لآ  نع  لوـقعلا  فـحت  هبعـش ، نب  یلع  نب  نسح  [ 2 - ] 2
ص154 159. نیدباعلا ، نیز  مامإلا  قازرلادبع ، مّرقملا ،
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! شاب یشاب ، مردپ  لتاق  لثم  یهاوخ  یم  مهوت  رگا  کنیا  تخاس ،

.يوش رادروخرب  ام  يویند  تاناکما  زا  ات  ییایب  ام  دزن  هک  تسا  نیا  مدوصقم  هن ، تفگ : کلملادبع 

ناشن يو  هب  ار  دوخ  يایلوا  شزرا  ردـق و  ایادـخ  تفگ : درک و  نهپ  ار  دوخ  سابل  نماد  تسـشن و  نیمز  يور  ماـما  ماـگنه  نیا  رد 
ار اه  نیا  ایادخ  تفگ : هاگ  نآ  .دنک  یم  هریخ  ار  اه  مشچ  هک  تسا  یناشخرد  ياهرهگ  زا  رپ  ترـضح  نماد  دـندید  ناهگان  .هدـب 

(1)! تسین اه  نیا  هب  يزاین  ارم  هک  ریگب 

یبلاج زیچ  نیا ، و   ) تسا مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  رایتخا  رد  مالـسا  ربمایپ  ریـشمش  هک  دوب  هدرک  ادـیپ  عالطا  کلملادـبع  . 2
دزن ریشمش  نآ  ندوب  یهگناو ، .تفر  یم  رامش  هب  تموکح  رهظم  یعون  هتـشذگ ، نیا  زا  .رخافت  هیام  دوب و  ربمایپ  راگدای  اریز  دوب ،

ترضح نآ  دزن  یکیپ  اذل  درک .) یم  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  اریز  دوب ، کلملادبع  ینارگن  هیام  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا نب  یلع 
نم دیـشاب ، هتـشاد  يراک  رگا  هک  تشون  زین  هماـن  لـیذ  رد  دتـسرفب و  يو  يارب  ار  ریـشمش  ترـضح  هک  درک  تساوخرد  داتـسرف و 

! مهد ماجنا  ار  نآ  مرضاح 

درک مهاوخ  عطق  لاملا  تیب  زا  ار  وت  هیمهـس  یتسرفن ، ار  ریـشمش  رگا  هک  تشون  يزیمآدیدهت  همان  کلملادـبع  .داد  در  خـساپ  ماما 
دنوادخ دـعب ، اما  تشون : خـساپ  رد  ماما  تشاد .) يا  هیمهـس  زین  ماما  و  دـنتفرگ ، یم  هیمهـس  لاملا  تیب  زا  مدرم  همه  نامز  نآ  رد  )

يزور دـنرادن ، نامگ  هک  اج  نآ  زا  و  دـشخب ، تاجن  تسا ، ناشدـنیاشوخان  هچ  نآ  زا  ار  یقتم  ناگدـنب  هک  تسا  هدـش  راد  هدـهع 
(3).(2)« دراد یمن  تسود  ار  یساپسان  رگ  تنایخ  چیه  دنوادخ  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دهد و 

306 ص : 

هفیحصلا نسحم ، دیسلا  یلماعلا ، نیمألا  ص232 ; ینابر ، هللادسا  خیش  قیلعت : حیحصت و  حیارجلا ، جیارخلا و  يدنوار ، بطق  [ 1 - ] 1
ص492. هسماخلا ،

(. 32 جح : هروس  « ) روُفَک ناّوَخ  ّلُک  ُّبُِحی  َهللا ال  ِّنِا  [ » 2 - ] 2
ماما یگدـنزرد  یـشهوژپ  یلع ، دیـس  يا ، هنماـخ  هللا ) تیآ   ) ص635 ج1 ، هعیـشلا ، نایعا  نسحم ، دیـسلا  یلماعلا ، نیمـألا  [ 3 - ] 3

ص95. ج46 ، راونأل ، اراحب  یسلجم ، ص73  داجس ،

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 324 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_306_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_306_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_306_3
http://www.ghaemiyeh.com


یقالخا یتیبرت و  راثآو  ماکحا  رشن  . 5

یقالخا یتیبرت و  ثحابم  نییبت  مالـسا و  ماکحا  رـشن  شیوخ ، رـصع  دـسافم  ملاظم و  اب  مراهچ  ياوشیپ  هرزابم  داـعبا  زا  رگید  یکی 
هک نانچ  تسا ، هتشاداو  باجعا  نیسحت و  هب  ار  نادنمـشناد  هک  يروط  هب  هتـشادرب  یگرزب  دنلب و  ياه  ماگ  هنیمز  نیا  رد  ماما  .دوب 

: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  دیفم ،»  » خیش عیشت ، ناهج  گرزب  دنمشناد 

لالح و نآرق و  لئاضف  اهاعد و  ظعاوم و  و  دـجنگ ، یمن  شرامـش  هب  هک  دـنا  هدرک  لقن  وا  زا  مولع  يردـق  هب  نُّنـست  لها  ياـهقف  »
هب نخس  میهد ، حرش  ار  اه  نآ  میهاوخب  رگا  و  تسا ، روهشم  نادنمشناد  نایم  رد  هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  يدح  هب  مارح 

(1) «. ...دشک یم  ازارد 

یط ماما  هک  تسا  قوقحلا » هلاسر   » مان هب  يا  هعومجم  هدـنام ، راگدای  هب  مراـهچ  ماـما  زا  هک  یقـالخا  یتیبرت و  میلاـعت  زا  يا  هنومن 
هک ار  فیاظو  نیا  ماما  .تسا  هدومن  نایب  نارگید ، نتشیوخ و  هب  تبسن  هچ  ادخ و  هاگشیپ  رد  هچ  ار ، ناسنا  نوگانوگ  فیاظو  نآ ،

(2)  . تسا هدرمش  رب  لیصفت  وحن  هب  سپس  لامجا و  تروص  هب  ًاءادتبا  تسا ، قح  هاجنپ  رب  غلاب 

همجرت حرـش و  نیدنچ  پاچ و  هناگادـج  اهراب  تسا ، هدـش  طبـض  ام  یثیدـح  بتک  رد  لقن و  ناثدـحم  طسوت  هک  قوقحلا ، هلاسر 
.تسا هدش  هتشون  نآرب 

: تسا حرش  نیدب  هدومن  نایب  ماما  هک  یقوقح  تسرهف 

قح .6 مشچ ، قح  . 5 شوگ ، قح  . 4 نابز ، قح  . 3 ناسنا ، سفن  قح  . 2 ادخ ، قح  . 1

307 ص : 

ص260. داشرإلا ، [ 1 - ] 1
« هیقفلا هرـضحیال  نم   » باتک رد  ًادنـسم و  هقوفام ) نیـسمخلا و  باوبا  « ) لاصخلا  » باتک رد  قودـص »  » موحرم ار  هلاسر  نیا  [ 2 - ] 2

لقن رت  طوسبم  یلو  دنس ، نودب  لوقعلا » فحت   » باتک رد  زین  هبعش  نب  یلع  نب  نسح  .تسا  هدرک  تیاور  ًالـسرم  ص 618 ) (ج2 ،
، يدیهـش رتکد  ك.ر :  .تسا  ات  هاجنپ  هبعـش  نبا  تیاور  ساسا  رب  و  کی ، هاجنپ و  قودص  لقن  ساسارب  قوقح  دادـعت  .تسا  هدرک 

ص169 188. نیسحلا ، نب  یلع  یناگدنز  رفعج ، دیس 
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.15 ینابرق ، قح  . 14 هقدص ، قح  . 13 هزور ، قح  . 12 جح ، قح  . 11 زامن ، قح  . 10 تروع ، قح  . 9 مکش ، قح  . 8 اپ ، قح  . 7 تسد ،
، ردام قح  . 22 هدرب ، قح  . 21 نز ، قح  . 20 نادرگاش ، قح  . 19 تیعر ، قح  . 18 هدرب ، کلام  قح  . 17 ملعم ، قح  . 16 ناطلس ، قح 

قح . 29 راکوکین ، قح  . 28 هدش ، دازآ  هدـنب  قح  . 27 هدرب ، هدـننک  دازآ  قح  . 26 ردارب ، قح  . 25 دنزرف ، قح  . 24 ردـپ ، قح  . 23
.37 راکبلط ، قح  . 36 لام ، قح  . 35 کیرش ، قح  . 34 قیفر ، قح  . 33 هیاسمه ، قح  . 32 نیشنمه ، قح  . 31 زامنشیپ ، قح  .30 نذؤم ،
، هاوخ تحیصن  قح  نزیار 42 . قح  . 41 هدننک ، تروشم  قح  . 40 مصخ ، رب  ناـسنا  قح  ناـسنا 39 . رب  مصخ  قح  . 38 رشاعم ، قح 
، ناسنا هدننک  داش  قح  . 48 لوئسم ، قح  . 47 دنمزاین ، لئاس  قح  . 46 کچوک ، قح  . 45 گرزب ، قح  . 44 وگ ، تحیـصن  قح  . 43

.هّمذ لها  قح  . 51 ناشیک ، مه  قح  . 50 هدننک ، دب  قح  . 49

ناگدنامرد زا  يریگتسد  . 6

مایا رد  هچ  تامدخ ، نیا  .تسا  کیرات  رصع  نآرد  ترـضح  نآ  یعامتجا  تامدخ  مراهچ ، ماما  یناگدنز  ناشخرد  داعبا  زا  یکی 
شزاون تسد  راظتنا  رد  ناتسد  یهت  نادنمزاین و  هک  شمارآ  عقاوم  رد  هچ  و  هّرح » هعجاف   » ياهزور دننام  هنیدم  بوشآرپ  ینارحب و 

ياـه هنومن  خـیرات ، .تشاد  همادا  ترـضح  نآ  رمع  رخآ  اـت  ناـنچ  مه  دوش ، زارد  ناـنآ  يوس  هب  مرک  فطل و  اـب  هک  دـندوب  يرگ 
: دنک یم  وگزاب  ار  ماما  نآ  تامدخ  هنوگ  نیا  زا  يا  هتسجرب 

(1)  . دوب راد  هدهع  ار  هنیدم  تسد  یهت  هداوناخ  دص  یگدنز  هنیزه  مراهچ  ماما 

نارذگ دیسر ، یم  ناشتسد  هب  هنابش  هک  ییاذغ  زا  هنیدم ، لها  زا  یهورگ 

308 ص : 

، یلبرألا یـسیع  نب  یلع  ص327 ; صاوخلا ، هرکذـت  يزوج ، نبا  طبـس  ص 136 ; ج3 ، ءاـیلوألا ، هیلح  یناهفـصا ، میعنوبا  [ 1 - ] 1
ج46، راونألاراحب ، یـسلجم ، ص140 ; راـتخملا ، یبـنلا  تیب  لآ  بقاـنم  یف  راـصبألارون  یجنلبـش ، ص 289 ; ج2 ، هّمغلا ، فـشک 

تاقبطلا دعس ، نبا  ص154 ; ج4 ، یتالحم ، یلوسر  مشاهدیـس  قیلعت : حیحـصت و  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآرهـش ، نبا  ص88 ;
، یعفاشلا يواربشلا  هللادبع  خیش  ص219 ; راصبألا ) رون  هیشاحرد   ) نیبغارلا فاعسا  نابصلا ، دمحم  خیـش  ص 222 ; ج5 ، يربکلا ،

ص136. فارشإلا ، بحب  فاحتألا 
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هنابـش هک  یـصخش  دندش  هجوتم  هزات  نیـسحلا  نب  یلع  تشذگرد  زا  سپ  .دنتخانـش  یمن  ار  اذغ  هدـنروآ  اما  دـندرک ، یم  تشیعم 
(1)! تسا هدوب  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا نب  یلع  هدروآ ، یم  نانآ  يارب  رابراوخ  ییاذغ و  داوم 

هقدص دومرف : یم  درب و  یم  ارُقف  هناخ  ِرد  هب  دیشک و  یم  شود  هب   ً اصخـش ار  ییاذغ  داوم  نان و  نابنا  سانـشان  تروص  هب  هنابـش  وا 
نب یلع  هک  میداد  تسد  زا  یماگنه  ار  یناهنپ  هقدص  ام  دنتفگ : یم  هنیدـم  لها   (2) .دزاس یم  شوماخ  ار  ادـخ  مشخ  شتآ  یناهنپ 

(3) .تشذگ رد  نیسحلا 

هدرب ارقف  هناخ  رد  هب  ًاصخـش  هدیـشک  شود  هب  ار  ییاذغ  داوم  رگید  درآ و  يواح  نابنا  يردق  هب  اه  لاس  لوط  رد  داجـس  ترـضح 
نیا شا ، هزانج  نداد  لسغ  ماگنه  ترضح ، نآ  تداهـش  زا  سپ  هک  يروط  هب  دوب ، هتـسب  هنیپ  هدش و  هتفوک  ترـضح  هناش  هک  دوب 
ياه نابنا  اه و  هسیک  هنابش  لمح  رثا  نیا ، هک : دندینش  خساپ  دندیسرپ ، نآ  تلع  زا  یتقو  درک و  بلج  ار  نارـضاح  هجوت  یگتفوک 

(4) .تسا ارقف  هناخ  ِرد  هب  ییاذغ  داوم  زا  رپ 

یتیبرت نوناک  . 7

نآ ندمت  دهم  رد  یتح  زور  نآ  ناهج  رسارس  رد  یگدرب  مالسا ، روهظ  ماگنه 

309 ص : 

ص 140; ذـخأم ، ناـمه  یناهفـصا ، میعنوـبا  ص140 ; ذـخأم ، نامه  یجنلبـش ، ص289 ; ذـخأم ، ناـمه  یـسیع ، نـب  یلع  [ 1 - ] 1
ص88. ذخأم ، نامه  یسلجم ،

ص327. ذخأم ، نامه  يزوج ، نبا  طبس  ص 136 ; ذخأم ، نامه  یناهفصا ، میعنوبا  ص289 ; ذخأم ، نامه  یسیع ، نب  یلع  [ 2 - ] 2
هللادبع خیش  ص88 ; ذخأم ، نامه  یـسلجم ، ص 140 ; ذخأم ، نامه  یجنلبـش ، ص 136 ; ذخأم ، نامه  یناهفـصا ، میعنوبا  [ 3 - ] 3

ص327. ذخأم ، نامه  يزوج ، نبا  طبس  ص 313 و 290 ; ذخأم ، نامه  یسیع ، نب  یلع  ص 136 ; ذخأم ، نامه  يواربشلا ،
ص ج4 ، ذخأم ، نامه  بوشآرهش ، نبا  ص 289 ; ذخأم ، نامه  یسیع ، نب  یلع  ص 136 ; ذخأم ، نامه  یناهفصا ، میعنوبا  [ 4 - ] 4

ص517 و 518. يرافغ ، ربکا  یلع  قیلعت : حیحصت و  لاصخلا ، قودص ، ; 154
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یفلتخم ياـه  هار  زا  مالـسا  دوبن ، رودـقم  هراـبکی  هب  يا  هدرتسگ  هدـیدپ  نینچ  وغل  نوچ  و  تشاد ، جاور  مور  ناـنوی و  ینعی  ناـمز 
دودـحم ار  نآ  هداد  لـیلقت  ار  يریگ  هدرب  ياـه  هار  فرط  کـی  زا  هـک  بـیترت  نیدـب  .تخاـس  مـهارف  ار  نآ  یجیردــت  وـغل  هـنیمز 
رذـگهر نیا  زا  داد و  رارق  تاـبجاو  كرت  اـهاطخ و  ناـهانگ و  زا  يرایـسب  هراـفک  ار  ناـگدرب  يزاـسدازآ  رگید  فرط  زا.تخاـس 

زا يوضع  نوچمه   ) ناگدرب اـب  هک  درک  هیـصوت  ناناملـسم  هب  مالـسا  ربماـیپ  موس  فرط  زا  .تخاـس  مهارف  ار  ناـنآ  يدازآ  لـئاسو 
یم دوخ  هک  ییاه  سابل  زا  دنروخ و  یم  دوخ  هک  ییاهاذغ  زا  ناگدرب  نابحاص  داد  روتـسد  دنـشاب و  هتـشاد  یناسنا  راتفر  هداوناخ )

.دنهدب نانآ  هب  دنشوپ ،

لامعا زا  يرایـسب  ام  تایاور  رد  هک  درک  یفرعم  تلیـضف  باوث و  شزرا و  ياراد  نانچ  نآ  ار  ناگدرب  يزاسدازآ  هتـشذگ ، نیا  زا 
.دنا هدش  قیوشت  راک  نیا  هب  ناناملـسم  قیرط  نیا  زا  هتـشگ و  هیبشت  ناگدرب  ندرک  دازآ  هب  تلیـضف ، باوث و  ترثک  رظن  زا  حـلاص ،

اب نآ  نایاوشیپ  مالسا و  فیرظ  صاخ و  دروخرب   (1)  . دزاس یم  نشور  يدح  ات  یگدرب  دروم  رد  ار  مالسا  هاگدید  اه  نیا  عومجم 
.درک لیلحت  هاگدید  نیا  زا  دیاب  ار  يراد  هدرب  هدرب و  هلئسم 

يدح هب  لمع  نیا  حطـس  هنماد و  اما  دروخ ، یم  مشچ  هب  ناگدرب  يزاسدازآ  عوضوم  زین  مراهچ  ماما  یناگدـنز  یـسررب  رد  يراب ،
هتـشاد يرتالاو  ياه  هزیگنا  راک  نیا  رد  مراهچ  ماما  هک  دسر  یم  رظن  هب  تسین و  هیجوت  لباق  الاب  تابـساحم  اب  اهنت  هک  تسا  عیـسو 

ار ناـگدرب  هک  اـنعم  نیدـب  تسا ، هتـشاد  یناـسنا  یتـیبرت و  رظن  مادـقا  نیا  زا  ماـما  هک  دـهد  یم  ناـشن  هـنیمز  نـیا  رد  تـقد  .تـسا 
هب هنومن  ياه  ناسنا  تروص  هب  نانآ  درک و  یم  ناشدازآ  سپس  داد و  یم  رارق  تیبرت  شزومآ و  تحت  یتدم  هدرک  يرادیرخ 

310 ص : 

.نارهت هاگشناد  زا  فلؤم  سناسیل  هجرد  همان  نایاپ  مالسا ، رد  یگدرب  قداص ، دمحم  یجریا ، هب : دینک  عوجر  هنیمز  نیا  رد  [ 1 - ] 1
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.دش یمن  عطق  ماما  اب  ناشطابترا  زین  يدازآ  زا  سپ  دنتخادرپ و  یم  یتیبرت  یگنهرف و  تیلاعف 

: دسیون یم  ناضمر  هام  لامعا  نمض  سوواط » نب  یلع  »

: تفگ یم  درک و  یم  دازآ  ار  رتمک ) ای  رت  شیب  یکدـنا  اـی   ) هدرب رفن  تسیب  ناـضمر  هاـم  رخآ  بش  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع 
دادعت هب  رخآ  بش  رد  و  دنک ، یم  دازآ  شتآ  باذع  زا  ار  خزود  لها  زا  رفن  رازه  داتفه  راطفا  ماگنه  ناضمر  بش  ره  رد  دـنوادخ 

ارم هکلب  ات  منک  یم  دازآ  ایند  رد  ار  دوخ  ناگدرب  ایند  رد  نم  هک  دنیبب  دنوادخ  مراد  تسود  دـنک ، یم  دازآ  ناضمر  ياه  بش  لک 
.دزاس دازآ  خزود  شتآ  زا  زیخاتسر  زور  رد 

بش دروآ ، یم  هناخ  هب  لاس  طسو  ای  لوا  رد  ار  يا  هدرب  هک  یتقو  .تشاد  یمن  هگن  لاس  کی  زا  شیب  ار  يرازگ  تمدخ  چیه  ماما 
تخاس و یم  دازآ  ناضمر  هامرد  ار  وا  زاب  دروآ و  یم  ار  يرگید  صخش  وا  ياج  هب  دعب  لاس  رد  تخاس و  یم  دازآ  ار  وا  رطف  دیع 

.تشاد همادا  نانچمه  وا  رمع  رخآ  ات  لاور  نیا 

هاگ نآ  درب و  یم  تافرع  هب  جح  مسارمرد  ار  نانآ  دـیرخ و  یم  تشادـن  زاین  نانآ  هب  هک  نآ  دوجو  اب  ار  تسوپ  هایـس  ناگدرب  ماما 
(1) .داد یم  نانآ  هب  یلام  زیاوج  درک و  یم  دازآ  ار  نانآ  درک ، یم  چوک  رعشم  يوس  هب  هک 

هتخاس اهر  فارـشا  نایعا و  یگدنب  دیق  زا  ار  دوخ  دنتفای ، یم  ربخ  عوضوم  نیا  زا  ناگدرب  هک  نیمه  ناگدنـسیون : زا  یکی  هتفگ  هب 
.دندمآ یم  رد  نیدباعلا  نیز  تمدخ  هب 

زورره هام و  ره  لاس و  ره  وا  .دوب  لوغشم  ناگدنب  ندرک  دازآ  هب  نانچمه  نیدباعلا  نیز  دش و  یم  يرپس  مایا  تشذگ و  یم  نامز 
دازآ نازینک  ناگدنب و  زا  یمیظع  هورگ  هنیدم  رهش  رد  هک  اج  نآ  ات  درک  یم  رارکت  ار  رما  نیا  فلتخم  ياه  تبسانم  هب 

311 ص : 

ص 261. لامعألا ، لابقا  [ 1 - ] 1
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(1) .دوب هدش  لیکشت  ترضح  نآ  هدش 

هدروآ دوجو  هب  یتیبرت  نوناک  کی  عقاو  رد  همانرب  نیا  اب  ماـما  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  اـه  نیا  عومجم  زا  دـش ، هراـشا  هک  ناـنچ 
کی مادـکره  درک ، یم  دازآ  ار  اه  نآ  هک  نآ  زا  سپ  داد و  یم  رارق  تیبرت  میلعت و  تحت  یتدـم  هدرک  يرادـیرخ  ار  ناگدرب  دوب :

دوخ مهـس  هب  دندرک و  یمن  عطق  ماما  اب  ار  دوخ  يونعم  دنویپ  زین  يدازآ  زا  سپ  نانآ  .دندوب  نارگید  يارب  وگلا  هدش و  تیبرت  درف 
میقتـسم تیادـه  داشرا و  رد  وا  هک  ییاه  تیدودـحم  هب  هجوت  اب  ماما ، همانرب  نیا  .دـنداد  یم  رارق  یتیبرت  شـشوپ  تحت  ار  نارگید 

(2)  . تسا یسررب  هجوت و  روخرد  رایسب  دوب ، ور  هب  ور  نآ  اب  هعماج 

(3) .دیسر تداهش  هب  ترجه  ای 95 )  ) لاس 94 رد  دش و  مومسم  کلملادبع  نب  دیلو  روتسد  هب  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما 

312 ص : 

ص 55. ینادجو ، نیسح  همجرت  نیدباعلا ، نیز  یناگدنز  زیزعلادبع ، لهألادیس ، [ 1 - ] 1
ربکا یلع  ياقآ  دنمـشناد  ردارب  تسود و  ملق  هب  البرک  بالقنا  رادـساپ  مراهچ  ماـما  باـتک : زا  شخب ، نیا  میظنت  هیهت و  رد  [ 2 - ] 2

.تسا هدش  هدافتسا  ینسح 
 . ص874 ج2 ، يریرغلا ، یماس  قیقحت  همئالا ، هفرعم  یف  همهملا  لوصفلا  دمحم ، نب  یلع  یکلام ، غابص  نبا  [ 3 - ] 3
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( مالسلا هیلع  ) رقاب دّمحم  ماما 

هراشا

یملع گرزب  تضهن  راذگ  هیاپ  * 

( مالسلا هیلع  ) ماما بتکم  نادرگاش  * 

شناد ياهرد  هدنیاشگ  مولع و  هدنفاکش  * 

افلخ طسوت  ثیدح  شراگن  عنم  هچخیرات  * 

ثیدح نیودت  راذگ  هیاپ  هعیش ، * 

ماش رد  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  * 

313 ص : 
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314 ص : 
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ماما یناگدنز  زا  يرصتخم  تخانش 

نیز ماما  دوخ  ردـپ  تاـفو  ماـگنه  وا  (1) .دوـشگ ناـهج  هب  مشچ  هنیدـم »  » رهـش رد  يرجه   57 لاس رد  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ترـضح 
« مولعلارقاب  » و رقاب »  » تسا و رفعجوبا »  » شا هینک  و  دمحم »  » وا مان  .تشاد  لاس  تشه  یس و  ای  تفه  یـس و  مالـسلا ) هیلع  ) نیدباعلا

.دشاب یم  وا  بقل 

زا مه  ردـپ و  رظن  زا  مه  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  تهج  نیا  زا  و  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  رتخد  هللادـبع » ما  ، » ترـضح ردام 
.تسا هدوب  يولع  یمطاف و  ردام  رظن 

هدرپس كاخ  هب  شدج ، ردـپ و  ربق  رانک  عیقب ، فورعم  ناتـسربق  رد  (2) و  تشذگ رد  هنیدم  رهش  رد  يرجه  لاس 114 رد  رقاب  ماما 
.دوب لاس  تسیب  ای  هدزون ، ترضح  نآ  تماما  نارود  .دش 

ترضح رصاعم  يافلخ 

: دوب رصاعم  ریز  رد  هدش  دای  يافلخ  ناراد و  مامز  اب  دوخ  تماما  نارود  رد  مجنپ  ياوشیپ 

(3) (. 96 86  ) کلملادبع نب  دیلو  . 1

315 ص : 

ص 264. يرولا ، مالعا  یسربط ، ص 262 ; داشرإلا ، دیفم ، خیش  ص 469 ; ج1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  [ 1 - ] 1
.عبانم نامه  [ 2 - ] 2

.تسا افلخ  تموکح  تدم  يایوگ  زتنارپ  لخاد  ماقرا  [ 3 - ] 3
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(. 99 96  ) کلملادبع نب  نامیلس  . 2

(. 101 99  ) زیزعلادبع نب  رمع  . 3

(. 105 101  ) کلملادبع نب  دیزی  . 4

(. 125 105  ) کلملادبع نب  ماشه  . 5

دوب دنم  هقالع  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نادـناخ  هب  تبـسن  رگداد و  ًاتبـسن  یـصخش  هک  زیزعلادـبع  نب  رمع  يانثتـسا  هب  افلخ ، نیا 
هراومه مجنپ  ياوشیپ  هب  تبـسن  ًاصوصخم  دنتـشادن و  دوخ  ناکاین  زا  یمک  تسد  یگماـکدوخ  دادبتـسا و  يرگمتـس و  رد  یگمه 

.دندرک یم  يریگ  تخس 

یملع گرزب  تضهن  راذگ  هیاپ 

تالکـشم تخادرپ و  یهلا  فراعم  قیاقح و  هعاـشاو  رـشن  هب  دـعاسمان ، طئارـش  ناـمه  رد  دوخ ، تماـما  تدـم  یط  مجنپ  ياوشیپ 
رد هک  ار  یمالسا » گرزب  هاگـشناد   » کی سیـسأت  تامدقم  هک  دروآ  دوجو  هب  يراد  هنماد  یملع  شبنج  دومن و  حیرـشت  ار  یملع 

.درک يزیر  یپ  دیسر ، تمظع  جوا  هب  مالسلا ») هیلع  ) قداص ماما   » شیمارگ دنزرف  تماما  نارود 

قیدصت دروم  وا  یقالخا  یملع و  گرزب  ماقم  دوب و  مشاه  ینب  ناگرزب  همه  دمآرـس  تلیـضف ، تمظع و  دهز ، ملع ، رد  مجنپ  ماما 
نآ زا  مولع ، عاونا  و  مالسا ، خیرات  ریسفت ، یمالـسا ، ماکحا  لئاسم و  هنیمز  رد  ثیداحا ، تایاور و  يردق  هب  .دوب  نمـشد  تسود و 

هدـنامن اج  هب  مالـسلا ) امهیلع  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  نادـنزرف  زا  کی  چـیه  زا  زور  نآ  اـت  هک  تسا  هدـنام  راـگدای  هب  ترـضح 
تایح لاح  رد  زونه  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نارای  زا  يا  هدع  زین  و  زور ، نآ  یملع  گرزب  ياه  تیصخش  لاجر و   (1) .دوب

.دندرک یم  هدافتسا  ترضح  نآ  رضحم  زا  دندوب ،

«، کلام «، » هفینحوبا «، » یعازوا «، » يرْهُز «، » كرابم نبا  : » دننام یئاهقف  و  نیعبات ) زا  « ) یناتـسجس ناسیک   » و یفعُج » دـیزی  نب  رباج  »
زا يدهن » رذنم  نب  دایز   » و یعفاش ،» »

316 ص : 

ص261. داشرإلا ، دیفم ، خیش  [ 1 - ] 1
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.دنا هدومن  لقن  هطساو ، دنچ  اب  هاگ  هطساویب و  ار ، ترضح  نآ  نانخس  هدش  دنم  هرهب  وا  یملع  راثآ 

یبتک و  یناهفـصا ، میعنوبا  يدادـغب ، بیطخ  یمالـس ، يرذالب ، يربط ، دـننام : ننـست  لها  ناخروم  نادنمـشناد و  تاـفلؤم  بتک و 
زا هک  اه ، نیا  ریظن  اه  هد  و  يرشخمز ، ریـسفت  شاقن ، ریـسفت  يزورم ، دنـسم  هفینح ، یبا  دنـسم  دواد ، یبا  ننـس  کلام ، أّطوم  دننام :

دمحم لاق   » ای و  یلع » نب  دمحم  لاق  : » هلمج اج  همه  تسا و  مجنپ  ياوشیپ  زغمرپ  نانخس  زا  رپ  تسا ، ننـست  ناهج  بتک  نیرت  مهم 
(1)  . دروخ یم  مشچ  هب  رقابلا »

نیرت کچوک  سکره  تسا و  مالـسلا ) هیلع  ) رقاـب ترـضح  ثیداـحا  نانخـس و  زا  راشرـس  فلتخم  ياـه  هنیمز  رد  زین  هعیـش  بتک 
.دنک یم  قیدصت  ار  انعم  نیا  دشاب ، هتشاد  اه  باتک  نیا  اب  ییانشآ 

نادنمشناد رظن  زا  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 

« )= مولعلارقاـب  » بقل هک  دوب  هدرک  رپ  ار  یمالـسا  روشک  فلتخم  طاـقن  ناـنچ  مالـسلا ) هیلع  ) رقاـب ماـما  ياـه  شناد  موـلع و  هزاوآ 
لها هتسجرب  نادنمشناد  زا  یکی  « ) یمتیه رجح  نبا   » .دوب هتفرگ  دوخ  هب  مولع ) تالکـشم  هدنفاکـش  شناد و  ياه  هچیرد  هدنیاشگ 

: دسیون یم  تنس )

ار اه  شناد  فیاطل  اه و  تمکح  ماکحا و  قیاقح  هتخاس ، راکـشآ  ار  اه  شناد  فراعم و  ناهنپ  ياه  جنگ  يا  هزادنا  هب  رقاب  دمحم 
و ملع ، عماـج  هدنفاکـش و  ار  يو  هک  تساـج  نیمه  زا  تسین و  هدیـشوپ  تریـسدب  اـی  تریـصب  یب  رـصانع  رب  زج  هـک  هدوـمن  ناـیب 

(2) .دنا هدناوخ  شناد  مچرپ  هدنزارفارب 

317 ص : 

ص195. ج4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآرهش ، نبا  [ 1 - ] 1
دـساف وا  هریـصبلا  سمطنم  یلع  الا  یفخیال  ام  فئاـطللا  مکحلا و  ماـکحألا و  قیاـقح  فراـعملا و  زونک  تاـئبخم  نم  رهظا  [ 2 - ] 2

(. ص201 هقرحملا ، قعاوصلا   ) هعفار هملع و  رهاش  هعماج و  ملعلا و  رقاب  وه  هیف  لیق  َّمَث  نمو  هریرسلا  هیوطلا و 
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: دیوگ یم  دوب ، ماما  رصع  گرزب  نادنمشناد  هتسجرب و  ياه  تیصخش  زا  یکی  هک  ءاطع » نب  هللادبع  »

ریقح و یملع  رظن  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  دـمحم  لـفحم  هزادـنا  هب  یعمجم  لـفحم و  چـیه  رد  ار  مالـسا  نادنمـشناد  زگره  نـم  »
رد یکدوک  دننام  رقاب  دمحم  تمدـخ  رد  هک  مدـید  دوب ، قافآ  روهـشم  هقف  ملع و  رد  هک  ار  هبیتع » نب  مکح   » نم .مدـیدن  کچوک 

(1) .دوب هدیدرگ  وا  تیصخش  مالک و  بوذجم  هتفیش و  هدز  نیمز  رب  بدا  يوناز  ماقم ، یلاع  داتسا  ربارب 

ره : » دومرف یم  دروآ و  یم  دهاش  ادخ  مالک  زا  هدومن  دانتـسا  دـیجم  نآرق  تایآ  هب  بلغا  دوخ ، نانخـس  رد  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 
(2) «. منک یفرعم  ار  عوضوم  نآ  هب  طوبرم  هیآ  ات  تسا  نآرق  ياجک  رد  هک  دیسرپب  نم  زا  متفگ ، یبلطم 

( مالسلا هیلع  ) رقاب ماما  بتکم  نادرگاش 

هک درک  تیبرت  یمالـسا  موـلع  رگید  ریـسفت و  ثیدـح و  هقف و  ياـه  هنیمز  رد  يا  هتـسجرب  نادرگاـش  مالـسلا ) هیلع  ) رقاـب ترـضح 
دیُرب ریصبوبا ، نیعا ، نب  هرارز  ملـسم ، نب  دمحم  نوچمه : یگرزب  ياه  تیـصخش  .تفر  یم  رامـش  هب  یگرزب  یملع  هنزو  مادکره 

.دنترضح نآ  بتکم  ناگتفای  تیبرت  زا  ملاس  نب  ماشه  و  نیعا ، نب  نارمح  دیزی ، نب  رباج  یلجع ، هیواعم  نب 

ثیل  ) ریـصبوبا هرارز ، زا : دنترابع  رفن  راهچ  نیا  دـندرک ، هدـنز  رفن  راهچ  ار  مردـپ  ثیداحا  ام و  بتکم  : » دومرف یم  مشـش  ياوشیپ 
.تفای یمن  يا  هرهب  ربمایپ  بتکم  نید و  میلاعت  زا  یـسک  دـندوبن  اه  نیا  رگا  .یلجع  هیواعم  نب  دـیُرب  و  ملـسم ، نب  دـمحم  يدارم ،)

، ام نامز  نایعیش  نایم  زا  نانآ.دندوب ، نید  ناظفاح  رفن  دنچ  نیا 

318 ص : 

نـسح نب  لضف  ص329 ; ج2 ، هّمغلا ، فـشک  یلبرـإلا ، یـسیع  نـب  یلع  ص337 ; صاوخلا ، هرکذـت  يزوـجلا ، نبا  طبـس  [ 1 - ] 1
« هنییع نب  مکح   » اه هخسن  زا  یـضعب  رد  ص311 . ج9 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  ریثک ، نبا  ص 269 ; يدهلا ، مالعاب  يرولا  مالعإ  یـسربط ،

ص67. ثیدحلا ، هیارد  ثیدحلا و  ملع  یچ ، هناشریدم  مظاک  .ر ك :  .تسا  حیحص  هبیتع »  » یلو تسا  هدش  رکذ 
ص 176. جاجتحا ، یسربط ، [ 2 - ] 2
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نادرگاش  (1) «. تسویپ دنهاوخ  ام  هب  نارگید  زا  شیپ  زین  زیخاتـسر  زور  رد  دـندش و  انـشآ  ام  بتکم  اب  هک  دـندوب  یناسک  نیتسخن 
يرترب یعیـشریغ  تاضق  اهقف و  رب  یملع  تباقر  نادـیم  رد  دـندوب و  نامز  ناثدـحم  اهقف و  دمآرـس  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماـما  بتکم 

.دنتشاد

شناد ياهرد  هدنیاشگ  مولع و  هدنفاکش 

ربمایپ ییوگـشیپ  داد ، یمالـسا  هعماج  لیوحت  يو  گرزب  بتکم  هک  يا  هتـسجرب  نادرگاش  مجنپ و  ياوشیپ  یملع  ناـشخرد  راـثآ 
.تسا مالسا  ردص  فورعم  تیصخش  يراصنا » هللادبع  نب  رباج   » ییوگشیپ نیا  يوار  .دیشخب  تینیع  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا

يزور دیوگ : یم  تسا ، توبن  نادناخ  صاخ  نادـنم  هقالع  زا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  گرزب  نارای  زا  یکی  هک  رباج 
: دومرف نم  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ 

هب ار  شناد  ياهرد  وا  .دوب  دهاوخ  نم  هفایق  هیبش  شا  هفایق  نم و  مسا  شمـسا  هک  دید  یهاوخ  ارم  نادـناخ  زا  یـصخش  نم  زا  دـعب 
.دوشگ دهاوخ  مدرم  يور 

.دوب هدوشگن  ناهج  هب  مشچ  ( مالسلا هیلع  ) رقاب ترضح  زونه  هک  دومرف  ار  ییوگشیپ  نیا  یماگنه  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ 
ترضح هب  شمشچ  درک ، یم  روبع  هنیدم  ياه  هچوک  زا  رباج  يزور  .دیـسر  مراهچ  ياوشیپ  نامز  تشذگ ، نایرج  نیا  زا  اه  لاس 

؟ تسیچ وت  مسا  دیسرپ : .تسه  وا  رد  ًانیع  دوب ، هدومرف  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  ییاه  هناشن  دید  درک ، تقد  یتقو  .داتفا  رقاب 

مالـس وـت  هب  نم  هلیـسوهب  ربماـیپ  تدـج  تفگ : دز و  وا  یناـشیپ  رب  هسوـب  رباـج  .تسا  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نم  مسا  تفگ :
! دناسر

ماما تمظع  هناشن  هب  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ مارتحا  ساپ  هب  خیرات ، نآ  زا  رباج 

319 ص : 

ثیدح  ) ص136 و137 يوفطصم ، نسح  قیلعت : حیحصت و  یّشک ،) لاجر  هب  روهـشم   ) لاجرلا هفرعم  رایتخا  یـسوط ، خیـش  [ 1 - ] 1
(. هرامش 219
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رد و   ) تسـشن یم  تیعمج  هوبنا  نایم  رد  ربمایپ  دجـسم  رد  وا  تفر ، یم  ترـضح  نآ  رادـید  هب  راـبود  زور  ره  مالـسلا ،) هیلع  ) رقاـب
(1)  . درک یم  لقن  ار  مالسا  ربمایپ  ییوگشیپ  دندرک ) یم  يریگ  هدرخ  يو  راک  زا  هک  نیضرغم  زا  یضعب  خساپ 

هتکن کی 

نمـض ترـضح ، نآ  هب  ربمایپ  مالـس  غالبا  و  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  اب  رباج  رادید  نایرج  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذت  اج  نیا  رد 
صاصتخا یسوط ، خیش  یلاما  قودص ، یلاما  هّمغلا ، فشک  یّشک ، لاجر  ياه : باتک  رد  هباشم  ياه  نومضم  اب  فلتخم و  تایاور 

.تسا هدش  لقن  اه  نیا  لاثما  دیفم و 

: دنسر یم  رظن  هب  ضقانتم  رظن  ود  زا  تایاور  نیا 

و تسا ، هدید  هنیدم  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  رباج ; اه ، نآ  زا  یـضعب  دافم  قبط  هک  تهج  نیا  زا  تسخن :
هتخانـش ار  ترـضح  رباج  اج ، نآ  رد  هتفر و  رباج  دزن  رقاب  ترـضح  موس ، هتـسد  قباطم  و  مراهچ ، ماما  هناخ  رد  رگید ، یـضعب  قبط 

.تسا

هک تسا  هدـمآ  رگید  یخرب  رد  یلو  دوب ، هدـش  انیبان  ماگنه  نآ  رد  رباج  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  تاـیاور ، نیا  زا  یـضعب  رد  مود :
.تسین راگزاس  رباج  ییانیبان  اب  عوضوم  نیا  هک  تسا  یهیدب  .درک  یسراو  هاگن و  ار  مجنپ  ماما  هفایق  تقد  اب  رباج 

…

رباج هک  دـهد  یم  ناشن  نئارق  اریز  تسین ، ثیداحا  نیا  نایم  یتافانم  قیقد ، رظن  کی  رد  هک ، تفگ  دـیاب  تسخن  ضقانت  خـساپ  رد 
نیا زا  تساوخ  یم  درک و  یم  رارکت  ار  ربمایپ  مالس  غالبا  ییوگشیپ و  تشاد ، ربمایپ  نادناخ  هب  هک  یصاخ  تدارا  صالخا و  يور 

تبسانم اه و  لحم  رد  راب و  دنچ  نایرج  نیا  هک  دراد  یلاکشا  هچ  نیاربانب  ددرگ ، نشور  رتهب  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  تمظع  قیرط 
؟ دشاب هدش  رارکت  فلتخم  ياه 

زا یکاح  هک  تایاور  زا  هتسد  نآ  دیاش  هک  تسا  نیا  مود  ضقانت  خساپ  اما 

320 ص : 

ص226. ج46 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، [ 1 - ] 1
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دنک یم  لقن  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  دیفم  خیـش  هک  نانچ  تسا  هدوب  وا  ییانیبان  زا  لبق  هب  طوبرم  تسا ، رباج  ندرک  هاگن  ندید و 
زا دعب  نیا  و  یتسه ؟ یک  دیسرپ : داد و  ارم  مالس  باوج  .مدرک  مالس  وا  هب  متفر و  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  دزن  دومرف : ترضح  هک 

(2) .تسا هدرک  لقن  زین  يزوج  نبا  طبس  ار  ثیدح  نیا  ریظن   (1) ...دوب وا  ییانیبان 

یعامتجا یسایس و  طئارش  عاضوا و 

تموکح و رما  رد  ار  اه  نآ  زا  کیره  ياه  یگژیو  کنیا  .دوب  رصاعم  يوما  يافلخ  زا  نت  جنپ  اب  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  هک  میتفگ 
یم یگدنز  یسایس  یعامتجا و  طئارـش  هچ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  هک  دوش  نشور  ات  میهد  یم  رارق  یـسررب  دروم  هعماج  هرادا 

؟ تسا هدرک 

ماما همان  یگدنز  نمض  وا  ياه  یگژیو  هرابرد  نوچ  دوب و  مجنپ  ماما  رصاعم  هفیلخ  نیتسخن  کلملادبع  نب  دیلوکلملادبع  نب  دیلو 
: هک مینک  یم  هفاضا  طقف  اج  نیا  رد  میداد ، حیضوت  داجس 

تعـسو برغ  قرـش و  زا  يوما  تلود  ورملق  وا  نامز  رد  .دوب  راّفک  اب  دربن  رد  ناناملـسم  يزوریپ  حتف و  هرود  دیلو ، تفالخ  نارود 
قباس يافلخ  رـصع  رد  هک  ار  یتاحوتف  هلابند  تسناوت  دوب ، اـمرف  مکح  روشک  رب  يو  رـصع  رد  هک  یـشمارآ  هجیتن  رد  دـیلو  .تفاـی 
لباک زین  و  دنه ، زا  ییاه  شخب  تفای و  هعسوت  برغ  قرـش و  فرط  زا  يو  تموکح  ورملق  تهج  نیمه  هب  .دریگب  دوب ، هتفای  ماجنا 

تفای و دادتما  سلدنا  ات  وا  تاحوتف  هنماد  تسویپ و  یمالـسا  روانهپ  روشک  هب  رگید ، عیـسو  فلتخم و  قطانم  سوط و  رغـشاک و  و 
یهدنامرف تحت  ياهورین  زا  سلدنا  يروتارپما  نوشق 

321 ص : 

ص 262. داشرإلا ، [ 1 - ] 1
ص337. صاوخلا ، هرکذت  [ 2 - ] 2
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(1) .داتفا ناناملسم  تسد  هب  روشک  نیا  دندروخ و  تسکش  مالسا ، هاپس  هدنامرف  ریَُصن ،» نب  یسوم  »

لوـط رت  شیب  لاـس  هس  تدـم  هک  يروـط  هب  دوـب ، تدـم  هاـتوک  کلملادـبع » نب  نامیلـس   » تفـالخ نارودـکلملادبع  نـب  ناـمیلس 
دوشگ ار  قارع  ياه  نادنز  ياهرد  تردق ، هب  ندیـسر  ضحم  هب  داد و  ناشن  شمرن  دوخ  زا  تفالخ ، زاغآ  رد  نامیلـس  . (2) دیشکن

نارومأـم لاـمع و  تخاـس و  دازآ  دوب ، هدیـشک  سبح  تراـسا و  دـنب  رد  فسوی  نب  جاـجح  هک  ار  هاـنگ  یب  ینادـنز  رفن  نارازه  و 
.دومن وغل  ار  وا  هناملاظ  ياه  همانرب  زا  يرایسب  درک و  رانکرب  راک  زا  ار  جاجح  تایلام 

ییوج ماقتنا  شتآ 

يور درک و  ضوـع  ار  دوـخ  شور  نیا  ًادـعب  وا  دوـب ،  (3) لجعتـسم تلود  قارع  هانگ  یب  ناینادـنز  نتخاس  دازآ  رد  نامیلـس  مادـقا 
دارفا یگلیبق ، تابـصعت  هزیگنا  اب  وا  .دولآ  تیانج  ملظ و  هب  تسد  هنایوج ، ماقتنا  تاـساسحا  ریثأـت  تحت  یـصخش و  ياـه  باـسح 

هاپس و نارادرس  زا  يا  هدع  زین  . (4) درک ینابیتشپ  یناطحق )  ) ینمی لئابق  ینعی  نانآ  يابقر  زا  داد و  رارق  راشف  ریز  ار  يرَضُم »  » لیابق
رارق يرهم  یب  دروم  ار  سلدنا ، حـتاف  ریلد و  نامرهق  ود  دایز ،» نب  قراط   » و ْریَُـصن » نب  یـسوم   » و دـیناسر ، لتق  هب  ار  گرزب  لاجر 

(5) .درک درط  هداد 

: دسیون یم  مالسا » یسایس  خیرات   » باتک فلؤم 

یضعب درک : یم  لامعا  یصوصخ  تایرظن  دوخ ، نایلاو  هرابرد  نامیلس  »

322 ص : 

ص17 18. اپورا ، رد  نیملسم  تموکح  خیرات  ای  سلدنا  میهاربا ، دمحم  یتیآ ، رتکد  [ 1 - ] 1
ص173 و 182. ج3 ، بهذلا ، جورم  يدوعسم ، ص 11 و37  ج5 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ،  نبا  [ 2 - ] 2

.رذگدوز [ 3 - ] 3
ص197. هیومألا ، هلودلاو  مالسإلا  ردص  خیرات  رمع ، خورف ، [ 4 - ] 4

ص 125. یکبلعبلا ، فیفع  بیرعت : برعلا ، خیرات  رصتخم  یلعریما ، دیس  [ 5 - ] 5
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ینمـشد اـه  نآ  اـب  نامیلـس  هک  یناـسک  هلمج  زا  .دیـشک  یم  هشقن  رگید  یـضعب  ندرب  ناـیم  زا  يارب  داد و  یم  رارق  هجوت  دروـم  ار 
ینمشد نیا  و  . (1)« دوب سلدنا  یلاو  ریُصن » نب  یسوم   » و رهنلا » ءاروام   » یلاو ملسم » نب  هیبُتق  «، » دنه  » یلاو مساق » نب  دمحم   » تشاد

نیا رد  هنیمز  نیا  رد  رت  شیب  حیضوت  تصرف  هنافسأتم  هک  تفرگ  یم  همشچرس  یگلیبق  ياهتباقر  یصخش و  ياه  هزیگنا  زا  همه  اه 
.تسین اج 

تفالخ رابرد  داسف 

رفن دـنچ  هزادـنا  هب  وا  .دوب  تسرپ  لـمجت  و  نارذگـشوخ ، هرابمکـش  راوخرپ ، صیرح ، هداـعلا  قوف  يدرم  کلملادـبع  نب  ناـمیلس 
هدش يزودلگ  تمیق و  نارگ  قرب و  قرز و  رپ  ياه  سابل  وا  .دوب  یفارشا  نیگنر و  هشیمه  يو  ياه  هرفـس  و  دروخ ! یم  اذغ  يداع 

زین تفالخ  رابرد  هناخرادبآ  نارومأم  یتح  نارازگ و  تمدخ  داد  یمن  هزاجا  هک  درک  یم  طارفا  يردق  هب  هراب  نیا  رد  دیشوپ و  یم 
رابرد یتسرپ  لمجت  دنـشوپب ! نیگنر  هدش و  يزودلگ  سابل  یبایفرـش ! ماگنه  دندوب  روبجم  نانآ  هکلب  دنورب ، وا  دزن  يداع  سابل  اب 

لومعم مدرم  نایم  رد  زین  هیردنکسا  هفوک و  نمی و  رد  اه  سابل  هنوگ  نیا  ندیشوپ  درک و  تیارـس  اهرهـش  ریاس  هب  مک  مک  تفالخ 
(2) .دیدرگ

« کلملادبع نب  دیزی   » شردارب نامیلـس ، دهعیلو  نامیلـس ) ردـپ  « ) ناورم نب  کلملادـبع   » تیـصو قبط  هک  نآ  ابزیزعلادـبع  نب  رمع 
نییعت دوخ  ینیـشناج  يارب  ار  زیزعلادـبع  نب  رمع  یللع  هب  هدیـسر ، ارف  وا  گرم  تسناد  دـش و  رامیب  نامیلـس  هک  یماـگنه  اـما  دوب ،

.درک

مالعا دجسم  رد  زیزعلادبع  نب  رمع  تفالخ  هک  یماگنه  نامیلس ، گرم  زا  سپ 

323 ص : 

ص401. ج1 ، مالسا ، یسایس  خیرات  نسح ، میهاربا  رتکد  [ 1 - ] 1
ص175. ج3 ، يدوعسم ، [ 2 - ] 2
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(1) .دندرک تعیب  يو  اب  هدومن  لابقتسا  باختنا  نیا  زا  نارضاح  دش ،

زا دوب ، هیما  ینب  تفالخ  هاگتـسد  زا  مدرم  دیدش  رفنت  مشخ و  جاوما  دهاش  اه و  هدوت  ناشیرپ  عضو  اب  هجاوم  هک  زیزعلادبع  نب  رمع 
يزکرم تموکح  ناگدنیامن  نارادناتـسا و  هب  يا  همان  شخب  یط  دمآرب و  ناگید  متـس  نامورحم و  زا  ییوجلد  ماقم  رد  راک ، زاغآ 

: تشون نینچ  فلتخم  تالایا  رد 

ناراد و مامز  .تسا  هدش  ارجا  هنوراو  اه  نآ  نایم  رد  یهلا  نییآ  دنا و  هتشگ  متـس  ملظ و  شوختـسد  یتخـس و  راشف و  راچد  مدرم  »
لمع میالم و  راتفر  قح و  يارجا  ددـص  رد  رتمک  دـنا ، هدومن  ارجا  هک  ییاه  تعدـب  تاررقم و  اب  هتـشذگ ، رگمتـس  نایاور  ناـمرف 

.دوش فقوتم  لامعا  هنوگ  نیا  ددرگ و  ناربج  اه  هتشذگ  دیاب  کنیا  .دنا  هدناسر  بل  هب  ار  مدرم  ناج  هدوب و  کین 

قح امـش  زا  کی  چیه  دوش ، رفـس  راپـسهر  ات  دیزادرپب  رتدوز  لاملا  تیب  زا  ار  وا  يررقم  دیاب  دشاب ، جـح  مزاع  سکره  سپ  نیا  زا 
(2 «. ) دیزیوایب راد  هب  ار  يدحا  ای  دیربب  ار  یسک  تسد  دینک ، رفیک  ار  یسک  نم ، اب  هرواشم  زا  شیپ  دیرادن 

ضیعبت داسف و  اب  هزرابم 

تشاذگ ینلع  هدیازم  هب  ار  تفالخ  رابرد  ياه  بکرم  اه و  بسا  دوخ ، تموکح  رارقتسا  زا  سپ  زیزعلادبع  نب  رمع  نیا ، رب  هوالع 
لاوما و تارهاوج و  مامت  داد  روتـسد  کلملادبع ، رتخد  همطاف ،»  » دوخ رـسمه  هب  تخیر و  لاملا  تیب  قودنـص  هب  ار  اه  نآ  لوپ  و 

یمن رب  اه  نآ  زا  لد  رگا  دنادرگرب و  لاملا  تیب  هب  دندوب ، هدیشخب  يو  هب  لاملا  تیب  زا  شردارب  ردپ و  هک  ار  ییاهب  نارگ  يایاده 
(2) .داد لیوحت  دوب ، لاملا  تیب  هب  قلعتم  هک  ار  یتالآرویز  تارهاوج و  مامت  هدرک  تعاطا  همطاف  .دیوگ  كرت  ار  وا  هناخ  دنَک ،
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ییاراد و لاوما و  مامت  هکلب  تفرگ ، وا  زا  ار  مدرم  قح  درک و  انـشآ  داد  لدـع و  نوناق  اب  ار  دوخ  رـسمه  اهنت  هن  زیزعلادـبع  نب  رمع 
هدش رانید  رازه  راهچ  تسیب و  رب  غلاب  هک  ار  اه  نآ  لوپ  تخورف و  ار  کلملادـبع  نب  نامیلـس  ياهب  نارگ  ياه  سابل  تالغتـسم و 

(1) .دینادرگرب لاملا  تیب  هب  دوب ،

، دوب هدرک  عورـش  یلبق  هفیلخ  هاگتـسد  دوخ و  هناخ  زا  هنوگ  نیدب  ار  داسف  اب  هزرابم  یعامتجا و  تاحالـصا  هک  زیزعلادـبع  نب  رمع 
هک ار  یمومع  لاوما  هک  داد  نامرف  اه  نآ  هب  دیـشک و  باسح  ياپ  هب  ار  دوخ  ناگدازومع  هیما و  ینب  داد و  تعـسو  ار  هزرابم  عاعش 
نآ زا  دندوب ، هتفرگ  مدرم  زا  روز  هب  هیما  ینب  هک  ار  یلاوما  هیلک  مامت ، تیعطاق  اب  وا  .دنهدب  سپ  لاملا  تیب  هب  دـنا ، هدرک  بحاصت 

(2) .درک هاتوک  مدرم  ناج  لام و  زا  يدایز  دح  ات  ار  نایوما  تسد  داد و  لیوحت  اه  نآ  نابحاص  هب  دناتس و  زاب  اه 

رادید وا  اب  ناکیدزن  زا  يا  هدع  هنیمز  نیمه  رد  .دندومن  یتاکیرحت  زیزعلادبع  نب  رمع  دضرب  دـمآ و  نارگ  هیما  ینب  رب  عوضوم  نیا 
؟ دنزاس نوگژاو  ار  وت  تموکح  هدیروش  وت  دضرب  تموق  هک  یسرت  یمن  ایآ  دنتفگ : هدرک 

(3) . )!؟ دیناسرت یم  اتدوک  زا  ارم  ایآ  ، ) مسرت یمن  رگید  زیچ  چیه  زا  تمایق ، زور  باسح  زا  ریغ  نم  تفگ : رمع 

! عونمم مالسلا ) هیلع  ) یلع ّبس 

ياـضما مدـع  رطاـخ  هب  دـنچره  دوب و  رگداد  ًاتبـسن  يدرم  يوما  ياـفلخ  رگید  اـب  ساـیق  رد  زیزعلادـبع  نب  رمع  میدـید ، هک  ناـنچ 
ملاظم زا  يرایـسب  اب  لاـح  ره  هب  اـّما  دوش ، یم  هدرمـش  ناـیتوغاط  هگرج  زا  زین  يو  ربماـیپ ، موصعم  نانیـشناج  يوس  زا  وا  تموکح 

هب هکلب  مالـسا  هب  وا  تمدـخ  نیرت  مهم  تامدـخ ، نیا  ناـیم  رد  اـما  دوبن ، تمدـخ  زا  یلاـخ  شتموکح  داـتفارد و  شیوخ  فالـسا 
همانراک رد  هک  تیناسنا ،
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دوخ مادقا  نیا  اب  وا  .تسا  ( مالـسلا هیلع  ) نانمؤمریما ّبس  تعدب  نتـشادرب  نایم  زا  دراد ، یـصاخ  شـشخرد  وا  یگدنز  تموکح و 
.داد ماجنا  تیناسنا  ناهج  هب  هکلب  نایعیش ، هب  یگرزب  تمدخ  تشادرب و  نایم  زا  ار  هلاس  راد 69  هشیر  نیگنن  تعدب  کی 

عاضوا رب  ًـالماک  يرجه ) لاس 40  رد  () مالـسلا هیلع  ) نانمؤمریما تداهـش  زا  سپ  هک  هیواـعم  دوب ، هیواـعم  موش  ثاریم  تعدـب ، نیا 
ملاع درم  نیرتروفنم  تروص  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع فلاـخم ، ياهراعـش  تاـغیلبت و  داـجیا  اـب  تفرگ  میمـصت  دوب ، هدـش  طلـسم 
روز اب  داد و  رارق  راشف  ریز  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما ناوریپ  نارادتـسود و  وس ، کی  زا  راـک ، نیا  يارب  وا  .دـنک  یفرعم  مالـسا !!
کی ثیدح ، کی  یتح  دادن  هزاجا  درک و  ریگولج ي  تدش  هب  ( مالسلا هیلع  ) نانمؤمریما بقانم  لیاضف و  لقن  زا  هزینرـس  ریـشمش و 

.دوش هتفگ  لقن و  مالسلا ) هیلع  ) یلع حدم  رد  رعش  کی  ای  و  تیاکح ،

تموکح هاگتسد  ناراوخ  هریج  ناثدحم و  دهد ، هولج  هنوراو  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناشخرد  هرهچ  هک  نآ  يارب  رگید ، فرط  زا  و 
مدرم نایم  رد  دش و  لعج  يرامش  یب  ثیداحا  رذگهر  نیا  زا  و  دننک ! لعج  مالسلا ) هیلع  ) یلع دضرب  یثیداحا  دومن  راداو  ار  يوما 

! دیدرگ عیاش 

مانـشد نعل و  ربانم ، زارف  رب  هعمج  ياهزور  رد  یمالـسا  روانهپ  روشک  رـسارس  رد  داد  روتـسد  هکلب  درکن ، اـفتکا  مه  نیا  هب  هیواـعم 
رما تروص  هب  دیشخب و  رثا  یمومع  راکفا  رد  دیدرگ و  یلمع  جیار و  موش ، تعدب  نیا  دننک ! هبطخ  همیمـض  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
هیلع ) یلع دـض  تاساسحا  اب  اهرت  گرزب  دـندش و  گرزب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هنیک  اـب  ناـکدوک  هک  يروط  هب  دـمآ  رد  يراد  هشیر 

! دنتفر ایند  زا  ( مالسلا

هب زیزعلادبع  نب  رمع  هک  يرجه  لوا  هدـس  رخاوا  ات  تعدـب  نیا  دـنداد و  همادا  ار  شور  نیا  زین  يوما  رگید  يافلخ  هیواعم ، زا  دـعب 
(1) .تشاد همادا  دیسر ، تفالخ 

326 ص : 

ص57. ج3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  [ 1 - ] 1

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 344 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_326_1
http://www.ghaemiyeh.com


راگزومآ کی  ریثأت  عاعش 

يافلخ نایمرد  هک  دش  ثعاب  یلماع  هچ  دوب و  هچ  راک  نیا  زا  زیزعلادبع » نب  رمع   » هزیگنا هک  تسا  یقاب  لاؤس  نیا  ياج  اج  نیا  رد 
؟ دنزب تسد  گرزب  مادقا  نیا  هب  وا  اهنت  يوما ،

هک ار  وا  رکف  ریـسم  هک  داتفا  قافتا  زیزعلادبع  نب  رمع  یکدوک  نارود  رد  کچوک  رهاظ  هب  هثداحود  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیا  خساپ 
گرزب هثداح  نیا  هک  دوب  زور  نآ  زا  عقاو  رد  .تخاس  نوگرگد  تدـش  هب  داد و  رییغت  دوب ، هتفرگ  رارق  یمومع  راـکفا  ریثأـت  تحت 

.دش يزیر  هیاپ  وا  تفالخ  نامز 

کی .درک  یم  لیصحت  دوب ، هاگآ  نامیا و  اب  سانشادخ و  يدرم  هک  هللادیبع »  » دوخ داتسا  دزن  يو  هک  داد  خر  ینامز  تسخن  هثداح 
مرگرـس هک  یلاح  رد  ناکدوک ، .درک  یم  يزاب  دـندوب ، نانآ  نیبوسنم  هیما و  ینب  زا  هک  دوخ  لاـسمه  ناـکدوک  ریاـس  اـب  رمع  زور 
ادـصمه اه  نآ  اب  یکدوک  ملاع  رد  زین  رمع  .دـندرک  یم  نعل  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع کچوک  هناهب  ره  هب  لومعم  قبط  دـندوب ، يزاب 

، ناـکدوک ریاـس  لـثم  زین  شدرگاـش  هک  دینـش  تشذـگ ، یم  اـه  نآ  راـنک  زا  هک  يو  راـگزومآ  ماـگنه  ناـمه  رد  ًاـقافتا  .دـش  یم 
هب سرد ، نتفرگ  ارف  يارب  رَمُع  دش و  سرد  ماگنه  .تفر  دجسم  هب  تفگن و  يزیچ  هنازرف  داتسا  .دنک  یم  نعل  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع

ار زامن  داتـسا  اّما  دوش ، غراف  زامن  زا  داتـسا  ات  دش  رظتنم  تسـشن و  یتدم  رمع  .دش  زامن  لوغـشم  دید ، ار  وا  ات  داتـسا  .تفر  دجـسم 
زا سپ  راگزومآ ، .تسا  هناهب  زامن  تسا و  هدـیجنر  وا  زا  داتـسا  هک  درک  ساسحا  لاسدرخ  درگاـش  .داد  لوط  لومعم  دـح  زا  شیب 

: تفگ هدنکفا  يو  هب  يدولآ  مشخ  هاگن  زامن ، زا  تغارف 

اه نآ  هدرک و  بضغ  اـه  نآ  رب  دوب ، هدـش  یـضار  ناوضر » تعیب   » و ردـب »  » لـها زا  هک  نآ  زا  سپ  دـنوادخ  هک  یناد  یم  اـجک  زا 
(1) دنا ؟ هدش  نعل  قحتسم 

.ما هدینشن  هراب  نیا  رد  يزیچ  نم 
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؟ ینک یم  نعل  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع تلع  هچ  هب  سپ 

.منکن رارکت  ار  لمع  نیا  رگید  هک  مهد  یم  لوق  منک و  یم  هبوت  یهلا  هاگشیپ  رد  مهاوخ و  یم  رذع  دوخ  لمع  زا 

رگید تفرگ  میمصت  زور  نآ  زا  زیزعلادبع  رسپ  .داد  رارق  ریثأت  تحت  تخس  ار  وا  درک و  ار  دوخ  راک  داتـسا ، رثؤم  یقطنم و  نانخس 
اورپ یب  مدرم  دینـش  یم  اج  همه  ناـکدوک ، اـب  يزاـب  ماـگنه  رازاـب و  هچوک و  رد  زاـب  اـما  .دربن  یتشز  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماـن 

.تخاس راوتسا  دوخ  میمصت  رد  ار  وا  داتفا و  قافتا  مود  هثداح  هک  نآ  ات  دننک  یم  نعل  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع

گرزب فارتعا 

نمـض لومعم ، قبط  هعمج  ياهزور  رد  دوب و  هنیدـم  مکاح  ماـش ، يزکرم  تموکح  فرط  زا  رمع  ردـپ  هک  دوب  رارق  نیا  زا  هثداـح 
.دیناسر یم  نایاپ  هب  ترضح  نآ  ّبس  اب  ار  هبطخ  درک و  یم  نعل  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع هعمج ، زامن  هبطخ 

: تفگ يو  هب  رمع  شرسپ  يزور 

زا تغالب  تحاصف و  لامک  اب  یهد و  یم  نخـس  داد  يوش  یم  ثحب  دراو  هک  یعوضومره  رد  یناوخ ، یم  هبطخ  تقو  ره  وت  ردپ !
رما نیا  تلع  دـنک ، یم  ادـیپ  تنکل  عون  کـی  تناـبز  دـسر ، یم  یلع  نعل  هب  تبون  هک  نیمه  یلو  ییآ ، یم  رب  بلطم  ناـیب  هدـهع 

؟ تسیچ

؟ يا هدش  بلطم  نیا  هجوتم  وت  ایآ  مدنزرف !

! ردپ یلب 

زا دـننادب ، مناد  یم  یلع  لـیاضف  زا  نم  هچ  نآ  رگا  دننیـشن ، یم  اـم  ربنم  ياـپ  دـنا و  هدـش  عمج  اـم  نوماریپ  هک  مدرم  نیا  مدـنزرف !
! تفر دنهاوخ  وا  نادنزرف  لابند  هدش  هدنکارپ  ام  فارطا 

دروخ ناکت  تخس  دینش ، دوخ  ردپ  زا  ار  فارتعا  نیا  نوچ  دوب ، زادنا  نینط  ششوگ  رد  داتسا  نانخـس  زونه  هک  زیزعلادبع  نب  رمع 
رگا هک  درک  دهع  دوخ  اب  و 
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هنیرید يوزرآ  هب  دیسر ، تفالخ  هب  يرجه  لاس 99  رد  هک  نآ  درجم  هب  اذل  .درادرب  نایم  زا  ار  تعدب  نیا  دسرب ، تردـق  هب  يزور 
ِلْدَْـعلِاب ُُرمأَی  َهّللَا  َّنِا  هیآ : مالـسلا ) هیلع  ) یلع نعل  ياـج  هب  رباـنم  رد  هک  داد  روتـسد  يا  همانـشخب  یط  دـیناشوپ و  لـمع  هماـج  دوخ 
لابقتسا اب  مادقا  نیا  .دوش  توالت  نوُرَّکَذَـت (1)  مُکَّلََعل  مُکُظِعَی  ِیْغَْبلاَو  ِرَْکنُْملاَو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَی  یبْرُقْلا َو  يِذ  ءاتیا  ِناـسْحْإلاَو َو 

(2) .دنداد رارق  شیاتس  دروم  ار  لمع  نیا  ناگدنیوگ  ارعُش و  ودش  ور  هب  ور  مدرم 

( مالسلا اهیلع   ) همطاف ترضح  نادنزرف  هب  كَدَف  ندنادرگزاب 

، دروآ لـمع  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ نادـناخ  تحاـس  زا  ملظ  عـفر  تهج  رد  زیزعلادـبع  نب  رمع  هـک  يرگید  گرزب  مادـقا 
.دوب هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  یمارگ  رتخد  مالسلا ،) اهیلع  ) همطاف ترضح  نادنزرف  هب  كدف  ندنادرگزاب 

زا نآ  یخیراتریس  لامجا ، روط  هب  اما  تسین ، اج  نیا  رد  نآ  ثحب  ياج  هک  دراد  ییارجامرپ  خلت و  ناتساد  مالـسا  خیرات  رد  كدف 
یلص ) مالسا ربمایپ  تلحر  زا  سپ  دیـشخب و  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف شرتخد  هب  دوخ  تایح  نامز  رد  ار  نآ  ربمایپ ، هک  تسا  رارق  نیا 

، تقو يافلخ  هلیـسوهب  نامز  نآ  زا  درک و  مـالعا  یتلود  لاوما  ءزج  تفرگ و  ارهز  همطاـف  زا  روز  هب  ار  نآ  رکبوبا ، هلآو ،) هیلع  هللا 
« زیزعلادـبع  » شرـسپ هب  زین  ناورم  دیـشخب ، ناورم  هب  ار  نآ  دوخ ، تموکح  ناـمز  رد  هیواـعم  هک  نآ  اـت  تشگ  یم  تسد  هب  تسد 

نادنزرف هب  ار  نآ  زیزعلادبع ، نب  رمع  .دیدرگ  لقتنم  زیزعلادبع  نب  رمع  شدـنزرف  هب  كدـف  زیزعلادـبع ، گرم  زا  سپ  درک ، ءادـها 
هک وا ، گرم  زا  سپ  هنافـسأتم  یلو  دـنرادن ، نآ  رد  یقح  هیما  ینب  تسا و  اه  نآ  لام  كدـف  تفگ : داد و  لیوحت  همطاف  ترـضح 

ار كدف   ً اددجم دیسر ، تفالخ  هب  کلملادبع  نب  دیزی 

329 ص : 

، دنک یم  عنم  يرگ  متس  اوران و  دب و  ياهراک  زا  دهد و  یم  نامرف  ناشیوخ  هب  شـشخب  يراکوکین و  تلادع و  هب  دنوادخ  [ 1 - ] 1
(. 90 لحن : هروس   ) دیریذپب ار  یهلا  زردنا  ات  دهد  یم  دنپ  ار  امش 

نامه دـیدحلا ، یبا  نبا  ص 184  ج 3 ، بهذـلا ، جورم  يدوعـسم ، هب : ك.ر  ص42 و  ج5 ، خـیراتلا ، یف  لـماکلا  ریثا ، نبا  [ 2 - ] 2
ص59. ج3 ، ذخأم ،
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(1)! داد رارق  هیما  ینب  لویت  تفرگ و  سپ  یمطاف  تاداس  زا 

ترـضح اب  هک  يرادید  رد  هنیدم  هب  رفـس  نایرج  رد  ار  كدف  زیزعلادـبع  نب  رمع  هک  دـنک  یم  لقن  لاصخلا »  » باتک رد  قودـص » »
(2) .درک درتسم  وا  هب  تشاد ، مالسلا ) هیلع  ) رقاب

هیلع ) رقاـب ماـما  هک  دوـب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ نادـناخ  زا  ملاـظم  یخرب  عـفر  رد  رمع  تامدـخ  هنوـگ  نیا  هـب  هجوـت  اـب  اـیوگ 
: دومرف یم  ( مالسلا

(3) « . ...تسا هیما  ینب  نامدود  بیجن  زیزعلادبع  نب  رمع  »

(4) .دندناسر تکاله  هب  دندرک و  مومسم  ار  وا  هیما  ینب  دنا  هتفگ.دیشک  لوط  لاس ، ود  دودح  رد  زیزعلادبع ، نب  رمع  تموکح 

افلخ طسوت  ثیدح  شراگن  عنم  هچخیرات 

ثیدح نتشون  تیعونمم 

داد خر  زین  يرگید  زیگنا  فسا  هثداح  تسویپ ، عوقو  هب  یمالسا  هعماج  رد  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  یقیمع  ياه  فارحنا  لابند  هب 
نیودـت نتـشون و  لـقن و  زا  يریگولج  زا  تراـبع  نآ  درک و  یم  ینیگنـس  مالـسا  ناـهج  رب  اـه  تدـم  نآ  راـبنایز  موش و  راـثآ  هک 

.دوب ثیدح » »

نیرت گرزب  ینامـسآ  باتک  زا  سپ  تسا و  هتفرگ  رارق  تیمها  مود  هجرد  رد  دیجم  نآرق  زا  دعب  ربمایپ  راتفگ  ثیدـح و  هک  نآ  اب 
لقن و اب  تفلاخم  هب  مود  لوا و  هفیلخ  دنشاب ، یمن  کیکفت  لباق  مه  زا  ود ، نیا  ًالوصا  و  دور ، یم  رامـش  هب  یمالـسا  گنهرف  عبنم 
زا داد  میهاوخ  حیـضوت  همادا ، رد  هک  یـسایس  ياه  هزیگنا  اب  عقاو  رد  ساسا و  یب  چوپ و  ياه  هناهب  هب  دنتـساخرب و  ثیدح  نیودـت 

.دندومن يریگولج  تدش  هب  ثیدح  تباتک  لقن و  هنیمز  رد  ناناملسم  تیلاعف  هنوگره 

هرابرد امش  زا  یسک  رگا  دینکن و  لقن  يزیچ  ادخ  لوسر  زا  تفگ : رکبوبا 

330 ص : 

ص 50. ذخأم ، نامه  حضاو ، نبا  [ 1 - ] 1
.هثالثلا باب  لاصخلا ، [ 2 - ] 2

ص 230. ذخأم ، نامه  یطویس ، [ 3 - ] 3
ص439. ج4 ، دیرفلا ، دقع  هبردبع ، نبا  [ 4 - ] 4
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(1) .دیرامش هب  مارح  ار  شمارح  لالح و  ار  شلالح  تسا ، امش  ام و  نایم  رد  نآرق )  ) ادخ باتک  دییوگب  دیسرپ ، يا  هلئسم 

سکره : » تشون یمالسا  قطانم  مامت  هب  يا  همانشخب  یط  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ثیداحا  نتشون  زا  يریگولج  يارب  مود  هفیلخ 
(2) «. دربب نیب  زا  ار  نآ  دیاب  هتشون ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  یثیدح 

هک داد  رادشه  ًادیکا  ثیدح  ناظفاح  )و  هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نارای  مامت  هب  هکلب  درکن ، افتکا  همانـشخب  نیا  رودص  هب  اهنت  يو 
(3) دننک ! يراددوخ  ثیدح  تباتک  لقن و  زا 

تازاجم تدش  هب  .دومن  یم  یثیدح  لقن  هب  مادقا  هک  ار  سکره  هکلب  درک ، یمن  افتکا  دیکأت  شرافـس و  هب  اهنت  هراب  نیا  رد  هفیلخ 
: تفگ دندوب ، مالسا  ردص  گرزب  ياه  تیـصخش  زا  هسره  هک  رذوبا ،»  » و ءادْرَدوبا »  » و دوعـسم » نبا   » هب يزور  هک  نانچ  درک ، یم 

ماگنه ات  نت  هس  نیا  درک ، ینادـنز  ار  اه  نآ  هاگ  نآ  و  دـینک ؟ یم  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ زا  هک  تسیچ  اـه  ثیدـح  نیا 
(4)! دندرب یم  رس  هب  نادنز  رد  رمع ، گرم 

.دنشاب هتشادن  ار  ثیدح  تباتک  لقن و  تأرج  زین  ناناملسم  ریاس  هک  دش  ثعاب  اه  يریگتخس  اهرفیک و  هنوگ  نیا 

لوبقمان تاهیجوت 

ار رما  نیا  يزوجم ، هچ  هب  مود  هفیلخ  و  دوب ؟ هچ  ثیدـح  طبـض  لقن و  تیعونمم  تلع  ایآ  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اج  نیا  رد 
همه رب  نآ ، زا  يوریپ  هدوـب و  تجح  نآرق  دـننام  ربماـیپ ) راـتفگ   ) ثیداـحا مـیناد  یم  هـمه  هـک  یتروـص  رد  درک ؟ مـالعا  عوـنمم 

زا نآ  ظافلا  هک  ثیدح ، ادخ و  راتفگ  هک  نآرق ، زا  معا  ، ) دومرف یم  ربمایپ  هک  یبلاطم  هیلک  هرابرد  نآرق  .تسا و  بجاو  ناناملسم 
هب طوبرم  نآ  دافم  یلو  ربمایپ ، دوخ 

331 ص : 

ص 3. ج1 ، ظافحلا ، هرکذت  یبهذ ، نیدلا  سمش  [ 1 - ] 1
ص 43. هیدمحملا ، هنسلا  یلع  ءاوضا  دومحم ، هّیروبا ، [ 2 - ] 2

ص 12. ج1 ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، ننس ، هجام ، نبا  ص7 ; باتک ، نامه  یبهذ ، [ 3 - ] 3
دوعسموبا رذوبا ، ياج  هب  ص7 ) ج1 ،  ) ظافحلا هرکذت  رد  ص 110 . ج1 ، نیحیحصلا ،  یلع  كردتـسملا  يروباشین ، مکاح  [ 4 - ] 4

.تسا هدش  هدرب  مان  يراصنا 
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یهلا یحو  قبط  دیوگب ، هچ  ره  دـیوگ و  یمن  نخـس  سوه  يوه و  يور  زا  دوخ  راتفگ  رد  ربمایپ  زگره  : » دـیامرف یم  تسا ) یحو 
(1) «. تسا

ار هچ  نآ  و  : » تسا هدوـمرف  هداد و  رارق  تجح  ناناملـسم  يارب  ار  ربماـیپ  ياهروتـسد  نانخـس و  ًاتحارـص  دـنوادخ  هتـشذگ ، نیا  زا 
(2) «. دینک يراددوخ  هدرک  یهن  هچ  نآ  زا  دینک و  ارجا  دیریگب و  هدروآ  امش  يارب  ربمایپ 

هک ییادـخ  هب  دـنگوس  رمع ، دـنزرف  يا  : » دومرف نم  هب  دوخ  بل  ود  هب  هراشا  اب  ترـضح  هک  دـنک  یم  لقن  ربماـیپ  زا  ورْمَع  هللادـبع 
(3) «. سیونب میوگ  یم  هچ  نآ  دیآ ، یمن  نوریب  ود ، نیا  نایم  زا  يزیچ  قح  زج  تسوا ، تسد  رد  مناج 

رد هچ  مدرک : ضرع  .یلب  دومرف : مسیونب ،؟ مونـش  یم  امـش  زا  هچ  ره  مدرک : ضرع  ادخ  لوسر  هب  دیوگ : یم  ورمع  نب  هللادـبع  زاب 
(4) .میوگ یمن  قح  زج  لاح ، ود  ره  رد  نم  یلب ، دومرف : بضغ ،؟ لاح  رد  هچ  یشوخ و  لاح 

هچ هب  دانتـسا  اـب  وا  دوب و  هیجوت  لـباق  هنوگچ  هفیلخ ، مادـقا  ثیدـح ، تیمها  تیجح و  رب  دـهاوش  لـیالد و  همه  نیا  دوجو  اـب  اـیآ 
؟ دز یمادقا  نینچ  هب  تسد  يروما ،

نآ رد  هفیلخ  دوخ  طسوت  رما  نیا  هب  ندیشخب  تیعورشم  تهج  رد  تاهیجوت ، یخرب  هک  دوش  یم  يروآدای  اه  لاؤس  نیا  خساپ  رد 
: اه نآ  دقن  تاهیجوت و  نیا  کنیا  .دسر  یمن  رظن  هب  لوبقم  هک  هدش  حرطم  نامز 

ار یموق  تفگ : وا  دیدرگ  حرطم  مود  هفیلخ  فرط  زا  رذع  نیا  .نآرق  ندش  كورتمو  ثیدح  هب  ناناملسم  یمرگرـس  زا  ینارگن  . 1
هب دنتخاس ، اهر  ار  ادخ  باتک  هک  دندرک  نآ  فرص  ار  دوخ  تاقوا  نانچ  تشون و  ییاه  باتک  امش  زا  شیپ  هک  مدروآ  دای  هب 

332 ص : 

(. 3 و 4 مجن :  ) .یحوی یحو  ّالإ  وه  نإ  يوَهلا * نع  قطنی  ام  و  [ 1 - ] 1
(. 7 رشح :  ) اوهتناف هنع  مکیهن  امو  هوذخف  لوسّرلا  مکیتا  امو  [ 2 - ] 2

یلع كردتـسملا  يروباشین ، مکاح   ) بتکاـف قح ، ّـالا  اـمهنیب  اّـمم  جرخی  اـم  هدـیب  یـسفن  يذـّلا  لاـقف و  هیتفـش  یلإ  أـمواف  [ 3 - ] 3
ص 62. ج2 ، يوارلا ، بیردت  یطویس ، ك.ر :  ص 104 و  ج1 ، نیحیحصلا ،

ص 62. ج2 ، يوارلا ، بیردت  یطویس ، [ 4 - ] 4
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(1) .مزاس یمن  هدولآ  يزیچ  هب  ار  ادخ  باتک  هاگ  چیه  نم  مسق  ادخ 

ات هفیلخ  مدوب  مود ) هفیلخ  فرط  زا  يرادناتسا  تیرومأم  ماجنا  تهج  هب   ) هفوک مزاع  : » دیوگ یم  ربمایپ  باحصا  زا  بعک  نب  هظرق 
ار ام  یتساوخ  هک  نیا  يارب  میتفگ  مدمآ ، امـش  هقردب  هب  هچ  يارب  دیناد  یم  ایآ  تفگ : دومن و  هقردب  ار  ام  هنیدـم  زا  نوریب  یتفاسم 

یم نآرق  یلیخ  شمدرم  هک  دـیور  یم  يرهـش  هب  امـش  هک  نیا  نآ  متـشاد و  زین  يرگید  فدـه  یلو  یلب ، تـفگ : ییاـمن ، مـیرکت 
لقن تساوخرد  باوج  رد  هظرق  نآ  زا  سپ  دینکن » لوغشم  مالسا  ربمایپ  ثیدح  ندینش  هب  نآرق  ندناوخ  زا  ار  اه  نآ  امـش  دنناوخ ،

(2) .تسا هدرک  یهن  نآ  زا  ار  ام  رمع  تفگ : یم  نانآ  هب  مدرم ، طسوت  ربمایپ  ثیدح 

هراب نیا  رد  ربمایپ  هباحـص  اب  دنک ، يروآدرگار  ربمایپ  نانخـس  تساوخ  باطخ  نب  رمع  نوچ  دـیوگ : یم  يرْهُز  ملـسم  نب  دـمحم 
يروآدرگ ار  ربمایپ  نانخس  متساوخ  نم  تفگ : سپس  درک و  رکف  نآ  هرابرد  هام  کی  رمع  .دنداد  تبثم  رظن  اه  نآ  درک و  هرواشم 

ار ادخ  باتک  هک  دـندرک  نآ  فرـص  ار  دوخ  تاقوا  نانچ  دنتـشون و  ییاه  باتک  امـش  زا  شیپ  هک  مدروآدای  هب  ار  یموق  یلو  منک 
(3) .مزاس یمن  هدولآ  يزیچ  هب  ار  ادخ  باتک  هاگ  چیه  نم  دنگوس  ادخ  هب  دندرک ، اهر 

ندناوخ هب  ار  مدرم  هفیلخ  هک  دوب  نیا  لح  هار  هکلب  دشاب ، ثیدح  لقن  زا  يریگولج  زوجم  تسناوت  یمن  دوب ، نیا  هزیگنا  ًاعقاو  رگا 
نامز رد  هک  نیا  هاوگ  هب  دوب ; مدرم  هجوت  دروم  نآرق  زونه  هتبلا  دـنک ، لیطعت  ار  ثیدـح  ًالک  هن  دـنک  قیوشت  نآ  هب  هجوت  نآرق و 

رد دنتـشاد ، بوتکم  تروص  هب  ای  ظفح  رد  هک  ار  نآرق  ياه  هروس  تایآ و  ناناملـسم  نآرق ، يروآ  عمج  ماـگنه  ناـمثع  تفـالخ 
.دنداد رارق  نآرق  نیودت  تئیه  رایتخا 

333 ص : 

ص 293. ج10 ، نامه ، يدنه ، یقتم  [ 1 - ] 1
ص6. ج7 ، نامه ، دعس ، نبا  توافت ، یمک  اب  ص 294 ; ج6 ، نامه ، ینیما ، ص7 1 ; ج1 ، ظافحلا ، هرکذت  یبهذ ، [ 2 - ] 2

.47 ص 46 ، هیدمحملا ، هنسلا  یلع  ءاوضا  هیروبا ، هرامش 29474 ; ص 239 ، ج10 ، نامه ، يدنه ، یقتم  [ 3 - ] 3
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ترضح نانخس  تباتک  زا  یهن  دروم  رد  مالسا  ربمایپ  زا  ثیدح  دنچ  تنـس  لها  یثیدح  عبانم  رد  .ثیدح  نتـشون  زا  ربمایپ  یهن  . 2
هتشون وا  ثیدح  زا  يزیچ  هک  درک  یهن  مالسا  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  لبنح  نب  دمحا  هلمج  زا  تسا  هدش  لقن 

(1) .دوش

ثیداحا ًالوا  .دشاب  تسرد  دناوت  یمن  شنانخس  نتـشون  زا  ترـضح  نآ  یهن  عوضوم  هک  دهد  یم  یهاوگ  یناوارف  نئارق  دهاوش و 
ًایناث .تشذگ و  هنومن  باب  زا  اه  نآ  زا  يدادعت  هک  تسا  هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  ثیدح ، تباتک  هب  شرافـس  دروم  رد  يددـعتم 
تهج رد  فلتخم  دارفا  اهروشک و  ناهاش  ناریما و  لیابق و  خویـش  هب  ترـضح  نآ  ياه  مایپ  اه و  هماـن  اـه ، لمعلاروتـسد  ناـنخس ،
یخرب عوضوم  هک  تسا  دایز  يردق  هب  اه  نآ  دادـعت  تسا و  هدـش  تبث  خـیرات  رد  اه  نامیپ  اه و  قاثیم  ای  مالـسا  ياه  هزومآ  غالبا 

(2) .تسا هدش  ام  نامز  رد  لقتسم  تافیلأت 

نایشنم دادعت  تابتاکم ، اه و  طابترا  شیازفا  بسح  رب  دنتـشون و  یم  ار  نآ  ینایـشنم ، درک و  یم  ءالما  مالـسا  ربمایپ  ار  اه  همان  نیا 
مایپ اه و  همان  همه  نیا  فرط  کی  زا  ترضح  هک  تسا  لوبق  لباق  هنوگچ  لاح  دندوب ) یحو  نایـشنم  زا  ریغ  اه  نیا  و   ) دش دایز  زین 
رگید فرط  زا  دنراد و  یم  هگن  مهم  ياه  قاثیم  ناونع  هب  ار  اه  نآ  ناگدـننک ، تفایرد  دـناد  یم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـسیونب  ار  اه 
ربمایپ .درک  دای  هکم  حـتف  رد  ربمایپ  هبطخ  ندـش  هتـشون  زا  ناوت  یم  رگید  هنومن  ناونع  هب  دـنک !؟ رداـص  ار  اـه  نآ  يدوباـن  روتـسد 
هاشوبا ماـن  هب  نمی  زا  يدرم  ماـگنه  نیا  رد  .دومرف  داریا  يا  هبطخ  تساـخ و  اـپ  هب  رهـش  نیا  رد  هکم ، رهـش  طوقـس  زا  سپ  مالـسا 

(3) .دیسیونب هاشوبا  يارب  ار  نآ  دومرف : ربمایپ  دیسیونب ، نم  يارب  ار  هبطخ  نیا  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع 

334 ص : 

ص 65. ج1 ، لحنلاو ، للملا  یف  ثوحب  یناحبس ، رفعج  ك.ر : ص 182 و  ج5 ، دنسم ، لبنح ، نب  دمحا  [ 1 - ] 1
قئاـثولا باـتک  یجناـیم و  يدـمحا  یلع  هللا  هیآ  موحرم  ققحم  داتـسا  فیلأـت  لوسرلا  بیتاـکم  زا  ناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  [ 2 - ] 2

.درب مان  هللادیمح  دمحم  رتکد  فیلأت 
یعامشلا مساق  خیش  حرش  يراخبلا ، حیحص  ك.رو : ص 70 . ج1 ، هلـضفو ، ملعلا  نایب  عماج  فسوی ، یبطرقلا ، ربلادبع  نبا  [ 3 - ] 3

ص 119. ثیدح 110 ، باب 82 ، ملعلا ، باتک  ج1 ، یعافرلا ،
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زا نآرق  نتـشاد  هگن  صلاخ  دروم  رد  وا  دیکأت  هب  یهاگ  هفیلخ ، نانخـس  يالبال  رد  .نآرق  تایآ  اب  ثیدح  ندش  هابتـشا  لامتحا  . 3
: تفگ یم  یهاگ  (1) و  دینک لقن  تیاور  رتمک  ادـخ  لوسر  زا  دـینک و  ادـج  ار  نآرق  تفگ : یم  یهاگ  وا  میروخ ، یم  رب  ثیدـح 
ار نآ  دیشاب ،؟ هتـشاد  دیهاوخ  یم  يرگید  باتک  ادخ ، باتک  زا  ریغ  ایآ  دیراد ، هگن  صلاخ  ار  ادخ  باتک  دیـسیونب ، ار  ادخ  باتک 

(2) .دینکن هدولآ  يزیچ  اب  دیراد و  هگن  صلاخ 

زا يریگولج  تلع  تفگ : رکبوبا  هک  دنا  هدرک  اعدا  دنا و  هداد  تبسن  زین  لوا  هفیلخ  هب  ار  بلطم  نیا  رـصاعم ، نادنمـشناد  زا  یخرب 
(3) .دوشن هتخیمآ  نآرق  تایآ  اب  ثیداحا  هک  تسا  نیا  ربمایپ  ثیداحا  لقن 

تایآ و مامت  تفگ ، تایح  دوردـب  مالـسا  ربمایپ  هک  يزور  اریز  درادـن ، خـساپ  هب  جایتحا  هک  تسا  ساـسا  یب  يردـق  هب  رذـع  نیا 
ظفح ار  نآرق  تایآ  مامت  دوخ  ّيوق  ياه  هظفاح  اب  نآرق  نایراق  یحو و  ناگدنسیون  دوب و  هدش  نیعم  طوبـضم و  نآرق  ياه  هروس 
.دوش هتخیمآ  يا  هتشون  نخس و  چیه  اب  تشادن  ناکما  هک  دوب  هدش  صخشم  نیعم و  نانچ  نآرق  ياه  هروس  تایآ و  دندوب و  هدرک 

مالک و چیه  هک  تسا  يروط  يدنب  هلمج  بیکرت و  و  تیباذج ، تسالـس ، یناور و  تغالب ، تحاصف ، رظن  زادیجم  نآرق  هوالع ، هب 
هاوگ .تسین  نآرق  اب  هابتشا  لباق  دسرب ، هجرد  نیرت  یلاع  هب  تحاصف  رظن  زا  هچرگ  یمالک  چیه  دوش و  یمن  هبتشم  نآ  اب  يا  هتشون 
چیه درک ، ادیپ  جاور  دش و  زاجم  ثیدح  تباتک  لقن و  هک  یـسابع  روصنم  نامز  رد  دـمآ  دـهاوخ  هک  نانچ  هک  تسا  نیا  انعم  نیا 
جهن رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانخـس  ام  نامز  رد  نینچ  مه  .تسا  هدـشن  طبـض  نآرق  هیآ  کـی  اـب  ثیدـح  کـی  هابتـشا  زا  يا  هنومن 
لباق زگره  یلو  دراد ، رارق  تغالب  تحاـصف و  جوا  رد  ینیریـش  تسالـس و  تحاـصف و  رظن  زا  ربماـیپ ، دوخ  ياـه  هبطخ  هغـالبلا و 

( مالسلا هیلع  ) نانمؤمریما هک  یتایآ  تسین و  نآرق  اب  هابتشا 

335 ص : 

(. ص7 ج6 ، يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نب  دمحم   ) هللا لوسر  نع  هیاورلا  اّولقأو  نآرقلا  اودّرَج  [ 1 - ] 1
(. ص 12 ج3 ، دمحا ، دنسم   ) هوصّلخ وأ  اوضحما  هللا ، باتک  ریغ  ٌباتکأ  هللا ، باتک  وضحما  هللا ، باتک  اوبتکا  [ 2 - ] 2

ص 43. نامه ، هیروبا ، [ 3 - ] 3
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اب هک  يا  هدـنناوخ  ره  دـشخرد و  یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نانخـس  يالبال  رد  یناشخرد  رهوگ  دـننام  هدروآ ، دوخ  ياه  هبطخ  نمض 
.دراذگ یم  قرف  ود  نیا  نایم  دروخرب  نیتسخن  رد  دشاب ، انشآ  برع  مالک  بیکرت 

یعقاو هزیگنا 

.دـشاب یعقاو  هزیگنا  دـناوت  یمن  تسا و  هیـضق  رهاظ  هدـش ، ناونع  ثیدـح  تباتک  رـشن و  عنم  زا  عاـفد  رد  هچ  نآ  دـسر  یم  رظن  هب 
سک نآ  هک  نیا  هلمج  زا  تسا ، هدوب  لیخد  رما  نیا  رد  یـسایس  ياه  هزیگنا  تاظحالم و  یخرب  هک  دهد  یم  ناشن  نئارق  دهاوش و 
ایوگ تسا و  ثیدح  رـشن  عنم  تسایـس  يرجم  نامه  ، (1) درک يریگولج  يرامیب  رتسب  رد  ربمایپ  همان  تیـصو  ندـش  هتـشون  زا  هک 

.(2)! تسا هدوب  یکی  دروم ، ود  ره  رد  فده 

هک نانآ  خـساپ  رد  وا  تشذـگ  هک  نانچ  تسا ، ربمایپ  نارای  زا  یـضعب  هب  باـطخ  مود  هفیلخ  نانخـس  زا  یکی  رما ، نیا  رگید  دـیؤم 
اما مینک ، در  ار  مادک  میریذپب و  امـش  زا  ار  ثیدح  مادک  هک  میناد  یم  ام  اما  هن ، تفگ : ینک ،؟ یم  عنم  راک  نیا  زا  ار  ام  ایآ  دنتفگ 

نایوار هک  نیا  نودب  تسا و  هدرک  یم  دروخرب  یـشنیزگ  لوقنم ، ثیداحا  اب  هفیلخ  هک  دهد  یم  ناشن  نخـس  نیا  .دنناد  یمن  مدرم 
نیا کنیا  .تسناد  یمن  شریذپ  لباق  ار  اه  نآ  ثیداحا  زا  یخرب  دنادب ، وگ  غورد  ار  ءادردلاوبا  ودوعـسم  نب  هللادـبع  دـننام  اه  نآ 

هب لاؤس  نیا  قیقد  خساپ  نتفای  تسناد ؟ یمن  شریذپ  لباق  اوتحم  مادک  اب  ار  ثیداحا  زا  کی  مادـک  هفیلخ  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس 
.دنک یم  کمک  یعقاو  هزیگنا  ندش  نشور 

…

یگرزب زایتما  تیعونمم ، نیا  اب  هک  تسا  هدوب  نیا  روظنم  هتشاد و  یسایس  هزیگنا  همانشخب ، نیا  رودص  هک  دهد  یم  تداهـش  نئارق 
دیق رد  ربمایپ  هک  یماگنه  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما اریز  دنربب ، نیب  زا  دوب ، هدش  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما بیصن  اهزور  نآ  هک  ار 

336 ص : 

ص 120. ثیدح 112 ، باب 82 ، ملعلا ، باتک  ج1 ، يراخبلا ، حیحص  يراخب ، [ 1 - ] 1
ص 69 70. ج1 ، لحنلاو ، للملا  یف  ثوحب  ك.ر : [ 2 - ] 2
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لقن تیعونمم  اـب  .دوب  هدروآ  درگ  دوب ، هتخومآ  فلتخم  باوبأ  رد  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  یقیاـقح  ربماـیپ و  ثیداـحا  دوب ، تاـیح 
.دنام یم  كورتم  اهبنارگ  ثاریم  نیا  ثیدح ،

تابثا هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تیناقح  هک  دوب  یثیداحا  اه  نآ  نایم  رد  دـش ، یم  رـشتنم  شخپ و  ثیداحا  نیا  رگا  رگید  فرط  زا 
! دوش يریگولج  ثیدح  تباتک  طبض و  لقن و  زا  ًالک  هک  دوب  نیا  رتهب  سپ  .دناسر  یم 

تایلیئارسا رشن  هزاجا 

زاب تایلیئارـسا  رـشن  لـقن و  يارب  ار  هار  دـش ، یم  يریگولج  يوبن  ثیدـح  لـقن  زا  تدـش  هب  هک  ناـمز  ناـمه  رد  هک  تسا  بیجع 
دهد یم  ناشن  یخیرات  دـهاوش  دانـسا و  .تخادرپ  یم  تایلیئارـسا  لقن  هب  نامز  نامه  رد  لصألا ، يدوهی  رابحألا  بعک  .دنتـشاذگ 

، تایلیئارـسا نایوار  دـش و  زاب  یمالـسا  تما  ناـیم  رد  تایلیئارـسا  ذوفن  هار  هک  دوب  مود  هفیلخ  تموکح  رـصع  رد  راـب  نیتسخن  هک 
هقباس هفیلخ و  تسایـس  لولعم  اه  نیا  دندز و  تاروت  تایاور  اه و  ناتـساد  رـشن  هب  تسد  دـنتفای و  بسانم  تیلاعف ، يارب  ار  هصرع 

(1) .دوب ربمایپ  نامز  رد  یّتح  تایلیئارسا  هب  وا  یصخش  شیارگ 

ناـگرزب زا  وا   (2) .تفر هنیدـم  هب  نمی  زا  دـش و  ناملـسمباطخ  نب  رمع  تفـالخ  ناـمز  رد  يرجه  هدـجیه  لاـس  رد  راـبحألا  بعک 
هب دورو  زا  سپ  وا  .درک  یم  جـیورت  ار  اه  نآ  دوب و  دـنبیاپ  دوهی  میلاـعت  هب  مه  زاـب  یناملـسم ، زا  سپ  (3) و  دوب باتک  لها  ياملع 

.داد یم  لمع  يدازآ  هراب  نیا  رد  زین  ناناملسم  هب  درک و  یم  شوگ  وا  تایاور  هب  هفیلخ  .تفرگ  رارق  هفیلخ  هجوت  دروم  هنیدم ،

337 ص : 

ص ج1 ، هیبلحلا ، هریسلا  یبلح ، نیدلا  ناهرب  نب  یلع  ص 126127 ; ج3 ، هباحـصلا ، هفرعم  یف  هباغلادسا  ریثا ، نبا  نیدلازع  [ 1 - ] 1
ص 124. ج2 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  ریثک ، نبا  كَوه ; هژاو  ص727 ، ج2 ، راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیش  جاح  ; 372

ص 315 316. ج3 ، هباحصلا ، زییمت  یف  هباصالا  ینالقسع ، رجح  نبا  [ 2 - ] 2
ص 52. ج1 ، ظافحلا ، هرکذت  یبهذ ، دمحم  نیدلا  سمش  [ 3 - ] 3
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زین رمع  درک ، یم  لقن  دوهی )  ) باتک لها  زا  یبلاـطم  دـش و  ناملـسم  رمع  تفـالخ  ناـمز  رد  راـبحألا  بعک  : » دـسیون یم  ریثک  نبا 
زا يرایسب  ور  نیا  زا  دنک ، بذج  ار  وا  تساوخ  یم  زین  تسناد و  یم  قح  ار  اه  نآ  نوچ  درمش ، یم  وکین  ار  وا  تالوقنم  زا  یضعب 

درک و يور  هدایز  تشادـن  شزرا  اه  نآ  زا  يرایـسب  هک  بلاطم  هنوگ  نیا  لقن  رد  زین  وا  دـندرک  ذـخا  وا  زا  يداـیز  بلاـطم  مدرم ،
(1) «. ...دوب لطاب  ًامتح  اه  نآ  زا  یخرب 

دش یم  ارجا  تدش  هب  ثیدح  تباتک  لقن و  تیعونمم  همانشخب  هک  دوب  ینامز  رد  يو ، هب  هفیلخ  صاخ  هجوت  بعک و  لمع  يدازآ 
.دندش ینادنز  مرج  نیا  هب  دندوب و  عونمم  ربمایپ  نانخس  لقن  زا  دوعسم  نب  هللادبع  رذوبا و  نوچ  مه  یگرزب  ياه  تیصخش  و 

« يرادـلا میمت   » تخادرپ راـک  نیا  هب  هک  یـسک  نیتـسخن  .دـش  هدوشگ  مود  هفیلخ  ناـمز  رد  زین  ییوـگ  هصق  باـب  رگید ، فرط  زا 
مارتحا وا  هب  تبـسن  هفیلخ   (3) .داد هزاـجا  يو  هب  هفیلخ  دـیوگب و  هصق  هداتـسیا  مدرم  يارب  اـت  تساوـخ  هزاـجا  هفیلخ  زا  وا   (2) .دوب

(4) .درک یم  دای  هنیدملا » لها  ریخ   » ناونع اب  وا  زا  دوب و  لئاق  یصاخ 

روضح رد  هک  تفرگ  رارق  یهاگیاج  رد  هفیلخ ، تیانع  وترپ  زا  دوب ، هدرک  كرد  ار  ربمایپ  روضح  يدـنا  لاس و  کی  اـهنت  هک  میمت 
هـصق  ) ینارنخـس نارازگزامن  يارب  هعمج  زامن  زا  لبق  هتفه ، ره  هفیلخ ، روتـسد  هزاجا و  اـب  وا  .درک  یم  ینارنخـس  هباحـص  ناـگرزب 

دزاس مهارف  یمرگرس  مدرم  يارب  هلیسونیدب  تساوخ  یم  هک  دش  یم  یشان  اج  نآ  زا  يو  هب  هفیلخ  هجوت  ایوگ   (5) درک یم  ییوگ )
! دنک رپ  ار  ثیدح  لقن  ألخ  و 

338 ص : 

ص17. ج4 ، ریثک ، نبا  ریسفت  ص 123 ; ج2 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  [ 1 - ] 1
دـش و هنیدـم  دراو  ترجه  مهن  لاس  رد  وا  تفر ، یم  رامـش  هب  راـید  نآ  مدرم  دـباع  نیطـسلف و  لـها  بهار  يرادـلا ، میمت  [ 2 - ] 2

(. ص 488 ج1 ، هباحصلا ، زیمت  یف  هباصإلا  ینالقسع ، رجح  نبا   ) دش ناملسم 
ص 448. ج2 ، ءالبنلا ، مالعأ  رَیِس  یبهذ ، ص 190 ; ج1 ، دئاوزلا ، عمجم  یمثیه ، ص 282 ، ج10 ، لامعلازنک ، يدنه ، یقتم  [ 3 - ] 3

ص 238. ج6 ، هباصإلا ، [ 4 - ] 4
ص447. ج2 ، ءالبنلا ، مالعأ  رَیِس  یبهذ ، [ 5 - ] 5
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ثیدح لقن  ترتف  ینامز  هرود 

ناـیم زا  ار  تعدـب  نیا  وا ; .تفاـی  موادـت  .ه ) 101 99) زیزعلادـبع نب  رمع  تفالخ  نامز  اـت  ثیدـح  رـشن  عنم  تسایـس  لاـح  ره  رد 
ادـخ لوسر  ثیدـح  زا  هچ  نآ  دـینیبب  تشون : يا  همانـشخب  یط  درک و  قیوشت  ثیدـح  نیودـت  لقن و  هب  ار  نادنمـشناد  تشادرب و 

هب يا  همان  وا  يراخب ، لقن  هب   (1) دنورب ایند  زا  ثیدح ) نالقان   ) نادنمـشناد دوش و  هابت  ملع  هک  مراد  نآ  میب  اریز  دیـسیونب ، تسه ،
هابت ملع  هک  مراد  میب  نم  اریز  سیونب ، ار  نآ  تسه ، ادخ  لوسر  ثیدـح  زا  هچ  نآ  رگنب  تشون : مزح  نب  رکب  یبا  هب  نومـضم  نیا 

(2) ....دوش یمن  هتفریذپ  ربمایپ  ثیدح  زج  و  دنورب ، ایند  زا  ناثدحم )  ) نادنمشناد دوش و 

اهنت تفرگن و  تروص  یمهم  راک  وا  نامز  رد  دوبن ، لاس  ود  زا  شیب  زیزعلادبع  نب  رمع  تفالخ  نامز  نوچ  دش  هراشا  هک  نانچ  اما 
يرْهُز باهـش  نب  ملـسم  نب  دـمحم  درک ، عمج  ار  ثیداـحا  زیزعلادـبع  نب  رمع  ناـمرف  زا  سپ  هک  یـسک  نیتـسخن  .دوب  راـک  زاـغآ 
تروص یـسابع  هفیلخ  نیمود  یقیناود ، روصنم  رفعجوبا  نامز  رد  ثیدح  نیودت  تباتک و  لقن و  ددـجم  جاور  عقاو  رد  اما   (3) .دوب

هکم رد  حیرُج  نبا  .دندرک  ریسفت  هقف و  ثیدح و  نیودت  هب  عورش  مالسا  ياملع  لاس 143ه  رد  وا  نامز  رد  یبهذ  هتفگ  هب  .تفرگ 
رد نارگید  همَلَـس و  نب  دامح  هبوُرَع و  یبا  نبا  ماـش ، رد  یعازوا  .تشون  ار  أّـطوم »  » باـتک هنیدـم  رد  کـلام  .درک  نیودـت  یباـتک 

فیلأت ار  يزاغم »  » باتک قاحـسإ  نبا  دنتخادرپ ، ثیدـح  يروآ  عمج  نیودـت و  هب  هفوک  رد  يروث  نایفـس  نمی و  رد  رمعم  هرـصب ،
هوزج زا  ار  ملع  ای  دنتفگ  یم  نخس  ظفح  زا  نادنمشناد  نیا ، زا  شیپ  هک  یلاح  رد  ...تشون  ار  یمالک  لئاسم  هقف و  هفینحوبا  درک ،

(4) .دندرک یم  لقن  بترمان  اما  حیحص ، ياه  تشاددای  اه و 

339 ص : 

ص 329. نیودتلا ، لبق  هنسلا  بیطخلا ، جاجع  دمحم  [ 1 - ] 1
ص 114. ، 77 باب ملعلا ، باتک  نامه ، يراخب ، [ 2 - ] 2

ص 30. ثیدحلا ، هیاردو  ثیدحلا  ملع  مظاک ، یچ ، هناش  ریدم  [ 3 - ] 3
ص 261. ءافلخلا ، خیرات  نمحرلادبع ، نیدلا  لالج  یطویس ، [ 4 - ] 4
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ثیدح رشن  عنم  تاعبت  ضراوع و 

…

دنتفر و ایند  زا  ثیدح  نالقان  زا  يرایـسب  لاس 143ه  ات  اریز  دوب ، یگنهرف  گرزب  هعیاض  کی  ثیدـح  نیودـت  لقن و  زا  يریگولج 
زا هچرگ  رگید  فرط  زا  .دـندش  مورحم  یمالـسا  گنهرف  گرزب  عبنم  نیا  زا  ناناملـسم  دـش و  نفد  اه  نآ  ياه  هنیـس  رد  ثیداـحا 

بلق و ندش و  دایز  مک و  بیـسآ  زا  دوب ، اه  هنیـس  رد  نامز  نآ  ات  ثیداحا  نوچ  اما  دـش ، هتـسکش  اه  تیعونمم  نیا  روصنم ، نامز 
ساسا یب  غورد و  بلاطم  هدرک ، هدافتـسا  رازاب  هتفـشآ  نیا  زا  زادرپ ، غورد  رودزم و  يا  هدع  رگید  يوس  زا  .دنامن  نوصم  فیرحت 

، ددرگ دارفا  زا  ندینـش  اه و  هظفاح  هب  رـصحنم  كردـم ; نرق ، کی  زا  شیب  یتقو  اریز  دـندرک ، لقن  لعج و  ثیدـح  تروص  هب  ار 
هب ثیدح  نارازه  هک  دـش  مرگ  نانچ  ثیدـح  رازاب  دیـشکن  یلوط  تهج  نیمه  هب  دـیامنب ، ییاعدا  هنوگ  همه  دـناوت  یم  سک  همه 
هب هچ  نآ  لابرغ و  ار  ثیداحا  یثیدح ، ياه  هعومجم  نیودت  رد  دندش  ریزگان  ناثدحم  هک  يدح  هب  دش ، هداد  تبـسن  ادـخ  لوسر 

فذـح اب  هک  ار  دوخ  حیحـص  باـتک  م256ق )  ) يراخب لیعامـسإ  نب  دـمحم  ًالثم  دـننک ، يروآدرگ  دیـسر ، یم  حیحـص  ناشرظن 
رازه دصـشش  دودـح  نایم  زا  ثیداحا ، تحـص  رد  دوخ  رظن  دروم  ياه  كـالم  اـب  ، (1) تـسا ثیدـح  رازه  راهچ  لماش  تاررکم 

نب  ) ملسم ، (3) مراد ظفح  حیحـص  ریغ  ثیدح  رازه  تسیود  و  حیحـص ، ثیدح  رازه  دـص  تفگ : یم  وا   (2) .درک باختنا  ثیدح 
نیا نم  تفگ : یم  تسا ، تاررکم ) فذـح  اـب   ) ثیدـح رازه  راـهچ  لـماش  مه  وا  حیحـص  هـک  زین  یفوتم 261ق ) يریـشق  جاجح 

نایم زا  ار  حیحص 

340 ص : 

ص 21. حراش ، همدقم  ج1 ، يوونلا ، مامإلا  حرشب  ملسم  حیحص  [ 1 - ] 1
، یلع نب  دمحا  رکبوبا  يدادـغب ، بیطخ  ص7 ; حراش ، همدقم  ج1 ، یعافرلا ، یعامشلا  مساق  خیش  حرش  يراخبلا ، حیحـص  [ 2 - ] 2

ص 8. ج2 ، دادغب ، خیرات 
ص 23. حراش ، همدقم  یعامشلا ، مساق  خیش  ملق  هب  يراخب ، حیحص  حرش  [ 3 - ] 3
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ثیدـح رازه  دصیـس  لماش  شدنـسم  هک  مه  241ق )  ) لبنح نب  دـمحا  . (1) مدرک باختنا  مدوب ، هدینـش  هک  ثیدـح  رازه  دـصیس 
نویلیم و کی  تفگ : یم  م258ق )  ) تارف نب  دمحا   (2) .درک باختنا  ثیدـح  رازه  هاجنپ  دـصتفه و  زا  شیب  نایم  زا  ار  نآ  تسا ،

(3) .مدرک باختنا  ثیدح  رازه  دصناپ  دوخ ، تافیلأت  رد  اه  نآ  نایم  زا  هک  ما  هدرک  تشاددای  ثیدح  رازه  دصناپ 

نآ نایم  زا  و  متشون ، ربمایپ  زا  ثیدح  رازه  دصناپ  دیوگ : یم  ننـس ، فلؤم  یفوتم 275ق ) یناتسجس ، ثعشا  نب  نامیلس   ) دوادوبا
(4) .تسا حیحص  هب  کیدزن  هیبش و  ای  حیحص  هک  مدروآ  درگ  ننس  نیا  رد  ثیدح  دصتشه  رازه و  راهچ  دادعت  اه 

لباق حیحـص و  ثیداحا  هدـش ، هتخانـش  ياهرایعم  اـب  لاـجرلا و  ملع  ثیدـحلا و  هیارد  ملع  وترپ  رد  ناسانـش ، ثیدـح  هراومه  هتبلا 
، هداد خر  هتـشذگ  رد  هک  ییاه  فیرحت  لعج و  نیاربانب  دـنراذگ ، یم  رانک  ار  فیعـض  ثیداـحا  دـننک و  یم  ییاسانـش  ار  داـمتعا 

.دوش یمن  ثیداحا  همه  رابتعا  طوقس  ثعاب 

ثیدح نیودت  رد  هعیش  یماگشیپ 

زا هک  ثیداحا  نیودـت  تباتک و  لقن و  هب  ( مالـسلا مهیلع  ) تیب لها  زا  يوریپ  هب  هکلب  داـهنن ، ندرگ  یگنهرف ، تسایـس  نیا  هب  هعیش 
ار روضح  طابترا و  نیرت  شیب  دوب و  ربمایپ  هب  صخـش  نیرت  کیدزن  هک  ( مالـسلا هیلع  ) یلع .داد  همادا  دوب  هدرک  زاغآ  ربماـیپ  ناـمز 

هنوگچ دندیسرپ : مالسلا ) هیلع  ) یلع زا  .درک  يروآ  عمج  ار  ربمایپ  نانخس  تشاد ، ترضح  نآ  رضحم  رد 

341 ص : 

ص 21. حراش ، همدقم  ج1 ، يوون ، ماما  ملق  هب  ملسم  حیحص  حرش  [ 1 - ] 1
ص 292 293. ج5 ، ریدغلا ، نیسحلادبع ، ینیما ، [ 2 - ] 2

ص97. ج2 ، ظافحلا ، هرکذت  دمحم ، نیدلا  سمش  یبهذ ، [ 3 - ] 3
ص127. ج2 ، نامه ، یبهذ ، [ 4 - ] 4

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 359 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_341_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_341_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_341_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_341_4
http://www.ghaemiyeh.com


ربخ ارم  مدیـسرپ ، یم  يرما  زا  ربمایپ  زا  هاگره  داد : خـساپ  وا  يا ؟ هتفرگ  دای  ثیدـح  ترـضح  نآ  زا  ربمایپ ، رگید  هباحـص  زا  شیب 
یم ار  اه  نآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع درک و  یم  الما  ربماـیپ  هنوگ  نیدـب   (1) .درک یم  نخـس  زاغآ  وا  مدـش  یم  شوماخ  رگا  داد و  یم 

یهقف ثیداحا  لماش  تماما و  صئاصخ  توبن و  ثیراوم  زا  باتک ، نیا  .دمآ  رد  هدش  نیودت  باتک  تروص  هب  جیردت  هب  تشون و 
.تسا هتفر  یم  رامش  هب  اه  نآ  هژیو  مولع  عبانم  زا  هتشاد و  رارق  همئا  رایتخا  رد  هدوب و  یهقف  ریغ  و 

رد يو  دید ، مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  دزن  ار  باتک  نآ  ، (2) دوب نامز  نآ  روهشم  ياهقف  نادنمـشناد و  زا  هک  هبیتع » نب  مکح   » يزور
دروم هلئـسم  هب  طوبرم  ثیدـح  هداد  ناشن  يو  هب  ار  باتک  نآ  ترـضح  دوب ، هدرک  ادـیپ  رظن  فالتخا  رقاـب  ترـضح  اـب  يا  هلئـسم 

همئا و قیرط  زا  باتک  نیا  ثیداـحا   (3) .تسا ادـخ  لوسر  يالما  یلع و  طـخ  نیا ، دومرف : درک و  هئارا  يو  هب  نآ ، رد  ار  فـالتخا 
ناونع هب  نآ  زا  هدش و  لقن  هعیـشلا ، لئاسو  رد  اهدعب  زین  هعبرا و  بتک  رد  هدیـسر و  هعیـش  مدقتم  ناثدـحم  تسد  هب  اه ، نآ  تاور 

(4) .تسا هدش  دای  یلع » باتک  »

، دـش وا  یـشنم  ترـضح ، نآ  تفالخ  رـصع  رد  هک  یلع  نارادتـسود  زا  یکی  عفاروبا ; مالـسلا ،) هیلع  ) یلع زا  ریغ  ربمایپ  هباحـص  زا 
، هزور زامن ، دـننام  یمالـسا  هقف  فلتخم  باوبأ  رد  صوصخم  ننـس  ماکحا و  تشون و  ایاضقلاو » ماـکحألاو  ننـسلا   » ماـن هب  یباـتک 

مینادب مالـسلا )) هیلع  ) یلع باتک  زا  دعب   ) ثیدح باتک  نیتسخن  ار  باتک  نیا  ام  رگا   (5) .دروآ درگ  ار  تاعجارم  و  جـح ، تاکز ،
نآ میناوت  یم  هدش ، نیودت  هباحص  زا  یکی  طسوت  هک 

342 ص : 

ص 170. نامه ، یطویس ، [ 1 - ] 1
ص 311. ج9 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  ریثک ، نبا  ص 329 ; ج2 ، همئألا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرأ ، [ 2 - ] 2

، مالسإلا نونفو  هعیـشلا  نسح ، دیـسلا  ردصلا ، رفاذع ; نب  دمحم  همجرت  ص 255 ، هعیشلا ، یفنصم  ءامسا  تسرهف  یـشاجن ، [ 3 - ] 3
ص 65.

رثا رد  یهقف ، فـلتخم  باوـبأ  رد  ار  ثیداـحا  نـیا  ياـه  هنوـمن  یجناـیم ، يدـمحا  یلع  هللا  تـیآ  موـحرم  قـقحم ، داتــسا  [ 4 - ] 4
.تسا هدرک  لقن  ص 71 88 ) ج1 ،  ) لوسرلا بیتاکم  دوخ ، گنسنارگ 

ص 4. نامه ، یشاجن ، [ 5 - ] 5
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.تسا هدش  نیودت  نایعیش  زا  یکی  طسوت  هک  مینادب  زین  عون  نیا  زا  یهقف  باتک  نیتسخن  ار 

یمالـسا ثیداحا  لـقن  طبـض و  هب  ثیدـح ، تباـتک  لـقن و  ترتف  نارود  ناـمه  رد  هعیـش  ناگدنـسیون  ناثدـحم و  عفاروبا ، زا  سپ 
نامز زا  همانرب  نیا  .دـندومن  ظفح  نامز  تافآ  رگید  فیرحت و  دربتـسد  زا  ار  موصعم  نایاوشیپ  ثیداحا  قیرط ، نیا  زا  دـنتخادرپ و 

هب درک ، ادیپ  یناشخرد  تفرشیپ  ( مالسلا هیلع  ) رقاب ترضح  نامز  رد  تشاد و  همادا  مجنپ  ياوشیپ  نامز  ات  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما
هتـسجرب نادرگاش  نارای و  زا  مادکره  ثیدح ، نیودت  يروآ و  عمج  رب  ینبم  زیزعلادـبع  نب  رمع  روتـسد  رودـص  ماگنه  هک  يروط 

.دنتشاد ظفح  رد  ار  ثیدح  نارازه  مجنپ ، ياوشیپ 

ياوشیپ هتسجرب  نادرگاش  زا  يزراب  هنومن  تلیضف ، اب  هیاپدنلب و  رایسب  نایوار  هعیش و  گرزب  ياه  تیـصخش  زا  ملـسم » نب  دمحم  »
)و مالسلا هیلع  ) رقاب ماما  رـضحم  هب  هتـسویپ  هنیدم ، رهـش  رد  تماقا  لاس  راهچ  یط  دوب و  هفوک  لها  وا  .تسا  ثیدح  هقف و  رد  مجنپ 

یم يو  .تخودنا  یم  اه  هرهب  گرزب  ياوشیپ  ود  نآ  رـضحم  زا  دش و  یم  بایفرـش  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  تمدخ  هب  وا  زا  دـعب 
: دیوگ

زا ثیدح  رازه  یس  هک  يروط  هب  مدینش ، یم  باوج  مدیسرپ و  یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  دیـسر ، یم  مرظن  هب  هک  یعوضوم  ره 
(1) .متفرگ ارف  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  ثیدح  رازه  هدزناش  مجنپ و  ماما 

زا هک  دوب  يا  هلئـسم  دصراهچ  خساپ  ایوگ  هک  دوب  هدرک  فیلأت  هلئـسم ) دصراهچ  « ) هلئـسم هئامعبرا   » مان هب  یباتک  ملـسم  نب  دمحم 
(2) .دوب هدینش  مشش  مجنپ و  ياوشیپ 

زا هدافتـسا  يارب  دوب و  هفوک  لها  زین  وا  .تسا  یفعُج » دـیزی  نب  رباج  ( » مالـسلا هیلع  ) رقاب ماما  بتکم  ناـگتفای  تیبرت  زا  رگید  یکی 
ماما رضحم 

343 ص : 

هب فورعم  ) لاجرلا هفرعم  رایتخا  یـسوط ، خیـش  ص 201 ; يرافغ ، ربکا  یلع  قیلعت : حیحـصت و  صاـصتخالا ، دـیفم ، خیـش  [ 1 - ] 1
(. هرامش 276  ) ص 163 يوفطصم ، نسح  قیلعت : حیحصت و  یشک ) لاجر 

ص 62. مالسإلا ، ردص  یف  هعیشلا  اوفلؤم  نیسحلادبع ، دیس  نیدلا ، فرش  [ 2 - ] 2
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لئاـن یملع  یلاـع  بتارم  هب  مجنپ ، ياوـشیپ  ضیفرپ  بتکم  زا  هدافتـسا  وـترپ  رد  درک و  ترجه  هنیدـم  رهـش  هب  مالـسلا ) هـیلع  ) رقاـب
ياوشیپ راشرـس  ياه  شناد  مولع و  زا  هدافتـسا  اـب  وا   (1) .دوب هدینـش  رقاب  ماما  زا  هک  دوب  ثیدـح  رازه  داتفه  ظفاح  رباج ، .دـیدرگ 

يروآ عمج  ثیدح و  نیودت  هلئسم  هب  نایعیـش  هجوت  رب  يرگید  دهاش  هک  تشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  يددعتم  راثآ  بتک و  مجنپ ،
(2) .دنا هتسناد  باتک  تشه  هب  غلاب  ار  رباج  یملع  راثآ  .تسا  یمالسا  فراعم 

لقن ترضح  نآ  زا  ثیدح  شش  یس و  تسیود و  رازه و  دادعت  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  هتـسجرب  نادرگاش  زا  نیعا ، نب  هرارز  زین  و 
(3) .تسا هدرک 

نارذگ و شوخ  شایع و  يدرم  دیزی  .دمآ  راک  يور  کلملادبع » نب  دیزی  «، » زیزعلادبع نب  رمع   » گرم زا  سپکلملادـبع  نب  دـیزی 
راودا نیرت  کیراتو  نیرت  هایـس  زا  یکی  وا  تفالخ  مایا  ور  نیا  زا  دوبن ، دـنبیاپ  ینید  یقالخا و  لوصا  هب  هجوچیه  هب  دوب و  یلابُا  ال 
قافتا یمالـسا  هعماج  رد  یناشخرد  هثداح  چیه  يزوریپ و  حتف و  چیه  يو  تموکح  نامز  رد  .دور  یم  رامـش  هب  هیما  ینب  تموکح 

.داتفین

یلوبقم هفایق  هدـنبیرف و  رهاـظ  يارو  رد  ار  دوخ  تیهاـم  یقیقح و  هرهچ  دوب ، دـهعیلو  زیزعلادـبع  نب  رمع  تفـالخ  ناـمز  رد  هک  وا 
ور مدرم  لابقتـسا  اب  تسخن  وا  تفالخ  تهج  نیمه  هب  .دوب  هدرک  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  یمومع  راکفا  رذـگهر  نیا  زا  هدـناشوپ و 

.داد دهاوخ  همادا  ار  نیشیپ  هفیلخ  همانرب  هک  درک  مالعا  يراد  مامز  ياهزور  نیتسخن  رد  يو  هک  نآ  هصاخ  دش ، ور  هب 

رمع نامز  رد  ار  تلادع  قح و  يارجا  نیریش  معط  هک  یمدرم  يارب  هدعو ، نیا 

344 ص : 

ص 66. باتک ، نامه  دیفم ، خیش  ص 194 ; باتک ، نامه  یسوط ، خیش  [ 1 - ] 1
مالسإلا ص 36. ردص  یف  هعیشلا  اوفلؤم  نیدلا ، فرش  [ 2 - ] 2

ص147. ج7 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  یئوخ ، يوسوم  مساقلاوبا  دیس  هللا ) تیآ  [ ) 3 - ] 3
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لدبم راظتنا  نیا  هک  دیشکن  یلوط  یلو  دوب ، یـشخبدیما  دیون  دندوب ، هدیـشچ  هاتوک ) یتدم  رد  یبسن و  روط  هب  ول  و   ) زیزعلادبع نب 
زا چوپ  همه  اه  هدعو  دش و  ضوع  همانرب  تشذگ ، يو  يراد  مامز  زا  یحابـص  دنچ  هک  نآ  زا  سپ  اریز  دیدرگ  يدـیمون  سأی و  هب 

! دمآرد بآ 

نیغورد تداهش 

اب دـنک ، هئربـت  یفارحنا  هاـنگ و  هنوـگره  زا  ار  دوـخ  هک  نآ  يارب  دراذـگب و  دوـخ  ياوراـن  لاـمعا  رب  یـشوپرس  هک  نآ  يارب  دـیزی 
تداهـش هدـع  نیا  دـنهدب ، تداهـش  نایـصع  هانگ و  زا  وا  تینوصم  هب  ات  دومن  راداو  ار  نادرمریپ  لاجر و  زا  رفن  لـهچ  یتادـیهمت ،

(1)! تسین افلخ  هجوتم  یباذع  باسح و  هنوگ  چیه  هک  دنداد 

هب دوخ  تموکح  تیبـثت  روظنم  هب  هیما  ینب  هنارّوزم  ياـه  تسایـس  زا  يا  هشوگ  هکلب  دوبن ، یگداـس  نیا  هب  هدـع  نیا  تداهـش  هتبلا 
هک دندوب  هدروآ  دوجو  هب   (2)« هئجرم  » دننام يرکف  تیعمج  کی  دوخ ، یـسایس  دصاقم  نیمأت  يارب  هیما  ینب  اریز  تفر ، یم  رامش 

.دوب نید  ششوپ  ریز  يوما  تموکح  ياه  هیاپ  تیبثت  يارب  يا  هلیسو  اه  نآ  يرکف  تیلاعف 

دـض لامعا  ینید ، تاهیجوت  اهریـسفت و  هلـسلس  کی  اـب  دـندوب ، هدـمآ  رد  يوما  تموکح  مادختـسا  هب  هک  اـه ، تیعمج  هنوگ  نیا 
! دندرک یم  هیجوت  ار  يوما  ناراد  مامز  یمالسا 

: دسیون یم  يرَوَنید » هبیُتق  نبا  »

نب رمع  شور  قبط  تفالخ ، هب  ندیـسر  زا  سپ  رگا  تشاد و  تیبوبحم  شیرق  نایمرد  دوخ ، هدنبیرف  قالخا  رطاخ  هب  ًاءادـتبا  دـیزی  »
راظتنا فالخرب  يو  یلو  دندرک ، یمن  تیاکش  وا  زا  مدرم  درک ، یم  راتفرزیزعلادبع 

345 ص : 

ص 246. ءافلخلا ، خیرات  یطویس ، [ 1 - ] 1
اب ار  یمالـسا  دـض  لامعا  ناهانگ و  زا  کی  چـیه  دنتـسناد و  یم  یبلق  داقتعا  زا  ترابع  ار  نامیا  هک  دـندوب  يا  هقرف  هئجرم  [ 2 - ] 2

! دنتسناد یمن  یفانم  نامیا 
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جوم وا  راـتفر  .تفرگ  شیپ  رد  ار  دـیلو  شردارب  بولطماـن  راـتفر  ًاـنیع  داد و  شور  رییغت  یلک  هب  تردـق ، هب  ندیـسر  زا  سپ  همه ،
هب يا  هزادنا  هب  دیزی  .دنزاس  رانکرب  تفالخ  زا  ار  وا  دـنتفرگ  میمـصت  مدرم  هک  يروط  هب  تخیگنارب ، وا  دـضرب  ار  ناناملـسم  ترفن 

.دندرک ضارتعا  وا  لامعا  هب  زین  هیما  ینب  زا  يا  هدع  شیرق و  زا  یهورگ  یتح  هک  دوب  انتعا  یب  مدرم  ياه  هتساوخ  قوقح و 

دوزفا و دوخ  يریگ  تخـس  تنوشخ و  رب  دیامن ، رظن  دـیدجت  دوخ  شور  رد  هداد  شوگ  مدرم  ياهداقتنا  هب  هک  نآ  ياج  هب  دـیزی ،
دمحم  » دوخ يومع  هب  درک و  مهتم  اتدوک  شروش و  یمومع و  مظن  رد  لالخا  هب  ار  هیما  ینب  ناگرزب  شیرق و  فارـشا  زا  يا  هدـع 

نآ دمحم  هاگ  نآ  دندنام ، نادنز  رد  لاس  ود  بیرق  هدع ، نیا  .دـنکفا  نادـنز  هب  هدومن  تشادزاب  ار  اه  نآ  داد  روتـسد  ناورم ،» نب 
! دیناسر لتق  هب  ار  همه  دومن و  مومسم  رهز  هلیسوهب  ار  اه 

لاوما تفرگ و  نانآ  زا  همیرج  يدایز  غلابم  هک  نآ  زا  سپ  درک و  ریگتسد  ار  شیرق  لاجر  زا  رفن  یـس  دادعت  هدع ، نیا  زا  ریغ  دیزی 
دارفا هک  يروط  هب  درک ، طقاس  یتسه  زا  داد و  رارق  تخس  هجنکش  رازآ و  دروم  ار  نانآ  دومن ، هرداصم  ار  ناشتالغتسم  ییاراد و  و 
هکلب درکن ، افتکا  مه  نیا  هب  دـیزی  .دـندرب  یم  رـس  هب  یتسد  گنت  رقف و  اب  هدـش  هدـنکارپ  طاقن  ریاس  ماش و  رانک  هشوگرد و  روبزم 
(1) «! دندیشک راد  هب  تموکح ، نافلاخم  نایشروش و  اب  يراک  مه  ماهتا  هب  دنتشاد ، سامت  نانآ  اب  هک  ار  یناسک  مامت  داد  روتسد 

رامق زاوآ و  زاس و 

یم شوگ  ارَعُش  دئاصق  برع و  میدق  ناعاجش  ياه  ناتـساد  اه و  گنج  رابخا  هب  شیوخ  تغارف  تاقوا  رد  هیما  ینب  نیـشیپ  يافلخ 
دئاصق و ياج  زاوآ  زاس و  کلملادبع » نب  دیزی   » هلمج نآ  زا  يدعب و  يافلخ  نامز  رد  یلو  دنداد ،

346 ص : 

ص125. ج2 ، هسایسلا ، همامإلا و  [ 1 - ] 1
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جیار زاوآ  زاس و  یگنج ، ياـه  ناتـساد  ارعُـش و  یـسامح  دـئاصق  ياـج  هب  تفـالخ ، راـبرد  هنابـش  ياـه  مزب  رد  تفرگ و  ار  راعـشا 
.دیدرگ

کلملادبع نب  ماشه 

دیشوک و یم  يدابآ  نارمع و  تورث و  يروآ  عمج  رد  وا  . (1) دوب رونخس  محر و  یب  رگمتس ، روسج ، نشخ ، لیخب ، يدرم  ماشه ;
نارود رد  دوب ، ریگ  تخـس  هفطاع و  یب  یـصخش  يو  هک  اج  نآ  زا  نکل  تفای ; قنور  یتسد  عیانـص  زا  یـضعب  شتفالخ  ناـمز  رد 
نواعت يراکوکین و  مسر  تفر و  لاوز  هبور  هعماج  رد  یناـسنا  فطاوع  تاـساسحا و  دـش و  تخـس  مدرمرب  یگدـنز  وا ، تموکح 

(2)! درک یمن  کمک  يزوسلد و  يرگید  هب  تبسن  سک  چیه  هک  يروط  هب  دش ، هدیچرب 

فرحنم دساف و  رصانع  ذوفن 

قالخا و هدومن  میـسرت  یبوخ  هب  ار  یمالـسا  هعماج  زور  نآ  یـسایس  یعاـمتجا  عضو  فورعم ، دنمـشناد  خروم و  یلعریما ،» دیـس  »
: دنک یم  حیرشت  ینشور  وحن  هب  ار  ماشه  راتفر 

ار یلخاد  ياه  تضهن  اه و  بوشآ  هک  تفای  رارقتسا  ینامز  وا  تفالخ  نکل  دیسر ; ماشه  شردارب  هب  تفالخ  مود ، دیزی  گرم  اب  »
تلود هب  رزخ  نمکرت و  لیابق  لامش ، فرط  زا  نامز ، نآ  رد  اریز  تخاس ، شوماخ  ار  یجراخ  ياه  گنج  شتآ  دومن و  بوکرس 

ياه هیاپ  نتسکش  مهرد  يارب  تامدقم  نتخاس  مهارف  مرگرس  هنایفخم  یسابع  ناربهر  قرش ، رد  و  دندروآ ، یم  دراو  راشف  يزکرم 
.دوب هدش  روهلعش  دندوب ، كاب  یب  ریلد و  یمدرم  هک  جراوخ ، هنیک  مشخ و  شتآ  زین  روشک  لخاد  رد  .دندوب  يوما  تموکح 

هتشک یلخاد  ياه  گنج  رد  ای  برع ، ناناوج  نیرتهب  اه ، شکمشک  نیا  رد 
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هب یلبق  هفیلخ  هک  يا  هناروکروک  نانیمطا  رثا  رد  اریز  دنتـشگ ، تفالخ  دـساف  رابرد  تداسحو  ینیبدـب  تسایـس  ینابرق  ای  دـندش و 
زجع و رطاـخ  هب  ار  مدرم  هک  دوب  هداـتفا  یتسیاـشان  هاوـخدوخ و  دارفا  تسد  هب  تردـق  تموـکح و  تشاد ، دوـخ  ناـیرابرد  ارزو و 

.دندوب هتخاس  رفنتم  روشک ، هرادا  ءوس  دوخ و  یناوتان 

ياه تیلوئـسم  فیاظو و  هب  يزوس ، لد  تمه و  لامک  اب  هک  دـندوب  يرامـش  تشگنا  ناـشخرد  ياـه  هرهچ  گرزب و  لاـجر  هتبلا 
نایرابرد نایمرد  هدـش و  غورف  مک  تسـس و  مدرم ، نایمرد  نییآ  نید و  هب  تبـسن  يزوس  لد  یلو  دـندرک ، یم  لـمع  دوخ  نیگنس 

.دنتشادن یفده  چیه  دوخ ، عفانم  نیمأت  زج  هک  دندوب  يرصانع  ًامومع  نانآ  اریز  دوب ، لاوز  هب  ور  تموکح  هب  هتسباو  لماوعو 

نیا زا  دهدب ، تاجن  ندش  قرغ  زا  ار  تموکح  لزلزتم  یتشک  هک  دوب  ییاناوت  يوزاب  دـنمزاین  یمالـسا  هعماج  ریطخ ، رـصع  نآ  رد 
ره زا  ار  یمالـسا  هعماج  هک  یتالکـشم  اه و  يراوشد  اب  نآ ، وترپ  رد  دناوتب  هک  دوب  دنمزاین  یتایـصوصخ  ایازم و  هب  ماشه  ًاعبط  ور 

.دنک هلباقم  دوب ، هدرک  هطاحا  فرط 

ماش رد  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 

، دـش هیفـصت  كاپان  رـصانع  زا  تفالخ  رابرد  ماشه  نامز  رد  اریز  تسین ، یکـش  دوب ، دـیزی )  ) یلبق هفیلخ  زا  رتهب  ماشه  هک  نیا  رد 
هتـساریپ دـندوب ، هعماج  رابرـس  هک  یلیفط  دارفا  دوجو  زا  هعماج  دـیدرگ و  یـسوهلاوب  يرـس و  کبـس  نیزگ  ياج  ینیگنـس  راقو و 

.تشگ

ياهدوبمک زا  یضعب  تفای و  لخب  هبنج  يو  ياه  ییوج  هفرص  دیسر و  تنوشخ  دحرس  هب  ماشه ، هزادنا  زا  شیب  يریگ  تخس  یلو 
سک چـیه  هب  ور ، نیا  زا  دوب ، نیبدـب  كاکـش و  دبتـسم و  رکف و  هاتوک  يدرف  وا  اریز  درک ، رتدـب  ار  عاضوا  يو  یناسنا  یقـالخا و 

دش یم  لسوتم  یسوساج  هناراکم و  تایلمع  هب  دش ، یم  هدیچ  وا  دضرب  هک  ییاه  هئطوت  ندرک  یثنخ  يارب  هکلب  درک ، یمن  دامتعا 
ینیبدب نیا  .درب  یم  نیب  زا  ار  روشک  لاجر  نیرتهب  نظ ، ءوس  ییوگدب و  کی  اب  دوب ، يرواب  دوز  مدآ  هک  اج  نآ  زا  و 
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راـب هب  یخلت  هداـعلا  قوـف  جـیاتن  اـه ، ناتـسرهش  ماـکح  ناـیاورنامرف و  دـح  زا  شیب  یلاوـتم و  بصن  لزع و  هک  دـش  ثعاـب  یطارفا 
(1) «. دروآ

ماش رد  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 

.دشاب یم  ماش  هب  ترضح  نآ  ترفاسم  مجنپ ، ياوشیپ  راختفارپ  یگدنز  مهم  ثداوح  زا  یکی 

رقاب ماما  هداعلا  قوف  تیعقوم  تیبوبحم و  زا  هشیمه  دوب ، مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  رـصاعم  يافلخ  زا  یکی  هک  کلملادـبع ، نب  ماـشه 
ذوفن شرتسگ  عنام  درک  یم  شالت  هراومه  دـنناد ، یم  ماما  ار  ترـضح  نآ  مجنپ ، ياوشیپ  ناوریپ  تسناد  یم  نوچ  دوب و  كان  میب 

.ددرگ ترضح  نآ  ناوریپ  شیازفا  يونعم و 

ادـخ هناخ  تراـیز  هب  مالـسلا ») هیلع  ) دـمحم نب  رفعج   » دوخ یمارگ  دـنزرف  هارمه  ( مالـسلا هیلع  ) رقاـب ماـما  هک  اـه  لاـس  زا  یکی  رد 
تلیضف رد  ینانخس  ناناملسم  زا  یعمجم  رد  مالسلا ) هیلع  ) قداص ترضح  جح ، مایا  رد  .دش  جح  مزاع  زین  ماشه  دوب ، هدش  فرشم 

ماما دوجو  هتـسویپ  هک  ماشه ، .دیـسر  ماشه  شوگ  هب  نارومأم  طسوت  هلـصافالب  هک  دومرف  نایب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  تماـما  و 
یتاظحالم هب  انب  دـیاش  یلو  دروخ ، ناکت  تدـش  هب  نخـس  نیا  زا  درک ، یم  یقلت  دوخ  تموکح  يارب  يرطخ  ار  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب

( قـشمد  ) دوـخ تختیاـپ  هب  هک  نآ  ضحم  هب  نکل  دـشن ، ترـضح  نآ  دـنزرف  و  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما ضرعتم  جـح  مسارم  ياـنثا  رد 
.دنک ماش  هناور  ار  مالسلا ) امهیلع  ) دمحم نب  رفعج  شدنزرف  رقاب و  ماما  داد  روتسد  هنیدم  مکاح  هب  تشگزاب ،

خر هب  ار  دوخ  يرهاظ  تمظع  هک  نیا  يارب  ماشه  .دـش  قشمد  دراو  هتفگ ، كرت  ار  هنیدـم  دوخ  دـنمجرا  دـنزرف  هارمه  ریزگان  ماما 
زور هس  نیا  رد  مه  دیاش  دادن ! تاقالم  هزاجا  زور  هس  دهاکب ، ترضح  نآ  ماقم  زا  دوخ  لایخ  هب  ًانمض  دشکب و  ماما 
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رد ( مالـسلا هیلع  ) ماـما ماـقم  تیعقوم و  زا  هک  دزیرب  یحرط  هچ  دوش و  ور  هب  ور  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما اـب  هنوگچ  هک  دوـب  رکف  نیا  رد 
!؟ دوش هتساک  مدرم  راظنا 

؟ تسا یناسک  هچ  ِنآ  زا  یئاهن  تموکح 

ار وا  نم  دـش ، رالات  دراو  یلع  نب  دـمحم  هک  یتقو  تفگ : شنایابرد  هب  وا  ماـشه ، راـبرد  هب  مالـسلا ) هیلع  ) رقاـب ماـما  دورو  زا  شیپ 
ار وا  يرگید  زا  سپ  یکی  زین  امـش  مدـش ، تکاس  دیـسر و  نایاپ  هب  نم  نانخـس  هک  یتقو  داد ، مهاوخ  رارق  شهوکن  داقتنا و  دروم 

هراشا اب  داهن ، رـصق  رالات  رد  ماگ  رقاـب  ماـما  هک  یتقو  .داد  ترـضح  نآ  هب  دورو  هزاـجا  سپـس  .دـیهد  رارق  تمـالم  داـقتنا و  دروم 
، تسشن وا  هزاجا  نودب  درکن و  مالس  هفیلخ  ناونع  هب  وا  هب  ترضح  هک  نیا  زا  ماشه  .تسشن  درک و  مالس  نارـضاح  همه  هب  تسد ،
اب دنکفا و  یم  هقرفت  فالتخا و  ناناملسم  نیب  نادناخ ، امش  زا  یکی  هراومه  یلع ،! نب  دمحم  يا  : » تفگ دش و  نیگمشخ  تدش  هب 

داریا لیبق  نیا  زا  هناخاتـسگ  ینانخـس  و  ...تسا » مدرم  ماما  وا  دنک  یم  نامگ  دناوخ و  یم  ارف  دوخ  تماما  هب  ار  مدرم  كدـنا ، ملع 
همه هک  یتقو  .دـندوشگ  تمالم  شهوکن و  هب  نابز  يرگید  زا  سپ  یکی  رـضاح  نایرابرد  دیـسر ، نایاپ  هب  وا  نانخـس  یتقو  .درک 

ار امش  ناینیشیپ  دنوادخ  دنرب ،!؟ یم  تمـس  مادک  هب  ار  امـش  دیور و  یم  اجک  هب  مدرم ،! دومرف : تساخ و  اپ  هب  ماما  دندش ، تکاس 
، دیراد رذـگدوز  یهاشداپ  کلم و  امـش  رگا  درک ، دـهاوخ  تیادـه  ام  هلیـسوهب  زین  ار  امـش  ناگدـنیآ  درک و  تیادـه  ام  هلیـسوهب 
هک میتسه  تبقاع  لها  نامه  ام  اریز  دوب  دهاوخن  یهاشداپ  کلم و  چیه  ام  تموکح  زا  دعب  دوب و  دهاوخ  ام  نآ  زا  هدنیآ  تموکح 

(2) . (1) نیقتملل هبقاعلاو  دیامرف : یم  نانآ  هرابرد  لاعتم  دنوادخ 

يزادناریت هقباسُم 

عمجم نادنمشناد و  املع و  شرورپ  نوناک  ماشه ، تموکح  رابرد  رگا 
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رابرد هک  اج  نآ  زا  یلو  دهدب ، لیکشت  هرظانم  ثحب و  سلجم  هدومن  توعد  ار  هتـسجرب  نادنمـشناد  تشاد  ناکما  دوب ، نانادنخس 
نایوگ هحیدـم  نایارـس و  ناتـساد  ارعـش و  دوب و  یلاخ  ینادنمـشناد  نینچ  دوجو  زا  ماشه  هلمج  زا  يوما  ناراد  مامز  بلغا  ِتفالخ 
هرظانم هزرابم و  هار  زا  رگا  تسناد  یم  یبوخ  هب  اریز  داتفینیـسلجم ، نینچ  لیکـشت  رکف  هب  ماشه  دـندوب ، هتفرگ  ار  ملع  لاجر  ياـج 
تفرگ میمصت  تهج  نیا  زا  دمآ و  دنهاوخنرب  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  اب  هرظانم  هدهعزا  وا  نایرابرد  زا  کی  چیه  دوش ، دراو  یملع 

ملسم وا  يزوریپ  شرظن  هب  هک  دوش  دراو  يرگید  هار  زا 

.دوب

دهدب تکرش  هقباسم  نآ  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هداد  بیترت  يزادناریت ! هقباسم  کی  تفرگ  میمـصت  ماشه  بجعت  لامک  اب  يرآ 
هب مالـسلا ) هیلع  ) ماما دورو  زا  شیپ  تهج  نیمه  هب  دـنک ! هولج  کچوک  مدرم  رظن  رد  ماما  هقباسم ، رد  تسکـش  هطـساو  هب  هکلب  ات 

دش و سلجم  دراو  ( مالـسلا هیلع  ) رقاب ماما  .دندرگ  يزادناریت  لوغـشم  هدرک  بصن  يا  هناشن  تشاداو  ار  نایرابرد  زا  يا  هدع  رـصق ،
رگید نم  دومرف : ترـضح  دییامن ؟ تکرـش  يزادناریت  هقباسم  رد  دیلیام  ایآ  تفگ : نینچ  درک و  ماما  هب  ور  ماشه  .تسـشن  یکدـنا 
ماـما هدروآ و  تسد  هب  یبوـخ  تصرف  درک  یم  لاـیخ  هـک  ماـشه  .راد  روذـعم  ارم  تـسا ، هتـشذگ  میزادـناریت  تـقو  ما و  هدـش  ریپ 

زا یکی  هب  نامز ، مه  داد و  دـنگوس  ار  يو  درک و  يراشفاپ  رارـصا و  تسا ، هداد  رارق  تسکـش  یمدـق  ود  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب
يریت تفرگ و  ار  نامک  درب و  تسد  ( مالـسلا هیلع  ) ماما .دهدب  ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  نامک  ریت و  هک  درک  هراشا  هیما  ینب  ناگرزب 

نیا درک و  اهر  تشاذـگ و  نامک  هب  ار  مود  ریت  هاگ  نآ  دز ! فدـه  بلق  هب  تسرد  ار  ریت  درک و  يریگ  هناشن  داهن و  نامک  هّلچ  رد 
هک دومن  باترپ  ریت  ُهن  بیترت  نیمه  هب  درک و  تباـصا  مود  ریت  هب  زین  موس  ریت  تفاکـش ! ار  نآ  تسـشن و  یلبق  ریت  هبوچ  رد  ریت  راـب 

! دروخ یلبق  ریت  هبوچ  هب  مادکره 

شیاه باسح  هک  ماشه  .تخیگنارب  ار  همه  نیسحت  باجعا و  هداد  رارق  ریثأت  تحت  تدش  هب  ار  نارضاح  زیگنا ، تفگـش  لمع  نیا 
هدمآ رد  بآ  زا  طلغ 
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دمآرـس وـت  رفعجاـبا ! يا  وـت  رب  نیرفآ  تـفگ : راـیتخا  یب  تـفرگ و  رارق  ریثأـت  تـحت  تخـس  دوـب ، هدـش  بآ  رب  شقن  شا  هـشقنو 
ماما سپس  .تفر  ورف  رکف  هب  يا  هظحل  دنکفا و  ریز  هب  رس  هاگ  نآ  ما !؟ هدش  ریپ  یتفگ  یم  هنوگچ  یتسه ، مجع  برع و  نازادناریت 

هب ور  درک و  مارتحا  لیلجت و  هداعلا  قوف  داد و  ياج  دوخ  رانک  صوصخم  هاگیاج  رد  ار  شردـق  یلاع  دـنزرف  و  مالـسلا ) هیلع  ) رقاـب
تسا هداد  دای  وت  هب  یسک  هچ  ار  يزادناریت  نیا  تسا ، مجع  برع و  رب  يرورس  هتسیاش  وت  دوجو  وترپ  زا  شیرق  تفگ : درک و  ماما 
یناوج ماـیا  رد  زین  نم  دـنراد ، تداـع  راـک  نیا  هب  هنیدـم  لـها  هک  یناد  یم  دومرف : ترـضح  يا ؟ هتفرگارف  ار  نآ  یتدـم  هچ  رد  و 

.متفریذپ راچان  هب  يدرک  رارصا  وت  نوچ  زورما  مدرک ، اهر  ار  نآ  دعب  یلو  مدوب ، مرگرس  راک  نیا  هب  یتدم 

مامتا  » و نید » لامکا  ، » نادناخ ام  دومرف : ماما  دراد ؟ تراهم  يزادـناریت  رد  وت  دـننام  زین  قداص ) ترـضح   ) رفعج ایآ  تفگ : ماشه 
نینچ زا  نیمز  زگره  میرب و  یم  ثرا  هب  رگیدـکی  زا  تیالو  تماما و  هدـمآ ،  (1)« مُکَنیِد ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  موَـیلا   » هیآ رد  هک  ار  تمعن »

(2) .دنام یمن  یلاخ  تجح )  ) يدارفا

نایحیسم فقسا  اب  هرظانم 

ياوشیپ هک  نآ  زا  شیپ  قاـفتا ، نسح  زا  یلو  دوبن ، يدـعاسم  طـیحم  مجنپ  ياوـشیپ  یملع  تمظع  زاربا  يارب  ماـشه  راـبرد  هچرگ 
ماقم تمظع و  یفرعم  مدرم و  راکفا  نتخاس  رادیب  يارب  ماما  هک  دمآ  شیپ  یبسانم  رایسب  تصرف  دیوگ ، كرت  ار  قشمد  رهش  مجنپ 

یمهم زیواتـسد  ماشه  دوب : رارق  نیا  زا  ارجاـم  .تخاـس  بلقنم  ار  ماـش  یمومع  راـکفا  دومن و  هدافتـسا  نآ  زا  یبوخ  هب  دوخ ، یملع 
ماما هک  یماگنه  .درک  تقفاوم  هنیدـم  هب  وا  تعجارم  اـب  ریزگاـن  تشادـن ، تسد  رد  مجنپ  ماـما  هاگـشیپ  هب  رت  شیب  تراـسج  يارب 

جراخ تفالخ  رصق  زا  دوخ  یمارگ  دنزرف  هارمه 
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ّتلع ناـنآ و  عـضو  زا  ماـما  .دـندوب  هتـسشن  همه  هک  دـیدرگ  ور  هـب  ور  یهوـبنا  تـیعمج  اـب  رـصق ، لـباقم  ِنادـیم  ياـهتنا  رد  دـش ،
قبط دنا و  هدمآ  درگ  دوخ  هنایلاس  گرزب  عمجم  رد  هک  دنتـسه  یحیـسم  نابهار  ناشیـشک و  اه  نیا  دنتفگ : .دـش  ایوج  ناشعامتجا 

هب هدرب  فیرـشت  تیعمج  نایم  هب  ماما  .دنـسرپب  وا  زا  ار  دوخ  یملع  تالکـشم  ات  دنـشاب  یم  گرزب  فقـسا  رظتنم  هلاس  همه  هماـنرب 
رد اـت  درک  رومأـم  ار  يدارفا  ماـشه  .دـش  هداد  شرازگ  ماـشه  هب  ًاروف  ربخ  نیا  .دومرف  تکرـش  گرزب  عمجم  نآ  رد  سانـشان  روط 

.دنشاب نایرج  رظان  کیدزن  زا  هدومن ، تکرش  روبزم  نمجنا 

رارق سلجم  ردـص  رد  ناوارف ، مارتحا  هوکـش و  اب  دـش و  دراو  دوب ، هدروخ  لاس  ریپ و  هداعلا  قوف  هک  گرزب  فقـسا  دیـشکن  یلوط 
ماما هب  ور  دومن ، بلج  دوخ  هب  ار  يو  هجوت  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  يامیـس  نوچ  و  تخادـنا ، تیعمج  هب  یهاگن  هاـگ  نآ  .تفرگ 

: دیسرپ درک و 

؟ ناناملسم زا  ای  دیتسه  نایحیسم  ام  زا 

.ناناملسم زا 

؟ نادان دارفا  ای  دیتسه  نانآ  نادنمشناد  زا 

! متسین نادان  دارفا  زا 

؟ دیسرپ یم  امش  ای  منک  لاؤس  نم  لوا 

.دینک لاؤس  امش  دیلیام  رگا 

، عوضوم نیا  يارب  ایآ  دنرادن ؟ یعوفدم  یلو  دنماشآ  یم  دنروخ و  یم  تشهب  لها  هک  دـینک  یم  اعدا  ناناملـسم  امـش  لیلد  هچ  هب 
؟ دراد دوجو  ناهج  نیا  رد  ینشور  ریظن  هنومن و 

! درادن یعوفدم  یلو  دنک  یم  هیذغت  ردام  محر  رد  هک  تسا  نینج  ناهج  نیا  رد  نآ  نشور  هنومن  یلب ،

!؟ دیتسین نادنمشناد  زا  دیتفگ  امش  سپ  بجع !

! متسین نانادان  زا  متفگ  هکلب  متفگن ، نینچ  نم 
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.مراد يرگید  لاؤس 

.دییامرفب

یقاب دوخ  لاح  هب  زاب  دوش ، فرـصم  اه  نآ  زا  هچره  دوش و  یمن  مک  یتشهب  ياه  تمعن  اـه و  هویم  هک  دـیراد  هدـیقع  لـیلد  هچ  هب 
؟ درک رکذ  عوضوم  نیا  يارب  ناوت  یم  ناهج  نیا  ياه  هدیدپ  زا  ینشور  هنومن  ایآ  دنک ؟ یمن  ادیپ  شهاک  هدوب 

هب لوا  غارچ  هلعـش  دینک ، نشور  غارچ  اهدـص  یغارچ  هلعـش  زا  رگا  امـش  .تسا  شتآ  تاسوسحم  ملاعرد  نآ  نشور  هنومن  يرآ ،
!... دوش یمن  هتساک  هجوچیه  هب  نآ  زا  تسا و  یقاب  دوخ  ياج 

تدش هب  تفای ، زجاع  ار  دوخ  نوچ  دینـش و  هدننک  عناق  باوج  دیـسرپ و  ار  همه  دیـسر ، یم  شرظن  هب  یلکـشم  لاؤسره  فقـسا  ...
، تسا رت  شیب  نم  زا  وا  یبهذم  تامولعم  تاعالطا و  بتارم  هک  ار  یماقم  الاو  دنمـشناد  مدرم ! : » تفگ دـش و  ینابـصع  تحاران و 

نخس امش  اب  رگید  دنگوس  ادخ  هب  دنرتاناد !؟ رترب و  ام  زا  نانآ  نایاوشیپ  دننادب  ناناملسم  دزاس و  اوسر  ارم  ات  دیا  هدروآ  اج  نیا  هب 
! تفر نوریب  تساخرب و  اج  زا  تفگ و  ار  نیا  دید »! دیهاوخن  دوخ  نایم  رد  ارم  مدنام ، هدنز  رگید  لاس  ات  رگا  تفگ و  مهاوخن 

هنادرمناوجان ماهتا 

 … نایوما طسوت  یگنهرف  هلاحتسا  زا  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  داقتنا 

زا هک  نآ  ياج  هب  ماشه ، .دروآ  دوجو  هب  ماش  طیحمرد  ناجیه  يداش و  زا  یجوم  دـیچیپ و  قشمد  رهـش  رد  تعرـس  هب  ناـیرج  نیا 
هیلع ) ماــما يوـنعم  ذوـفن  زا  شیپ  زا  شیب  ددرگ ، لاحــشوخ  ناــگناگیب  رب  مالــسلا ) هـیلع  ) رقاــب ماــما  یملع  زیمآراــختفا  يزوریپ 

زین دیوگ ! كرت  ار  قشمد  زور  نامه  ًامتح  هک  داد  ماغیپ  ترضح ، نآ  يارب  هیده  لاسرا  يزاسرهاظ و  نمض  دش و  كانمیب  ( مالسلا
یعاـمتجا یملع و  شـشخرد  درک  شـشوک  دوـب ، هداد  تسد  يو  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما یملع  يزوریپ  تلع  هب  هک  یمـشخ  رثا  رب 

لاـمک اـب  اذـل  دـیامن ! تیحیـسم  هب  شیارگ  هب  مهتم  ار  مالـسا  ردـق  یلاـع  ربهر  دربب و  نیب  زا  تمهت  هدز  گـنز  هبرح  اـب  ار  ناـشیا 
: تشون نینچ  نیدم ) رهش  رادنامرف  دننام   ) دوخ نارادنامرف  زا  یخرب  هب  يدرمناوجان 

354 ص : 

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 372 

http://www.ghaemiyeh.com


رد دوخ ، هار  رـس  رد  ، ) مدـنادرگ زاـب  هنیدـم  هب  ار  ناـنآ  یتقو  دوب ، هدـمآ  نم  دزن  شدـنزرف  هارمه  بارتوبا ، رـسپ  یلع ، نب  دـمحم  »
هک يا  يدنواشیوخ  رطاخ  هب  نم  یلو  دنتسج ، برقت  نایحیسم  هب  تینارصن !! هب  شیارگ  اب  دنتفر و  ناشیشک  دزن  نم ) رصق  یکیدزن 
«! مرازیب نانآ  زا  نم  هک  دینک  مالعا  مدرم  هب  دندیسر ، امش  رهش  هب  رفن  ود  نیا  هک  یتقو  مدیشوپ ! مشچ  نانآ  رفیک  زا  دنراد ، نم  اب 

ماشه تاغیلبت  ریثأت  تحت  ًاءادتبا  هک  روبزم  رهـش  مدرم  دیـسرن و  ییاج  هب  تقیقح  ندناشوپ  يارب  ماشه  هناحوبذـم  ياه  شالت  یلو 
یپ مجنپ  ياوشیپ  یعقاو  ماقم  تمظع و  هب  دش ، هدید  ترـضح  نآ  زا  هک  تماما  ياه  هناشن  اه و  جاجتحا  رثا  رد  دندوب ، هتفرگ  رارق 

(1)! دش لیدبت  هدنزومآ  شخبرمث و  ياهرفس  زا  یکی  هب  دوب ، دیدهت  رابجا و  اب  نآ  عورش  هک  يرفس  بیترت  نیدب  و  دندرب ،

نایوما طسوت  یگنهرف  هلاحتسا  زا  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  داقتنا 

يزیتس و مالـسا  تهج  رد  اه  نآ  یناطیـش  ياه  تسایـس  اهدرگـش و  اب  دوب ، رـصاعم  نایوما  تموکح  اب  هک  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 
یم حرطم  نید  مان  هب  هچ  نآ  دـنرادن و  مالـسا  هب  يداـقتعا  ناـمیا و  ناـنآ  هک  تشاد  هجوت  ماـما  .دوب  انـشآ  یبوخ  هب  مدرم ، ياوغا 

مالـسا فراعم  اب  اما  دـننک ، یم  ملع  ياعدا  هک  دنتـسه  نادان  دـساف و  يدارفا  ینید ، روما  ناـیلوتم  تسا و  ینید  رهاوظ  اـهنت  دـننک ،
هتشاد هناتسود  طباور  ماما  اب  ایوگ  هک   (2)« ریخلادعس  » هب روهشم  يوما  مانشوخ  دارفا  زا  یکی  هب  یلصفم  همان  نمض  ماما  .دنا  هناگیب 

: دسیون یم  ود ، نیا  هسیاقم  هتشذگ و  ياه  تما  رد  يا  هدیدپ  نینچ  هقباس  يروآدای  اب  هدومن ، هیکت  هلئسم  نیا  يور 

355 ص : 

« همامإلا لئالد   » باتک رد  يربط » متـسر  نب  ریرج  نب  دـمحم   » ار ماش  هب  مالـسلا ) هیلع  ) رقاـب ترـضح  رفـس  ناـیرج  لیـصفت  [ 1 - ] 1
راحب رد  یـسلجم  همالع  و  ص62 ) « ) راطخألا ناما   » باتک رد  سوواط  نب  دیـس  موحرم  سپـس  تسا و  هدومن  ناـیب  (ص105 107 )
مـشچ هب  فالتخا  یکدنا  هیـضق  تایئزج  رد  یلو  دـنا ، هدرک  لقن  ریرج  نبا  زا  دوخ  رگید  تافیلأت  و  ص307 313 ) ج46 ،  ) راونألا

.دروخ یم 
.يوما کلملادبع  نب  دعس  [ 2 - ] 2
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نانآ رب  ار  ناشنانمـشد  یناـمز  دـندرک و  اـهر  ار  نآ  ناـنآ ، دوخ  هک  دومن  بلـس  یتقو  ار  ینامـسآباتک  ملع  یتما ، ره  زا  دـنوادخ  ...
.دندرک يوریپ  نانآ  زا  دوخ ، هک  تخاس  طلسم 

دودـح و اـما  دـندرک ، يراد  هگن  ظـفح و  ار  نآ  ظاـفلا  فورح و  هک  دوب  هنوگ  نیدـب  اـه  نآ  طـسوت  ینامـسآ  باـتک  ندرک  اـهر 
اه نآ  لوگ  نانادان  (1) .دندومن یمن  تیاعر »  » اما دندرک ، یم  تیاور »  » ار ادخ  باتک  ماکحا  نانآ  .دـندرک  فیرحت  ار  نآ  تاررقم 

...دندش یم  نیگمغ  یهلا ، دودح  تیاعر  مدع  زا  املع  اما  دندرک ، یم  نیسحت  ار  اه  تیاور  اه و  لقن  نیا  هدروخ  ار 

نیا نایم  رد  دندومن ، یم  فیرحت  ار  نآ  ياهروتـسد  نامتک و  ار  ادـخ  باتک  قیاقح  هک  ار  نابهر  رابحا و  نآ  لاثما  هابـشا و  کنیا 
فیرحت ار  نآ  تاررقم  دودـح و  اـما  دـندرک ، يراد  هـگن  ظـفح و  ار  ادــخ  باـتک  ظاـفلا  فورح و  هـک  نـک  ییاسانــش  زین  تـما 

(2) .دندرک

: دومرف یم  دوب ، دهاش  ار  هیما  ینب  تموکح  رخاوا  هک  زین  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  اهدعب 

تقو ره  دنسانشن و  ار  كرش  مدرم  ات  دندادن  يدازآ  كرـش ، نتخومآ  يارب  اما  دنتـشاذگ ، دازآ  مدرم  يارب  ار  نامیا  میلعت  هیما  ینب 
(3) .دنریذپب ار  نآ  هناهاگآان  هتسنادن و  دندومن ، لیمحت  نانآ  رب  ار  كرش 

رد كرش  تاذ ، رد  كرش  يانعم  ناناملـسم  هک  دوبن  نیا  هیما  ینب  دوصقم  .تسا  تعاطا  رد  كرـش  اج ، نیا  رد  كرـش  زا  دوصقم 
ناشتموکح هب  اه  نآ  زا  مدرم  بانتجا  اه و  كرـش  نیا  نتخومآ  هچ ; دـنریگن ، دای  ار  تدابع  رد  كرـش  یلاـعفا و  كرـش  تاـفص ،

ناراد مامز  زا  ات  دنشاب  هاگآان  تعاطا ، رد  كرش  زا  مدرم  دنتـساوخ  یم  هکلب  تساک ، یمن  ناشتردق  هطلـس و  زا  دز و  یمن  يررض 
.دنیامن يوریپ  نانآ  مالسا  دض  ياه  نامرف  زا  دننک و  تعاطا  ملاظ  يارما  و 

356 ص : 

.هنوعری الو  هنووری  مهف  هدودح  اوفّرحو  هفورح  اوماقأ  نأ  [ 1 - ] 1
ص 415 416. ج2 ، یفاک ، لوصا  ص 53 255 ; یفاکلا ، نم  هضورلا  ینیلک ، [ 2 - ] 2

ج2، یفاـک ، لوصا   ) هوفرعی مل  هیلع  مهولمح  اذإ  یکل  كرـشلا  میلعت  اوقلطی  مل  ناـمیإلا و  میلعت  ساـنلل  اوقلطا  هیما  ینب  ّنا  [ 3 - ] 3
(. ص 415
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( مالسلا هیلع  ) رقاب ماما  تارظانم 

جراوخ و هلزتعم ، دننام : يددعتم  یبهذـم  یـسایس و  ياه  هورگ  یبهذـم و  ياه  هقرف  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ترـضح  تماما  نارود  رد 
یط دومن و  یم  یگداتـسیا  نانآ  لطاب  دئاقع  ذوفن  ربارب  رد  راوتـسا  يدس  نوچ  مه  ( مالـسلا هیلع  ) رقاب ماما  دنتـشاد و  تیلاعف  هئجرم 

اب ار  ناشدـئاقع  یگیاپ  یب  دـیبوک و  یم  مهرد  ار  نانآ  یتدـیقع  يرکف و  ياه  هاگیاپ  تشاد ، اه  هورگ  نیا  نارـس  اب  هک  یتارظاـنم 
زا جراوخ ، نارـس  زا  یکی  قرزا ،» نب  عفان   » اب ار  ترـضح  نآ  يوگوتفگ  هنومن  ناونع  هب  اـج  نیا  رد  .درک  یم  تباـث  نشور  لـئالد 

: مینارذگ یم  مرتحم  ناگدنناوخ  رظن 

: دومرف وگوتفگ  نمض  داد و  خساپ  يو  تالاؤس  هب  ماما  .دیسرپ  لالح  مارح و  زا  یلئاسم  دیسر و  ماما  روضح  هب  عفان »  » يزور

نوخ ًالبق  هک  یتروص  رد  دیدرمـش ، لالح  ار  ( مالـسلا هیلع  ) نانمؤمریما زا  ییادج  ارچ  وگب : ناگدش ) جراخ  نید  زا   ) نیقرام نیا  هب 
!؟ دیتسناد یم  ادخ  هب  یکیدزن  بجوم  ار  وا  يرای  دیدرک و  یم  راثن  وا  زا  تعاطا  هار  رد  وا و  رانک  رد  ار  شیوخ 

ود دروم  ود  رد  دوخ  ربمایپ  تعیرـش  رد  دنوادخ  وگب : نانآ  هب  .داد  رارق  مَکَح  ادـخ  نید  رد  وا  هک  تفگ  دـنهاوخ  نانآ  دوزفا : ماما 
: دیامرف یم  هک  تسا  رهوش  نز و  نایم  فالتخا  دروم  رد  یکی  تسا ; هداد  رارق  مَکَح  ار  رفن 

هب ات   ) دـینک باختنا  نز  هداوناخ  زا  يرواد  رهوش و  هداوناخ  زا  يرواد  دیـشاب ، هتـشاد  میب  اه  نآ  نایم  فاکـش  ییادـج و  زا  رگا  «و 
( اریز  ) دـنک یم  اه  نآ  قفاوت  هب  کمک  دـنوادخ  دنـشاب ، هتـشاد  حالـصا  هب  میمـصت  رواد  ود  نیا  رگا  دـننک ) یگدیـسر  ناـنآ  راـک 

(1) « . تسا هاگآ  اناد و  دنوادخ 

قبط مه  وا  داد و  رارق  مَکَح  هظیُرق » ینب   » يدوهی هلیبـق  دوـخ و  ناـیم  ار  وا  مالـسا  ربماـیپ  هک  تسا  ذاـعم » نب  دعـس   » يرواد يرگید 
ماما هاگ  نآ  .داد  رظن  ادخ  مکح 

357 ص : 

ًاریبَخ ًامیلَع  َناک  َهللا  ّنِا  امُهَْنَیب  ُهّللا  ِقِّفَُوی  ًاحالِْـصا  ادـیُری  ْنِا  اِهلْهَا  ْنِم  ًاَمَکَحَو  ِِهلْهَا  ْنِم  ًاَمَکَح  ُاوثَْعبَاف  امِِهْنَیب  َقاقِـش  ُمتْفِخ  ْنِاَو  [ 1 - ] 1
(. 35 ءاسن : هروس  )
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دودح زا  دننک و  يرواد  نآرق  مکح  ساسا  رب  رواد  ود  هک  تفریذپ  طرـش  نیا  هب  ار  تیمکح  نانمؤمریما  هک  دـیناد  یمن  ایآ  دوزفا :
يرواد دنتفگ : نانمؤمریما  هب  هک  یتقو  ؟ دوب دهاوخ  دودرم  دـنهدب ، يأر  نآرق  فالخ  رب  رگا  هک  درک  طرـش  دـننکن و  زواجت  نآرق 
هنوگچ سپ  .مداد  رارق  رواد  ار  ادـخ  باـتک  هکلب  مدادـن ، رارق  رواد  ار  وا  نم  دوـمرف : داد ، رظن  وـت  ررـض  رب  يدرک  نییعت  دوـخ  هک 

یمن باسح  هب  یهارمگ  ار  دوخ  ناتهب  تعدـب و  اما  دنرامـش ، یم  یهارمگ  ار  نآرق  فالخ  ندوب  دودرم  نآرق و  تیمکح  نیقراـم 
!؟ دنروآ

( … مالسلا هیلع  ) رقاب ماما  تداهش 

نیمه قح  دوب ، هدرک  روطخ  منهذ  هب  هنو  مدوب  هدینش  هن  ار  نانخس  نیا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : تانایب  نیا  ندینش  اب  قرزا » نب  عفان  »
(1)! هللاءاش نا  تسا 

( مالسلا هیلع  ) رقاب ماما  تداهش 

(2) .دیناسر تداهش  هب  مس  اب  تقو  هفیلخ  کیرحت  هب  ایوگدیزی  نب  دیلو  نب  میهاربإ  ار  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  هک  دنا  هتشون 

358 ص : 

ص 176. ج2 ، جاجتحا ، یسربط ، [ 1 - ] 1
ترضح نآ  لتق  رد  کیرش  ار  دیلو  نب  میهاربإ  سوواط ، نبا  دیـس  ص 228 . ج4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآرهـش ، نبا  [ 2 - ] 2

: دسیون یم  نینچ  مالسلا ،) هیلع  ) رقاب ترضح  رب  تاولص  نمض  موصعم ، هدراهچ  رب  ناضمر  هزور  ره  تاولص  رد  دنک و  یم  یفرعم 
وهو [ همد یف  كِرَـش  نم  یلع  باذـعلا  فعاضو  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  و  نیملـسملا ، ماما  یلع  نب  دـمحم  یلع  ّلـص  مهللا 

ص هقرحملا ، قعاوصلا  یکم ، یمتیه  رجح  نبا  ك.ر : و  ص 274 ) ج1 ، یحور ، دمحم  همجرت  لامعألا ، لابقا  ] ) دـیلولا نب  میهاربإ 
.201
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( مالسلا هیلع  ) قداص رفعج  ماما 

هراشا

( مالسلا هیلع  ) ماما یملع  تمظع  * 

یگنهرف یعامتجا و  یسایس ، عاضوا  * 

يرفعج گرزب  هاگشناد  * 

( مالسلا هیلع  ) ماما بتکم  نادرگاش  زا  يا  هنومن  * 

؟ درک در  ار  یسابع  مایق  نارس  داهنشیپ  مالسلا ) هیلع  ) ماما ارچ  * 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دیز  مایق  * 

359 ص : 
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ماما یناگدنز  زا  يرصتخم  تخانش 

یم هورف » ما   » شردام و  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  شدنمجرا  ردپ  قداص ،»  » شبقل هللادـبع ،» وبا   » شا هینک  رفعج ،»  » مشـش ياوشیپ  مان 
.دشاب

زا هدـید  يرجه  لاس 148  رد  یگلاـس  نس 65  رد  دوـشگ و  ناـهج  هب  مشچ  هنیدـم  رد  يرجه  لاس 83  لوـألا  عیبر  مهدـفه  رد  وا 
.دش هدرپس  كاخ  هب  شراوگرزب  ردپ  دقرم  رانک  رد  عیقب »  » فورعم ناتسربق  رد  تسب و  ورف  ناهج 

ترضح رصاعم  يافلخ 

لاس 132 رد  هک  نایوما  تموکح  رخاوا  اب  دوب  فداصم  وا  تماما  نارود  .دیـسر  تماـما  هب  لاس 114  رد  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
.دیدرگ زاغآ  خیرات  نیا  زا  هک  نایسابع  تموکح  لیاوا  دش و  هداد  نایاپ  نآ  رمع  هب 

: دوب رصاعم  ریز  دارفا  اب  يوما  يافلخ  نایم  زا  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

(. ق.ه 125 105  ) کلملادبع نب  ماشه  . 1

(. 125126  ) کلملادبع نب  دیزی  نب  دیلو  . 2

(. 126  ) کلملادبع نب  دیلو  نب  دیزی  . 3

(. لاس 126 زا  زور   70  ) کلملادبع نب  دیلو  نب  میهاربا  . 4

(. 132 126  ) رامح ناورم  هب  روهشم  دمحم ، نب  ناورم  . 5

: اب دوب  رصاعم  زین  یسابع  يافلخ  نایم  زا  و 

361 ص : 
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(. 132137  ) حافس هب  روهشم  دمحم ، نب  هللادبع  . 1

(. 158 137  ) یقیناود روصنم  هب  روهشم  رفعجوبا ، . 2

( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  یملع  تمظع 

.تسا ننست  عیشت و  نادنمشناد  لوبق  دروم  انعم  نیا  دراد و  دوجو  یناوارف  دهاوش  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  یملع  تمظع  باب  رد 
.دندوتس یم  ار  وا  یملع  يرترب  دندروآ و  یم  دورف  میظعت  رس  ترضح  نآ  یملع  تمظع  ربارب  رد  گرزب  نادنمشناد  اهقف و 

ینامز : » تفگ یم  نینچمه   (1) .ما هدیدن  دـمحم  نب  رفعج  زا  رتدنمـشناد  نم  تفگ : یم  یفنح ، هقرف  روهـشم  ياوشیپ  هفینح ،» وبا  »
يارب دنا ، هدش  دمحم  نب  رفعج  هتفیش  مدرم  تفگ : تساوخ و  ارم  دوب ، هدرک  راضحا  ار  دمحم » نب  رفعج  (، » یقیناود « ) روصنم  » هک

« هریح  » رد هک  روصنم  يزور  .مدرک  هدامآ  لکـشم  هلئـسم  لهچ  نم  .ریگب  رظن  رد  ار  لکـشم  لئاسم  يرـس  کی  وا  نتخاس  موکحم 
وا هب  ممـشچ  یتقو  .تسا  هتـسشن  وا  تسار  تمـس  رد  دـمحم  نب  رفعج  مدـید  مدـش ، يو  سلجم  دراو  یتقو  .درک  راضحا  ارم  دوب ،
اب مدرک و  مالـس  .دادـن  تسد  نم  هب  روصنم  ندـید  زا  یلاـح  نینچ  هک  متفرگ  رارق  وا  تمظع  تهُّبُا و  ریثأـت  تحت  ناـنچ  نآ  داـتفا ،
هب ور  روصنم  سپس  .مسانش  یم  ار  وا  یلب  داد : خساپ  وا  .تسا  هفینحوبا  نیا  تفگ : درک و  يو  هب  ور  روصنم  .متـسشن  روصنم  هراشا 

حرط هب  عورش  ماگنه  نیا  رد  .راذگب  نایم  رد  دمحم ) نب  رفعج   ) هللادبعوبا اب  ار  دوخ  لئاسم  هفینحوبا ! يا  تفگ : هدرک  نم 

هراب نیا  رد  امش  هدیقع  داد : یم  خساپ  مدیسرپ ، یم  يا  هلئسم  ره  .مدرک  لئاسم 

اب لئاسم  زا  یخرب  رد  .تسا  نینچ  ام  هدیقع  نانچ و  هنیدم  لها  هدیقع  نینچ و 

مدرک و حرطم  ار  هلئـسم  لهچ  بیترت  نیدـب  .دوب  فلاخم  ود  ره  اب  یهاگ ، قفاوم و  هنیدـم  لها  اب  رگید  یخرب  رد  و  قفاوم ، اـم  رظن 
نآ نیرت  هاگآ  مدرم ، نیرتدنمشناد  تفگ : ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  هب  هراشا  اب  دیـسر  هک  اج  نیا  هب  هفینحوبا  تفگ .» خساپ  ار  همه 

اه

362 ص : 

ص 166. ج1 ، ظافحلا ، هرکذت  دمحم ، نیدلا  سمش  یبهذ ، [ 1 - ] 1
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(1) .تسا یهقف  لئاسم  اواتف و  رد  مدرم  فالتخا  هب 

تلاح هس  زا  یکی  رد  هراومه  ار  وا  مدرک ، یم  دـمآ  تفر و  دـمحم  نب  رفعج  دزن  یتدـم  تفگ : یم  یکلام  هقرف  ياوشیپ  کـلام ،» »
ملع رد  . (2) دنک لقن  ثیدح  وضو  نودب  هک  مدیدن  ار  وا  زگره  درک و  یم  توالت  نآرق  ای  دوب و  هزور  ای  دناوخ  یم  زامن  ای  مدید :

هدرکن روطخ  يرـشب  چیه  بلق  هب  هدینـشن و  یـشوگ  چیه  هدیدن و  یمـشچ  چیه  دمحم ، نب  رفعج  زا  رترب  يراگزیهرپ ، تدابع و  و 
(3)  . تسا

زا تسا و  هدش  شخپ  اج  همه  نآ  هزاوآ  هتشگ و  مدرم  دزنابز  هک  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  مولع  يردق  هب  دسیون : یم  دیفم »  » خیش
(4) .تسا هدشن  لقن  شناد  ملع و  وا  هزادنا  هب  وا ، نادناخ  دارفا  زا  کی  چیه 

تسا و هدـش  شخپ  اـج  همه  نآ ، هزاوآ  هتـشگ و  مدرم  دزناـبز  هک  هدـش  لـقن  وا  زا  مولع  يردـق  هب  دـسیون : یم  یمتیه » رجح  نبا  »
هبعش و هفینحوبا ، هنییُع ، نب  نایفس  يروث ، نایفس  کلام ، حیرج ، نبا  دیعس ، نب  ییحی  دننام : ثیدح ) هقف و   ) نایاوشیپ نیرت  گرزب 

(5) .دنا هدرک  تیاور  لقن  وا  زا  یناتسجس  بویا 

رپ ار  ناهج  وا  شناد  ملع و  هک  تسا  یـسک  دمحم  نب  رفعج  دـیوگ : یم  موس ، نرق  روهـشم  نادنمـشناد  زا  یکی  ظحاج ،» رحب  وبا  »
تمظع تاـبثا  رد  نت  ود  نیا  يدرگاـش  تسوا و  نادرگاـش  زا  يروث  نایفـس  نینچ  مه  هفینحوبا و  هک  دوش  یم  هتفگ  تسا و  هدرک 

(6) .تسا یفاک  وا  یملع 

دزن اهنت  ینید  يارآ  اواتف و  دسیون : یم  هیما  ینب  تفالخ  نارود  رد  یفسلف  بتاکم  یبهذم و  ياه  هقرف  هب  هراشا  اب  یلع » ریما  دیـس  »
ياه تیصخش  تاداس و 

363 ص : 

ص 335. ج4 ، هعبرألا ، بهاذملا  قداصلا و  مامإلا  دسا ، ردیح ، ص217 ; ج47 ، راونألاراحب ، یسلجم ، [ 1 - ] 1
ص88. ج1 ، بیذهتلا ، بیذهت  ینالقسع ، رجح  نبا  [ 2 - ] 2

ص 53. ج1 ، باتک ، نامه  دسا ، ردیح ، [ 3 - ] 3
ص 270. داشرإلا ، [ 4 - ] 4

ص 201. هقرحملا ، قعاوصلا  [ 5 - ] 5
(. ظحاج لئاسر  زا  لقن  هب   ) ص 55 ج1 ، باتک ، نامه  دسا ، ردیح ، [ 6 - ] 6
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اـه و ثحب  دوـب و  هتخیگنارب  ار  وجوتـسج  ثحب و  حور  ناـمز ، نآ  رد  ملع  شرتـسگ  .دوـب  هتفرگ  دوـخ  هـب  یفـسلف  گـنر  یمطاـف 
هک يا  یملع  هزوح  ار  يرکف  تکرح  نیا  يربهر  هک  تسا  رکذ  هتـسیاش  .دوب  هتفای  جاور  تاعامتجا  همه  رد  یفـسلف  ياـهوگوتفگ 

، تشاد بقل  قداـص »  » هک رفعج  ماـما  ماـن  هب  بلاـط  یبا  نب  یلع  هریبن  ار  هزوح  نیا  .تشاد  هدـهع  هب  دوب ، هدـش  افوکـش  هنیدـم  رد 
دوب یسک  نیتسخن  تشاد و  ییانشآ  یبوخ  هب  رصع  نآ  مولع  اب  دوب و  گرزب  يرکفتم  لاّعف و  يرگ  شهوژپ  وا  .دوب  هدرک  سیسأت 

.درک سیسأت  مالسا  رد  ار  یلصا  یفسلف  سرادم  هک 

زا هفسلف  بالط  هفسالف و  هکلب  دندرک ، یمن  تکرش  دندرک ، سیسأت  ار  یهقف  بهاذم  اهدعب  هک  یناسک  اهنت  وا ، سرد  سلاجم  رد 
بهذم سـسؤم  اطع ،» نب  لصاو   » و هرـصب ،»  » یفـسلف بتکم  سـسؤم  يرـصب ،» نسح   » .دندش یم  رـضاح  نآ  رد  تسدرود  قطانم 

(1) .دندش یم  باریس  وا  شناد  همشچ  لالز  زا  هک  دندوب  وا  نادرگاش  زا  هلزتعم ،

…

: دسیون یم  روهشم ، خروم  ناکِّلَخ ،» نبا  »

ار يو  راتفگ ، یتسرد  یتسار و  تلع  هب  هک  تسا  ربماـیپ  نادـناخ  ناـگرزب  زا  و  هیماـما ، بهذـمرد  هناـگ  هدزاود  ناـماما  زا  یکی  وا 
ناـیح نب  رباـج  یـسوموبا  .دـشاب  هتـشاد  حیـضوت  هب  زاـین  هک  تـسا  نآ  زا  رتروهـشم  وا  يراوـگرزب  لـضف و  .دـندناوخ  یم  قداـص 

دـصناپ يواح  تشاد و  رب  رد  ار  قداص  رفعج  تامیلعت  هک  درک  فیلأت  قرو  رازه  لـماش  یباـتک  رباـج ، .دوب  وا  درگاـش  یـسوطرط 
(2) .دوب هلاسر 

ماما رصع  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس ، عاضوا 

چیه نامز  رد  ترضح  نآ  رصع  یگنهرف  یعامتجا و  طئارش  هدوب و  درف  هب  رصحنم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  رصع  ناماما ، نایم  رد 
اریز تسا ، هتشادن  دوجو  ناماما  زا  کی 

364 ص : 

ص 193. یکبلعبلا ، فیفع  بیرعت : برعلا ، خیرات  رصتخم  [ 1 - ] 1
ص327. ج1 ، سابع ، ناسحا  رتکد  قیقحت : نایعألا ، تایفو  [ 2 - ] 2
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لاح رد  یتدـم  هورگ  ود  نیا  دوب و  سابع  ینب  تردـق  ینوزف  هیما و  ینب  تموکح  لزلزت  فعـض و  هرود  یـسایس ، رظن  زا  هرود  نآ 
لاس رد  و  دیدرگ ، زاغآ  نایسابع  یـسایس  تازرابم  تاغیلبت و  کلملادبع  نب  ماشه  نامز  زا  .دندوب  رگیدکی  اب  هزرابم  شکمـشک و 

.دیسر يزوریپ  هب  لاس 132  رد  ماجنارس  دیدرگ و  یماظن  تایلمع  هناحلسم و  هزرابم  هلحرم  دراو   129

نایعیش ماما و  هب  تبسن  قانتخا  راشف و  داجیا  تصرف  دندوب ، ناوارف  یـسایس  تالکـشم  راتفرگ  تدم  نیا  رد  هیما  ینب  هک  اج  نآ  زا 
نادـناخ زا  يراد  فرط  راعـش  شـشوپ  رد  تردـق ، هب  یبای  تسد  زا  شیپ  نوچ  زین  نایـسابع  .دنتـشادن  داجـس ) ماما  نامز  لـثم   ) ار

شمارآ و نارود  نارود ، نیا  ور  نیا  زا  .دوبن  حرطم  ناـنآ  فرط  زا  يراـشف  دـندرک ، یم  لـمع  ناـنآ  نوخ  ماـقتنا  نتفرگ  ربماـیپ و 
.تفر یم  رامش  هب  نانآ  یگنهرف  یملع و  تیلاعف  يارب  یبوخ  رایسب  تصرف  نایعیش و  و  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  یبسن  يدازآ 

یگنهرف صاخ  طئارش 

یملع قوش  روش و  نامز  نآ  رد  .دوب  یگنهرف  يرکف و  شبنج  رـصع  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  رـصع  زین  یگنهرف  يرکف و  رظن  زا 
، ریـسفت ملع  نآرق ، تئارق  ملع  نوچمه : یمالـسا  مولع  زا  معا  یفلتخم  مولع  دوب و  هدمآ  دوجو  هب  یمالـسا  هعماج  رد  يا  هقباس  یب 

سک ره  هک  يروط  هب  دوب ، هدمآ  دیدپ  ...و  تایضایر  موجن ، هفسلف ، بط ، دننام : يرـشب  مولع  ای  مالک ، ملع  هقف ، ملع  ثیدح ، ملع 
ماما دوب  مزال  هک  دوب  هدمآ  دوجو  هب  یبیجع  یملع  یگنشت  نیاربانب  .درک  یم  هضرع  شناد  ملع و  رازاب  هب  تشاد ، يرکف  عاتم  کی 

.دیوگ خساپ  نآ  هب 

: درک هصالخ  وحن  نیدب  ناوت  یم  دوب ، هدش  یملع  شبنج  نیا  شیادیپ  بجوم  هک  ار  یلماوع 

يدازآ نیا  رد  زین  نایسابع  هتبلا  .مالسا  رد  هدیقع  رکف و  تیرح  يدازآ و  . 1

365 ص : 
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يریگولج نآ  زا  دنتساوخ  یم  نایسابع  مه  رگا  هک  يروط  هب  دوب ، مالـسا  تامیلعت  رد  يدازآ  نیا  هشیر  اما  دندوبن ، ریثأت  یب  يرکف 
.دنتسناوت یمن  دننک ،

مالسا ربمایپ  ياه  قیوشت  .دندوب  یبهذم  ياه  هزیگنا  ریثأت  تحت  مدرم  دوب و  یبهذم  ًالماک  طیحم  کی  یمالـسا ، زور  نآ  طیحم  . 2
.دوب قوش  روش و  تضهن و  نیا  یساسا  لماع  لقعت ، رکفت و  ملعت و  ملع و  هب  نآرق  ياه  توعد  اه و  قیوشت  ملع و  بسک  هب 

همه زا  هک   ) یناریا داژن  نوچمه  ًاـضعب  دـندوب و  یملع  يرکف و  هقباـس  ياراد  ًاـعون  دـندوب ، هتفریذـپ  ار  مالـسا  هک  یللم  ماوـقا و  . 3
كرد روظنم  هب  دارفا  نیا  .دنتفر  یم  رامـش  هب  زور  نآ  ندـمت  زکارم  نامدرم  زا  يروس ، يرـصم و  و  تشاد ) رت  ناشخرد  يا  هقباس 

.دنتخادرپ یم  رظن  لدابت  وجوتسج و  قیقحت و  هب  مالسا ، تامیلعت  قیمع 

لمحت ار  باتک  لها  ناناملـسم ، .باتک  لها  اب  یتسیز  مه  ًاصوصخم  ناناملـسمریغ  اب  زیمآ  تملاـسم  یتسیزمه  اـی  ینید  حـماست  . 4
اب ناناملسم  .دندوب  علطم  دنمشناد و  یمدرم  باتک ، لها  نامز  نآ  رد  دنتسناد  یمن  دوخ  ینید  لوصا  فالخرب  ار  نیا  دندرک و  یم 

(1) .تشاد لابند  هب  ار  هرظانم  یسررب و  ثحب و  دوخ  نیا ; دنتشاد و  یملع  دروخرب  نانآ 

بهاذم قَِرف و  دروخرب 

اب نیملـسم  دروخرب  رثا  رد  .دوب  زین  فلتخم  بهاذـم  قرف و  شیادـیپ  اه و  هشیدـنا  دروخرب  رـصع  مالـسلا ،) هیلع  ) قداص ماما  رـصع 
.دوب هدمآ  دیدپ  ینوگانوگ  تالاکشا  تاهبش و  نانوی ، نادنمشناد  زین  باتک و  لها  يارآ  دیاقع و 

…

،(3) هقدانز ، (2) تالُغ هئجرم ، هیربج ، هلزتعم ، نوچمه : ییاه  هقرف  نامز  نآ  رد 

366 ص : 

(. سابتقا صیخلتاب و   ) ص142160 مالسلا ،) مهیلع  ) راهطا هّمئا  هریس  رد  يریس  یضترم ، يرهطم ، دیهش ) [ ) 1 - ] 1
ص113126. ج2 ، هعبرألا ، بهاذملاو  قداصلا  مامإلا  دسا ، ردیح ، [ 2 - ] 2

.دندوبن انشآان  زین  زور  نآ  هدنز  ياه  نابز  مولع و  اب  دندوب و  نایدا  ادخ و  نارکنم  هقدانز  [ 3 - ] 3
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.دندرک یم  جیورت  ار  دوخ  دیاقع  مادکره  هک  دندوب  هدمآ  دیدپ  اه  نیا  لاثما  هیخسانت و  همسجم ، هفوصتم ، ههبشم ،

تئارق ملع  رد  ًالثم  دمآ ، یم  دیدپ  رظن  فالتخا  ملع ، نآ  نادنمشناد  نایم  رد  زین  یمالسا  مولع  زا  کیره  هنیمز  رد  هتشذگ ، نیا  زا 
هدیقع زا  داد و  یم  رظن  يوحن  هب  سک  ره  تفرگ و  یم  رد  یغاد  تاشقانم  اه و  ثحب   (1) مالک ملع  و  هقف ، ثیدح ، ریسفت ، نآرق ،

.درک یم  يرادفرط  يا 

يرفعج گرزب  هاگشناد 

یگدامآ هعماج و  دـیدش  زاین  هظحالم  اب  دوب و  هدـمآ  دوجو  هب  هک  یـسایس  بسانم  تصرف  هب  هجوت  اـب  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما 
هب یگرزب  هاگشناد  یملع و  عیسو  هزوح  تفرگ و  ار  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  شردپ  یگنهرف  یملع و  تضهن  هلابند  یعامتجا ، هنیمز 

دمحم مکح ، نب  ماشه  نوچمه : يا  هتسجرب  گرزب و  نادرگاش  زور ، نآ  یلقن  یلقع و  مولع  فلتخم  ياه  هتشر  رد  دروآ و  دوجو 
رب غلاب  ار  اه  نآ  دادـعت  هک  درک  تیبرت  ...و  ناّیح  نب  رباج  رمع ، نب  لّضفم  قاط ، نمؤم  ملاس ، نب  ماـشه  بلغت ، نب  ناـبا  ملـسم ، نب 

(2) .دنا هتشون  رفن  رازهراهچ 

زا یهورگ  .دنداد  ماجنا  یگرزب  تامدخ  هک  دندوب  یناشخرد  ياه  هرهچ  یملع و  گرزب  ياه  تیـصخش  نادرگاش  نیا  زا  کیره 
(3) باتک دلج  کی  یس و  مکح » نب  ماشه   » هنومن ناونع  هب  .دندوب  يددعتم  نادرگاش  یملع و  راثآ  ياراد  نانآ 

367 ص : 

گرزب نیملکتم  دوب و  نامز  نآ  رادفرطرپ  جـیار و  رایـسب  مولع  زا  ملع  نیا  .تسا  دـیاقع  لوصا  ملع  مالک ، ملع  زا  دوصقم  [ 1 - ] 1
.دندرک یم  وگوتفگ  ثحب و  یتدیقع  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  رصع  نآ 

ص 69. ج1 ، باتک ، نامه  دسا ، ردیح ، ص271 ; داشرإلا ، دیفم ، خیش  [ 2 - ] 2
، یسربط ص 229 ; نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاـتف  ص 19 ; تیالو ، میرح  عفادم  مکح  نب  ماشه  دمحا ، دیـس  یئافـص ، [ 3 - ] 3

ص 284. يدهلا ، مالعاب  يرولا  مالعإ 
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یمیـش یعیبط و  یلقع و  ياه  هتـشر  صوصخ  هب  نوگاـنوگ  مولع  هنیمز  رد   (1) دلج تسیود  زا  شیب  زین  نایح » نب  رباـج   » هتـشون و
ياه باتک  .تسا  هدش  روهشم  یمیش  ملع  ردپ  ناونع  هب  رطاخ ، نیمه  هب  هک  دوب  هدرک  فینصت  دش ) یم  هدیمان  ایمیک  زور  نآ  هک  )

تمظع هب  وا  زا  یگمه  مولع ، خیرات  ناگدنسیون  دیدرگ و  همجرت  یطـسو  نورق  رد  ییاپورا  نوگانوگ  ياه  نابز  هب  نایح  نب  رباج 
.دننک یم  دای 

لَّضَفُم دیحوت  هلاسر 

نادنمشناد يارب  هک  درک  زاب  ار  يا  هتفهن  ياهزار  دومن و  ییاه  ثحب  یعیبط  مولع  رد  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  دش  هراشا  هک  نانچ 
زور راهچ  فرظ  ار  نآ  ماما  هک  تسا  لضفم  دـیحوت  رباج ) شزومآ  زا  هتـشذگ   ) رما نیا  نشور  هاوگ  .تسا  باجعا  هیام  زین  زورما 

.تفای ترهش  لضفم » دیحوت   » باتک مان  هب  تشون و  یفوک » رمع  نب  لضفم   » درک و الما 

دنوادخ هچ  نآ  ربمایپ و  تمظع  رد  مدوب و  هتسشنربمایپ  دجـسم  رد  بورغ  ماگنه  يزور  دیوگ : یم  هلاسر  همدقم  رد  دوخ  لضفم ;
زا یکی  هک  ءاـجوعلا ،» یبا  نبا   » هاـگان هک  مدوـب  رکف  نـیا  رد  .مدیـشیدنا  یم  هدرک  اـطع  ترـضح  نآ  هـب  ...و  تلیـضف  فرـش و  زا 

دیـسر و زین  شناتـسود  زا  یکی  نآ  زا  سپ  .تسـشن  مدینـش  یم  ار  وا  نخـس  نم  هک  ییاج  رد  دـش و  دراو  دوب ، نامز  نآ  ناقیدـنز 
نم لقع  هک  ار ، دمحم  مان  تفگ : ءاجوعلا  یبا  نبا  هاگ  نآ  ...دنتشاد  نایب  مالـسا  ربمایپ  هرابرد  یبلاطم  ود ، نیا  .تسـشن  وا  کیدزن 

ماگنه نیا  رد  .وگب  نخـس  تسا ، هدروآ  دمحم  هک  یلـصا  رد  راذـگاو و  تسا ، هدـنامرد  وا  راک  رد  نم  رکف  تسا و  ناریح  نآ  رد 
هبدوخ زیچ  همه  هکلب  تسین ، يربدم  قلاخ و  ار  ناهج  هک  دندناسر  ییاج  هب  ار  فرح  دندروآ و  نایم  هب  ناهج  راگدیرفآ  زا  نخس 

.دوب دهاوخ  نینچ  هدوب و  نینچ  هتسویپ  تسا و  هدمآ  دیدپ  تعیبط  زا  دوخ 
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منک و يراددوخ  متـسناوتن  مشخ  تدش  زا  مدینـش ، ادخ  تمحر  زا  هدنامرود  نآ  زا  ار  یهاو  نانخـس  نیا  نوچ  دـیوگ : یم  لضفم 
هب هدنارذگ و  نوگانوگ  تالاح  زا  و  هدیرفآ ، بیکرت  نیرتوکین  هب  ار  وت  هک  ار  يراگدرورپ  يدش و  دحلم  ادخ ، نمـشد  يا  متفگ :

دوخ دوجو  رد  ار  راگدرورپ  لیالد  ییامن ، عوجر  دوخ  كرد  هب  ینک و  هشیدنا  دوخ  رد  رگا  يدرک ! راکنا  تسا ، هدناسر  دـح  نیا 
.تسا نشور  راکشآ و  وت  رد  شتمکح  ملع و  ناشن  و  وا ، تردق  ادخ و  دوجو  دهاوش  هک  دید  یهاوخ  تفای و  یهاوخ 

لدـج ثحب و  رد  دنتـشاد و  یهاـگآ  يداـقتعا  ثحاـبم  زا  هک  یناـسک  یناـملکتم =(  زا  وـت  رگا  درم ، يا  : » تفگ ءاـجوعلا  یبا  نبا 
نخس یتسین  نانآ  زا  رگا  مینک و  یم  يوریپ  وت  زا  ام  یتخاس  موکحم  ار  ام  رگا  میوگب ، نخـس  نانآ  شور  هب  وت ، اب  دندوب ) هدیزرو 

ام اب  هنوگ  نیا  دـیوگ و  یمن  نخـس  نینچ  ام  اب  دوخ  وا  یتسه ، قداص  دـمحم  نب  رفعج  ناراـی  زا  رگا  درادـن و  يدوس  وت  اـب  نتفگ 
دح و زا  وا ، ام و  نیب  ثحب  رد  تسا و  هدادن  مانشد  یلو  هدینش  اهراب  يدینش ، وت  هچ  نآ  زا  شیب  ام  نانخـس  زا  وا  .دنک  یمن  هرظانم 

لئالد نانخـس و  دوش ، یمن  هریچ  وا  رب  تهافـس  مشخ و  زگره  تسا و  دـنمدرخ  نیتم و  رابدرب و  مارآ و  وا  تسا ، هتفرن  نوریب  بدا 
نیرت مک  اـب  هاـگ  نآ  میا ، هدـش  زوریپ  وا  رب  مینک  یم  ناـمگ  میروآ ، یم  ناـبز  رب  میراد  لد  رد  هچ  ره  هـک  نآ  اـت  دونـش  یم  ار  اـم 
کنیا میهد ، خـساپ  میناوت  یمن  هک  نانچ  دـنک  یم  مامت  ام  رب  ار  تجح  مالک ، نیرت  هاتوک  اب  دزاس و  یم  لطاب  ار  ام  لـیالد  نخس ،

«. وگب نخس  ام  اب  تسوا ، هتسیاش  هک  نانچ  یتسه ، وا  ناوریپ  زا  وت  رگا 

رد نانآ  تاهبـش  نادحلم و  نیا  رفک  هب  ناناملـسم  مالـسا و  يالتبا  باب  رد  هک  یلاح  رد  مدـمآ و  نوریب  دجـسم  زا  كان  هودـنا  نم 
، تفای نیگهودـنا  هدرـسفا و  ارم  نوچ  ماما  .مدیـسر  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  مرورـس  روضح  هب  مدرک ، یم  رکف  راگدـیرفآ  راکنا 

؟ تسا هدش  هچ  ار  وت  دیسرپ :

زا وت  يارب  : » دومرف ماما  مدناسر ، ماما  ضرع  هب  ار  نایرهد  نآ  نانخس  نم 
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ناهایگ نایاپراهچ و  ناسنا و  زا  يرادناج  ره  ناغرم و  تارـشح و  ناگدنرد و  تاناویح و  ناهج و  شنیرفآ  رد  راگدیرفآ  تمکح 
تربـع نآ  زا  ناگدـنریگ  تربـع  هک  ناـنچ  درک ، مهاوخ  ناـیب  یندروخریغ  یندروخ و  ناـهایگ  هویم و  یب  راد و  هوـیم  ناـتخرد  و 

«. ...ایب ام  دزن  ادرف  دادماب  .دننامب  ناریح  نآ  رد  نارفاک  نادحلم و  دوش و  هدوزفا  نانمؤم  تفرعمرب  دنریگ و 

تقلخ و زاغآ  زا  ناسنا  شنیرفآ  نوماریپ  یتاـنایب  ماـما  .دیـسر  ماـما  رـضحم  هب  یپاـیپ  زور  راـهچ  لـضفم  ماـما ، ناـیب  نیا  لاـبند  هب 
شنیرفآ زین  تاـناویح و  عاوـنا  شنیرفآ  و  ناـسنا ، حراوـج  اـضعا و  تـقلخ  رد  يو و  يرطف  تافـص  ینطاـب و  يرهاـظ و  ياـهورین 

(1) .تشون لضفم  دومرف و  داریا  رگید  ثحابم  تافآ و  هفسلف  ...و و  نیمز  نامسآ و 

یسراف هب  رصاعم  نادنمشناد  زا  رگید  یخرب  یسلجم و  همالع  موحرم  طسوت  پاچ و  لقتـسم  تروص  هب  اهراب  لضفم  دیحوت  هلاسر 
.تسا هدش  همجرت 

( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  هاگشناد  تعسو 

اه نآ  ربارب  رد  ار  عیـشت  مالـسا و  عضوم  درک و  دروخرب  زور  نآ  یتدـیقع  يرکف و  ياه  نایرج  مامت  اب  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما 
.دومن تباث  ار  مالسا  شنیب  يرترب  هتخاس ، نشور 

ترضح نآ  بتکم  زا  زین  تعامج  تنـس و  ناوریپ  زا  هکلب  دوبن ، نایعیـش  هب  رـصحنم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هاگـشناد  نادرگاش 
.دنا هدوب  ماما  درگاش  هطساو ، اب  ای  هطساوالب  تنس ، لها  روهشم  نایاوشیپ  .دندش  یم  رادروخرب 

یفرعم دوخ  شناد  مولع و  هیاپ  ار  لاس  ود  نیا  وا  .تسا  هدوب  ماما  درگاش  لاس  ود  هک  دراد  رارق  هفینح » وبا  ، » نایاوشیپ نیا  سأر  رد 
(2) .دش یم  كاله  نامعن » ، » دوبن لاس  ود  نآ  رگا  ُنامُعن :» َکَلََهل  ِناتنّسلا  َالَْول  : » دیوگ یم  دنک و  یم 
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، دـسا ینب  دـننام : نوگانوگ  لئابق  زا  زین  اه و  نیا  لاـثما  زاـجح و  طـساو ، هرـصب ، هفوک ، نوچمه  فلتخم  طاـقن  زا  ماـما  نادرگاـش 
دندوب نسحلا  ینب  بلطملادبع و  نب  ثراح  ینب  هژیوهب  شیرق  هّبض ، ینب  موزخم ، معثخ ، هعازُخ ، ْدُزَا ، نافطغ ، میلـس ، ّیط ، قراخم ،

(1) .دنتسویپ یم  ترضح  نآ  بتکم  هب  هک 

ناثدحم زا  و  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  نادرگاش  زا  هک  ءاّشو » دایز  نب  یلع  نب  نسح   » هک سب  ردـق  نیمه  ماما  هاگـشناد  تعـسو  رد 
داتـسا رفن  دـصهن  هفوک  دجـسم  رد  تفگ : یم  هدرک ،) یم  یگدـنز  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  سپ  اه  لاـس  ًاـعبط  و   ) هدوب گرزب 

(2) .دندرک یم  لقن  ثیدح  دمحم  نب  رفعج  زا  یگمه  هک  مدرک  هدهاشم  ثیدح 

رسپ هفینحوبا ، حیرج ، نبا  کلام ، هنییع ، نب  نایفس  يروث ، نایفـس  هبعـش ، نوچمه : یناثدحم  اهقف و  ینالقـسع » رجح  نبا   » هتفگ هب 
(3) .دنا هدرک  لقن  ثیدح  ترضح  نآ  زا  رگید ، هوبنا  هورگ  و  مصاعوبا ، ناطق ، دلاخ ، نب  بیهو  یسوم ، يو 

قرو رازه  لماش  یباتک  نایح ،» نب  رباج  ، » وا درگاش  .دراد  رگید  ياه  هتشر  دیحوت و  ملع  رد  یسیفن  نانخس  وا  دسیون : یم  یعفای » »
(4) .درک فیلأت  تشاد ، رب  رد  ار  هلاسر  دصناپ  هک 

دومن و یم  میلعت  قیوشت و  دوب ، راگزاس  وا  هحیرق  قوذ و  اب  هک  يا  هتشر  رد  ار  دوخ  نادرگاش  زا  کیره  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
یم ادـیپ  صـصخت  اه  نیا  لاثما  و  مالک ، ملع  ریـسفت ، ثیدـح ، دـننام : مولع  زا  هتـشر  ود  ای  کـی  رد  اـه  نآ  زا  مادـکره  هجیتن ، رد 

.دندرک

نآ رد  هک  نادرگاش  زا  یکی  اب  اـت  درک  یم  ییاـمنهار  دـندرک ، یم  هعجارم  هرظاـنم  ثحب و  يارب  هک  ار  ینادنمـشناد  ماـما ، یهاـگ 
.دننک هرظانم  تشاد ، صصخت  هتشر 
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رفن کی  .میدوب  هتـسشن  ترـضح  نآ  رـضحم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  نارای  زا  یهورگ  اب  يزور  دـیوگ : یم  ملاس » نب  ماشه  »
؟ یهاوخ یم  هچ  دیسرپ : هاگ  نآ  .نیشنب  دومرف : ماما  .دش  سلجم  دراو  هزاجا ، بسک  زا  سپ  تساوخ و  دورو  هزاجا  یماش  درم 

! منکب هرظانم  ثحب و  امش  اب  ما  هدمآ  دییوگ ، یم  خساپ  مدرم  تالکشم  تالاؤس و  مامت  هب  امش  ما  هدینش  تفگ : یماش  درم 

: دومرف ماما 

؟ یعوضوم هچ  رد 

: تفگ یماش 

.نآرق تئارق  تیفیک  هرابرد 

: دومرف هدرک  نارمح »  » هب ور  ماما 

! تسا وت  اب  صخش  نیا  باوج  نارمح 

: یماش درم 

! نارمح اب  هن  منک ، ثحب  امش  اب  مهاوخ  یم  نم 

! يا هدرک  موکحم  ارم  يدرک ، موکحم  ار  نارمح  رگا 

زا ماجنارس  هک  يروط  هب  دینش ، نارمح  زا  یلدتسم  عطاق و  خساپ  دیـسرپ ، یماش  هچره  .دش  ثحب  دراو  نارمح  اب  ریزگان  یماش  درم 
! دش هتسخ  تحاران و  تخس  دنامورف و  ثحب  همادا 

: دومرف ماما 

؟ يدید هنوگچ  ار ) نارمح  )

! داد خساپ  يا  هتسیاش  وحن  هب  مدیسرپ  هچره  تسا ، تسدربز  یلیخ  نارمح  یتسار 

.منک ثحب  امش  اب  برع  تایبدا  تغل و  هرابرد  مهاوخ  یم  تفگ : یماش 

.تخاس موکحم  ار  يو  تسب و  وا  يور  هب  ار  زیرگ  هنوگره  هار  زین  نابا  .نک  هرظانم  وا  اب  دومرف : درک و  بلغت » نب  نابا   » هب ور  ماما 
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! منک هرظانم  امش  اب  هقف  هرابرد  مهاوخ  یم  تفگ : یماش 

! دناشک تسب  نب  هب  ار  وا  تعرس  هب  تخادرپ و  ثحب  هب  وا  اب  مه  هرارز  .نک  هرظانم  وا  اب  دومرف : هرارُز »  » هب ماما 

دیـشکن یلوط  .دزادرپب  هرظانم  هب  وا  اب  داد  روتـسد  قاط » نمؤم   » هب ماما  .منک  هرظانم  امـش  اب  مالک  هرابرد  مهاوخ  یم  تفگ : یماـش 
! دروخ تسکش  زین  قاط  نمؤم  زا  یماش  هک 

دیحوت ّرش ،) ریخ و  كرت  ای  ماجنا  رب  ناسنا  ییاناوت  تردق و   ) تعاطتـسا هرابرد  هرظانم  تساوخرد  یماش  هک  یتقو  بیترت  نیمه  هب 
اب هسره ، دـنزادرپب و  هرظانم  هب  يو  اب  داد  روتـسد  مکح  نب  ماشه  ملاس و  نب  ماـشه  راـّیط ، هزمح  هب  بیترت  هب  ماـما  دومن ، تماـما  و 

نابل رب  نیریش  يا  هدنخ  یلاحشوخ  زا  زیگنا ، ناجیه  هنحـص  نیا  هدهاشم  اب  .دنتخاس  موکحم  ار  یماش  هدنبوک ، قطنم  عطاق و  لیالد 
(1) .تسب شقن  ماما 

( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  تارظانم 

رثا رد  دوب و  فلتخم  بهاذـم  قَِرف و  شیادـیپ  اه و  هشیدـنا  دروخرب  رـصع  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  رـصع  میتفگ ، ًالبق  هک  ناـنچ 
دیدپ ینوگانوگ  تالاکشا  تاهبش و  نانوی ، نادنمشناد  هفسالف و  يارآ  دیاقع و  اه و  هفسلف  اب  یمالسا  فراعم  گنهرف و  دروخرب 

ناوریپ نارس و  اب  یناجیهرپ  ددعتم و  تارظانم  عیـشت ، ینابم  مالـسا و  یفرعم  تهج  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ور  نیا  زا  دوب ، هدمآ 
ار مالـسا  بتکم  يرترب  نانآ و  دیاقع  یچوپ  راوتـسا ، قطنم  نیتم و  ياه  لالدتـسا  اب  اه  نآ  یط  تشاد و  اه  کلـسم  اه و  هقرف  نیا 

.درک یم  تباث 

ناگدـنناوخ رظن  زا  یفنح ، هقرف  ياوشیپ  هفینحوبا ،»  » اب ار  ترـضح  نآ  هرظانم  هنومن ، ناونع  هب  ماـما ، نوگاـنوگ  تارظاـنم  ناـیم  زا 
: مینارذگ یم  مرتحم 

هزاجا دمآ و  ماما  هناخ  هب  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  اب  تاقالم  يارب  هفینحوبا  يزور 

373 ص : 

دمحم خیـش  يرتست ، ص 275 278 ; يوفطـصم ، نسح  قیقحت : یّـشک ،) لاجر  هب  فورعم   ) لاجرلا هفرعم  راـیتخا  یـسوط ، [ 1 - ] 1
ص416. ج3 ، لاجرلا ، سوماق  یقت ،
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.دادن هزاجا  ماما  .تساوخ  تاقالم 

اه نآ  هب  ماما  .دنتـساوخ  تاقالم  هزاجا  و  دندمآ ، هفوک  مدرم  زا  يا  هدع  هک  نیا  ات  مدرک  فقوت  يرادـقم  رد ، ِمد  دـیوگ : هفینحوبا 
: متفگ مدیسر  شروضح  هب  یتقو  مدش ، هناخ  لخاد  اه  نآ  اب  مه  نم  .داد  هزاجا 

یهن ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دمحم باحصا  هب  نتفگ  ازسان  زا  ار  ناماس  نآ  مدرم  دیتسرفب و  هفوک  هب  يا  هدنیامن  امش  هک  تسا  هتسیاش 
: دومرف ماما  .دنیوگ  یم  ازسان  ربمایپ  نارای  هب  رهش  نیا  رد  رفن  رازه  هد  زا  شیب  دینک ،

.دنریذپ یمن  نم  زا  مدرم 

؟ دیتسه ادخ  ربمایپ  دنزرف  امش  هک  یتروص  رد  دنریذپن ، ار  امش  نخس  تسا  نکمم  هنوگچ 

هک نیا  نودـب  يدـشن و  هناخ  لخاد  نم  هزاجا  نودـب  رگم  .یهد  یمن  نم  فرح  هب  شوگ  هک  یتسه  ییاه  ناـمه  زا  یکی  دوخ  وت 
؟ يدومنن نتفگ  نخس  هب  عورش  هزاجا  یب  یتسشنن و  میوگب 

: دومرف هاگ  نآ 

؟ یهد یم  اوتف   (1) سایق ساسارب  وت  هک  ما  هدینش 

.يرآ

نم : » تفگ دنک ، هدجس  مدآ  هب  داد  روتسد  وا  هب  دنوادخ  هک  یتقو  دوب ; ناطیـش  داد ، رظن  ساسا  نیا  رب  هک  یـسک  نیلوا  وترب ! ياو 
«. تسا كاخ  زا  رت  یمارگ  شتآ  كاخ و  زا  ار  وا  يدیرفآ و  شتآ  زا  ارم  هک  اریز  منک ، یمن  هدجس 

: ( دومرف درک و  رکذ  تسا ، لصا  نیا  فالخرب  هک  ار  مالسا  نیناوق  زا  يدراوم  سایق ،»  » نالطب تابثا  يارب  ماما  سپس  )

؟ انز ای  تسا ، رت  مهم  قحانب  یسک  نتشک  وت  رظن  هب 

374 ص : 

رد مکح  نآ  تلع  دوجو  هک  نیا  نودب  دشاب و  هدومن  نایب  يدروم  يارب  دـنوادخ  ار  یمکح  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  سایق  [ 1 - ] 1
.ددرگ يراج  مه  مود  دروم  رد  ددرگ ، هتخانش  يرگید  دروم 
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.قحانب یسک  نتشک 

انز ندومن  تباث  يارب  یلو  تسا ، یفاک  دـهاش  ود  لتق ، تاـبثا  يارب  ارچ  سپ  دـشاب ) حیحـص  ساـیق  هب  ندرک  لـمع  رگا  نیارباـنب  )
؟ دراد قفاوت  سایق  اب  مالسا  نوناق  نیا  ایآ  تسا ؟ مزال  هاوگ  راهچ 

.هن

؟ ینم ای  تسا  رت  فیثک  لوب 

.لوب

ساـیق اـب  مکح  نیا  اـیآ  دـننک ؟ لـسغ  هداد  روتـسد  مود  دروم  رد  یلو  هدرک ، رما  وضو  هب  ار  مدرم  لوا  دروم  رد  دـنوادخ  ارچ  سپ 
؟ دراد قفاوت 

.هن

؟ هزور ای  تسا  رت  مهم  زامن 

.زامن

؟ دراد قفاوت  سایق  اب  مکح  نیا  ایآ  تسین ؟ بجاو  زامن  ياضق  یلو  تسا ، بجاو  هزور  ياضق  ضئاح  نز  رب  ارچ  سپ 

.هن

؟ درم ای  تسا  رت  فیعض  نز  ایآ 

.نز

؟ تساراگزاس سایق  اب  مکح  نیا  ایآ  تسا ؟ نز  ثرا  ربارب  ود  درم  ثرا  ارچ  سپ 

.هن

ار یسک  تسد  یسک  رگا  هک  یتروص  رد  دوش ، عطق  شتسد  درک ، تقرس  مهرد  هد  یـسک  رگا  هک  تسا  هداد  روتـسد  دنوادخ  ارچ 
؟ تسا راگزاس  سایق  اب  نیا  ایآ  تسا ؟ مهرد  دصناپ  نآ  هید  دنک ، عطق 

.هن
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ار مدرم  دنوادخ  هک : ینک  یم  ریسفت  نینچ   (1)« دیوش یم  لاؤس  اه  تمعن  زا  متح  روط  هب  تمایق  زور  رد  : » ار هیآ  نیا  هک  ما  هدینش 
.دنک یم  هذخاؤم  دنروخ ، یم  ناتسبات  لصف  رد  هک  کنخ  ياه  بآ  ذیذل و  ياهاذغ  دروم  رد 

.ما هدرک  انعم  روط  نیا  ار  هیآ  نیا  نم  تسا ، تسرد 

وت رب  ییاریذپ  نیا  رطاخ  هب  دعب  دنک و  ییاریذپ  وت  زا  یکنخ  بآ  دـیذل و  ياذـغ  اب  دـنک و  توعد  شا  هناخ  هب  ار  وت  یـصخش  رگا 
؟ ینک یم  تواضق  هنوگچ  یسک  نینچ  هرابرد  دراذگ ، تنم 

.تسا یلیخب  مدآ  میوگ  یم 

؟) دهد رارق  هذخاؤم  دروم  ار  ام  هداد ، ام  هب  هک  ییاهاذغ  دروم  رد  تمایق  زور  هک  نیا  ات   ) تسا لیخب  دنوادخ  ایآ 

؟ تسیچ دوش ، یم  هذخاؤم  نآ  هرابرد  ناسنا  دیوگ  یم  نآرق  هک  ییاه  تمعن  زا  دوصقم  سپ 

(2) .تسا تلاسر  نادناخ  ام  یتسود  تمعن  دوصقم ،

یعیش صاخ  هویش  هب  ماکحا  نییبت 

یگدـنز نارگ  شواک  رت  شیب  رظن  زا  هک  يزیچ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  طسوت  یهقف  یملع و  عیـسو  هزوح  سیـسأت  عوضوم  رد 
نشور زین  لمع  نیا  یسایس  تاهج  هک  نآ  يارب  تسا ، ماما  گرزب  مادقا  نیا  هناضرعتم  یسایس و  موهفم  تسا ، هدنام  هدیـشوپ  ماما 

: هک میشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  ًاتمدقم  ددرگ ،

یسایس تالیکشت  کی  طقف  نیا  هک  تسا  توافتم  تموکح  رگید  ياه  هاگتـسد  همه  اب  تهج  نیا  زا  مالـسا ، رد  تفالخ  هاگتـسد 
نیمه هدنهد  ناشن  یمالسا  مکاح  يارب  هفیلخ »  » ناونع .تسا  یبهذم  یسایس  يربهر  کی  هکلب  تسین ،

376 ص : 

(. 8 رثاکت : هروس  « ) میعَّنلا ِنَع  ِذئَمْْوَی  َُّنلَئُْسَتل  [ » 1 - ] 1
ص130 132. یکیژولوئدیا ، لئاسم  هرابرد  هرظانم  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  ص 22 ; ج10 ، راونألاراحب ، یسلجم ، [ 2 - ] 2
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نید و هدنروآ  زین  ربمایپ  تسا و  ربمایپ  نیـشناج  دـشاب ، یلومعم  یـسایس و  ربهر  کی  هک  نآ  زا  شیپ  شیب و  يو  هک  تسا  تقیقح 
.قالخا هدنزومآ 

تقیقح نیا  .تسه  زین  نانآ  یبهذم  ياوشیپ  مدرم و  ینید  روما  لفکتم  تسایـس ، جـیار  نوؤش  يدـصت  زجب  مالـسا ، رد  هفیلخ  سپ 
بیصن و مک  رایسب  ینید ، ياه  یهاگآ  زا  هک  يدعب  ناراد  مامز  یمالسا ، يافلخ  هلسلس  نیتسخن  زا  سپ  هک  دش  نآ  بجوم  ملسم ،

اهقف قاحلا  اب  دننک و  نیمأت  دوخ  هب  هتسباو  ینید  لاجر  هلیـسوهب  ار  دوبمک  نیا  هک  دنیآرب  ددص  رد  دندوب ، بیـصن  یب  یلک  هب  هاگ 
.دنزاس تسایس  نید و  زا  یبیکرت  مه  زاب  ار  هاگتسد  نیا  دوخ ، تموکح  هاگتسد  هب  رودزم  ناثدحم  نارسفم و  و 

ناراد مامز  ناـمرف  لـیم و  قبط  ناـنیا  هک  دوب  نآ  تشاد ، رب  رد  تقو  ياـفلخ  يارب  دارفا  هنوگ  نیا  يریگراـک  هب  هک  يرگید  هدـیاف 
طابنتـسا و زا  یـششوپ  رد  هداد ، لیدبت  رییغت و  زور » حلاصم   » هناهب هب  ار  نید  ماکحا  دنتـسناوت  یم  تلوهـس  هب  ّدبتـسم ، هشیپ و  متس 

.دنزاس نوگرگد  ناگیادخ  عماطم  رطاخ  هب  ار  ادخ  مکح  تسین  صیخشت  لباق  یماع  يداع و  مدرم  يارب  هک  داهتجا 

ياه تردـق  تسد  ًابلاغ  هک  ار  يأر  هب  ریـسفت  ثیدـح و  لعج  زا  يزیگنا  تشحو  ياه  هنومن  نیـشیپ ، ياه  نرق  ناخروم  نافلؤم و 
.دنا هدرک  رکذ  تسا ، نایامن  نآ  رد  یسایس 

یم هک  دوب  ییاهراک  هلمج  زا  رـسفم ، رظن  يأر و  قبط  رب  نآرق  ریـسفت  تفرگ : یم  ماجنا  زین  نآرق  ریـسفت  هراـبرد  لـمع  نیمه  ًاـنیع 
تاقوا رثکا  زین  وا  هک  تسا  هتـساوخ  رـسفم  هچ  نآ  هب  ار  اـه  نآ  دزاـس و  نوگرگد  مدرم  رظن  رد  ار  ادـخ  مکح  یناـسآ  هب  تسناوت 

.دنک دقتعم  دوب  هتساوخ  مکاح  هک  تساوخ  یم  ار  نامه 

هب هتـسباو  نایرج  یکی  دـش : میـسقت  یلک  نایرج  ود  هب  ریـسفت  ثیدـح و  هقف و  یمالـسا ، راودا  نیرت  میدـق  زا  هک  دوب  هنوگ  نیدـب 
هب هتخاس و  اه  هاگتسد  نآ  ياه  تحلصم  يادف  ار  اه  تقیقح  يرایسب  دراوم  رد  هک  بصاغ  ياه  تموکح  ياه  هاگتسد 
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تحلـصم رب  ار  یتحلـصم  چیه  هک  نیما  لیـصا و  نایرج  يرگید  و  دـندرک ; یم  فیرحت  ار  ادـخ  مکح  ایند  عاتم  هب  یبایتسد  رطاخ 
، تفرگ یم  رارق  شرودزم  تهاقف  تموکح و  هاگتـسد  يورایور  مدق ، ره  رد  ًارهق  تشاد و  یمن  مدـقم  یهلا ، ماکحا  تسرد  نییبت 

.تشاد یمسرریغ  قاچاق و  لکش  تاقوا  بلاغ  رد  ور ، نیا  زا  و 

ماما بتکم  هناضرعتم  موهفم 

هیلع ) قداـص ماـما  راـگزور  یمـسر  ناـهیقف  هقف  ربارب  رد  يرفعج » هقف   » هک تسناد  ناوت  یم  حوضو  هب  میتـفگ ، هچ  نآ  هب  هجوت  اـب 
یم لمح  دوخ  اب  زین  ار  هناضرعتم  نومـضم  ود  لاح  نیع  رد  هکلب  دوبن ، هداس  ینید  هدـیقع  فالتخا  کی  شخب  یّلجت  اهنت  مالـسلا )

: درک

يرکف روما  هرادا  زا  نآ  یناوتان  ینید و  مزـال  ياـه  یهاـگآ  زا  تموکح  هاگتـسد  یبیـصن  یب  تاـبثا  ود ، نآ  نیرت  مهم  نیتسخن و 
.دوب تفالخ »  » ماقم يدصت  يارب  شتیحالص  مدع  عقاو ، رد  ینعی  مدرم 

رد هتسباو  ناهیقف  یمالساریغ  ياه  یشیدنا  تحلصم  زا  یـشان  هک  یمـسر  هقف  رد  نید  فیرحت  دراوم  نتخاس  صخـشم  يرگید ، و 
ندرتسگ اب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  .دوب  مکاح  ياه  تردـق  تساوخ  مکحت و  ربارب  رد  نانآ  يراک  هظحالم  یهقف و  ماکحا  نایب 

اب هضراعم  هب  ًالمع  تموکح ، هب  هتسباو  ناملاع  هویش  زا  ریغ  يا  هویـش  هب  نآرق  ریـسفت  یمالـسا و  فراعم  هقف و  نایب  یملع و  طاسب 
هب افلخ  تموکح  مهم  علض  کی  هک  ار  یمسر  تهاقف  یبهذم و  تالیکشت  مامت  هلیسونیدب  ترضح  نآ  .دوب  هتساخرب  هاگتـسد  نآ 

.تخاس یم  یهت  شا  یبهذم  ههجو  زا  ار  تموکح  هاگتسد  درک و  یم  هئطخت  دمآ ، یم  رامش 

( … مالسلا هیلع  ) قداص ماما  بتکم  نادرگاش  زا  يا  هنومن 

رب یلیلد  ناونع  هب  نید » شناد  زا  افلخ  یبیـصن  یب   » لماع زا  يریگ  هرهب  شناکیدزن ، نارای و  هب  ماما  ياه  شزومآ  تارکاذـم و  رد 
هناضرعتم نومضم  نامه  ماما  هک  نیا  ینعی  دوش ; یم  هدهاشم  حوضوهب  تسین ، ندرک  تموکح  قح  ار  نانآ  مالسا ، رظن  زا  هک  نیا 

نایم رد  زین  ًاحیرص  هدوب ، اراد  وا  نآرق  هقف و  سرد  هک  ار  يا 
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: تسا هدش  لقن  نینچ  ترضح  نآ  زا  یثیدح  رد  .تسا  هدراذگ  یم 

(1) «. ِهَتلاهَِجب ُساّنلاُرَذُْعی  ْنَِمب ال  َنوُّمَتْأَت  ُمْتنَا  انَتَعاط َو  ُهّللا  َضَرَف  ٌمْوَق  ُنَْحن  »

مدرم هک  دینک  یم  تیعبت  یسک  زا  امش  هک  یلاحرد  تسا ، هتخاس  مزال  ضرف و  ار  نانآ  زا  يربنامرف  دنوادخ  هک  میتسه  یناسک  ام  »
«. دنتسین روذعم  ادخ  دزن  رد  وا  تلاهج  رطاخ  هب 

رد دـنناوت  یمن  دـنا ، هتفر  ادـخ  هار  زج  یهار  هب  هتـشگ  فارحنا  راـچد  لـهاان  ناراد  ماـمز  ناربهر و  تلاـهج  رثا  رب  هک  مدرم  ینعی ،
يور زا  هک  دندوب  ام  ناربهر  نایاوشیپ و  نیا  میدومیپن ، ار  اطخ  هار  دوخ  صیخشت  هب  ام  : » هک دنوش  لسوتم  رذع  نیا  هب  ادخ  هاگشیپ 

ياهراک دـناوت  یمن  سپ  تسا ، هدوب  فالخ  يراـک  دوخ ; یناربهر ، ناـنچ  زا  تعاـطا  اریز  دـندناشک ،»! هار  نیا  هب  ار  اـم  تلاـهج ،
(2) .دنک هیجوت  ار  يدعب  فالخ 

( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  بتکم  نادرگاش  زا  يا  هنومن 

يدادعت لقادـح  هک  دوب  بسانم  اج  نیا  رد  دـندوب و  رفن  رازه  راهچ  رب  غلاب  يرفعج  هاگـشناد  ناگتفای  تیبرت  میتفگ ، ًالبق  هک  نانچ 
یم هنومن  ناونع  هب  اه  نآ  زا  نت  کی  یفرعم  هب  طـقف  راـصتخا ، تیاـعر  رطاـخ  هب  یلو  میدرک ، یم  یفرعم  ار  اـه  تیـصخش  نیا  زا 

«. مکح نب  ماشه   » زا تسا  ترابع  وا  و  میزادرپ ،

مکح نب  ماشه  یملع  تمظع 

گرزب زا  وا  .دوب  تسد  ربز  هداعلا  قوف  هرظانم ، نف  رد  اسر و  نیریـش و  یناـیب  ياراد  گرزب ، یملکتم  هتـسجرب ، يدنمـشناد  ماـشه 
.تفر یم  رامش  هب  مالسلا ) امهیلع  ) مظاک ماما  قداص و  ماما  بتکم  نادرگاش  نیرت 

زا یتاغیلبت  یسایس و  راشف  دروم  وس  ره  زا  نایعیش  هک  رصع  نآ  رد  هدربمان 
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زا هک  تماما »  » لصا زا  هژیوهب  درک و  عیـشت  ناهج  هب  يا  هدـنزرا  تامدـخ  دنتـشاد ، رارق  نوگانوگ  ياـه  هقرف  اـه و  تردـق  هیحاـن 
.دومن حیرشت  یبوخ  هب  هعماج ، يربهر  رد  ار  نآ  هدنزاس  موهفم  درک و  عافد  یگتسیاش  هب  تسا ، هعیش  داقتعا  یساسا  ناکرا 

هک دوب  هاگشناد  نیا  رد  دیدرگ و  راوتسا  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  بتکم  رد  ماشه  یملع  زراب  تیـصخش  یتدیقع و  ياه  هیاپ  هتبلا 
هیلع ) قداــص ماــما  تداهــش  زا  سپ  ینعی  دــعب ، هـب  لاـس 148  زا  اــما  دــش ، يدــنب  شقن  وا  یمالــسا  يرکف و  لــماکت  ساــسا 

.دیسر ییافوکش  یقرت و  جوا  هب  تفای و  لماکت  مالسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  ياهدومنهر  وترپ  رد  وا  يالاو  تیصخش  ( مالسلا

تقیقح يوجوتسج  رد 

ندش باریس  فده و  نیا  هب  ندیسر  يارب  هدوب و  تقیقح  هنشت  شناد و  هتفیش  يو  هک  دهد  یم  ناشن  ماشه  یگدنز  خیرات  یسررب 
هدناوخ و مه  ار  نانوی  یفسلف  بتک  دوخ ، شناد  لیمکت  يارب  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  دوخ  رصع  مولع  ًاءادتبا  یهاگآ ، ملع و  لالز  زا 

.تسا هتشون  سیلاطاطسرا »  » در رد  یباتک  هک  يروط  هب  تسا ، هتفای  یهاگآ  یبوخ  هب  هفسلف  نآ  زا 

طقف هدرکن و  عناـق  ار  وا  یبـتکم  چـیه  هفـسلف  یلو  هدـش ، فلتخم  ياـه  بتکم  دراو  دوخ ، یملع  يرکف و  یلماـکت  ریـس  رد  سپس 
ياه بتکم  اب  ییانشآ  زا  سپ  تهج ، نیمه  هب  تسا و  هدیشخب  نیکست  ار  وا  شطع  مالـسا ، نییآ  راوتـسا  یقطنم و  نشور و  میلاعت 

رد وا  یگدنز  ریسم  خیرات  نآ  زا  هدش و  انشآ  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  اب  شیومع ، هلیـسوهب  هدیـشک و  تسد  اه  نآ  زا  نوگانوگ ،
.تسا هدش  نوگرگد  یلک  هب  عیشت ، قطنم  نتفریذپ  مالسا و  قیمع  تخانش  وترپ 

تسا و هدوب  روهـشم ) يدام  قیدـنز و  « ) یناصید رکاشوبا   » نادرگاش زا  یتدـم  راـک ، زاـغآ  رد  مکح » نب  ماـشه  : » دـنا هتفگ  یخرب 
طاقن زا  ار  انعم  نیا  نانآ  .تسا  هدش  يربج  ناوفص » نب  مْهَج   » ناوریپ زا  یکی  هتشگ و  هیِمْهَج »  » بتکم دراو  سپس 

380 ص : 

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 398 

http://www.ghaemiyeh.com


وا اب  هکلب  هدوبن ، رکاشوبا  درگاش  اهنت  هن  وا  ًالوا ، هک  یتروص  رد  . (1) دنا هدومن  هدیقع  فارحنا  هب  مهتم  ار  وا  هدرمش ، ماشه  فعض 
(2) تسا ! هدش  زین  مالسا  نییآ  هب  رکاشوبا  فرشت  ثعاب  ماجنارس  هک  هتشاد  یتارظانم 

یمن تباث  نوگانوگ ، ياه  بتکم  ناوریپ  ياه  نمجنا  اه و  ثحب  رد  وا  تکرش  دشاب ، هتشاد  تحص  تبـسن  نیا  هک  نیا  ضرف  رب  و 
.تسا هدوب  هرظانم  ثحب و  یهاگآ و  روظنم  هب  نانآ  اب  سامت  هکلب  تسا ، هتشاد  لوبق  زین  ار  اه  نآ  دیاقع  ًامتح  هک  دنک 

تسا و تقیقح  يوجوتسج  رد  هک  یسک  يارب  هتـشاد و  ار  وا  يرکف  یلقع و  لماکت  ریـس  رد  یهاگرذگ  مکح  تالوحت ، نیا  ًایناث ،
يرکف و ریـس  یئاهن  هطقن  دیاب  هکلب  دوش ، یمن  هدرمـش  یفعـض  هطقن  دهدب ، صیخـشت  لماک  یهاگآ  شنیب و  اب  ار  قح  دهاوخ  یم 

عیشت ینابم  حیرشت  مالسا و  جیورت  هار  رد  رمع  رخآ  ات  ماشه  هک  میناد  یم  و  ، (3) داد رظن  نآ  هیاپرب  تفرگ و  رظن  رد  ار  وا  یتدیقع 
.تشاذگ راگدای  هب  دوخ  زا  یناشخرد  همانراک  درک و  ششوک 

اه هشیدنا  دروخرب  رصع 

اه و هقرف  شیادـیپ  اه و  هشیدـنا  دروخرب  قیقحت و  شناد و  ملع و  ییافوکـش  راودا  زا  یکی  يرجه  مود  نرق  میتفگ ، ًالبق  هک  ناـنچ 
.دوب یمالسا  هعماج  رد  نوگانوگ  بهاذم 

ناملسم نادنمشناد  ییانشآ  تلع  هب  وس  کی  زا  نرق  نیا  رد  یلو  دوب ، یهاگآ  شناد و  جورم  تسخن  زور  زا  مالسا  نییآ  هک  نآ  اب 
رد یبهذم  نوگانوگ  ياه  هقرف  شیادیپ  رثا  رب  رگید  يوس  زا  و  هناگیب ، نادنمشناد  راکفا  نانوی و  هفسلف  اب 

381 ص : 
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هدیـسر قنور  یمرگ و  جوا  هب  فلتخم  ثحابم  نوماریپ  هرظانم  یبهذـم و  یملع و  ياهوگوتفگ  اه و  ثحب  یمالـسا ، هعماج  لـخاد 
.دنتفر یم  رامش  هب  یگرزب  هنزو  مادکره  هک  دندوب  هتساخرب  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  نادنمشناد  دوب و 

رایـسب هرظانم  ثحب و  يارب  هنیمز  دوب ، هتفاین  يا  هدش  نیودت  تباث و  لکـش  زور  نآ  ات  یملع  ثحابم  رثکا  هک  اج  نآ  زا  نینچ ، مه 
نآ اج و  نیا  دوب و  هدرک  ادـیپ  یـصاخ  تیمها  نوگانوگ  بهاذـم  اه و  هقرف  ناوریپ  نایم  هرظانم  لـماوع ، نیا  رثا  رد  . (1) دوب عیسو 

.تسا تسد  رد  اه  نآ  زا  يرایسب  زورما  دوب و  بلاج  هجوت و  روخ  رد  هک  داد  یم  خر  یناوارف  ناجیهرپ  هدنزرا و  تارظانم  اج 

نیا يارب  هک  يروط  هب  دوب ، هدیدرگ  ناناملسم  نایم  رد  لئاسم  یلیلحت  مهف  یهاگآ و  شناد و  ییافوکـش  هیام  لماوع ، نیا  عومجم 
.تسا هدش  زاب  یصاخ  ياج  مالسا  خیرات  بتکرد  عوضوم 

یناوارف قوـش  روـش و  فرگـش و  دادعتـسا  زا  هک  نآ  مکح  هب  دوـب ، هتفاـی  شرورپ  دـلوت و  يّوـج  نـینچرد  هـک  مـکح ، نـب  ماـشه 
رارق دوخ  رـصع  نادنمـشناد  نارکفتم و  مدـقم  فص  رد  درک و  زاـب  نادنمـشناد  ناـیم  رد  ار  دوخ  ياـج  يدوز  هب  دوـب ، رادروـخرب 

(2) .تفرگ

ییانشآ نیتسخن 

نیرت گرزب  اب  هدومن و  یسررب  ار  فلتخم  ياه  بتکم  هک  نآ  اب  دوب و  هتفاین  ار  دوخ  هدش  مگ  زونه  یملع ، ریس  نیا  رد  ماشه )  ) وا
هک دوب  هدـنام  رفن  کی  طـقف  دوب ، هدیـسرن  شیوخ  بولطم  هطقن  هب  زونه  دوب ، هدرک  اـه  ثحب  دوخ  رـصع  یبهذـم  یملع و  لاـجر 

.دوبن نایعیش ، مشش  ياوشیپ  دمحم ،» نب  رفعج   » زج یسک  وا  دوب و  هدشن  ور  هب  ور  وا  اب  ماشه 

دهاوخ يو  يور  هب  يا  هزات  هچیرد  وا  اب  رادید  هک  درک  یم  رکف  یتسرد  هب  ماشه 

382 ص : 
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ماـما اـب  ار  وا  تاـقالم  بیترت  تساوـخ  دوـب ، مشـش  ماـما  نادـنم  هقـالع  نایعیـش و  زا  هک  دوـخ  يوـمع  زا  تهج  نیمه  هـب  دوـشگ ،
.دهدب مالسلا ) هیلع  ) قداص

.تسا بلاج  نیریش و  رایسب  تخاس ، نوگرگد  یلک  هب  ار  وا  یملع  یگدنز  ریسم  هک  مشش  ياوشیپ  اب  وا  رادید  نیتسخن  ناتساد 

رـضحم هب  ار  وا  تساوخ  نم  زا  دوب ، هیمهج »  » بهذم وریپ  هک  ماشه  ما  هدازردارب  دـیوگ : یم  دـیزی ،» نب  رمع   » مان هب  ماشه ، يومع 
نینچ هب  مادـقا  مریگن ، هزاجا  ماما  زا  ات  متفگ : يو  خـساپ  رد  .دـنک  هرظانم  وا  اب  یبهذـم  لئاسمرد  ات  مربب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

مدمآ و نوریب  هک  نآ  زا  سپ  .متفرگ  هزاجا  ماشه  رادید  يارب  هدش  بایفرش  مالـسلا ) هیلع  ) ماما رـضحم  هب  سپـس  .منک  یمن  يراک 
ار وا  تراسج  یکاب و  یب  نایرج  هتشگزاب  ماما  رـضحم  هب  اذل  مداتفا و  ما  هدازردارب  یکاب  یب  تراسج و  دای  هب  متـشادرب ، ماگ  دنچ 

.مدرک يروآدای 

هب دوخ  هارمه  ار  ما  هدازردارب  هاـگ  نآ  .مدرب  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  مدـش و  هدنمرـش  مراـهظا  نیا  زا  یکاـنمیب ؟ نمرب  اـیآ  دومرف : ماـما 
ماما تساوخ و  تلهم  دنام و  ورف  باوج  رد  وا  دیـسرپ و  وا  زا  يا  هلئـسم  ماما  میتسـشن ، هدش  دراو  هک  نآ  زا  سپ  .مدرب  ماما  روضح 

.دـیامن هیهت  یخـساپ  تسناوتن  ماجنارـس  .دز  یم  رد  نآ  رد و  نیاو  دوـب  باوـج  هیهت  ددـص  رد  ماـشه  زور  دـنچ  .داد  تلهم  يو  هب 
.دومرف نایب  ار  هلئسم  ماما  درک و  زجع  راهظا  هدش  بایفرش  ماما  روضح  هب  هرابود  ریزگان 

هدـهع زا  تسناوتن  ماـشه  زاـب  درک ، حرطم  تخاـس ، یم  لزلزتم  ار  هیِمْهَج  بهذـم  ناـینب  هک  ار  يرگید  هلئـسم  ماـما  مود ، هسلج  رد 
رگید راب  هک  نآ  ات  درب ، یم  رـس  هب  تریح  تهب و  لاح  رد  یتدم  وا  .تفگ  كرت  ار  هسلج  هودنا  تریح و  لاحاب  اذل  دیآرب ، خـساپ 

.مزاس مهارف  ماما  اب  ار  يو  تاقالم  هلیسو  هک  درک  شهاوخ  نم  زا 

ماشه هب  ار  ماما  شیامرف  .دـشاب  نم  رظتنم   (1) هریح »  » هطقن نالف  رد  ادرف  دومرف : .متـساوخ  وا  يارب  تاقالم  هزاجا  ماما  زا  رگید  راـب 
، قایتشا طرف  زا  وا  .مدرک  غالبا 

383 ص : 

رد اهرادـید  نیا  اـیوگ  تسا ، هتـشاد  تنوکـس  هفوک  رد  ماـشه  هدوب و  قارع  ياهرهـش  زا  یکی  هریح »  » هک نیا  هب  هجوـت  اـب  [ 1 - ] 1
.تسا هتفرگ  تروص  قارع ، هب  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  يرابجا  ياهرفس  زا  یکی  نایرج 
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...تفاتش دوعوم  هطقن  هب  ررقم  تقو  زا  لبق 

ناهگان مدیـسر ، دوعوم  لحم  هب  ًالبق  نم  تفگ : دش ؟ رازگرب  هنوگچ  تاقالم  نآ  مدیـسرپ  ماشه  زا  ًادعب  دیوگ : یم  دیزی » نب  رمع  »
شراسخر هب  دـش و  کیدزن  نم  هب  هک  یماگنه  .دروآ  فیرـشت  دوب ، يرتسا  رب  راوس  هک  یلاحرد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  مدـید 

تسد زا  ار  نتفگ  نخس  يورین  هدرک  شومارف  ار  زیچ  همه  هک  داد  تسد  نم  هب  راوگرزب  نآ  تمظع  زا  يا  هبذج  نانچ  مدرک  هاگن 
ارم عضو  هک  ماما  .دوزفا  نم  یگتخابدوخ  ریحت و  رب  راـقو ، اـب  مأوت  راـظتنا  نیا  دـش ، نم  شـسرپ  راـتفگ و  رظتنم  یتدـم  ماـما  .مداد 

(1) .تشاذگاو دوخ  لاح  هب  ارم  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هریح  ياه  هچوک  زا  یکی  دید ، نینچ 

: دراد دوجو  بلاج  هتکن  دنچ  هیضق  نیا  رد 

وا ییاناوت  زا  دنک و  یم  میب  ساسحا  نآ  زا  هیضق  لقان  هک  يروط  هب  تسا ، ماشه  رد  هداعلا  قوف  هرظانم  يورین  دوجو  تسخن ، هتکن 
ینارگن ساسحا  ماما  اب  وا  ییورایور  زا  تماما ) گرزب  ماقم  زا  لفاغ   ) یتح درب ، یم  مان  یکاـب  یب  تراـسج و  ناونع  هب  نف  نیا  رد 

.دراذگ یم  نایم  رد  ماما  اب  شیپاشیپ  ار  بلطم  دنک و  یم 

ياپ زا  هار  نیا  رد  هک  يروط  هب  تسا ، رت  نوزفا  شنیب  شناد و  یهاـگآ و  بسک  يارب  ماـشه  بیجع  شطع  یگتفیـش و  مود ، هتکن 
رد دنک و  یم  هزات  ار  اهرادید  ماما ، ياه  شـسرپ  هب  ییوگ  خساپ  زا  یگدنامرد  زا  سپ  و  درب ، یم  هرهب  یتصرفره  زا  دنیـشن و  یمن 

.تسوا ناوارف  قوش  روش و  زا  ینشور  هولج  نیا ، و  دباتش ، یم  رادید  لحم  هب  ماما  زا  شیپ  یئاهن  رادید 

ياه هتخودـنا  دزاـب و  یم  ار  دوخ  نآ  ربارب  رد  ماـشه  يا  هنوگ  هب  تسا ، مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  تیـصخش  تمظع  موس ، هتکن 
گرزب ياوشیپ  نآ  ربارب  رد  دوخ  یکچوک  هب  مارتحا ، اب  مأوت  بوذجم  ياه  هاگن  مشچ و  نابز  اب  درب و  یم  دای  زا  ار  شیوخ  یملع 

.دنک یم  فارتعا 

384 ص : 

ص 15. باتک ، نامه  یئافص ، ص 256 ; باتک ، نامه  یسوط ، [ 1 - ] 1
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ياوشیپ بتکم  هب  ماشه  زور  نآ  زا  تخاس : نوگرگد  ار  ماشه  یگدـنز  ریـسم  درک و  ار  دوخ  راک  رادـید ، نآ  يونعم  هبذـج  يراب 
.دوبر ترضح  نآ  نارای  زا  ار  تقبس  يوگ  هک  دیشخرد  نانچ  بتکم  نیا  رد  تخاس و  اهر  ار  هتشذگ  راکفا  تسویپ و  مشش 

ماشه تافیلأت 

ینابم شرتسگرد  دومیپ و  ار  یملع  یلاع  لحارم  تعرـس  هب  درب ، مشـش  ماما  بتکم  زا  هک  یناوارف  یملع  ياه  هرهب  وترپ  رد  ماـشه 
هب هجوت  .تشاذـگ  راـگدای  هب  دوـخ  زا  یگرزب  یملع  ثاریم  هنیمز  نیا  رد  درک و  اـه  شـشوک  بهذـم  نیا  میرح  زا  عاـفد  عیـشت و 

، دور یم  رامـش  هب  وا  ياـهراک  گرزب  مجح  یملع و  تمظع  رگ  نشور  تسا ، دـلج  رب 30 غلاب  هک  وا  ياه  باـتک  راـثآ و  تسرهف 
: فلتخم ياه  هنیمز  رد  وا ، تافیلأت  تسرهف  کنیا 

.تماما باتک  . 1

ءایشا ثودح  لیالد  . 2

.هقدانز رب  در  . 3

(. یتسرپ هناگود   ) هّیوَنَث رب  در  . 4

.دیحوت باتک  . 5

.یقیلاوج ماشهرب  در  . 6

.نویعیبط رب  در  . 7

.ناوج ریپ و  . 8

(1) .دیحوت رد  ریبدت  . 9

.نازیم . 10

.نادیم . 11

385 ص : 

.تسا هدروآدرگ  ماشه  ياه  ثحب  زا  هدافتسا  اب  روصنم » نب  یلع   » مان هب  ماشه  نادرگاش  زا  یکی  ار  باتک  نیا  [ 1 - ] 1
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(1) .دراد داقتعا  لوضفم  تماما  رب  هک  یسک  رب  در  . 12

.تماما رد  مدرم  فالتخا  . 13

.نآ نارکنم  رب  در  تیصو و  . 14

.ردق ربج و  . 15

.نیمَکَح . 16

.ریبُز هحلط و  درومرد  هلزتعم  داقتعا  رب  در  . 17

.ردق . 18

.ظافلا . 19

(. تخانش  ) تفرعم . 20

.تعاطتسا . 21

.باب تشه  . 22

.قراط ناطیش  رب  در  . 23

؟ دوش یم  رابخا  باب  حتف  هنوگچ  . 24

.دیحوترد سیلاطاطسرا  رب  در  . 25

.هلزتعم دئاقع  رب  در  . 26

(2) .تماما هرابرد  سلاجم  . 27

.میرحت للع  . 28

(3) (. ثرا  ) ضئارف . 29

…
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.دشاب هتشاد  ّتیولوا  يرترب و  وا  رب  یگتسیاش  تلیضف و  رظن  زا  يرگید  هک  تسا  یسک  لوضفم  زا  دوصقم  [ 1 - ] 1
، ردص ص 264 ; تسرهفلا ، میدـن ، نبا  ص 304 ; هعیشلا ، یفنـصم  تسرهف  یـشاجن ، ص 355 ; تسرهفلا ، یسوط ، خیـش  [ 2 - ] 2

ص 361. هعیشلا ، سیسأت  نسح ، دیس 
ص 304. باتک ، نامه  یشاجن ، [ 3 - ] 3

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 405 

http://www.ghaemiyeh.com


ماما یسایس  ياه  تیلاعف 

یملع ياه  هنیمز  رد  اـهنت  ( مالـسلا هیلع  ) قداـص ماـما  تکرح  یمومع ، روصت  فـالخرب  هک  تسا  مزـال  اـنعم  نیا  رکذـت  اـج  نیا  رد 
زا يرایسب  رب  ماما ، تکرح  دُعب  نیا  یلو  تشاد ، زین  یسایس  تیلاعف  ماما  هکلب  دش ، یمن  هصالخ  نآ ) یگدرتسگ  تعـسو و  مامتاب  )
هب انب  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  هک   » روصت نیا  یگیاپ  یب  هک  نیا  يارب  اج  نیا  رد  .تسا  هدنام  هدیـشوپ  ناگدنـسیون  ناگدـنیوگ و 
رد هکلب  تشادن ، يا  یـسایس  لمع  راکتبا  هنوگ  چیه  درک و  یمن  هلخادم  تسایـس  رما  رد  زگره  نامز  نآ  لاوحا  عاضوا و  هظحالم 

: میروآ یم  ًالیذ  ار  ماما  یسایس  ياه  تیلاعف  زا  يا  هنومن  ددرگ ، نشور  درک » یم  تکرح  تقو  يافلخ  تسایس  تهج 

تماما غیلبت  روظنم  هب  ناگدنیامن  مازعا 

هب هفوک  لـها  زا  یـصخش  هلمج ، نآ  زا  .داتـسرف  یم  فـلتخم  قطاـنم  هب  یناگدـنیامن  تماـما ، لیـصا  ناـیرج  غـیلبت  روـظنم  هب  ماـما 
دـندرک و تعاـطا  دـنداد و  تبثم  خـساپ  یعمج  .درک  توـعد  وا  تیـالو  هب  ار  مدرم  تفر و  ناـسارخ  هب  ماـما  فرط  زا  یگدـنیامن 

.دنتشاد هگن  تسد  هنتف )! زا   ) زیهرپ طایتحا و  ناونع  هب  يا  هتسد  دندش و  رکنم  دندز و  زاب  رس  یهورگ 

رفس نیا  نایرج  رد  موس  هورگ  هدنیامن  .تفر  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  رادید  هب  رفن  کی  هورگ ، ره  فرط  زا  یگدنیامن  هب  هاگ  نآ 
(. تفاین یهاگآ  نآ  زا  یسک  و   ) داد ماجنا  یتشز  راک  نارفس ، مه  زا  یکی  زینک  اب 

دمآ ام  هقطنم  هب  هفوک  لها  زا  یصخش  تفگ : درک و  نخس  زاغآ  صخش  نامه  دندیـسر ، ماما  روضح  هب  رفن  دنچ  نیا  هک  یماگنه 
يراگزیهرپ و يور  زا  زین  یهورگ  و  دـندرک ، تفلاخم  یهورگ  دـنتفریذپ ، یهورگ  درک ; توعد  وت  تیالو  تعاطا و  هب  ار  مدرم  و 

.دنتشاد هگن  تسد  طایتحا 
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؟ یتسه هتسد  مادک  زا  وت  دومرف : ماما 

.متسه راک  طایتحا  هتسد  زا  نم  تفگ :

ماجنا ار  زیمآ  تنایخ  لـمع  نآ  يدرکن و  طاـیتحا  بش  نـالف  رد  ارچ  سپ  يدوب ، طاـیتحا  يراـگزیهرپ و  لـها  هک  وت  دومرف : ماـما 
(1) !؟ يداد

هنیدـم رد  ماما  هک  یلاح  رد  هدوب  ناسارخ  تیرومأم ، هقطنم  هفوک و  لها  ماما ، هداتـسرف  هیـضق ، نیا  رد  دوش ، یم  هظحالم  هک  نانچ 
.دهد یم  ناشن  ار  ماما  یسایس  تیلاعف  هزوح  تعسو  نیا ; و  تسا ، هتشاد  تماقا 

نایوما هلسلس  طوقس  لماوع 

تسکـش و لماوع  تبـسانم  نیا  هب  هتفرگ ، تروص  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ترـضح  ناـمز  رد  ناـیوما  هلـسلس  ضارقنا  هک  اـج  نآ  زا 
: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  راصتخا  هب  اج  نیا  رد  ار  اه  نآ  طوقس 

…

اه نآ  عومجم  هک  دـندوب  هدروآ  دوجو  هب  يرادروشک  تموکح و  رد  ار  یئاـه  فارحنا  اـه و  تعدـب  هلـسلس  کـی  يوـما  ياـفلخ 
مشخ لماوع  .دیدرگ  نانآ  ضارقنا  بجوم  ناناملـسم و  مایق  هب  رجنم  تخیگنارب و  ار  مدرم  ترفن  مشخ و  هداد ، مه  تسد  هب  تسد 

: درک هصالخ  نینچ  ناوت  یم  ار  مدرم  ترفن  و 

.تشگ لدبم  يدرف  یثوروم  يدادبتسا  میژر  هب  دعب ، هب  هیواعم  نامز  زا  یمالسا  تموکح  ماظن  . 1

صاخ دوب ، نادهاجم  ِنآ  زا  هک  ئیفو  یگنج  ياه  تمینغ  زین  دسرب و  یمومع  ياهراک  فرصم  هب  تسیاب  یم  هک  تلود  دمآرد  . 2
.دندرک دوخ  ینارذگ  شوخ  لمجت و  فرص  ار  اه  لام  نیا  نانآ  دش و  تموکح 

.دش لوادتم  ماع  لتق  هاگ  و  راتشک ، هجنکش ، ندرک ، ینادنز  يریگتسد ، . 3

عجرم دـندوب ، مالـسا  ماکحا  همه  هب  ملاع  هک  هعیـش  همئا  دوبن و  هجوت  دروم  هعیـش  هقف  هچرگ  نایوما ، تموکح  زاغآ  زا  شیپ  اـت  . 4
اما دندش ، یمن  هتخانش  یهقف 

388 ص : 

ص 72. ج47 ، راونألاراحب ، یسلجم ، [ 1 - ] 1
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، دنهدب یمکح  یعوضوم  هرابرد  دنتـساوخ  یم  رگا  ًالثم  دـش ، یم  تیاعر  رهاظ  بسح  رب  يّدـح  ات  جـیار  یمـسر و  یهقف  نیزاوم 
دندیسرپ یم  راصناو ) رجاهم   ) ربمغیپ نارای  زا  دنتفای  یمن  ار  یمکح  نانچ  رگا  دندرک و  یم  عوجر  ربمغیپ  تنس  نآرق و  هب  تسخن 

تهاقف رد  هک  نانآ  دـنتفای ، یمن  يدنـس  اهوجوتـسج  نیا  همه  زا  سپ  رگا  هن ؟ ای  دـیا  هدینـش  ربمغیپ  زا  یثیدـح  هراب  نیا  رد  ایآ  هک 
هتشادن یلک  تفلاخم  تنس  نآرق و  رهاظ  اب  مکح ، نآ  هک  نآ  طرش  هب  دندرک ، یم  نییعت  ار  مکح  دوخ  داهتجا  اب  دنتشاد ، یتریصب 

، دشاب ربمغیپ  هتفگ  نآرق و  فالخرب  مکح  نآ  دننک و  رداص  یمکح  هک  دندید  یمن  یعنام  چیه  افلخ  نایوما ، رـصع  رد  اما  .دـشاب 
! .دناوخ دوخ  ردارب  نایفسوبا و  دنزرف  عورشمان  هار  زا  ار  دایز  هیواعم ; ربمغیپ ، حیرص  هتفگ  فالخرب  هک  نانچ 

رب دـیاب  مرجم  .تسا  فورعم  تاید » دودـح و   » مان هب  هک  دراد  یماکحا  نافلختم  تازاـجم  يارب  مالـسا  هقف  میناد  یم  هک  ناـنچ  . 5
رظن هب  هتسب  رـصقم  تازاجم  .تشادن  مرج  اب  یتقباطم  هنوگ  چیه  تازاجم  رفیک و  نایوما  هرود  رد  اما  دنیبب ، رفیک  ماکحا ، نیا  قبط 

یم نییعت  مرج  زا  شیب  یتازاجم  موکحم ، يارب  هاگ  دنتـشک و  یم  ار  یهانگ  یب  هاـگ  دندیـشخب و  یم  ار  یمرجم  هاـگ  دوب ، مکاـح 
! دندرک

یمکح یهیقف  رگا  درک و  یمن  یهجوت  ناـنآ  هتفگ  هب  یـسک  ًاـبلاغ  دـندش ، تیبرت  یمالـسا  هزوح  رد  یگرزب  ياـهقف  هک  نآ  اـب  . 6
مهم عرف  ود  هک  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تهج  نیدـب  .دـنام  یمن  نوصم  ضرعت  زا  دوب ، یمکاح  نایز  هب  هک  داد  یم  یعرش 

.دنک عنم  يراک  تشز  زا  ار  وا  لماع  ای  هفیلخ و  درک  یمن  تأرج  یسک  و  دیدرگ ، لیطعت  تسا ، یمالسا 

نانچ .دنتشاد  اور  تناها  دومن ، یم  سدقم  ناناملسم  هدید  رد  هچنادب  تسکـش و  مهرد  یمالـسا  رهاظم  رئاعـش و  تمرح  میرح  . 7
لتق زور  هس  ار  هنیدم  مدرم  دندومن و  نیهوت  وا  دجـسم  ربنم و  ربمغیپ و  تبرت  هب  دـندرک و  ناریو  ار  مارحلادجـسم  هبعک و  هناخ  هک 

.دندرک ماع 

یعمج هتسد  روط  هب  ار  ربمغیپ  نادنزرف  مالسا ، خیرات  رد  راب  نیتسخن  يارب  . 8
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.دندنادرگ اهرهش  رد  دنتفرگ و  يریسا  هب  ار  وا  نادناخ  نارتخد  نانز و  دنتشک و 

رصع نارعاش  دیدرگ و  لوادتم  هرابود  دش ، هتخانش  مومذم  ربمغیپ  رصع  رد  دوب و  یلهاج  هرود  ياهراعـش  زا  هک  ییارـس  هحیدم  . 9
!. دندرمش هّزنم  دوب ، نانآ  رد  هچ  نآ  ره  زا  دندوتس و  دوبن ، وا  رد  هک  يزیچ  هب  ار  یمکاح  ای  هفیلخ و  دنتسناوت ، هک  نادنچ  يوما 

هب نانیا  .دندیرخ  دوخ  رب  ار  ادخ  مشخ  نامکاح ، يدونشخ  يارب  هک  دندمآ  راک  رـس  رب  شورف  نید  بلطایند و  ملاع  يا  هتـسد  . 10
.دنتشاذگ هحص  نامکاح  راتفگ  رادرکرب و  دندرک و  لیوأت  ار  ربمغیپ  ثیدح  نآرق و  ياه  هیآ  رهاظ  شیوخ  لیم 

رقم رد  هوکـشاب  ياه  خاک  دـش و  رت  شیب  زور  هب  زور  تیبلا  ثاثا  نامتخاس ، سابل ، كاروخ ، یگدـنز ، رد  لمجت  هب  شیارگ  . 11
.دش هتخاس  اه  هاگراکش  رد  یتح  تموکح و 

يوما ياه  هفیلخ  ضعب  هنازور  راتفگ  هک  اج  نآ  ات  تشگ  لوادـتم  ناوخزاوآ  ناـکزینک  يرادـیرخ  یگراـب و  نز  يراـسگیم ، . 12
(1) .دوب بارش  كاروخ و  نز و  هرابرد 

( … مالسلا هیلع  ) قداص ماما  هب  یسابع  تضهن  نارس  ياه  همان 

برع دوس  هب  نشخ  يداژن  ضیعبت  هب  ار  دوخ  ياج  تفر و  نایم  زا  دوب ، یمالسا  ماظن  مهم  ناکرا  زا  یکی  هک  يداژن ، تاواسم  . 13
يراگزیهرپ ادـخ  دزن  ار  يرترب  كالم  هدرک  یغلم  ار  اهزایتما  ربمغیپ  تنـس  نآرق و  هک  یلاحرد  .داد  برعریغ  ماوقا  للم و  ناـیز  و 

رگید رب  برع  سپ  تسا ، هتـساخرب  برع  زا  مالـسا  ربمغیپ  نوچ  دـنتفگ : دندرمـش و  رترب  داژن  ار  برع  داژن  نایوما ، اـّما  دـناد ، یم 
حیجرت مجع »  » رب نوئـش  ماـمت  رد  برع  تسایـس ، نیا  قبط  .تسا  رترب  نارگید  زا  شیرق  زین  برع  ناـیم  رد  دراد و  يرترب  ناـمدرم 

نوئـش قوقح و  مامت  زا  دـیرخ ، رز  ناگدـنب  دـننام  ار  برعریغ ) ناناملـسم   ) یلاوم هیما ، ینب  یفارـشا  تموکح  ماظن  .دـش  یم  هداد 
یلاوم مان  اب  هشیمه  فافختسا ، ریقحت و  ًالوصا  تشاد و  یم  مورحم  یعامتجا 

حالس دنتشادن  قح  دندوب : مورحم  يدنموربآ  لغش  راکره و  زا  یلاوم  .دوب  هارمه 

390 ص : 

.ترابع رد  رییغت  یکدنا  صیخلت و  اب  ص 204  نایوما ، نایاپ  ات  مالسا  یلیلحت  خیرات  رفعجدیس ، يدیهش ، رتکد  [ 1 - ] 1

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 409 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_390_1
http://www.ghaemiyeh.com


نینچ ًاـنایحا  رگا  و  دـنریگب ، يرـسمه  هب  ار  ناـشن  ماـن و  یب  نانیـشن  ناـبایب  زا  یتح  برع  يرتخد  و  دـنوش ، راوس  بسا  رب  دـنزاسب ،
تموـکح و .دـندرک  یم  لـیمحت  درم  رب  ار  نادـنز  هناـیزات و  نز و  نآ  رب  ار  ییادـج  قـالط و  تـفرگ ، یم  ماـجنا  هناـیفخم  يراـک 

يوما برع  ًالوصا  .دیـسر  یمن  تاماقم  بصانم و  هنوگ  نیا  هب  یبرعریغ  چیه  دوب و  برع  صوصخم  اج  همه  زین  تماما  تواضق و 
دروخرب هنوگ  نیا  .تسا  یلاوم  صوصخم  تمحز ، راک و  تسا و  هدـش  هدـیرفآ  ییاورنامرف  ییاقآ و  يارب  هک  دوب  نیا  رب  داقتعا  ار 

، نایوما دـضرب  بالقنا  ناـیرج  رد  .دور  یم  رامـش  هب  ناـیناریا  تسد  هب  ناـنآ  طوقـس  لـلع  نیرت  گرزب  زا  یکی  یلاوم ، هب  تبـسن 
شیب همه  زا  لماع  ود  رثا  اه  نآ  نایم  رد  یلو  دندرک ، یم  هدافتسا  مدرم  کیرحت  نانآ و  نتخاس  ماندب  يارب  لماوع  نیا  زا  نایسابع 

.ربمایپ نادناخ  تیمولظم  یلاوم و  ریقحت  زا : دندوب  ترابع  لماع  ود  نیا  دوب ، رت 

هب لین  يارب  نایـسابع  شرپ  يوکـس  تردق و  مرها  ود ، نیا  عقاو  رد  دندرک و  ار  يرادرب  هرهب  رثکادـح  عوضوم  ود  نیا  زا  نایـسابع 
.تفر یم  رامش  هب  ناشفادها 

( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  هب  یسابع  تضهن  نارس  ياه  همان 

همان یط  درک و  تعیب  لوبق  داهنشیپ  مالسلا ) هیلع  ) قداص ترضح  هب  نایسابع ) زور  نآ  ربهر  « ) ماما میهاربا   » گرم زا  سپ  ملـسموبا 
«. تسین امش  زا  رتهب  تفالخ  يارب  یسک  دیتسه  لیام  رگا  منک ، یم  توعد  تیب  لها  یتسود  هب  ار  مدرم  نم  : » تشون نینچ  يا 

: تشون خساپ  رد  ماما 

(1) .تسا نم  هنامز  هنامز ، هن  ینم و  نارای  زا  وت  هن  «: ینامَز ُنامَّزلا  یلاجر َو ال  ْنِم  َْتنَا  ام  »

کیپ هب  ترـضح  دیـسر ، ملـسموبا  زا  يا  همان  هک  مدوب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  دزن  يزور  دـیوگ : یم  بتاـک » لـضف   » نینچ مه 
(2) « . وش نوریب  ام  دزن  زا  تسین ، یباوج  ار  وت  همان  : » دومرف
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میهاربا گرم  زا  دعب  نوچ  دش ، فورعم  ملسو ») هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم لآ  ریزو   » ناونع هب  اهدعب  هک   (1) لّالخ » هملسوبا   » زین
زا نت  هس  هب  اذل  .ددنویپب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نادنزرف  هب  هدـینادرگ  ور  نانآ  زا  هک  دـش  نآرب  دـید ، یم  دوخ  نایز  هب  ار  عاضوا  ماما 

و ضحم ) هللادبع  بلاط 8( یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  هللادـبع  و  مالـسلا ) هیلع  ) قداصلا دـمحم  نب  رفعج  نییولع : ناـگرزب 
دمحم نب  رفعج  دزن  لوا  تفگ : هدرپس  ناشیا  ناتسود  زا  یکی  هب  ار  نآ  تشون و  همان  مالسلا ) هیلع  ) نیدباعلا نیز  نب  فرـشألا  رمع 

وا رگا  نک ، تاقالم  ار  ضحم  هللادبع  تفریذپن  وا  رگا  و  ربب ، نایم  زا  ار  رگید  همان  ود  تفریذپ  يو  رگا  ورب ، مالـسلا ) هیلع  ) قداصلا
.وش راپسهر  رمع  دزن  درکن ، لوبق  مه 

هیلع ) قداص ترضح  .درک  میلـست  وا  هب  ار  هملـسوبا  همان  تفر و  مالـسلا ) هیلع  ) دمحم نب  رفعج  ماما  دزن  تسخن  هملـسوبا ، هداتـسرف 
دوخ مداخ  هب  ماما  دیناوخب ، ار  همان  تفگ : هملسوبا  هداتسرف  راک ؟ هچ  تسا ، نارگید  وریپ  هعیش و  هک  هملسوبا  اب  ارم  دومرف : ( مالـسلا
یمن ار  نآ  باوج  دیـسرپ : کـیپ  دـینازوس ! ار  نآ  تخادـنا و  غارچ  شتآ  رد  ار  هماـن  هاـگ  نآ  دروآ ، يو  کـیدزن  ار  غارچ  تفگ 

!. يدید هک  دوب  نیمه  شباوج  دومرف : ماما  یهد ؟

راوس ًاروف  دیسوب و  ار  نآ  دناوخ  ار  همان  هللادبع  نوچ  .داد  شتـسد  هب  ار  يو  همان  تفر و  ضحم » هللادبع   » دزن هملـسوبا  کیپ  سپس 
هملسوبا زا  هدیسر  ناسارخ  رد  ام  نایعیش  زا  یکی  هلیسوهب  نونکا  هک  همان  نیا  تفگ : تفر و  ( مالسلا هیلع  ) قداص ترـضح  دزن  هدش 

ار ملسموبا  ایآ  دنا ؟ هدش  وت  هعیش  ناسارخ  مدرم  تقو  هچ  زا  تفگ : هللادبع  هب  ترضح  .تسا  هدرک  توعد  تفالخ  هب  ارم  هک  تسا 
ار وت  ناشیا  هن  یـسانش و  یم  ار  اه  نآ  وت  هن  هک  تروص  نیا  رد  یـسانش ؟ یم  ار  نانآ  زا  يدحا  وت  ایآ  يا ؟ هداتـسرف  نانآ  شیپ  وت 

یم ادخ  دومرف : ماما  يراد ؟ رظن  راک  نیا  رد  دوخ  هک  دنام  نادـب  وت  نخـس  تفگ : هللادـبع  دنتـسه ؟ وت  هعیـش  هنوگچ  دنـسانش ، یم 
نم هک  دناد 
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ار لطاب  ياهزورآ  نیا  هللادبع ، يا  مرادن ؟ اور  وت  هرابرد  ار  نآ  هنوگچ  مناد ، یم  بجاو  دوخرب  یناملسمره  هرابرد  ار  یـشیدناریخ 
اب هللادـبع  .تسا  هدـمآ  زین  نم  يارب  هماـن  نیمه  دـننام  و  دوـب ، دـهاوخ  ساـبع  ینب  نآ  زا  تلود  نیا  هک  نادـب  نـک و  رود  دوـخ  زا 

.تفر نوریب  دمحم  نب  رفعج  دزن  زا  یتحاران 

هک مسانش  یمن  ار  همان  بحاص  نم  تفگ : درک و  در  ار  همان  يو  .تشاد  یفنم  دروخرب  هملـسوبا  همان  اب  زین  نیدباعلا » نیز  نب  رمع  »
(1) .مهدب ار  شخساپ 

ماما هب  يا  همان  یط  مود  راب  يارب  هملـسوبا » ، » دـش ناـیامن  حـتف  ياـه  هناـشن  دـمآ و  رد  زازتها  هب  يزوریپ  ياـه  مچرپ  هک  یماـگنه 
هیلع ) ماما نک .» نشور  ار  دوخ  عضوم  نونکا  دنتـسه ، هداـمآ  اـم  باـکر  رد  وج  گـنج  رازه  داـتفه  : » تشون مالـسلا ) هیلع  ) قداـص

(2) .داد ار  یلبق  باوج  نامه  زاب  مالسلا )

مچرپ هک  دوب  یماگنه  نیا  میدیسر و  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  رضحم  هب  بلغت  نب  نابا  نم و  هک  دنک  یم  تیاور  یمرـضح  رکبوبا 
: دومرف ترضح  دینیب ؟ یم  هنوگچ  ار  عاضوا  میدرک : ضرع  .دوب  هدش  هتشارفارب  ناسارخ  رد  هایس  ياه 

(3) «. دیباتشب ام  يوس  هب  حالس  اب  میا ، هدش  عمج  يدرم  درگ  ام  دیدید  تقو  ره  دینیشنب ، دوخ  ياه  هناخ  رد  »

: دومرف دوخ  نارای  هب  يرگید  نایب  رد  ماما 

( یمالـسا نیتسار  تموکح   ) دراد صاصتخا  امـش  هب  هچ  نآ  اریز  دییاین ، نوریب  دوخ  ياه  هناخ  زا  دیراد و  هاگن  ار  دوخ  ياه  نابز  »
(4) «. ...دسر یمن  امش  هب  يدوز  نیا  هب 
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ییاهراعش اریز  تسا ، هتشاد  يوق  يرثا  تضهن  نیا  رد  یبهذم  ياه  هزیگنا  مینک  نامگ  دیاش  میرگنب ، یحطس  رظن  اب  هلئـسم  هب  رگا 
.دوب نآرق  تایآ  همه  دندوب ، هتشون  ناشیاه  مچرپ  يور  رب  هک  ینانخس  .دوب  یمالسا  همه  دندوب ، هدرک  باختنا  دوخ  يارب  نانآ  هک 
لها هدـش  هتخیر  قحانب  ياه  نوخ  ماقتنا  هک  تسا  نیا  ناشدـصق  دـننک و  یم  راک  تیب  لها  عفن  هب  هک  دـندرک  یم  دومناو  نینچ  و 
ادتبا رد  هچ  رگا  .دنهدب  طابترا  تیب  لها  اب  ار  دوخ  بالقنا  دندرک  یم  یعـس  نانآ  دـنریگب ، ناورم  ینب  هیما و  ینب  زا  ار  ربمایپ  تیب 

لآ نـم  اــضرلا  : » دوـب نـیا  ناشراعــش  یلو  دــندوب ، هدرکن  موـلعم  دــندناوخ ، یم  ارف  وا  يوـس  هـب  ار  مدرم  هـک  ار  يا  هـفیلخ  مـسا 
.میا هدرک  مایق  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم نادناخ  زا  يا  هدیزگرب  صخش  اب  تعیب  يارب  ینعی   (1) هلآو ») هیلع  هللا  یلص  ) دمحم

هک دندروخ  یم  دنگوس  ملسموبا  اب  تعیب  ماگنه  نانیا  .تشاد  يرایـسب  نارای  ناهارمه و  زین  بارعا  نایم  رد  ملـسموبا ، دنیوگ : یم 
رد دنـشاب و  راوتـسا  تسا ، ربمایپ  نادناخ  زا  هک  سانـشان  هدیزگ  کی  زا  يرادربنامرف  رد  ربمایپ و  تنـس  ادـخ و  باتک  زا  يوریپ  رد 

.دنروآ ياج  هب  ارچ  نوچ و  یب  ار  اه  نآ  روتسد  دنرامشن و  زیاج  ار  گنرد  هشیدنا و  شیوخ  ناهدنامرف  زا  يوریپ 

؟ درک در  ار  یسابع  مایق  نارس  داهنشیپ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ارچ 

.دنناسرن تکاله  هب  ار  نمـشد  شیوخ  ناهدنامرف  مالـسا و  روتـسد  هب  زج  دننک ، هبلغ  نمـشد  رب  رگا  هک  دندروخ  یم  دنگوس  یتح 
رابتعا هب  ار  دوخ  مچرپ  گنر  نانیا  .دوب  هایس  ملع  هایس و  سابل  دمآ ، یم  رامـش  هب  اه  نآ  طابترا  هقلح  تخانـش و  هناشن  هک  يراعش 

رد يراوگوس  یهاوخنوخ و  ناشدصق  هک  نآ  هناشن  هب  ای  تسا ، ربمایپ  نید  هب  تشگزاب  نانآ  دصق  دوب و  هایـس  ربمایپ  مچرپ  هک  نیا 
« محالم  » رابخا قادصم  ار  دوخ  دنتساوخ  یم  مه  دیاش  .دنداد  رارق  هایس  تسا ، ربمایپ  نادناخ  يازع 

394 ص : 

ص 176 و 203. یمالسإلا ، رصعلا  (، 2  ) یبرعلا بدألا  خیرات  فیض ، یقوش  رتکد  [ 1 - ] 1
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هدرمـش هّقَح  تلود  لیکـشت  نارباج و  تلود  لاوز  هناشن  ناسارخ  يوس  زا  هایـس  ياه  مَلَع  ندمآ  دیدپ  اه  نآ  قبط  هک  دننک  یفّرعم 
(2).(1) تسا هدش 

.تسا یمالسا  ياوتحم  اب  میظع  مایق  کی  نایسابع ، مایق  هک  داد  یم  ناشن  رما  رهاظ  هنوگ ، نیدب 

؟ درک در  ار  نایسابع  نارس  داهنشیپ  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ارچ 

یم رظن  هب  لکشم  ملـسموبا  هملـسوبا و  ياهداهنـشیپ  ربارب  رد  ماما  يریگ  عضوم  لیلحت  يودب  رظن  رد  دش ، هتفگ  هچ  نآ  هب  هجوت  اب 
تـسناد یم  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  میرب : یم  يریگ  عضوم  نیا  یلـصا  تلع  هب  یپ  مینک ، تقد  ایاضق  رد  یکدنا  رگا  یلو  دـسر ،

روظنم هب  ًافرـص  دننک ، یم  حرطم  مه  ار  تیب  لها  زا  يرادفرط  راعـش  رگا  و  دنرادن ، تردـق  هب  ندیـسر  زج  یفدـه  مایق  ناربهر  هک 
.تسا تیب  لها  هتفیش  ياه  هدوت  تیامح  بلج 

یسایس روما  مامز  هفوک ، هب  یناسارخ  ياهورین  ندیسر  زا  سپ  لالخ » هملـس  وبا   » هک دهد  یم  یهاوگ  ینـشور  هب  یخیرات  تایاور  »
کی ندـیزگرب  اب  تساوخ  یم  وا  .دوب  هدرک  دوخ  نایفارطا  نایم  رد  یماظن  یـسایس و  بصاـنم  عیزوت  هب  عورـش  هتفرگ  تسد  رد  ار 

.(3)« دشاب یتافیرشت  يرهاظ و  ماقم  کی  دح  رد  اهنت  هفیلخ  هدوب ، يو  دوخ  تلود ، یلصا  تردق  هدنریگ و  میمصت  يولع ، هفیلخ 

هب ندیسر  هار  رد  وا  تیبوبحم  ههجو و  زا  هک  دندرگ  یم  تیب  لها  زا  ینشور  هرهچ  لابند  هملـسوبا  ملـسموبا و  هک  تسناد  یم  ماما 
کی هب  همان  هس  هک  تشادن  انعم  هنرگ  دنرادن و  داقتعا  ترضح  نآ  تماما  هب  و  دننک ، يرادرب  هرهب  دوخ  فادها 

395 ص : 

یف لماکلا  ریثا ، نبا  ص 116 ; توکس ، نرق  ود  نیسحلادبع ، بوک ، نیرز  هب : دوش  عوجر  نانآ  هایس  هماج  مچرپ و  هرابرد  [ 1 - ] 1
ص67. ج10 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  ریثک ، نبا  ص 208 ; ج10 ، دادغب ، خیرات  يدادغب ، بیطخ  ص 479 ; ج5 ، خیراتلا ،

ك.ر تسا  هدش  یفرعم  هقح  تلود  روهظ  هناشن  قرـش ، بناج  زا  هایـس  ياه  مچرپ  ندـمآ  روهظ ، مئالع  تایاور  نمـض  رد  [ 2 - ] 2
ص357. دیفم ، داشرا  روهظلا ;) مئالع  باب   ) ص217 229 ج52 ، راونألاراحب ، هب :

ص 226. هیسابعلا ، هوعدلا  هعیبط  رمع ، قوراف ، رتکد  [ 3 - ] 3
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! دنسیونب ربمایپ  نادناخ  زا  تیصخش  هس  هب  نومضم 

مکح هنیمز  رد  دوخ  لامآ  هب  ندیسر  زج  یفده  زین  نانآ  دنتسه و  نایـسابع  مایق ، یلـصا  حارط  تسناد  یم  يرایـشوه  تیاهن  اب  ماما 
هب اه  نآ  هک  تسناد  یم  ماما  .دنا  هداد  رارق  دوخ  تسد  تلآ  ار  نارگید  هملسوبا و  ملـسموبا و  لاثما  دنرادن و  ییوج  هطلـس  ینار و 
ریگ نابیرگ  هک  یتشونرس  نامه  درک ; دنهاوخ  دوبان  دریگ ، رارق  ناشهار  رـس  رد  ای  دروخن و  ناشدرد  هب  رگید  هک  ار  یـسک  يدوز 

هدروخ بیرف  ملسموبا  هملسوبا و  لاثما  تسناد  یم  ًالماک  مالسلا ) هیلع  ) ماما .دش  نارگید  ریثک و  نب  نامیلس  هملـسوبا و  ملـسموبا و 
نانآ تامادـقا  هب  دـنک و  يراکمه  ناـنآ  اـب  دوبن  رـضاح  ناونع  چـیه  هب  اذـل  دنتـسین و  تیب  لـها  مالـسا و  میقتـسم  طـخ  رد  دـنا و 

تنوشخ لامعا  و  تردـق ، بسک  ییوج ، ماقتنا  هصرع  رد  نانآ  .دـندوبن  وا  بتکم  نادرم  بـالقنا ، نارـس  اریز  دـشخب ، تیعورـشم 
.دنک اضما  ار  اه  نآ  دناوت  یمن  يدهعتم  ناملسم  چیه  هک  دنداد  یم  ماجنا  ییاهراک  دندرک و  یم  طارفا 

ملسموبا هب  ماما  میهاربا  كانتشحو  يایاصو 

مایق زاغآ  رد  یناسارخ  ملـسموبا  هب  باطخ  ماما » میهاربا   » فرط زا  هک  میروخ  یمرب  یتیـصو  روتـسد و  نتم  هب  خـیرات ، هب  هعجارم  اب 
تاقالم ار  ماما  میهاربا  هکم ، هب  رفس  رد  دیدرگ ،  (1)« دمحم لآ  ریما   » بقل هب  بقلم  هک  روهشم  نامرهق  ملسموبا ، .تسا  هدش  رداص 

هقطنم رومأـم  ار  وا  دومن و  ضیوفت  يو  هب  دـش ، نایـسابع  راعـش  اهدـعب  هک  هایـس  یمچرپ  اـب  ار  دوـخ  ياـیاصو  ماـما  میهاربا  .دوـمن 
یسابع مایق  ناربهر  رگید  ملسمو و  میهاربا  ياه  هرهچ  نداد  ناشن  يارب  هک  نیا  ظاحل  زا  ار ، تیصو  نیا  .درک  ینلع  مایق  ناسارخ و 

: مینک یم  لقن  ًانیع  اج  نیا  رد  تسا ، یمهم  دنس 

ام تیب  لهازا  يدرم  وت  : » دیوگ یم  دـهد ، بیرف  رت  شیب  ار  هبرجت  مک  ناوج  نآ  ملـسموبا ، هک  نیا  يارب  نامرف  نیا  لوا  رد  میهاربا 
هک سک  ره  هب  تبسن  ام ) هب  يرادافو  رد   ... ) نک لمع  منک  یم  شرافس  هچ  نآ  هب  یتسه ،

396 ص : 

ص 54. ج10 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  ریثک ، نبا  ص 436 ; ج5 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  [ 1 - ] 1
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یقاب مه  نابز  برع  رفن  کی  ناسارخ  رد  هک  یتسناوت  رگا  ناسرب و  لتق  هب  ار  وا  يدومن ، ههبش  هک  سک  ره  راک  رد  يدرک و  کش 
یم بجو  جنپ  شدق  لوط  هک  يدید  مه  ار  هچب  کی  اجک  ره  و  ناسرب ) لتق  هب  ار  ناسارخ  میقم  بارعا  مامت   ) نک نینچ  يراذـگن ،

(1) «! ناسرب لتق  هب  زین  ار  وا  دراد ، رارق  وت  نظ  ءوس  دروم  دشاب و 

.دهد یم  يزیر  نوخ  لتق و  روتسد  ملسموبا  هب  ًاحیرص  دوخ  تیصو  رد  ماما  میهاربا  بیترت  نیدب 

زگره دـنک ، توعد  مالـسا  هب  ار  نانآ  هک  دتـسرفب  كرـش  راید  هب  ار  ملـسموبا  تساوخ  یم  ماما  میهاربا  رگا  دـیوگ : یم  يزیرقم » »
نتـشک روتـسد  نینچ  نیا  داتـسرف و  یمالـسا  راـید  هب  ار  وا  مکح  نیا  اـب  هک  یتروـص  رد  دـیامنب ، وا  هـب  یتیـصو  نـینچ  دوـبن  زیاـج 

(2)! داد وا  هب  ار  ناناملسم 

ملسموبا تایانج 

دیدرگ دوخ  نامز  جاجح  یعفای »  » ریبعت هب  هک  اج  نآ  ات  درک  لمع  وم  هب  وم  هنایشحو  هناملاظ و  روتسد  نیا  هب  مه  ملسموبا  هنافسأتم 
نارود رد  ملـسموبا  هک  یناسک  دادعت  دنـسیون : یم  ناخروم  تشک (3) . ار  يرامـش  یب  مدرم  نایـسابع  تموکح  رارقتـسا  هار  رد  و 

(4) دوب ! رفن  رازه  دصشش  رب  غلاب  دناسر ، لتق  هب  دوخ  تموکح 

: تشون يو  هب  يا  همان  یط  دش ، كانمیب  روصنم  هیحان  زا  هک  یماگنه  درک : یم  رارقا  تایانج  نیا  هب  دوخ  وا 

397 ص : 

، يزیرقم ص 348 ; ج5 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  ص167 ; ج2 ، ج1 ، یتیآ ، دمحملادبع  همجرت  ربعلا ، نودـلخ ، نبا  [ 1 - ] 1
ص 28. ج10 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  ریثک ، نبا  ص 66 ; مشاه ، ینب  هیما و  ینب  نیب  امیف  مصاختلا  عازنلا و 

ص67. مشاه ، ینب  هیما و  ینب  نیب  امیف  مصاختلاو  عازنلا  [ 2 - ] 2
ص 285. ج1 ، نانجلا ، هآرم  [ 3 - ] 3

نبا ص 148 ; ج3 ، سابع ، ناسحا  رتکد  قیقحت : نایعألا ، تاـیفو  ناـکّلخ ، نبا  ص 72 ; ج10 ، هیاهنلاو ، هیادـبلا  ریثک ، نبا  [ 4 - ] 4
ص167. ج9 ، ثیدح ، كولملاو ، ممألا  خیرات  يربطلا ، ریرج  نب  دمحم  ص 476 ; ج5 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ،
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لتق هب  یماـهتا  نیرت  کـچوک  هناـهب  هب  منک ، ریگتـسد  ّنظ  ءوـس  درجم  هب  مشکب ، ریـشمش  هک  داد  روتـسد  نم  هب  حافـس )  ) تردارب »
کته دوب  هدرمش  مزال  ار  اه  نآ  ظفح  ادخ  هک  ار  اه  تمرح  زا  يرایسب  يو  روتسد  هب  زین  نم  .مریذپن  ار  يرذع  هنوگ  چیه  مناسرب ،

ياجرد مدناتـس و  نآ  لها  زا  ار  تموکح  متخیر ، نیمز  رب  دوب  هدرک  بجاو  ار  ناـشتمرح  ادـخ  هک  ار  اـه  نوخ  زا  يرایـسب  مدرک ،
(1) «. ...مداهن رگید 

، وا تاـیانج  ندرمـش  رب  نمـض  دـناسرب ، لـتق  هب  ار  ملـسموبا  تساوخ  یم  هک  یماـگنه  يو  .درک  فارتـعا  بلطم  نیا  هب  زین  روصنم 
.»؟ يدناسر لتق  هب  هجنکش  رجز و  اب  ار  نت  رازه  ارچ 600  : » تفگ

(2) .دوب امش  تموکح  ياه  هیاپ  ماکحتسا  روظنم  هب  همه  اه  نیا  داد : خساپ  دوش ، كانلوه  هیضق  نیا  رکنم  هک  نآ  یب  ملسموبا 

(3) .تسا هدرک  دای  رفن  رازه  دص  اه  گنج  زا  ریغ  رد  ار  دوخ  ناینابرق  دادعت  ملسموبا  رگید  ياج  رد 

لآ ریزو   » هب هک  زین  ار  دوـخ  تسود  راـکمه و  لّـالخ » هملـس  وـبا   » هک ناـنچ  تشذـگن ، زین  دوـخ  نـیرید  ناراـی  زا  یتـح  ملـسموبا 
لتق هـب  دوـب ، بـالقنا  يداـصتقا  يوزاـب  تـقیقح  رد  تـشاد و  یگرزب  مهـس  نایــسابع  يزوریپ  رد  دوـب و  هدـش  بـقلم   (4)« دمحم

(5) .دیناسر

، دنتخیرگ یم  اه  هاگرذگ  زا  اهنیـشن  هیداب  جـح ، هب  ملـسموبا  نتفر  ماگنه  میناوخب : اه  خـیرات  رد  رگا  تسین  تفگـش  ياج  نیاربانب 
(6)! دندوب هدینش  رایسب  ياه  نخس  وا  ندوب  ماشآ  نوخ  هرابرد  اریز 

398 ص : 

ص 208. ج10 ، دادغب ، خیرات  يدادغب ، بیطخ  ص 533 ; هعبرألا ، بهاذملاو  قداصلا  مامإلا  دسا ، ردیح ، [ 1 - ] 1
ص 245. باتک ، نامه  قوراف ، رتکد  [ 2 - ] 2

ص 105. ج3 ، فجن ، یبوقعی ، خیرات  حضاو ، نبا  [ 3 - ] 3
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يزیر همانرب  باختنا و 

داهنـشیپ هک  دوش  یم  هصالخ  نیا  رد  میتفگ  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  فرط  زا  یـسابع  ماـیق  نارـس  داهنـشیپ  در  درومرد  هچ  نآ 
کی اه  نآ  کمک  هب  ناوتب  هک  دندوبن  یلیـصا  ياهورین  نانآ  .دندوب  یبتکم  لیـصا  مایق  کی  يارب  مزال  تیحالـص  دقاف  ناگدـنهد 

رایتخا رد  ار  تضهن  ًامتح  دوب ، ماما  رایتخا  رد  یفاک  ردق  هب  یبتکم  لیصا و  ياهورین  رگا  درک و  يربهر  ار  صلاخ  یمالسا  تضهن 
.تفرگ یم 

دوب و هاـگآ  یعاـمتجا  یـسایس و  طئارـش  زا  تسناد و  یم  یلمع  يرکف و  ظاـحل  زا  ار  تما  لاـح  عضو و  هک  ماـما  رگید ، ریبـعت  هب 
ریـشمش و هب  مایق  تخانـش ، یم  دنک  زاغآ  ار  یـسایس  هزرابم  نآ  وترپ  رد  تسناوت  یم  هک  ار  شیوخ  تاناکما  تردق و  ّتیدودحم 

اهنت یمالسا ، صلاخ  تموکح  لیکشت  يارب  هچ ; دید ، یمن  یفاک  یمالسا  تموکح  نتشاد  اپ  رب  يارب  ار  يروف  هناحلسم و  يزوریپ 
وا تمـصع  ماما و  هب  هک  دـش  یم  هیهت  یتدـیقع  یهاپـس  یتسیاب  نآ  زا  شیپ  هکلب  دوبن ، یفاک  یماـظن  هلمح  يارب  اوق  ندرک  هداـمآ 
زا هدرک  ینابیتشپ  وا  همانرب  زا  تموکح  هنیمز  رد  دـنک و  كاردا  ار  وا  گرزب  ياـه  فدـه  دـشاب و  هتـشاد  لـماک  تفرعم  ناـمیا و 

.دیامن يرادساپ  دیدرگ ، یم  لصاح  تما  يارب  هک  ییاهدرواتسد 

تیاور یفریص » ریدس   » زا دزاس : یم  راکشآ  ار  قوف  هتفگ  نومضم  دوخ ، باحـصا  زا  یکی  اب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  يوگوتفگ 
؟ دیا هتسشن  ارچ  متفگ : مدش و  دراو  ماما  رب  تفگ : هک  تسا 

؟ تسا هداتفا  یقافتا  هچ  ریدس  يا  تفگ :

.میوگ یم  نخس  تنارای  نایعیش و  ناتسود و  یناوارف  زا  متفگ :

؟ دنشاب نت  دنچ  ینک  یم  رکف  تفگ :

.رازه دصکی  متفگ :

؟ رازه دصکی  تفگ :

.رازه تسیود  دیاش  يرآ و  متفگ :
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؟ رازه تسیود  تفگ :

.ناهج زا  یمین  دیاش  يرآ و  متفگ :

نارای و رامـش  رگا  ریدس ، يا  دومرف : دـید و  ار  يا  هلاغزب  هلگ  اج  نآ  رد  تفر و  عبنی »  » هب ریدـس  هارمه  ماما  وگوتفگ ، نیا  لابند  هب 
(1) .میتسشن یمن  ياج  رب  ام  دوب ، هدیسر  اه  هلاغزب  نیا  دادعت  هب  ام  ناوریپ 

هک مادام  تسین و  یفاک  تموکح  نتفرگ  تسد  رد  اهنت  هک  دوب  نیا  یتسرد  هب  ماـما  رظن  هک  میریگ  یم  هجیتن  نینچ  ثیدـح  نیا  زا 
; ددرگ یمن  ققحم  یمالـسا  حالـصا  يزاس و  نوگرگد  همانرب  دوشن ، یناـبیتشپ  یمدرم  هاـگآ  رـصانع  اـهورین و  فرط  زا  تموکح 
، دنرادرب ماگ  نآ  ینابیتشپ  هار  رد  دنشاب ، هتشاد  نامیا  نآ  ياه  هیرظن  هب  دننادب ، ار  تموکح  نآ  ياه  فده  هک  يرـصانع  اهورین و 

.دنهدب جرخ  هب  یگداتسیا  يرادیاپ و  ثداوح  ياهدابدرگ  لباقم  رد  دننک و  ریسفت  مدرم  ياه  هدوت  يارب  ار  تموکح  عضاوم 

يزوریپ زا  سپ  هک  دـنک  هیکت  ییاهورین  نارای و  هب  تسناوت  یم  ماما  رگا  هک  میبای  یمرد  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  يوگوتفگ  زا 
عاضوا و اما  دنز ، تسد  هناحلسم  مایق  هب  هک  تشاد  یگدامآ  هتـسویپ  دنـشخب ، یم  ققحت  ار  مالـسا  ياه  فده  مصخ ، رب  هناحلـسم 

مه زاب  دـش ، یمن  ور  هب  ور  تسکـش  اب  ًاعطق  مه  رگا  هک  دوب  يرما  راک  نیا  اریز  داد ، یمن  ار  راک  نیا  هزاجا  نامز  طئارـش  لاوحا و 
(2) .دوبن مّلسم  زین  نآ  يزوریپ  دروخ ، یمن  تسکش  مایق  رگا  دوجوم  طئارش  نآ  اب  رگید ، ترابع  هب  دوبن ، هدش  نیمضت  نآ  جیاتن 

 … نایسابع يورایور  مالسلا ;) هیلع   ) قداص ماما 

400 ص : 
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نایسابع يورایور  مالسلا ;) هیلع  ) قداص ماما 

طسق و ققحت  و  مشاه ) ینب   ) ربمایپ نادناخ  زا  يرادفرط  ار  دوخ  راعش  هیما ، ینب  اب  شکمشک  زاغآ  رد  سابع  ینب  میدید ، هک  نانچ 
راد هحیرج  ار  ناناملـسم  ياه  لد  ناـیوما  تموکح  ناـمز  رد  ربماـیپ  نادـناخ  تیمولظم  هک  اـج  نآ  زا  عقاو ، رد  .دـنداد  رارق  لدـع 
زا هدافتسا  اب  سابع  ینب  دندرک ، یمن  يراذگورف  یمتـس  ملظ و  چیه  زا  یمالـسا  تفالخ  مان  هب  نایوما  رگید  فرط  زا  دوب و  هتخاس 

یلو دننک ، بلج  ار  مدرم  ینابیتشپ  رما  يادتبا  رد  دنتـسناوت  ربمایپ ، نادناخ  زا  يراد  فرط  ناونع  هب  هیما و  ینب  زا  مدرم  دـیدش  رفنت 
ياه همانرب  هک  دیـشکن  یلوط  هکلب  دشن ، یلمع  تلادع  يارجا  ربمایپ و  نادـناخ  زا  تیمولظم  عفر  درومرد  نانآ  ياه  هدـعو  اهنت  هن 
زورآ ار  يوما  تموکح  تشگزاب  مدرم ، هک  يروط  هب  دـیدرگ ، ارجا  رت  شیب  یتعـسو  تدـش و  اب  راـب  نیا  هیما ، ینب  یمالـسا  دـض 

! دندومن

ینب داد  لدـع و  تشگ و  یمرب  هیما  ینب  متـس  ملظ و  شاک  دورـس : نینچ  هنعط  هب  يدنـس ، ءاطعوبا  مان  هب  ءارعـش  زا  یکی  هک  ناـنچ 
(1) .تفر یم  خزود  شتآ  هب  سابع 

مکحم نایـسابع  تموکح  ياه  هیاپ  زونه  يو  نامز  رد  دوب و  تدـم  هاتوک  یـسابع ، هفیلخ  نیتسخن  حافـس ، تموکح  هک  اج  نآ  زا 
ندمآ راک  يور  اب  اما  دـندوبن ، انگنت  رد  دایز  زین  ربمایپ  نادـناخ  دـش و  مدرم  هجوتم  يرتمک  راشف  وا  تفالخ  نارود  رد  دوب ، هدـشن 
ماـما اـب  لاـس ، کـی  تسیب و  دودـح  ینعی  ینـالوط ، ًاتبـسن  تدـم  روـصنم  هـک  اـج  نآ  زا  .تفاـی  تدـش  اـهراشف  یقیناود ، روـصنم 

اذل دوب ، رصاعم  مالسلا ) هیلع  ) قداص

401 ص : 

رصعلا (، 2  ) یبرعلا بدـألا  خـیرات  فیـض ، یقوش  رتکد  ! ) راـنلا یف  ساـبعلا  ینب  َلدـع  ّنأو  اـَنلَداع  ناورم  ینب  َروج  َتیل  اـی  [ 1 - ] 1
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: میزادرپ یسررب  ثحب و  هب  ینالوط  تدم  نیا  رد  وا  ياه  تیانج  اهراشف و  نوماریپ  يردق  هک  تسین  تبسانم  یب 

يداصتقا راشف  تسایس 

ناج هدیشک ، یتخبدب  هب  ار  یمالسا  هعماج  وا  .دوب  لدگنس  زیر و  نوخ  رگمتـس و  يدرم  یـسابع ) هفیلخ ، نیمود   ) روصنم رفعج  وبا 
.داد یم  ریشمش  اب  ار  داقتنا  نیرت  کچوک  خساپ  دوب و  هدناسر  بل  هب  ار  مدرم 

یتسرپ لوپ  لخب و  رد  یـسابع  يافلخ  نایم  رد  دوب و  مشچ  گنت  و  لـیخب ، تسرپ ، لوپ  هداـعلا  قوف  يرگ ، متـس  رب  هوـالع  روصنم 
تخس یلو  دنا ، هدرک  لقن  اه  ناتـساد  وا  یطارفا  یتسود  لام  لخب و  هرابرد  خیرات  بتک  رد  هک  يروط  هب  دوب ، ماع  صاخ و  دزنابز 

رد وا  اریز  تسین ، هیجوت  لباق  یتسرپایند  لخب و  لماع  اب  اهنت  وا ، يداصتقا  ياسرف  تقاط  تاقییـضت  یلاـم و  ياـهراشف  اـه و  يریگ 
رد ار  ناناملـسم  یمومع  لاوما  اهنت  هن  وا  .دومن  طقاس  یتسه  زا  ار  مدرم  درک و  جـلف  ار  یمالـسا  هعماج  داصتقا  دوخ ، تفالخ  نامز 

، درک يراددوخ  مدرم  شیاسآ  هافر و  يدابآ و  نارمع و  هار  رد  نآ  فرـص  زا  دروآ و  درگ  جـنگ  تروص  هب  تفالخ  راـبرد  هنازخ 
قبط هک  يروـط  هب  تشاذـگن ، یقاـب  یتورث  لاـم و  يدـحا  يارب  تفرگ و  اـه  نآ  زا  روز  هب  دوـب ، مدرم  تسد  رد  مه  هچ  نآ  هـکلب 

(1) .دش یم  مهرد  نویلیم  دصتشه  رب  غلاب  درک ، عمج  قیرط  نیا  زا  يو  هک  یلاوما  عومجم  ناخروم ، زا  یخرب  هتشون 

لوپ یتاذ و  لخب  هب  ًافرـص  ار  نآ  ناوتب  هک  دوبن  يا  همانرب  دـش ، یم  ارجا  تکلمم  حطـس  رد  هک  هدرتسگ  عیـسو و  همانرب  نیا  يرآ ،
يزاس جـلف  یگنـسرگ و  همانرب  دـهد  یم  ناـشن  هک  تسا  تسد  رد  يدـهاوش  نئارق و  هکلب  تسناد ، دنتـسم  روصنم  یطارفا  یتسرپ 

.درک یم  لابند  ار  نآ  یصاخ  دصاقم  يور  روصنم  هک  دوب  ریگارف  هدش و  باسح  همانرب  کی  يداصتقا ،

402 ص : 

ص 125. ج3 ، باتک ، نامه  حضاو ، نبا  [ 1 - ] 1
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رکف رد  هشیمه  هجیتـن  رد  دنـشاب و  وا  هب  یکتم  هنـسرگ و  دـنمزاین و  هراومه  مدرم ، هک  دوب  نیا  موش  تسایـس  نیا  زا  روصنم  فدـه 
.دنشاب هتشادن  ار  یعامتجا  گرزب  لئاسم  رد  هشیدنا  لاجم  هدوب ، دوخ  مکش  ندرکریس 

ناـیب نینچ  مدرم  نتـشاد  هگن  هنـسرگ  زا  ار  دوخ  هزیگنا  يا ، هدـننز  نحل  اـب  دوخ ، ناـیرابرد  صاوخ  زا  یعمج  روضح  رد  يزور  وا 
: درک

(1) «!! دیایب وت  لابند  نان  عمط  هب  ات  راد  هگن  هنسرگ  ار  دوخ  گس  هک  دنا  هتفگ  بوخ  دوخ  لثملا  برض  رد  نیشنرداچ  بارعا  »

: تفگ دوب ، هدش  تحاران  تخس  هدننز  ریبعت  نیا  زا  هک  راضح  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد 

(2) «! دنک اهر  ار  وت  دورب و  وا  لابند  نان  عمط  هب  گس  دهدب و  ناشن  گس  نیا  هب  ینان  صرق  يرگید ، صخش  مسرت  یم  »

هب ار  یناـسنا  دـض  هماـنرب  نیا  هکلب  درک ، یم  ارجا  ار  یگنـسرگ  لـیمحت  هایـس  هماـنرب  دوخ ، يراد  ماـمز  نارود  رد  اـهنت  هن  روصنم 
: تفگ يدهم »  » شرسپ هب  دوخ  ياه  تیصو  زا  یکی  نمض  وا  .داد  یم  میلعت  زین  يدهم »  » شدنزرف

هب زاین  تسد  هشیمه  دـنا و  هراچیب  ریقف و  یهورگ  دـنا : هتـسد  هس  مدرم  کنیا  .ما  هتخاس  عیطم  مار و  فلتخم ، قرط  هب  ار  مدرم  نم  »
یم رس  هب  اهنادنز  هشوگ  رد  موس  هورگ  و  دنـسرت ، یم  دوخ  ناج  رب  هشیمه  دنتـسه و  يراوتم  یهورگ  درک ، دنهاوخ  زارد  وت  يوس 
بلط رد  مدرم  هب  یلیخ  يدیـسر ، تموکح  هب  هک  یتقو  .دننک  یم  وزرآ  وت  شـشخب  وفع و  رذگهر  زا  طقف  ار  دوخ  يدازآ  دـنرب و 

(3) «! هدن نادیم  شیاسآ  هافر و 

شبنج زا  يریگولج  نآ  فده  هدـش و  حرط  روصنم  تموکح  ياه  هیاپ  تیبثت  روظنم  هب  همانرب ، نیا  هک  دـهد  یم  ناشن  قیاقح  نیا 
قیرط زا  مدرم ، تفلاخم  و 

403 ص : 

.َکُعَْبتَی َکََْبلَک  عِْجَا  [ 1 - ] 1
ص 369. ج1 ، مالسلا ،) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  مامإلا  هایح  رقاب ، یشرقلا ، فیرش  [ 2 - ] 2

ص 133. ج3 ، باتک ، نامه  حضاو ، نبا  [ 3 - ] 3
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.دوبن نایم  رد  یتلود  لاوما  فرصم  رد  يریگ  تخس  ییوج و  هفرص  باسح  اهنت  دوب و  زرابم  ياهورین  وحم  فیعضت و 

نوخ راتشک و  جوم 

رقف و يداـصتقا و  راـشف  زا  هتـشذگ  هکلب  دوبن ، مدرم  دـیاوع  عـطق  یگنـسرگ و  داـجیا  هب  رـصحنم  روـصنم ، یمالـسا  دـض  تساـیس 
نامیخژد لامع و  هلیـسوهب  هجنکـش  راتـشک و  زا  یجوم  دوب و  اـمرف  مکح  هعماـج  رد  یبیجع  قاـنتخا  تشحو و  بعر و  یناـشیرپ ،

.دندش یم  نوخ  جوم  نیا  ینابرق  یهورگ ، زور  ره  دوب و  هداتفا  هار  هب  روصنم 

هب وفع »  » هملک راـگنا  هک  يا  هدروآ  موجه  مدرم  هب  تنوشخ  تبوقع و  اـب  ناـنچ  وت  تفگ : يو  هب  روـصنم  رفعجوـبا  يوـمع  يزور 
هتفرن فـالغ  رد  بلاـط  یبا  لآ  ياهریـشمش  هدیـسوپن و  ناورم  ینب  ياـه  ناوختـسا  زونه  داد : خـساپ  يو  تسا ! هدروخن  وت  شوـگ 

اب زج  ام  تبیه  نیا  ربانب  هفیلخ ، زورما  دـندید و  یم  يداع  یـصاخشا  ار  ام  زورید  هک  میرب  یم  رـس  هب  یمدرم  نایم  رد  اـم ، و  تسا ،
(1) .دریگ یمن  اج  اه  لد  رد  تبوقع ، يریگراک  هب  وفع و  یشومارف 

راشف و ریز  رگید  هطقن  ره  زا  شیب  هنیدم »  » رهش نایم  نیا  رد  یلو  درک ، یم  دادیب  روصنم  تموکح  ورملق  مامت  رد  قانتخا ، نیا  هتبلا 
ییانـشآ یمالـسا  تموکح  متـسیس  مالـسا و  میلاـعت  اـب  کـیدزن  زا  تسخن ، زور  زا  هک  نآ  مکح  هب  هنیدـم  مدرم  اریز  دوب ، لرتـنک 

یمن مالسا  روتسد  مان  هب  ار  یمکح  ره  دنورب و  روصنم  تموکح  لثم  يدساف  ياه  تموکح  راب  ریز  دندوبن  رـضاح  زگره  دنتـشاد ،
گرزب لاجر  دوب و  مالـسا  گرزب  نایاوشیپ  داشرا  ظعو و  هاگیاج  بلغا ، هنیدـم  رهـش  ربمایپ ، تلحر  زا  سپ  هوـالع ، هب  .دـنتفریذپ 

، متشه ياوشیپ  نامز  ات  دندوب ، راد  هدهع  ار  یمالسا  هعماج  داشرا  مالسا و  ظفح  تلاسر  دوخرـصع  رد  مادکره  هک  یحو ، نادناخ 
تماقا هنیدم  رد 

404 ص : 

ص267. ءافلخلا ، خیرات  یطویسلا ، نمحرلادبع  ص480  ج1 2 ، هعبرألا ، بهاذملا  قداصلا و  مامإلا  دسا ، ردیح ، [ 1 - ] 1
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.تفر یم  رامش  هب  هنیدم  ناناملسم  یمالسا  ياه  شبنج  شخبورین  هراومه  اه  نآ  دوجو  دنتشاد و 

لقث زکرم  مالسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  شدنمجرا  دنزرف  ترـضح ، نآ  تلحر  زا  دعب  مشـش و  ياوشیپ  روصنم ، تفالخ  نامز  رد 
یگماکدوخ دادبتسا و  دضرب  یمالـسا  لیـصا  ياه  تضهن  اه و  شبنج  مرگ  نوناک  هنیدم  دنتفر و  یم  رامـش  هب  یمالـسا  تازرابم 

.دش یم  بوسحم  ملاظ  ناراد  مامز 

! يداصتقا هرصاحم  رد  هنیدم 

هیلع ) قداص ماما  تایح  رخاوا  رد  یبتجم ،) نسح  ماما  هداون   ) (1)« هّیکز سفن   » هب روهشم  نسحلا » نب  هللادبع  نب  دمحم   » مایق زا  سپ 
هب ار  نامثع » نب  حایر   » مان هب  یلد  گنس  نشخ و  محریب و  رایسب  صخش  هنیدم ، رهش  تضهن  نتسکش  مهرد  يارب  روصنم  مالسلا ،)

: تفگ نینچ  يا  هبطخ  نمض  درک و  عمج  ار  مدرم  هنیدم ، هب  دورو  زا  سپ  حایر  .درک  بوصنم  هنیدم  يرادنامرف 

لاجر دیشک و  یناریو  هب  ار  امش  رهش  هک  متـسه   (2)« هبقع نب  ملسم   » يومع رسپ  نم  متـسه ! یعفا  هداز  یعفا و  نم  هنیدم ! لها  يا  »
یقاب نآرد  تایح  زا  يرثا  هک  يروط  هب  دیبوک ، مهاوخ  مهرد  ار  امـش  رهـش  دیوشن ، میلـست  رگا  دنگوس  ادخ  هب  .درک  دوبان  ار  امش 

«! دنامن

رد نیگنن  يا  هقباس  هک  وت  لثم  یـصخش  : » دـندز داـیرف  ضارتعا  ناونع  هب  دنتـساخرب و  اـج  زا  ناناملـسم  زا  یهورگ  ماـگنه  نیا  رد 
ار راک  نیا  هک  یتسه  نآ  زا  رت  کچوک  هدروخ ، یمالـسا ) رفیک   ) هناـیزات مرج ، باـکترا  هطـساو  هب  راـبود  تردـپ  يراد و  مالـسا 

«. ینک راتفر  نینچ  ام  اب  داد  میهاوخن  هزاجا  زگره  ام  یهد ، ماجنا 

405 ص : 

.درک میهاوخ  ثحب  هیکز  سفن  مایق  هرابرد  لصف ، نیا  نایاپ  رد  [ 1 - ] 1
هب وا  نامرف  هب  هک  دوب  هیواعم  نب  دیزی  ناهدنامرف  زا  یکی  هبْقُع  نب  ملسم  میتشون ، لیصفت  هب  مراهچ  ماما  هریـس  رد  هک  نانچ  [ 2 - ] 2

تیانج هطساو  هب  تخادنا و  هار  هب  نوخ  لیس  درک و  تراغ  ماع و  لتق  ار  هنیدم  زور  هس  دوخ ، نازابرـس  اب  درک و  هلمح  هنیدم  رهش 
! تفرگ بقل  فرسُم » ، » دش بکترم  هک  ییاه 
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هب يو  هلیـسوهب  يدنت  همان  روصنم  .دننک  یمن  تعاطا  هفیلخ  رماوا  زا  هدومن  شروش  هنیدـم  مدرم  هک  داد  شرازگ  روصنم  هب  حایر » »
یکـشخ و زا  ار  یناگرزاب  ياه  هار  دـنهد ، همادا  دوخ  هنایوج  تفلاخم  شور  هب  رگا  هک  درک  دـیدهت  نآ  یط  تشون و  هنیدـم  لها 
رد اه  نآ  راگزور  زا  رامد  یماظن  ياوق  مازعا  اب  داد و  دـهاوخ  رارق  يداـصتقا  هرـصاحم  رد  ار  اـه  نآ  هتـسب و  اـه  نآ  يور  هب  اـیرد 

! دروآ دهاوخ 

هک دوب  هدناوخن  رخآ  ات  ار  همان  زونه  .درک  هفیلخ  همان  تئارق  هب  عورـش  تفر و  ربنم  زارفرب  دروآ و  درگ  دجـسم  رد  ار  مدرم  حایر » »
ربـنم يـالاب  ار  يو  هک  يروـط  هـب  دـیدرگ ، روهلعـش  ناـنآ  یتحاراـن  مـشخ و  شتآ  دـش و  دـنلب  فرط  ره  زا  مدرم  ضارتـعا  داـیرف 

(1)  . ...دیدرگ ناهنپ  درک و  رارف  سلجم  زا  دوخ ، ناج  ظفح  يارب  وا  دندرک و  نارابگنس 

رارق يداصتقا  هرـصاحم  رد  ار  هنیدـم  الاک ، لقن  لمح و  ياه  هار  عطق  اب  درک و  یلمع  ار  دوخ  دـیدهت  نایرج ، نیا  لاـبند  هب  روصنم 
(2) .تشاد همادا  یسابع » يدهم   » يو رسپ  تفالخ  نامز  ات  هرصاحم  نیا  داد و 

روصنم و  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

ماما یملع  تمظع  یمومع و  تیبوبحم  .دوب  نارگن  تخـس  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  یـسایس  تیلاعف  كرحت و  زا  روصنم  رفعجوبا 
یم ار  وا  لـتق  هشقن  درک و  یم  راـضحا  قارع  هب  ار  ماـما  يا  هناـهب  هب  يدـنچ  زا  ره  تهج  نـیمه  هـب  .دوزفا  یم  وا  ینارگن  مـیب و  رب 

(3) .دیدرگ یم  فرطرب  ماما  سدقم  دوجو  زا  رطخ  يوحن  هب  راب  ره  یلو  دیشک ،

یناسک هک  تشاد  یناسوساج  هنیدم  رد  هک  يروط  هب  دوب ، هداد  رارق  تبقارم  لرتنک و  تحت  تدش  هب  هنیدـم  رد  ار  نایعیـش  روصنم 
( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  نایعیش  اب  هک  ار 

406 ص : 

ص 114 115. ج3 ، یبوقعی ،  خیرات  حضاو ، نبا  [ 1 - ] 1
ص 551. ج5 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  [ 2 - ] 2

هداد صاصتخا  روصنم ، و  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  نایم  ياهدروخرب  هب  ار  یلقتـسم  لصف  راونألاراحب ، رد  یـسلجم  همالع  [ 3 - ] 3
ص162 212. ج47 ، ك.ر.تسا : 
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(1) .دندز یم  ندرگ  دنتشاد ، دمآ  تفر و 

نایعیـش ام  زا  یخرب  دیـسرپ : ماما  نارای  زا  یکی  يزور  .تشاد  یم  زاب  تفالخ  رابرد  اب  يراکمه  یکیدزن و  زا  ار  دوخ  ناراـی  ماـما 
دنکب رهن  دزاسب ، هناخ  سابع ) ینب   ) اه نیا  يارب  هک  دوش  یم  داهنشیپ  وا  هب  ددرگ و  یم  تشیعم  یتخس  یتسد و  گنت  راچد  یهاگ 

ِرد ای  منزب  یهرگ  سابع ) ینب   ) اه نآ  يارب  هک  مرادن  تسود  نم  دومرف : ماما  تسا ؟ هنوگچ  امش  رظن  زا  راک  نیا  دریگب ،) ترجاو  )
هدرپارس رد  تمایق  زور  رد  دننک ، کمک  نارگ  متس  هب  هک  یناسک  اریز  دنهدب ، يرایـسب  لوپ  نآ  ربارب  رد  دنچره  مدنبب ، ار  یکـشم 

(2) .دنک مکح  ناگدنب  نایم  ادخ  ات  دنوش  یم  هداد  رارق  شتآ  زا  يا 

مزال ًاعرـش  ار  اه  نآ  همکحم  زا  هدش  رداص  ماکحا  درک و  یم  یهن  سابع  ینب  هاگتـسد  تاُضق  هب  هعفارم  عاجرا  زا  ار  نایعیـش  ماما ،
ناهیقف دومرف : یم  دنوشن و  هتسباو  تموکح  هاگتـسد  هب  هک  داد  یم  رادشه  ناثدحم  ناهیقف و  هب  نینچ  مه  ماما  .درمـش  یمن  ارجإلا 
نانیمطا دیوش و  نامگدب  نانآ  هب  دندش ) راکمه  زاسمد و  ناراکمتـس  اب  و   ) دندروآ يور  نیطالـس  هب  دیدید  رگا  دنناربمایپ ، يانَُما 

(3) .دیشاب هتشادن 

؟ ییآ یمن  ام  دزن  نارگید  دننام  ارچ  تشون : مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هب  روصنم  رفعجوبا  يزور 

يزیچ يورُخا  تاـهج  زا  زین  وت  میـشاب و  كاـنمیب  وت  زا  نآ  يارب  هک  میرادـن  يزیچ  يویند ) ظاـحل  زا   ) اـم تشون : خـساپ  رد  ماـما 
ار دوخ  هنو  مییوگب  کیربت  وت  هب  نآ  رطاخ  هب  مییایب  هک  یتسه  یتمعن  ياراد  هن  وت  .میدرگ  راودـیما  وت  هب  نآ  رطاـخ  هب  هک  يرادـن 

!؟ مییایب وت  دزن  ارچ  سپ  میهد ، تیلست  وت  هب  مییایب  هک  ینیب  یم  تبیصم  الب و  رد 

407 ص : 

ص282. يوفطصم ، نسح  قیقحت : یّشک ،) لاجر  هب  فورعم   ) لاجرلا هفرعم  رایتخا  یسوط ، [ 1 - ] 1
ص 129. ج12 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  خیش  [ 2 - ] 2

(. ءایلوألا هیلح  زا  لقن  هب   ) ص 21 ج3 4 ، هعبرألا ، بهاذملاو  قداصلا  مامإلا  دسا ، ردیح ، [ 3 - ] 3
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.دینک تحیصن  ار  ام  دییایب  تشون : روصنم 

.(1) )!( دیآ یمن  وت  دزن  دشاب ، ترخآ  لها  مه  رگا  دنک و  یمن  تحیصن  ار  وت  دشاب ، ایند  لها  یسک  رگا  داد : خساپ  ماما 

یشارت یتفُم 

مالـسا گرزب  نایاوشیپ  نانآ و  نایم  هتـشاد  هگن  رود  همئا  بتکم  زا  ار  مدرم  فلتخم ، لئاسو  اب  دندیـشوک  یم  هیما  ینب  ناراد  مامز 
یم عوجر  ررـض  یب  راکـشزاس و  ناهیقف  لقادح  ای  تقو  تموکح  هب  هتـسباو  نایتفم  هب  ار  مدرم  روظنم  نیا  هب  دننک و  داجیا  هلـصاف 

.دنداد

شیوخ فادها  هب  ندیـسر  زیواتـسد  ار  مشاه  ینب  زا  تیامح  يراد و  فرط  راعـش  راک ، زاغآ  رد  هک  نآ  اب  زین  یـسابع  ناراد  مامز 
.دنتفرگ شیپ  رد  ار  همانرب  نیمه  دندرک ، مکحم  ار  دوخ  ياپ  ياج  هک  نآ  زا  سپ  دندوب ، هداد  رارق 

هتفیش و ار  مدرم  نانآ  شخب  تایح  بتکم  يونعم و  هبذاج  هک  ار  توبن  نادناخ  گرزب  نایاوشیپ  نایوما ، دننام  مه  یـسابع  يافلخ 
ور نیا  زا  دـندرک و  یم  یقلت  يرطخ  نوناک  دوخ  تموکح  يارب  دیـشخب ، یم  كرحت  يرادـیب و  نانآ  هب  هتخاـس و  دوخ  بوذـجم 

.دنهد رارق  اوزنا  رد  ار  نانآ  تسا ، نکمم  هک  يا  هلیسو  ره  هب  دندرک  یم  ششوک 

ياه تموکح  مشـش  ماما  رـصع  رد  .دروخ  یم  مشچ  هب  رگید  نامز  ره  زا  شیب  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  ناـمز  رد  عوضوم ، نیا 
اوتف دنسمرب  ماما  بتکم  ربارب  رد  دندوب ، ترضح  نآ  بتکم  درگاش  یتدم  دوخ  هک  ار  يدارفا  دندیـشوک  یم  راکـشآ  روط  هب  تقو 

! دندناشن ار  سنا » نب  کلام   » و بئذ » یبا  نبا   » هک نانچ  دنیامن ، یفرعم  قلخ  عجرم  هدناشن  تهاقف  و 

یم یفرعم  یمـسر  هیقف  یتـفم و  ار  وا  داد و  یمرارق  میرکت  دروم  هداـعلا  قوف  ار  سنا » نب  کـلام   » روظنم نیمه  هب  یقیناود  روصنم 
رد سابع  ینب  يوگ  نخس  .درک 

408 ص : 

ص 184. ج47 ، باتک ، نامه  یسلجم ، [ 1 - ] 1

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 427 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_408_1
http://www.ghaemiyeh.com


(2)! دهدب اوتف  یمالسا  لئاسم  رد  درادن  قح  یسک   (1) بئذ یبا  نبا  سنا و  نب  کلام  زج  هک : درک  یم  مالعا  هنیدم  رهش 

يرابجا فیلأت 

یلو درک ، یم  يراددوخ  راک  نیا  زا  کلام  .دـهد  رارق  ناثدـحم  رایتخا  رد  هدرک  فیلأت  یثیدـح  باتک  کـلام  داد  روتـسد  روصنم 
وت زا  رتاناد  یـسک  زورما  اریز  یـسیونب ، ار  باـتک  نیا  دـیاب  تفگ : يو  هب  روصنم  يزور  .دـیزرویم  رارـصا  عوضوم  نیا  رد  روصنم 

(3) .دومن فیلأت  ار  أّطوم »  » باتک روصنم ، رابجا  يراشفاپ و  رثا  رب  کلام  درادن ! دوجو 

تخادرپ وا  ياواتف  رـشن  يو و  غیلبت  جیورت و  کلام و  زا  يراد  فرط  هب  دوخ  تاناکما  مامت  اب  تقو  تموکح  نایرج ، نیا  لابند  هب 
.دراد هگن  رود  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  بتکم  زا  ار  مدرم  رذگهر ، نیا  زا  ات 

درک مهاوخ  راداو  ار  مدرم  داتسرف و  مهاوخ  اهرهش  مامت  هب  هتـشون  نآرق  لثم  ار  وت  ياواتف  منامب  هدنز  رگا  تفگ : کلام  هب  روصنم 
(4) .دننک لمع  اه  نآ  هب 

نآ عفانم  ظفاح  هدـناشن و  تسد  یهاوخن  یهاوخ  نامز ، نآ  ياه  تموکح  غیرد  یب  ياه  ینابیتشپ  لباقم  رد  زین  اـه  یتفُم  نیا  هتبلا 
قفاوم نآ  اب  ًانطاب  ای  هتشادرب  وا  حلاصم  فالخرب  یمدق  هتسباو ، یتفم  هیقف و  هک  درب  یم  یپ  هفیلخ  رگا  دندوب و  اه 

409 ص : 

: هب دوش  عوجر  يو ، هماـن  یگدـنز  زا  یهاـگآ  يارب  ای 159ق .) م 158   ) بئذ یبا  نب  نمحرلادـبع  نب  دـمحم  ثراـحلاوبا  [ 1 - ] 1
ص هشاکع ، هورث  قیقحت  هبیتق ، نبا  فراـعملا ، 4/36 و  لیوط ، مساق  میرم  رتکد  لیوط و  یلع  فسوی  رتکد  قیقحت  نایعألا ، تاـیفو 

.485
أّطوم یلع  کلاوحلا  ریونت  یطویـس ، ص 135 ; ج4 ، مق ، ساـبع ، ناـسحا  رتکد  قیقحت : ط2 ، نایعألا ، تایفو  ناـکّلخ ، نبا  [ 2 - ] 2

.ب ص  همدقم ، کلام ،
أطوم باتک  کلام .) أّطوم  رب  یناـقرز  حرـش  زا  لـقن  هب   ) ص 91 ج1 ، رفعج ، نب  یسوم  مامإلا  هایح  رقاب ، یـشرقلا ، فیرـش  [ 3 - ] 3

، ننست هناگراهچ  بهاذم  زا  یکی  یکلام ، بهذم  سیئر  سنا  نب  کلام  نآ  فلؤم  تسا و  ننست  لها  روهشم  بتک  زا  یکی  زورما 
.دشاب یم 

ص 212. ج1 ، ظافحلا ، هرکذت  دمحم ، نیدلا  سمش  یبهذ ، [ 4 - ] 4
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وا زا  هک  یتیاعـس  رثا  رب  دوب ، روصنم  هجوت  دروم  همه  نآ  هک  سنا  نب  کلام  هک  ناـنچ  درک ; یم  تازاـجم  ار  وا  یتخـس  هب  تسین ،
هفیلخ لیم  فالخرب  يو  هک  دوب  ییاوتف  هب  طوبرم  تیاعس  نیا  دروخ ! هنایزات  داتفه  يو  روتسد  هب  دندومن ، روصنم  يومع  رـسپ  دزن 

(1) .دوب هدومن  رداص 

( مالسلا هیلع  ) نیسحلا نب  یلع  نب  دیز  مایق 

، دهاز دنمشناد ، يدرم  و  توبن ، نادناخ  ردق  یلاع  تلیضف و  اب  لاجر  ناگرزب و  زا  و  مالـسلا ) امهیلع  ) رقاب ماما  ردارب  یلع ، نب  دیز 
.درک یم  یگدنز  هیما  ینب  تموکح  نامز  رد  (2) و  دوب ریلد  عاجش و  راگزیهرپ ،

مایق اب  دـیاب  هک  تشاد  هدـیقع  دوب و  تحاران  هداعلا  قوف  يوما  تموکح  زات  تخات و  متـس و  ملظ و  ياـه  هنحـص  هدـهاشم  زا  دـیز 
.تخاس نوگژاو  ار  يوما  دساف  تموکح  هناحلسم ،

قشمد هب  دیز  راضحا 

رطخ زا  ار  دوخ  هتـشادرب و  نایم  زا  يا  هسیـسد  اب  ار  وا  دوب  ددـص  رد  دوب ، هاگآ  دـیز  یبـالقنا  هیحور  زا  هک  کلملادـبع ، نب  ماـشه 
.دشخب تاجن  وا  دوجو 

راضحا قشمد  هب  هنیدم  زا  ار  دـیز  هشقن ، نیا  لابند  هب  .دـسرب  دوخ  دـیلپ  فدـه  هب  رذـگهر  نیا  زا  ات  دیـشک  يا  هنانئاخ  هشقن  ماشه 
يارب تفریذپ و  يدرس  اب  ار  وا  ًاءادتبا  ماشه  تفر ، تفالخ  رصق  هب  ماشه  اب  وگوتفگ  يارب  دش و  قشمد  دراو  دیز  هک  یماگنه  .درک 
: تفگ هاگ  نآ  دادن ، ناشن  نتسشن  ياج  درک و  ریقحت  ار  وا  دروایب ، نییاپ  یمومع  راکفا  رد  ار  وا  تیعقوم  دوخ  لایخ  هب  هک  نیا 

هک تسا  هداد  شرازگ  نم  هب  قارع ) رادناتسا   ) یفقث ورمع  نب  فسوی 

410 ص : 

ص137. ج4 ، باتک ، نامه  ناکلخ ، نبا  [ 1 - ] 1
ص 132. يرخفلا ، یقطقط ، نبا  [ 2 - ] 2
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.یهدب لیوحت  ار  لوپ  نآ  دیاب  کنیا  تسا ، هداد  وت  هب  لوپ  مهرد  رازه  دصشش   (1)« يرسق هللادبع  نب  دلاخ  »

.درادن نم  دزن  يزیچ  دلاخ 

.دنک ور  هبور  دلاخ  اب  ار  وت  وا  ات  .يورب  قارعرد  ورمع  نب  فسوی  شیپ  دیاب  سپ 

.دنک تناها  نم  هب  هک  تسرفن  فیقث  هلیبق  زا  یتسپ  درف  دزن  ارم 

! يورب دیاب  تسین ، يا  هراچ 

: تفگ هاگ  نآ 

هب یتـسین و  شیب  يا  هداززینک  هک  یلاـح  رد  ینارورپ ، یم  رـس  رد  تفـالخ ر ا  رکف  یناد و  یم  تفـالخ  هتـسیاش  ار  دوخ  ما  هدـینش 
.دنزب هیکت  تفالخ  دنسم  رب  هک  دسر  یمن  هداززینک 

، دوب دـمآ ه  ایند  هب  دازآ  نز  زا  قاحـسا »  » هک يا  هدرک  شومارف  رگم  دـهاک ؟ یم  نم  شزرا  زا  مردام  تیعقوم  ینک  یم  لاـیخ  اـیآ 
هللا یلص  ) مالـسا ربمایپ  داد و  رارق  لیعامـسا  لسن  زا  ار  يدعب  ناربمایپ  دنوادخ  لاح  نیا  اب  دوبن ; شیب  يزینک  لیعامـسا »  » ردام یلو 

.تسا وا  لسن  زا  زین  هلآو ) هیلع 

: تفگ ماشه  .درک  توعد  يراگزیهرپ  يوقت و  هب  ار  وا  دومن و  تحیصن  ار  ماشه  دیز ، هاگ  نآ 

؟ دنک یم  توعد  يراگزیهرپ  اوقت و  هب  ارم  وت  لثم  يدرف  ایآ 

411 ص : 

ماشه فرط  زا  اه  تدم  دوب و  ردتقم  دـنمورین و  يدرم  وا  .دوب  قارع  رادناتـسا  ورمع ، نب  فسوی  زا  شیپ  هللادـبع  نب  دـلاخ  [ 1 - ] 1
ماشه دزن  وا  زا  هک  دش  ببـس  تخیگنارب و  وا  دضرب  ار  شنانمـشد  يو  رادتقا  ذوفن و  .تشاد  هدهع  هب  ار  فلتخم  طاقن  يرادناتـسا 

هب دنکفا و  نادنز  هب  هدومن  لزع  يرادناتـسا  تسپ  زا  ار  وا  ماشه  ماجنارـس  .دنزاس  فرحنم  دلاخ  هرابرد  ار  يو  رظن  هدرک  ییوگدب 
يارب هک  یماـهتا  تهج ، نیمه  هب  .دوب  مشاـه  ینب  هب  شیارگ  دـلاخ ، ماـهتا  نیرت  مهم  .دومن  بوصنم  ار  ورمع  نب  فسوی  وا  ياـج 

: بیرعت برعلا ، خـیرات  رـصتخم  یلع ، ریمادیـس  ! ) تسا هداد  وا  هب  ار  لاـملا  تیب  زا  ییاـه  لوپ  دـلاخ ، هک  دوب  نیا  دندیـشارت ، دـیز 
(. ص 154 یکبلعبلا ، فیفع 
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هطـساو هب  دـیابن  سک  چـیه  تسا ، مزـال  همه  رب  نآ  ماـجنا  تسا و  مالـسا  گرزب  روتـسد  ود  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يرآ ،
! دزرو ابا  نآ  ندینش  زا  ماقم ، یگرزب  هناهب  هب  درادن  قح  زین  سک  چیه  دنک و  يراددوخ  هفیظو  نیا  ماجنا  زا  ماقم ، هبتر و  یکچوک 

! يرابجا رفس 

دمآ وت  شیپ  دیز  یتقو  : » تشون ورمع » نب  فسوی   » هب يا  همان  یط  دومن و  قارع  هناور  ار  دـیز  دـنت ، ياهوگو  تفگ  زا  سپ  ماشه 
رونخـس و  نایب ، شوخ  نابز ، نیریـش  يدرم  وا  اریز  دـنامب ، هفوک  رد  تعاس  کی  یتح  يو  هدـن  هزاـجا  نک و  وربور  دـلاخ  اـب  ار  وا 

«. دنورگ یم  وا  هب  تعرس  هب  هفوک  لها  دنامب ، اج  نآ  رد  رگا  تسا و 

: تفگ تفر و  فسوی  دزن  هفوک ، هب  دورو  ضحم  هب  دیز 

؟ يدناشک اج  نیا  هب  ارم  ارچ 

.دراد لوپ  مهرد  رازه  دصشش  وت  دزن  هک  تسا  یعدم  دلاخ 

.دنک ناونع  ًاصخش  دراد  ییاعدا  رگا  ات  نک  راضحا  ار  دلاخ 

.دندروآ دندوب ، هتسب  شیاپ  تسد و  هب  نیگنـس  نهآ  ریجنز و  هک  یلاح  رد  ار  دلاخ  .دنروایب  نادنز  زا  ار  دلاخ  داد  روتـسد  فسوی 
: تفگ هدرک  يو  هب  ور  فسوی  هاگ  نآ 

: تفگ دلاخ  .وگب  يراد  وا  دزن  هچره  کنیا  تسا ، یلع  نب  دیز  نیا 

! تسین وا  تیذا  رازآ و  زج  وا  ندروآ  زا  امش  دوصقم  مرادن و  زیچ  چیه  وا  دزن  دنگوس  ادخ  هب 

: تفگ هدومن  دیز  هب  ور  فسوی  ماگنه  نیا  رد 

! منک نوریب  هفوک  زا  ار  وت  زورما  نیمه  هداد  روتسد  نم  هب  ماشه  نینمؤملاریما 

.مورب هفوک  زا  هاگ  نآ  منک و  تحارتسا  ات  هدب  تلهم  زور  هس 

.ینک تکرح  زورما  دیاب  ًامتح  تسین ، نکمم 

412 ص : 
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.میامن فقوت  زورما  دیهدب  تلهم  سپ 

(1)! تسین نکمم  تلهم  مه  تعاس  کی 

هلـصاف هفوک  زا  يرادقم  نوچ  تفگ و  كرت  هنیدم  يوس  هب  ار  هفوک  فسوی ، نارومأم  زا  يا  هدع  هارمه  دـیز  نایرج ، نیا  لابند  هب 
...دنتشاذگ اهنت  ار  دیز  و  دنتشگرب ، نارومأم  دنتفرگ ،

هفوک رد 

بقارم کیدزن  زا  هک  هفوک  لها  .دوب  هدـیچیپ  اـج  همه  ماـشه  اـب  وا  ناـیرج  هدروآ و  دوجو  هب  یـشوج  بنج و  قارع  هب  دـیز  دورو 
: دنتفگ هدومن  ینابیتشپ  راهظا  دندناسر و  وا  هب  ار  دوخ  تسا ، هدش  هنیدـم  هناور  دـیز  دـندش  هاگآ  هک  نآ  ضحم  هب  دـندوب ، عاضوا 

دنهاوخ گنج  هدامآ  وت  باکر  رد  دومن و  دنهاوخ  تعیب  وت  اب  رفن  رازه  دص  نادب  نیقی  ریگب ، تعیب  مدرم  زا  نک و  تماقا  هفوک  رد 
.دش دنهاوخ  رام  رات و  هلمح  نیتسخن  رد  هک  دنتسه  هفوک  رد  يدودعم  دادعت  طقف  هیما  ینب  زا  هک  یلاح  رد  دوب ،

( مالـسلا مهیلع  ) نیـسح ماما  یبتجم و  ماما  نانمؤمریما ، ترـضح  ناـمز  رد  ار  قارع  مدرم  ینکـش  ناـمیپ  ییاـفویب و  هقباـس  هک  دـیز 
هدرک رظن  فرص  هنیدم  هب  نتفر  زا  نانآ  هداعلا  قوف  رارصا  رثا  رد  یلو  دوبن ، مرگلد  نانآ  ياه  هدعو  هب  نادنچ  دوب ، هدرکن  شومارف 
گنج هداـمآ  رفن  رازه  جـنپ  تسیب و  هفوک  لـها  زا  طـقف  هک  يروط  هب  دـندومن  تعیب  وا  اـب  هورگ  هورگ  مدرم  تشگزاـب و  هفوک  هب 

.دندش

گرزب راکیپ 

.داد یم  شرازگ  ماشه  هب  ًابترم  ار  دیز  نوماریپ  يوما  دض  ياهورین  عمجت  ورمع ، نب  فسوی  رگید  فرط  زا 

هاپس هب  گنرد  یب  فسوی  داد  روتسد  دوب ، هداتفا  تشحو  هب  رما  نیا  زا  هک  ماشه 

413 ص : 

ص67 68. ج3 ، باتک ، نامه  حضاو ، نبا  [ 1 - ] 1
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.دیامن بوکرس  رتدوز  هچره  ار  مایق  شتآ  دنک و  هلمح  دیز 

هب ار  دوـخ  ناوریپ  دـیگنج و  یم  تعاجـش  يروـالد و  لاـمک  اـب  دـیز  .تفرگ  رد  یتخـس  گـنج  دـندش و  جیـسب  نیفرط  ياـهورین 
.درک یم  توعد  يرادیاپ  یگداتسیا و 

.تفر ورف  نآ  رد  درک و  تباصا  دیز  یناشیپ  هب  نمشد  بناج  زا  يریت  ماگنه  نیا  رد  .دیشک  لوط  بش  ات  گنج 

رگید يا  هدع  هدش و  هتـشک  گنج  رد  شنارای  زا  يا  هدع  زین  رگید  فرط  زا  و  دوبن ، گنج  همادا  هب  رداق  ریت  تباصا  رثا  رب  هک  دیز 
.درک رداص  ینیشن  بقع  روتسد  ریزگان  دندوب ، هدش  قرفتم 

دیز تداهش 

هک دوب  هتفر  ورف  وا  ندـب  رد  يردـق  هب  ناکیپ  یلو  دروایب ، نوریب  دـیز  یناـشیپ  زا  ار  ریت  ناـکیپ  اـت  دـندروآ  ار  یحاّرج  بیبط  بش ،
، ریت گرزب  تحارج  رثارب  یلو  دیشک  نوریب  دیز  یناشیپ  زا  ار  ناکیپ  بیبط ، ماجنارـس  .دوبن  رودقم  تلوهـس  هب  نآ  ندیـشک  نوریب 

(1) .دیسر تداهش  هب  دیز 

ار بآ  هدرپس و  كاخ  هب  دوب ، يراج  دودح  نآرد  هک  يرهن  رتسب  رد  ار  وا  دسج  دـنتفرگ  میمـصت  دایز  هرواشم  زا  سپ  دـیز  نارای 
، دندرک فرحنم  دوخ  ریـسم  زا  ار  رهن  بآ  ًاءادتبا  میمـصت ، نیا  لابند  هب  .دننکن  ادیپ  ار  نآ  ماشه  نارومأم  ات  دنزاس  يراج  نآ  يور 

.دنتخاس ناور  دوخ  ریسم  رد  ار  بآ  ًاددجم  رهن ، رتسب  رد  دیز  دسج  نفد  زا  سپ  و 

…

دـسج فسوی ، روتـسد  هب  .داد  شرازگ  ورمع » نب  فسوی   » هب ار  نایرج  دوب ، دـیز  نفد  رظان  هک  ماشه  نارودزم  زا  یکی  فسألا  عم 
.دوب راد  يالاب  لاس  راهچ  ات  دنتخیوآ و  راد  هب  هفوک  هسانک  رد  ار  شندب  دندرک و  ادج  نت  زا  ار  وا  رس  هدروآ  نوریب  ار  دیز 

! دنداد داب  هب  ار  شرتسکاخ  دندز و  شتآ  ار  نآ  دندروآ و  نییاپ  راد  زا  ار  وا  ندب  هاگ  نآ 

414 ص : 
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نایولع ياه  بالقنا  ربارب  رد  مشش  ياوشیپ  عضوم 

زا و   ) نایولع يربهر  هب  یعیـش  ياه  بالقنا  ربارب  رد  مشـش  ياوشیپ  عضوم  یلک  روط  هب  ایآ  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اج  نیا  رد 
؟ دوب هچ  نآ  تلع  درک ، یمن  دییأت  رگا  و  درک ؟ یم  دییأت  ار  اه  نآ  ایآ  دوب ؟ هچ  دیز ) بالقنا  هلمج  نآ 

دروم هک  دوجوم  ماظن  ندرب  نیب  زا  تسخن  دراد : هدـمع  فدـه  ود  یبالقنا  ره  ًالوصا  هک  دومن  يروآدای  دـیاب  لاؤس  نیا  خـساپ  رد 
.یلبق ماظن  ياج  هب  لآ ، هدیا  نیون  ماظن  نتخاس  اپ  رب  مود  .دریگ  یم  رارق  نویبالقنا  راجزنا  ترفن و 

ًابلاغ اه  بالقنا  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  نایسابع  تموکح  نارود  ات  نایوما  تموکح  رخاوا  زا  نایولع  ياه  بالقنا  هعلاطم  اب 
یم بل  هب  ار  هدازآ  مدرم  ناج  یسابع ، يوما و  ناراد  مامز  دح  یب  ياه  يرگ  متـس  ینعی  تشاد ، دوجوم  ماظن  دضرب  نایـصع  هبنج 
رابج ياه  تموکح  ضیعبت  ملظ و  داسف و  زا  هک  تلادع  هنـشت  مدرم  داد و  یم  خر  یعامتجا  ياهراجفنا  رابکی ، دـنچره  و  دـناسر ،

هک نآ  ضحم  هب  ور  نیا  زا  دونشب ، ار  نانآ  ضارتعا  دایرف  هک  دنتشگ  یم  یسردایرف  لابند  هب  دندوب ، هدمآ  هوتس  هب  یسابع  ای  يوما 
.دندمآ یم  درگ  نآ  فارطا  رد  تفرگ ،) یم  تروص  نایولع  تاداس و  ناگرزب  طسوت  ًابلاغ  هک   ) دش یم  هتشارفارب  یتفلاخم  مچرپ 

اه مایق  نیا  ناراد  فرط  نارای و  زا  یهورگ  دش و  یم  عورش  نایعیش  بناج  زا  عیـشت ، بتکم  زا  ماهلا  اب  اه  ضارتعا  نیا  هچرگ  هتبلا 
نیمـضت نادنچ  یـسابع ، ای  يوما  تموکح  طوقـس  زا  سپ  رتهب ، یماظن  ندرک  هدایپ  اما  دـندوب ، نیتسار  ینایعیـش  صلخم و  یمدرم 

: دوب ریز  رد  هدش  دای  لماوع  رثا  رد  نیا ، .دیسر و  یمن  رظن  هب  هدش 

دوجو اه  نآ  راک  رد  تسردان  ياه  یبایزرا  اه و  یناماسبان  دندوبن و  یلماک  حیحـص و  همانرب  ياراد  ًاعون  اه  تضهن  نیا  ناربهر  . 1
.تشاد
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.دورب اه  نآ  يزوریپ  هب  يدیما  هک  دندوبن  يدح  رد  تارفن  دادعت  یمزر و  تیفرظ  رظن  زا  یبالقنا ، ياهورین  . 2

، يزوریپ تروص  رد  هک  تشادـن  دوجو  یناـنیمطا  تهج  نیمه  هب  دـندوبن و  یبـتکم  لیـصا و  دـص  رد  دـص  یبـالقنا ، ياـهورین  . 3
سپ یسابع  رگ  متس  تموکح  ندمآ  راک  يور  انعم ، نیا  هاوگ  نیرتهب  .دوب  دهاوخ  یمالسا  طباوض  ساسا  رب  ًالماک  نانآ  تموکح 

ماجنارـس تیب ، لها  رادـفرط  زرابم  ياهورین  تردـق  اب  میدـید ، باـتک  نیمه  رد  هک  ناـنچ  اریز  تسا ، ناـیوما  تموکح  طوقـس  زا 
زا سپ  دـندرب و  نایـسابع  ار  بالقنا  هرمث  دـندوبن ، لیـصا  ًاـمومع  یبـالقنا  ياـهورین  نوچ  اـما  درک ، طوقـس  يوما  دـساف  تموکح 

یمن رارق  دییأت  دروم  ار  دوخ  نامز  ياه  بالقنا  ًاعون  هعیش  ناماما  رگا  .دندرک  دیفس  ار  نایوما  يور  يرگ  متس  رد  تلود ، لیکـشت 
.دوب تاهج  نیا  هب  هجوت  اب  ًاقیقد  دنداد ،

: دسیون یم  نینچ  هنیمز  نیا  رد  یعیش  گرزب  نارگ  لیلحتو  نادنمشناد  زا  یکی 

یمن هک  دنتسه  يا  هدوسرف  ياهورین  دنراد ، هیکت  اه  نآ  هب  نایولع  هک  ییاهورین  هک  دنتسناد  یم  ینـشور  هب  تلاسر  نادناخ  ناماما 
یبالقنا تکرح  ره  تهج  نیمه  هب  دننک و  يربهر  ییاهن  يزوریپ  اب  ییایفارغج ، عیسو  ورملق  کی  رد  ار  یبالقنا  شبنج  کی  دنناوت 

همه ریگ  نماد  هکلب  دوش ، یمن  دودحم  اه  نآ  هب  نآ  بقاوع  هک  یتسکش  تسا ، تسکش  هب  موکحم  دیامن ; هیکت  اهورین  نیا  هب  هک 
زوریپ طیارـش  نآ  رد  دـناوتب  هک  یبـالقنا  شبنج  هدـنهد  لیکـشت  رـصانع  هک  دنتـسناد  یم  رگید  فرط  زا  .ددرگ  یم  یمالـسا  تما 

اه نآ  ربارب  رد  هچرگا  دننک ، يراکمه  اه  نآ  اب  دنتسناد  یمن  اور  هعیش  ناماما  ور  نیا  زا  دنتـسه ، یمالـساریغ  رـصانع  ًابلاغ  ددرگ ،
(1) .دنداتسیا یمن  زین 

ًالیذ دـیز ، مایق  هرابرد  اـما  دوب ، ناـیولع  ياـه  ماـیق  دروم  رد  ( مالـسلا مهیلع  ) همئا عضوم  هراـبرد  یلک  تروص  هب  دـش  هتفگ  هچ  نآ 
: میزادرپ یم  یسررب  هب  هناگادج 

416 ص : 
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؟ دوب مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تقفاوم  اب  دیز  مایق  ایآ 

، هتشاد لوبق  ار  مالسلا ) هیلع  ) قداص ترضح  و  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ترضح  تماما  ای  هدوب  تماما  یعدم  وا  ایآ  هک  نیا  دیز و  هرابرد 
رگید یضعب  رد  هتفرگ و  رارق  شهوکن  دروم  يو  اه  نآ  زا  یـضعب  یط  هک  تسا  هدش  لقن  ( مالـسلا مهیلع  ) هّمئا زا  يداضتم  تایاور 

.تسا هدش  دیجمت  وا  زا 

دنـس رظن  زا  ار  وا  شهوکن  زا  یکاح  تایاور  نیرـصاعم ، امدـق و  زا  ّمعا  ثیدـح ، لاجر و  ملع  رد  ام ، ناـققحم  نادنمـشناد و  رثکا 
یـسررب دـقن و  زا  سپ  هرـس ) سدـق  ) یئوخ یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  هنومن  ناونع  هب  .دـنا  هدرکن  دامتعا  اـه  نآ  هب  هتـسناد و  دودرم 

: دسیون یم  هدومن  یفرعم  دامتعا  لباق  ریغ  فیعض و  دنس  رظن  زا  ار  اه  نآ  هدش ، لقن  دیز  شهوکن  رد  هک  یتایاور 

ای یتدـیقع  فارحنا  رب  هک  یکردـم  چـیه  تسا و  هدوب  شیاتـس  دروم  راوگرزب و  يدرف  دـیز  هک  تسا  نیا  میتـفگ  هچ  نآ  لـصاح 
(1) .درادن دوجو  دنک ، تلالد  وا  شهوکن 

فلتخم و دیز  تالاح  رد  رابخا ، هک  نادب  : » دسیون یم  دیز ، هب  طوبرم  تایاور  لقن  زا  سپ  زین  هرس ) سدق  ) یـسلجم همالع  موحرم 
هعیـش ياملع  رثکا  تسا و  رت  شیب  تشادن ، یتسردان  ياعدا  وا  هک  نیا  يو و  حدم  تلالج و  زا  یکاح  رابخا  نکل  .تسا  ضراعتم 

(3).(2)« ...مینک يراددوخ  وا  شهوکن  زا  هتشاد و  نظ  نسح  وا  هب  تبسن  هک  تسا  بسانم  نیا  ربانب  .دنا  هداد  رظن  دیز  نأش  ّولع  هب 

هدوب مالسلا ) هیلع  ) قداص ترـضح  تقفاوم  هزاجا و  اب  وا  مایق  هک  دنهد  یم  یهاوگ  یناوارف  دهاوش  لیالد و  دیز ، مایق  دروم  رد  اما 
: دومرف نآ  یط  ماما  هک  تسا  نومأم  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  راتفگ  دهاوش ، نیا  هلمج  زا  .تسا 

417 ص : 

ص345 356. ج7 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  [ 1 - ] 1
یلع ص 514 527. نب  دیز  مایق  ّتیصخش و  ك.ر :  ص205 و  ج46 ، راونألا ، راحب  [ 2 - ] 2

، هدمآ دوجو  هب  وا  مان  هب  هک  يا  هقرف  دییأت  يانعم  هب  زگره  دیز ، زا  هعیش  ياملع  دیجمت  لیلجت و  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  [ 3 - ] 3
.تسین
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: تفگ یم  هک  دوب  هدینش  دمحم  نب  رفعج  شردپ  زا  هک  درک  لقن  رفعج ، نب  یسوم  مردپ ،

هـسانک رد  هتخیوآ  راد  هب  صخـش  نامه  هک  يراد  تسودرگا  ناجومع  متفگ : وا  هب  نم  درک ، تروشم  نم  اب  شمایق  يارب  دـیز  »...
یسک لاح  هب  ياو  دومرف : ماما  تفر ، نوریب  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  روضح  زا  دیز  هک  یعقوم  تسا و  نیمه  وت  هار  یشاب ، هفوک ) )

(1) «. دباتشن وا  يرای  هب  دونشب و  ار  وا  يادن  هک 

لوصا تیاعر  اب  تسیاب  یم  دیز  جورخ  هلئسم  نوچ  اّما  تسا ، هدوب  ماما  هزاجا  اب  دیز  مایق  هک  نیا  رب  تسا  یبوخ  دهاش  تیاور  نیا 
هن دیز و  دوخ  هن  ماما و  هن  دسرب ، نمـشد  شوگ  هب  دیز  مایق  اب  وا  تقفاوم  ماما و  هلخادم  دوب  نکممو  دشاب  هدـش  باسح  طایتحا و 

.دبای عالطا  نآ  زا  یسک  دندوبن  لیام  هجوچیه  هب  ترضح ، نآ  کیدزن  باحصا 

دنوادخ دومرف : دوب ، هتشک  ار  نایوما  هاپس  زا  نت  شش  وا  باکر  رد  هک  دیز  نارای  زا  یکی  اب  وگوتفگ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
(2) .تفرگ شیپ  رد  ار  شنارای  یلع و  شور  دیز ، میومع  دنگوس  ادخ  هب  .دنادرگ  کیرش  اه  نوخ  نیا  رد  ارم 

ام ماما  رفعج ، تفگ : یم  هک  تسا  هدش  لقن  وا  زا  هک  نانچ  تسا ، هدوب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ترـضح  تماما  هب  نیدـقتعم  زا  دـیز 
(3) .تسا مارح  لالح و  رد 

، تسا دـمحم  نب  رفعج  ما  هدازردارب  ام  نامز  تجح  تسادـخ و  تجح  تیب  لها  ام  زا  رفن  کی  یناـمز  ره  رد  تفگ : یم  نینچمه 
(4) .دبای یمن  تیاده  دزرو ، تفلاخم  وا  اب  سک  ره  دوش و  یمن  هارمگ  دنک ، يوریپ  وا  زا  سک  ره 

: دومرف یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

418 ص : 

ّتیصخش و لضافوبا ، دیـس  یناکدرا ، يوضر   1 ثیدح ، 25 باب ص225 ، ج1 ، مالـسلا ،) هیلع  ) اضرلا رابخا  نویع  قودص ، [ 1 - ] 1
ص173. مالسلا ،) هیلع  ) یلع نب  دیز  مایق 

ص570. ج4 ، لاجرلا ، سوماق  یقت ، دمحم  خیش  يرتست ، [ 2 - ] 2
ص361. يوفطصم ، نسح  قیقحت : یّشک ،) لاجر  هب  فورعم   ) لاجرلا هفرعم  رایتخا  یسوط ، [ 3 - ] 3

ص574. ج4 ، باتک ، نامه  يرتست ، ح6 ; ، 81 سلجم ص325 ، یلامألا ، قودص ، [ 4 - ] 4
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صخـش يربـهر  هب  ار  مدرم  دـیز  میومع  درک ، یم  اـفو  دوـخ ) رارق  هب   ) دـش یم  زوریپ  هاـگره  دـنک ، تمحر  ار  دـیز  میوـمع  ادـخ 
(1)! منم صخش  نآ  و  درک ، یم  توعد  دمحم  لآ  زا  يا  هدیزگرب 

: دومرف دیز  هرابرد  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  رگید  یتیاور  رد 

تردق رگا  درک و  یم  افو  دوخ  دهع  هب  دش ، یم  زوریپ  رگا  دوب ، ییوگتـسار  ملاع و  فراع و  نمؤم و  درم  دنک ، تمحر  ار  وا  ادـخ 
(2) .دراپسب یسک  هچ  هب  ار  نآ  تسناد  یم  دروآ ، یم  تسد  هب  ار  تموکح  و 

.دوب رثأتم  هعقاو  نیا  زا  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  همه  زا  شیب  تشاد و  راوگان  قیمع و  يرثا  هنیدم  رد  شنارای  دیز و  تداهـش  ربخ 
یب دمآ ، یم  نایم  هب  دیز  هفوک و  مان  هاگره  هک  دوب  هتفرگ  ارف  ار  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هصغ  مغ و  نانچ  دـیز  تداهـش  زا  سپ 

هب تبسن  قیمع  مارتحا  میرکت و  اب  مأوت  هدنهد  ناکت  زوس و  ناج  ییاه  هلمج  اب  دش و  یم  ریزارس  ترضح  نامشچ  زا  کشا  رایتخا 
.تشاد یم  یمارگ  ار  وا  تداهش  هرطاخ  يو ، راکادف  نارای  دوخ و  دیهش  يومع 

: دیوگ یم  نارمح ،» نب  هزمح   » مان هب  مشش  ماما  ناتسود  زا  یکی 

: دیسرپ نم  زا  ترضح  مدش ، بایفرش  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  رضحم  يزور 

؟ ییآ یم  اجک  زا  هزمح  يا 

.هفوک زا  مدرک : ضرع 

نیا نم  هک  یتقو  .دـش  سیخ  شمـشچ  کشا  زا  شکرابم  تروص  هک  يروط  هب  درک ، هیرگ  تدـش  هب  دینـش ، ار  هفوک  مان  اـت  ماـما 
: مدرک ضرع  بجعت  يور  زا  مدرک ، هدهاشم  ار  تلاح 

؟ تخادنا هیرگ  هب  نینچ  ار  امش  یبلطم  هچ  ربمغیپ ! رسپ 

: دومرف کشا ، زا  رپ  نامشچ  زیگنا و  نزح  یتلاح  اب  ماما ،

419 ص : 

ص566. باتک ، نامه  يرتست ، [ 1 - ] 1
هدرک لقن  یفاک  هضور  رد  رگید  دنـس  اب  هنیمز  نیا  رد  یهباـشم  ثیدـح  زین  ینیلک  موحرم  ص285 . باتک ، نامه  یسوط ، [ 2 - ] 2

(. ح381 ص 264 ،  ) .تسا
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.تفرگ ما  هیرگ  مداتفا ، دندروآ  وا  رس  رب  هچ  نآ  دیز و  میومع  دای  هب 

؟ دمآ امش  دای  هب  وا  زا  يزیچ  هچ 

.وا تداهش  لتق و 

(1) ...داد حرش  هزمح  يارب  ار  وا  تداهش  یگنوگچ  ماما  هاگ  نآ 

(2) هیکز سفن  دمحم  بالقنا 

هّیکز سفن  دـمحم  مایق  تسا ، مهم  نآ  ربارب  رد  ماما  عضوم  نییبت  هک  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تماـما  رخاوا  مهم  ثداوح  زا  یکی 
.تسا یسابع ) هفیلخ  نیمود  ) یقیناود روصنم  رفعجوبا  تموکح  ّدض  رب 

، هتسراو یتیصخش  دوب ; مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  لسن  زا  ردام  فرط  زا  و  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  هریبن  ردپ ، فرط  زا  هک  دمحم 
كاـپ سفن ، كاـپ  هیکز =(  سفن  بقل  تشاد ، هک  ییـالاو  يوـنعم  ياـه  یگژیو  ساـسارب  هک  يروـط  هـب  دوـب  راـکزیهرپ  كاـپ و 

، تعاجـش شناد ، يراد ، نید  دـننام : یناسنا  ياه  شزرا  تلیـضف و  رظن  زا  دوب و  مشاـه  ینب  ناـگرزب  زا  وا   (3) .دوب هتفای  تشرس )
(4) .تفر یم  رامش  هب  يزاتمم  هرهچ  یگدنشخب  و  يراوگرزب ، يرادم ، تسایس 

مان هب  هک  یتوغاط  ياه  تموکح  هب  تسناوت  یمن  دوب ، بتکم  نیا  هتفای  شرورپ  تلاـسر و  كاـپ  ناـمدود  زا  هتـساخرب  هک  دـمحم 
تموکح نیا  اب  تفلاخم  هب  ناـیوما  تموکح  رخاوا  ور  نیا  زا  دراذـگب ، هحـص  دـندوب ، هتفاـی  طلـست  ناناملـسم  تاردـقم  رب  مالـسا 

.تفرگ تعیب  زرابم  دارفا  دوخ و  نادنم  هقالع  زا  روظنم  نیا  يارب  داد و  لیکشت  نآ  نتخادنارب  يارب  يزکرم  هتسه  کی  تساخرب و 
يدارفا هلمج  زا 

420 ص : 

نامه یناـکدرا ، يوضر  ص172 ; ج46 ، راونألا ، راحب  یـسلجم ، ; 3 ثیدح ، 62 سلجم ص236 ، باتک ، نامه  قودـص ، [ 1 - ] 1
ص321. باتک ،

.تشاد ترهش  ضحم  هللادبع  شردپ  هک  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  هللادبع  نب  دمحم  [ 2 - ] 2
ص 385. لاوطلا ، رابخألا  ص 294 ; ج2 ، بهذلا ، جورم  [ 3 - ] 3

ص 165. يرخفلا ، [ 4 - ] 4
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وا نوخ  هب  تسد  تفگ ، میهاوخ  هک  نانچ  دیسر و  تفالخ  هب  اهدعب  هک   (1) دوب روصنم  رفعجوبا  درک ، تعیب  وا  اب  نامز  نآ  رد  هک 
رایسب یـسایس  هرهچ  دمحم  عقوم  نآ  رد  اریز  دوب ، نایوما  تسکـش  روظنم  هب  یـسایس و  ياه  فده  يور  روصنم ، تعیب  هتبلا  .دولآ 

.دندوبن وا  دح  رد  نارگید  روصنم و  هک  دوب  زاتمم  نشور و 

شبنج زاغآ 

شردارب دـمحم و  دیـسر ، تفالخ  هب  حافـس  سابعلاوبا  دـنداد و  تسکـش  ار  نایوما  نایـسابع ، هک  یماگنه  قباوس ، نیا  هب  هجوت  اـب 
ار سابعلاوبا  و  تفالخ ، هتـسیاش  ار  دوخ  دمحم  .دـندش  ناهنپ  دـنتفرن و  وا  رادـید  هب  هتخانـشن و  تیمـسر  هب  ار  وا  تموکح  میهاربإ 

يوریپ وا  زا  دـیاب  دـنا ، هدرک  وا  اـب  هک  یتـعیب  مکح  هب  رونم ، شردارب  ساـبعلاوبا و  هک  دوب  دـقتعم  تسناد و  یم  ماـقم  نیا  بصاـغ 
همان راب  کی  .درک  یم  وجوسرپ  نانآ  دروم  رد  ناشردـپ  زا  دوب و  نارگن  ود  نآ  هیحان  زا  ساـبعلاوبا  ور  نیا  زا  سکعرب ! هن  دـنیامن ،

داتفا و سابعلاوبا  تسد  هب  دوب  هدرک  توعد  بالقنا  تهج  دوخ  یهارمه  يارب  گرزب  تیـصخش  کی  زا  نآ  یط  هک  دمحم  زا  يا 
(2) .دوزفا وا  ینارگن  رب 

يربهر زرابم و  ياهورین  یهد  نامزاس  مرگرـس  دش و  زاغآ  یبالقنا  ردارب  ود  نیا  یفخم  تایلمع  يّرـس و  یناگدنز  خـیرات ، نآ  زا 
.دندش یتموکح  دض  تایلمع 

ياه تیـصخش  ناگرزب و  دـش ، هنیدـم  رهـش  دراو  روصنم  شردارب  دـهعیلو و  سابعلاوبا ، تموکح  رخاوا  رد  يرجه ، لاس 136  رد 
(3) .دندرک يراددوخ  مشاه  ینب  ریاس  هارمه  لابقتسا ، مسارم  رد  تکرش  زا  شردارب  دمحم و  .دنتفر  شلابقتسا  هب  رهش 

نتفای يارب  يدیدش  يوجوتسج  دیسر ، تفالخ  هب  روصنم  هک  نآ  زا  سپ 

421 ص : 

ص 173 و197. نییبلاطلا ، لتاقم  [ 1 - ] 1
صص 118 120 و 158. نییبلاطلا  لتاقم  [ 2 - ] 2

ص 513. ج5 ، خیراتلا ، یف  لماکلا ، ص 180 ; ج9 ، كولملاو ، ممألا  خیرات  [ 3 - ] 3

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 440 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_421_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_421_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_421_3
http://www.ghaemiyeh.com


هجیتن هب  نوچ  (1) و  درک ییوجزاب  شسرپ و  وا  فادها  دمحم و  دروم  رد  راضحا و  ار  نایولع  کی  کی  درک و  زاغآ  ردارب  ود  نیا 
(2  ) .درک جیسب  وا  نتفای  يارب  ار  یناسوساج  بکرم ، لوپ و  نداد  اب  دیسرن ، يا 

تـشادزاب ادیپ و  دنتـسه  هک  اجره  ار  میهاربا  دـمحم و  داد  روتـسد  يو  هب  داد و  رارق  جـح  ریما  ار  حـلاص  نب  لضف  لاس 138  رد  وا 
نآ روضح  مدع  دروم  رد  لضف  .دنتفر  وا  رادید  هب  میهاربا  دمحم و  زج  ینـسح  تاداس  رهـش و  مدرم  دش و  هنیدم  دراو  لضف  .دـنک 

(3 ! ) دنتسه حیرفت  راکش و  مرگرس  ود  نآ  هک  دروآ  هناهب  وا  دیسرپ ، هللادبع  ناشردپ  زا  ود ،

زا ًاتقوم  دـمحم  درک و  اه  نآ  اـب  ییوراـیور  فرـص  ار  دوخ  يورین  روصنم  هک  دـمآ  شیپ  یمهم  یپ و  رد  یپ  ثداوح  نآ ، زا  سپ 
(2) .تخادرپ فلتخم  قطانم  هب  ناگدنیامن  مازعا  ورین و  يروآ  عمج  توعد و  شرتسگ  هب  تصرف  نیا  رد  دنام و  نوصم  راشف 

هتخاس مارآ  زین  ار  هقطنم  نیا  ات  تخاس  زاجح  هجوتم  ار  دوخ  يورین  راشف و  مامت  داد ، همتاخ  ثداوح  نیا  هب  روصنم  هک  نآ  زا  سپ 
یم يو  هب  دـمحم ، شبنج  عاعـش  شرتـسگ  زا  یکاـح  ییاـه  شرازگ  تدـم  نـیا  رد  اریز  دروآرد ، شیوـخ  هرطیـس  تـحت  ًـالماک 

(3) .دیسر

راشف شیازفا 

راک هدـش  يوحن  ره  هب  رفـس  نیا  رد  تفرگ  میمـصت  درک و  زاـجح  هب  يرفـس  جـح ، هناـهب  هب  ًاصخـش  روصنم  يرجه ، لاـس 140 رد 
نارـس اب  ییاه  تاقالم  هلـسلس  کی  دـش ، هنیدـم  دراو  هک  یتقو  ور  نیا  زا  دـیامن  هرـسکی  ار  نایولع  یـسایس  ياه  تیلاعف  دـمحم و 

دروم رد  ییاه  ششخب  لذب و  داد و  بیترت  نایولع  یسایس 

422 ص : 

.ذخأم نامه   . 3 ص 181 . ج9 ، كولملاو ، ممألا  خیرات  [ 1 - ] 1
ص517 و 522. ج5 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  [ 2 - ] 2

ص 115. هعیشلا ، داهج  یثیللا ، راتخم  هریمس  رتکد  [ 3 - ] 3
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وا ردپ  روظنم  نیا  هب  وا  .دنک  فشک  ار  دـمحم  يافتخا  لحم  درک  شـشوک  يزاب ، نابز  دـیدهت و  عیمطت و  اب  دروآ و  لمع  هب  نانآ 
یب راهظا  خـساپ ، رد  وا  درک و  لاؤس  شرـسپ  ود  يافتخا  لحم  دروم  رد  يو  زا  تشاذـگ و  راـشف  تحت  هدرک  راـضحا  ار  هللادـبع ) )
رگا تفگ : تحارـص  اب  روصنم ، رارـصا  راشف و  ربارب  رد  هللادبع  .دش  لدـب  در و  ود  نآ  نایم  يدـنت  نانخـس  هاگ  نآ  .دومن  یعالطا 

دش و نیگمشخ  تخس  خساپ  نیا  زا  روصنم  ینیبب ! ار  وا  ات  منک  یمن  دنلب  ار  دوخ  ياپ  زگره  دشاب ، هدش  یفخم  نم  ياپ  ریز  دمحم 
(1) .دوب ینادنز  لاس  هس  تدم  وا  دندرک و  ینادنز  ریگتسد و  ار  وا  هداوناخ  دارفا  زا  یهورگ  هللادبع و  داد  روتسد 

نآ ماجرف  هناحلسم و  بالقنا  زاغآ 

رد هنیدم  نوریب  رد  دمحم  هک  نآ  اب  دنک و  راهم  ار  دـمحم  بالقنا  تسناوتن  روصنم  اه ، تردـق  لامِعا  اهراشف و  نیا  همه  دوجو  اب 
.دوب هدش  لیدبت  بالقنا  نوناک  هب  هنیدم  رهش  دش و  یم  هدوزفا  وا  نارادفرط  دادعت  رب  زور  هب  زور  درب ، یم  رس  هب  افتخا  لاح 

لاس بجر  رد  يو  ماجنارـس  دش ، یم  مامت  دمحم  عفن  هب  ًاعون  هک  بالقنا  هنحـص  رد  یثداوح  زورب  هزرابم و  یتدم  زا  سپ  هرخألاب 
مهارف بالقنا  يزوریپ  تامدقم  زونه  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .درک  رهـش  لرتنک  تعیب و  ذخا  هب  عورـش  دش و  هنیدم  دراو  يرجه  145

.دندوب هدناسرن  مامتا  هب  ار  دوخ  تیرومأم  فلتخم ، قطانم  هب  وا  ناگداتسرف  دوب و  هدشن 

.دش زاغآ  هناحلسم  بالقنا  اه ، ینادنز  يزاسدازآ  یتلود و  نادنز  ِرد  نتسکش  اب  يراب 

داتسرف و بالقنا  یبوکرس  يارب  یسیع  شردارب  یهدنامرف  هب  یهاپس  روصنم 

423 ص : 

ص 165 و يرخفلا ، ص 109 110 ; ج3 ، یبوقعی ، خیرات  هب : دـینک  عوجر  ص 183 184 و  ج9 ، كولملاو ، ممألا  خـیرات  [ 1 - ] 1
.تسا یکاندرد  خلت و  لصفم و  ناتساد  ینسح ، تاداس  رگید  هللادبع و  هجنکش  تشادزاب و  ناتساد  ص 146 . نییبلاطلا ، لتاقم 
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زا يرایسب  دمحم و  دندروخ و  تسکـش  بالقنا  ياهورین  درک و  طوقـس  هناریلد ، یتمواقم  نینوخ و  یگنج  زا  سپ  ماجنارـس  هنیدم 
هتشک دروخ و  تسکـش  درک و  مایق  هرـصب  رد  زین  میهاربا  شردارب  لاس  نامه  رد  دمحم ، تسکـش  زا  دعب   (1) .دندش هتشک  شنارای 

(2) .دش

اه نآ  حرـش  ياـج  اـج ، نیا  هک  تشاد  یماـظن  يداـصتقا و  یعاـمتجا ، یـسایس ، فـلتخم  لـماوع  لـلع و  دـمحم  بـالقنا  تسکش 
(3) .تسین

 … هّیکز سفن  دمحم  بالقنا  ربارب  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  عضوم 

( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  عضوم 

؟ هّیکز سفن  دمحم  بالقنا  ربارب  رد 

ّدح ات  میتفگ ، ناـیولع  ياـه  ماـیق  ربارب  رد  ( مالـسلا مهیلع  ) همئا عضوم  دروم  رد  دـیز ،) ماـیق  ثحب  هلاـبند  رد   ) شیپ یکدـنا  هچ  نآ 
دوبن جراخ  نایولع  ياه  مایق  هلـسلس  یلک  لاور  زا  عومجم  رد  مایق  نیا  اریز  تسا ، قداص  زین  هیکز  سفن  دمحم  مایق  هرابرد  يدایز 
سفن دـمحم  مایق  صوصخ  رد  اما  دوب ، اه  ماـیق  نآ  ربارب  رد  رگید  همئا  عضوم  ناـمه  زین  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  عضوم  ًاـعبط  و 

دربـشیپ يارب  دـمحم  فرط  کـی  زا  اریز  تشادـن ، قفاوم  رظن  وا  تکرح  اـب  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  هک  مینک  هفاـضا  دـیاب  هیکز 
( دوب دهاوخ  مالسا  ربمایپ  مان  مه  و  تلاسر ، نادناخ  زا  هک  دوعوم  يدهم  روهظ  يارب  ناناملـسم  راظتنا   ) تیودهم هلأسم  زا  بالقنا ،
هب زور  نآ  هعماج  رد  انعم  نیا  ور ، نیا  زا  .دندرک  یم  غیلبت  هیکت و  عوضوم  نیا  يور  زین  شنارای  ردـپ و  درک و  یم  عیـسو  هدافتـسا 

( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  هک  دوبن  يا  هلاسم  نیا  (4) و  دوب هدمآ  رد  یمومع  رواب  کی  تروص 

424 ص : 

ص 294. ج3 ، بهذلا ، جورم  ص 145 ; ج3 ، یبوقعی ، خیرات  ص 184185 ; نییبلاطلا ، لتاقم  [ 1 - ] 1
.دعب هب  ص 210  نییبلاطلا ، لتاقم  [ 2 - ] 2

هریمـس رتکد  وناب  فیلأت  هعیـشلا ، داهج  باتک  نییبلاطلا و  لتاقم  باـتک  هب  دوش  عوجر  هراـب ، نیا  رد  رت  شیب  یهاـگآ  يارب  [ 3 - ] 3
.دعب هب  ص 166  یثیللا ، راتخم 

ذوفن زا  نتساک  ياربیسابع  روصنم  ، 166 ص 165 ، يرخفلا ، ; 165 160 ، 158 157 ، 142 ص 140 ، نییبلاطلا ، لتاقم  ك.ر : [ 4 - ] 4
بقلم ار  وا  تشاذگ و  دمحم  ار  دوخ  رـسپ  مان  تفرگ ، یم  همـشچرس  تیودهم  زا  يدایز  دح  ات  هک  هیکز  سفن  دمحم  تیبوبحم  و 
نیمه بیقعت  رد  اـیوگ  نییبلاـطلا ص 162 .) لـتاقم   ) هیکز سفن  دـمحم  هن  تسا  نم  رـسپ  يدـهم  هک  درک  اـعدا  دومن و  يدـهم  هب 

سابعلا دـلو  نم  يدـهملا  دومرف : مالـسا  ربمایپ  هک  درک  لعج  نومـضم  نیا  هب  یثیدـح  نایـسابع  ناگتـسباو  زا  یکی  هک  دوب  فدـه 
(. ص 272 ءافلخلا ، خیرات  یطویس ،  ) دوب دهاوخ  سابع  میومع  لسن  زا  يدهم  یمع :
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.دریگب هدیدان  ار  نآ  دناوتب 

شدـنزرف ود  ضحم ، هللادـبع  دـننام  نایولع  نایـسابع و  زا  یهورگ  روضح  اب  هک  یعامتجا  رد  نایوما  تموکح  رخآ  ياه  لاـس  رد 
هب هیکز  سفن  دمحم  دش ، لیکـشت  ءاوبا »  » رد نامثع ) هریبن   ) هللادبع نب  دـمحم  یلع ، نب  حـلاص  روصنم ، رفعجوبا  میهاربا ، دـمحم و 
نآ بوبحم  یـسایس  ياه  هرهچ  زا  هک  هللادبع  يو  ردپ  هاگ  نآ  دندرک ، تعیب  وا  اب  نارـضاح  دیدرگ و  باختنا  بالقنا  ربهر  ناونع 

روضح ماما  هک  یتقو  دـنک ، تکرـش  عامتجا  نآ  رد  درک  توعد  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  دوب ، ینـسح  تاداـس  گرزب  زور و 
یم لایخ  رگا  تسا ، هدیـسرن  راک  نیا  تقو  زونه  دـینکن ، دومرف : ماما  درک ، وگزاب  ار  هسلج  تاـبوصم  تارکاذـم و  هللادـبع  تفاـی ،

هب ادخ و  يارب  مشخ  باب  زا  یهاوخ  یم  رگا  دـشاب و  یمن  وا  مایق  نامز  نامز ; نیاو  تسین ،! يدـهم  وا  تسا ، يدـهم  وت  رـسپ  ینک 
یمن اـهنت  یتـسه ، اـم  گرزب  هک  ار  وت  دـنگوس  ادـخ  هب  ینک ، قیوشت  بـالقنا  ماـیق و  هب  ار  وا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  روظنم 

(1)! تشادنپ دسح  زا  یشان  ار  نآ  دش و  تحاران  نانخس  نیا  زا  هللادبع  .مینک  یم  تعیب  ترسپ  اب  میراذگ و 

هک يا  هسلج  نامه  نایاپ  رد  هک  نانچ  درک  یم  ینیب  شیپ  ار  دمحم  تسکش  تماما ، هژیو  یهاگآ  اب  مشـش  ياوشیپ  رگید  فرط  زا 
هراشا دراد ، نت  هب  درز  يابق  هک  یـصخش  زج  سک  چیه  دسر و  یمن  تفالخ  هب  وت  رـسپ  دومرف : ضحم  هللادبع  هب  دش ، هراشا  نآ  هب 

، درک مهتم  يزرودسح  هب  ار  ترـضح  هک  هللادـبع ، ِخـساپ  رد  یناهفـصا ، جرفلاوبا  لقن  هب  . (2) دیـسر دهاوخن  تفالخ  هب  روصنم  هب 
تشپ رب  تسد 

425 ص : 

ص 140 142. نییبلاطلا ، لتاقم  [ 1 - ] 1
ص 165. يرخفلا ، [ 2 - ] 2
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: دومرف دز و  هللادبع  هناش  رب  تسد  هاگ  نآ  امش ، هن  دیسر ، دنهاوخ  تموکح  هب  شنادنزرف  ناردارب و  و  نیا ، دومرف : دز و  سابعلاوبا 
هتـشک ترـسپ  ود  ره  و  داتفا ، دـهاوخ  اه  نیا  تسد  هب  هکلب  ترـسپ ، ود  هب  هن  دیـسر و  دـهاوخ  وت  هب  هن  تموکح  دـنگوس ، ادـخ  هب 

(1) .دش دنهاوخ 

هب دوب ، هتفای  ترهش  هنیدم  طیحم  رد  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  ییوگ  شیپ  دمحم ، بالقنا  تسکـش  زا  شیپ  ینعی  نامز ، نامه  رد 
ما  » هلمج نآ  زا  .دندرک  یم  شسرپ  دروم  نیا  رد  ار  ماما  رظن  هدومن ، هعجارم  ترضح  نآ  هب  هنیمز  نیا  رد  يدارفا  یهاگ  هک  يروط 

: دومرف ماما  دیا ،؟ هدرک  يا  ییوگ  شیپ  نینچ  امش  دیسرپ : ترـضح  زا  دمحم  مایق  هدنیآ  دروم  رد  ترـضح  رهاوخ  رتخد  نسحلا ،»
ياهاپ هک  دش  دـهاوخ  هتـشک  قارع  رد  یلاح  رد  زین  میهاربا )  ) وا ینت  ردارب  دـش و  دـهاوخ  هتـشک  یمور » ( 2  ) تیب رانک  رد  دـمحم 

(2) .دوب دهاوخ  بآ  نایم  رد  وا  بسا 

زین نآ  ربارب  رد  لاـح  نیع  رد  اـما  دادـن ، رارق  یناـبیتشپ  دروم  ار  دـمحم  بـالقنا  دـش ، هتفگ  هک  یللع  هب  مشـش  ياوشیپ  هچرگ  هتبلا 
نیا و  ( 4  ) داتـسرف وا  يرای  تهج  ار  هللادبع  یـسوم و  دوخ  دنزرف  ود  یناهفـصا  جرفلاوبا  لقن  هب  انب  هکلب  درواین و  لمع  هب  یتامادقا 

، دوب دمحم  نامزرمه  نارای و  زا  هک  ار  دیهـش )  ) دـیز نب  نیـسح  دـمحم ، تسکـش  زا  سپ  ماما  زین  (3) و  دندوب دـمحم  رانک  رد  ود 
.دیدرگ روصنم  مشخ  بجوم  مادقا ، ود  نیا  هک  تسا  ادیپ   (4) .داد رارق  دوخ  یگدنهانپ  تیامح و  تحت 

نیا هکلب  تشاد ، تقفاوم  یـسابع  تموکح  اب  هک  دوبن  ینعم  نیا  هب  دـمحم  زا  ماما  ینابیتشپ  مدـع  زگره  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اـما 
رازآ و دروم  ار  گرزب  ياوشیپ  نآ  روصنم ، رفعجوبا  اهراب  تشادن و  یمالـسا  هاگیاپ  زین  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  رظن  زا  تموکح 

، دمآرب ترضح  نآ  لتق  ددص  رد  درک و  راضحا  تختیاپ  هب  داد و  رارق  تیذا 

426 ص : 

.تسا هدوب  هنیدم  رد  یلحم  مان   . 2 ص 141 142 و 172 . نییبلاطلا ، لتاقم  [ 1 - ] 1
ص 170. نییبلاطلا ، لتاقم   . 4 ص 168 . نییبلاطلا ، لتاقم  [ 2 - ] 2

ص 186. نییبلاطلا ، لتاقم  [ 3 - ] 3

ص 257. نییبلاطلا ، لتاقم  [ 4 - ] 4
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(1) .دنام رمث  یب  وا  شالت  دنوادخ ، تیانع  اب  رابره  اهتنم 

روصنم هک  يرفـس  رد  هنومن  ناونع  هب  درک ، لمحت  روصنم  بناج  زا  ار  یتامدص  تالکـشم و  قداص  ماما  زین  دمحم  مایق  نایرج  رد 
ار ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  ، (2) دز ودرا  هذبر »  » رد درک و  هنیدم  رهش  یکیدزن  ات  هیکز  سفن  بالقنا  راهم  روظنم  هب  .ه  لاس 144 رد 
، دمحم هک  یبش  يرجه ، لاس 145 رد  (3) و  درک دروخرب  ترـضح  نآ  اب  تناها ، تنوشخ و  يدنت و  اب  دومن و  راضحا  هطقن  نآ  هب 

(4) .دش تشادزاب  هنیدم  مکاح  طسوت  يولع  گرزب  ياه  تیصخش  زا  یهورگ  هارمه  ماما  درک ، زاغآ  ار  مایق 

نشخ نانخـس  درک و  شاخرپ  نم  هب  دندرب ، روصنم  دزن  ارم  دمحم  تسکـش  زا  سپ  هک  یتقو  دومرف : یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
یکی مرظتنم  نونکا  کنیا  مهاگآ ، دمآ ، شرس  رب  هچ  نآ  دیمان و  یم  هیکز  سفن  ار  وا  هک  هللادبع  نب  دمحم  راک  زا  دوزفا : تفگ و 

(5)! منکن محر  امش  ریبک  ریغص و  رب  ات  دنک  تکرح  امش  زا 

نیع مان  هب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هعرزم  کلم و  دوب ، هتفر  دمحم  گنج  هب  هک  روصنم  هاپـس  هدـنامرف  یـسیع ،»  » هتـشذگ نیا  زا 
یگدـنز جرخ  ات  نادرگرب  نم  هب  ار  دایز  یبا  نیع  تفگ : روصنم  هب  ماما  هک  یتقو  و  درک ، هرداصم  هنیدـم  یکیدزن  رد  ار  داـیز  یبا 

(6)! مریگ یم  ار  تناج  ییوگ !؟ یم  نخس  نینچ  نم  اب  داد : خساپ  مشخ  اب  روصنم  منک ، نیمأت  نآ  زا  ار  دوخ 

نایم زا  ار  دوخ  ادخ ، يرای  اب  ترـضح  اما  دنـشکب ، شتآ  هب  هنیدم  رد  ار  ماما  هناخ  داد  روتـسد  هکلب  درکن ، افتکا  اه  نیا  هب  روصنم 
دیشک و نوریب  شتآ  ياه  هلعش 

427 ص : 

صص 162 212. ج47 ، راونألاراحب ، ك.ر : [ 1 - ] 1
ص 524. ج5 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  [ 2 - ] 2

ص 192. ج47 ، راونالاراحب ، ص 170 ; نییبلاطلا ، لتاقم  [ 3 - ] 3
ص 530. ج5 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  [ 4 - ] 4

ص147. راصبألارون ، ص 206 ; ج47 ، راونألاراحب ، [ 5 - ] 5
ص 184. نییبلاطلا ، لتاقم  [ 6 - ] 6
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[1 !] ما لیلخ  میهاربا  هداز  نم  دومرف : دورمن  شتآ  زا  میهاربا  ترضح  تاجن  هب  هراشا  اب 

هب هنادرمناوجان  رهز ، هلیـسوهب  ار  ترـضح  دنا ، هتـشون  ناخروم  هک  نانچ  درکن و  لمحت  ار  ماما  تیبوبحم  ذوفن و  روصنم ، ماجنارس 
[2] .دیناسر تداهش 

ص 473. ج1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، [ 1]

ص 302 و ج4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقاـنم  بوشآرهـش ، نبا  ص 111 ; همامإلا ، لـئالد  یماـما ،)  ) يربط ریرج  نب  دـمحم  رفعجوبا  [ 2]
ص 203. هقرحملا ، قعاوصلا  یکم ، یمتیه  رجح  نبا  ك.ر :

428 ص : 

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 447 

http://www.ghaemiyeh.com


( مالسلا هیلع  ) مظاک یسوم  ماما 

هراشا

يرفعج هاگشناد  رادساپ  * 

( مالسلا هیلع  ) مظاک ماما  رصع  رد  تفالخ ، هایس  همانراک  * 

« ّخف  » نیمزرس نینوخ  هعجاف  * 

اه « لد  » رب تموکح  * 

یتیصخش دنچ  درم  نوراه ; * 

( مالسلا هیلع  ) مظاک ماما  یفنم  تازرابم  * 

429 ص : 
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430 ص : 
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ماما یناگدنز  زا  يرصتخم  تخانش 

( مالـسلا هیلع  ) قداص ترـضح  مشـش ، ياوشیپ  شردپ  و  هدیمح »  » مان هب  تلیـضفاب  ییوناب  شردام  مظاک ،»  » شبقل یـسوم ،»  » وا مان 
ناـهج هب  مشچ  هنیدـم ) فارطا  ياهاتـسور  زا  یکی  « ) ءاوبَا  » نیمزرـس رد  يرجه  لاس 128  رد  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ترـضح  .تسا 

رد روهشم  لوق  ربانب  دیدرگ و  زاغآ  وا  تماما  نارود  دیسر ، تداهش  هب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هک  يرجه  لاس 148  زا  دوشگ و 
.دیسر تداهش  هب  ترجه  لاس 183 

ترضح رصاعم  يافلخ 

: دوب رصاعم  ریز  رد  هدش  دای  يافلخ  اب  ( مالسلا هیلع  ) مظاک ترضح 

(1) (. 158 137  ) یقیناود روصنم  رفعجوبا ، هب  روهشم  هللادبع ، . 1

(. 169 158  ) يدهم هب  روهشم  دمحم ، . 2

(. 170 169  ) يداه هب  روهشم  یسوم ، . 3

(. 193 170  ) دیشرلا نوراه  . 4

.دوب طلست  تردق و  جوا  رد  یسابع ، رگ  متس  روهشم و  هفیلخ  یقیناود  روصنم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تلحر  ماگنه 

، نایعیـش اهنت  هن  هار  نیا  رد  وا  .دـیناسر  لتق  هب  ار  یناوارف  ياه  ناسنا  دوخ ، تموکح  ياـه  هیاـپ  تیبثت  يارب  هک  دوب  یـسک  روصنم 
گرزب ياه  تیصخش  اهقف و  هکلب 

431 ص : 
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وا دضرب  هک  نیا  مرج  هب  ار  هفینحوبا »  » هک نانچ  داد ، یم  رارق  رازآ  دروم  تخـس  دندیزرویم ، تفلاخم  وا  اب  هک  زین  ار  ننـست  ناهج 
(1)! دنکفا نادنز  هب  و  دز ، قالش  دوب ، هداد  اوتف  قارع ) رد  یسابع  ّدض  مایق  ربهر  و  ضحم ، هللادبع  رسپ  « ) میهاربا  » زا ینابیتشپ  هب 

ورملق عزانمالب  مکاح  هک  دـیدرگ  ور  هب  ور  يرگ  متـس  راد  مامز  نینچ  اب  یگلاس  تسیب  نس  رد  ردـپ ، تداهـش  زا  سپ  مظاک  ماـما 
.تفر یم  رامش  هب  یمالسا 

: تشون يو  هب  يا  همان  یط  دش ، هاگآ  قداص  ماما  تداهش  زا  هنیدم ) رادنامرف  « ) نامیلس نب  دمحم   » طسوت هک  یتقو  روصنم 

! نزب ار  شندرگ  نک و  راضحا  ار  وا  هداد ، رارق  دوخ  نیشناج  ار  یصخش  دمحم  نب  رفعج  رگا 

: دیسر دادغب  هب  نومضم  نیا  هب  هنیدم  رادنامرف  شرازگ  هک  دیشکن  یلوط 

: زا دنترابع  هک  هدیزگرب  دوخ  یصو  ناونع  هب  ار  رفن  جنپ  دوخ ، یمسر  همان  تیصو  نمض  دمحم  نب  رفعج 

! یقیناود روصنم  تقو ، هفیلخ  . 1

!( هدنهد شرازگ  دوخ  هنیدم و  رادنامرف   ) نامیلس نب  دمحم  . 2

( مظاک ماما  گرزب  ردارب   ) دمحم نب  رفعج  نب  هللادبع  . 3

( مالسلا هیلع  ) رفعج نب  یسوم  . 4

!( ترضح نآ  رسمه   ) هدیمح . 5

!؟ دناسرب لتق  هب  دیاب  ار  دارفا  نیا  زا  کی  مادک  هک  دوب  هدرک  فیلکت  بسک  همان  لیذ  رد  رادنامرف 

…

دوش یمن  ار  اه  نیا  دز : دایرف  دـیدرگ و  نیگمـشخ  هداعلا  قوف  دوش ، ور  هب  ور  یعـضو  نینچ  اـب  درک  یمن  روصت  زگره  هک  روصنم 
! تشک

( مالسلا هیلع  ) قداص ترضح  اریز  دوب ، یسایس  تکرح  کی  ماما ، همان  تیصو  نیا  هتبلا 

432 ص : 
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اج نآ  زا  یلو  دوب ، هدرک  یفرعم  يولع  نادناخ  صاخ و  نایعیش  هب  ار  مظاک  ترـضح  ینعی  دوخ  یعقاو  نیـشناج  يدعب و  ماما  ًالبق 
.دوب هدومن  یتیصو  نینچ  متفه  ياوشیپ  ناج  ظفح  يارب  تشاد ، یهاگآ  روصنم  كانرطخ  موش و  ياه  هشقن  زا  هک 

يرفعج هاگشناد  رادساپ 

ناشن تیـساسح  نآ  يور  زاغآ  زا  روصنم  تموکح  هک  يا  همانرب  داح و  مادـقا  هنوگره  هک  داد  یم  ناشن  لاوحا  عاـضوا و  یـسررب 
لیکشت يرفعج ،  هاگـشناد  تعـسو  هب  هن  يا  هزوح  تفرگ و  ار  ردپ  یملع  همانرب  هلابند  مظاک  ماما  ور  نیا  زا  تسین ، حالـص  دهدب 

.تخادرپ تلیضف  ملع و  لاجر  گرزب و  نادرگاش  تیبرت  هب  داد و 

: دسیون یم  سوواط » نب  دیس  »

دندمآ و یم  درگ  ترضح  نآ  رضحم  رد  یمشاه  نادناخ  لاجر  )و  مالسلا هیلع  ) مظاک ماما  صاخ  نایعیـش  نارای و  زا  يدایز  هورگ 
شیپ ره  دروم  رد  هک  یمکح  ره  دـندومن و  یم  تشاددای  ار  نارـضاح  ياه  شـسرپ  هب  ترـضح  نآ  ياه  خـساپ  رابرهگ و  نانخس 

(1) .دندرک یم  طبض  دومن ، یم  رداص  يدمآ 

: دسیون یم  یلعریما » دیس  »

هب هکلب  دشن ، لیطعت  وا  یملع  بتکم  هناتخبـشوخ  یلو  تشذـگرد ، هنیدـم  رهـش  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص رفعج  ماما  لاس 148  رد 
.درک (2) ظفح  ار  دوخ  ییافوکش  مالسلا ،) هیلع  ) مظاک یسوم  شدنزرف  نیشناج و  يربهر 

لئاضف رظن  زا  هکلب  دوب ، هداد  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  زور  نآ  یملع  لاجر  نادنمـشناد و  مامت  یملع  رظن  زا  اهنت  هن  رفعج  نب  یـسوم 
یگدنز اب  هک  ینادنمشناد  مامت  هک  يروط  هب  دوب ، ماع  صاخ و  دزنابز  زین  یناسنا  هتسجرب  تافص  یقالخا و 

433 ص : 

ص 170. هیهبلا ، راونألا  یمق ، سابع  خیش  جاح  [ 1 - ] 1
ص 209. یکبلعبلا ، فیفع  بیرعت : ط 2 ، برعلا ، خیرات  رصتخم  [ 2 - ] 2
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.دنا هدروآ  دورف  میظعت  رس  يو  یقالخا  تیصخش  تمظع  ربارب  رد  دنراد ، ییانشآ  ترضح  نآ  راختفارپ 

: دسیون یم  نُّنست ، ناهج  روهشم  ثدحمو  دنمشناد  یمتیه ،» رجح  نبا  »

يا هداعلا  قوف  يرابدرب  تشذگ و  وفع و  وترپ  رد  يو  .دوب  وا  لامک  لضف و  ياراد  ردپ و  ياه  شناد  مولع و  ثراو  مظاک  یـسوم 
هب شـشخب  شناد و  یهلا و  فراعم  رد  سک  چـیه  وا  نامز  رد  تفای و  بقل  مظاک  داد ، ناشن  دوخ  زا  نادان ) مدرم  اب  راتفر  رد   ) هک

(1) .دیسر یمن  وا  هیاپ 

ماما رصع  رد  تفالخ ، هایس  همانراک 

متفه ماما  رصع  نامکاح 

نآ .دیدرگ  زاغآ  مالسلا ) هیلع  ) مظاک ترضح  تماما  نارود  دیسر ، تداهـش  هب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هک  ترجه  لاس 148  زا 
: دوب رصاعم  ریز  رد  هدش  دای  يافلخ  اب  نارود  نیا  رد  ترضح 

(15 136  ) یقیناود روصنم  رفعجوبا  هب  روهشم  هللادبع ، . 1

(169 158  ) يدهم هب  بقلم  دمحم ، . 2

(170 169  ) يداه هب  بقلم  یسوم ، . 3

(193 170  ) دیشر هب  بقلم  نوراه ، . 4

( مالسلا هیلع  ) مظاک ماما  رصع  رد  تفالخ  هایس  همانراک 

نایعیـش و و  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  دوب و  يرگ  متـس  داسف و  هب  هدولآ  هایـس و  يا  همانراک  هدش ، دای  يافلخ  همانراک  عومجم ، رد 
کی ره  همانراک  هب  یلامجا  یهاگن  بیترت ، هب  اج ، نیا  رد  .دندوب  هقیـضم  راشف و  رد  يوحن  هب  اه  نآ  زا  مادک  ره  رـصع  رد  نایولع 

: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  عاضوا ، نآ  رد  ار  متفه  ماما  عضوم  مینکفا و  یم  اه  نآ  زا 

434 ص : 
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یقیناود روصنم  . 1

نازیم .دوـب  طلـست  تردـق و  جوا  رد  یقیناود  روـصنم  متفه ، ياوـشیپ  تماـما  زاـغآ  و  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  تداهـش  ماـگنه 
رد ًاعبط  .میدرک  رورم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  همان  یگدنز  لصف  رد  نایولع  و  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  اب  ار  وا  ياه  يریگتخس 

.تسین حیضوت  هب  يزاین  دوبن و  نامز  نآ  زا  رتهب  عضو ، ( مالسلا هیلع  ) مظاک ماما  نامز 

يدهم . 2

مدرم دیـسر و  نایاپ  هب  يو  گرم  اب  درک ، یم  ینیگنـس  یمالـسا  روشک  رـسارس  رد  نآ  موش  هیاس  هک  روصنم  تفـالخ  هایـس  نارود 
.دندیشک یتحار  سفن  راشف ، جنر و  لمحت  لاس  زا 22  سپ 

ور هب  ور  مدرم  مومع  مرگ  لابقتـسا  اب  ًاءادتبا  يدهم  يراد  مامز  .دمآ  راک  يور  يدـهم »  » هب روهـشم  دـمحم ، شدـنزرف  يو  زا  سپ 
ینب زا  معا   ) ار یـسایس  ناینادـنز  مامت  یمومع » وفع   » ناـمرف نـالعا  اـب  داد و  ناـشن  مدرم  هب  زبس  ِغاـب  ِرد  تسخن  يو  اریز  دـیدرگ ،

ار مدرم  لوقنم  ریغ  لوقنم و  لاوما  مامتو  دیشخب ، همتاخ  مدرم  رازآ  هجنکش و  راتشک و  لتق و  هب  و  تخاس ، دازآ  نارگید ) مشاه و 
رد ار  لاملا  تیب  هنازخ  يدوجوم  زا  يدایز  رادقم  داد و  لیوحت  اه  نآ  نابحاص  هب  دوب ، هدرک  طبـض  هرداصم و  روصنم  شردـپ  هک 

(1) .درک میسقت  مدرم  نایم 

مهرد و نویلیم  دصـشش  رب  غلاـب  دوب ، هتفرگ  مدرم  زا  روز  هب  روصنم  هک  یلاوما  عوـمجم  روهـشم ، خروـم  يدوعـسم ،»  » هتـشون قـبط 
نازرواشک زا  دوخ  تفالخ  نامز  رد  روصنم  هک  دوب  ییاـه  جارخ  یـضارا و  تاـیلام  زا  ریغ  غلبم  نیا  و  دوب !! راـنید  نویلیم  هدراـهچ 

مانو دـش  یم  يراد  هگن  یـصوصخم  لحم  رد  ملاظم !» لاملا  تیب   » ناونع هب  لاوما  نیا  ماـمت  يو  روتـسد  هب  نوچ  (2) و  .دوب هتفرگ 
ثارو ای  لاوما و  نابحاص  هب  هدومن  کیکفت  ار  اه  نآ  همه  يدهم  دوب ، هدش  هتشون  نآ  يور  یلامره  بحاص 

435 ص : 

ص 132. ج3 ، یبوقعی ، خیرات  حضاو ، نبا  [ 1 - ] 1
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(1) .داد لیوحت  اه  نآ 

ناـیولع يدادبتـسا  دـض  ياـه  تضهن  اـه و  شبنج  دـمآ ، راـک  يور  وا  هک  یتقو  هک  دوب  نیا  يدـهم  مادـقا  لـماوع  زا  یکی  دـیاش 
.دوب هدش  رارقرب  یبسن  شمارآ  هدش و  بوکرس  روصنم  هلیسوهب 

رد يا  هزات  نوخ  دروآ و  مهارف  ار  عامتجا  فلتخم  ياه  هورگ  تیاضر  تابجوم  يداـصتقا  هاـفر  تینما و  يدازآ و  نیا  لاـحره  رد 
.تخادنا نایرج  هب  يداصتقا  یعامتجا و  تایح  نایرش 

دش ضوع  همانرب  هک  دیـشکن  یلوط  هنافـسأتم  یلو  دروآ ، یم  راب  هب  یناشخرد  جیاتن  راثآ و  درک  یم  ادیپ  همادا  همانرب  نیا  رگا  هتبلا 
...دیدرگ زاغآ  ون  زا  نیشیپ  يافلخ  یمالسا  دض  ياه  همانرب  تخاس و  راکشآ  ار  دوخ  یلصا  هرهچ  دیدج  هفیلخ  و 

داسف یشایع و  نوناک 

ًالومعم هک  ار  هدولآ  رـصانع  نامیدن و  لیخ  دوب ، تبالـص  اب  کشخ و  يدرم  هک  روصنم »  » زا يوریپ  هب  تفالخ ، زاغآ  رد  يدـهم » »
زا شیب  یلو  تسج ، يرود  شون  شیع و  سلاجم  ینارذگـشوخ و  زا  دادـن و  هار  رابرد  هب  دـندرک ، یم  ییارآ  مزب  ءافلخ  رابرد  رد 

رارق هداعلا  قوف  هجوت  دروم  ار  نامیدـن  درک و  ریاد  ار  یـشایع  ینارذگـشوخ و  طاسب  داد و  شور  رییغت  هک  دوب  هتـشذگن  لاس  کی 
شوخ مد  نآ  : » تفگ دادـن و  رثا  بیترت  دـندرک ، دزـشوگ  ار  راـک  نیا  راوگاـن  بقاوع  رظن ، یب  لاـجر  ناشیدـناریخ و  هچره  داد و 

(2) «! تسین اراوگ  نم  ماکرد  نامیدن  نودب  یگدنز  درذگب و  مزب  رد  هک  تسا 

نب بوـقعی  ، » دوـخ تلیـضفاب  دـنمدرخ و  ریزو  ياهزردـنا  حـیاصن و  هب  شوـگ  یتـح  هک  درک  یم  طارفا  هار  نیا  رد  يردـق  هب  يو 
هب دص  رد  دـص  ار  وا  ياه  همانرب  اه و  هشقن  درک و  یمن  لودـع  بوقعی  تایرظن  زا  يروشک  روما  رد  زگره  هک  وا  .داد  یمن  دواد ،»

هب دمآ ، یم  نایم  هب  شون  شیع و  مزب و  ياپ  یتقو  تشاذگ ، یم  ارجا  دروم 

436 ص : 

ص 213. برعلا ، خیرات  رصتخم  یلع ، ریما  دیس  [ 1 - ] 1
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.داد یمن  رثا  بیترت  وا  هناضرغ  یب  یقطنم و  نانخس 

رصق رد  يدهم  نایفارطا  هک  درک  یم  هدهاشم  یتقو  درب ، یم  جنر  هفیلخ  یسوهلاوب  تفالخ و  رابرد  یگدولآ  داسف و  زا  هک  بوقعی 
: تفگ یم  دنا ، هدرتسگ  يراسگ  یم  طاسب  يو  روضحرد  و  یمالسا ! تفالخ 

جنپ زا  دـعب  هک  تسا  حیحـص  ایآ  يا ؟ هدرک  بوصنم  تمـس  نیا  هب  ارم  هتـشاذگ و  نم  هدـهع  هب  ار  ترازو  اهراک  نیمه  يارب  ایآ  »
.»!؟ ینیشنب بارش  هرفس  رس  رب  عماج ، دجسم  رد  تعامج  زامن  هماقا  تبون 

داب هب  ار  بوقعی  نانخس  دنزادرپب ، ینارذگشوخ  هب  زور  بش و  ناناملـسم ، لاملا  تیب  اب  دندوب  هدرک  تداع  هک  هفیلخ  نامیدن  یلو 
: دنتفگ یم  رعش  نابز  هب  یهاگ  دندرک و  یم  قیوشت  يراسگ  هداب  هب  ار  يدهم  هتفرگ  رخسمت 

ِرْشّنلا َهَبِّیَط  َءابْهَص  یلَع  ِْلْبقَاَو  ًاِبناج ***  َدُواد  َْنب  َبوُقْعَی  َْکنَع  ْعَدَف 

(1)! شاب زاسمد  اراوگ  بارش  اب  نک و  اهر  ار  وا  نانخس  بوقعی و  : 

سوه هدرپ و  یب  ياه  لزغ  راعشا و  دیدرگ و  یمالـسا  هعماج  رد  يرگ  یلابُاال  یگدولآ و  هنماد  شرتسگ  بجوم  يدهم  شور  نیا 
ناگرزب و ضارتعا  يادـص  دز و  هعماج  یکاپ  تفع و  نمرخ  هب  شتآ  تشگ و  نهد  هب  نهد  اـج  همه  راَّـشب »  » لـثم ییارعُـش  زیگنا 

(2) .دش دنلب  وس  ره  زا  رویغ  دارفا 

تفای و جاور  يراوخ  هوشر  داسف و  هجیتن  رد  دنام و  رود  مدرم  عضو  هب  یهاگآ  زا  دوب ، دوخ  ياه  ینارذگشوخ  مرگرس  هک  هفیلخ 
رب ییاه  تایلام  راب  نیتسخن  يارب  تشاذـگ و  يریگ  تخـس  يانب  زین  يو  دوخ  .دـندرک  گـنت  مدرمرب  ار  هصرع  تاـیلام ، نارومأـم 

(4) .دندمآ هوتس  هب  یتخس  راشف و  تدش  زا  تشگ و  ناشیرپ  هداعلا  قوف  نازرواشک  یگدنز  (3) و  تسب دادغب  ياهرازاب 

437 ص : 

ص 185. يرخفلا ، یقطقط ، نبا  ص 73 ; ج6 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  [ 1 - ] 1
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نایولع هب  تبسن  هداعلا  قوف  يریگتخس 

تخـس نآ  دوب و  مه  لثم  تهج  کی  زا  ود ، نیا  شور  یلو  تشاد ، قرف  روصنم  شردـپ  اـب  فلتخم  تاـهج  زا  يدـهم  راـتفر  زرط 
يراذگورف مشاه  ینب  هب  تبسن  راشف  يریگ و  تخـس  هنوگره  زا  روصنم  لثم  زین  يدهم  .دوب  نایولع »  » هب تبـسن  هداعلا  قوف  يریگ 

دوخ تموکح  يارب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نادـنزرف  هک  يدـهم  .داد  یم  ناـشن  تنوشخ  روـصنم  زا  شیب  یهاـگ  یتـح  درک و  یمن 
عیـشت و يوس  هب  شیارگ  اب  وا  .دش  یم  يربهر  نانآ  فرط  زا  هک  دوب  یـشبنج  ره  ندیبوک  ددص  رد  هراومه  تسناد ، یم  كانرطخ 

.درک یم  هزرابم  تدش  هب  يولع  ناربهر  اب  يراک  مه 

.داتسرف يو  دزن  يدهم  ياضما  يارب  تشون و  يا  همان  تیـصو  دوخ  گرم  ماگنه  یمیمت » عشاجم  نب  مساق  : » دنـسیون یم  ناخروم 
رارقا زا  سپ  دوخ ، یمالسا  دیاقع  نایب  نمض  مساق  هک  دیسر  يا  هلمج  هب  هک  نیمه  یلو  دش ، همان  تیصو  ندناوخ  لوغـشم  يدهم 

هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ نیـشناج  ماما و  ناونع  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  توبن  ادـخ و  یگناـگی  هب 
(1)! دناوخن رخآ  ات  ار  نآ  دومن و  ترپ  نیمز  هب  ار  همان  تیصو  دوب ، هدرک  یفرعم  ( هلآو

نآرق رد  بارش  میرحت 

رد .داد  خر  هنیدم  رد  مالسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  وا و  نیب  هک  تسا  ییوگوتفگ  عیشت ، رهاظم  اب  يدهم  دیدش  تفلاخم  زا  رگید  هنومن 
درک و تاقالم  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ربق  ترایز  زا  سپ  دش و  هنیدم  دراو  يدهم  اه  لاس  زا  یکی 
دیـشک و شیپ  ار  نآرق  رد  بارـش ) « ) رْمَخ  » تمرح ثحب  دـنک ! شیامزآ  ار  ترـضح  نآ  یملع  رظن  زا  دوخ  نامگ  هب  هک  نآ  يارب 

: تفرگ تروص  ماما  وا و  نیب  خساپ  شسرپ و  نیا 

، هدش یهن  بارش  ندروخ  زا  نآرق  رد  هک  دنناد  یم  بلغا  مدرم  درک : هفاضا  هاگ  نآ  تسا ؟ هدش  میرحت  دیجم  نآرق  رد  بارـش  ایآ 
نیا يانعم  هک  دنناد  یمن  یلو 

438 ص : 

ص 84. ج6 ، باتک ، نامه  ریثا ، نبا  [ 1 - ] 1
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! تسا نآ  ندوب  مارح  یهن ،

.تسا هدش  نایب  ًاحیرص  دیجم  نآرق  رد  بارش  تمرح  یلب 

؟ نآرق ياجک  رد 

« ْمِثا  » زین ناهنپ و  هچ  راکـشآ و  هچ  تشز ، ياهراک  اهنت  نم ، راگدرورپ  وگب  : » دـیامرف یم  ربمایپ ) هب  باـطخ   ) دـنوادخ هک  اـج  نآ 
(1) «. ...تسا هدومن  مارح  ار  قحانب  متس  و  هانگ ) )

دنوادـخ هک  هیآ  نیا  رد  مثا »  » هملک زا  دوصقم  دومرف : هدـش ، میرحت  هیآ  نیا  رد  هک  رگید  عوضوم  دـنچ  نایب  زا  سپ  ماـما  هاـگ  نآ 
: دیامرف یم  يرگید  هیآ  رد  ادخ  اریز  تسا ، بارش  نامه  هدومن ، میرحت  ار  نآ 

شدوس زا  شهانگ  تسه و  مدرم  يارب  ییاهدوس  و  گرزب ) یهانگ  « ) ریبک مثا  ، » نآ رد  وگب  دنـسرپ ، یم  راـمق  بارـش و  زا  وت  زا  »
(2) «. تسا رت  گرزب 

بارـش نیارباـنب  تسا ، هتفر  راـک  هب  راـمق  بارـش و  دروم  رد  هرقب  هروس  رد  هدـش ، یفرعم  مارح  ًاحیرـص  فارعا  هروس  رد  هک  مثا  و 
.تسا هدش  یفرعم  مارح  دیجم  نآرق  رد  ًاحیرص 

ادخ هب  تفگ : درک و  تشاد ) روضح  هک  « ) نیطقی نب  یلع   » هب ور  رایتخا  یب  تفرگ و  رارق  ماما  لالدتسا  ریثأت  تحت  تخس  يدهم ،
رارق ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نادناخ  امش  رد  ار  ملع  نیا  هک  ار  ادخ  رکش  : » تفگ نیطقی  نب  یلع  تسا ! یمـشاه  ياوتف  اوتف ، نیا 

(3) «. تسا هداد 

یتخس هب  ار  دوخ  مشخ  هک  یلاح  رد  دش و  تحاران  خساپ  نیا  زا  يدهم 

439 ص : 

(. 33 فارعا : هروس   ) ...َّقَحلا ِْریَِغب  َیْغَْبلاَو  َمثْإلا  َنََطب و  امَو  اْهنِم  َرَهَظ  ام  َشِحاوَْفلا  َیِّبَر  َمَّرَح  امَّنِا  ُْلق  [ 1 - ] 1
(. 219 هرقب : هروس   ) ...امِهِعْفَن ْنِم  ُرَبْکَا  امُهُْمِثاَو  ِساّنِلل  ُِعفانَمَو  ٌریبَک  ٌْمِثا  امِهیف  ُْلق  رِْسیَْملا   َ ِرْمَْخلا و ِنَع  َکَنُولَئْسَی  [ 2 - ] 2

، نیا تفگ : يدهم  هک  نیا  .تسا و  هدش  یم  ود  ره  نایولع ، سابع و  ینب  لماش  یمشاه ، ای  مشاه  ینب  ناونع  نامز ، نآ  رد  [ 3 - ] 3
هب هک : دوب  نیا  نیطقی  نب  یلع  دوصقم  اـیوگ  .دـنک  یفرعم  زین  ساـبع  ینب  لـماش  ار  راـختفا  نیا  تساوخ  یم  تسا ، یمـشاه  ياوتف 

.تسا راختفا  بجوم  زین  یسابع  يدهم  يارب  مظاک  ماما  شناد  ملع و  تسه ، نایولع  سابع و  ینب  نایم  هک  یتبارق  مکح 
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(1) «!! یضفار يا  ییوگ  یم  تسار  : » تفگ دروخ ، یم  ورف 

زا سپ  لاس  نیا  رد  اریز  دوب ، زیگنا  مغ  جنشترپ و  کیرات و  ینارحب و  لاس  کی  مالـسا  خیرات  رد  يرجه  لاسیسابع 169  يداه  . 3
يو تموـکح  دیـسر و  تفـالخ  هـب  دوـب ، هتخپاـن  رورغم و  نارذگـشوخ و  یناوـج  هـک  يداـه »  » شدـنزرف یـسابع » يدـهم   » گرم

.دش مامت  نارگ  رایسب  یمالسا  هعماج  يارب  هک  دیدرگ  یخلت  ثداوح  همشچرس 

تروص هب  رگ ، متس  يافلخ  هلیسوهب  یمالسا  تموکح  هک  دوب  اه  تدم  اریز  دوبن ، يا  هزات  هلئسم  ردپ ، ياج  هب  يداه  نتـسشن  هتبلا 
اب هک  هار  نیا  زا  اـه  تردـق  لاـقتنا  تشگ و  یم  تسد  هب  تسد  یـسابع  يوما و  ناـمدود  ناـیم  رد  دوب و  هدـمآ  رد  یثوروـم  میژر 

.دوب هدش  يداع  هلئسم  کی  ًابیرقت  دوب ، هارمه  مدرم  يرابجا  خلت و  توکس 

لثم ینارذگشوخ  سوهلاوب و  تیحالص ، دقاف  هتخپان ، یناوج  تسد  هب  ناناملسم  تشونرـس  ندش  هدرپس  تشاد ، یگزات  هک  يزیچ 
هجوچیه هب  یقـالخا  تاـهج  زا  و  ( 2  ) تشادـن مامت  لاس  زونه 25  دز ، هیکت  تفـالخ  دنـسم  رب  يو  هک  یماـگنه  اریز  دوـب ، يداـه 

.تشادن ار  یمالسا  هعماج  يراد  مامز  تفالخ و  ریطخ  ماقم  زارحا  یگتسیاش 

، دومنن كرت  ار  دوخ  قباس  لامعا  تفالخ ، هب  ندیسر  زا  سپ  یتح  هک  روط ي  هب  دوب ، راب  دنب و  یب  رسکبس و  راسگ ، یم  یناوج  وا 
(3) .دوب راتفر  جک  ریگتخس و  يوخدب ، لدگنس ، يدرف  وا  نیا ، رب  هوالع   (2) .درک یمن  ظفح  ار  تفالخ  يرهاظ  نوؤش  یتح  و 

اب .دوب  هدروخ  ریـش  ییوگروز  رگ و  متـس  هاوخدوخ و  میژر  نینچ  ناتـسپ  زا  هتفای و  تیبرت  یـسابع  راـبرد  هدولآ  طـیحم  رد  يداـه 
تفالخ رگا  یشرورپ ، نینچ 

440 ص : 

ص 324. باتک ، نامه  يدوعسم ،  . 2 ص 406 . ج6 ، یفاکلا ، نم  عورفلا  ینیلک ، [ 1 - ] 1
ص 184. ج5 ، یناغألا ، یناهفصا ، جرفلاوبا  ص 325 ; ج3 ، باتک ، نامه  يدوعسم ، [ 2 - ] 2
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يرگید فده  ینارذگ  شوخ  ینارـسوه و  زج  هک  تفرگ  یم  رارق  يزغم  یهت  وگروز و  ناناوج  هگرج  رد  دـش ، یمن  يو  بیـصن 
.دنرادن

! نیگنن ياه  مزب 

یم رازگرب  مالـسا  لاملا  تیب  اب  هک  دوخ  یفارـشا  مزب  هب  ار  ناگدنناوخ  زا  یعمج  نوراه ، شردارب  هارمه  ردپ ، تفالخ  نامز  رد  وا 
شردـپ یهاگ  هک  درک  یم  طارفا  راک  نیا  رد  نانچ  نآ  وا  .تخادرپ  یم  برط  شیع و  يراـسگ و  یم  هب  دومن و  یم  توعد  دـش ،

«، یلـصوم میهاربا   » راب کی  هک  ناـنچ   (1)! درک یم  هیبنت  ار  وا  هقـالع  دروم  ناـناوخ  هزاوآ  نامیدـن و  هدرکن ، لـمحت  ار  نآ  يدـهم 
(2 ! ) دنکفا نادنز  هب  ار  میهاربا  دوبن ، رادرب  تسد  يداه  نوچ  درک و  یهن  وا  مزب  رد  تکرش  زا  ار  نامز  نآ  روهشم  هدنناوخ 

، دیـسر تفالخ  هب  هک  نآ  زا  سپ  دـش ، یم  ور  هب  ور  ردـپ  تفلاخم  اب  دوخ  هدـننز  راتفر  رطاخ  هب  یهاگ  ردـپ ، ناـمز  رد  هک  يداـه 
.درک دوخ  هدولآ  ياه  ینیشن  بش  هنابش و  ياه  مزب  فرص  ار  ناناملسم  یمومع  لاوما  تخادرپ و  یشایع  هب  هنادازآ 

وا هب  يدح  هب  داد و  یم  شوگ  وا  زاوآ  هب  اه  تعاس  درک و  یم  توعد  تفالخ  رابرد  هب  ار  یلـصوم » میهاربا   » وا ناخروم ، هتفگ  هب 
رازه هاجنپ  دصکی و  هب  هفیلخ ، زا  وا  یتفایرد  غلبم  زور  کی  هک  يروط  هب  دیشخب ، یم  وا  هب  يدایز  تورث  لاوما و  هک  دوب  هتسب  لد 

یم هرقن  الط و  زا  ار  نام  هناخ  ياهراوید  یتح  ام  درک ، یم  رمع  نیا  زا  شیب  يداه  رگا  : » تفگ یم  میهاربا  رسپ  دیدرگ ! غلاب  رانید 
(2) «! میتخاس

يو زا  ررکم  درک و  قـیوشت  ار  وا  يداـه  .دروآ  ناـجیه  هـب  تخـس  ار  وا  دـناوخ و  يو  يارب  زاوآ  دـنچ  یلــصوم » مـیهاربا   » يزور
لاملا تیب  هنازخ  هب  دریگب و  ار  میهاربا  تسد  داد  روتـسد  دوخ  ناراک  شیپ  زا  یکی  هب  مزب ، نایاپ  رد  .دـناوخب  ًاددـجم  هک  تساوخ 

رگا یتح  و  درادرب ، نیملسم ) لاوما  زا   ) تساوخ ردقره  وا  ات  دربب 

441 ص : 

ص 160. باتک ، نامه  یناهفصا ، جرفلاوبا   . 2 ص 102 . ج6 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  [ 1 - ] 1
ص163. ج5 ، باتک ، نامه  یناهفصا ، جرفلاوبا  [ 2 - ] 2
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رانید رازه  هاجنپ  طـقف  مدـش و  لاـملا  تیب  هنازخ  دراو  : » دـیوگ یم  میهاربا  دراذـگب ! دازآ  ار  وا  دربب ، ار  لاـملا  تیب  ماـمت  تساوخ 
(1) «!! متشادرب

، لیلد نیمه  هب  دمآ ، دهاوخنرب  یمالـسا  هعماج  روما  هرادا  نیگنـس  تیلوئـسم  هدهع  زا  وا  هک  دوب  ادـیپ  شور ، راتفر و  زرط  نینچ  اب 
يزکرم تموکح  عیطم  حالطـصا  هب  اه  ناتـسا  تالایا و  همه  دوب و  مارآ  ًاتبـسن  زاغآ ، رد  هک  یمالـسا  روشک  وا ، تفالخ  نارود  رد 
رادـیدپ یمومع  ییاضران  جوم  وس  ره  زا  دـیدرگ و  جنـشت  بارطـضا و  شوختـسد  يو ، تشز  لامعا  هدـننز و  راتفر  رثا  رب  دـندوب ،

.تشگ

يریگ تخس  دز ، نماد  مدرم  مشخ  ییاضران و  هب  زیچ  ره  زا  شیب  هک  یلماع  یلو  دش  عضو  نیا  شیادیپ  بجوم  یفلتخم  للع  هتبلا 
اـسرف تقاط  راشف  ریز  ار  مشاه  ینب  تاداس و  تفالخ ، زاـغآ  زا  وا  .دوب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نادـنزرف  مشاـه و  ینب  هب  تبـسن  يداـه 

بعر و نانآ ، موادـم  بیقعت  اب  درک و  عطق  دـش ، یم  تخادرپ  لاملا  تیب  زا  يدـهم  تفالخ  نامز  زا  هک  ار  اه  نآ  قح  تشاذـگ و 
(2) .دندرک دادغب  هناور  هدومن  تشادزاب  فلتخم  قطانم  رد  ار  نانآ  داد  روتسد  دروآ و  دوجو  هب  نانآ  نایمرد  يدیدش  تشحو 

ّخف نیمزرس  نینوخ  هعجاف 

زیمآ تنوشخ  یپرد و  یپ  ياه  شروی  ربارب  رد  تمواقم  هب  ار  اه  نآ  هدروآ  هوتـس  هب  ار  مشاه  ینب  ریلد  هدازآ و  لاجر  اهراشف ، نیا 
هب یسابع  تموکح  ربارب  رد  تمواقم  تضهن  کی  هفطن  مک ، مک  اه ، يرگدادیب  نیمه  رثا  رد  تشاداو و  یسابع  رگ  متس  تموکح 

.دیدرگ دقعنم   (3)« خف بحاص  نیسح ،  » مان هب  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  ناگداون  زا  یکی  يربهر 

442 ص : 

ص 185. باتک ، نامه  یناهفصا ، جرفلاوبا  [ 1 - ] 1
ص 142. ج3 ، یبوقعی ، خیرات  حضاو ، نبا  [ 2 - ] 2

رد هکم ، یلیم  رد 6  خـف »  » مان هب  ینیمزرـس  رد  نوچ  تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  یلع  نب  نیـسح  يو  [ 3 - ] 3
.دیدرگ روهشم  خف » دیهش   » ای خف » بحاص   » هب دیسر ، لتق  هب  یسابع  هفیلخ  نایهاپس  اب  گنج 
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ياـسرف تقاـط  ياـه  يریگ  تخـس  یلو  دوب ، هدیـسرنارف  دوـب ، جـح  مسوـم  هک  نآ  دـعوم  هتفرگن و  لکـش  تضهن  نیا  زوـنه  هتبلا 
هللا یلص  ) ربمایپ نادناخ  نافلاخم  زا  هک  هنیدم  رادنامرف  .دوش  روهلعـش  رتدوز  تضهن  نیا  شتآ  هک  دش  ثعاب  هنیدم ، تقو  رادنامرف 

تیصخش لاجر و  يا  هناهب  هب  زورره  دوخ ! تقایل  تابثا  روظنم  هب  ایوگ  و  تفالخ ، هاگتسد  هب  یتمدخ  شوخ  يارب  دوب ، ( هلآو هیلع 
یفرعم ار  دوخ  هدـش  رـضاح  يرادـنامرف  رد  زور  ره  تخاس  یم  روبجم  ار  اه  نآ  هلمج ، زا  .درک  یم  تیذا  ار  یمـشاه  گرزب  ياه 

هذـخاؤم و يرگید ، تبیغ  تلع  هب  ار  یکی  داد و  یم  رارق  رگیدـکی  روـضح  نماـض  ار  اـه  نآ  هدرکن ، اـفتکا  مه  نیا  هب  وا  دـنیامن ،
(1)! دومن یم  تشادزاب 

ناونع هب  درک و  هذخاؤم  تخـس  مشاه  ینب  ناگرزب  زا  یکی  تبیغ  رطاخ  هب  ار  هللادبع » نب  ییحی   » و خف » بحاص  نیـسح   » زور کی 
هدـیدرگ نایمـشاه  راجزنا  مشخ و  راجفنا  بجوم  دـسرب ، یتوراب  رابنا  هب  هک  يا  هقرج  لـثم  رما  نیمه  دومن و  تشادزاـب  ناـگورگ 

.دیدرگ روهلعش  هنیدم  رد  گنج  شتآ  تخادنا و  ولج  ار  اه  نآ  تضهن 

تضهن زاغآ 

یکی وا  .تشاد  هدهع  هب  یبتجم ، ترضح  هداون  ّخف ، دیهش  هب  روهشم  یلع » نب  نیـسح   » ار تضهن  نیا  يربهر  دش ، هراشا  هک  نانچ 
تافـص رظن  زا  دوب و  راوگرزب  هدنـشخب و  هتـسراو و  يدرم  وا  .دوب  یمـشاه  ردق  یلاع  و  تماهـش ، تلیـضف و  اب  هتـسجرب ، لاجر  زا 

(2) .تفر یم  رامش  هب  زاتمم  فورعم و  هرهچ  کی  یناسنا ، یلاع 

دوخ یناسنا  یلاع  تافص  وترپ  رد  هک  ینماد  كاپ  تلیضف و  اب  ردام  ردپ و  زا  وا 

443 ص : 

تاروشنم فجن ، نییبلاـطلا ، لـتاقم  یناهفـصا ، جرفلاوبا  ص 25  ج10 ، كولملاو ، ممـألا  خـیرات  يربـط ، ریرج  نب  دـمحم  [ 1 - ] 1
 . ص 294 295 ق.ه ،  1385 هیردیحلا ، هبتکملا 

هدرسفا تخس  نآ  هدهاشم  زا  متفه  ياوشیپ  دندروآ ، هنیدم  هب  ار  وا  هدیرب  رس  هک  یماگنه  یلع ، نب  نیسح  تداهش  زا  سپ  [ 2 - ] 2
، دناوخ یم  زامن  ناوارف  تفرگ ، یم  هزور  رایسب  وا  دوب ، راکوکین  ناملسم  کی  وا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : قیمع  هودناو  رثأت  اب  دش و 

دوب ریظن  یب  دوخ ، نادـناخ  نایم  رد  وا  داد ، یم  ماجنا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  دومن ، یم  هزرابم  یگدولآ  داسف و  اب 
(. ص 302 نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  )
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.دوب هتفای  شرورپ  تماهش  يوقت و  تلیضف و  هداوناخ  رد  هدمآ و  ایند  هب  دندوب ، روهشم  حلاص » جوز   » هب

دندوب هدیسر  تداهش  هب  یقیناود » روصنم   » هلیسوهب وا ، ناکیدزن  ناشیوخ و  زا  رگید  يا  هدع  يردام و  يومع  دج و  ییاد و  ردپ و 
هودـنا مغ و  رد  هتـسویپ  دوب ، هداد  ینابرق  مالـسا  نانمـشد  اب  هزرابم  هار  رد  ار  دوخ  نادرم  زا  رفن  نیدـنچ  هک  گرزب  هداوناـخ  نیا  و 

(1) .دوب هتفر  ورف  یقیمع 

« روصنم  » ناـمیخژد تسد  هب  ار  دوخ  ناگتـسب  ردـپ و  تداهـش  هرطاـخ  زگره  دوب ، هتفاـی  شرورپ  يا  هداوناـخ  نینچ  رد  هک  نیـسح 
یم هدرزآ  تخس  دوب ، یـسابع  دض  تاساسحا  زا  زیربل  هک  ار  وا  ریلد  روشرپ و  حور  نانآ ، تداهـش  يروآدای  درک و  یمن  شومارف 

.دوب يدولآدرد  توکس  زا  ریزگان  طئارش ، عاضوا و  ندوب  دعاسمان  تلع  هب  یلو  تخاس ،

زیربل ار  شربص  هساک  هنیدـم ، مکاح  ًاصوصخم  یـسابع و  يداـه  ياـه  يرگدادـیب  دوب ، هدـش  راد  هحیرج  شتاـساسحا  ًـالبق  هک  وا 
.درب شیپ  يداه  تموکح  ّدض  رب  مایق  يوس  هب  ار  وا  هدومن 

تضهن تسکش 

دنتخادرپ و دربن  هب  يداه  ياهورین  اب  هدرک  تعیب  وا  اب  هنیدـم  مدرم  نامیـشاه و  زا  يدایز  هدـع  درک ، مایق  نیـسح  هک  نآ  ضحم  هب 
تکرح هکم  يوس  هب  هدومن  اوق  زیهجت  زور ، دـنچ  هلـصاف  هب  دـندرک ، ینیـشن  بقع  هب  روبجم  ار  يداـه  ناراد  فرط  هک  نآ  زا  سپ 

گنج شرازگ.دنهدب  هعسوت  ار  تضهن  هنماد  هداد ، رارق  هاگیاپ  ار  هکم  رهش  جح ، مایا  رد  ناناملسم  عامتجا  زا  هدافتـسا  اب  ات  دندرک 
هاپس ود  خف »  » نیمزرس رد  .داتسرف  نانآ  گنج  هب  ار  یهاپـس  يداه  .دیـسر  يداه  عالطا  هب  هکم ، يوس  هب  هدع  نیا  تکرح  هنیدم و 

نایرج رد  .تفرگرد  یتخس  گنج  دندیسر و  مه  هب 

444 ص : 

ص 285. باتک ، نامه  یناهفصا ، جرفلاوبا  [ 1 - ] 1
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ریسا زین  يا  هدع  دندش و  هدنکارپ  وا  هاپس  هیقب  دندیـسر و  تداهـش  هب  یمـشاه  ناگرزب  لاجر و  زا  رگید  يا  هدع  نیـسح و  گنج ،
.دندیسر لتق  هب  دادغب ، هب  لاقتنا  زا  سپ  هدش و 

هدرک ادـج  نت  زا  ار  ناشیاهرـس  دـندومن و  يراددوخ  نانآ  داسجا  نفد  زا  هدرکن  اـفتکا  ناـنآ  نتـشک  هب  يداـه  تموکح  نارودزم 
(1) .دوب دص  زا  زواجتم  اه  نآ  دادعت  ناخروم ، زا  یضعب  هتفگ  هب  هک  دنداتسرف  دادغب  هب  یسابع  يداه  يارب  هنادرمناوجان 

هیلع هللا  یلـص  ) ربماـیپ نادـناخ  ًاـصوصخم  نایعیـش و  همه  لد  هک  دوب  يدولآدرد  خـلت و  رایـسب  هعجاـف  خـف  دیهـش  تضهن  تسکش 
دوب عیجف  شارخلد و  يردق  هب  هعجاف  نیا  .درک  هدنز  اه  هرطاخ  رد  ار  البرک  زادگناج  هعجاف  هرطاخ  دروآ و  درد  هب  تخـس  ار  ( هلآو

(2) .تسا هدوبن  خف  هعجاف  زا  رت  گرزب  ام  يارب  يا  هعجاف  چیه  البرک  هعجاف  زا  سپ  دومرف : یم  داوج  ماما  دعب ، اه  لاس  هک 

ّخف دیهش  متفه و  ياوشیپ 

، تشاد عالطا  نآ  زا  تضهن  لکشت  جُضن و  ات  زاغآ  زا  ترـضح  نآ  اهنت  هن  اریز  دوبن ، متفه  ياوشیپ  شور  اب  طابترا  یب  هثداح  نیا 
هک یماگنه  نکیل  درک ، یم  ینیب  شیپ  ار  تضهن  تسکـش  متفه  ياوشیپ  هچرگ  .دوب  طابترا  سامت و  رد  خف  دیهـش  نیـسح  اب  هکلب 

: دومرف وا  هب  تسا ، راوتسا  دوخ  میمصت  رد  نیسح  درک  ساسحا 

، دننک یم  نامیا  راهظا  هک  دنراکدب  دیلپ و  یمدرم  هورگ ، نیا  شاب ، اشوک  راکیپ  داهج و  رد  زاب  یلو  دش ، یهاوخ  دیهش  وت  هچرگ  »
نامیا و نطاب  رد  یلو 

445 ص : 

تسکش زا  سپ  ص 28 . ج10 ، كولملاو ، ممألا  خیرات  يربط ، ریرج  نب  دمحم  ص 93 ; ج6 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  [ 1 - ] 1
نآ مدرم  تخادرپ و  تیلاعف  هب  اج  نآ  رد  تفر و  ملید »  » هب یهورگ  اب  هللادبع » نب  ییحی  ، » وا تداهـش  و  خـف ، بحاص  نیـسح  هاپس 
لتق هب  یعیجف  زرط  هب  دروآ و  دادـغب  هب  ار  وا  یـسئاسد  اب  نوراه  یلو  دـنداد ، لیکـشت  یهجوت  لـباق  يورین  دنتـسویپ و  وا  هب  هقطنم 

.دروآ میهاوخ  نوراه » ياه  گنرین   » لصف رد  ار  وا  تداهش  حورشم  .دیناسر 
ص 165. ج48 ، راونألاراحب ، یسلجم ، [ 2 - ] 2
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(1) «. مهاوخ یم  گرزب  يادخ  زا  ار  امش  شاداپ  رجا و  هار  نیا  رد  نم  دنرادن ، يداقتعا 

زا مشاه  ینب  تاداس و  تسا و  ربمایپ  نادـناخ  تیـصخش  نیرت  گرزب  متفه  ياوشیپ  تسناد  یم  هک  یـسابع  يداـه  رگید  فرط  زا 
نیا يربهر  یتاـهج  زا  هدرپ ، تشپ  رد  تشاد  داـقتعا  اریز  دـش ، نیگمـشخ  تخـس  خـف ، هثداـح  زا  سپ  دـنریگ ، یم  ماـهلا  وا  شور 

: تفگ هدرک  لتق  هب  دیدهت  ار  متفه  ماما  تهج  نیمه  هب  تسا ، هتشاد  هدهع  هب  ترضح  نآ  ار  تایلمع 

ماما و اریز  تسا ، هدومن  يوریپ  وا  زا  هدرک و  مایق  نم  دـضرب  رفعج  نب  یـسوم  روتـسد  هب  خـف ) بحاص   ) نیـسح دـنگوس ، ادـخ  هب  »
(2) «!! مراذگب هدنز  ار  وا  رگا  دشکب  ارم  ادخ  .تسین  رفعج  نب  یسوم  زج  یسک  نادناخ  نیا  ياوشیپ 

نایعیش و )و  هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نادناخ  نایم  رد  نکل  دش ، یقلت  يدرـس  نوخ  اب  متفه  ياوشیپ  فرط  زا  هچرگ  اهدیدهت  نیا 
راموط ددرگ ، دوخ  دیلپ  دصاقم  يارجا  هب  قفوم  يداه  هک  نآ  زا  شیپ  یلو  درک ، تشحو  داجیا  تخـس  ترـضح  نآ  نادـنم  هقالع 

! تخیگنارب هنیدم  رد  رورس  يداش و  زا  یجوم  شگرم  ربخ  دش و  هدیچیپ  مهرد  شرمع 

نتخاس راوتسا  يارب  دندرک ، تموکح  یمالسا  هعماج  رب  مالسا  مان  هب  نرق  نیدنچ  هک  یسابع ، يوما و  ناراد  مامزدیشرلا  نوراه  . 4
مدرم مارتحا  دامتعا و  بلج  و  اه ، لد  رد  يونعم  ذوفن  بسک  یپ  رد  مدرم ، رب  رت  شیب  طلـست  روظنم  هب  دوخ و  تموکح  ياـه  هیاـپ 

هک اج  نآ  زا  و  دننادب ! دوخ  ینید  بجاو  هفیظو  ار  نانآ  زا  تعاطا  هتفریذپ ، لد  ناج و  زا  ار  نانآ  يراد  مامز  ناناملـسم ، ات  دـندوب 
روز اب  هک  تسین  يزیچ  یبلق  داقتعا 

446 ص : 

ص298. نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  ص 366 ; ج1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، [ 1 - ] 1
ص 151. باتک ج48 ، نامه  یسلجم ، [ 2 - ] 2
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يونعم ذوفن  بسک  يارب  هنارّوزم  ياه  هشقن  اب  هدـش  دراو  یبیرف  ماوع  هار  زا  ریزگان  دورب ، نیب  زا  روز  اب  ای  دـیآ  دوجو  هب  تردـق  و 
.دندرک یم  شالت 

زا تراـبع  نآو  دـندوب  نآ  دـقاف  ناـیوما  هـک  دنتــشاد  تـسد  رد  يا  هدـنرب  گرب  رهاـظ ، بـسحرب  نایــسابع  هـنیمز ، نـیا  رد  هـتبلا 
هیلع هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  يومع  لسن  زا  هک  سابع  ینب  .دوب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  نادناخ  اب  تبارق  يدـنواشیوخ و 

تفالخ ثراو  ار  دوخ  هدومن ، یتاـغیلبت  يرادرب  هرهب  تلاـسر  نادـناخ  هب  دوخ  باـستنا  زا  دـندوب ، بلطملادـبع ) نب  ساـبع  ( ) هلآو
(1) .دندرک یم  یفرعم 

حرطم تثارو  هلئسم  تفالخ ، عوضوم  رد  ًالوا  اریز  دوب ، دنُک  هعیـش  گرزب  نایاوشیپ  ربارب  رد  نانآ  یتاغیلبت  هبرح  لاح ، نیا  اب  نکل 
.تسا اوشیپ  ربهر و  دوخ  یکاپ  تمظع و  یگتسیاش و  تسا ، مهم  هچ  نآ  هکلب  تسین ،

تبارق اریز  دندوب ، مدقم  نارگید  رب  ( مالـسلا هیلع  ) نانمؤمریما نادنزرف  زاب  دـشاب ، لیخد  هلئـسم  نیا  رد  تثارو  هک  نیا  ضرف  رب  ًایناث 
.دنتشاد ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ اب  يرت  کیدزن 

دروم هراومه  دنتـشاد ، ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هب  کـیدزن  باـستنا  مه  یـصخش و  یگتـسیاش  مه  هک  هعیـش ، گرزب  ناـیاوشیپ 
زاب دـندروآ ، یم  لمع  هب  يونعم  ذوفن  بسک  يارب  یـسابع  يوما و  ناراد  مامز  هک  یـشالت  ماـمت  اـب  دـندوب و  مدرم  هجوت  مارتحا و 

.درک یم  ینیگنس  ینید  گرزب  نایاوشیپ  عفن  هب  یمومع ، تیبوبحم  يوزارت  هفک  ًالمع 

اه « لد  » رب تموکح 

هقطنم هعـسوت  تردـق و  همه  نآ  اب  هک  نوراه  .دوب  رگ  هولج  نوراه  نامز  رد  همه ، زا  شیب  یـسابع ، يافلخ  ناـیم  رد  عوضوم  نیا 
جنر تخسرما  نیا  زا  تسا ، مالسلا ») هیلع  ) رفعج نب  یسوم   » متفه ياوشیپ  اب  مدرم  ياه  لد  زونه  درک  یم  ساسحا  تموکح ،

447 ص : 

تیبوبحم بسک  ددص  رد  يرگید  قرط  هب  اما  دنتـشادن ، تسد  رد  تفالخ  بحاصت  يارب  يزیواتـسد  نینچ  هیما  ینب  هچرگ  [ 1 - ] 1
، رودزم زادرپ و  غورد  ناثدـحم  ندـیرخ  و  دوخ ، عفن  هب  ثیدـح  لعج  هنیمز  رد  هیواعم  هناروزم  تامادـقا  .دـندوب  یمومع  راکفا  رد 

.دور یم  رامش  هب  هیما  ینب  تموکح  ریوزترپ  ياه  شالت  زا  يا  هشوگ 
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زور ره  هک  دوبن  لمحت  لباق  وا  يارب  .دـمآ  یم  رب  ماما  يونعم  ذوفن  ندرک  یثنخ  ددـص  رد  يا  هناحوبذـم  ياه  شـالت  اـب  درب و  یم 
عقاو رد  دوخ ، لمع  نیا  اـب  دـنزادرپ و  یم  رفعج  نب  یـسوم  هب  هناـیفخم  ار  دوخ  یمالـسا  تاـیلام  مدرم  هک  دـنک  تفاـیرد  شرازگ 

هک یتـقو  نوراـه ، يزور  هک  دوب  لـصا  نیمه  يور  .دـننک  یم  رفنت  زاربا  یـسابع  تموکح  زا  هتخانـش  تیمـسر  هب  ار  وا  تیمکاـح 
: تفگ وا  هب  دید ، هبعک »  » رانک ار  متفه  ياوشیپ 

»؟ دننیزگ یمرب  ییاوشیپ  هب  ار  وت  هدرک  تعیب  وت  اب  یناهنپ  مدرم  هک  یتسه  وت  »

اه « نت  » رب وت  منک و  یم  تموکح  مدرم  بولق  اه و  « لد  » رب نم  دومرف : ماما 

(1)! اه ندب  و 

؟ تسیک هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دنزرف 

يو .درک  یم  حرطم  ار  نآ  یتصرف  ره  رد  هدومن  هیکت  تلاسر  ماـقم  هب  دوخ  باـستنا  يور  اراکـشآ  نوراـه  دـش ، هراـشا  هک  ناـنچ 
یلص ) ربمایپ مرح  هب  هک  یماگنه  .دیدرگ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  رهطم  ربق  ترایز  راپسهر  دش و  هنیدم  رهـش  دراو  يزور 

: تفگ هدومن  ربمایپ  ربق  هب  ور  نوراه  .دندوب  هدمآ  درگ  اج  نآ  رد  رگید  لئابق  شیرق و  زا  تیعمج  هوبنا  دیسر ، ( هلآو هیلع  هللا 

ربماـیپ اـب  دوـخ  یگدازوـمع  تبـسن  داـیز ، تـیعمج  نآ  ناـیم  رد  وا  . (2) !« وـمع رــسپ  يا  وـت  رب  دورد  ادـخ ! ربماـیپ  ياوـترب  دورد  »
! تسا ربمایپ  يومع  رسپ  هفیلخ  دننادب  مدرم  ات  دومن  یم  راختفا  نآ  هب  ًادمع  دیشک و  یم  مدرم  خر  هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا

دنلب يادـص  اب  تفر و  ربمایپ  ربق  کیدزن  هدـش  هاـگآ  نوراـه  فدـه  زا  دوب ، رـضاح  عمج  نآ  رد  هک  متفه  ياوشیپ  ماـگنه  نیا  رد 
گنر هک  يروط  هب  دش ، تحاران  تخس  نخس  نیا  زا  نوراه  ردپ .»! يا  وت  رب  دورد  ادخ ! ربمایپ  يا  وت  رب  دورد  : » تفگ

448 ص : 

(. ص 204 هقرحملا ، قعاوصلا  یمتیه ، رجح  نبا   ) موسجلا ماما  تنا  بولقلا و  ماما  انا  [ 1 - ] 1
! مع نبا  ای  کیلع  مالسلا  هللا ، لوسر  ای  کیلع  مالسلا  [2 - ] 2
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(1) .تسا راختفا  نیا  ًاعقاو  تفگ : رایتخا  یب  تفای و  رییغت  شتروص 

نیا یگدازربمایپ  تساوخ  یم  یلئاسو  هب  هکلب  دـشکب ، مدرم  خر  هب  ار  تلاسر  ماقم  هب  شیوخ  باستنا  درک  یم  شـشوک  اهنت  هن  وا 
: تفگ نینچ  متفه  ياوشیپ  هب  يزور  وا  .دنک  راکنا  زین  ار  گرزب  نایاوشیپ 

دوخ يردپ  دج  هب  سکره  اریز  دیتسه ، یلع  نادنزرف  تقیقح  رد  هک  یلاحرد  دیتسه ، ربمایپ  دنزرف  هک  دینک  یم  اعدا  هنوگچ  امش  »
«! يردام دج  هن  دوش  یم  بوسنم 

دواد و میهاربا ، داژن  زا  و  : »... دـیامرف یم  نآ  نمـض  دـنوادخ  هک  دوـمن  تئارق  ار  يا  هیآ  يو  خـساپ  رد  مالـسلا ) هـیلع  ) مظاـک ماـما 
(2) «. میدومن تیاده  دنناگتسیاش ، ناکین و  زا  یگمه  هک  ار  سایلا  ویسیع  ییحی و  ایرکز و  زین )  ) ...بویا و نامیلس و 

زا اهنت  تشادن و  ردپ  وا  هک  یتروص  رد  تسا  هدش  هدرمـش  نیـشیپ  گرزب  ناربمایپ  نادنزرف  زا  یـسیع  هیآ ، نیا  رد  دومرف : هاگ  نآ 
هب زین  ام  .دـنوش  یم  بوسحم  دـنزرف  زین  يرتخد  نادـنزرف  هیآ ، مکح  هب  نیاربانب  دـناسر ، یم  ناربمایپ  هب  بسن  میرم  شردام  قیرط 

! تشادن يا  هراچ  توکس  زج  نیتم  لالدتسا  نیا  ربارب  رد  نوراه  . (3) میوش یم  بوسحم  ربمایپ  دنزرف  همطاف ،»  » نامردام هطساو 

***

نادـنزرف ار  امـش  ارچ  هک  يو  لاؤس  خـساپ  رد  تشاد ، نوراه  اب  مالـسلا ) هیلع  ) متفه ماما  هک  یجیهم  لصفم و  هباـشم و  هرظاـنم  رد 
: دومرف مالسلا ؟) هیلع  ) یلع نادنزرف  هن  دنمان ، یم  ادخ  لوسر 

449 ص : 

ص ج6 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  ص 298 ; داشرإلا ، دیفم ، خیـش   ) هبا ای  کیلع  مالـسلا  هللا ، لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  [ 1 - ] 1
(. ص 204 هقرحملا ، قعاوصلا  یمتیه ، رجح  نبا  ; 164

یـسُوم َو َفُسُوی َو  َبّویَا َو  َناْمیَلُـس َو  َدُواد َو  ِِهتَیّرُذ  ْنِمَو  ُلـْبَق  ْنِم  اْنیَدَـه  ًاَـحُون  اْنیَدَـه َو  ـالک  ْعَی  َبوُقَ َقحِْـسا َو  َُهل  اـْنبَهَو  َو  [ 2 - ] 2
(. 85 و 86 ماعنا : هروس   ) نیِحلاّصلا َنِم  ٌّلُک  َساْیِلا  یسیع و  ییْحَی َو  اّیرَکَز َو  َنینِسْحُْملا َو  يِزَْجن  َِکلذَک  َنوُراه َو 

ص هقرحملا ، قـعاوصلا  یمتیه ، رجح  نبا  ص 220 ; همهملا ، لوصفلا  یکلام ، غاّبـص  نبا  ص 149 ; راصبألارون ، یجنلبش ، [ 3 - ] 3
« انئانبا  » ریبعت اب  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نآ  یط  هک  درک  لالدتـسا  زین  هلهاـبم  هیآ  اـب  روبزم  هیآ  زا  ریغ  وگوتفگ  نیا  رد  ماـما  . 203

.دنا هدش  هدرمش  ربمایپ  نادنزرف 
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؟ ینک یم  جیوزت  ربمایپ  هب  ار  دوخ  رتخد  ایآ  دنک ، يراگتساوخ  دوخ  يارب  ار  وت  رتخد  دوش و  هدنز  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رگا 

! منک راختفا  مجع  برع و  مامت  هب  تلصو  نیا  اب  هکلب  منک ، یم  جیوزت  اهنت  هن 

وا هب  ار  مرتخد  نم  هنو  دـنک  یم  يراگتـساوخ  ارم  رتخد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هن  تسین ، قداص  نم  دروم  رد  بلطم  نیا  یلو 
.میامن یم  جیوزت 

؟ ارچ

.یتسین وا  لسن  زا  وت  یلو  تسا ، مارح  جاودزا  نیا  متسه و  وا  لسن  زا  نم  هک  نیا  يارب 

(1)! تسا حیحص  ًالماک  نیرفآ ،

یتیصخش دنچ  درم  نوراه ;

زا يو ، صاخ  هفایق  لثم  وا ، راتفر  یقـالخا و  تایـصوصخ  و  دراد ، یـصخشم  عضو  یقـالخا ، تافـص  رکفت و  زرط  رظن  زا  يدرفره 
داضت عون  کی  ياراد  رگید ، لماوع  ای  یتیبرت  ياه  ییاسران  رثا  رد  دارفا ، زا  یـضعب  یلو  دـنک ، یم  تیاکح  نیعم  تیـصخش  کـی 

، دنتـسین تیـصخش  کی  ياراد  تیـصخش ، شنم و  رظن  زا  دارفا ، نیا  .دنتـسه  يرکف  يانبریز  تیـصخش و  رد  یگنهامهان  یحور و 
بجوم هاگ  هک  دنز  یم  رس  نانآ  زا  يداضتم  راتفر  لامعا و  لیلد  نیمه  هب  دنتسه و  یتیصخش  دنچ  هاگ ، یتح  یتیصخشود و  هکلب 

.ددرگ یم  تفگش 

نینچ اهنت  هن  هک  ددرگ  یم  نشور  رـشب  تایـصوصخ  هب  هجوت  اب  یلو  تسا ، راوشد  يردـق  يداضت  نینچ  لوبق  رظن ، ودـب  رد  هچرگ 
.دنتسه نآ  راتفرگ  دارفا  زا  يرایسب  هکلب  تسا ، نکمم  يزیچ 

رادیاپان و ياه  سوه  نیغورد و  تاساسحا  شوختسد  تسا  نکمم  تلوهس  هب  رشب  هک ...« : میناوخ  یم  یسانشناور  بتک  رد  زورما 
ینعی .ددرگدوخ  نیشتآ 
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اه نیا  دبیرفب ! ار  نتشیوخ  یتح  افص ، ییایر و  یب  نیع  رد  و  وگ ; غورد  تقادص ، نیع  رد  هفطاع ; یب  تخـس  تیـساسح ، نیع  رد 
حور هاـگآان »  » و هاـگآ »  » شخب ود  دوـجو  تایـصوصخ  زا  هکلب  تسا ، نکمم  رـشب  رد  اـه  نآ  عـمج  اـهنت  هن  هک  تسا  ییاـهداضت 

(1) «. تسا یناسنا 

و یتسرپ » لمجت   » نیع رد  دـنراد : لداعتمان  يراـتفر  تهج  نیمه  هب  دنتـسه و  داـضتم  بذاـک و  تاـساسحا  ياراد  دارفا ، هنوگ  نیا 
میلاعت ریثأت  تحت  نانآ  يرکف  ياضف  زا  یمین  دنراد ، هنارگ  یفوص  و  هنادهاز »  » ياه شیارگ  هاگ  تیفارشا ،

و دنریگ ، یم  رارق  نادباع  فص  رد  دتفیب ، دجـسم  هب  ناشراذگ  رگا  .یتسرپ  هدام  یبلط و  تذـل  هاگنالوج  رگید  مین  و  تسا ، ینید 
یم محرت  کـشا  رگید  يوس  زا  دـننارذگ و  یم  دـح  زا  ار  تنوشخ  وس  کـی  زا  دـننک ! یم  رت  یبل  دـننک ، رذـگ  هدـکیم  هب  هاـگره 

! دنزیر

.تسا دیشرلا » نوراه   » نانآ زا  یکی  هک  دراد  رطاخ  هب  یتیصخشدنچ  دارفا  نیا  زا  ییاه  هنومن  خیرات ،

يوس هب  يدنمورین  شـشک  ًاعبط  دوب ، هتفرگ  وخ  ینارذگـشوخ  شیع و  اب  یکچوک ، زا  هدمآ و  ایند  هب  تفالخ  رابرد  رد  هک  نوراه 
هک درک  یم  باجیا  يو ، تیعقوم  یمالـسا و  روشک  طـیحم  رگید  يوس  زا  و  تشاد ، يرگ  یفارـشا  ینارذگـشوخ و  یبلط و  تذـل 

.دوب ابیز  تشز و  دب و  بوخ و  زا  ینوجعم  وا  دوجو  ور ، نیا  زا  دشاب ، مالسا  نییآ  تاررقم  هب  دنبیاپ  ناملسم و  درف  کی 

، رفک ناـمیا و  تنوشخ ، محر و  لدـع ، ملظ و  .دروخ  یم  مشچ  هب  یـسک  رتـمک  رد  هک  تشاد  يداـضتم  بیجع و  تایـصوصخ  وا 
ياه نوخ  تشادن و  كاب  متس  ملظ و  زا  وس  کی  زا  وا  .دوب  هتخیمآ  مه  هب  وا  دوجو  رد  یبیجع  زرط  هب  يریگ ، تخس  يراگزاس و 
يوس زا  و  تخیر ، یم  هناکاب  یب  ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هدازآ  دـنمورب و  نادـنزرف  ًاـصوصخم  هاـنگ ، یب  دارفا  كاـپ 

ظعو ياپ  هک  یماگنه  رگید 
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يراسگیم و هب  مه  دناوخ و  یم  زامن  مه  وا  تسیرگ .! یم  تخـس  داتفا ، یم  زیخاتـسر  زور  دای  هب  تسـشن و  یم  نالدبحاص  املع و 
تخترب هک  یتقو  اما  درک ، یم  هولج  رت  نامیا  اب  رتدـهاز و  همه  زا  نادنمـشناد ، حـیاصن  ندینـش  ماگنه  .تخادرپ  یم  برط  شیع و 

! دوبن رتمک  زیگنچ »  » و نورن »  » زا تخادرپ  یم  روشک  روما  قتف  قتر و  هب  تسشن و  یم  تفالخ 

اب لیضف  .تفر  زور  نآ  هدازآ  هتسارآ و  هتسراو و  نادرم  زا  یکی  ضایع ،» نب  ْلیَُضف   » رادید هب  نوراه  يزور  دنـسیون : یم  ناخروم 
یتقو نوراه  .داد  میب  تسا ، نارگ  متس  راظتنا  رد  هک  یهلا  باذع  زا  ار  يو  تخادرپ و  وا  ياوران  لامعا  زا  داقتنا  هب  تشرد  نانخس 

.دـیامن هظعوم  ار  وا  هرابود  تساوخ  لیـضف  زا  دـمآ ، شوه  هب  نوچ  و  تفر ! شوه  زا  هک  تسیرگ  يردـق  هب  دینـش  ار  حـیاصن  نیا 
موزل دراوم  رد  ات  داد  وا  هب  رانید  رازه  نوراه  سپـس  دیدرگ ! رارکت  نوراه  یـشوه  یب  نآ ، لابند  هب  و  لیـضف ، حیاصن  راب  نیدـنچ 

.دیامن فرصم 

زا هک  دوب  یفاک  وا  رظن  زا  ییوگ  اریز  دوب ، هتخاس  رادومن  ار  تیـصخش  داضت  یگناـگود و  زا  یلماـک  هنومن  راـتفر ، نیا  اـب  نوراـه 
نانآ زا  رفن  دصیـس  هک  تشاد  كزینک  رازه  ود  وا  .دنکب  همهاو  نودب  دهاوخب  هچره  دعب  دوش و  شوه  یب  دنک و  هیرگ  ادـخ  سرت 

رـس رب  مرد  نویلیم  هس  داد  روتـسد  هدمآ  برط  هب  راب  کی  يو  هک  دننک  یم  لقن  دـندوب (1) . يرگاینخ  صقر و  زاوآ و  صوصخم 
ياورنامرف دوب ، هدروآ  برط  هب  ار  وا  هک  ار  یناوخ  هزاوآ  ات  داد  روتـسد  دـمآ ، برط  هب  هک  رگید  راـب  و  دوش .! راـثن  سلجم  راـضح 

(2) !! دننک رصم 

کی طقف  ار  یمود  اما  درک ، يرادیرخ  رانید  رازه  شـش  یـس و  هب  ار  رگید  كزینک  و  رانید ، رازه  دـص  کی  هب  ار  یکزینک  نوراه 
(3 ! ) دناد یم  ادخ  دوب ، هچ  ششخب  نیا  تلع  الاح  دیشخب ! دوخ  نایرابرد  زا  یکی  هب  ار  وا  رگید ، زور  تشاد و  هاگن  بش 
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هب تفالخ  هب  ندیـسر  ماگنه  روصنم ، وا  دـج  اریز  درک ، یم  ناناملـسم  لاملا  تیب  زا  ار  اـه  یجرخلو  نیا  نوراـه  هک  تسا  یهیدـب 
تسدگنت مدرم  ریقف و  نازرواشک  نیمی  ِّدَک  نیبج و  قرع  لوصحم  اه  لوپ  نآ  نیاربانب  .تشادن  هراتس  کی  نامسآ  ُهن  رد  حالطصا 

یم حاسمت  کشا  یمومع ، لاوما  هب  تنایخ  همه  نیا  اب  وا  اـما  ; (1) دیسر یم  فرصم  هب  هنادنـسپادخ ! بیترت  نیا  هب  هک  دوب  اونیب  و 
! تسناد یم  راگزیهرپ  ار  دوخ  كاپ ، نادرم  نوچمه  و  تخیر !

نوراه یقیقح  هرهچ 

ینارذگ شوخ  شیع و  هب  وا ) نامز  مدرم  و   ) نوراه شیارگ  يارب  تلع  ود  هک  نآ  زا  سپ  يرصم ، رصاعم  هدنـسیون  نیما ،» دمحا  »
هب شیارگ  میدـق  زا  يو  هتفگ  هب  هک   ) نایناریا ذوفن  ار  یمود  و  يو ، هرود  رد  یمومع  هاـفر  یگدـنز و  هعـسوت  ار  یلوا  هدومن ، رکذ 

: دسیون یم  دنک ، یم  یفرعم  يو  رابرد  رد  دنتشاد ) ینارذگ  شوخ 

يروط هب  هن  یلو  دوب ، دنت  تاساسحا  ياراد  یناوج  نم  هدیقع  هب  وا  .تسا  دیشر  دوخ  تشرـس  تیبرت و  زرط  هب  طوبرم  موس ، تلع 
هیحور ياراد  تیبرت ، ترطف و  رظن  زا  وا  .تشاد  يوق  يا  هدارا  لاـح  نیع  رد  هکلب  دوش ، دوخ  تاـساسحا  میلـست  دـص  رد  دـص  هک 

ياه هرهچ  یناوج ، شـشوج  هدارا و  تردق  تاساسحا و  يدنت  نیمه  یلو  درک ، یـشکرگشل  برغ  قرـش و  هب  اهراب  و  دوب ، یماظن 
نانچ یقیسوم  عامتـسا  ماگنه  درک ، یم  دنلب  هیرگ  هب  ادص  دش و  یم  رثأتم  تخـس  ظعو ، ندینـش  ماگنه  دوب : هداد  وا  هب  ینوگانوگ 

تخاون و یم  زاس  اموصَْرب » ، » دناوخ یم  زاوآ  یلـصوم » میهاربا   » هک یتقو  وا  مزب  رد  .تخانـش  یمن  اپ  زا  رـس  هک  دـمآ  یم  برط  هب 
: تفگ یم  يزیمآ  تراسج  زرط  اب  هک  دمآ  یم  برط  هب  نانچ  نوراه  دز ، یم  فد  لَْزلَز » »

نم مزب  رد  یناسک  هچ  وت ، نادنزرف  زا  هک  يدید  یم  زورما  رگا  مدآ ! يا  »
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(1) «! يدش یم  لاحشوخ  دنراد ، تکرش 

.تفای ینوزف  زین  برط  زاوآ و  زاس و  هب  هقالع  ینارـسوه و  نآ ، تازاوم  هب  اما  درک ، دـشر  نوراه  رد  ینید  حالطـصا  هب  تاساسحا 
هب وا  دـنت  تاساسحا  .دـمآ  یم  برط  هب  درک و  یم  شوگزاوآ  رعـش و  یقیـسوم و  هب  دایز  مه  دـناوخ و  یم  زاـمن  مه  وا  هجیتن ، رد 

.دیسر یم  طارفا  دح  هب  زین  تهجره  رد  دش و  یم  هجوتم  فلتخم  تاهج 

دروم هک  یماگنه  یلو  دوب ، هداد  رارق  رابرد  بّرقم  ار  نانآ  تشاد و  هقالع  نانآ  هب  هداعلا  قوف  دوب ، دنـسرخ  هکمارب  زا  هک  یماگنه 
.تخاس دوبان  وحم و  ار  نانآ  دندرک ، کیرحت  هکمارب  دضرب  ار  وا  تاساسحا  نادساح ، دنتفرگ و  رارق  يو  بضغ 

یمن دوخ  زا  تقوچیه  یلو  داد ، یم  رارق  رابرد  برقم  تاضق ، املع و  لثم  ار  وا  درب و  یم  تذل  تخس  یلـصوم  میهاربا  زاوآ  زا  وا 
؟ دزیر یم  دارفا  هنوگ  نیا  بیج  هب  ار  ناناملسم  لاملا  تیب  يزوجم  هچ  هب  هک  دیسرپ 

میسرت ار  نوراه  يداع  ریغ  تیصخش  داضتم و  فطاوع  یهجو  نیرتهب  هب  نآ ، یط  هک  دراد  یبلاج  هلمج  یناغألا »  » باتک هدنـسیون 
: تسا هدومن 

«! دوب رت  ملاظ  همه  زا  يدنت ، مشخ و  ماگنه  رد  تخیر و  یم  کشا  رت  شیب  همه  زا  ظعو  ندینش  ماگنه  نوراه  »

نودـب ددرگ و  نیگمـشخ  يزور  یلو  دـناوخب ، داـیز  زاـمن  و  دـنک ، هوـلج  راد  نید  درف  کـی  وا  هک  دوـبن  بـجعت  ياـج  ور  نـیا  زا 
تسا یتافـص  اه  نیا  .ددرگ  دوخیب  دوخ  زا  هک  دیآ  برط  هب  نانچ  رگید  زور  دزیرب و  ار  ناهانگ  یب  نوخ  يزوجم ، نیرت  کچوک 

(2) .تسا روصت  لباق  تلوهس  هب  درف ، کی  رد  اه  نآ  عمج  هک 

راتفر و زرط  هیحور و  یـسررب  رد  ناخروم  زا  یـضعب  هنافـسأتم  .دـیدرگ  نشور  نوراـه  تیهاـم  یقیقح و  هرهچ  میتفگ ، هچ  نآ  زا 
میسرت ار  وا  هرهچ  نشور  حالطصا  هب  خر  مین  اهنت  هتسنادن  ای  هتسناد  هدومن و  نامتک  ار  قیاقح  وا ) لاثما  و   ) وا تموکح 
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مامت هک  تسا  نیا  هنافرط  یب  یقیقحت و  یـسررب  کی  همزال  هک  یلاح  رد  دـنا ، هداد  ناـشن  هنوراو  ار  رگید  خر  مین  اـما  دـنا ، هدومن 
.دریگ رارق  یسررب  دروم  درف  راتفر  تیصخش و  بناوج 

يراد نید  هب  وا  رهاظت  نوراه و  ياه  گنرین 

یلصا روحم  زا  یمالسا  تموکح  نتخاس  فرحنم  رد  یـسابع  يوما و  ناراد  مامز  هک  نآ  اب  میتفگ  شیپ  هحفـص  دنچ  رد  هک  نانچ 
هیواعم و يانثتسا  هب  يوما  يافلخ  هک  دنتـشاد  ار  توافت  نیا  یلو  دندوب ، كرتشم  مهاب  ربمایپ ، نادناخ  ربارب  رد  يدنب  ههبج  و  دوخ ،
هب رت  شیب  هکلب  دندرک ، یمن  هلخادم  دایز  نانآ  راک  رد  دنتشادن و  ینید  نادنمـشناد  لاجر و  اب  یطابترا  نادنچ  رگید  رفن  ود  یکی 

دنتخادرپ یم  اه  نیا  لاثما  روشک و  یلام  روما  میظنت  یجراخ ، تاحوتف  یلخاد ، ياه  تضهن  نتخاس  بوکرس  لیبق  زا  یسایس  روما 
.دوبن رادروخرب  ینید  ههجو  زا  نانآ  تموکح  ور  نیا  زا  دنتشاذگ ، یم  او  دوخ  لاح  هب  ًابلاغ  ار  یمالسا  نادنمشناد  املع و  و 

هب ینید  گنر  تموکح  دش : سکعرب  هیـضق  دـندمآ ، راک  يور  نایـسابع  دـش و  هدـیچرب  نایوما  تموکح  طاسب  هک  یماگنه  یلو 
سامت طابترا و  يراد و  نید  هب  رهاظت  دیدرگ و  زاغآ  تموکح  عفن  هب  یبهذم  لماوع  زا  يرادرب  هرهب  يارب  شـشوک  تفرگ ، دوخ 

.تفای جاور  یسابع ، نیتسخن  يافلخ 2 نامز  رد  ًاصوصخم  یمالسا ، نادنمشناد  لاجر و  اب 

مامز نیع  رد  دنتـساوخ  یم  هکلب  دنوش ، هتخانـش  یـسایس  راد  مامز  ناونع  هب  اهنت  دنتـساوخ  یمن  نایـسابع  هک  دوب  نآ  رما  نیا  تلع 
رادروخرب یمومع  راکفا  رد  مارتحا  زا  رذگهر ، نیا  زا  ات  دنریگب  دوخ  هب  زین  یبهذم  گنر  ینید و  ههجو  يراد ،

(1) .دندرگ

455 ص : 

ص 162 163. ج2 ، باتک ، نامه  نیما ، [ 1 - ] 1
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ياه شـشوک  يایوگ  هک  تسا  تسد  رد  مدرم  یبهذـم  فطاوع  بلج  يراد و  نید  هب  یـسابع  يافلخ  رهاظت  زا  يدایز  ياه  هنومن 
.دشاب یم  ینید  ههجو  بسک  تهج  رد  نانآ  هنارّوزم 

: دسیون یم  نادیز » یجرج  »

تالکـشم زا  يرایـسب  ربارب  رد  ینید ، گنر  زا  يرادروخرب  ّتلع  هب  سلدـنا ، يوما  يافلخ  رـصم ، یمطاف  يافلخ  یـسابع ، يافلخ  »
ریاـس زا  شیب  دـندوب ، هتفاـی  ینید  هبنج  هک  یناـمثع  تموکح  دـننام  برعریغ  ياـه  تموکح  ماود  هنوـگ ، نیمه  هب  .دـندش  رادـیاپ 

« ...تسا هدوب  اه  تموکح 

تموکحو ادخ  هاگرد  برقم  هدنب  ار  دوخ  هدرب  الاب  ار  دوخ  ماقم  ًامئاد  دـننک ، ادـیپ  تیبوبحم  ماوع  مدرم  رظن  رد  هک  نآ  يارب  نانیا 
.دندرک یم  یفرعم  ادخ  بناج  زا  ثوعبم  تموکح  ار  دوخ 

: دنک یم  هفاضا  نانخس ، نیا  هب  مدرم  رواب  نازیم  ماوع و  نایم  رد  افلخ  هدنبیرف  تاغیلبت  ذوفن  هنیمز  رد  نادیز » یجرج  »

ضرقنم یـسابع  تفالخ  رگا  دروآ و  یم  ماود  نامـسآ  زا  حیـسم  ندـمآ  ات  نایـسابع  تفالخ  دـنتفگ : یم  مدرم )  ) هک اج  نآ  اـت  »...
زا نایعیـش  اریز  تسا ، ناینـس  هتبلا  نادیز  یجرج  دوصقم  ! ) دوش یم  کشخ  هایگ  و  دراب ! یمن  ناراب  دنک ! یم  بورغ  باتفآ  دوش ،

(. مجرتم .دنتشادن  هدیقع  نانآ  هب  دنتسناد و  یم  تفالخ  بصاغ  ار  هریغ  ینامثع و  یسابع و  يوما و  ثالث و  يافلخ  ادتبا ،

یقرت یمالـسا  گنهرف  وا  نامز  رد  دوب و  یمهفزیچ  درم  هک  نوراـه  یتح  دندیدنـسپدوخ ، هب  ار  اـه  هفازگ  نیا  مه  یـسابع  ياـفلخ 
تسا مولعم  دنشاب ، دنسپ  قلمت  ردق  نآ  افلخ  مالسا ، تمظع  یقرت و  هرود  رد  رگا  ...دمآ و  یم  شـشوخ  اه  ّقلمت  نیا  زا  دوب ، هدرک 

زا ناـهاشداپ ; ناـیاورنامرف و  دـنیآ و  یم  شیپ  ناـسولپاچ  ناـقلمتم و  دریگ و  یم  ار  تقیقح  ياـج  تاـموهوم  داـسف ، هرود  رد  هک 
ار یسابع  لکوتم » ، » ناسولپاچ نیمه  هک  تسا  ور  نآ  زا  .دنوش  یم  دونشخ  لمع  زا  شیب  فرح ،

456 ص : 
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زا اـمرگ  شزوس  زا  مدرم  يراد  هگن  يارب  تمحر ، هیاـس  نیا  دـنتفگ : یم  دـندناوخ و  یم  هللا ) لـظ  ترـضح  یلعا   ) دـنوادخ هیاـس 
: دیاتس یم  نینچ  ار  یمطاف  زعملا » «، » یناه نبا   » سولپاچ يرابرد  رعاش  و  تسا ! هدش  هدرتسگ  نامسآ  فرط 

« راهق دحاو   » هک نک  ییاورنامرف  هدب و  نامرف  سپ  دـننک ، هدارا  ردـق  اضق و  هچ  نآ  هن  ددـنویپ ، یم  عوقو  هب  ینک ، هدارا  وت  هچ  نآ  »
!!( هاش نامرف  هچ  نادزی  نامرف  هچ   ) (1) «!! یتسه وت 

اهرهاظت نیا  زا  وا  هزادنا  هب  یسک  رتمک  درک و  یم  هجوت  تمـسق  نیا  هب  نوراه  هزادنا  هب  یـسک  رتمک  دیاش  نایـسابع  نایم  رد  یلو 
.دومن یم  يرادرب  هرهب 

شوپرس دوخ  ياه  یشایع  اه و  تیانج  مامت  يور  وا  .دهدب  ینید  گنر  شراتفر  لامعا و  مامت  هب  هک  تشاد  یبیجع  رارصا  نوراه 
.درک یم  دادملق  ینید  نیزاوم  قباطم  تاهیجوت ، هلسلس  کی  اب  ار  همه  تشاذگ و  یم  ینید 

نب لیربج  ، » دوخ یحیـسم  کشزپ  يارب  جـح  مسارم  ماجنا  يانثا  رد  .تفر  هکم  هب  شتفالخ  ياه  لاـس  زا  یکی  رد  وا  دـنیوگ : یم 
تسا یّمذ  درم ، نیا  هک : نانآ  ضارتعا  ربارب  رد  نوراه  .دندش  تحاران  عوضوم  نیا  زا  مشاه  ینب  .درک  یم  رایسب  ياعد  عوشیتخب ،»
حالص و  تسا ، وا  تسد  رد  نم  یتسردنت  تمالس و  یلو  تسا ، تسرد  تفگ : دشاب ، یمن  زیاج  وا  قح  رد  اعد  تسین و  ناملسم  و 

یلاکشا وا  قح  رد  اعد  تسا و  هتـسب  وا  یـشوخ  رمع و  لوط  رب  ناناملـسم  حالـص  ریخ و  نیاربانب  نم ! یتسردنت  ورگ  رد  ناناملـسم 
(2)! درادن

یم زیچ  همه  دـش و  یم  هصالخ  وا  دوجو  رد  یمالـسا  هعماـج  یلاـع  حـلاصم  ماـمت  وا  قطنم  قبط  .دوب  یبیجع  قطنم  نوراـه ، قطنم 
ترورض یمالسا  هعماج  يارب  وا  دوجو  هکلب  دوبن ، راد  مامز  کی  اهنت  وا  لالدتـسا ، نیا  قبط  اریز  دوش ، وا  ناج  ظفح  يادف  تسیاب 

! تشاد یتایح 

457 ص : 

، مالک رهاوج  یلع  همجرت  مالـسا ، ندمت  خیرات  نادـیز ، یجرج  ! ) راهقلادـحاولا تناف  مکحاف  رادـقألا  تءاش  ام  تئـشام ال  [ 1 - ] 1
(. ص 242 ج4 ،

ص 55. یلیلخ ، یلع  دمحم  همجرت  مالسا ، رد  ظاعو  شقن  یلع ، يدرولا ، رتکد  [ 2 - ] 2
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مادختـسا و اـب  وا  یلو  تسا ، يراوشد  راـک  نید ، قطنم  اـب  نوراـه ، لـثم  يدرف  راـتفر  لاـمعا و  ماـمت  هیجوت  هک  دوش  روصت  دـیاش 
.دوب هدرک  راومه  ًالماک  دوخ ، لامعا  هیجوت  يارب  ار  هار  زور ، نآ  تسرپایند  رودزم و  ياهقف  تاضق و  زا  دنچ  ینت  ندیرخ 

! یئاضق ياروش 

.تسا هللادبع » نب  ییحی   » لتق تداهش و  نایرج  يراد ، نید  هب  نوراه  رهاظت  يراک و  بیرف  زراب  ياه  هنومن  زا  یکی 

نارای زا  تفر و  یم  رامـش  هب  يا  هتـسجرب  زاتمم و  هرهچ  یمـشاه و  نادـناخ  ناگرزب  زا  یکی  نسح ، ماما  هداون  هللادـبع » نب  ییحی  »
(1) .دوب ترضح  نآ  هجوت  دروم  و  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  صاخ 

وا هاپس  گرزب  نارادرس  زا  تشاد و  تکرش  وا  هاپس  رد  یسابع ، رگ  متس  تموکح  دضرب  ّخف » دیهـش  نیـسح   » مایق نایرج  رد  ییحی 
نآ مدرم  .تخادرپ  تیلاـعف  هب  اـج  نآ  رد  تفر و  ملید »  » هب یهورگ  اـب  نیـسح ، تداهـش  تسکـش و  زا  سپ  وا  .دـش  یم  بوسحم 

.دنداد لیکشت  یهجوت  لباق  يورین  دنتسویپ و  وا  هب  هقطنم 

همان و   ) هلـسارم باب  نوراه  روتـسد  هب  ملید ، هب  دورو  زا  سپ  لضف  .داتـسرف  ملید  هب  یهاپـس  اب  ار  یکمرب » ییحی  نب  لضف   » نوراـه
، هدرک زاب  ییحی  اب  ار  يراگن )

458 ص : 

هللادبع نب  ییحی  زا  يا  همان  ص 366 ) ج1 ،  ) یفاک باتک  رد  ینیلک  موحرم  ص308 . نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  [ 1 - ] 1
هیلع ) قداص ماما  شدنمجرا  ردپ  ترضح و  نآ  شور  نآ ، رد  ییحی  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  ماما  هب  باطخ 

ج3، لاقملا ، حـیقنت   ) دوخ باتک  رد  یناقمام  همالع  موحرم  .تسا  هداد  وا  هب  يدـنت  خـساپ  ماما  هداد و  رارق  داقتنا  دروم  ار  مالـسلا )
تسا يزیچ  فلاخم  تیاور  نیا  نومضم  یلو  تسا ، هشدخ  لباق  ریغ  تیاور  نیا  دنـس  دیوگ : یم  همان  نیا  هب  هراشا  اب  ییحی ) هدام 

« رفعج نب  یـسوم  مام  إلا  هایح   » باتک فلؤم  اّما  دـشاب .) ثیدـح  ناـیوار  زا  یهابتـشا  دـیاش  ینعی   ) میراد عـالطا  ییحی  هراـبرد  هک 
رد دنا و  هتخانـشان  هک  دنتـسه  يدارفا  نآ  دنـس  رد  ًایناث  تسا و  لسرم  ًالوا  اریز  تسین ، دامتعا  لباق  تیاور  نیا  هک  دـنک  یم  تابثا 

(. ص 99 ج2 ، رفعج ، نب  یسوم  مامإلا  هایح   ) تسین اه  نآ  زا  یمسا  لاجر  بتک 
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لاح رد  ار  دوخ  راد  فرط  ياهورین  لضف  نوراه و  ياه  هئطوت  رثا  رب  هک  ییحی  .درک  ناما  داهنـشیپ  وا  هب  داد و  نیریـش  ياه  هدـعو 
تشون و وا  هب  دوخ  طخ  هب  يا  همان  ناـما  نوراـه  هک  نآ  زا  سپ  .دـش  ناـما  لوبق  هب  یـضار  ریزگاـن  دـید ، یم  یگدـنکارپ  قّرفت و 

.دش دادغب  دراو  ییحی  داد ، رارق  دهاش  ار  ناگرزب  زا  یهورگ 

مهتم ار  وا  دیـشک و  ار  وا  لتق  هشقن  یناهنپ  یلو  تشاذـگ ، وا  رایتخا  رد  یناوارف  لاوما  درک و  راتفر  وا  اب  ینابرهم  اب  ًاءادـتبا  نوراـه 
هداد وا  هب  یحیرـص  دّـکؤم و  همان  ناما  نوچ  اّما  تسا ، وا  دـضرب  مایق  ددـص  رد  هدرک  عمج  دوخ  رود  ار  مدرم  هنایفخم  هک  تخاـس 

زوجم دوخ  مادـقا  يارب  هتفرگ  اهقف  زا  ییاوتف  همانناما ، ضقن  يارب  تفرگ  میمـصت  ور  نیا  زا  دوبن ، رودـقم  تلوهـس  هب  وا  لـتق  دوب ،
دایز نب  نسح  «، » ینابیـش نسح  نب  دـمحم   » تکرـش اـب  تاـضق  ءاـهقف و  زا  بکرم  ییاروش  داد  روتـسد  اذـل  دـنک ، تسرد  یعرش !

(2) .دنهدب يأر  همان  ناما  نالطب  ای  تحص  دروم  رد  ات  ددرگ  لیکشت   (1)« يرَتْخَبلاوبا  » و يؤلؤل ،»

دوخ فسویوبا »  » شداتسا لثم  دوب و  يا  هدازآ  ًاتبسن  دنمـشناد  هک  نسح » نب  دمحم   » ًاءادتبا دش ، لیکـشت  یئاضق  ياروش  هک  نیمه 
دوجو نآ  ضقن  يارب  یهار  چیه  تسا و  يدکؤم  حیحـص و  همان  ناما  تفگ : دـناوخ و  ار  همان  ناما  ، (3) دوب هتخورفن  نوراه  هب  ار 

(4) .درادن

هدرک و مایق  هفیلخ  دضرب  ییحی  تسا ! شزرا  یب  لطاب و  همان  ناما  نیا  تفگ : تخادنا و  نآ  هب  یهاگن  تفرگ و  ار  نآ  يرتخبلاوبا 
ار وا  تسا ، هتخیر  ار  يا  هدع  نوخ 

459 ص : 

زا یـسابع ، يدـهم  تفالخ  ناـمز  رد  تشاد و  تنوکـس  دادـغب  رد  هک  تسا  یندـم  یـشرق  يرتخبلاوبا  بهو  نب  بهو  يو  [ 1 - ] 1
غورد فرحنم و  هدولآ و  يدرف  يرتخبلاوبا  .تشاد  لاغتشا  ءاضق  هب  هنیدم  رد  سپـس  دوب و  شترا  یـسرداد  یـضاق  یتدم  وا  فرط 

یف لادتعإلا  نازیم  دـمحم ، یبهذ ، نیدـلا  سمـش   ) تسا رابتعا  شزرا و  دـقاف  ثیدـح ، ملع  ناگرزب  رظن  زا  يو  ثیداحا  دوب و  وگ 
(. ص 278 ج3 ، لاجرلا ، دقن 

تحـص و نانآ  دوب و  هدرک  هئارا  زور  نآ  ياهقف  زا  رگید  یخرب  و  سنا » نب  کلام   » هب ار  همان  ناـما  ًـالبق  هللادـبع  نب  ییحی  [ 2 - ] 2
.دندوب هدرک  دییأت  ار  نآ  رابتعا 

ص 203. ج2 ، مالسإلا ، یحض  دمحا ، نیما ، [ 3 - ] 3
ص204. نامه ، [ 4 - ] 4
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! نم ندرگ  هب  شنوخ  دیشکب ،

رد ناهد  بآ  يرتخبلاوبا  نک ، هراپ  ار  نآ  دوخ ; تسا ، لطاب  همان  ناما  رگا  تفگ : دـش و  لاحـشوخ  هداعلا  قوف  اوتف  نیا  زا  نوراه 
! درک هراپ  ار  نآ  تخادنا و  نآ 

هب ار  نسح » نب  دمحم   » یلو  (1)! دومن بوصنم  ءاضق  تَمِـس  هب  ار  وا  داد و  ماعنا  وا  هب  مهرد )  ) رازه دصـشش  نویلیم و  کی  نوراه 
(3) .دیناسر لتق  هب  ار  ییحی  یئاضق ! ياروش  نیا  حالطصا  هب  دانتسا  هب  (2) و  تخاس عونمم  اوتف  نداد  زا  اه  تدم  يأر ، نیا  مرج 

! یتحلصم ياوتف 

هشیمه وا  .دوب   (4) تاضقلا » یضاق   » نوراه فرط  زا  هک  دوب  فسویوبا » یـضاق   » هتخورفدوخ تاضق  زا  یکی  دش ، هراشا  هک  نانچ 
تردق اب  دوب و  نوراه  مزالم 

460 ص : 

، مالـسا رد  ظاـعو  شقن  يدروـلا ، رتـکد  ك.ر :  زین  ص 100 . ج2 ، رفعج ، نب  یـسوم  مامإلا  هایح  رقاـب ، یـشرقلا ، فیرـش  [ 1 - ] 1
.هفالخلا لالخ  یف  هکماربلا  باتک  زا  لقن  هب  ص 52  یلیلخ ، یلع  دمحم  همجرت 

(. ص 204 ج1 ، باتک ، نامه  نیما ،  ) درک رانکرب  ءاضق  تمس  زا  ار  وا  نیا ، رب  هوالع  [ 2 - ] 2
زا ییحی  دـسیون : یم  یبوقعی » (. » ص 100 باتک ج2 ، نامه  یـشرقلا ، فیرـش   ) تسا فالتخا  دروم  ییحی  لتق  یگنوگچ  [ 3 - ] 3

میدوب ینادنز  لحم  کی  رد  ود  ره  ام  دیوگ : یم  هدوب  ینادنز  ییحی  اب  هک  یناسک  زا  یکی  .درپس  ناج  نادنز  رد  یگنـسرگ  تدش 
.درک یم  وگوتفگ  نم  اب  دوب ، هلـصاف  ام  نایم  هک  یهاتوک  راوید  تشپ  زا  ییحی  یهاگ  تشاد و  رارق  مه  رانک  رد  ام ، ياه  لولـس  و 

شیتفت ار  لولـس  دش و  يو  لولـس  دراو  وا  هژیو  رومأم  مهد  زور  دنا ! هدادن  اذـغ  بآ و  نم  هب  هک  تسا  زور  ُهن  زورما  تفگ : يزور 
لخاد هک  درک  ادـیپ  ین  هبوچ  کی  وا  ياه  سابل  ریز  زا  درک ، یندـب  شیتفت  ار  وا  دروآ و  رد  شنت  زا  ار  وا  ياه  سابل  سپـس  درک ،

هدرک یم  عوج  ّدس  هلیـسو  نیا  هب  هدیکم و  یم  نآ  زا  يرادقم  یگنـسرگ  تدش  زا  یهاگ  ییحی  ایوگ  هک   ) دندوب هتخیر  نغور  نآ 
، یبوقعی خیرات  ! ) درک میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناجو  دش  نیمز  شقن  قمر  یب  ییحی  نآ  لابند  هب  تفرگ و  وا  زا  ار  ین  رومأم ، تسا .)

(. ص 145 ج3 ،
یلاع ناوید  تساـیر  يرتسگداد ، ترازو  تمـس  زورما  ریبعت  هب  هک  دوب  تاـضقلا  یـضاق  یـسک  ناـمز  نآ  رد  دـنیوگ : یم  [ 4 - ] 4

اب .تشاد  هدـهع  هب  اج  کـی  ار  رفیک  ناوید  یماـظتنا  همکحمو  شترا ، یئاـضق  ياـه  تسپ  روشک ، ناوید  یمومعلا  یعدـم  روشک ،
ادـیپ .ددرگ  یم  نشور  یبوخ  هب  نوراـه  تموکح  هاگتـسد  رد  فسویوبا  یـضاق  تیمها  مهم ، ساـسح و  ياـه  تسپ  نیا  هب  هجوت 

! دندرک یمن  راذگاو  یسک  هب  تهج  یب  ار  اه  تسپ  تارایتخا و  همه  نیا  تس 
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ار اه  نآ  تاهیجوت ، هلـسلس  کی  اب  هتـشاذگ  ینید  شوپرـس  نوراه  ياوران  لاـمعا  يور  دوخ ، بیجع  یهیجوت  يورین  لالدتـسا و 
: دوش یم  هراشا  هنومن  ود  هب  دهاش ، ناونع  هب  اج  نیا  رد  .درک  یم  دومناو  ینید  نیزاوم  اب  قبطنم 

: تفگ زینک  درک ، قشع  راهظا  وا  هب  هک  یماگنه  .دش  يدـهم )  ) دوخ ردـپ  نازینک  زا  یکی  قشاع  دوخ ، تفالخ  لئاوا  رد  نوراه  . 1
(. موش یم  بوسحم  وت  ردپ  نز  نم  و   ) تسا هدش  رتسبمه  نم  اب  تردپ  اریز  نک ، رظن  فرص  راک  نیا  زا 

زا تشاذگ و  نایم  رد  وا  اب  ار  نایرج  هدومن  راضحا  ار  فسویوبا  درادرب ، وا  زا  تسد  تسناوت  یمن  دوب و  هدش  وا  هتفیـش  هک  نوراه 
.درک ییوج  هراچ  وا 

وا اریز  نکن ، وا  فرح  هب  شوگ  دوش ؟ هتفریذـپ  دـیاب  دـنک ، یم  زینک  کی  هک  ییاعدا  ره  رگم  داد : خـساپ  يدرـسنوخ  اب  فسویوبا 
(1)! تسین ییوگ  تسار  زینک 

(. تسا لمع  كالم  لوبق و  دروم  نز  دوخ  فارتعا  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  یمالسا  هقف  نیزاوم  ساسا  رب  هک  یتروص  رد  )

نادجو بیرف 

« یکمرب رفعج  ، » اذـغ فرـص  زا  سپ  .دـنک  هیهت  ناوج  رتش  تشوگ  زا  ییاذـغ  تساوخ  دوخ  صوصخم  زپشآ  زا  نوراـه  يزور  . 2
یکمرب رفعج  درک ، بجعت  راهظا  بلطم  نیا  زا  نوراه  یتقو  دوش ! یم  مامت  مهرد  رازه  دصراهچ  اذغ  نیا  زا  هفیلخ  همقلره  تفگ :

رتش کی  زور  ره  خیرات ، نآ  زا  دوب ، هدشن  هیهت  ماگنه  نآ  رد  دوب و  هتساوخ  ییاذغ  نینچ  هفیلخ  شیپ ، یتدم  نوچ  هک  داد  حیضوت 
! تسا مهرد  رازه  دصراهچ  رب  غلاب  نونکات ، اه  نآ  ياهب  عومجم  دوش و  یم  هتشک  تفالخ  رابرد  هناخرادبآ  يارب  ناوج 

فارسا و همه  نآ  زا  زگره  دومن و  یم  دوخ  باسح  یب  ياه  یتسرپ  لمجت  اه و  یشایع  فرص  ار  ناناملـسم  لاملا  تیب  هک  نوراه 
لاوما شاپ  تخیر و 

461 ص : 

ص 291. ءافلخلا ، خیرات  یطویس ، نمحرلادبع  [ 1 - ] 1
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راهظا بلطم  نیا  ندینش  زا  نادجواب ! زوسلد و  درف  کی  شقن  رد  راب  نیا  دروآ ، یمن  وربا  هب  مخ  شک  تمحز  مورحم و  ناناملسم 
رد دوش ! میـسقت  هقدـص  ناونع  هب  ارقف  نایم  مهرد )  ) نویلیم نیدـنچ  راک ، نیا  ناربج  يارب  حالطـصا  هب  داد  روتـسد  درک و  یتحاران 

ناناملسم نایم  رد  هنالداع  روط  هب  تسیاب  یم  هک  دوب  ناناملـسم  لاملا  تیب  زا  هکلب  دوبن ، وا  یـصخش  لام  زا  زین  غلبم  نیا  هک  یلاح 
.دشاب یلمع  نینچ  زوجم  تسناوت  یمن  نآ ، لاثما  هفیلخ و  ششخب  هقدص و  ناونع  زگره  دوش و  میسقت 

یم رگ  هولج  يدراوم  نینچرد  نوراـه ، هاگتـسد  رد  وا  يدوجو  هفـسلف  هک  فسویوبا  .دیـسر  فسویوبا  شوگ  هب  ربخ  لاـحره ، رد 
.دیسرپ ار  وا  یتحاران  تلع  تفر و  نوراه  دزن  روظنم  نیمه  هب  تخیر و  هفیلخ  لمع  هیجوت  يارب  یبلاج  حرط  دش ،

فرـصم ار  نآ  مدرم  ای  دـش  یم  فلت  اهرتش  نیا  تشوگ  ایآ  دیـسرپ : هدومن  رفعج  هب  ور  فسویوبا  .درک  فیرعت  ار  نایرج  نوراـه 
؟ دندرک یم 

.دندرک یم  فرصم  مدرم  داد : خساپ  دوب ) هدرب  یپ  فسویوبا  فده  هب  ایوگ  هک   ) رفعج

هیهت تدم  نیا  رد  هک  یتشوگ  همه  نیا  اریز  دنا ، هدیسر  یگرزب  باوث  هب  هک  هفیلخرب  داب  هدژم  درک : ادص  یلاحـشوخ  اب  فسویوبا 
(1)! تسا هتخاس  مهارف  هفیلخ  يارب  ار  گرزب  هقدص  نینچ  ماجنا  هلیسو  دنوادخ  هدیسر و  ناناملسم  فرصم  هب  هدش ،

 … نوراه رابرد  رد  ماما  رازگراک  نیطقی ; نب  یلع 

، دنزیرب دادغب  ياه  گس  يولج  و  دوش ، هدـیدنگ  هک  نآ  زا  شیپ  و  دـش ، یم  هتـشک  هفیلخ  هرفـس  يارب  هک  ییاهرتش  تشوگ  يرآ 
لمعو هقدص  دوب ، هداد  ماجنا  نوراه  هچ  نآ  و  دش ! یم  بوسحم  هقدص  فسویوبا  قطنم  رد  دنداد ، یم  هنـسرگ  رفن  دـنچ  هب  ًانایحا 

ندرک یلاخو  ناناملسم ! لام  نداد  رده  هب  فارسا و  هن  دوب ، کین 

462 ص : 

ص 216. ج10 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  ریثک ، نبا  [ 1 - ] 1

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 481 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_462_1
http://www.ghaemiyeh.com


! نآ نیا و  هب  هتخیر  نغور  ندیشخب  و  هقدص »  » ناونع تحت  لاملا  تیب 

، ددرگ یم  نشور  یبوخ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  متفه  ياوشیپ  راـک  يراوشد  نازیم  دـش ، هتفگ  هک  یقیاـقح  هب  هجوت  اـب 
اه گنرین  اهرهاظت ، هلسلس  کی  يارو  رد  ار  دوخ  یلـصا  هرهچ  هک  دوب  هجاوم  نوراه  لثم  يراک  بیرف  هفیلخ  اب  ترـضح  نآ  اریز 

رهاظت هلیح و  ياه  هدرپ  نیا  هک  نآ  يارب  متفه  ياوشیپ  .درک  یم  یفرعم  نامیا  اب  لداع و  هفیلخ  ار  دوخ  دوب و  هدومن  ناهنپ  اهایر  و 
رگا یتسار  هب  دوب و  ناما  یب  غیلبت  ریگیپ و  هزرابم  شالت و  زا  ریزگان  دهدب ، ناشن  همه  هب  ار  وا  دیلپ  تیهام  هدومن  هراپ  ار  گنرین  و 

.دومن یم  دیدرت  دروم  يا  هزرابم  نینچ  رد  يزوریپ  دوبن ، متفه  ياوشیپ  ریذپانراکنا  تمظع  زاتمم و  تیصخش 

نوراه رابرد  رد  ماما  رازگراک  ; نیطقی نب  یلع 

زا متفه  ماما  رضحم  رد  ردق و  نارگ  كاپ و  یصخش  یلع ، .دوب  متفه  ياوشیپ  زاتمم  هتسجرب و  نادرگاش  زا  یکی  نیطقی » نب  یلع  »
(1) .تسا هداعلا  قوف  شزرا  مارتحا و  ياراد  عیشت  ناهج  رد  وا  .دوب  رادروخرب  يا  هژیو  تیعقوم 

، دوب نایـسابع  هدمع  نارادفرط  زا  نیطقی  وا  ردـپ  .دوشگ  ناهج  هب  مشچ  هفوک »  » رد هیما  ینب  تموکح  رخاوا  رد  لاس 124  رد  یلع 
.دش يراوتم  وا  هک  دنک ، ریگتسد  ار  وا  تساوخ  یم  يوما ) تقو  هفیلخ  « ) رامح ناورم   » تهج نیمه  هب 

يور هیما و  ینب  تموکح  طوقس  زا  سپ  .درب  هنیدم  هب  شیوخ  هارمه  ار  دیبع »  » و یلع »  » دوخ دنزرف  ود  وا ، بایغ  رد  نیطقی  رسمه 
هفوک هب  نادنزرف  هارمه  زین  وا  رسمه  .تسویپ  حافس » سابعلاوبا   » هب تشگزاب و  هفوک  هب  نیطقی  نایسابع ، ندمآ  راک 

463 ص : 

ص 234. تسرهفلا ، یسوط ، خیش  [ 1 - ] 1
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(1) .تشگرب

.تفرگ رارق  متفه  ياوشیپ  نادرگاش  هگرج  رد  تفای و  شرورپ  هفوک  رد  نیطقی  نب  یلع  يراب 

نیطقی نب  یلع  یملع  ماقم 

هرهب ترضح  نآ  رـضحم  زا  هدوب و  متفه  ياوشیپ  هتـسجرب  نادرگاش  نارای و  زا  یلع  ناخروم ، لاجر و  ملع  نادنمـشناد  یهاوگ  هب 
(2)  . تسا هدومنن  لقن  ثیدح  کی  زج  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یلو  تسا ، هدرک  لقن  یناوارف  ثیداحا  هدرب و  اه 

یتافیلأت تفر و  یم  رامش  هب  دوخ  نامز  یملع  لاجر  نادنمشناد و  زا  یکی  مه  دوب و  یعامتجا  تیـصخش  ترهـش و  ياراد  مه  وا ،
: تشاد ریز  رارق  هب 

(3) .محالملا نم  مالسلا ) هیلع  ) قداصلا هنع  لئس  ام  . 1

(4) .هترضحب كاّشلا  هرظانم  . 2

(5) .دوب هتفرگ  ارف  ( مالسلا هیلع  ) مظاک ماما  رضحم  زا  هک  یلئاسم  . 3

هک نانچ  دوب و  هعیـش  يارب  يا  هدنزرا  تامدـخ  أشنم  تشاد ، هک  یـسایس  یعامتجا و  تیعقوم  ماقم و  زا  هدافتـسا  اب  نیطقی  نب  یلع 
.تفر یم  رامش  هب  نایعیش  يارب  يراوتسا  هاگ  هانپ  تفگ ، میهاوخ 

نایعیش يارب  یتیامح  رتچ  نیطقی ، نب  یلع  ترازو 

اب دیدرگ و  ور  هب  ور  تسکش  اب  مشاه  ینب  نایولع و  بوانتم  یپ و  رد  یپ  هناحلـسم  ياه  مایق  نوراه ، روصنم و  تموکح  نامز  رد 
اه تضهن  نیا  ناربهر  تداهش 

464 ص : 

ص194. هعیشلا ، یفنصم  ءامسا  تسرهف  یشاجن ، ص 234 ; نامه ، [ 1 - ] 1
ص 195. باتک ، نامه  یشاجن ، [ 2 - ] 2

نآ زا  هنیمز  نیا  رد  هک  یتـالاؤس  خـساپ  رد  هدـنیآ  ياـه  هنتف  ثداوـح و  زا  مالـسلا ) هـیلع  ) قداـص ماـما  ياـه  ییوـگ  شیپ  [ 3 - ] 3
.دوب هدش  ترضح 

.ماما روضح  رد  ناکاّکش  زا  یکی  اب  هرظانم  [ 4 - ] 4
ص 234. باتک ، نامه  یسوط ، [ 5 - ] 5
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تسا و تسکـش  هب  موکحم  هناحلـسم ، ّداح و  مادقا  هنوگره  طئارـش ، نآ  رد  هک  دش  تباث  ًالمع  نانآ ، رادفرط  ياهورین  تسکـش  و 
.درک عورش  يرگید  قیرط  زا  ار  هزرابم  دیاب 

یفرعم راکفا ، يرادیب  دارفا ، یگدنزاس  هب  اهنت  دوب و  هدیـشوپ  مشچ  دنت  ّداح و  تامادـقا  هب  ندز  تسد  زا  متفه  ياوشیپ  رظن  نیا  زا 
.دیشیدنا یم  هعماج  فلتخم  حوطس  رد  عیشت  راکفا  رت  شیب  هچره  شرتسگ  یسابع و  تموکح  دیلپ  تیهام 

مهم بصانم  لاغـشا  اب  ًاءانثتـسا  رگ ، متـس  تموکح  نآ  اـب  يراـکمه  یمومع  میرحت  دوجو  اـب  ماـما  هک  دوب  هماـنرب  نیمه  ساـسارب 
و دوب ، تموکح  هاگتسد  رد  نانآ  هنخر  بجوم  وس  کی  زا  راک  نیا  اریز  درک ، یمن  تفلاخم  هعیش  كاپ  هتـسیاش و  لاجر  هلیـسوهب 

.دنریگ رارق  نانآ  تیامح  رتچ  ریز  نایعیش  هژیوهب  مدرم ، دش  یم  ثعاب  رگید  يوس  زا 

فرط زا  هک  شردـپ ، فالخرب  یلع  .دوب  هماـنرب  نیا  زا  یئزج  زین  نوراـه  تموکح  هاگتـسد  رد  نیطقی  نب  یلع  ندیـسر  تردـق  هب 
وا شنیب  راوتـسا و  هاگآ و  نایعیـش  زا  تشادـن ، عیـشت ) هاگدـید  زا  تما  يربهر   ) تماما هلئـسم  هب  يداقتعا  دوب و  ساـبع  ینب  ناراد 

« یفن  » نآ همزال  هک  لدـع »  » و قح »  » تموکح روهظ  هب  دـیما  ینعی  راظتنا ،»  » هلئـسم هک  يروط  هب  . (1) دوب نیتسار  هعیـش  کی  شنیب 
وا و ناـیم  يزور  هک  ییاـهوگوتفگ  زا  اـنعم  نیا  .داد  یم  لیکـشت  ار  وا  يرکف  هاـگیاپ  دوب ، دوجوم  رگ  متـس  تموـکح  ّتیعورـشم 
( سابع ینب   ) ام هرابرد  امـش  نایاوشیپ  هچ  نآ  هنوگچ  تفگ : شرـسپ  هب  نیطقی  يزور  .ددرگ  یم  نشور  یبوخ  هب  داد ، خر  شردـپ 

یلمع هدـش ، هتفگ  امـش ) دوعوم  تموکح  يزوریپ  نایعیـش و   ) امـش هراـبرد  هچ  نآ  یلو  دـش ، یلمع  همه  دـنا ، هدرک  ییوـگ  شیپ 
؟ تسا هدیدرگن 

اهتنم تسا ، يدحاو  عبنم  زا  هدش ، هتفگ  ام  امش و  هرابرد  هچ  نآ  داد : خساپ  یلع 

465 ص : 

هعیش رصاعم  هتشذگ و  گرزب  نادنمـشناد  زا  یـضعب  هدومن و  یفرعم  هعیـش  ار  یلع  ردپ  نیطقی  دوخ ، تسرهف  رد  میدن  نبا  [ 1 - ] 1
تـسا هدوبن  هعیـش  یلع  ردپ  هک  دنا  هدومن  تباث  رـصاعم  ناققحم  زا  یخرب  یلو  دنا ، هدرک  لقن  ذخأم ، رکذ  نودب  ار ، وا  نانخـس  زین 

(. ص 90 ج7 ، لاجرلا ، سوماق  یقت ، دمحم  يرتست ، )
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هک دیدید  تسا و  هدش  ییوگ  شیپ  ماهبا  نودب  ینشور و  اب  امش  هرابرد  تهج  نیا  زا  تسا ، رـضاح  نامز  رد  امـش  تموکح  نوچ 
ام نایاوشیپ  رگا  و  میراد ، ار  نآ  يوزرآ  دیما و  ام  تسا ، هدیسرن  ام  دوعوم  تموکح  تقو  زونه  نوچ  یلو  دمآرد ، بآ  زا  تسرد 

هطساو هب   ) اه لد  اسب  هچ  دوب ، دهاوخ  لاس  دصیس  ای  تسیود  زا  سپ  ًالثم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نادناخ  تموکح  دنتفگ : یم 
راوتـسا مدرم  دیما  هک  نیا  يارب   ) یلو دش ، یم  هتـساک  نآ  هب  تبـسن  مدرم  نامیا  زا  دیدرگ و  یم  تخـس  تدـم ) نیا  ندوب  ینالوط 

، هتخاس راودیما  ار  مدرم  رذگهر  نیا  زا  دیـسر و  دهاوخ  يدوز  نیمه  هب  دـنا : هتفگ  هدرکن ) نییعت  ار  نآ  تقو   ) ام نایاوشیپ  ددرگ )
(1) .دنا هدومن  یفرعم  کیدزن  ار  ماما  روهظ  جرف و 

.ددرگ یم  نشور  یبوخ  هب  نوراه  تموکح  هاگتسد  رد  نیطقی  نب  یلع  ندیسر  تردق  هب  تیمها  قباوس ، نیا  هب  هجوت  اب 

ماما طورشم  تقفاوم 

، دیامن افعتـسا  تساوخ  راب  نیدنچ  زین  اهدـعب  . (2) تفریذـپ ار  نوراه  ترازو  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  تقفاوم  اـب  نیطقی  نب  یلع 
(3) .درک فرصنم  میمصت  نیا  زا  ار  وا  ماما  یلو 

ماما .دوب  نانآ  يّرـس  تضهن  هب  کمک  نایعیـش و  قوقح  لام و  ناـج و  ظـفح  بصنم ، نیا  يدـصت  هب  یلع  قیوشت  زا  ماـما  فدـه 
؟ دنمادک اه  نآ  دیسرپ : یلع  منک ، نیمضت  وت  يارب  ار  زیچ  هس  ات  نک  نیمضت  ار  زیچ  کی  دومرف : يو  هب  مالسلا ) هیلع  ) مظاک

: هک تسا  نیا  منک  یم  نیمضت  وت  يارب  هک  يزیچ  هس  دومرف : ماما 

.يوشن هتشک  نمشد ) تسد  هبو   ) ریشمش اب  زگره  . 1

466 ص : 

نیع يزور  اریز  دوب ، هتخومآ  متفه  ياوشیپ  زا  ار  اـنعم  نیا  نیطقی  نب  یلع  ص 295 . هبیغلا ، باتک  بنیز ، یبا  نبا  یناـمعن ، [ 1 - ] 1
(. عیارشلا للع  زا  لقن  هب  یقرواپ ، ص 296 ، باتک ، نامه  ینامعن ،  ) داد ار  خساپ  نیمه  ماما  و  دیسرپ ، ترضح  نآ  زا  ار  لاؤس  نیا 

ص433. يوفطصم ، نسح  قیقحت : لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  یسوط ، [ 2 - ] 2
ص 158. ج48 ، راونألاراحب ، یسلجم ، [ 3 - ] 3
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.يدرگن تسدیهت  زگره  . 2

.يوشن ینادنز  تقوچیه  . 3

، دـشاب هتـشاد  يزاین  يراک و  ره  درک ، هعجارم  وت  هب  ام  نایعیـش  زا  یکی  تقو  ره  هک  تسا  نیا  ینک  نمـضت  دـیاب  وت  هچ  نآ  اـما  و 
.يوش لئاق  مارتحا  تزع و  وا  يارب  یهدب و  ماجنا 

(1) .دومن نیمضت  ار  الاب  طئارش  زین  ماما  درک ، لوبق  نیطقی  رسپ 

ار اه  یگتسکش  وت ، هلیسوهب  دنوادخ  تسا  دیما  و  تسا ، وت  هعیش )  ) ناردارب تزع  هیام  وت ، ماقم  دومرف : اهوگوتفگ  نیا  نمـض  ماما 
.دزاس شوماخ  ار  نافلاخم  هنتف  شتآ  ناربج و 

نئمطم یهاگ  هانپ  راوتـسا و  يژد  دوب ، تمـس  نیا  راد  هدـهع  هک  یتدـم  مامت  رد  دوب و  رادافو  دوخ  نامیپ  هب  نیطقی  نب  یلع  يراـب 
رثؤم یشقن  نایعیش ، لالقتسا  تایح و  ظفح  يارب  مزال  تارابتعا  نیمأت  رد  راوشد ، طئارش  نآ  رد  تفر و  یم  رامش  هب  نایعیـش  يارب 

.درک یم  افیا 

كانرطخ يّرس  تیرومأم  کی 

، كانرطخ ساسح و  طئارش  رد  یهاگ  داتـسرف و  یم  متفه  ياوشیپ  روضح  هب  ار  دوخ  لاوما  سمخ »  » يّرـس روط  هب  نیطقی  نب  یلع 
همان لاوما و  درک و  راضحا  ار  ام  نیطقی  نب  یلع  يزور  هک  دننک  یم  لقن  وا  نارای  زا  رفن  ود  .داتسرف  یم  ترـضح  نآ  يارب  یلاوما 

( مالـسلا هیلع  ) نسحلا یبا  ماما  هب  ار  اـه  هماـن  لاوما و  نیا  دـیورب و  ههاریب  زا  دـیرخب و  يراوس  بکرم  ود  تفگ : داد و  اـم  هب  ییاـه 
.دوشن هاگآ  امش  عضو  زا  یسک  هک  يروط  هب  دیناسرب ، مظاک ) ترضح  )

هب هک  نآ  ات  میدرک  تکرح  ههاریب  زا  میدومن و  هیهت  هار  هشوت  میدیرخ و  يراوس  بکرم  میدمآ و  هفوک  هب  دنیوگ : یم  رفن  ود  نیا 
میدیسر و هَمَّرلا » ُنطب   » نیمزرس

467 ص : 

ص 433. باتک ، نامه  یسوط ، ص 136 ; باتک ، نامه  یسلجم ، [ 1 - ] 1
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، رگید یـصخش  هارمه  يا  هراوس  ماگنه  نیا  رد  .میتسـشن  اذـغ  فرـص  يارب  میتشاذـگ و  هفولع  اه  نآ  يارب  میتسب و  ار  ناـیاپراهچ 
لیوحت ار  اه  همان  لاوما و  میدرک و  مالس  هتساخرب  اج  زا  تسا ! مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  میدید  دش ، کیدزن  یتقو  .دیدرگ  نایامن 

.تسا امش  ياه  همان  باوج  اه  نیا  دومرف : داد و  ام  هب  دروآ و  نوریب  ار  ییاه  همان  ماما  ماگنه  نیا  رد  میداد ،

.مییامن هیهت  هشوت  مه  مینک و  ترایز  ار  ربمایپ  مه  ات  میورب  هنیدم  هب  دییامرف  هزاجا  رگا  تسا ، هدش  مامت  ام  هشوت  اذغ و  میتفگ :

ات ار  امـش  نیا  دومرف : درک و  ور  ریز و  تسد  اـب  ار  نآ  میدروآ ، نوریب  ار  هشوت  دـیروایب ، هدـنام  یقاـب  امـش  هشوت  زا  هچ  نآ  دومرف :
.دناسر یم  هفوک 

(1) .دیدرگرب ادخ  هانپ  رد  کنیا  دیدید ، ار  ربمایپ  عقاو ) رد   ) امش دومرف : دادن و  صیخشت  حالص  هنیدم  هب  ار  ام  نتفر  ماما 

نایعیش يداصتقا  هینب  تیوقت 

فده دربشیپ  تهج  دوخ ، ياهورین  يدنب  لکـش  یهدنامزاس و  يارب  دـنراد ، یکرتشم  فدـه  هک  یهورگ  تیعمج و  ره  کش  یب 
رب زین  نایعیش  .ددرگ  یم  جلف  یشبنج  تیلاعف و  هنوگره  یلام ، دیاوع  عطق  تروص  رد  هچ ; دنراد ، یلام  عبانم  هب  زاین  كرتشم ، ياه 

راودا رد  یلو  دـندوب ، یلام  هناوتـشپ  دـنمزاین  هراومه  دوخ ، سدـقم  ياه  نامرآ  بیقعت  تایح و  همادا  يارب  یلک ، لصا  نیا  ساـسا 
فیعـضت روظنم  هب  تقو ، ياه  تموکح  دندرب و  یمرـس  هب  يداصتقا  راشف  رد  هراومه  نانآ ، زرابم  ياهورین  هژیوهب  خـیرات  فلتخم 

.دنداد یم  رارق  يداصتقا  راشف  رد  نوگانوگ  ياه  هار  زا  ار  نانآ  ًابلاغ  نانآ ، ياهورین 

يداصتقا فیعـضت  نآ  زا  فدـه  تشاد و  یـسایس  هزیگنا  هک  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  زا  كدـف »  » نتفرگ رب  هوالع  هنیمز  نیا  رد 
، دوب مشاه  ینب  و  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما عضوم 

468 ص : 

ص 436 437. باتک ، نامه  یسوط ، [ 1 - ] 1
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.دوب مشاه  ینب  هژیو  هب  نایعیـش ، لابق  رد  هیواعم  شور  اه  نآ  زا  یکی  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  مالـسا  خـیرات  رد  یناوارف  ياه  هنومن 
، دش لسوتم  نآ  هب  دیزی ، يدهعیلو  يارب  مالـسلا ») هیلع  ) یلع نب  نیـسح   » زا تعیب  ذخا  روظنم  هب  هیواعم  هک  ییاه  کیتکات  زا  یکی 

راشف ریز  ار  وا  هلیـسونیدب  ات  دوب  هنیدم  هب  يو  رفـس  نایرج  رد  لاملا  تیب  زا  مشاه  ینب  هب  هیطع  هنوگره  تخادرپ  زا  يو  يراددوخ 
(1) .دنک تعیب  هب  راداو  هتشاذگ 

يزاس جـلف  یگنـسرگ و  لیمحت  هایـس  هماـنرب  روصنم  دوب  یـسابع ) هفیلخ  نیمود  « ) روصنم رفعج  وبا   » يداـصتقا راـشف  رگید ، هنومن 
دنشاب و وا  هب  یکتم  هنسرگ و  دنمزاین و  مدرم ، هک  دوب  نیا  وا  فده  تشاذگ و  ارجا  هب  يا  هدرتسگ  عیـسو و  حطـس  رد  ار  يداصتقا 

روضح رد  يزور  وا  .دنـشاب  هتـشادن  ار  یعاـمتجا  گرزب  لـئاسم  رد  هشیدـنا  لاـجم  هدوب ، دوـخ  مکـش  ندرک  ریـس  رکف  رد  هشیمه 
نیـشن رداچ  ياه  برع  : » درک نایب  نینچ  مدرم  نتـشاد  هگن  هنـسرگ  زا  ار  دوخ  هزیگنا  يا  هدننز  نحل  اب  نایرابرد  صاوخ  زا  یعمج 

(2) «!! دیایب وت  لابند  نان  عمط  هب  ات  راد  هگن  هنسرگ  ار  دوخ  گس  هک : دنا  هتفگ  بوخ  دوخ ، لثملا  برض  رد 

رگمتـس يافلخ  اب  هزرابم  گنهاشیپ  ماگـشیپ و  هشیمه  نانآ  اریز  دوب ، همه  زا  شیب  نایولع  نایعیـش و  مهـس  يداصتقا  راـشف  نیا  رد 
.دندوب

ینارسوه هار  رد  نآ  فرص  ناناملسم و  لاملا  تیب  هضبق  اب  اریز ا و  دوبن ، انثتسم  یلک  همانرب  نیا  زا  زین  نوراه  تفالخ  نارود  يراب 
هار نیا  زا  دوب و  هدرک  مورحم  دوخ  عورـشم  قوقح  زا  ار  نایعیـش  شناـیفارطا ، دوـخ و  ياـه  یتـسرپ  لـمجت  اـه و  یـسوهلاوب  اـه و 

.درک یم  فیعضت  ار  نانآ  ياهورین 

هدومن و بلج  ار  نوراه  دامتعا  هعیـش ، نافلاخم  ياه  ینکـشراک  مغر  هب  هک  متفه  ياوشیپ  یمیمـص  رادافو و  راـی  نیطقی ، نب  یلع 
زا هدافتسا  اب  تشاد و  هجوت  یبوخ  هب  بلطم  نیا  هب  دوب ، هتفرگ  هدهع  هب  یمالسا  روانهپ  روشک  رد  ار  وا  ترازو 

469 ص : 

ص 191. ج 1 ، هسایسلا ، همامإلا و  هبیتق ، نبا  ص 551 ; ج 3 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  [ 1 - ] 1
.میا هدرک  ثحب  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  یناگدنز  شخب  رد  هنیمز  نیا  رد  [ 2 - ] 2
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ندناسر نایعیش و  یلام  هینب  تیوقت  رد  ًاصوصخم  دیزرویمن ; غیرد  نایعیش  زا  ینابیتشپ  تیامحرد و  یـششوکره  زا  تاناکما ، مامت 
هب  (1)( دـش یم  مهرد  رازه  دصیـس  ات  دـص  رب  غلاب  یهاگ  داد و  یم  لیکـشت  ار  یهجوت  لـباق  غلبم  ًاـعمج  هک   ) دوخ لاوما  سمخ » »

.تسا یمالسا  تموکح  یلام  هناوتشپ  عقاو  رد  سمخ ، هک  میناد  یم  درک و  یم  ششوک  متفه  ياوشیپ 

همان مردـپ  هب  دـمآ ، یم  شیپ  هک  یمهم  راک  ره  ای  تشاد  مزال  يزیچره  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  دـیوگ : یم  نیطقی  نب  یلع  رـسپ 
ماجنا مکح » نب  ماشه   » هلیـسوهب ار  راک  نیا  یلو  هدـب ، ماجنا  ار  راک  نـالف  اـی  نک  يرادـیرخ  نم  يارب  ار  زیچ  نـالف  هک  تشون  یم 

(2  . ) دوب ساسح  مهم و  دراوم  رد  طقف  ماشه ، يراکمه  دیق  و  هدب ،

دینیب یم  ارم  لاح  عضو و  ایآ  تفگ : هدومن  هوکش  ماما  هب  دوخ  عضو  زا  یلع  دومن ، قارع  هب  مالسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  هک  يرفس  رد 
دراد نارگمتـس  نایمرد  یبوبحم  نادرم  دـنوادخ  دومرف : ماما  مراد )؟ راک  رـس و  یمدرم  هچ  اب  هتفرگ و  رارق  یهاگتـسد  هچ  رد  هک  )

(2) .ییادخ بوبحم  نادرم  نآ  زا  وت  دنک و  یم  تیامح  دوخ  بوخ  ناگدنب  زا  نانآ  هلیسوهب  هک 

يریزگان رگا  دومرف : ماما  دومن ، فیلکت  بسک  مالـسلا ) هیلع  ) متفه ياوشیپ  زا  سابع ، ینب  اب  يراکمه  درومرد  یلع ، هک  رگید  راب 
.شاب نایعیش  لاوما  بظاوم  یهدب  ماجنا  ار  راک  نیا 

یلو درک ، یم  لوـصو  نایعیـش  زا  رهاـظ  بسحرب  ار  یتـلود  تاـیلام  لـصا ، نیمه  يور  و  تفریذـپ ، ار  ماـما  ناـمرف  نیطقی  نب  یلع 
نآ تاررقم  تیاعر  هک  دوبن  یمالسا  تموکح  کی  نوراه  تموکح  هک  دوب  نیا  نآ  تلع  و  ( 4  ) دومن یم  درتسم  نانآ  هب  هنایفخم 
وا روتسد  هب  نیطقی  رـسپ  هک  دوب  ( مالـسلا هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  نآ  زا  ادخ  فرط  زا  تیالو  تموکح و  .دشاب  بجاو  ناناملـسم  رب 

.درک یم  درتسم  ار  نایعیش  لاوما 

470 ص : 

ص 269. نامه ،  . 2 ص 434 . باتک ، نامه  یسوط ، [ 1 - ] 1
ص 158. ج48 ، باتک ، نامه  یسلجم ،  . 4 ص 433 . باتک ، نامه  یسوط ، [ 2 - ] 2
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ّجح باّوُن 

یم ادـخ  هناخ  ترایز  هب  دوخ ، فرط  زا  تباین  هب  ار  يا  هدـع  هلاس  همه  هک  تسا  نیا  خـیرات ، رد  نیطقی  نب  یلع  تاراختفا  زا  یکی 
ای رب 250 و  غلاب  یهاگ  رفن و  رب 150  غلاب  لاس  رد  هدع  نیا  دادـعت  . (1) تخادرپ یم  مهرد  رازه  تسیب  ات  هد  مادکره  هب  داتـسرف و 

(2) .دش یم  رفن   300

نیطقی نب  یلع  هژیو  ییاسراپ  نامیا و  رادومن  کش  یب  مالـسا ، نییآ  رد  جـح  لمع  صاخ  تلیـضف  تیمها و  هب  هجوت  اب  لمع ، نیا 
، هتخادرپ یم  نانآ  هب  یلع  هک  یتفگنه  غلابم  هب  شرگن  اب  زین  هدع و  نیا  هجوت  لباق  دادعت  نتفرگ  رظن  رد  اب  یلو  دور ، یم  رامـش  هب 

.دنک یم  ادیپ  يرت  شیب  قمع  هلئسم ،

غلبم و  لاس ، رد  رفن  ار 200  نانآ  دادـعت  ًالثم  میریگب و  نیگنایم  دـش ، یم  تخادرپ  اه  نآ  هب  هک  یغلبم  جـح و  نابیان  هورگ  زا  رگا 
.دهد یم  لیکشت  ار  مهرد  نویلیم  ود  دودح  رد  یغلبم  ًاعمج  میریگب ، مهرد  رازه  هد  ار  یتخادرپ 

ياه هنیزه  دازام  زا  نیطقی و  نب  یلع  هنایلاس  جراخم  زا  يا  هشوگ  ًاملـسم  دـش ، یم  تخادرپ  لاـس  ره  هک  غلبم  نیا  رگید ، فرط  زا 
.تسا هدوب  اه  نیا  لاثما  اه و  ششخب  یبحتسم و  تاقدص  ریاس  سمخ و  تاکز و  لثم  یلام  قوقح  تخادرپ  هدنامیقاب  يراج و 

؟ دهدب ار  غلابم  نیا  فافک  ات  دشاب  تسیاب  یم  رادقم  هچ  نیطقی  نب  یلع  دیاوع  عمج  یبیرقت ، باسح  نیا  اب 

فیطل هتکن  وا  .تسا  هدرک  ادیپ  هجوت  هلئسم  نیا  هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  یئاهب » خیش  موحرم   » ًارهاظ هعیـش  نادنمـشناد  نایم  رد 
هب ار  ناناملـسم  لاملا  تیب  جارخ و  رد  فرـصت  هزاجا  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  منک  یم  نامگ  دـنک : یم  ناـیب  نینچ  ار  بلطم  نیا 

نایعیش هب  جح ، ترجا  ناونع  هب  لاوما ، نیا  زا  یلع  دوب و  هداد  نیطقی  نب  یلع 

471 ص : 

قرف دارفا  تیعقوم  تیصخش و  بسحرب  ایوگ  تسا ، هدش  لقن  زین  نیا  زا  رتمک  هک  غلبم  نیا  ص434 . باتک ، نامه  یسوط ، [ 1 - ] 1
.تسا هدرک  یم 

ص437 و434. باتک ، نامه  یسوط ، [ 2 - ] 2
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همانرب کی  عقاو  رد  جـح ، باون  مازعا  لمع  نیارباـنب  . (1) دهدـن نافلاخم  تسد  هب  ضارتعا  داریا و  يارب  يا  هناـهب  اـت  تخادرپ  یم 
.دومن یم  تیوقت  ار  نایعیش  يداصتقا  هینب  راک ، نیا  ششوپ  ریز  یلع ، دوب و  مظنم  هدش و  باسح 

ییحی نب  هللادـبع   » و جاـجح » نب  نمحرلادـبع   » لـثم یگرزب  ياـه  تیـصخش  جـح ، باوـن  ناـیم  رد  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  دـیؤم 
زا مورحم  تموـکح و  هاگتـسد  دورطم  ًاـعبط  دـندوب و  ماـما  هقـالع  دروـم  صاـخ و  ناراـی  زا  هک  دـندروخ  یم  مشچ  هب   (2)« یلهاک

(3)! ایازم

هرگنک رد  ناـنآ ، ناـگرزب  صوـصخ  هب  نایعیـش  نداد  تکرـش  دـسر ، یم  رظن  هب  نیطقی  نب  یلع  هماـنرب  نیا  رد  هـک  يرگید  هـتکن 
یعیـش یگنهرف  جوم  کی  دنزادرپب و  رگید  ياه  هقرف  اب  هرظانم  ثحب و  هعیـش و  هرهچ  یفرعم  هب  رذگهر  نیا  زا  ات  دوب  جـح  گرزب 

.دنروآ دوجو  هب 

! راد هگن  ار  سابل  نیا 

رثا رد  راب  نیدـنچ  دوب و  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماـما  غیرد  یب  تیاـمح  دـییأت و  دروم  هراومه  تامدـخ ، نیا  وترپ  رد  نیطقی  نب  یلع 
هک تفای  ییاهر  یعطق  رطخ  زا  ماما  ریبدت 

472 ص : 

ص317. ج2 ، لاقملا ، حیقنت  یناقمام ، [ 1 - ] 1
كاپ ياه  تیصخش  زا  دوب ، هدرب  اه  هرهب  زین  مالسلا ) امهیلع  ) مظاک ماما  قداص و  ماما  رضحم  زا  هک  جاجح  نب  نمحرلادبع  [ 2 - ] 2

مشش ماما  لاقملا ص 141  حیقنت  هللادبع ، یناقمام ، ص65 ، هعیشلا ، یفنصم  ءامسا  تسرهف  یشاجن ،  ) دوب هعیش  زاتمم  هتـسجرب و  و 
، هعیـش لاـجر  ناـیم  رد  مراد  تسود  نم  اریز  زادرپـب ، یملع  ثحب  وگوتفگ و  هب  هنیدـم  مدرم  اـب  نمحرلادـبع  يا  دوـمرف : یم  وا  هب 
زا زین  یلهاـک  ییحی  نب  هللادـبع  ص 442 .) باتک ، ناـمه  یـسوط ، ص447 ; ج1 ، هاورلا ، عماـج  یلیبدرا ،  ) دنـشاب وت  لـثم  يدارفا 

شرافس نیطقی  نب  یلع  هب  وا  درومرد  اهراب  ماما  هک  يروط  هب  دوب ، رادروخرب  مالسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  رضحم  رد  یـصاخ  ّتیعقوم 
! میاـمن نیمـضت  وت  يارب  ار  تشهب  اـت  نک  نیمـضت  ار  وا  هداوناـخ  یلهاـک و  هاـفر  نیمأـت  دومرف ، يو  هب  يزور  هک  ناـنچ  دومن ، یم 

رخآ ات  ار  وا  ناشیوخ  هداوناخ و  دارفا  یلهاک و  یگدـنز  تهجره  زا  ماـما  روتـسد  قبط  زین  یلع  ص 402 .) باتک ، نامه  یـسوط ، )
(. ص 448 باتک ، نامه  یسوط ،  ) .هداد رارق  شیوخ  غیرد  یب  تیامح  لفکت و  ششوپ  ریز  ار  وا  هدرک  نیمأت  يو  رمع 

ص 435. باتک ، نامه  یسوط ، [ 3 - ] 3
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: تسا هدوب  نینچ  اه  نآ  زا  یکی 

عون زا  تفبرز  گنر  یکـشم  زخ  سابل  کی  اه  نآ  نایم  رد  هک  دیـشخب  یلع  هب  تعلخ  ناونع  هب  سابل  يدادـعت  نوراه  لاـس  کـی 
هیلع ) مظاک ماما  هب  دوب ، اه  نآ  ءزج  زین  تفبرز  تمیقنارگ  سابل  هک  ار  اه  سابل  نآ  رثکا  یلع  .دروخ  یم  مشچ  هب  افلخ  هژیو  ساـبل 

.داتسرف ماما  رضحم  هب  دوب ، هدرک  هدامآ  سمخ »  » ناونع هب  لومعم  قبط  ًالبق  هک  زین  ار  یلاوما  اه  سابل  هارمه  درک و  ادها  مالسلا )

هگن ار  سابل  نیا  تشون : يا  همان  یط  و  داتسرف ، سپ  ار  صوصخم  سابل  کی  نآ  یلو  تفریذپ ، ار  اه  سابل  لاوما و  همه  ترـضح 
.دروخ یم  تدرد  هب  دیآ  یم  شیپ  تیارب  هک  يا  هثداح  رد  اریز  هدم ، تسد  زا  راد و 

هب ار  دوخ  صاخ  نارازگ  تمدـخ  زا  یکی  يو  يزور  ًاقافتا  .درک  ظفح  ار  نآ  یلو  دـشن ، هاگآ  سابل  نآ  در  زار  زا  نیطقی  نب  یلع 
لاوما و و  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  اب  یلع  طابترا  زا  هک  صخـش  نآ  .درک  رانکرب  راـک  زا  هیبنت و  هفیظو ، ماـجنا  رد  یهاـتوک  تلع 

نب یسوم  تماما  هب  دقتعم  وا  تفگ : درک و  تیاعس  نوراه  دزن  یلع  زا  تشاد ، یهاگآ  داتـسرف ، یم  ترـضح  يارب  وا  هک  ییایاده 
.دتسرف یم  وا  يارب  ار  دوخ  لاوما  سمخ  هلاس  ره  تسا و  رفعج 

نب یسوم  هب  دوب ، هدرک  ادها  وا  هب  خیرات  نالف  رد  هفیلخ  هک  ار  یـصوصخم  سابل  تفگ : دروآ و  هاوگ  ار  اه  سابل  ناتـساد  هاگ  نآ 
وت ياعدا  رگا  مروایب و  تسد  هب  دیاب  ار  نایرج  تقیقح  تفگ : دش و  نیگمشخ  تخس  ربخ  نیا  ندینش  زا  نوراه  .تسا  هداد  رفعج 
رد ار  نآ  تفگ : يو  .دومن  شـسرپ  سابل  نآ  زا  درک و  راضحا  ار  یلع  هلـصافالب  هاگ  نآ  .تخیر  مهاوخ  ار  وا  نوخ  دـشاب  تسار 

.تسا ظوفحم  نونکا  ما و  هتشاذگ  هچقب  کی 

! روایب ار  نآ  ًاروف  تفگ : نوراه 

ریگب و راد  قودنص  زا  ار  نآ  دیلک  ورب و  ام  هناخ  قاطا  نالف  هب  تفگ : داتـسرف و  ار  دوخ  نارازگ  تمدخ  زا  یکی  اروف  نیطقی  رـسپ 
نالف رد  سپس  نک و  زاب  ار  قاطا  رد 

473 ص : 
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.روایب اج  نیا  هب  دراد  هک  يرهم  نامه  اب  تسا  نآ  لخاد  رد  هک  ار  يا  هچقب  نک و  زاب  ار  قودنص 

…

ار نآ  رهم  داد  روتسد  نوراه  .داهن  نوراه  ربارب  رد  دروآ و  دوب  هدش  رهم  ًالبق  هک  لکـش  نامه  هب  ار  سابل  مالغ ، هک  دیـشکن  یلوط 
! تسا هدنام  یقاب  هدش  ات  ًانیع  هک  تسا  سابل  نامه  دید  دندرک  زاب  ار  هچقب  هک  یتقو  .دننک  زاب  ار  نآرس  دننکشب و 

نآو درک ، مهاوخن  رواب  وت  هرابرد  ار  يا  هدننک  تیاعـس  چـیه  نخـس  زگره  نیا  زا  دـعب  تفگ : یلع  هب  تسـشن و  ورف  نوراه  مشخ 
(1)! دندرک هیبنت  تخس  ار  هدننک  تیاعس  صخش  دنداد و  وا  هب  يا  هدنزرا  هزیاج  داد  روتسد  هاگ 

نوراه تموکح  اب  متفه  ماما  یفنم  تازرابم 

ور تسکش  اب  مشاه  ینب  نایولع و  بوانتم  یپرد و  یپ  هناحلـسم  ياه  مایق  نوراه ، روصنم و  تموکح  نامز  رد  تشذگ : هک  نانچ 
هنوگره طیارـش ، نآ  رد  هک  دش  تباث  ًالمع  نانآ ، رادـفرط  ياهورین  تسکـش  اه و  تضهن  نیا  ناربهر  تداهـش  اب  دـیدرگ و  ور  هب 

تـسد زا  متفه  ياوشیپ  رظن  نیا  زا  .درک  بیقعت  يرگید  قیرط  زا  ار  هزرابم  دیاب  تسا و  تسکـش  هب  موکحم  هناحلـسم  داح و  مادقا 
یـسابع و تموکح  دیلپ  تیهام  یفرعم  راکفا ، يرادـیب  دارفا ، یگدـنزاس  هب  اهنت  دوب و  هدیـشوپ  مشچ  دـنت  داح و  تامادـقا  هب  ندز 

.تخادرپ یم  هعماج  رد  عیشت  راکفا  رت  شیب  هچ  ره  شرتسگ 

هاگتسد اب  نایعیش  يرایمه  عون  ره  يراکمه و  میرحت  ار  نوراه  تموکح  اب  هزرابم  ياه  هار  زا  یکی  هک  دوب  همانرب  نیمه  ساسا  رب 
، یتبسانم ره  رد  ماما  نیا ، رب  هوالع  .درک  یم  خیبوت  دندوب ، طابترا  رد  اه  نآ  اب  هک  ار  یناسک  تسناد و  یم  مکاح 

474 ص : 

نبا ص 218 ; همهملا ، لوـصفلا  یکلاـم ، غاّبـص  نبا  ص 150 ; راـصبألا ، رون  یجنلبـش ، ص 293 ; داـشرإلا ، دـیفم ، خیـش  [ 1 - ] 1
ص 289. ج4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآرهش ،
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عومجم .درک  یم  ذاختا  هناضرتعم  عضوم  فلتخم ، ياه  هویش  اب  هدرک  یفرعم  عورشمان  ار  نوراه  تموکح  میقتسم ، ریغ  تروص  هب 
تموکح دناد و  یم  ناناملـسم  یقیقح  ياوشیپ  ار  دوخ  وا  هک  تشاذـگ  یمن  یقاب  یـسک  يارب  کش  ياج  ماما  تامادـقا  هنوگ  نیا 

یم مرتحم  ناگدـنناوخ  رظن  زا  ار  ماما  یفنم  هزراـبم  زا  ییاـه  هنومن  اـج  نیا  رد  کـنیا  .دسانـش  یم  نابـصاغ  تموکح  ار  نایـسابع 
: مینارذگ

! عونمم نوراه  اب  يراکمه  . 1

رادرتـش و  ) (1) لاّـمج ناوفـص  عنم  ( مالـسلا هیلع  ) متفه ماـما  هیحاـن  زا  نوراـه  تموکح  اـب  يراـکمه  میرحت  ياـه  هنوـمن  زا  .فـلا 
، دوخ رتش  ناوراک  اب  هک  تسا  هتـسب  دادرارق  نوراه  اب  ناوفـص  هک  دیـسر  شرازگ  ماما  هب  .تسا  نوراه  اب  يراکمه  زا  یچناوراک )
رد ار  وا  راک  درک و  یهن  نوراه  اب  يراکمه  زا  ار  وا  ماما  .دریگب  هدـهع  هب  جـح ، هب  ار  نوراه  رفـس  بابـسا  لئاسو و  لـقن  لـمح و 

نوراه اب  يراکمه  یعون  هب  ناوفـص  راک  نیا  اریز  داد ، رارق  داقتنا  دروم  هکم  هب  وا  هارمه  ناوراک  نوراه و  لقن  لمح و  رارق  دروم 
.دوب وا  تموکح  هب  نداد  تیعورشم  و 

زج تسا  ابیز  وکین و  وت  ياهراک  همه  ناوفـص ! يا  دومرف : وا  هب  ترـضح  نآ  دیـسر  ماما  تمدـخ  ناوفـص  هک  هاـگ  نآ  ور ، نیا  زا 
دنگوـس ادـخ  هب  تفگ : .یهد  یم  هیارک  نوراـه  هب  ار  تیاـهرتش  هک  نیا  دوـمرف : تسیچ ؟ نآ  موـش  تیادـف  تفگ : وا  .راـک  کـی 

نم دوخ  ما ، هدرک  ار  راک  نیا  جح  رفس  يارب  اهنت  هکلب  ما ، هدادن  هیارک  يو  هب  دیـص  وهل و  یتسمرـس و  یـشایع و  يارب  ار  میاهرتش 
رارق ای  دنا  هداد  ار  وت  هیارک  ایآ  دومرف : ماما  .متسرف  یم  وا  اب  ار  مناراک  تمدخ  هکلب  مور  یمن  اه  نآ  هارمه  هب  مه 

475 ص : 

زا وا  ص 121 ) ج9 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم   ) دشاب یم  هعیـش  ناثدحم  ناگرزب  زا  یفوک ، يدـسا  لامج  نارهم  نب  ناوفـص  [ 1 - ] 1
باتک ج2 ، یفاک ، لوصا  ك.ر :  ) تسا هدرک  لقن  یتایاور  ماما  ود  نیا  زا  دوب و  مالسلا ) امهیلع  ) مظاک ماما  قداص و  ماما  نادرگاش 

;4 ثیدـح ًاباستحا ، مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا راز  نم  یف  ، 57 باب تارایزلا ، لـماک  ; 5 ثیدـح ءاضقلاب ، اضرلا  باب  رفکلاو ، ناـمیإلا 
وا و ناکیدزن  زا  و  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  باحـصا  ناگرزب  زا  ار  وا  دیفم  خیـش  ثیدح 890 .) ص 262 ، ج5 ، ماکحألا ، بیذهت 

(. ص 216 ج2 ، داشرإلا ،  ) تسا هدرمش  دامتعا  دروم  هتسیاش و  ياهقف  زا  زار و  لها 
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ياضقنا ات  اه  نآ  يراد  تسود  ایآ  دومرف : ماما  دنهدب ، رفـس  نایاپ  زا  دعب  تسا  رارق  متفگ : دنهدب ؟ رفـس  زا  تشگزاب  زا  سپ  تسا 
یم رارق  نانآ  فص  رد  دننامب  هدنز  اه  نآ  دهاوخب  سک  ره  دومرف : .يرآ  متفگ : دننامب ؟ هدـنز  تنارتش ، نداد  سپ  هیارک و  تدـم 

.متخورف ار  دوخ  نارتـش  یماـمت  متفر و  نآ  زا  سپ  دـیوگ : یم  ناوفـص  .دوـش  یم  منهج  لـخاد  دـشاب ، اـه  نآ  زا  سک  ره  دریگ و 
نامالغ ما ، هدش  ریپ  نم  متفگ : ارچ ؟ تفگ : يرآ ، متفگ : يا ؟ هتخورف  ار  تنارتش  مدینـش  تفگ  تساوخ و  ارم  دـش  رادربخ  نوراه 

هچ هراـشا  هب  مناد  یم  زگره ، زگره ، تفگ : نوراـه  .دـننک  یمن  یگدیـسر  راـک  نیا  هب  دـیاب ، هک  هنوگ  نآ  مه  مناراـک  تمدـخ  و 
نوراه راک ،!؟ هچ  رفعج  نب  یـسوم  اـب  ارم  متفگ  .تسا  هتـشاداو  راـک  نیا  هب  ار  وت  رفعج  نب  یـسوم  .يا  هتخورف  ار  تنارتش  یـسک 

(1)! متشک یم  ار  وت  دوبن ، وت  اب  تبحم  افص و  رطاخ  هب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  راذگب ، ار  اه  فرح  نیا  تفگ 

یکی « ) هملـس یبا  نب  دایز   » شهوکن عنم و  تسا  ینوراه  رگمتـس  تموکح  اب  متفه  ماما  یفنم  هزرابم  رگنایب  هک  يرگید  دروم  .ب 
ماما تمدخ  دـیوگ : یم  هملـس  یبا  نب  دایز  .تسا  نوراه  تلود  رد  تمدـخ  زا  ترـضح  نآ  طسوت  متفه ،) ياوشیپ  نارای  زا  رگید 
متفگ ارچ ؟ دومرف : .يرآ  متفگ : ینک ؟ یم  راک  تموکح  يارب  دایز ! يا  دومرف : نم  هب  مدیسر ، مالسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  متفه 

زا .منک  كرت  ار  راک  نیا  مناوت  یمن  مداد و  ناسحا  نیا  هب  تداع  ار  اه  نآ  هک  مدرک  یکین  مدرم  هب  يردق  هب  هک  متـسه  يدرم  نم 
متفیب و يدنلب  هوک  يالاب  زا  رگا  دایز  يا  دومرف : نم  هب  ماما  .مرادن  مه  يا  هناوتـشپ  منک و  یتسرپرـس  دـیاب  مه  ار  ما  هداوناخ  یفرط 
اه نآ  اب   ) مراذگب ناش  شرف  يور  اپ  ای  مریگ  هدهع  هب  ار  يراک  اه  نیا  يارب  هک  تسا  نیا  زا  رت  بوبحم  نم  شیپ  موش ، هعطق  هعطق 

عفر رطاخ  هب  رگم  دومرف : .یتروص  هچ  رد  مناد  یمن  مدرگ ، تیادـف  متفگ : تروص ، کـی  رد  رگم  منک ) يراـکمه  دـمآ و  تفر و 
.وا نید  تخادرپ  ای  يریسا ، زا  وا  يدازآ  ای  نمؤم ، کی  زا  هودنا  يراتفرگ و 

476 ص : 

ص 122. ج9 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  یئوخ ،) هللا  تیآ  ; ) ص 440 لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  یسوط ، [ 1 - ] 1

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 495 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_476_1
http://www.ghaemiyeh.com


زور رد  هک  تسا  نـیا  دـنک ، یم  نارگمتـس )  ) ناـنیا راـکمه  يارب  دـنوادخ  هـک  یتـبوقع  نیرتـمک  داـیز ،! يا  دوزفا : ماـما  هاـگ  نآ 
يا .دـناسرب  نایاپ  هب  ار  قئالخ  همه  لامعا  هبـساحم  دـنوادخ  هک  یماـگنه  اـت  دـهد ، یم  رارق  شتآ  زا  يرداـچ  رد  ار  وا  زیخاتـسر ،

دنوادخ دنک ، یفالت  ار  ناملاظ  اب  يراکمه  ات  نک  تمدخ  دوخ  نمؤم  ناردارب  هب  يدش ، یبصنم  يدصتم  نانآ  فرط  زا  رگا  دایز ،!
نانآ امش و  هاگ  نآ  و  دوش ، نانآ  زا  یکی  فرط  زا  یبصنم  يدصتم  هک  امش  زا  یصخش  ره  دایز ! يا  .تسا  اهراتفر  نیا  رظان  دوخ ،

(1) !... یتسه باّذک  و  يا ، هتسب  ام  هب  ار  دوخ  غورد ، هب  وت  دییوگب : وا  هب  درامش ، هب  ناسکی  ار 

لاؤس

دروم ود  نیا  هب  هجوت  اب  هک  دیایب  شیپ  لاؤس  نیا  تشذگ ، نیطقی  نب  یلع  هرابرد  هچ  نآ  رب  يرورم  اب  یمارگ  هدنناوخ  يارب  دـیاش 
نیطقی نب  یلع  هرابرد  ارچ  سپ  درک ، یم  موکحم  ار  رگمتس  هاگتـسد  اب  ندرک  راک  ندرک و  ادیپ  لیامت  يراکمه و  متفه ، ماما  هک 

ار وا  ماما  دنک ، افعتـسا  تساوخ  راب  نیدنچ  هک  اهدـعب  تفریذـپ و  ار  نوراه  يارب  وا  ترازو  یّتح  درک و  دروخرب  يرگید  هنوگ  هب 
ملاظ رب  هیکت  لیامت و  قیداصم  زا  نوراه  نوچ  يرگمتـس  مکاح  تموکح  رد  تارزو  نتفریذـپ  ایآ  درک ؟ فرـصنم  میمـصت  نیا  زا 

: دیامرف یم  هدرک و  یهن  نآ  زا  ادخ  هک  تسین 

دیهاوخن یتسرپرـس  ّیلو و  چـیه  ادـخ  زج  لاـح  نآ  رد  دریگ و  ورف  ار  امـش  شتآ  دوش  یم  بجوـم  هک  دـینکن  ناـملاظ  رب  هیکت  «و 
(2) «. دیوش یمن  يرای  تشاد و 

؟ تسین نارگمتس  زا  تعاطا  یهاوخریخ و  یتسود و  تیاضر و  راهظا  يراکمه و  يانعم  هب  نیا ، ایآ 

477 ص : 

.1 ثیدح مهلامعا ، یف  هل  نذا  نم  طرش  باب  ص 109 ، هشیعملا ، باتک  ج5 ، یفاک ، عورف  ینیلک ، [ 1 - ] 1
(. 113 دوه :  ) نورصنت مث ال  ءایلوأ  نم  هللا  نود  نم  مکل  امو  رانلا  مکسمتف  اوملظ  نیذلا  یلإ  اونکرت  الو  [ 2 - ] 2
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خساپ

ماـما هک  اـج  نآ  اـت   (1) تـسا هدـیهوکن  رگمتـس  ملاـظ و  ندـنام  هدـنز  هب  ندوـب ، یـضار  تاـیاور  تاـیآ و  هاگدـید  زا  دـیدرت  یب 
نوریب يزیچ  هدرک  بیج  رد  تسد  رگمتس  هک  ینامز  رادقم  هب  دورب و  يرگمتس  مکاح  دزن  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) قداص

(2) .تسا هدرک  یهن  ار  نآ  ادخ  هک  هدرک  ملاظ  رب  هیکت  لیم و  دشاب ، یضار  وا  ندوب  هدنز  هب  دشخبب ، وا  هب  دروایب و 

ذوفن بجوم  راک  نیا  اریز  درک ، یمن  تفلاخم  هعیـش  كاپ  هتـسیاش و  لاجر  هلیـسوهب  مهم  بصانم  يدصت  اب  ًائانثتـسا  متفه  ماما  اما 
حرـش رد  هک  دـنریگ  رارق  نانآ  تیامح  رتچ  ریز  نایعیـش  هژیوهب  مدرم  هار ، نیا  زا  دـش  یم  ثعاب  دوب و  تموکح  هاگتـسد  رد  نانآ 
هدرک هراشا  ییانثتـسا  دراوم  هنوگ  نیا  هب  ترـضح ، زینهملـس  یبا  نب  دایز  اب  ماما  يوگوتفگ  ِلیذ  رد  .تشذگ  نیطقی  نب  یلع  لاح 

.تسا

! تسا ناقساف  هناخ  رصق ، نیا  . 2

فارـسا اه و  شاپ  تخیر و  نوراه و  يدادبتـسا  تموکح  ربارب  رد  شنمدازآ  لاجر  زا  دـنچ  ینت  يانثتـسا  هب  زور  نآ  مدرم  هچرگا 
دیـشر ياوران  لامعا  هب  زگره  متفه  ياوشیپ  یلو  دـندوب ، هتـسب  ضارتعا  داقتنا و  زا  بل  دیـشر ، ناـمیخژد  سرت  زا  وا  ياـه  يراـک 

نیا رد  .درک  یم  داقتنا  وا  یمالسا  دض  راتفر  زا  دوب و  نوراه  شور  فلاخم  هراومه  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  .تشاذگ  یمن  هحص 
دروخرب دراوم  زا  یکی  هب  دوش ، نشور  نوراه  هماکدوخ  تموکح  اب  ترـضح  نآ  یفنم  هزرابم  زا  يرگید  هشوگ  هک  نآ  يارب  اـج 

: دوش یم  هراشا  يو  اب  راوگرزب  نآ  حیرص 

478 ص : 

رد ار  یتایاور  تایآ و  نیملاظلا ) یلإ  نوکرلا  باـب  ص367 ، هرشعلا ، باتک  ج72 ،  ) راونالاراحب رد  یـسلجم  همالع  موحرم  [ 1 - ] 1
.تسا هدرک  لقن  هراب  نیا 

یتأـی لـجرلا  وه  لاـق : ...راـنلا  مکـسمتف  اوملظ  نیذـلا  یلإ  اونکرت  ـالو  لـجوزع  هللا  لوق  یف  مالـسلا ) هیلع  ) هللادـبع یبا  نع  [ 2 - ] 2
ناطلـسلا و لمع  باـب  هشیعملا ، باـتک  ج5 ، یفاـک ، عورف  ینیلک ، ، ) هیطعیف هـسیک  یلإ  هدـی  لخدـی  نأ  یلإ  هئاـقب  بـحیف  ناطلـسلا 

(. 12 ثیدح ص 108 ، مهزئاوج ،
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تموکح تردق و  تسم  هک  نوراه  دـش ، دادـغب  رد  نوراه  هوکـش  اب  للجم و  رایـسب  ياه  خاک  زا  یکی  دراو  متفه  ياوشیپ  يزور 
: دیسرپ ربکت  توخن و  اب  هدومن  هراشا  دوخ  رصق  هب  دوب ،

هک نآ  نودـب  ترـضح  دـشکب ! ماـما  خر  هب  ار  دوخ  تردـق  هوکـش و  هک  دوـب  نآ  هلمج  نیا  زا  يو  رظن  تسیک ،؟ ِنآ  زا  رـصق  نیا 
ناـمه تسا ، ناقـساف  هناـخ  هناـخ ، نیا  دومرف : تحارـص  لاـمک  اـب  دوش  لـئاق  وا  قرب  قرز و  رپ  خاـک  يارب  یتیمها  نیرت  کـچوک 
تایآ هب  نامیا  زا  دـنزرویم ، ربکت  قحان  هب  نیمز  يور  رد  هک  ار  یناسک  يدوز  هب  : » دـیامرف یم  ناـنآ  هراـبرد  دـنوادخ  هک  یناـسک 

نآ دننیبب ، ار  تیاده  هار  رگا  دنروآ و  یمن  نامیا  نآ  هب  دننیبب ، ار  يا  هناشن  هیآ و  ره  رگا  هک ) يروط  هب   ) میزاس یم  فرصنم  دوخ 
نیا زا  نوراه   (1) «. دندوب لفاغ  نآ  زا  دندرک و  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اه ) نیا  همه   ) دـننک یمن  باختنا  ار  هار 

؟ تسیک ِنآ  زا  هناخ  نیا  سپ  دیسرپ : باهتلا  اب  درک ، یم  ناهنپ  یتخس  هب  ار  دوخ  مشخ  هک  یلاح  رد  دش و  تحاران  تخـس  خساپ ،
نآ تردـق  روز و  اب  نارگید  یلو  تسا ، ام  ناوریپ  نایعیـش و  ِنآ  زا  هناخ  نیا  یهاوخ ) یم  ار  تقیقح  رگا  : ) دومرف گنرد  یب  ماـما 

ماما دناتـس ؟ یمن  زاـب  ار  نآ  هناـخ ، بحاـص  ارچ  سپ  تسا ، نایعیـش  نآ  زا  رـصق  نیا  رگا  تفگ : نوراـه  .دـنا  هدومن  تحاـصت  ار 
دهاوخ سپ  دزاس ، دابآ  ار  نآ  دـناوتب  تقو  ره  تسا و  هدـش  هتفرگ  شیلـصا  بحاص  زا  يدابآ  نارمع و  لاح  رد  هناـخ  نیا  دومرف :
نارفاک دیامرف : یم  نآ  رد  دـنوادخ  هک  درک  توالت  ار  هنّیب  هروس  لوا  هیآ  ماما  دنتـسه ؟ اجک  تنایعیـش  سپ  تفگ : نوراه  .تفرگ 

تفگ ماما  هب  نوراـه   (2) .دـیایب اه  نآ  يارب  ینـشور  لیلد  هک  نآ  ات  دنتـشاد  یمنرب  دوخ  نییآ  زا  تسد  ناکرـشم  باتک و  لـها  زا 
لیدبت رفک  هب  ار  ادخ  تمعن  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ  دیامرف : یم  ادخ  هک  دـیا  هنوگ  نامه  اما  هن ، دومرف : میتسه ؟ رافک  زا  ام  سپ 

تکاله يارس  هب  ار  دوخ  موق  دندرک و 

479 ص : 

هوذّختی دشرلا ال  لیبس  اوری  نا  اهب و  اونمؤی  هیآ ال  لک  اوری  نا  قحلا و  ریغب  ضرألا  یف  نوربکتی  نیذلا  یتایآ  نع  فرصأس  [ 1 - ] 1
(146 فارعا :  ) .نیلفاغ اهنع  اوناک  انتایآب و  اوبذک  مّهناب  کلذ  ًالیبس  هوذختی  یغلا  لیبس  اوری  نا  ًالیبس و 

(. 1: هنیب  ) هنیبلا مهیتأت  یّتح  نیکفنم  نیکرشملا  باتکلا و  لهأ  نم  اورفک  نیذلا  نکی  مل  [ 2 - ] 2
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(2) .درک دروخرب  ماما  اب  يدنت  اب  دش و  كانبضغ  نوراه  ماگنه  نیا  رد  ؟(1)  دندروآرد يدوبان  و 

يرابرد ناهیقف  هب  هعجارم  میرحت  . 3

هعماج رد  گنهرف  رکف و  تسیاشان  ناراد  هتـشررس  اب  نانآ  هزرابم  دروخرب و  ناـماما ، یگدـنز  ياـه  شخب  نیرتزیگناروش  زا  یکی 
هب ار  مدرم  نهذ  رکف و  هک  دندوب  یناسک  نانیا  .تسا  يرابرد  تاضق  ءارق و  نارـسفم ، ناثدحم ، اهقف ، ینعی  شیوخ  رـصع  یمالـسا 

، دشاب مکاح  هعماج  رد  دنتساوخ  یم  سابع  ینب  هیما و  ینب  يافلخ  هک  یعـضو  اب  ار  نانآ  دنداد و  یم  تهج  روج  ياه  تردق  دوس 
مهارف نانآ  تموکح  شریذپ  يارب  ار  ینهذ  يرکف و  هنیمز  دـنتخاس و  یم  میلـست  عیطم و  عضو ، نآ  هب  تبـسن  دـنداد و  یم  تداع 

هراچ دننک ، تموکح  دندوب  مالـسا  هب  دقتعم  هک  یمدرم  رب  دنناوتب  هک  نآ  يارب  یمالـسا ، دض  رگمتـس و  يافلخ  نوچ  .دندرک  یم 
نامز زونه  اهزور  نآ  اریز  دننک ، بلج  دنداد ، یم  ماجنا  هچ  نآ  تیعورشم  هب  تبـسن  ار  مدرم  یبلق  داقتعا  هک  نیا  زج  دنتـشادن  يا 

اب هک  یتعیب  هک  دندیمهف  یم  مدرم  رگا  .دوب  یقاب  دوخ  توق  هب  مالـسا ، هب  مدرم  یبلق  نامیا  دوب و  هتـشذگن  مالـسا  ردـص  زا  يدایز 
نیا رگا  .دندش  یمن  نانآ  میلست  کش  نودب  دنتـسین ، هللا  لوسر  تفالخ  هتـسیاش  نانآ  تسین و  یتسرد  تعیب  دنا  هدرک  ناملاظ  نآ 

ار افلخ  هاگتسد  یمالسا  ریغ  عضو  هک  دندوب  يدایز  دارفا  زور  نآ  یمالـسا  هعماج  رد  ًاملـسم  میریذپن ، زین  مدرم  همه  هرابرد  ار  انعم 
هک دوب  تهج  نیمه  هب  .تسا  یمالـسا  عضو  مکاـح ، عـضو  هک  دـندرک  یم  روـصت  ینعی  دـندرک ، یم  لـمحت  یبـلق  ناـمیا  يور  زا 

هک دندرک  یم  ششوک  شیوخ ، تموکح  نداد  هولج  عورشم  يارب  رگمتس ، يافلخ 

480 ص : 

(. 28 میهاربا :  ) راوبلا راد  مهموق  اّولحا  ًارفک و  هللا  تمعن  اولّدب  نیذلا  یلإ  رت  ملأ  [ 1 - ] 1
، یـشایع ریـسفت  تسا : هدـمآ  زین  ریز  رد  هدـش  دای  عبانم  رد  ییاه  توافت  اب  بلطم  نیا  ص 262 . صاصتخالا ، دیفم ، خیـش  [ 2 - ] 2

ص 138. ج48 ، راونالاراحب ، ص37 ; ج2 ، ناهرب ، ریسفت  ص 29 ; ج2 ، یتالحم ، لوسر  مشاه  دیس  حیحصت 
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رد ار  ناش  تموکح  شریذپ  يرکف  ینهذ و  هنیمز  ات  دنزاس  راداو  ار  نانآ  هدرک و  بذج  دوخ  رابرد  هب  ار  ینید  ياملع  ناثدـحم و 
بذج ار  تاضق  اهقف و  املع و  زا  یهورگ  یسابع  رابرد  دوبن و  ینثتـسم  هدعاق  نیا  زا  زین  متفه  ماما  رـصع   (1) .دنزاس هدامآ  هعماج 

زا ار  نانآ  تیعورشم  تفالخ ، هاگتسد  رد  دارفا  نیا  دوجو  .دنک  هدافتـسا  نانآ  ینید  ههجو  زا  دوخ  ياهراک  هیجوت  رد  ات  دوب  هدرک 
زا تفالخ  هاگتـسد  رد  يدارفا  نینچ  تهج  نیمه  هب  دوب  تموکح  تیلوبقم  رد  یلماع  یعیبط  روط  هب  درک و  یم  نیمـضت  ماوع  رظن 

.دندوب رادروخرب  زین  یناوارف  تیبوبحم 

هنوـگ نیا  تّمذـم  هراـبرد  شنیرهاـط  دادـجا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  یثیداـحا  ناـیب  اـب  مـتفه  ماـما  تـهج  نـیا  هـب 
زا نیا ; دـننکن و  هعجارم  نانآ  هب  ینید  روما  رد  هک  داد  یم  رادـشه  ناناملـسم  هب  درک و  یم  هزرابم  نانآ  اب  ایند ، هب  ناگتخورفدوخ 

: مینک یم  هدنسب  ثیدح  کی  لقن  هب  هنومن  ناونع  هب  هک  دور  یم  رامش  هب  نوراه  تموکح  اب  متفه  ماما  یفنم  هزرابم  ياه  هولج 

دنا هدشن  یتسرپایند  رد  لخاد  هک  هاگ  نآ  ات  ناهیقف  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  دومرف : شناردـپ  زا  لقن  هب  متفه  ماما 
ای دندرک  ضرع  .دنوش  یم  بوسحم  یهلا  ناگداتـسرف  ایبنا و  ناراد  تناما  دنا ) هدشن  رو  هطوغ  ایند  هب  یگتـسبلد  رطاخ و  قلعت  رد  )

نینچ هک  یماگنه  .ماکح  نیطالـس و  زا  يوریپ  دومرف : تسا ؟ یتسرپایند  هب  نانآ  دورو  رگناـشن  يا  هناـشن  تمـالع و  هچ  هللا  لوسر 
(2) .دیسارهب نانآ  زا  دیشاب و  رذحرب  اه  نآ  زا  دوخ  نییآ  نید و  هب  تبسن  دننک ،

یمالسا تموکح  لیکشت  نامرآ  . 4

ییاهرطخ زا  شیوخ  تردق  تموکح و  ظفح  نوراه ، یلوغشم  لد  نیرت  مهم 

481 ص : 

ص 56. مالسلا ،) هیلع  ) داجس ماما  یگدنز  رد  یشهوژپ  یلع ، دیس  يا ، هنماخ  هللا ) تیآ  [ ) 1 - ] 1
ام لسرلا  ءانمُأ  ءاهقفلا  هلآو :) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  لاق  لاق : ( مالسلا مهیلع  ) هئابآ نع  مالسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  نع  [ 2 - ] 2

.مکنایدأ یلع  مهورذـحاف  کلذ  اولعف  اذإف  ناطلـسلا ، عاـبّتا  لاـق : ایندـلا ؟ یف  مهلوخد  اـم  هللا  لوسر  اـی  لـیق  .ایندـلا  یف  اولخدـی  مل 
(. ص 36 ج2 ، راونألاراحب ، یسلجم ، ص87 ; یناتسدرا ، یقداص  دمحا  قیقحت  رداونلا ،» ، » هللا لضف  يدنوار ، )
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تفالخ بصاـغ  ار  يو  شناوریپ ، و  مالـسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  هک  تسناد  یم  وا  .دـش  یم  دـیدهت  نایعیـش ، هیحاـن  زا  هک  دوب 
مزر تردق  يزور  رگا  تسا و  هتفرگ  تسد  رد  ار  ناناملسم  تشونرـس  تردق ، روز و  اب  هک  دنناد  یم  يرگمتـس  راد  مامز  ربمایپ و 

ياوشیپ یفنم  تازراـبم  ياـه  هولج  زا  رما ، نیا  درک و  دـهاوخن  گـنرد  يا  هظحل  وا  تموکح  يدوباـن  رد  دروآ ، تسد  هب  ار  وا  اـب 
هنیمز رد  ماما  یلاع  فادـها  زا  یبوخ  هب  هداد ، خر  نوراه  متفه و  ياوشیپ  ناـیم  هک  ریز  يوگوتفگ  .دوب  نوراـه  تموکح  اـب  متفه 

.دراد یمرب  هدرپ  نوراه  دیلپ  تاین  زا  یمالسا و  تموکح  لیکشت 

رـضاح هک  درک  مالعا  ترـضح  نآ  هب  متفه ،) ياوشیپ  ياه  ناـمرآ  زا  یهاـگآ  بسک  شیاـمزآ و  روظنم  هب  دـیاش   ) نوراـه يزور 
.دنادرگرب وا  هب  ار  كدف »  » تسا

! یهدب سپ  شیاهزرم  دودح و  مامت  اب  ار  نآ  هک  مریگب  لیوحت  ار  كدف  مرضاح  یتروص  رد  دومرف : ماما 

: تسا مادک  نآ  ياهزرم  دودح و  دیسرپ : نوراه 

.داد یهاوخن  سپ  زگره  میوگب  ار  نآ  دودح  رگا  دومرف : ماما 

: دومن نییعت  نینچ  ار  نآ  دودح  ریزگان  ماما  .داد  دهاوخ  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  دومن  دای  دنگوس  درک و  رارصا  نوراه 

ندع شلوا  دح 

دنقرمس مود  دح 

.تسا رزخ  رحب  هّینمرا و  قطانم  مراهچ  دح  واقیرفآ  موس  دح 

تسناوتن هناگراهچ ، دودح  ندینش  اب  دش ، یم  تحاران  تدش  هب  داد و  یم  گنر  رییغت  دودح ، نیا  زا  کی  ره  ندینش  اب  هک  نوراه 
! دنام یمن  یقاب  ام  يارب  يزیچ  بیترت  نیا  اب  تفگ : یّتحاران  مشخ و  اب  دنک و  لرتنک  ار  دوخ 

ترـضح لتق  هب  میمـصت  نوراه  سپـس  .متـشاد  عانتما  نآ  نتفگ  زا  لیلد  نیمه  هب  و  تفریذپ ، یهاوخن  هک  متـسناد  یم  دومرف : ماما 
(1) .تفرگ

482 ص : 

ص 350. صاوخلا ، هرکذت  يزوج ، نبا  طبس  ص 320 ، ج4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  بوشآرهش ، نبا  [ 1 - ] 1
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هک هفیقـس  باحـصا  و  تسا ، یمالـسا  تموکح  ورملق  عومجم  زا  يزمر  كدـف  دـیوگب : نوراه  هب  تساوخ  یم  خـساپ  نیا  اب  ماـما 
تیب لها  تیمکاح  قح  هرداصم  زا  يا  هولج  تقیقح  رد  نانآ  راک  نیا  دـنتفرگ ، ( مالـسلا امهیلع  ) ربماـیپ داـماد  رتخد و  زا  ار  كدـف 

تموکح ورملق  همه  دـیاب  ینادرگرب ، ام  هب  ار  ام  قح  دـشاب  رارق  رگا  نیارباـنب  .دوب  نیعمجا ) مهیلع  هللا  مالـس   ) تراـهط تمـصع و 
.يراذگب ام  رایتخا  رد  ار  یمالسا 

متفه ماما  طسوت  لاملا  تیب  قودنص  لیکشت  . 5

اما تشادن ، اج  مدرم  ياه  « لد  » رد دوب و  اه  « نت  » رب طقف  وا  تموکح  یلو  دوب ، نوراه  تسد  رد  يرهاظ  تردـق  تموکح و  هچرگ 
ناناملـسم یمومع ، راـکفا  رد  ترـضح  نآ  هدرتسگ  تیبوبحم  وترپ  رد  دوب و  متفه  ياوشیپ  ِنآ  زا  اـه ، بلق  اـه و  « لد  » رب تموکح 

هب هک  نآ  يارب  دنداتسرف  یم  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  ار  لاملا  تیب  هب  قلعتم  لاوما  رگید  و  دوخ ، لاوما  سمخ  نیب ، نشور  زرابم و 
: مینک هجوت  ریز  ماقرا  هب  هنومن ، ناونع  هب  تسا  یفاک  میربب ، یپ  دش  یم  لاسرا  ماما  روضح  هب  فلتخم  طاقن  زا  هک  یهوجو  مجح 

یلع  » لیوحت رد  رانید  رازه  یس  غلبم  و  يدنق » ناورم  نب  دایز   » دزن رانید  رازه  داتفه  غلبم  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  تداهـش  ماگنه 
.دوب ترضح ) نآ  ناگدنیامن  زا  رفن  ود  « ) هزمح یبا  نب 

(1) .دوب رصم  رد  ماما  هدنیامن  یساور » یسیع  نب  نامثع   » لیوحت رد  زین  رانید  رازه  یس  غلبم  اه  نیا  رب  هوالع 

483 ص : 

؟ دوب هدـشن  عیزوت  ارچ  دوـب و  لاـملا  تیب  هب  قـلعتم  لاوـما  نیا  اـیآ  هک  نیا  دروـم  رد  ص 43 . هبیغلا ، باتک  یـسوط ، خیـش  [ 1 - ] 1
ناـمز رد  لاوما  نیا  .دـشاب  لاوما  يروآ  عمج  دـنب  رد  هک  دوبن  یـسک  مالـسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  دـسیون : یم  قودـص  موحرم 
میسقت ناقحتـسم  نایم  رد  ار  اه  نآ  همه  هک  دوبن  رودقم  ماما  يارب  دوب و  هدش  يروآ  عمج  ماما  نانمـشد  ترثک  نوراه و  تموکح 

زرد نوراه  تموکح  هاگتسد  هب  اه  نآ  قیرط  زا  هیضق  نیا  ربخ  دندوب و  رادزار  قوثو و  دروم  هک  یکدنا  دادعت  نایم  رد  رگم  دنک ،
وا و دزن  لاوما  لمح  دروم  رد  نوراه  ناسوساج  ياـه  شرازگ  تساوخ  یمن  ماـما  دـیدرگ و  عمج  لاوما  نیا  ور ، نیا  زا  .درک  یمن 
، دوبن راک  رد  لکـشم  نیا  رگا  دوش و  دییأت  دنک ، یم  مهارف  ار  نوراه  دـضرب  مایق  تامدـقم  وا  دـنناد و  یم  ماما  ار  وا  مدرم  هک  نیا 

نآ زا  یـشخب   ) هکلب دوبن ، ارقف  هب  قلعتم  لاوما ، نیا  همه  هتـشذگ ، نیا  زا  .درک  یم  میـسقت  دوخ  تایح  لاح  رد  ار  اه  نآ  همه  ماـما 
ج2، اضرلارابخا ، نویع   ) دندوب هداتـسرف  ترـضح  نآ  يارب  میرکت ، لیلجت و  ناونع  هب  ًافرـص  هک  دوب  ماما  نادنم  هقالع  ییادـها  اه )

(. ص 104
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قیرط زا  وا  اریز  دوبن ، هدیـشوپ  نوراه  رب  متفه ، ماـما  رـضحم  هب  تیب ، لـها  ناوریپ  طـسوت  سمخ ، یعرـش و  هوجو  لاـسرا  عوضوم 
یعرش هوجو  لاوما و  یمالـسا ، روانهپ  روشک  هشوگ  راهچ  زا  هک  نیا  زا  یکاح  درک  یم  تفایرد  ییاه  شرازگ  شیوخ  ناسوساج 

(1) .تسا هداد  لیکشت  لاملا  تیب  قودنص  وا  هک  يروط  هب  ددرگ ، یم  ریزارس  رفعج  نب  یسوم  يوس  هب 

، دنهد هولج  گرزب  ار  هیـضق  هک  نآ  روظنم  هب  و  یتمدـخ ، شوخ  يارب  نوراه  ناسوساج  یلو  تشاد ، تیعقاو  اه  شرازگ  نیا  هتبلا 
رانید رازه  یـس  غلبم  هب  ار  یکلم  هک  تسا  رادلوپ  يردـق  هب  رفعج » نب  یـسوم   » هک نیا  ریظن  دـندرک  یم  هفاضا  دوخ  زا  مه  یبلاطم 

(2) .تسا هدرک  تخادرپ  ًادقن  ار  نآ  ياهب  همه  هدرک و  يرادیرخ 

هناراکتیانج هئطوت 

اه هئطوت  یلو  دزاس ، ممصم  ترـضح  نآ  لتق  تیانج  باکترا  رد  ار  نوراه  هک  دوب  یفاک  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  یفنم  تازرابم 
هلمج نآ  زا  تخاس ، رت  ممصم  هنیمز  نیا  رد  ار  يو  ماجنارـس  هک  دوب  نایرج  رد  یـصاخ  دصاقم  اه و  فده  يور  زین  یتاکیرحت  و 

ار نوراه  نوگانوگ ، ياه  تصرف  رد  ییحی  .درب  مان  ار  نوراه  ریزو  یکمرب » دـلاخ  نب  ییحی   » ياه تیاعـس  تاـکیرحت و  ناوت  یم 
یم لمع  تدـش  هب  قیوشت  ار  وا  تشاد و  یم  رذـحرب  مالـسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  ناوریپ  شیازفا  نوزفازور و  تیبوبحم  زا 

.درک

رسپ و تیبرت  رب  تراظن  شرورپ و  نوراه ، هک  دوب  نیا  راک  نیا  رد  وا  هزیگنا 

484 ص : 

ص 21. هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  [ 1 - ] 1
ص 21. نامه ، [2 - ] 2
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اریز دوب ، هدـش  ییحی  یّتحاران  بجوم  عوضوم ، نیا  (1) و  دوب هدرپس  ثعـشا » نب  دمحم  نب  رفعج   » هب ار  نیما » دمحم   » دوخ دهعیلو 
روما مامز  دوب و  دـهاوخ  وا  ریزو  دـمحم ، نب  رفعج  ًاعبط  دـبای ، لاقتنا  نیما  دـمحم  هب  تردـق  نوراه ، زا  سپ  رگا  هک  تشاد  میب  وا 

.تفر دهاوخ  لوفا  هب  ور  وا  نادناخ  ییحی و  ذوفن  تردق و  هراتس  هجیتن ، رد  داتفا و  دهاوخ  وا  تسد  هب  تموکح 

عوضوم نیا  و  تسا ، مالسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  ناوریپ  زا  دراد و  عیـشت  هب  شیارگ  رفعج  هک  تسناد  یم  ییحی  رگید  فرط  زا 
مرگرـس یناـهنپ  مالـسلا ) هـیلع  ) رفعج نـب  یـسوم  هـک  درک  یم  شرازگ  نوراـه  هـب  ًاـبترم  ور  نـیا  زا   (2) .دوزفا یم  وا  ینارگن  رب 

دمحم نب  رفعج   » هلمج نآ  زا  سانـشرس و  لاجر  زا  يا  هدع  تسوا و  تموکح  نتخادنارب  روظنم  هب  ورین  جیـسب  مدرم و  يروآدرگ 
(3) .دنزادرپ یم  وا  هب  ار  دوخ  لاوما  سمخ  و  دنراد ! يراکمه  وا  اب  ثعشا » نب 

هب هک  يرفـس  رد  نوراه  نآ ، لاـبند  هب  تخاـس و  زیربل  متفه  ياوشیپ  هنیک  زا  ار  نوراـه  لد  دیـشخب و  ار  دوخ  رثا  تاـکیرحت ، نیا 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ مرح  راـنک  رد  دجـسم و  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) مظاـک ماـما  داد  روتـسد  یخاتـسگ  اـب  دوـب ، هدرک  هنیدـم 

(4) .دیدرگ ینادنز  لاس  کی  تدم  هب  اج  نآ  رد  لقتنم و  هرصب  هب  تشادزاب ، زا  سپ  ماما  دننک ، تشادزاب 

دادغب نادنز  هب  لاقتنا 

هب ار  ماما  داد  روتسد  رفعج » نب  یسیع   » هب نوراه  لاس ، کی  زا  سپ  .درب  یم  رس  هب  هرـصب  نادنز  رد  لاس  کی  تدم  متفه  ياوشیپ 
روتسد يارجا  زا  دوب ، هدش  ماما  يالاو  تیصخش  تمظع و  بوذجم  هتفیش و  تدم  نیا  رد  هک  یسیع  .دناسرب  لتق 

485 ص : 

.دسرب تفالخ  هب  نومأم  سپس  نیما و  دمحم  تسخن ، وا ، گرم  زا  سپ  هک  دوب  هدرک  تیصو  نوراه  [ 1 - ] 1
ص 414. نییبلاطلا ، لتاقم  [ 2 - ] 2

ص 71. ج2 ، اضرلارابخا ، نویع  قودص ، [ 3 - ] 3
ص 415. نییبلاطلا ، لتاقم  [ 4 - ] 4
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.درک دـهاوخ  دازآ  ار  وا  هنرگ  و  دریگب ، لیوحت  وا  زا  ار  ماما  اـت  دتـسرفب  ار  یـسک  هک  داتـسرف  ماـیپ  وا  هب  درک و  يراددوخ  نوراـه 
نادنز رد  یتدم  دادغب  رد  مظاک  ترضح  .دنیامن  لقتنم  دادغب  هب  هتفرگ  لیوحت  ار  ماما  داد  روتسد  مایپ ، نیا  تفایرد  زا  سپ  نوراه 

زا هک  کهاش » نب  يدنـس   » هب ار  ترـضح  نآ  نوراه  روتـسد  هب  هاگ  نآ  دوب و  ییحی  نب  لـضف  نادـنز  رد  سپـس  عیبر و  نب  لـضف 
(1) .دنداد لیوحت  دوب ، يو  رابرد  ناگدرپسرس  نامیخژد و 

زادگناج تداهش 

ار وا  اریز  درک ، یم  رطخ  ساسحا  وا  هیحان  زا  نوراه  زاب  درب ، یمرـس  هب  تشادزاـب  رد  لاس 179  زا  متفه  ياوشیپ  هک  نآ  دوجو  اـب 
وا و  هدـش ، هتخود  وا  يوس  هب  یمالـسا  روشک  هشوگراهچ  زا  فعـضتسم ، مورحم و  مدرم  مشچ  هک  تسناد  یم  ینـشور  دـیما  هطقن 

.دوب ناناملسم  راکفا  اه و  نامرآ  رولبت 

زرابم تیـصخش  نآ  هب  تبـسن  قییـضت  راشف و  هنوگره  زا  نوراه  تدم ، نیا  رد  درب و  یم  رـس  هب  دادغب  نادنز  رد  لاس 183  ات  ماما 
.دنام ماکان  دیدرگ و  ور  هب  ور  ماما  هنانامرهق  تمواقم  اب  یلو  دیامن ، میلست  هب  راداو  ار  ترضح  دوخ ، رادنپ  هب  ات  درکن  راذگورف 

، دـید یم  رثا  یب  وا ، ندومن  میلـست  اـی  و  متفه ، ياوشیپ  تردـق  ذوفن و  زا  نتـساک  روـظنم  هب  ار  دوـخ  ياـه  هشقن  ماـمت  هک  نوراـه 
لیاسو اب  ار  دوخ  گرزب  نانمـشد  هک  بیرف ، ماوع  رگمتـس و  ناراد  ماـمز  یگـشیمه  زیگنا  ترفن  لاور  قبط  لاس 183 رد  ماـجنارس 
هنایفخم دـنزیر )! یم  حاسمت  کشا  هدـش  رـضاح  نانآ  هزانج  عییـشت  رد  هنارّوزم  و   ) دـننک یم  تسین  هب  رـس  یناهنپ  هنادرمناوجاـن و 

دروم هب  کهاش » نب  يدنس   » ینعی دادغب  سیلپ  سیئر  طسوت  روهشم  قبط  روتـسد  نیا  .درک  رداص  ار  ماما  ندرک » مومـسم   » روتـسد
نادنز رد  یشارخلد  عضو  اب  متفه  ياوشیپ  دش و  هتشاذگ  ارجا 

486 ص : 
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(1) .دیسر تداهش  هب  دادغب 

! مرج راثآ  وحم  يارب  شالت 

بکترم ار  یگرزب  تیانج  هچ  هک  دـندوب  هاگآ  دـندوب ، هتفرگ  متفه  ياوشیپ  هنادرمناوجان  لتق  هب  میمـصت  هک  وا  نارودزم  نوراه و 
هیـضق لصا  هب  یپ  هرخالاب  مدرم  دـنام و  یمن  یفخم  زگره  تمظع ، نیا  هب  يا  هعجاـف  هک  دـندوب  هاـگآ  یبوخ  هب  ناـنآ  دـنوش ، یم 

هک يزور  هس  ود  فرظ  ماـما و  ندرک  مومـسم  زا  سپ  ور  نیا  زا  ددرگ ، رـسدرد  بابـسا  هلأـسم  نـیا  تـسا  نـکمم  درب و  دـنهاوخ 
ار مرج  نیا  راثآ  وحم  تامدـقم  هدـش  راک  هب  تسد  دـیچیپ ، یم  دوخ  هب  درد  تدـش  زا  هتفرگ و  رارق  تداهـش  هناتـسآ  رد  ترـضح 
ات درب  نادنز  هب  هدرک  عمج  ار  اه  تیصخش  لاجر و  زا  رفن  داتشه  يدنس » «، » بوشآرهش نبا   » لقن هب  انب  هلمج  نآ  زا  .دندرک  مهارف 

راثآ هنوگ  چیه  و  درب ! یم  رـس  هب  شیاسآ  و  هافر ! لامک  رد  ماما  هک  دنهدب  یهاوگ  دننیبب و  ار  ماما  لاح  نادـنز و  عضو  کیدزن  زا 
نم میوگب  امـش  هب  دومرف : هورگ  نآ  هب  درک و  بآ  رب  شقن  ار  ناـنآ  ياـه  هشقن  ماـما  نکل  درادـن ! دوـجو  وا  رد  یمخز  تحارج و 

(2)  . ...مور یم  ایند  زا  ادرف  سپ  دوش و  یم  دوبک  مندب  ادرف  ما ، هدش  مومسم  امرخ  هناد  ُهن  هلیسوهب 

تشحو یگتفشآ و  زا  تیاکح  يدژارت ، نیا  هدرپ  نیرخآ  هکلب  دوبن ، ارجام  نایاپ  نوراه  تموکح  يارب  ماما  تداهـش  لاح ، ره  رد 
زین ماما  تداهـش  زا  سپ  نانآ  اریز  دـنک ، یم  گرزب  تیانج  نیا  راثآ  ندرب  نیب  زا  يارب  نانآ  هناحوبذـم  شالت  نوراـه و  نارودزم 

رکیپ دـنتفگ : هدرب  نادـنز  هب  لداع ! ناهاوگ  ناونع  هب  ار  دادـغب  يرابرد  لاجر  اهقف و  زا  یهورگ  تیانج ، نیا  راثآ  ندـناشوپ  يارب 
نب یسوم 

487 ص : 

ص 215; ج2 ، داشرإلا ، دیفم ، خیش  ص 92 93 ; ج2 ، اضرلارابخا ، نویع  قودـص ، ص 476 ; ج1 ، یفاـک ، لوصا  ینیلک ، [ 1 - ] 1
ص ج3 ، همئألا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یلبرأ ، یسیع  نب  یلع  ج2 ص 955 ; همئألا ، هفرعم  یف  همهملا  لوصفلا  یکلام ، غابص  نبا 

مظاک ترضح  سبح  تدم  دروم  رد  رت  شیب  یهاگآ  يارب  ص 311 . يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  یـسربط ، نسح  نب  لضف  ; 293
یعامتجا یسایس و  یناگدنز  « ) هدازآ ياوشیپ   » مان هب  هدنراگن  نیا  رگید  باتک  هب  دوش  عوجر  ترضح ، نآ  تداهـش  لیـصفت  زین  و 

((. مالسلا هیلع  ) رفعج نب  یسوم  ماما 
ص 353. ج4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآرهش ، نبا  [ 2 - ] 2
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نیا (1) و  تسا هتفر  ایند  زا  یعیبط  گرم  اب  و  هدیدن ! يا  هبرـض  همدص و  نیرت  کچوک  وا  هک  دیـشاب  هاوگ  دینیبب و  بوخ  ار  رفعج 
(2)! دندرک رارکت  نارباع  هوبنا  روضح  رد  زین  نفد  يارب  هزانج  لمح  ماگنه  ار  شیامن 

هک نیا  لیلد  هب  تسا ، هدوب  رارق  هچ  زا  نایرج  هک  دنتـسناد  دـننادب ، تسیاب  یم  هک  نانآ  دوب و  رمث  یب  همه  اه  شالت  نیا  ایوگ  اـما 
، درپس كاخ  هب  مارتحا  اب  هتفرگ  نوراه  ملظ  هلمع  تسد  زا  ار  ترضح  نآ  هزانج  هک  رفعج » یبا  نب  نامیلس   » دوخ يومع  هب  نوراه 

: هک داتسرف  ماغیپ 

(3) «! تسا هداد  ماجنا  نم  هزاجا  نودب  ار  راک  نیا  وا  دنک ، تنعل  ار  کهاش  نب  يدنس  ادخ  »

488 ص : 

ص هبیغلا ، باتک  یـسوط ، ص417 ; یناهفـصا ، جرفلاوبا  ص 215 ; ج2 ، داشرالا ، دـیفم ، ص 150 ; ج3 ، یبوقعی ، خـیرات  [ 1 - ] 1
نبا ص 956 ; ج2 ، همئـألا ، هفرعم  یف  همغلا  فـشک  یلبرا ، یـسیع  نب  یلع  ص 311 ; يدـهلا ، مالعأب  يرولا  مالعا  یـسربط ، ; 23

ص 15. راصبألارون ، یجنلبش ، ص 293 ; ج2 ، همئألا ، هفرعم  یف  همهملا  لوصفلا  یکلام ، غابص 
ص 152. راصبألارون ، ص 293 ; ج2 ، همغلا ، فشک  ص 956 ; ج2 ، همهملا ، لوصفلا  [ 2 - ] 2

ص 93. ج2 ، اضرلارابخا ، نویع  قودص ، [ 3 - ] 3

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 507 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_488_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_488_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_488_3
http://www.ghaemiyeh.com


( مالسلا هیلع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما 

هراشا

نوراه رصع  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما * 

اهداضت اه و  توافت  نومأم ; نیما و  * 

؟ دنک راذگاو  مالسلا ) هیلع  ) ماما هب  ار  تفالخ  تساوخ  یم  نومأم  ارچ  * 

نومأم دنفرت  ربارب  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما یفنم  عضاوم  * 

هناگیب يرکف  جاوما  ربارب  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما شقن  * 

بتاکم نایدا و  ناوریپ  اب  مالسلا ) هیلع  ) ماما تارظانم  * 

489 ص : 
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ماما یناگدنز  زا  يرصتخم  تخانش 

مظاک ماما  وا  ردپ   (1) .دوشگ ناهج  هب  هدید  يرجه  لاس 148  هدعقیذ  مهدزای  زور  رد  مالسلا ) هیلع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح 
(2) .تفرگ مان  هرهاط » ( » مالسلا هیلع  ) مظاک ماما  فرط  زا  ترضح ، دلوت  زا  سپ  هک  دوب  ْمَتُْکت »  » مان هب  تلیـضف  اب  ییوناب  شردام  و 
نس 35 رد  يرجه ،) لاس 183  رد   ) دادغب نادنز  رد  شراوگرزب  ردپ  تداهـش  زا  سپ  وا  .تسا  اضر »  » شبقل و  نسحلاوبا »  » وا هینک 

.دیسر تداهش  هب  نومأم  طسوت  لاس 203  رد  دیدرگ و  تّما  يربهر  تماما و  ماقم  راد  هدهع  یگلاس 

ترضح رصاعم  يافلخ 

دمحم  » تفالخ اب  رصاعم  لاس ،  جنپ  دیشرلا ،» نوراه   » تفالخ اب  رصاعم  نآ  لاس  هد  هک  دوب  لاس  تسیب  ترـضح  نآ  تماما  تدم 
.دوب نومأم » هللادبع   » تفالخ اب  رصاعم  لاس ، جنپ  و  نیما ،»

ترضح تموکح ، هب  ندیـسر  زا  سپ  نومأم  یلو  تشاد ، تماقا  هنیدم ، سدقم  رهـش  دوخ ، هاگداز  رد  نومأم  تفالخ  زاغآ  ات  ماما 
هب یگلاس ) نس 55  رد   ) يرمق يرجه  لاس 203  رفص  هام  رد  ترضح  ماجنارس  درک و  توعد  ناسارخ  هب  ار 

491 ص : 

ص 304. داشرإلا ، دیفم ، خیش  ص 486 ; ج1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، ص 313 ; يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  یسربط ، [ 1 - ] 1
ص 14. ج1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  قودص ، ص 313 ; باتک ، نامه  یسربط ، [ 2 - ] 2
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(1) .دش هدرپس  كاخ  هب  نیمزرس  نامه  رد  دیسر و  تداهش 

هیفقاو هنتف 

…

وا ردقنارگ  دنزرف  هدهع  هب  یمالسا  هعماج  يربهر  تماما و  یهلا  تیلوئسم  هک  دادغب ، رد  مالسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  تداهـش  زا  سپ 
نامه مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  هک  نیا  هناهب  هب  يدام ، ياه  هزیگنا  رثا  رب  یهورگ  دیدرگ ، راذگاو  مالـسلا ) هیلع  «) یـسوم نب  یلع  »

دومج و وا  تماما  رد  دندرک و  راکنا  ار  شتداهـش  هدرک  یفرعم  هدنز  ار  وا  تسا ، هدش  بیاغ  و  تسا ، دمحم  لآ  يدهم »  » و مئاق » »
« هیفقاو  » مظاک ترـضح  تماما  رد  فقوت  تبـسانم  هب  هک  هورگ  نیا  .دـندومن  راکنا  ار  متـشه  ياوشیپ  تماـما  دـندیزرو و  فقوت » »

.دنتخادرپ نایعیش  نایم  رد  لاکشا  ههبش و  داجیا  هب  هدرک ، متشه  ماما  دضرب  تیلاعف  هب  عورش  دندش ، هدیمان 

اه لاس  زا  سپ  و  نادـنز ، هشوگ  رد  ناقفخ ، قانتخا و  جوا  رد  كانرطخ و  رایـسب  طیارـش  رد  متفه  ياوشیپ  تداهـش  هک  اج  نآ  زا 
نیا عومجم  درب ، یم  رـس  هب  هنیدـم  رد  اضر »  » وا دـنمجرا  دـنزرف  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  تفرگ ، تروص  مدرم  زا  يرابجا  ییادـج 

.دوب هتخاس  مهارف  هورگ  نیا  يارب  یتصرف  هداد  مه  تسد  هب  تسد  لماوع 

يارب هدرک  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  دندوب ، ترضح  نآ  ناگدنیامن  مالسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  تایح  رد  هک  هورگ  نیا  نارس  زا  یضعب 
( مالسلا هیلع  ) مظاک ماما  تشذگرد  رکنم  دننک ، فرصت  دنتشاد  رایتخا  رد  ترضح  نآ  فرط  زا  یگدنیامن  هب  هک  ار  یلاوما  هک  نآ 

(2) .دندروآ لمع  هب  هنیمز  نیا  رد  ییاه  یشاپمس  دندش و  مالسلا ) هیلع  ) اضر ترضح  تماما  و 

، رگید فرط  زا  دنتـشاد و  لئاسم  قمع  زا  یلماک  یهاگآ  شنیب و  هک  مظاک  ماما  هتـسجرب  نارای  زین  و  مالـسلا ) هیلع  ) اـضر ماـما  اـما 
کی ار  تماما » موادت  ، » هعماج يربهر  يارب 

492 ص : 

ص 304. باتک ، نامه  دیفم ، خیش  ص 486  باتک ، نامه  ینیلک ، [ 1 - ] 1
میدرک و یفرعم  ار  يدنق  دایزو  هزمح  یبا  نب  یلع  دننام  نارس  نیا  زا  نت  دنچ  مالسلا ،) هیلع  ) مظاک ماما  یناگدنز  لصف  رد  [ 2 - ] 2

.دوش هعجارم  میدرک ، رکذ  هدوب ، اه  نآ  رایتخا  رد  هک  ار  یلاوما  نازیم 
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هیلع ) اضر ترـضح  تماما  تابثا  رد  هدرک و  یگداتـسیا  تدـش  هب  یفارحنا ، جوم  نیا  ربارب  رد  دنتـسناد ، یم  یمالـسا  ملـسم  لـصا 
ترضح هدنیامن  یـساور ، یـسیع  نامثع  هب  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  .دش  شوماخ  هنتف  شتآ  ماجنارـس  ات  دندرک ، يراشفاپ  مالـسلا )

: تشون يا  همان  یط  نامثع  .دتـسرفب  ار  لاوما  نآ  تساوخ  وا  زا  داتـسرف و  مایپ  دوب ، وا  رایتخا  رد  يدایز  لاوما  هک  رـصم  رد  مظاـک 
، تسرد حیحص و  رابخا  دش و  میسقت  ثارو  نایم  رد  وا  لاوما  تفر و  ایند  زا  مردپ  تشون : وا  خساپ  رد  ماما  تسا ! هدرمن  امـش  ردپ 

(1) .دنک یم  تابثا  ار  وا  گرم 

تسا هدنز  امش  ردپ  دیوگ : یم  هک  تسه  ام  نایم  رد  یصخش  مدرک : ضرع  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  هب  دیوگ : یم  نایعیـش  زا  یکی 
دنگوس ادخ  هب  تسا ،!؟ هدرمن  رفعج  نب  یسوم  اما  تفر ، ایند  زا  ادخ  لوسر  هللا ،! ناحبس  دومرف : ماما  .دیناد  یم  ار  نیا  امش  دوخ  و 

(2) .دندرک جاودزا  وا  نازینک  دش و  میسقت  ثارو  نایم  رد  وا  لاوما  تشذگرد و  وا 

، دندوب هدرک  دیدرت  ههبش و  راچد  ار  نایعیش  زا  يرایسب  دندوب و  لاعف  هیفقاو  یتدم ، ات  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم نب  یلع  تماما  زاغآ  زا 
هب تخادرپ و  تالاؤس  خساپ  تاهبش و  عفد  يرگنشور و  هب  درک و  یگداتسیا  تدش  هب  اه  نآ  لباقم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  اما 

دروم رد  نآ ، رد  متـشون و  ( مالـسلا هیلع  ) اضر ماما  رـضحم  هب  يا  همان  دیوگ : یم  نایعیـش  زا  یکی  .درک  شکورف  اه  نآ  هنتف  جیردت 
شیاج دریمب ، لاح  نیا  اب  رگا  تسا ، يراک  هانگ  ریـسم  رد  و  فرحنم ، قح  هار  زا  یفقاو  تشون : خساپ  رد  ماما  مدرک ، لاؤس  هیفقاو 

(3) .تسا ییاج  دب  منهج  تسا و  منهج  رد 

فارحنا نیا  اب  هزرابم  رد  زین  ( مالـسلا امهیلع  ) اضر ماما  مظاک و  ماما  تریـصباب  گرزب و  باحـصا  نادرگاش و  دش ، هراشا  هک  نانچ 
سنوی نانآ  زا  یکی  .دندرک  یناوارف  شالت  اه 

493 ص : 

ص 43. هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  ص 104 ; ج2 ، اضرلارابخا ، نویع  قودص ، [ 1 - ] 1
ص 98. نامه ، قودص ، [ 2 - ] 2

ص 455456. يوفطصم ، نسح  قیقحت  لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  یسوط ، [ 3 - ] 3
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ای شمرن  نیرت  کـچوک  هک  دوب  راوتـسا  نیب و  نشور  ناـنچ  يربهر »  » و تماـما »  » لـصا هب  داـقتعا  رد  سنوی  .دوب  نمحرلادـبع  نب 
ياوشیپ تداهش  ماگنه  هک  يروط  هب  تشاد  یعطاق  عضوم  هلأسم ، نیا  اب  دروخرب  ودب  زا  درمش و  یمن  اور  هنیمز  نیا  رد  ار  یـشزغل 

هب باـطخ  ربـخ ، نیا  ندینـش  ضحم  هب  وا  دـندروآ ، ار  راوگرزب  نآ  تداهـش  ربـخ  هک  تشاد  روـضح  دادـغب  رد  یعمجم  رد  متفه ،
(1) «. تسوا نم  ماما  مرادن ، ( مالسلا هیلع  ) یسوم نب  یلع  زج  یماما  نم  : » تفگ راضح 

دوخ رگید ، فرط  زا  و  دنتـشادنپ ، یم  تسرپ  لوپ  يدرف  دوخ ، دننامه  زین  ار  وا  دـندوب و  هتخانـشن  بوخ  ار  سنوی  هک  هیفقاو  هورگ 
ردقره ولو  تورث  لوپ و  ربارب  رد  هک  دوبن  یسک  وا  اما  دندمآرب ، وا  عیمطت  ددص  رد  دندید ، یم  ریذپ  هبرـض  وا  تفلاخم  ربارب  رد  ار 

: دیوگ یم  يو  میونشب ، وا  دوخ  نابز  زا  ار  نایرج  نیا  لیصفت  تسا  بوخ  .دهد  رییغت  ار  دوخ  یتدیقع  عضوم  دشاب  تفگنه 

نوراه رصع  رد  ماما 

رازه داتفه  غلبم  ًالثم  دنتـشاد ، تسد  رد  لاملا  تیب  زا  یناوارف  رادقم  شناگدنیامن ، زا  کی  ره  تشذگرد ، متفه  ماما  هک  یماگنه  »
ار ماما  تداهـش  نانآ  دش  ثعاب  لاوما  نیا  هبذاج  .دوب  هزمح » یبا  نب  یلع   » رایتخا رد  رانید  رازه  یـس  و  يدـنق » دایز   » لیوحت رانید 

.دنشکب الاب  ار  اه  نآ  دنناوتب  ات  دننک  راکنا 

نانآ متفگ و  مدرم  هب  ار  تقیقح  دش ، تباث  نم  رب  یسوم  نب  یلع  تماما  دیدرگ و  نشور  میارب  قح  مدید و  ار  عضو  نیا  یتقو  نم 
یم غیلبت  ار  یـسوم » نب  یلع   » تماـما ارچ  هک  دنداتـسرف  ماـیپ  نم  هب  رفن  ود  نیا  مدرک ، توـعد  ترـضح  نآ  تماـما  شریذـپ  هب  ار 

توکـس ربارب  رد  هک  دـندرک  نیمـضت  مینک و  یم  زاین  یب  ار  وت  ام  تسا ، لوپ  ندروآ  تسد  هب  راـک ، نیا  زا  تدوصقم  رگا  ینک ،؟
! دنزادرپب رانید  رازه  هد  نم ،

ار دوخ  ملع  ملاع ، دـیاب  دـیدرگ ، رهاـظ  اـه  تعدـب  هک  یتقو   » هک میا  هدرکن  تیاور  قداـص  ماـما  زا  اـم  رگم  مداد : خـساپ  نم  یلو 
رون هنرگ  و  دزاس ، راکشآ 

494 ص : 

ص 494. ج9 ، لاجرلا ، سوماق  يرتست ، ص 489 ; لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  یسوط ، [ 1 - ] 1
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«. منک یمن  يراددوخ  وا ، رماوا  يارجا  و  ادخ ، هار  رد  داهج  زا  یلاح ، چیه  رد  زگره و  نم   (1) .ددرگ یم  بلس  وا  بلق  زا  نامیا 

(2) .دنداهن نم  اب  توادع  ینمشد و  يانب  دندینش  نم  زا  یعطاق  خساپ  نینچ  هک  رفن  ود  نیا  دیوگ : یم  يو 

، دندوب هیفقاو  ءزج  هک  مالسلا ) امهیلع  ) اضر ماما  مظاک و  ماما  باحـصا  ناگرزب  هعیـش و  نایوار  زا  یهورگ  اه ، شالت  نیا  لابند  هب 
لیمج بوقعی ، نب  سنوی  یسوم ، نب  هعافر  جاجح ، نب  نمحرلادبع  هک  دنتفریذپ  ار  مالسلا ) هیلع  ) اضر ترضح  تماما  دنتشگزاب و 

(3) .دندوب اه  نآ  هلمج  زا  ءاّشولا  یلع  نب  نسح  و  رصن ، یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  یسیع ، نب  دامح  جارد ، نب 

***

: دوب رصاعم  ریز  بیترت  هب  یسابع  يافلخ  زا  نت  هس  اب  شتماما  نارود  رد  متشه  ماما  دش  هتفگ  ًالبق  هک  نانچ 

دیشرلا نوراه  . 1

یم رارق  یسررب  دروم  بیترت  هب  نانآ  زا  کی  ره  هرود  رد  ار  یـسایس  عاضوا  زین  ماما و  عضو  کنیانومأملا  هللادبع  . 3 نیما دمحم  . 2
: میهد

نوراه رصع  رد  . 1

زا دش و  مومسم  نوراه  روتـسد  هب  دادغب  نادنز  رد  ( مالـسلا هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  متفه  ياوشیپ  هک  يرجه  لاس 183  زا 
تدم هب  متشه  ياوشیپ  تماما  تفر ، ایند 

495 ص : 

.نامیإلا رون  بلس  لعفی  مل  نإف  هملع  رهظی  نأ  ملاعلا  یلعف  عدبلا  ترهظ  اذإ  [ 1 - ] 1
ص 489. ج9 ، لاجرلا ، سوماق  يرتست ، ص 92 ; لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  یسوط ، ص 103 ; ج2 ، اضرلارابخا ، نویع  قودص ، [ 2 - ] 2

ص 258 259. ج48 ، راونالاراحب ، یسلجم ، [ 3 - ] 3
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.دیدرگ يرپس  يو  تموکح  نارود  رد  لاس  هد 

هیلع ) اضر ماما  یملع  یگنهرف و  تیلاعف  یبسن و  يدازآ  نارود  نوراه ، یگماکدوخ  دادبتـسا و  قانتخا و  رـصع  نآ  رد  تدـم ، نیا 
ور نیا  زا  دوـمن ، یم  تیلاـعف  هـنادازآ  ترـضح  دـش و  یمن  ماـما  ضرعتم  تدـم  نـیا  رد  نوراـه  اریز  دور ، یم  رامـش  هـب  مالـسلا )

، دومن رـشتنم  مالـسا  هزوح  رد  ترـضح  هک  نآرق  تامیلعت  زا  یقیاقح  یمالـسا و  فراعم  مولع و  درک و  تیبرت  ماما  هک  ینادرگاش 
.تفرگ تروص  تدم  نیا  رد  ًاتدمع 

هچرگ اریز  دوب ، مالسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  لتق  بقاوع  زا  يو  ینارگن  نوراه ، فرط  زا  راشف  شهاک  نیا  مهم  تلع  دیاش 
مدرم راجزنا  ترفن و  بجوم  دـش و  شاف  نایرج  ماجنارـس  اما  دروآ ، لمع  هب  تیانج  نیا  ناـمتک  روظنم  هب  یناوارف  شـالت  نوراـه 

نامیلـس  » دوخ يومع  هب  نوراه  هک  تسا  نیا  انعم  نیا  هاوگ  .دزاس  هئربت  تیانج  نیا  زا  ار  دوخ  درک  یم  شـشوک  نوراه  دیدرگ و 
نب يدنس  ادخ  : » هک داتسرف  ماغیپ  درپس ، كاخ  هب  مارتحا  اب  هتفرگ  يو  ملظ  هلمع  تسد  زا  ار  ترضح  نآ  هزانج  هک  رفعج ،» یبا  نب 

(1) «! تسا هداد  ماجنا  نم  هزاجا  نودب  ار  راک  نیا  وا  دنک ، تنعل  ار  کهاش 

هک  ) ییحی تسا ، مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم نب  یلع  دروم  رد  یکمرب » دلاخ  نب  ییحی   » خساپ رد  نوراه  تاراهظا  انعم  نیا  رگید  دـیؤم 
: تفگ نوراه  هب  دوب ) هدرک  تیاعس  ییوگدب و  ( مالسلا هیلع  ) مظاک ماما  هرابرد  زین  ًالبق 

مه زا  تسا  رتهب  دیوگب  هک  دوب  نیا  يو  رظن  ایوگ   ) دنک یم  تماما  ياعدا  هتسشن و  وا  ياج  شرسپ  کنیا  رفعج  نب  یـسوم  زا  سپ 
!(. دریگ رارق  هفیلخ  نارومأم  رظن  تحت  ( مالسلا هیلع  ) یسوم نب  یلع  نونکا 

: داد خساپ  دوب ،)  نارگن  نآ  بقاوع  زا  دوب و  هدرکن  شومارف  ار  رفعج  نب  یسوم  لتق  زونه  هک  نوراه ( 

496 ص : 

ص100. ج1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  قودص ، ص227 ; ج48 ، راونألاراحب ، یسلجم ، [ 1 - ] 1
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(1) مشکب !؟ ار  نیّیولع  همه  مرادرب و  ریشمش  هرابکی  یهاوخ  یم  تسین ؟ یفاک  میدرک  شردپ  اب  هچ  نآ 

.دزادرپب تیاعس  هب  ترضح  نآ  هرابرد  درکن  تأرج  یسک  رگید  تخاس و  شوماخ  ار  شنایرابرد  نوراه ، مشخ 

شراوگرزب ناردپ  فالخ  رب  دروم  نیا  رد  درک و  یم  تماما  راهظا  ًانلع  نوراه ، نامز  رد  تصرف  نیا  زا  هدافتسا  اب  یـسوم  نب  یلع 
نانآ هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما دنتـشاد و  یم  رذـحرب  ار  وا  راوگرزب ، نآ  ناتـسود  ناـصلخم و  زا  یـضعب  هک  اـج  نآ  اـت  تشادـن ، هیقت 

! دیسر دهاوخن  يو  هب  یبیسآ  نوراه  يوس  زا  هک  داد  یم  نانیمطا 

( مالـسلا هیلع  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  تشذگرد و  ( مالـسلا هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  میهارباوبا  ماما  نوچ  دیوگ : یم  ییحی  نب  ناوفص 
: دش ضرع  ترضح  هب  تخاس ، راکشآ  ار  دوخ  تفالخ  تماما و  رما 

.میسرت یم  امش  رب  دیشرلا ) نوراه   ) رگمتس نیا  زا  امو  دیراد  یم  راهظا  ار  يریطخ  گرزب و  رما  امش 

(2) .تسین یهار  نم  رب  ار  وا  دنک ، ششوک  دهاوخ  یم  هچره  وا  دومرف :

: مدرک ضرع  نوراه  تفالخ  مایا  رد  ( مالسلا هیلع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  نسحلا  یبا  هب  هک :  (3) هدش لقن  نانس  نب  دمحم  زا  زین 

!! دکچ یم  نوخ  نوراه  ریشمش  زا  زونه  هک  یلاحرد  دیا ، هتسشن  ردپ  ياج  هب  هتخاس  راکشآ  ار  دوخ  تماما  تفالخ و  رما  امش 

مک نم  رـس  زا  ییوم  تسناوت  لهجوبا  رگا  دومرف : هک  دشخب  یم  تأرج  ورین و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  راتفگ  ارم  دومرف :
امش هب  نم  و  متسین ، ربمایپ  نم  دینادب  دنک ،

497 ص : 

ص 105. ج3 ، هّمغلا ، فشک  یلبرألا ، یسیع  نب  یلع  ص 226 ; ج2 ، باتک ، نامه  قودص ، [ 1 - ] 1
ص115. ج49 ، باتک ، نامه  یسلجم ، ص105 ; ج3 ، باتک ، نامه  یسیع ، نب  یلع  ص 226 ; باتک ، نامه  قودص ، [ 2 - ] 2

(، مالسلا هیلع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  متشه ، ياوشیپ  یناگدنز  یلعدیس ، ققحم ، ص257 ; یفاکلا ، نم  هضورلا  ینیلک ، [ 3 - ] 3
ص 115. ج49 ، باتک ، نامه  یسلجم ، ص 52 59 ;
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(1) !! متسین ماما  نم  دینادب  تفرگ  نم  رس  زا  ییوم  نوراه  رگا  میوگ : یم 

…

اهداضت اهتوافت و  نومأم ; نیما و 

 » تفرگ و تعیب  وا  يارب  مدرم  زا  هداد  رارق  دوخ  دهعیلو  دوب ) هدـیبُز  شردام  هک  ار (  نیما » دـمحم  ، » دوخ تفالخ  نامز  رد  نوراه 
.داد رارق  مود  دهعیلو  دوب ،) هتفای  دلوت  یناریا  يردام  زا  هک  زین (  ار  نومأم » هللادبع 

همه اب  شترا ، ناهدـنامرف  هتفرگ و  الاب  ناسارخ  ياهرهـش  رد  شروش  بالقنا و  هک  دیـسر  شرازگ  نوراه  هب  يرجه  لاس 193  رد 
.دنا هدنام  زجاع  بالقنا  دایرف  نتخاس  شوماخ  زا  دنهد ، یم  ناشن  هک  یگدنرد  یمحر و  یب 

اجکی ار  تفالخ  تردـق  دـنک و  رفـس  ناماس  نآ  هب  ًاصخـش  هک  دـید  حالـص  شیوخ ، نارواشم  ناریزو و  اب  هرواشم  زا  سپ  نوراه 
هک ار  نومأم  تشاذـگ و  دادـغب  رد  ار  نیما  دـمحم  شرـسپ  يو  .دریگ  راک  هب  نایناسارخ  ياه  تضهن  اه و  بالقنا  یبوکرـس  يارب 

.درب ناسارخ  هب  دوخ  هارمه  دوب ، ناسارخ  یلاو  ردپ  فرط  زا  ًانمض 

زکرم دادـغب  هب  تسناوتن  رگید  اما  دزاس ، شوماخ  ار  اه  هنتف  حالطـصا  هب  دـنک و  مارآ  ار  ناـسارخ  هتفـشآ  عاـضوا  تسناوت  نوراـه 
ياـجرب تباـقر  هنحـص  رد  ار  ردارب  ود  تشذـگرد و  سوـط  رد  يرجه  لاـس 193  يرخـالا  يداـمج  موس  رد  وا  .ددرگرب  تفـالخ 

(2) .تشاذگ

498 ص : 

هب يزور  هک  نانچ  درک ، یم  دای  يدنـسرخ  اب  هنیدم  رد  نارود  نیا  رد  دوخ  تیبوبحم  تیعقوم و  زا  ناسارخ  رد  اهدعب  ماما  [ 1 - ] 1
.تسا هدوزفین  میارب  یتمعن  زگره  يدهعیلو )  رما (  نیا  دومرف ... « : تشاد ، ترـضح  زا  یتاراظتنا  يدـهعیلو  تبـسانم  هب  هک  نومأم 

ياه هچوکرد  مارآ  مدش و  یم  راوس  ار  دوخ  رتسا  عقوم  نآ  رد  .دـش  یم  ارجا  برغ  قرـش و  رد  مطختـسد  مدوب ، هک  هنیدـم  رد  نم 
هضورلا ینیلک ، ص 155 ; ج49 ، راونألاراحب ، یسلجم ، « ) ...دوبن رت  مرتحم  رتزیزع و  نم  زا  یسک  هنیدم  رد  مدومیپ و  یم  هار  هنیدم 

(. ص167 ج2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  قودص ، .ر ك :  زین  ص 151 ; یفاکلا ، نم 
ص 58 59. مالسلا ،) هیلع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  متشه ; ياوشیپ  یناگدنز  یلع ، دیس  ققحم ، [ 2 - ] 2
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نیما تسکش 

.دندرک تعیب  دادغب  رد  نیما  دمحم  وا  رسپ  اب  مدرم  تشذگرد ، سوط »  » رد نوراه  هک  یبش 

، دوخ دـنزرف  هب  ار  نآ  دـنک و  عـلخ  دـهعتیالو  زا  ار  نومأـم  دـمآ  رب  ددـص  رد  هک  دوـب  هتـشذگن  زور  زا 18  شیب  نـیما  تفـالخ  زا 
.دنک راذگاو  یسوم ،» »

هک ناهام ،» نب  یـسیع  نب  یلع   » مان هب  رفن  کی  رگم  دـندیدن ، تحلـصم  ار  راک  نیا  اه  نآ  دومن و  هرواشم  ارزو  اـب  هراـب  نیا  رد  وا 
.درک مالعا  ردارب  علخ  رب  ینبم  ار  دوخ  میمصت  نیما ، ماجنارس  .تشاد  نومأم  علخ  رب  رارصا 

درک علخ  تفالخ  زا  ار  نیما  لمع ، نیا  هب  تبسن  شنکاو  رد  زین  نومأم 

(1) .دش هتشک  يرجه  لاس 198 رد  نیما  ماجنارس  یماظن ، ياه  يریگرد  هلسلس  کی  زا  سپ  و 

.تفرگ رارق  نومأم  تسد  رد  یمالسا  روشک  لماک  تارایتخا  نیما ، لتق  زا  سپ  بیترت  نیدب 

نایم يدروخرب  دش ، هلصاف  نومأم  تموکح  نوراه و  گرم  نیب  هک  ییاه  لاس  و  نیما ، تموکح  نارود  ردنیما  دمحم  رصع  رد  . 2
هاتوک ياه  لاس  نیا  رد  سابع  ینب  تفالخ  هاگتسد  هک  تسادیپ  دروخ و  یمن  مشچ  هب  خیرات  رد  یـسابع  تموکح  نارومأم  ماما و 

یتصرف دوب ، نیما  دنزرف  یسوم  هب  نآ  يراذگاو  يدهعیلو و  زا  نومأم  علخ  نومأم و  نیما و  تاشقانم  یلخاد و  فالتخا  راتفرگ  هک 
يدازآ مایا  ار  ( 198 193  ) اه لاس  نیا  میناوت  یم  ام  تفاین و  ًاصوصخ  ( مالـسلا هیلع  ) اضر ماما  ًاـمومع و  ناـیولع  رازآ  اذـیا و  يارب 

(2) .مینادب ترضح  نآ  یگنهرف  ياه  تیلاعف  يارب  یبوخ  تصرف  ماما و  یبسن 

499 ص : 

ص287. ج6 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  [ 1 - ] 1
ص 60. باتک ، نامه  یلع ، دیس  ققحم ، [ 2 - ] 2
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هب نومأم  تفر و  ایند  زا  نومأم  دـلوت  زا  سپ  ياهزور  رد  هک  دوب  لجارم »  » مان هب  یناـسارخ  يزینک  نومأـم  رداـمنومأم  رـصع  رد  . 3
هناخزپشآ رد  زینک  نیرت  فیثک  نیرت و  تشز  يو  ردام  هک : دـنا  هتـشون  ناـخروم  .تفاـی  شرورپ  رداـم  یب  میتی و  يدازون  تروص 

(1)  . دنک یم  وگزاب  ار  يو  ندش  هلماح  تلع  هک  تسا  یناتساد  دّیؤم  دوخ  نیا  دوب و  نوراه 

لاـس 218 رد  شتـشذگ  رد  داد و  خر  دیـسر ، تفـالخ  هب  شردـپ  هک  یبـش  ناـمه  رد  ینعی  يرجه ، لاس 170  رد  نومأم  تدـالو 
.داد خر  يرجه 

وذ  » هب هک  دوب  لهـس » نب  لـضف   » يو یبرم  .دـنارورپب  دوخ  ناـماد  رد  ار  وا  اـت  درپس  یکمرب » ییحی  نب  رفعج   » هب شردـپ  ار  نومأـم 
.دیدرگ نومأم  دوخ  ریزو  مه  دعب  تشاد و  ترهش   (2)« نیتسایرلا

نومأم تایصوصخ 

شوغآ رد  هک  نیما  شردارب  سکعرب  تسرد  دوب ، ینانچنآ  شیاسآ  هافر و  زا  یلاخ  تیلاعف و  شـشوک و  رـسارس  نومأـم  یگدـنز 
حیرفت ینارذگـشوخ و  رد  قرغ  نیما  یگدنز  دیاب  دح  هچ  ات  هک  دـبای  یمرد  دسانـشب ، ار  هدـیبز  سکره  .دوب  هتفای  شرورپ  هدـیبز 

دوخ يارب  ینادنچ  تلاصا  شردارب  دننام  نومأم  .دشاب  هدوب 

500 ص : 

وا هب  هدیبز  تخاب ، ار  يزاب  دیشر  نوچ  درک و  یم  يزاب  جنرطش  دیشرلا  نوراه  اب  هدیبز  تسا : هدش  لقن  نینچ  ناتـساد  نیا  [ 1 - ] 1
تایلام دش  رـضاح  تشاد ، تهارک  یـسب  رما  نیا  زا  هک  دیـشر  .دوش  رتسبمه  شا  هناخزپشآ  زینک  نیرت  تشز  اب  دیاب  هک  درک  مکح 

راچان هب  دیـشر  .تفریذپن  هدـیبز  یلو  دزاس ، فرـصنم  مکح  نیا  يارجا  زا  ار  وا  ات  دـشخبب  هدـیبز  هب  ار  قارع  رـصم و  رـسارس  ياه 
هایح يریمد ، دیدرگ (  دلوتم  نومأم  دش و  رتسبمه  وا  اب  و  دوب ، زیمآ  رفنت  تافص  نیا  همه  دجاو  هک  تفای  ار  لجارم »  » مان هب  يزینک 
زین اهدهعیلو  اریز  دیـسر ، تفالخ  هب  دیـشر  هک  دش  هداز  یبش  رد  نومأم  دـنا : هتفگ  هک  درادـن  نآ  اب  تافانم  ناتـساد  نیا  ناویحلا .)

شدنزرف هس  نایم  ار  دوخ  روشک  رـسارس  دیـشر  نیمه  الثم  .دنتـشاد  رایتخا  رد  ار  اهورملق  نیرت  گرزب  تفالخ  هب  ندیـسر  زا  شیپ 
(. ص97 نایلیلخ ، لیلخ  دیس  رتکد  همجرت  ماما ، نیمتشه  یسایس  یگدنز  رفعج ، دیس  ینیسحلا ، یضترم  دوب (  هدرک  میسقت 

.ار هاپس  لک  یهدنامرف  مه  تشاد و  هدهع  هب  ار  ترازو  مه  نوچ  [ 2 - ] 2
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تفالخ و هب  نایـسابع  هک  تشادـنپ  یم  ملـسم  ار  هتکن  نیا  سکعرب ، هکلب  دوبن ، نئمطم  دوخ  هدـنیآ  هب  اهنت  هن  درک و  یمن  ساسحا 
نیتسآ لـیلد  نیمه  هب  دـید ، یم  دـنک  هیکت  نادـب  هک  یهاـگیاپ  هنوگره  دـقاف  ار  دوخ  ور  نیا  زا  داد ، دـنهاوخن  رد  نت  وا  تموکح 

یپ دوخ  تیعقوم  هب  هک  درک  نییعت  يا  هظحل  زا  ار  دوخ  هدنیآ  طوطخ  نومأم  .تخادرپ  يزیر  همانرب  هب  هدنیآ  يارب  دز و  الاب  تمه 
.تسا هاتوک  اه  نآ  زا  يو  تسد  هک  تسا  رادروخرب  ییایازم  زا  نیما  شردارب  هک  تسناد  درب و 

یم نومأم  هب  دوب ، هتخاس  مرگ  رـس  بعل  وهل و  هب  ار  دوخ  هک  نیما  هدهاشم  اب  لضف »  » ًالثم تخومآ : دـنپ  زین  نیما  ياه  هابتـشا  زا  وا 
اب ار  يراـک  نیما  هک  راـبره  درک ، یم  هنوگ  نیمه  زین  نومأـم  .هدـب  زورب  دوخ  زا  وکین  راـتفر  يرادـنید و  ییاـسراپ و  وـت  هک  تفگ 

.تفرگ یم  شیپ  رد  تیدج  اب  ار  نامه  نومأم  درک ، یم  زاغآ  یتسس 

.تفای يرترب  نایسابع ، مامترب  یتحو  شیوخ ، لاثما  رب  تفای و  رحبت  فلتخم  نونف  مولع و  رد  نومأم  لاحره  رد 

.دوبن نومأم  زا  رتدنمشناد  یسک  نایسابع  نایم  رد  دنتفگ : یم  یخرب 

لقن زین  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  زا  دوب .» مالک  هقف و  هب  تبـسن  افلخ  همه  زا  رت  هاگآ  : » تسا هتفگ  نینچ  شا  هرابرد  میدن » نبا  »
دهاوخ رتدنمـشناد  ناش  همه  زا  اه ، نآ  نیمتفه  دومرف « : هکدیـسر  اجنیدـب  ات  تفگ ، یم  نخـس  سابع  ینب  هرابرد  يزور  هک  هدـش 

«. دوب

: دنا هدوتس  نینچ  ار  نومأم  زین  یبتک  رکاش  نبا  ،و  يدرب يرغت  نبا  یطویس ،

دنچره دوب ، سابع  ینب  درم  نیرتهب  ، » توتف تدایـس و  تعاجـش ، تبیه ، یکریز ، شناد ، يراـبدرب ، هدارا ، یـشیدنارود ، ظاـحل  هب 
«. دوب هدرک  راد  هکل  نآرق  ندوب  قولخم  هب  شداقتعا  ار  تافص  نیا  همه 

هب منک و  حیحـصت  ار  دهعتیالو  ما  هتفرگ  میمـصت  : »... دوب هتفگ  هداد و  تداهـش  نیما  شردارب  رب  يو  يرترب  هب  دوخ  زین  نومأم  ردپ 
زا مراد و  نانیمطا  شتسایس  نسح  هب  میاتس ، یم  ار  شیشم  طخ  مدنسپ ، یم  رت  شیب  ار  شراتفر  هک  مراپسب  یسک  تسد 

501 ص : 
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یم ار  دمحم  شیوخ ، سفن  ياوه  زا  يوریپ  هب  سابع  ینب  اما  .دشاب  یمن  هللادبع »  » زج یسک  وا  مرطاخ و  هدوسآ  شیتسس  فعض و 
کیرـش و وا  يأر  رد  ناکزینک  نانز و  تسا ، زاب  فارـسا  هب  شتـسد  تسا ، یناسفن  ياه  شهاوخ  لابند  هب  هچراپکی  وا  هچ  دـنبلط ،

لباق یصخش  گرزب  يرما  نینچ  يدصت  يارب  دراد و  لیصا  ییأر  هدیدنـسپ و  يا  هویـش  هللادبع  هک  یلاح  رد  دنوش ، یم  عقاو  رثؤم 
(1) «. ...تسا نانیمطا 

هحفص دش ; هدوشگ  نآ  رد  يا  هزات  هحفـص  دروخ و  قرو  مالـسلا ) هیلع  ) ماما یناگدنز  باتک  تفالخ ، ریرـس  رب  نومأم  رارقتـسا  اب 
.درب رس  هب  رایسب  تامیالمان  هودنا و  اب  ار  ییاه  لاس  ( مالسلا هیلع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  نآ  رد  هک  يا 

هیلع ) یلع نادـناخ  بناج  زا  ار  ینارگن  تشحو و  نیرت  شیب  ساـبع  ینب  هچ  دـندوب و  هیما  ینب  زا  هک  اـه  نآ  هچ  تفـالخ  نیبصاـغ 
هنوگره نیا ، رب  هوالع  دنتسناد و  یم  نانآ  مّلسم  قح  ار  تفالخ  اه  نآ  زا  یهوبنا  هدوت  لقا  مدرم و ال  هک  یناسک  دنتشاد ; مالـسلا )

ياـفلخ رازآ  هجنکـش و  دروم  هراومه  ( مالـسلا هیلع  ) یلع راوگرزب  نادـنزرف  هک  دوب  نیا  .دـنتفای  یم  ناـنآ  دوجو  رد  زین  ار  یتلیـضف 
.دندیسر یم  تداهش  هب  نانآ  تسد  هب  مه  ماجنارس  دندوب و  تقو 

یلع لآ  هب  تبـسن  هک  دـندوب  نایناریا  ًابلاغ  مه  شتفالخ  هاگتـسد  ناگدـننادرگ  درک و  یم  عیـشت  هب  هقالع  راهظا  ًانایحا  نومأـم  اـما 
هب ار  ( مالـسلا هیلع  ) ماما روصنم ، نوراه و  دوخ ، ناردـپ  نوچمه  تسناوت  یمن  اذـل  دنتـشاد و  صاخ  یتبحم  هقالع و  هعیـش  ناـماماو 

نامز رد  دوبن و  هقباس  یب  نادنچ  هچرگ  هک  دیـشیدنا  يا  هزات  شور  ور  نیا  زا  دـهد ، رارق  رازآ  هجنکـش و  دروم  دـنکفیب و  نادـنز 
زین دـعب  ياـفلخ  شور  تهج  نیمه  هب  دوب و  رتروذـحم  مک  رتاـمن و  شوخ  لاـحره  رد  اـما  دوـب ، هدـش  هبرجت  مه  هتـشذگ  ياـفلخ 

.تفرگ رارق  انبم  نامهرب 

… ؟ دنک راذگاو  ماما  هب  ار  تفالخ  تساوخ  یم  نومأم  ارچ 

دزیرب و تبحم  یتسود و  حرط  ترـضح  نآ  اب  دروایب و  دوخ ، تموکح  رقم  ورم ،»  » هب ار  مالـسلا ) هیلع  ) ماما تفرگ  میمـصت  نومأـم 
یملع و تیعقوم  زا  هدافتسا  نمض 

502 ص : 

ص97 100. باتک ، نامه  ینیسحلا ، یضترم  [ 1 - ] 1
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.دهد رارق  لماک  تراظن  تحت  ار  وا  ياهراک  ترضح ، نآ  یعامتجا 

ناسارخ هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما زا  نومأم  توعد 

(1) .دیایب تفالخ  زکرم  هب  یلع  لآ  ناگرزب  اب  هارمه  هک  درک  توعد  هنامرتحم  یتروص  هب  ماما  زا  ًاءادتبا  نومأم 

تفرگ و تروص  یناوارف  ياهدـیکأت  رارـصا و  نومأم  يوس  زا  یلو  دـیزرو ، يراددوخ  نومأـم  توعد  لوبق  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
تکرح ورم  فرط  هب  بلاط  یبا  لآ  زا  یعمج  اب  هارمه  مالسلا ) هیلع  ) ماما ماجنارس  ات  دش  لدب  در و  يددعتم  ياه  همان  تالسارم و 

(2) .دومرف

روتسد دوب ، هدش  ترضح  ناوراک  یهارمه  ماما و  ندروآ  رومأم  هک  كاحـض » یبا  نب  ءاجر   » رگید لقن  هب  ای  و  يدولج »  » هب نومأم 
يارب مالسلا ) هیلع  ) ماما اما  دنکن ، يراددوخ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما صوصخ  هب  نایناوراک و  هب  مارتحا  يادا  زا  هجوچیه  هب  هک  دوب  هداد 

.دومن یم  يدونشخان  راهظا  رفس  نیا  زا  اراکشآ  مدرم  یهاگآ 

دروآ درگ  ار  دوخ  نادناخ  دنک ، تکرح  هنیدم  زا  تساوخ  یم  هک  يزور 

ما هداوناخ  نایم  هب  رگید  نم  دومرف : دننک و  هیرگ  وا  يارب  تساوخ  نانآ  زا  و 

503 ص : 

تسا و هدـماین  نایم  هب  ترـضح  نآ  يدـهعیلو  ای  تفالخ  زا  یمان  ورم ، هب  ماما  توعد  ماگنه  یخیراـت  لیـصا  كرادـم  رد  [ 1 - ] 1
، نایم نیا  رد  .تسا  هدرک  یمن  زاربا  هتـشاد ، ار  رکف  نیا  ًالبق  مه  رگا  ای  هدـمآ و  شیپ  نومأم  يارب  ًادـعب  هک  هدوب  يرکف  نیا  ًارهاـظ 

نیا یلو  درک ; تعیب  يدـهعتیالو  هب  ماما  اب  قارع  رد  رهاط  دـسیون : یم  یتح  و  هدرک ، طبـض  يرگید  وحن  هب  ار  ناـیرج  یقهیب  اـهنت 
لقن ًایناث ، دنا و  هتشون  هرصب  قیرط  زا  همه  ار  ترضح  ریـسم  هدوب و  دادغب  رد  رهاط  ًالوا  اریز  دسر ، یمن  رظن  هب  حیحـص  نادنچ  لقن 

: دنـسیون یم  ناخروم  بلغا  هک  یلاح  رد  تسین ، نآ  رد  تفالخ  لاقتنا  لصا  زا  ینخـس  دراد و  يدـهعیلو  زا  ثحب  ادـتبا  زا  یقهیب ،
حرـش رد  یبرع  ای  یـسراف  هب  هک  ییاه  هلاسر  زا  یـضعب  رد  لاح  نیا  اب  .درک  یم  تفالخ  لاقتنا  داهنـشیپ  ًاءادتبا  ترـضح  هب  نومأم 

تفالخ لوبق  يارب  توعد  ناونع  هب  ًامـسر  ار  ترـضح  نآ  زا  توعد  هدش و  طلخ  یلک  هب  هلئـسم  هدش ، هتـشاگن  ترـضح  نآ  لاح 
(. ص 72 مالسلا ،) هیلع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  متشه ; ياوشیپ  یناگدنز  یلعدیس ، ققحم ، دنا (  هدرک  یقلت 

، نیظعاولا هضور  يروباـشین ، لاـّتف  ص 309 ; داشرإلا ، دـیفم ، خیـش  ص 65 ; ج3 ، هّمغلا ، فـشک  یلبرا ، یـسیع  نـب  یلع  [ 2 - ] 2
ص247.
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(1)  . تشگ مهاوخنرب 

اب تشگزاب و  ربمایپ  ربق  يوس  هب  زاب  درک و  عادو  راب  نیدنچ  ترـضح  .دنک  عادو  ربمایپ  اب  ات  دش  ادـخ  لوسر  دجـسم  دراو  هاگ  نآ 
.تسیرگ دنلب  يادص 

ارم لوخم ! دومرف : .متفگ  ریخبرفـس  مدرک و  مالـس  مدـش و  بایفرـش  ترـضح  تمدـخ  لاح  نیا  رد  دـیوگ : یم  یناتـسیس » لوخم  »
(2)! موش یم  نفد  نوراه  رانک  رد  مراپس و  یم  ناج  تبرغ  رد  موش و  یم  رود  مدج  رانک  زا  نم  رگنب ، بوخ 

نیا هب  دیاش  (، 3  ) دوب سراف  زاوهاو و  هرـصب  هار  زا  نومأم  روتـسد  قبط  ورم  هب  هنیدـم  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ماما ناوراـک  تکرح  قیرط 
نایعیش عامتجا  زکرم  هک  ، (3) مق هاشنامرک و  هفوک و  و  نیوزق ) نادمه و  ات  ناریا  برغ  یناتسهوک  ياه  تمسق   ) لبج زا  هک  تهج 

.دننکن (4) روبع  دوب ،

ماما هب  تفالخ  داهنشیپ 

لضف نومأم ، صخش  لابقتسا  دروم  ترضح  هدنام  رهش  هب  گنـسرف  دنچ  .دیـسر  ورم  هب  لاوش  مهد  زور  مالـسلا ) هیلع  ) ماما بکوم 
هنوگ همه  نومأم  روتسد  هب  دش و  دراو  رهش  هب  ینایاش  مارتحا  اب  تفرگ و  رارق  سابع  لآ  ناگرزب  ارما و  زا  يریثک  هورگ  لهس و  نب 

.تفرگ رارق  ترضح  نآ  رایتخا  رد  شیاسآ  هافر و  لئاسو 

نومأم دـش و  زاـغآ  نومأـم  ترـضح و  نآ  نیب  یتارکاذـم  تشذـگ ، هار  یگتـسخ  عفر  تحارتسا و  ناونع  هب  هک  زور  دـنچ  زا  سپ 
هب هرسکی  ار  تفالخ  هک  درک  داهنشیپ 

504 ص : 

ص 95. ج3 ، باتک ، نامه  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  هب : ك.ر  زین  ص117 ، ج49 ، راونألاراحب ، یسلجم ، [ 1 - ] 1
ص 194. ج2 ، اضرلا ، رابخا  نویع   . 3 ص117 . ج49 ، راونألاراحب ، یسلجم ، [ 2 - ] 2

لقن مق  هب  ترضح  نآ  دورو  دروم  رد  یحرـش  يافوتم 693ه ، يرغلا ، هحرف  بحاص  سوواط ، نب  میرکلادـبع  دیـس  موحرم  [ 3 - ] 3
يدایز هلـصاف  هدوب و  یمق  دوخ  هک  ( هللا همحر  ) قودـص خیـش  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .دوش  یمن  هدـید  يرگید  ياج  رد  هک  تسا  هدرک 

لقن دنک ، یم  رکذ  ار  يرگید  ریسم  هکلب  دنک ، یمن  لقن  مق  هب  ترضح  نآ  ندمآ  زا  يزیچ  تسا ، هتشادن  ترـضح  نآ  نامز  اب  مه 
( ، مالسلا هیلع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  متشه ; ياوشیپ  یناگدنز  یلع ، دیس  ققحم ، دسر (  یمن  رظن  هب  نقتم  نادنچ  سوواط  نبا 

(. ص 74
باتک ص70 74. نامه  ققحم ، [4 - ] 4
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.دیامن راذگاو  ترضح  نآ 

.درک عانتما  تدش  هب  داهنشیپ  نیا  نتفریذپ  زا  مالسلا ) هیلع  ) ماما

هیلع ) یـسوم نب  یلع  هب  نومأم  مدیدن ، راوخ  شزرا و  یب  زور  نآ  نوچ  هاگ  چیه  ار  تفالخ  تفگ : یم  یتفگـش  اب  لهـس  نب  لضف 
(1) .درک یم  يراددوخ  نآ  لوبق  زا  وا  دومن و  یم  راذگاو  مالسلا )

(2) .دیشک لوط  هام  ود  اهوگوتفگ  نیا 

: تفگ دز  یم  سدح  شیپ  زا  ار  ماما  يراددوخ  دیاش  هک  نومأم 

! ریذپب ار  يدهعیلو  سپ  تسا ، روط  نیا  هک  الاح 

.رادب روذعم  ارم  مه  نیا  زا  دومرف : ماما 

: تفگ وا  .دوبن  دیدهت  زا  یلاخ  هک  تفگ  يدنت  تنوشخ و  اب  ار  يا  هلمج  تفریذپن و  ار  ماما  رذع  رگید  نومأم 

دوب و مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  اـه  نآ  زا  یکی  هک  داد  رارق  رفن  نایم 6  رد  ار  اروش  تفر  یم  اـیند  زا  یتقو  باـطخ  نب  رمع  »
نیا زج  يا  هراچ  نم  اریز  يریذپب ، ارم  داهنـشیپ  دـیاب  مه  امـش  دوش ..! هدز  شندرگ  دـنک ، تفلاخم  سکره  هک  درک  هیـصوت  نینچ 

(3) منیب !» یمن 

: تفگ دومن و  هارکا  دیدهت و  ار  مالسلا ) هیلع  ) ماما رت  حیرص  مه  نیا  زا  وا 

، دهعتیالو داهنـشیپ  لوبق  زا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  .ینیب  یم  ناما  رد  نم  تردق  زا  ار  دوخ  ییآ و  یم  شیپ  نم  لیم  فالخرب  هراومه 
(4) !! مناسر یم  لتق  هب  يدرکن ، نیکمت  مه  زاب  هچ  نانچ  و  منک ، یم  راک  نیا  هب  راداو  ربج  هب  ار  وت  ینک  يراددوخ 

505 ص : 

ص نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاـتف  ص 310 ; داشرإلا ، دیفم ، خیـش  ص66 ; باتک ج3 ، ناـمه  یلبرا ، یـسیع  نب  یلع  [ 1 - ] 1
.248

ص 161. ج1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  قودص ، [ 2 - ] 2
، يدـهلا مالعأب  يرولا  مالعإ  یـسربط ، ص65 ; ج3 ، باـتک ، ناـمه  یـسیع ، نب  یلع  ص310 ; باتک ، نامه  دـیفم ، خیـش  [ 3 - ] 3

ص 248. باتک ، نامه  يروباشین ، لاتف  ص333 ;
ص247. نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاّتف  ص 226 ; ج1 ، عیارشلا ، للع  قودص ، [ 4 - ] 4
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: دومرف تفریذپ و  ار  نومأم  داهنشیپ  راچان  مالسلا ) هیلع  ) ماما

هاگتسد روما  زا  کی  چیه  رد  مشابن و  يرما  ردصم  تکلمم  کلم و  روما  رد  زگره  هک  مریذپ  یم  ار  وت  دهعتیالو  طرش  نیا  هب  نم  »
(1) «. مشاب هتشادن  يا  هلخادم  اوتف ، ءاضق و  ماکح و  بصن  لزع و  نوچمه  تفالخ ،

دیسرن ماجنا  هب  زگره  هک  يدهعیلو  ماقم 

( مالسلا هیلع  ) ماما يدهعیلو  ربخ  هک  دندوب  هدرک  هدامآ  يرجه  لاس 201 ناضمر  كرابم  هاـم  يراد  هزور  يارب  ار  دوخ  ورم »  » مدرم
.دندرک یقلت  تفگش  هب  هتخیمآ  يرورس  اب  ار  تراشب  نیا  همه ، دش و  رشتنم 

یـسوم نب  یلع  ترـضح  هقرو  ناـمه  تشپ  رد  دـش و  هتـشاگن  نومأـم  طـخ  هب  يدـهعیلو  روـشنم  ناـضمر  هاـم  مـتفه  هبنـشود  زور 
ماجنا هب  رما  نیا  هک  درک  يروآدای  یلو  دومرف ، مالعا  ار  دوخ  یلوبق  ءامیا  هراشا و  زا  رپ  يا  همدـقم  رکذ  اب  زین  مالـسلا ) هیلع  ) اضرلا

، رهاط نب  هللادبع  مثکا ، نب  ییحی  نوچمه : يرگشل  يروشک و  ناهدنامرف  ناگرزب و  بوتکم ، نامه  رانک  رد  هاگ  نآو  دسر !! یمن 
(2) .دندومن یهاوگ  ار  هماندهع  نیا  لهس ، نب  لضف 

سولج يدهعیلو  دنـسم  رب  ترـضح  دمآ و  لمع  هب  هام  مهد  هبنـشجنپ  زور  رد  دنمهوکـش  یمـسارم  یط  تعیب ، تافیرـشت  هاگ  نآ 
نب لضف   » وا زا  سپ  دوب و  نومأم  دـنزرف  سابع » ، » داد مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هب  تعیب  تسد  هفیلخ  روتـسد  هب  هک  یـسک  نیلوا  .دومرف 

هک سابع  ینب  لاجر  فارـشا و  مومع  سپـس  رگـشل و  هدنامرف  رهاط » نب  هللادـبع  ، » رابرد یتفم  مثکا » نب  ییحی  ، » مظعا ریزو  لهس »
(3) .دندرک تعیب  ترضح  نآ  اب  دندوب ، رضاح 

506 ص : 

ص 310. داشرإلا ، دیفم ، خیش  ص 334  يدهلا ، مالعاب  يرولا  مالعإ  یسربط ، [ 1 - ] 1
نآ نتم  يو  .مدرک  هدهاشم  يرجه  لاس 670  رد  نومأم  ماما و  طخ  هب  ار  هماندهع  نیا  نم  دیوگ : یم  یلبرا  یسیع  نب  یلع  [ 2 - ] 2

(. ص123 128 ج3 ،  ) تسا هدروآ  هّمغلا ، فشک  دوخ ، باتکرد  هدومن  يرادرب  هخسن  ار 
ص 82 87. مالسلا ،) هیلع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  متشه ، ياوشیپ  یناگدنز  یلع ، دیس  ققحم ، [ 3 - ] 3
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زا ترضح  نآ  دوخ  یلو  دوب ، ینامداش  رورس و  بجوم  ترـضح  نآ  نایعیـش  ناتـسود و  يارب  ًاعبط  متـشه ، ماما  يدهعیلو  عوضوم 
: دومرف دناوخارف و  دوخ  دزن  ار  وا  دنک ، یم  یلاحشوخ  راهظا  دایز  هک  دید  ار  يدرم  هک  یتقو  دوب و  رثأتم  نیگهودنا و  رما  نیا 

(1) «! درادن یماود  هک  شابم  دونشخ  نآ  هب  دنبم و  راک  نیا  هب  لد  »

هلـسلس کی  اب  يو  هک  دـهد  یم  ناشن  نومأـم  ناـمز  یـسایس  طئارـش  عاـضوا و  یـسرربنومأم  یـسایس  ياـه  يراوشد  تالکـشم و 
لح روظنم  هب  ماجنارـس  وا  .درک  یم  شالت  اه  تسب  نب  نیا  زا  ییاهر  يارب  دوب و  هدـش  ور  هب  ور  یـسایس  تالکـشم  اه و  يراوشد 

تالکـشم ًالیذ  .دوب  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  يدهعیلو  حرط  نامه  هک  تفرگ  شیپ  رد  يدعب » دنچ   » تسایـس کی  تالکـشم ، نیا 
: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  يدعب » دنچ   » تسایس سپس  نومأم و  یسایس 

نومأم زا  نایسابع  يدونشخان   . 1

اب سابع  ینب  اما  دوب ، تفالخ  هب  رتراوازـس  رت و  هتـسیاش  نیما  زا  بتارم  هب  یمومع  راکفا  رد  نومأم  ناـخروم ، یهاوگ  هب  هک  نآ  اـب 
تفلاخم زا  تشاد و  هجوت  ًالماک  ردارب  ود  نیا  تیصخش  نیب  راکشآ  توافت  هب  نوراه  میدرک ، لقن  هک  نانچ  دندوب و  فلاخم  يو 

.درک یم  هوْکِش  نومأم  اب  سابع  ینب 

نوراه و شردپ  دور : یم  رامش  هب  لیصا  یسابع  کی  نیما  شردارب  دندید  یم  هک  دوب  نآ  نومأم  زا  نایسابع  ینادرگور  زار  دیاش 
رد نیما  .تفر  یم  رامش  هب  یسابع  نز  نیرت  گرزب  وا  دوب ، یقیناود  روصنم  هون  مه  یمشاه و  کی  دوخ  هدیبز  .دوب  هدیبز  شردام 

رابرد درم  نیرتذفنتم  دیشر و  یعاضر  ردارب  یکمرب ، ییحی  نب  لضف  ناماد 

507 ص : 

ص 249. باتک ، نامه  يروباشین ، لاتف  ص 312 ; باتک ، نامه  دیفم ، خیش  ص67 ; ج3 ، باتک ، نامه  یسیع ، نب  یلع  [ 1 - ] 1
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شیزرورهم رد  دوب و  نامثع  هدش  دازآ  شدج  هک  یبرع  درم  دوب ; هتـشگ  شروما  يدـصتم  زین  عیبر  نب  لضف  و  هتفای ، شرورپ  يو ،
.تشادن دیدرت  یسک  نایسابع ، هب  تبسن 

یسک ّیبرم و  ًایناث  .دوب  لضف  شردارب  زا  رتمک  بتارم  هب  شذوفن  هک  تفای  شرورپ  ییحی  نب  رفعج  ناماد  رد  ًالوا ، يو ، نومأم : اما 
هب لیام  هک  نیا  هب  دوب  مهتم  هچ ; دنتـشادن ، وا  زا  یـشوخ  لد  هجوچیه  هب  نایـسابع  هک  دوب  يدرم  درک ، یم  يدـصت  ار  شروما  هک 
هک دوب  یسک  نامه  صخـش  نیا  .تشاد  دوجو  یتخـس  رایـسب  هنیک  مهعیبر ، نب  لضف  نیما ، یبرم  يو و  نایم  ًانمـض  تسا ، نایولع 

هدمآ هوتـس  هب  ناشتـسد  زا  دندیـسرت و  یم  نایناریا  زا  نایـسابع  .یناریا  لهـس  نب  لضف  ینعی  دیدرگ ، نومأم  هراک  همه  ریزو و  ًادعب 
.دندرک راذگاو  نارگید  ناکرت و  هب  دوخ  هاگتسد  رد  ار  اه  نآ  ياج  يدوز  هب  ور  نیا  زا  دندوب ،

نیما رترب  تیعقوم   . 2

اه نیا  .دـندرک  یم  راک  شتردـق  تیبثت  هار  رد  هک  دوب  يداـمتعا  لـباق  رایـسب  ناراـی  دـنمورین و  رایـسب  يا  هتـسد  راد و  ياراد  نیما 
.اه برع  هکلب  هدیبز و  شردام  ناش ،) همه  مییوگن  رگا   ) نایکمرب رت  شیب  یکمرب ، ییحی  نب  لضف  شیاه ، ییاد  زا : دندوب  ترابع 

رد گرزب  یـشقن  هداد و  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  دیـشر  هک  دـندوب  يذوفناب  ياه  تیـصخش  ناـمه  ناـنیا  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اـب 
، نانآ زا  تعاطا  هجیتن  رد  دنک و  فعض  راهظا  نانآ  يورین  ربارب  رد  دیشر  هک  دیامن  یم  یعیبط  رگید  دنتشاد ، تلود  تسایس  نییعت 

ماـقم هب  ار  نومأـم  دوخ ، رت  گرزب  دـنزرف  دراپـسب و  نیما ، ینعی  دوخ ، رت  کـچوک  دـنزرف  هب  ار  يدـهعیلو  ماـقم  هک  دوـش  روـبجم 
.درامگ نیما  زا  دعب  ینیشناج 

شیپ رد  هک  دوـب  نیما )  ییاد  رفعج (  نـب  یـسیع  ماـقم  یگرزب  نـینچمه  ساـبع و  ینب  يداژن  بـصعت  ییارگ و  هورگ  سح  دـیاش 
هب ار  عوضوم  نیا  هک  دوب  هدیبز  تسد  رد  یلصا  شقن  ارجام  نیا  رد  .درک  ءافیا  یمهم  شقن  نیما ، يدهعیلو  نتخادنا 
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.درک مامت  دوخ  دنزرف  دوس 

نیا نومأم  رب  نیما  حیجرت  رد  يوق  لامتحا  هب  دیـشر  دراد ، اه  برع  هشیدـنا  رد  بسن  هلئـسم  هک  یـشقن  هب  هجوت  اب  نیا ، زا  هتـشذگ 
: دنا هدرک  نایب  ترابع  نیا  هب  ار  بلطم  نیا  ناخروم ، زا  یخرب  .تسا  هتشاد  رظن  دروم  زین  ار  تهج 

نیما زا  رت  گرزب  هام  کی  ینـس  ظاحل  زا  نومأم  .تسب  نیما  شردارب  زا  سپ  نومأم  يارب  ار  يدـهعیلو  نامیپ  دیـشر  لاس 176  رد 
رد زین  وا  هدـش و  هداز  لجارم »  » مان هب  يزینک  زا  نومأم  هک  یلاح  رد  دوب ، یمـشاه  نانز  زا  رفعج ، رتخد  هدـیبز ، هداز  نیما ، اما  دوب ،

.دوب هتشذگرد  نامیاز  زا  سپ  تهاقن  مایا 

ینانیمطا هنوگ  چـیه  نومأم  دوخ  يارب  هتبلا  رما  نیا  یلو  دوب ، هدرک  نیمـضت  يو  يارب  نیما  زا  سپ  ار  مود  ماقم  نومأم  ردـپ  هچرگ 
نئمطم شردـپ  یـسابع  نادـنزرف  ردارب و  يوس  زا  تسناوت  یمن  وا  هچ ; درک ، یمن  داجیا  تموکح  هلئـسم  رد  شا  هدـنیآ  هب  تبـسن 

؟ دنک هیکت  نارگید  رب  شتیعقوم ، نداتفا  رطخ  هب  تروص  رد  تسناوت  یم  نومأم  ایآ  نیاربانب  دننکن ، ینکش  نامیپ  يزور  هک  دشاب 

ار نآ  ياـه  هیاـپ  یتسیاـب  یم  هنوـگچ  یباـیتسد ، تروـص  رد  و  دـبای ؟ تسد  تردـق  تموـکح و  هـب  تسناوـت  یم  هنوـگچ  نومأـم 
!؟ دزاس مکحتسم 

نآ خساپ  هجوت ، يرایشه و  تقد و  تیاهن  اب  تسیاب  یم  وا  تشاد و  یم  لوغشم  ار  نومأم  نهذ  هتـسویپ  هک  دوب  ییاه  لاؤس  اه  نیا 
.دنک عورش  اه  خساپ  نیا  اب  گنهامه  ار  دوخ  تکرح  هاگ  نآ  دیوجب و  ار  اه 

نومأم ربارب  رد  نایولع  عضوم   . 3

ار یناسک  دوخ ، اریز  دـنداد ، یمن  رد  نت  نایـسابع  زا  کی  چـیه  تفالخ  هب  هک  نومأـم ، تفـالخ  هب  اـهنت  هن  ناـیولع  هک  دوب  یعیبط 
بولق هک  تشاد  قلعت  یناـمدود  هب  نومأـم  هوـالع ، هب  .دـندوب  تموـکح  يدـصت  يارب  نایـسابع  زا  رتراوازـس  بتارم  هب  هک  دنتـشاد 
هدیـشک رازآ  رجز و  دـندوب ، هدـید  هیما  ینب  زا  هچ  نآ  زا  شیب  ناـنآ  تسد  زا  هچ ; دوب ، نیکرچ  نآ  لاـجر  تسد  زا  یلع  نادـناخ 

.دندوب
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هدرک و هراوآ  ناشیاهرهـش  زا  ار  ناشدوخ  طبـض و  ار  ناشلاوما  هتخیر ، ار  نایولع  ياه  نوخ  هنوگچ  ساـبع  ینب  هک  میناد  یم  همه 
دیشر دنزرف  هک  دوب  یفاک  گنن  هکل  نیمه  نومأم  يارب  .دندوب  هتشاد  اور  هتسویپ  ناشقح  رد  ار  اه  هجنکـش  اهرازآ و  عاونا  هصالخ 

.دنکفا رب  هشیر  زا  ار  ناماما  زا  نت  دنچ  دوجو  لاهن  درک و  هنهرب  گرب  خاش و  زا  ار  توبن  نادناخ  تخرد  هک  یسک  دوب ;

شتموکح متسیسو  نومأم  ربارب  رد  برع  ياه  هورگ  عضوم   . 4

شّیبرم شردام ، میتفگ  هک  نانچ  هک  دوب  تلع  نیا  هب  نیا ، دنداد و  یمن  رد  نت  نومأم  ینارمکح  تفالخ و  هب  زین  برع  ياه  هورگ 
نآرق و میلاـعت  فـالخ  رب   ) ار لـلم  ماوقا و  همه  هک  یبرع ، کـشخ  بّصعت  اـب  رما  نیا  و  دـندوب ، برعریغ  همه  شروما  يدـصتم  و 

نداد ناشن  اـب  ناـیناریا ، هک  نآ  هّصاـخ  دوبن ; راـگزاس  تساوخ ، یم  صاـخ  يداژن  ریـسا  تسدریز و  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
دندوب هدرک  گنت  برع  هیام  یب  رورغم و  رصانع  رب  ًادیدش  ار  نادیم  یسایس ، یملع و  تاماقم  يّدصت  رد  شیوخ  فرگش  دادعتسا 

ور نیا  زا  دـنزروب ، هنیک  دـشاب ، طابترا  رد  نانآ  اب  يوحن  هب  هک  سکره  نایناریا و  هب  تبـسن  بارعا  هک  دوب  یعیبط  باسح  نیا  اب  و 
.دوب بارعا  ترفن  مشخ و  دروم  نومأم 

وزرآ تسکش  نیما و  نتشک   . 5

دـضرب یفنم  جـیاتن  اه و  لمعلا  سکع  زا  یلاـخ  یلو  تفر ، یم  رامـش  هب  نومأـم  يارب  یماـظن  يزوریپ  کـی  رهاـظ  هب  نیما  نتـشک 
سکع نیا  هب  دوب ، هدرک  ذاختا  دوخ  رطاخ  یّفـشت  يارب  نومأـم  هک  ییاـه  هویـش  هژیوهب  دوبن ، وا  ياـه  هشقن  اـه و  فدـه  نومأـم و 
هدجـس زا  سپ  دروآ  شروضح  هب  ار  نیما  رـس  هک  یـسک  هب  و  درک ، رداص  رهاط »  » هب ار  نیما  لـتق  روتـسد  وا  دز : یم  نماد  اـهلمعلا 
سکره ات  دننک  بصن  شهاگراب  نحص  رد  یبوچ  هتخت  يور  ار  شردارب  رس  داد  روتـسد  سپـس  دیـشخب ، مهرد  نویلیم  کی  رکش 

! دریگب ار  شلوپ  سپس  دتسرفب و  نیرفن  رس  نآ  رب  تسخن  دیآ ، یم  بجاوم  نتفرگ  يارب  هک 
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يدـهم نب  میهاربا  دزن  ار  نآ  سپـس  دـننادرگب و  ناـسارخ  رد  ار  نیما  رـس  داد  روتـسد  هکلب  درکن ، هدنـسب  روما  نیا  هب  یتح  نومأـم 
!! دنک یم  يراوگوس  نیما  لتق  رب  ارچ  هک  درک  شنزرس  ار  وا  داتسرف و 

رد دنتـسناوت  یم  یعـضوم  هچ  نانآ  تفر و  یم  يراظتنا  هچ  مدرم  ریاس  یتح  اه و  برع  نایـسابع و  زا  رگید  اه  شیامن  نیا  زا  سپ 
! دننک ذاختا  نومأم  ربارب 

رب يدـب  رثا  يا ، هدـننز  ياهرادرک  نانچ  باـکترا  شردارب و  نتـشک  اـب  نومأـم  هک  تسا  نیا  تفگ ، ناوت  یم  هک  يزیچ  نیرت  مک 
.تخیگنارب ار  نارگید  هچ  برع و  هچ  نانآ  ترفن  درک و  لزلزتم  دوخ  هب  تبسن  ار  مدرم  دامتعا  داهن ، شیوخ  ترهش  يور 

نایولع ياهشروش  . 6

ندوزفا ییارآ و  فـص  هب  هدرک ، يرادرب  هرهب  دوـخ  عـفن  هب  شردارب  نومأـم و  ناـیم  دروـخرب  تصرف  زا  زین  ناـیولع  ناـیم ، نیا  رد 
زا یتسرهف  هک  نآ  هژیوهب  دـینک ، مسجم  رظن  رد  ار  نومأم  راوشد  عضو  دـیناوت  یم  بوخ  امـش  لاح  .دـنتخادرپ  دوخ  ياـه  تیلاـعف 

: دیهد رارق  هجوت  دروم  دوب ، هتساخرب  روشک  رانک  هشوگ و  رد  هک  زین  ار  نایولع  ياه  شروش 

ور هب  ور  هک  یهاپس  ره  اب  شنایرگـشل  .تشادرب  شروش  هب  رـس  هفوک  رد  تشاد ، ياج  نومأم  بزح  نایم  رد  يزور  هک  ایارـسلاوبا 
.دندرک یم  ریخست  ار  اج  نآ  دندیسر ، یم  هک  يرهش  ره  هب  دندرک و  یم  رامو  رات  ار  نآ  دندش ، یم 

شیب يو  ندز  ندرگ  زور  ات  مایق  زور  زا  هک  یلاحرد  دندش ، هتشک  هفیلخ  نارای  زا  نت  رازه  تسیود  ایارـسلاوبا  دربن  رد  دنیوگ : یم 
.دیشکن لوط  هام  هد  زا 

.درک مایق  رانلادیز  هک  يروط  هب  دنتفرگ ، رارق  تیامح  دروم  نایولع  دوب ، ناینامثع  هاگ  عمجت  هک  هرصب ، رد  یتح 

.دش یم  هدناوخ  نینمؤملاریما »  » هک درک  مایق  جابید ،»  » هب بقلم  رفعج ، نب  دمحم  زاجح  یحاون  هکم و  رد 
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.دیروش هفیلخ  رب  رفعج  نب  یسوم  نب  میهاربا  نمی ، رد 

.درک مایق  نسح  نب  دواد  نب  نامیلس  نب  دمحم  هنیدم ، رد 

نب نسح  نب  میهاربا  نب  نیـسح  زین  و  یلع ، نب  دـیز  نب  رفعج  مایق  دـندوب ، ناینامثع  هب  لـیام  نآ  مدرم  هدـمع  شخب  هک  طـساو  رد 
.داد خر  یلع ،

.درک مایق  دمحم  نب  لیعامسا  نب  دمحم  نئادم ، رد 

هدرکن نایـسابع  دـضرب  شروش  هب  یمادـقا  مدرم ، ياضاقت  هب  ای  دوخ  راکتبا  هب  نایولع ، زا  یکی  نآ  رد  هک  دوبن  ینیمزرـس  هصالخ ،
هب دنتـشاد ، ترهـش  ناورم  لآ  نایوما و  اب  مهافت  هب  هک  ماش  نیرهنلا و  نیب  یلاها  هک  دوب  هدـش  هدیـشک  ییاج  هب  راـک  یتح  دـشاب ;
ات دـنا  هتـسشن  شکیپ  راظتنا  رد  هک  دنتـشون  يو  هب  يا  همان  نمـض  هدـیورگ  ایارـسلاوبا ، مزرمه  راکمه و  يولع ، دـمحم  نب  دـمحم 

(1)! دنک غالبا  ار  وا  نامرف 

يدُعب دنچ  لح  هار 

يارب هک  دوب  هتفایرد  وا  .تفرگ  رظن  رد  يدـعبدنچ  لح  هار  میدرمـش ، هک  یتالکـشم  لح  يارب  نومأم  دـش ، هراـشا  ًـالبق  هک  ناـنچ 
: دهد ماجنا  ار  راک  دنچ  دیاب  هطرو ، نیا  زا  ییاهر 

.نایولع ياه  شروش  ندناشن  ورف   . 1

.تسا عورشم  یتموکح  نایسابع  تموکح  هک  نیا  رب  ینبم  نایولع  زا  فارتعا  نتفرگ   . 2

.دندوب رادروخرب  نآ  زا  مدرم  نایم  رد  نایولع  هک  یمارتحا  تیبوبحم و  ندرب  نیب  زا   . 3

.شیوخ هب  تبسن  بارعا  رهم  دامتعا و  بسک   . 4

.نایناریا مامت  ناسارخ و  یلاها  فرط  زا  يو  تموکح  ندش  هدرمش  عورشم  دییات و  ماود   . 5
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.ناشناهاوخاوه نایسابع و  نتشاد  هگن  یضار   . 6

دوخ هب  تبسن  ار  مدرم  دامتعا  سح  ترهش و  ردارب ، نتشک  رثا  رب  وا  هچ ; نومأم ; صخش  هب  تبسن  مدرم  نانیمطا  سح  تیوقت   . 7
.دوب هدرک  تسس 

زا نومأـم  يرآ  .درک  یم  دـیدهت  ردــق  نارگ  یتیــصخش  يوـس  زا  ار  وا  هـک  يرطخ  ربارب  رد  نتــشیوخ  يارب  تینوـصم  داـجیا   . 8
.دراد هاگن  ناما  رد  رطخ  نیا  زا  ار  دوخ  تساوخ  یم  تشاد و  میب  رایسب  ( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  ذوفن  اب  تیصخش 

نآ تکرـش  اب  اریز  دـش ، یم  نیمأت  اه  فدـه  نیا  تموکح ، رد  وا  تکرـش  و  مالـسلا ) هیلع  ) اـضر ماـما  يدـهعیلو  اـب  بیترت  نیدـب 
دش و یم  هتفرگ  ناشتسد  زا  ناشیاهراعش  دندش و  یم  حالـس  علخ  نایولع  تموکح ، رد  تشاد  رارق  نایولع  سأر  رد  هک  ترـضح 

.تفر یم  نیب  زا  دنتشاد ، مدرم  نیب  رد  مایق  رثا  رد  هک  یتیبوبحم 

نینچ زین  دـش و  یم  عقاو  دـییأت  دروم  دـندوب ، تیب  لـها  رادـفرط  هک  ناـیناریا  مومع  ناـیناسارخ و  فرط  زا  نومأـم  رگید ، يوـس  زا 
.تسا هدوب  نآ  لها  هب  تموکح  ضیوفت  شفده  هتشک ، ار  شیوخ  ردارب  رگا  هک  درک  یم  دومناو 

بارعا و اهنت  .دـش  یم  نمیا  وا  رطخ  زا  وا ، ياه  تیلاعف  لرتنک  ورم و  هب  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  ندروآ  اب  هتـشذگ ، اه  نیا  همه  زا 
.دنک تمواقم  نانآ  ربارب  رد  نایولع  نایناریا و  کمک  هب  تسناوت  یم  نومأم  هک  دندنام  یم  نایسابع 

یسررب دقن و 

ًالماک مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  يدـهعتیالو  حرط  رد  ار  نومأم  صالخا  تقادـص و  هک  تسا  تسد  رد  ینـشور  ياه  هناـشن  نئارق و 
: دزاس یم  كوکشم 

: دنک لقتنم  مالسلا ) هیلع  ) یسوم نب  یلع  هب  ار  تفالخ  تساوخ  یم  نامیا  هدیقع و  يور  زا  هناقداص و  نومأم  رگا  یتسار 

ورم هب  نیرومأم  رظن  تحت  هارکا  اـب  ار  ترـضح  نآ  درکن و  ار  راـک  نیا  دوب ، هنیدـم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما هک  روط  ناـمه  ارچ   . 1
هگن ترضح  فرط  زا  یگدنیامن  هب  ار  ناریا  هّطخ  دناوخب و  هبطخ  ( مالـسلا هیلع  ) ماما مان  هب  ورم  رد  تسناوت  یم  هک  یلاحرد  دروآ ،

دنک يراد 
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؟ دریگب هدهع  هب  ار  ربمایپ  تفالخ  توبن ،»  » هاگیاپ رد  هنیدم ، رد  مه  ( مالسلا هیلع  ) ماما و 

ًاقافتا هک  سراف  زاوها و  هرصب و  قیرط  زا  ار  مالسلا ) هیلع  ) ماما داد  روتسد  ارچ   . 2

روبع مق  زا  دـنهد و  روبع  دـسر ، یم  ورم  ناسارخ و  هب  تول  ریوک  نایم  زا  ًـالامتحا  دراد و  هدـننک  تحاراـن  مرگ و  تخـس و  یهار 
هدامآ نومأم  يرهاظ  فده  يارب  تیعقوم  دش و  یم  يرت  شیب  لابقتسا  ( مالسلا هیلع  ) ماما زا  مق  هفوک و  رد  هک  یلاح  رد  ؟(1)  دننکن

؟ تشگ یم  رت 

تـسیاب یم  هک  یتروص  رد  داد ، رارق  دـهعیلو  ار  دوخ  داد ، یم  ماما  هب  ار  تفـالخ  داهنـشیپ  هک  تارکاذـم  رود  نیتسخن  رد  ارچ   . 3
؟ دراذگب ماما  رایتخا  هب  لقاال  ای  دراذگا و  و  مالسلا ) هیلع  ) داوج ماما  هب  ار  ( مالسلا هیلع  ) اضر ترضح  زا  دعب  يدهعتیالو 

هب ار  یمالسا  تما  رادقم  هچ  دنکن  تلاخد  یتموکح  راک  چیه  رد  ماما  هک  طرش  نآ  اب  مه  نآ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما ندوب  دهعیلو   . 4
يور ًاعبط  دوب و  نومأم  زا  رت  شیب  لاس  دودحرد 20  مالـسلا ) هیلع  ) ماما رمع  هک  نیا  هب  هجوت  اب  درک ؟ یم  کیدزن  تقیقح  عقاو و 

لآ هب  تفالخ  زگره  هجیتن  رد  دـنک و  تلحر  ایند  زا  نومأم  زا  رتدوز  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  دـش  یم  ینیب  شیپ  يداع  ياه  باسح 
.دیسر یمن  یلع 

دز و دـیدهت  هب  تسد  دـش ، مالـسلا ) هیلع  ) ماما عانتما  اـب  هجاوم  یتقو  ارچ  درک ، یم  مادـقا  ناـمیا  داـقتعا و  يور  زا  رگا  نومأـم   . 5
؟ درک راداو  يدهعیلو  لوبق  هب  هارکاو  ربج  اب  ار  ترضح 

( مالسلا هیلع  ) داوج ماما  هب  ار  تدارا  نامه  هک  نومأم  دیسر ، تداهش  هب  ببـس  ره  هب  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  یتقو  ارچ   . 6
؟ درکن ضیوفت  ترضح  نآ  هب  ار  يدهعیلو  ماقم  درک ، یم  راهظا 

؟ دوش بلج  ترضح  نآ  هب  مدرم  هدوت  هجوت  تساوخن  دینادرگزاب و  هار  زا  ار  ترضح  دیع ، زامن  روهشم  نایرج  رد  نومأم  ارچ   . 7

هک تشاذگن  درک  تکرح  دادغب  فرط  هب  ورم  زا  نومأم  یتقو  ارچ   . 8
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رظن تحت  ار  روشک  زا  تمـسق  نیا  دشاب و  ورم  رد  هک  تشاد  یعنام  هچ  دوب ، دهعیلو  ترـضح  ًاتقیقح  رگا  دنامب ؟ ورم  رد  ترـضح 
؟ دشاب هتشاد 

نومأم هک  دزاس  نشور  یبوخ  هب  دناوت  یم  اه  نآ  رد  تقد  یلو  دسرب ، رظن  هب  هداس  لهـس و  ًاءادتبا  دـیاش  هک  تسا  یتالاؤس  اه  نیا 
(1)  . تشاد یماو  راک  نیدب  ار  وا  هک  دوب  نایم  رد  يرگید  تابجوم  هکلب  دوبن ، وگتسار  صلخم و  مادقا  نیا  رد 

يدهعیلو نتفریذپ  يارب  ماما  لئالد 

تـسد زا  ناگیار  هب  ار  شیوخ  ناج  اهنت  هن  دزرو ، عانتما  رگا  دید  هک  تفریذپ  ار  نومأم  يدهعیلو  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  یماگنه 
.دنوش یم  عقاو  رطخ  ضرعم  رد  یگمه  زین  ترضح  نارادتسود  نایولع و  هکلب  دهد ، یم 

یهاگآ نانآ و  دوجو  هب  یمالـسا  تما  اریز  دـناهرب ، اهدـنزگ  زا  ار  ناـهاوخاوه  نایعیـش و  نتـشیوخ و  ناـج  هک  دوب  مزـال  ماـما  رب 
موجه تالکـشم و  لح  رد  ادـتقم  ربهر و  هار و  غارچ  مدرم  يارب  ات  دـندنام  یم  یقاب  یتسیاب  نانیا  .تشاد  رایـسب  زاین  ناشندیـشخب 

.دنشاب اه  ههبش 

همه رب  يا  هناگیب  یگنهرف  يرکف و  جوم  نامز  نآ  رد  هچ ; دنتـشاد ، رایـسب  زاین  يو  ناگدرورپ  تسد  ماـما و  دوجو  هب  مدرم  يرآ ،
ماما رب  ور  نیا  زا  دروآ ، یم  داحلا  رفک و  ناغمرا  یسانشادخ ، يدابم  هب  تبسن  دیدرت  یفسلف و  ياه  ثحب  بلاق  رد  هدش و  هریچ  اج 

نارود ندوب  هاتوک  دوجو  اب  زین  ماما  هک  میدید  دناسرب و  ماجنا  هب  تما  تاجن  رد  ار  شیوخ  تیلوئسم  دنامب و  ياجرب  هک  دوب  مزال 
.دش رازراک  نیا  دراو  ًالمع  هنوگچ  يدهعیلو  زا  سپ  شیگدنز 

تـسین مولعم  يراکادف  نیا  درپس ، یم  يدوبان  تسد  هب  ار  شناوریپ  مه  دوخ و  مه  يدـهعیلو ، یگـشیمه  عطاق و  در  اب  وا  رگا  لاح 
.دوشگ یم  تما  هتسب  راک  زا  یهرگ  نادیهش ، دیس  ياشگ  هرگ  شخبتایح و  تداهش  نوچمه 
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رد زین  نایولع  هک  بلطم  نیا  رب  رئاد  تفر  یم  رامش  هب  نایـسابع  يوس  زا  ینمـض  فارتعا  کی  يدهعیلو  ماقم  هب  لین  نیا ، رب  هوالع 
.دنراد يا  هتسیاش  مهس  تموکح 

رـضاح تسایـس  هنحـص  رد  ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نادـناخ  مدرم ، هک  دوب  نآ  ماما  يوس  زا  يدـهعیلو  لوبق  لـئالد  زا  رگید 
هک دنتـسه  ییاهقف  املع و  طقف  دوب  هدش  عیاش  هک  هنوگ  نامه  نانآ  هک  دننکن  نامگ  زین  و  دنراپـسن ، ناشیـشومارف  تسد  هب  دنبایب و 

هفرع نبا  .تشاد  بلطم  نیمه  هب  رظن  داد ، هفرع » نبا   » لاؤس هب  هک  یخساپ  رد  زین  ماما  دیاش  .دنیآ  یمن  تلم  راک  هب  زگره  لمع  رد 
: دیسرپ ترضح  زا 

؟ يدش يدهعیلو  يارجام  دراو  يا  هزیگنا  هچ  هب  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا 

(1) .دومن اروش  رد  دورو  هب  راداو  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع مدج  هک  يا  هزیگنا  نامه  داد : خساپ  ماما 

ياه فده  تین و  نتخاس  اشفا  اب  دناسانـش و  همه  هب  ار  نومأم  یعقاو  هرهچ  شیوخ  يدـهعیلو  مایا  رد  ماما  اه ، نیا  همه  زا  هتـشذگ 
.دودز مدرم  نهذ  زا  ار  يدیدرت  ههبش و  هنوگره  داد ، یم  ماجنا  هک  ییاهراک  رد  يو 

؟ تشاد راک  نیا  هب  یتبغر  دوخ  ماما  ایآ 

تابثا يدعب  ثداوح  هک  هنوگ  نامه  هکلب  دـشاب ، یمن  يدـهعیلو  نتفریذـپ  يارب  ماما  ینطاب  لیم  رب  یلیلد  زگره  میتفگ ، هک  اه  نیا 
زا زین  شناج  ماـقم ، زا  هتـشذگ  دوب و  دـهاوخن  ناـما  رد  شا  هتـسد  راد و  نومأـم و  ياـه  هسیـسد  زا  زگره  هک  تسناد  یم  وا  درک ،

یمسج يو  يدوبان  ماقم  رد  هدش ، هک  يا  هلیسوره  هب  نومأم  هک  درک  یم  كرد  یبوخ  هب  ماما  .دنام  دهاوخن  ظوفحم  نانآ  بیـسآ 
.دمآ دهاوخرب  يونعم  ای 

…

سپ ات  شنتـسیز  دیما  ماما ، نس  هب  هجوت  اب  میتفگ ، هک  نانچ  درادن ، لد  رد  یموش  تین  چیه  نومأم  هک  دش  یم  ضرف  مه  رگا  هزات 
فیعض رایسب  نومأم  گرم  زا 
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517 ص : 

.دوبن یفاک  ماما  يارب  يدهعیلو  نتفریذپ  هیجوت  يارب  مادک  چیه  اه  نیا  سپ  .دومن  یم 

، تشاد یم  زین  ار  نومأم  تشذگرد  زا  سپ  ات  ندـنام  هدـنز  هب  دـیما  ماما  هک  میراذـگب  نیا  رب  ار  ضرف  رگا  هتـشذگ  اه  نیا  همه  زا 
راد نایسابع و  ياه  هئطوت  نینچمه  .دوب  یمتح  دندوبن ، دونـشخ  يو  ینار  مکح  هویـش  زا  هک  يذوفن  يذ  لماوع  اب  شدروخرب  یلو 

شدـج هویـش  هب  ادـخ  ماکحا  يارجا  شا  همانرب  هک  ماما  تموکحدـضرب  ایند  لـها  نایـضاران  اـهورین و  همه  جیـسب  ناـش و  هتـسد  و 
.تخاس یم  ور  هب  ور  يرابنایز  تالکشم  اب  ار  ماما  دوب ، ( مالسلا هیلع  ) یلع )و  هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ

دوب تسرد  یفنم  عضوم  ذاختا  طقف 

نینچ زا  ار  تموکح  هب  ندیـسر  هشیدنا  هک  دوب  یعیبط  مالـسلا ) هیلع  ) ماما يارب  هک  میبای  یمرد  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  مامت  هب  هجوت  اب 
ببـس سکعرب  هکلب  دناسر ، یمن  ققحت  هب  ار  يو  ياه  فدـه  زا  کی  چـیه  اهنت  هن  اریز  دـنک ، نوریب  رـس  زا  رطخ  نایز و  رپ  یهار 

.دیدرگ یم  زین  ناشلامآ  اه و  فده  اب  هارمه  ناشناوریپ  نایولع و  يدوبان 

.دش یم  دادملق  قطنم  یب  يراحتنا و  لمع  کی  تهج  نیا  رد  تبثم  مادقا  نیاربانب ،

نومأم دنفرت  ربارب  رد  ماما  یفنم  عضاوم 

هلیـسو ار  ماقم  نیا  تسناوت  یمن  تشادن و  يرایتخا  دوخ  زا  يدهعیلو  نتفریذپ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  هک  نیا  هب  هجوت  اب  لاح 
هرهچ نادرمتلود ، تامادقا  ربارب  رد  دنیشنب و  تکاس  تسناوت  یمن  ماما  مه  ییوس  زا  دهد و  رارق  شیوخ  سّدقم  فادها  هب  ندیسر 

(1) .دورب شیپ  نومأم  ياه  هئطوت  ندرک  یثنخ  تهج  رد  هک  دزیرب  يا  همانرب  یتسیاب  سپ  دهدب ، ناشن  قفاوم 

نومأم ياه  هئطوت  ندرک  یثنخ  يارب  ینوگانوگ  ياه  تروص  هب  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما 
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: اه يریگ  عضوم  نیا  کنیا  .دوب  هدرواین  باسح  هب  ًالبق  ار  اه  نآ  نومأم  هک  تفرگ  عضوم 

يریگ عضوم  نیتسخن 

درادب مولعم  ناگمه  رب  ات  داد  ناشن  یتخسرس  ردق  نآ  درک و  يراددوخ  نومأم  داهنشیپ  نتفریذپ  زا  دوب ، هنیدم  رد  هک  یتقو  ات  ماما 
زا ماما  توعد  هک  دنا  هدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  یخیرات  نوتم  زا  یخرب  یتح  .دشاب  یمن  رادرب  تسد  وا  زا  یتمیق  چـیه  هب  نومأم  هک 

.دوب ضحم  رابجا  تفرگن و  تروص  وا  دوخ  رایتخا  اب  ورم  هب  هنیدم 

هب یبوخ  هب  دریگ و  یمن  رارق  نومأم  گنرین  شوختسد  ماما  هک  دننادب  نارگید  هک  دوب  نآ  يارب  يا  هناتخـسرس  عضوم  نینچ  ذاختا 
.دزیگنارب دادیور  نآ  نوماریپ  ار  مدرم  کش  دوب  هتسناوت  ماما  هویش ، نیا  اب  .دراد  یهاگآ  شیناهنپ  ياه  فده  اه و  هئطوت 

مود يریگ  عضوم 

دوخ اب  ماما  یلو  دروایب ، ورم  هب  شیوخ  هارمه  دـهاوخ  یم  هک  ار  سک  ره  شا  هداوناخ  زا  هک  دوب  هتـساوخ  ماـما  زا  نومأـم  هچ  رگا 
سب یتیرومأم  رفـس و  هکلب  دوبن ، هاتوک  رفـس  کی  نآ  هک  یلاـحرد  درواـین ، مه  ار  ( مالـسلا هیلع  ) داوج شدـنزرف  یتح  سک ، چـیه 

.دریگب تسد  هب  ار  یمالسا  تما  يربهر  نومأم  هتفگ  قبط  ماما  تسیاب  یم  هک  دوب  ینالوط  گرزب و 

موس يریگ  عضوم 

ار ریز  تیاور  هدـننک ، لابقتـسا  مدرم  زا  نت  رازه  اهدـص  هکلبو  اه  هد  يارب  شبوبحم  هرهچ  ندـنایامن  اب  ماما  روباـشین ، هاگتـسیا  رد 
: دناوخ

.دنام یم  نوصم  مرفیک  زا  دوش ، لخاد  نم  ِژِد  هب  سک  ره  و  تسا ، نم  ِژِد  هللا ) ِّالا  َهِلا  ال   ) دیحوت هملک  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ 
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نآ رد  ماما  مینیب  یم  هک  نآ  هجوت  بلاج  .دنتشون  ماما ، نابز  زا  ندینش  ضحم  هب  رفن  رازه  تسیب  دودح  ار  ثیدح  نیا  زور  نآ  رد 
زین دـیدن و  ینتفگ  ار  يزیچ  بلاطم  لیبق  نیا  هزور و  زاـمن و  زا  درکن ، ناونع  ار  مدرم  یگدـنز  نید و  یعرف  لـئاسم  زگره  طـئارش 

ای یسایس  لئاسم  زگره  تفر ، یم  ورم  هب  یسایس  رفـس  کی  هب  تشاد  هک  نآ  اب  درکن و  قیوشت  نآ  لاثما  ایند و  رد  دهز  هب  ار  مدرم 
.داهنن نایم  رد  مدرم  اب  ار  شیوخ  یصخش 

یگدنز رد  لئاسم  نیرت  مهم  هک  درک  فوطعم  يا  هلئسم  هب  ار  ناگمه  هجوت  مدرم  یقیقح  ربهر  ناونع  هب  ماما  اه ، نیا  همه  ياج  هب 
.تفر یم  رامش  هب  ناش  هدنیآ  لاح و 

هب اه  تلم  هک  تسا  یتلیضف  اب  یگدنز  ره  هیاپ  دیحوت  هچ ; دیـشک ، شیپ  ار  دیحوت »  » ثحب طقف  ساسح  طئارـش  نآ  رد  ماما  يرآ ،
فک زا  ار  زیچ  همه  دنک  مگ  شیوخ  یگدنز  رد  ار  دـیحوت  ناسنا  رگا  دـنبای و  یم  ییاهر  یجنر ، یتخب و  نوگن  ره  زا  نآ  کمک 

نآ یمالسا  يوپاکت  رپ  عیـسو و  هعماج  هک  دنامهفب  تساوخ  یم  دومرف ، دعب  هظحل  دنچ  هک  یمالک  هب  هجوت  اب  ًانمـض ، .تسا  هتخاب 
.تسا یلاخ  يراع و  دیحوت  تقیقح  زا  زور ،

دیحوت اب  تیالو  هلئسم  هطبار 

هک نانچمه  .دوب  وا  يوس  هب  هتفیـش  ناسنا  نارازه  ناگدـید  زونه  یلو  داتفا ، هار  هب  ماما  هقاـن  دـیحوت ، ثیدـح  ندـناوخ  ورف  زا  سپ 
نوریب هواجک )  ) يرامع زا  رس  ماما  داتسیا و  هقان  ناهگان  دندیـشیدنا ، یم  دیحوت  ثیدح  هب  ای  دندوب و  شیوخ  راکفا  رد  قرغ  مدرم 

: تفگ اسر  يادص  اب  دروآ و  نابز  هب  يرگید  نادیواج  تاملک  دروآ و 

«. متسه نآ  طورش  هلمج  زا  نم  دراد ، مه  یطورش  دیحوت  هملک  » 

دیحوت تخرد  هشیر  زا  هدـمآرب  يا  هنت  نوچ  هک  ار  تیـالو » هلئـسم «  درک : ناونع  ار  يرگید  يداـینب  هلئـسم  کـی  ماـما  اـج  نیا  رد 
.تسا
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زگره دوش ، لـح  شیارب  هنارگداد  هناـمیکح و  يربـهر  هلئـسم  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، یتلیـضفاب  یگدـنز  ناـهاوخ  تلم  رگا  يرآ ،
دوب دهاوخ  ییاه  توغاط  نارگمتـس و  زات  تخات و  هنحـص  ناهج  دنورگن ، تیالو  هب  مدرم  رگا  .دیـسر  دـهاوخن  ناماس  هب  شروما 
يداو هب  ار  ناهج  ادـخ  مکح  زا  ریغ  یماکحا  يارجا  اب  هدـش و  لئاق  تسادـخ ، صتخم  هک  يراذـگ  نوناـق  قح  نتـشیوخ  يارب  هک 

...دیناشک دنهاوخ  تلاطب  ینادرگرس و  تواقش ، تبکن ، یتخبدب ،

هلئسم کی  اب  متسه » نآ  طورش  هلمج  زا  نم  و  : » ماما هتفگ  هک  تفای  میهاوخ  مینک ، كرد  ار  دیحوت  اب  تیالو  هطبار  یتسار  هب  رگا 
اذـل دـنک ، ناشن  رطاخ  ار  یلک  یـساسا و  عوضوم  کی  تساوخ  یم  نایب  نیا  اب  هکلب  تشادـن ، راـک  رـس و  وا  دوخ  عفن  هب  یـصخش 

شردپ نابز  زا  هک  تسادخ  مالک  ثیدح ، نیا  هک  دنامهف  ام  هب  درک و  رکذ  مه  ار  نآ  دنس  هلسلس  روبزم ، ثیدح  ندناوخ  زا  شیپ 
رگم دراد ، هقباس  مک  رایسب  ام  ناماما  زا  ثیدح  لقن  رد  يا  هویش  نینچ  .تسا  هدش  هدینش  ادخ  لوسر  ات  شدادجا  رگید  شدج و  و 
هرجش ًانمض  دزاس و  هتسویپ  ادخ  یلعا و  أدبم  هب  ار  تما » يربهر   » هلئسم تساوخ  یم  ماما  هک  اج  نیا  دننام  يردان  رایـسب  دراوم  رد 

.دنک یفرعم  یمالسا  تما  هب  ار  موصعم  تماما  یخیرات  همان 

اهدـص ربارب  رد  تسج و  دوس  هنامیکح  دوب ، هدـمآ  تسد  هب  هک  یـساسح  تصرف  زا  تقیقح  نیا  نایب  يارب  روباشین  رهـش  رد  ماـما 
ندیشخب یهاگآ  نیا  اب  ار  نومأم  فده  نیرت  گرزب  نیاربانب ، .درک  یفرعم  دیحوت  ژد  رادساپ  ادخ ، مکح  هب  ار  نتـشیوخ  نت  رازه 

سابع ینب  وا و  تموکح  یلب  هک  دریگب  فارتعا  يو  زا  ورم  هب  ماما  ندـناشک  اـب  هک  تساوخ  یم  وا  اریز  دـیبوک ، مهرد  اـه  هدوت  هب 
.تسا یمالسا  عورشم و  تموکح  کی 

مراهچ يریگ  عضوم 

تفالخ و داهنشیپ  هن  .تفگ  یم  نخس  نومأم  اب  یفنم  عضوم  زا  نانچمه  وا  تشذگ و  اه  هام  دیسر ، ورم  هب  نوچ  مالسلا ) هیلع  ) ماما
ار مادک  چیه  يدهعیلو  داهنشیپ  هن 
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.تساخرب شناج  دصق  هب  ررکم  ياهدیدهت  اب  نومأم  هک  نآ  ات  تفریذپ  یمن 

منک يراک  مهاوخ  یم  تفگ : ماما  .داد  رارق  تقیقح  يورایور  ار  نومأـم  هک  دـیچ  يروط  ار  هنیمز  يریگ  عضوم  هنوگ  نیا  اـب  ماـما 
هک دنامهف  نومأم  هب  هّیور  نیا  اب  .تسا  هدش  ناور  وا  یپ  زا  هک  تسایند  نیا  هکلب  هدیبسچ ، ایند  هب  یسوم  نب  یلع  دنیوگن  مدرم  هک 

نانیمطا بلـس  نومأم  زا  هجیتن  رد  .درادرب  يزیر  هشقن  هئطوت و  زا  تسد  دیاب  زین  هدـنیآ  رد  تسین و  زیمآ  تیقفوم  نادـنچ  شگنرین 
نومأـم و دـضرب  زین  مدرم  لد  رد  نـیا ، رب  هوـالع  .تخادـنا  رد  لزلزت  هـب  دـهد ، ماـجنا  تساوـخ  یم  هـک  یلمع  ره  رد  ار  وا  درک و 

.دنکفا دیدرت  کش و  شیاهراک 

مجنپ يریگ  عضوم 

، لتق هب  دیدهت  اب  رابجا و  هب  ار  وا  نومأم  هک  درک  یم  دیکأت  یتصرف  ره  رد  هکلب  درکن ، هدنسب  زین  اه  نیا  هب  مالسلا ،) هیلع  ) اضر ماما 
.تسا هدناسر  يدهعیلو  هب 

ار دوخ  ناـمیپ  هدز ، گـنرین  هب  تسد  يدوز  هب  نومأـم  هک  تخاـس  یم  هاـگآ  زین  عوـضوم  نیا  زا  هاـگ  هاـگ  ار  مدرم  نیا ، رب  نوزفا 
مومـسم ار  وا  نومأم  زج  یـسک  دش و  دهاوخن  هتـشک  نومأم  زج  یـسک  تسد  هب  هک  تفگ  یم  تحارـص  هب  ماما  .تسکـش  دـهاوخ 

.دوب هتفگ  مه  نومأم  يور  شیپ  رد  یتح  ار  عوضوم  نیا  .درک  دهاوخن 

تیاکح شندوب  روبجم  يو و  تیاضر  مدع  زا  همه  يدهعیلو  تدم  لوط  رد  زین  شراتفر  هکلب  درک ، یمن  هدنسب  راتفگ  هب  اهنت  ماما 
.دروآ یم  راب  هب  تشاد ، یم  راظتنا  يو  يدهعیلو  زا  نومأم  هک  ار  يا  هجیتن  سکع  همه  اه  نیا  هک  تسا  یهیدب  .درک  یم 

مشش يریگ  عضوم 

هک درک  یم  يروآداـی  نارگید  هب  ار  اـنعم  نیا  هتـسج ، دوـس  دروآ  یم  تسد  هب  هک  یتـصرف  نیرت  کـچوک  زا  مالـسلا ) هـیلع  ) ماـما
هب شتـسد  زا  ًالبق  هک  وا ، ملـسم  قح  ندـنادرگرب  هار  رد  هک  نآ  زج  هدرکن ، یمهم  راک  يو ، هب  يدـهعیلو  تمـس  ياطعا  رد  نومأم 

هدوبر بصغ 
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.تخاس یم  ناشن  رطاخ  مدرم  هب  ار  نومأم  تفالخ  ندوبن  عورشم  هتسویپ  ماما  نیاربانب  تسا ، هتشادرب  ماگ  دوب ،

متفه يریگ  عضوم 

: دوب هتساوخ  نینچ  نومأم  زا  اه  نآ  یط  هک  دش  لئاق  یطورش  يدهعیلو  ماقم  نتفریذپ  يارب  ماما 

ار دوـجوم  عـضو  زا  يزیچ  هن  دزادـنارب و  ار  یتنـس  مسر و  هن  دـنک ، لزع  ار  یـسک  هـن  دراـمگ ، یماـقم  رب  ار  یـسک  هـن  زگره  ماـما 
.دشاب تموکح  رما  رد  رواشم  رود  زا  هکلب  دزاس ، نوگرگد 

ذاختا اریز  دیـشک ، نالطب  طخ  نومأم  ياه  فده  زا  يا  هراپ  رب  ماما  هک  مینیب  یم  نیاربانب  .تفریذـپ  ار  طورـش  نیا  مامت  زین  نومأم 
: ریز روما  رب  دوب  ییایوگ  لیلد  یعضوم  نینچ 

.يو یتموکح  متسیس  ندوب  عورشم  هب  ندرکن  فارتعا  .فلا 

.درک یمن  نیمأت  یتموکح  ماظن  کی  ناونع  هب  ار  ماما  رظن  زگره  دوجوم  متسیس  ب . 

هب ماما و  مان  هب  ار  ییاـهراک  تسناوت  یمن  طورـش  نیا  لوبق  اـب  رگید  دوب ، هدـنارورپ  رـس  رد  هک  ییاـه  هشقن  فـالخرب  نومأـم  ج . 
.دهد ماجنا  وا  تسد 

(1)  . دزاس ارجا  ار  مکاح  تردق  ياه  میمصت  دوبن  رضاح  زگره  ماما  د . 
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نایسابع رصع  رد  یمالسا  هعماج  یگنهرف  صاخ  طئارش 

دعب تشاد ، راوتسا  مکحم و  ییانبریز  نوچ  یلو  تفرن ، نوریب  زاجح  طیحم  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رصع  رد  مالسا  هک  نیااب 
تفرگارف و ار  رصع  نآ  ندمتم  يایند  رسارس  یهاتوک  تدمرد  هک  نانچنآ  داهن ، شرتسگ  هب  ور  تعرس  هب  ترـضح  نآ  تلحر  زا 
، دندوب زاجح  بونج  برغ و  قرش ، لامش ، رد  هک  ار  روشآ  هدلک و  نمی ، رـصم ، ناریا ، مور ، میظع  هناگ  جنپ  ياه  ندمت  هدنامیقاب 

رتچ ریز  دوب ، دـیفم  تبثم و  هچ  نآ  دزوسب و  دوب ، دادبتـسا  داسف و  فارحنا و  ملظ و  هفارخ و  هچ  نآ  اـت  درب  ورف  دوخ  غاد  هروک  رد 
.دبای ومن  دشر و  هکلب  دنامب ، یقاب  يدیحوت  یهلا و  هغبص  اب  یمالسا  دنمهوکش  ندمت 

شناد مولع و  ناهج ، فلتخم  ياهروشک  رد  یتدیقع  یسایس و  ياه  تفرشیپ  تازاوم  هب  هک  دش  ببـس  مالـسا  یتسود  ملع  تعیبط 
نابز هب  مور  ناریا و  ات  دنه  زا  رصم و  ات  هتفرگ  نانوی  زا  نارگید  یملع  بتک  دبای و  هار  یمالـسا  هعماج  طیحم  هب  اهروشک  نآ  ياه 

.دوش همجرت  دوب ، نآرق  نابز  هک  يزات ،

دـنداد و رارق  یـسررب  دـقن و  دروم  ار  نارگید  ياه  شناد  دـندوب ، هتفرگ  نآرق  لعـشم  زا  ار  دوخ  هشیدـنا  غورف  هک  مالـسا  ياـملع 
.دندز یمالسا  هغبص  ون و  تروص » ، » هتشذگ ندمت  گنهرف و  هّدام »  » رب دندوزفا و  نآ  رب  یناوارف  دیدج و  تاعادبا  تاراکتبا و 

، نایـسابع رـصع  رد  دـش و  عورـش  دـندوب ) هناگیب  مالـسا  ملع و  اب  دوخ  هک  نایوما (  تموکح  ناـمز  زا  نارگید  یملع  راـثآ  همجرت 
رد دوخ  دح  نیرتالاب  هب  یمالسا  روشک  تعسو  نامز  نیا  رد  هک  هنوگ  نامه   ) دیسر دوخ  جوا  هب  نومأم ، نوراه و  نامز  ًاصوصخم 

(. دیسر خیرات  لوط 
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رد مالسا  تامیلعت  میقتسم  هجیتن  نیا ; دشاب ، هدش  يراذگ  هیاپ  نایوما  ای  نایـسابع  هلیـسوهب  هک  دوبن  يزیچ  یملع  تکرح  نیا  هتبلا 
ِجَـهُْملا َو ِکْفَِـسب  َْولَو  َْملِْعلا  اُوُبلُْطا  ِنیِّصلاـِب َو  َْولَو  َْملِعْلا  اُوُبلُْطا  : » مکح هب  دوـبن و  لـئاق  ینطو  شناد ، ملع و  يارب  هک  دوـب  ملع  هنیمز 

اهب هنوگره  نتخادرپ  اب  و  نیچ ، ینعی  ناهج  طاقن  نیرت  هداتفارود  رد  دنچره  .داتسرف  یم  نآ  لابند  هب  ار  ناناملـسم  ِجَُجللا ،» ِضْوَخ 
.دوب بلق  نوخ  یتح  هار ، نیا  رد 

زا نوچ  دیـسرپ و  یلئاسم  وا  زا  دید ، باوخ  رد  ار  ینانوی  روهـشم  فوسلیف  سیلاطاطـسرا ، یبش  نومأم  هک  تسا  هدمآ  خـیراوت  رد 
زا يا  هعومجم  تساوخ  يو  زا  تشون و  مور  هاشداپ  هب  يا  هماـن  داـتفا ، فوسلیف  نآ  ياـه  باـتک  همجرت  رکف  هب  تساـخرب ، باوخ 

.تفریذپ ار  تساوخرد  نیا  رایسب ، يوگوتفگ  زا  سپ  مور  هاشداپ  .دتسرفب  وا  يارب  دوب ، مور  دالب  رد  هک  میدق  مولع 

گرزب و رایسب  هناخباتک  « ) همکحلا تیب   » تسرپرس املس ،»  » و قیرطب » نبا   » و رطم » نب  جاجح   » دننام ار  نادنمشناد  زا  یعمج  نومأم 
.دومن مهم  نیا  ماجنا  رومأم  ار  دادغب ) روهشم 

(1) .داد ار  اه  نآ  همجرت  روتسد  نومأم  دنداتسرف و  نومأم  دزن  هدرک ، يروآ  عمج  دندیدنسپ  دنتفای و  مور  دالب  زا  ار  هچ  نآ  نانآ 

! دراد یسایس  هبنج  ًاتدعاق  تسین و  هداس  نومأم ، نوچمه  يراک  هنهک  نازاب  تسایس  ياه  باوخ  کش  نودب 

نومأم لمع  نیا  لاحره ، هب  دزاس و  یم  مکحم  ار  ناش  يرگداد  یب  خاک  ياه  هیاپ  هک  دننیب  یم  ار  يروما  اه  باوخ  نیا  رد  اه  نآ 
: دراد یتالامتحا  یسایس  لیلحت  رظن  زا 

يا ههجو  زایتما و  قیرط  نیا  زا  ات  دز  راک  نیا  هب  تسد  دنک ، دادملق  شناد  ملع و  رادفرط  یناملسم  ار  دوخ  هک  نیا  يارب  نومأم   . 1
.دنک بسک 
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.دنک تسرد  یسایس  ناقفخ  یعامتجا و  تالکشم  ربارب  رد  مدرم  يارب  یمرگرس  عون  کی  هلیسو  نیا  هب  تساوخ  یم  وا   . 2

.دوب تموکح  ياه  هیاپ  تیوقت  هجیتن  رد  دوخ و  يوس  هب  یمالسا  هعماج  نارکفتم  نادنمشیدنا و  راکفا  بلج  وا  فده   . 3

رد شناد  ملع و  نادـیم  رد  هک  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تیب  لها  یملع  بتکم  ربارب  رد  یناـکد  قیرط  نیا  زا  تساوخ  یم  وا   . 4
.دهاکب نآ  غورف  زا  دنک و  مک  ار  بتکم  نآ  نایرتشم  هلیسونیدب  دنک و  زاب  دندوب ، ترهش  جوا 

ار رـصم  مور و  ناریا ، نوچمه  ییاهروشک  رب  تموکح  یگتـسیاش  سابع  ینب  تفالخ  هاگتـسد  هک  دـنک  تباـث  تساوخ  یم  وا   . 5
.دراد

، دـشاب هچره  تلع  یلو  هدوب ، نومأم  هجوت  دروم  اه  نآ  همه  تسا  نکمم  تسین و  هناگ  جـنپ  تالامتحا  نیا  ناـیم  رد  یتاـفانم  هتبلا 
هب درک ، فرـص  هار  نیا  رد  يدایز  لوپ  و  دومن ، رایـسب  شـشوک  ینانوی  ياـه  باـتک  همجرت  رد  وا  هک  تسین  کـش  هلئـسم  نیا  رد 

یباتک ره  يور  هک  تشاد  هجوت  اه  باتک  همجرت  هب  يردـق  هب  و  داد ، یم  الط  اه  باتک  نزو  لباقم  رد  هاـگ  دـنیوگ  یم  هک  يروط 
تولخ امکح  اب  درک ، یم  قیوشت  مولع  نآ  نتفرگ  ارف  ندـناوخ و  هب  ار  مدرم  تشاذـگ و  یم  یتمالع  دـش  یم  همجرت  وا  ماـن  هب  هک 

ياه شناد  رانک  رد  نارگید ، ياه  شناد  مولع و  رـشن  بیترت  نیا  هب  (1) و  درک یم  يدونشخ  راهظا  اه  نآ  ترـشاعم  زا  دومن و  یم 
طخ دـنراد ، روما  هنوگ  نیا  رد  یـساسح  زیت و  هماش  ًـالومعم  هک  تلود  ناـیعا  فارـشا و  یتح  دـش ، زور  بولطم  هلئـسم  یمالـسا ،

دادغب هب  ناریا  ماش ، قارع ، زا  يرایسب  نیمجرتم  هجیتن ، رد  دنتشاد و  یمارگ  ار  قطنم  هفسلف ، ملع و  بابرا  دندرک ، بیقعت  ار  نومأم 
(2) .دندمآ

: دسیون یم  هنیمز  نیارد  یحیسم  روهشم  خروم  نادیز » یجرج  »
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ینایرس یناریا و  يدنه و  ناکشزپ  نادنمشناد و  دش  دمآ و  هطساو  هب  هک  دیسر  تفالخ  هب  یعقوم  ( 193 170 کح  ) دیشرلا نوراه 
نادنمـشناد .دوب  هتفاـی  هعـسوت  ناینیـشیپ  بتکو  موـلع  هب  یموـمع  ناـهذا  هجوـت  دوـب و  هدـش  هتخپ  يدـحات  مدرم  راـکفا  دادـغب ، هب 

، دندرک یم  قیوشت  هتشذگ  مولع  نتفرگارف  هب  ار  نانآ  دنتشاد ، ترـشاعم  ناناملـسم  اب  دندوب و  هتخومآ  یبرع  نابز  هک  ناملـسمریغ 
، رگید هناگیب  مولع  ّبط ، زج  هک  دندرک  یم  رکف  هچ ، دنتشاد ، میب  یکـشزپ  ملع  زج  هناگیب  مولع  هب  هجوت  زا  ناناملـسم  مه  زاب  یلو 

ملع نآ  زا  دندوب و  هفـسلف  قطنم و  رادتـسود  نانآ  بلاغ  دـندش و  برقم  افلخ  دزن  ناکـشزپ  نوچ  همهنیا ، اب  .تسا  مالـسا  فلاخم 
انشآ قطنم  هفسلف و  اب  افلخ  هتفر  هتفر  .دنتشاد  یم  لوغشم  یفسلف  یقطنم و  بلاطم  ندینش  هب  ار  افلخ  هاوخان  هاوخ  دنتـشاد ، يا  هرهب 
دوبان دندز و  یمن  شتآ  ار  اج  نآ  ياه  باتک  دندرک ، یم  حتف  ار  يرهـش  ای  يروشک  رگا  هک  اج  نآ  ات  دنتفرگ ، وخ  نآ  اب  دندش و 

حتف زا  سپ  نوراه  هک  نانچ  دـننک ، همجرت  یبرع  نابز  هب  دـنروایب و  دادـغب  هب  ار  اه  باـتک  دـنداد  یم  روتـسد  هکلب  دـنتخاس ، یمن 
بیبط درک و  لمح  دادغب  هب  ار  اه  نآ  هدروآ ، تسد  هب  دالب  نآ  رد  يرایسب  ياه  باتک  مور  ياهرهش  ریاس  و  هیرومع »  » و اراکنآ » »

دوب و ینانوی  بط  هب  عجار  روبزم ، ياه  باتک  اما  .دـنک  همجرت  یبرع  هب  ار  اه  باـتک  نآ  داد  روتـسد  ار  هیوساـم » نب  اـنحوی  ، » دوخ
.دش یمن  تفای  نآ  رد  هفسلف  زا  يزیچ 

یم هِّینوراـه »  » ار همجرت  نیا  دـش و  همجرت  یبرع  هب  رطم » نب  جاـجح   » طـسوت لوا  هـبترم  يارب  سِدـیلُقا »  » باـتک نوراـه  ناـمز  رد 
« یکمرب دلاخ  نب  ییحی   » .دـنناوخ یم  هّینومأم »  » ار یمود  نیا  دـش و  همجرت  یبرع  هب  باتک  نآ  نومأم  نامز  رد  رگید  راب  دـنیوگ و 

هدـهع زا  یبوـخ  هب  نوـچ  دـندرک و  ریـسفت  ار  باـتک  نآ  يا  هدـع  درک و  همجرت  یبرع  هـب  ار  یطْـسَِجم »  » باـتک نوراـه  ناـمز  رد 
ریـسفت حیحـصت و  تقد  اب  ار  یطـسجم  نانآ  تشامگ و  راک  نآ  هب  ار  همکحلا ، تیب  ریدم  املـس ،»  » و ناسح » ابا   » نوراه دندماینرب ،

.دندومن
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قطنم هفسلف و  نومأم و 

مالـسا زاغآ  زا  .دوب  راـک  نآ  هب  نومأـم  دوخ  يدـنم  هقـالع  رطاـخ  هب  مه  نآ  دـش و  همجرت  نومأـم  ناـمز  رد  یفـسلف  ياـه  باـتک 
یم شرطاخ  هب  يرکف  هریغ  یسایس و  روما  هرابرد  نانآ  زا  کیره  رگا  دندوب و  داتعم  تاواسم  رکف و  راتفگ و  يدازآ  هب  ناناملـسم 

رد مسق  نیمه  تشاد ، یمن  زاب  راـک  نیا  زا  ار  وا  ییاورناـمرف  ماـقم  تهبا  درک و  یم  زاربا  ریما  اـی  هفیلخ و  هب  ار  نآ  اورپ  یب  دیـسر ،
نارگید رظن  فلاخم  ار  نآ  درک و  یم  كرد  ثیدـح  ای  هیآ و  يانعم  زا  يزیچ  یـسک  رگا  دنتـشاد و  هدـیقع  يدازآ  زین  ینید  روما 

شیادـیپ ببـس  هدـیقع ، رکف و  يدازآ  نیمه  درک و  یم  هلداجم  هرظانم و  ناـفلاخم  اـب  تفگ و  یم  اراکـشآ  ار  دوخ  رظن  دـید ، یم 
مالـسا ناهج  رد  يددعتم  ياه  هقرف  يرجه  مود  نرق  زاغآ  هباحـص و  هرود  ياضقنا  زا  سپ  هک  یمـسق  هب  تشگ ، فلتخم  بهاذـم 

دشاب و یم  لقع  نید و  قیبطت  نانآ  بهذم  ساسا  هک  دندوب  يرایسب  هورگ  هلزتعم  .دوب  هلزتعم »  » هقرف اه  نآ  هلمج  زا  هک  دمآ  دیدپ 
يداقتنا يارآ  نیرتدـیدج  اب  نانآ  يارآ  راکفا و  زا  یـضعب  هک  ددرگ  یم  مولعم  دوش ، هعلاطم  نانآ  دـیاقع  راکفا و  رد  تقد  اب  رگا 

.دیآ یم  رد  قفاوم  زورما  یبهذم 

هلزتعم نومأم و 

تدم رد  اذل  دوب ، قطنم  لدع و  ماکحا  زا  يوریپ  بهذـم  نیا  لوصا  نوچ  دـمآ و  دـیدپ  يرجه  لوا  نرق  رخاوا  رد  لازتعا  بهذـم 
هفینحوبا ور  نیمه  زا  دوب و  قفاوم  سایق  يأر و  هقیرط  ناوریپ  اب  یـسابع  روصنم  هقف ، هنیمز  رد  درک و  ادـیپ  يدایز  ناوریپ  یهاـتوک 

اب هلزتعم  بهذم  ًاقافتا  .دنام  یقاب  نایـسابع  نایم  رد  زین  يو  زا  سپ  روصنم  رظن  رکف و  نیا  .دـش  هارمه  وا  رظن  اب  هتخادـنا و  شیپ  ار 
تباث یلقع  هلدا  اب  ار  دوخ  دـیاقع  دنتـشاد  شـشوک  روبزم  هفیاط  نوچ  تسا ، کـیدزن  رایـسب  ساـیق ) يأر و  زا  يوریپ  هقیرط (  نیا 

رظن دییأت  يارب  وا  زا  دنتفرگ و  یم  ار  وا  لابند  دـندید ، یم  وطـسرا  ياه  هتفگ  قطنم و  زا  علطم  هک  ار  سکره  تهج  نیدـب  دـننک و 
دوخ و
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عیاش رت  شیب  قطنم ) زا  يوریپ  رکف (  نیا  هقدانز ، ترثک  ّتلع  هب  يدهم  تفالخ  نامز  رد  .دـندرک  یم  دادمتـسا  نافلاخم  اب  لادـج 
.دش

همجرت هب  نومأـم  زا  شیپ  تهج  نادـب  و  دنتـشاد ، قاـیتشا  هجوت و  ملع  هب  ًاـعبط  دـندوب و  ساـیق  يأر و  ناوریپ  زا  زین  هکمارب  هفیاـط 
نانآ راک  نیا  اب  نوراه  ًارهاظ  .دـنداد  لیکـشت  هرظانم  هثحابم و  نمجنا  شیوخ  ياه  هناخ  رد  دـندش و  لوغـشم  یملع  ياـه  باـتک 

.دندرک یمن  لمع  نآ  هب  رهاظت  يو ، میب  زا  هکمارب  دوبن و  قفاوم 

لیم سایق  هقیرط  هب  دوب و  یعلطم  شوه و  اب  درم  نومأـم  هچ ; .تفاـی  رییغت  عاـضوا  کح 198 218 )  ) دـش هفیلخ  نومأم  هک  نیمه 
هب شیپ  زا  شیب  هجیتن  رد  دوب و  هدرک  یـسررب  هعلاطم و  دوب ، هدـش  همجرت  يو  زا  لـبق  هک  ار  میدـق  بتک  زا  يرایـسب  تشاد و  رفاو 

هریغ رایس و  نب  میهاربا  فالع ، لیذهلا  یبا   ) هفیاط نآ  ناگرزب  هتفریذپ و  ار  هلزتعم  بهذم  ماجنارـس  تشگ و  لیامتم  سایق  هقیرط 
هقیرط نآ  ناوریپ  دنام و  اجرباپ  لازتعا  بهذم  رد  داد و  لیکشت  مالک  ملع  ياملع  اب  هرظانم  سلاجم  تخاس و  کیدزن  دوخ  هب  ار  ( 

نایم رد  هدرپ  یب  دوبن ، نکمم  هّماع ) ياهقف  زا  میب  ّتلع  هب  نآ (  راهظا  هک  ییاـه  فرح  نومأـم ، هجوت  نیا  رثا  رد  .درک  یهارمه  ار 
.دشاب یم  هلزتعم  يواعد  زا  یکی  هک  دوب  نآرق  ندوب  قولخم  زا  تبحص  هلمج ;  نآ  زا  دش و  عیاش  مدرم 

نومأم ادابم  هک  دندیـسرت  یم  ناناملـسم  دوب و  دـقتعم  نآرق ) قلخ  عوضوم (  نآ  هب  تفالخ ، ماقم  هب  ندیـسر  زا  شیپ  نومأم  ًاـقافتا 
یم رمع  لوط  نوراه  يارب  ادـخ  زا  نم  تفگ : یم  ًانلع  ضایع » نب  لیـُضف   » هک يدـح  ات  دـنک ، جـیورت  ار  هدـیقع  نآ  دوش و  هفیلخ 

.مشاب ناما  رد  نومأم  تفالخ  رش  زا  ات  مهاوخ 

نوچ دـندرک و  اپرب  لاجنج  راج و  دـندید ، ار  نیا  هک  هماع  ياهقف  .درک  رهاظت  هلزتعم  زا  يوریپ  هب  دـش و  هفیلخ  نومأم  هرخالاب  اـما 
دوخ رظن  زا  تسناوت  یمن  هک  نومأـم  .درک  تمحز  دـیلوت  نومأـم  يارب  وهاـیه  نیا  دـندوب ، هلزتعم  فـالخرب  زین  ناناملـسم  تیرثکا 

ثحب و سلاجم  دش و  دراو  یملع  هثحابم  هرظانم و  هار  زا  ددرگرب ،
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یفسلف و بتک  همجرت  روتسد  یقطنم ، ثحابم  دییأت  يارب  دوش و  هدیجنس  قطنم  لقع و  اب  نیفرط  ياه  هتفگ  ات  داد  لیکشت  وگوتفگ 
شا هدـیقع  درک و  یم  هعلاـطم  ار  اـه  همجرت  نآ  زین  دوخ  دوش و  همجرت  یبرع  هب  یناـنوی  زا  رتدوز  هچره  اـت  درک  رداـص  ار  یقطنم 

ریثأـت نومأـم ، دـیاقع  هب  مدرم  هماـع  بلج  رد  تادـیهمت  نیا  یلو  تشگ ، یم  رت  مکحم  روبزم  بتک  هعلاـطم  رثا  رد  هلزتـعم  هراـبرد 
شیوخ تفالخ  رخاوا  رد  دز و  تسد  هیرهق  ياوق  هب  دش ، دیمون  تاشامم  زا  تسناد و  ار  نیا  نومأم  هک  ینامز  تشادـن و  ینادـنچ 

داد روتـسد  دادـغب ، یلاو  میهاربا ،» نب  قاحـسا   » هب دوب ، دادـغب  زا  جراخ  هک  یماـگنه  درک و  راـتفر  تنوشخ  هب  لازتعا  ناـفلاخم  اـب 
نآ هک  یناـسک  ددرگ و  دازآ  دراد ، رارقا  نآرق  ندوب  قولخم  هب  هک  ناـنآ  مادـکره  دـنک و  ناـحتما  ار  ملع  لـهاو  دوهـش  تاـضق و 

(1) .دوش هداد  میلعت  نانآ  هب  دنرادن ، ار  هدیقع 

زا یلقع ، سایق  هب  لیامت  هدـیقع و  يدازآ  تاـعالطا و  ترثک  ّتلع  هب  نومأـم  هک  دـسر  یم  رظن  هب  ناـنچ  میتفگ ، هچنادـب  هجوت  اـب 
قطنم و بتک  همجرت  هب  هلزتعم  بهذم  دییأت  يارب  ًاءادتبا  تشادن و  كاب  یبرع  هب  ینانوی  مولع  همجرت 

تخادرپ هریغ  هفسلف و  زا  وطسرا  تافیلأت  هیلک  همجرت  هب  سپس  دز ، تسد  هفسلف 

یفسلف بلاطم  دسرب ، بآ  هب  هک  يا  هنشت  دننام  هلزتعم  .تشگ  زاغآ  اه  باتک  نآ  همجرت  يرجه ، موس  نرق  لئاوا  رد  هنوگ  نیدب  و 
تــسد هـب  يا  هزاـت  هـبرح  ناـفلاخم ، اـب  هزراـبم  يارب  هجیتـن  رد  دـندرک و  هعلاـطم  یــسررب و  ًـالماک  ار  نآ  دـنتفایرد و  ار  وطــسرا 

(2) .دندروآ

یجراخ یملع  بتک  همجرت 

: دسیون یم  نینچ  هراب  نیا  رد  زین  نسح » میهاربا   » رتکد

بط و هک  دوب  یسک  نیتسخن  هیواعم » نب  دیزی  نب  دلاخ   » تشادن یجاور  نایوما  نارود  رد  یبرع  نابز  هب  هناگیب  ياه  باتک  همجرت 
نابز هب  ار  یمیش 
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زا هک  ار  يرـصم  ینانوی و  ياه  باـتک  زا  يرایـسب  اـت  تساوخ  دـناوخارف و  ار  رـصم  میقم  ناـینانوی  زا  یهورگ  يو  دروآرد ، یبرع 
رد .دروآ  تسد  هب  یعونصم  يالط  یمیش  هار  زا  ات  درک  یم  ششوک  يو  .دننادرگرب  یبرع  هب  وا  يارب  تشاد ، نخـس  یلمع  یمیش 

ار رـصم  ناوید  دندنادرگرب و  یبرع  نابز  هب  دوب ، ینانوی  یـسراف و  هب  زور  نآ  ات  هک  ار  تلود  ياهرتفد  ناورم » کلملادبع   » نارود
.دندرک همجرت  یبرع  هب  دوب ، ینانوی  يرصم و  نابز  هب  هک  زین 

مه اب  ناشیا  تختیاپ  رد  نایسراپ  نابرع و  تشاد ، نایسراپ  هب  ور  تلود  نیا  هک  اج  نآ  زا  دمآ ، راک  يور  یـسابع  تلود  هک  ینامز 
باتک زا  يزیچ  ات  دوب  هداد  نامرف  روصنم »  » .دـنداد ناشن  تبغر  ناریا  ناـنوی و  مولع  نتـسناد  هب  اـفلخ  دـنتفای و  شزیمآ  طـالتخا و 

نبا  » .دنادرگرب یبرع  هب  يو  يارب  ار  سونیلاج »  » و طارقُس »  » ياه باتک  زا  یـضعب  قاحـسا » نب  نینح   » .دننک همجرت  ار  هناگیب  ياه 
راک رد  زین  نادنمشناد  زا  رگید  يرایـسب  عفقم » نبا   » زج درک و  همجرت  ار  سدیلُقا »  » باتک زین  دروآرد و  یبرع  هب  ار  هلیلک » «، » ْعَّفَقُم

ییحی نـب  دـمحا  و  نومأـم ) ریزو   ) لهـس نـب  نـسح  ناـیتخبون و  نادـناخ  دـننام  دـنتفای ، یترهــش  یــسراف  ناـبز  هـب  نوـتم  هـمجرت 
ياهرهـش زا  یـضعب  زا  تفاـی : رگید  یجاور  همجرت  نوراـه ، نارود  رد  .يربط  ناـخرف  نب  ورمع  و  نادـلبلا ) حوتف  فلؤم  ) يرذـالب

هک زین  یقیوشت  .دـننک  همجرت  دـمآ  تسد  هب  هچره  نانوی  ياه  باتک  زا  تفگ : وا  داتفا و  يو  فرـصت  هب  ییاه  باـتک  مور  گرزب 
یم همجرت  مه  نومأـم  دوخ  .دوب  رثؤم  همجرت  جاور  رد  دـنداد ، یم  بوخ  ياـهاطع  ار  ناـشیا  دـندرک و  یم  ناـمجرتم  زا  ناـیکمرب 

بایمک ياه  باتک  ات  داتـسرف  هینطنطـُسق  هب  ار  یناسک  تشاد و  هقـالع  یناریا  یناـنوی و  ياـه  باـتک  همجرت  هب  ًاـصوصخم  وا  .درک 
وا زا  دش و  لدب  در و  ییاه  همان  مور  هاشداپ  نومأم و  نایم  دیوگ : یم  میدـن » نبا   » .دـنروایب ار  بط  یقیـسوم و  هسدـنه و  هفـسلف و 

جاجح  » هک ار  یهورگ  نومأم  تفریذپ و  عانتما  سپ  زا  وا  دتـسرفب و  ییاه  باتک  دوب ، مور  هنازخ  رد  هک  میدـق  مولع  زا  ات  تساوخ 
هچره اه  باتک  نآ  زا  ات  داتسرف  دندوب ، هلمج  نآ  زا  همکحلاراد ،»  » تسرپرس املس ،»  » و قیرطب » نبا   » و رطم » نب 
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نب اطسق   » .دندرک ار  راک  نیا  زین  نانآ  .دننادرگرب و  یبرع  هب  ار  اه  نآ  ات  داد  روتـسد  دندرب ، نومأم  دزن  نوچ  دنتفرگرب و  دنتـساوخ 
قیوشت و .دوب  یـسراف  ياه  همجرت  بقارم  نوراه  نب  ییحی  تشاد و  تراظن  ینادـلک  ینایرـس و  ینانوی و  زا  همجرت  راـک  رد  اـقول »

همجرت یبرع  هب  نارگ  ناوت  تمه  هب  اه  باتک  زا  يرایـسب  دنتفر و  یم  كولم  نید  هب  مدرم  هک  دوبن  نومأم  صاخ  نامجرتم ، دـییأت 
تایضایر ياه  باتک  ندرک  مهارف  يارب  يرایسب  لام  هک  دندوب  مجنم  رکاش »  » نارـسپ نسح  دمحا و  دمحم و  هلمج  نآ  زا  .دیدرگ 

ياه باتک  ات  دنداتسرف  مور  راید  هب  ار  قاحسا » نب  نینح   » اه نآ  مه  دنتشاد ، اهب  نارگ  راثآ  موجنو  یقیـسوم  هسدنه و  رد  دنداد و 
.دروایب بایمک 

دوب یـسک  نیتسخن  يو  .دوب  هلمج  نآ  زا  یمزراوخ  یـسوم  نب  دمحم  هک  دندمآ  دیدپ  گرزب  ياه  ناد  یـضایر  نومأم  نارود  رد 
زا يرایـسب  هک  تشاد  یعیبـط  هجیتـن  کـی  همجرت  جاور  .درک  ادـج  باـسح  ملع  زا  ار  نآ  درک و  مظنم  تاـعلاطم  ربـج  هراـبرد  هک 

بوقعی  » هلمج نآ  زا  هک  دندروآ  حالـصا  هب  ار  اهاطخ  دندز و  هیـشاح  نآ  رب  دـندرک و  قیقحت  ثحب و  اه  همجرت  هرابرد  ناناملـسم 
زا دوخ  تافیلأت  رد  تشاد و  رحبت  موجن  هسدـنه و  قطنم و  باسح و  هفـسلف و  بط و  رد  يو  .درب  ماـن  دـیاب  ار  يدـنک » قاحـسا  نب 
نت هس  وا ، زج  هب  .داد  حیـضوت  ار  نآ  تالکـشم  درک و  همجرت  ار  هفـسلف  ياـه  باـتک  زا  يرایـسب  درک و  یم  يوریپ  وطـسرا  شور 

 . ناخرف نب  ورمع  ینارح و  هرق  نب  تباث  قاحسا و  نب  نینح  دنتشاد : ترهش  هلحرم  نیا  رد  رگید 

مَکِح خیرات و  ایفارغج و  تئیه و  قطنم و  یقیسوم و  تایضایر و  موجن و  بط و  هفسلف و  زا  ار  یسراپ  ینانوی و  مولع  همه  نایـسابع 
نب شیج  قاحـسا و  نب  نینح  هک  نامجرتم  هورگ  هب  ههام  ره  مجنم  رکاش  نادـنزرف  دـیوگ : یم  میدـن » نبا   » .دـندرک همجرت  رَیِـس  و 

.دنداد یم  يررقم  رانید  دصناپ  بیرق  دندوب ، هلمج  نآ  زا  هرق  نب  تباث  نسح و 

ادیپ ناقاّرو  تفر ، شیپ  يزاسذغاک  تفرگ و  الاب  همجرت  راک  یـسابع ، نارود  هب  نوچ  تشادن و  یتیمها  هناخباتک  يوما  نارود  رد 
ناروشناد و هک  دنتشاد  یعیسو  ياهناکم  دوب و  باتک  شورف  دیرخ و  ندیناسیون و  ناشراک  هک  دندش 
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هگن نآرد  یملع  ینید و  ياه  باتک  هک  دمآ  دیدپ  گرزب  ياه  هناخباتک  تضهن ، نیا  لابند  هب  .دندش  یم  مهارف  اج  نآ  رد  نابیدا 
.دش مالسا  يایند  یگنهرف  زکارم  نیرتفورعم  اه  هناخباتک  نیمه  اهدعب  دش و  یم  يراد 

 … هناگیب يرکف  جاوما  ربارب  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  شقن 

، داد نادب  رایـسب  ياه  باتک  درک و  دـییأت  ار  نآ  ردـپ ، زا  سپ  نومأم  دوب و  نآ  راذـگناینب  نوراه  يوق  لامتحا  هب  هک  همکحلاراد » »
مولع همه  زا  هناخباتک  نیا  .داتفا  نـالوغم  تسد  هب  دادـغب  اـت  دوب  یقاـب  ناـنچمه  دوب و  یـسابع  نارود  ياـه  هناـخباتک  نیرت  گرزب 

رایـسب ذوفن  شیوخ  نارود  یملع  تضهن  رد  دـنتفر  یم  اج  نآ  هب  هعلاطم  دـصق  هب  هک  نابیدا  ناملاع و  تشاد و  اه  باتک  لوادـتم ،
.دنداد یم  جاور  رگید  مدرم  همه  ناناملسم و  نایم  ار  میدق  گنهرف  مالسا و  گنهرف  دنتشاد و 

دلاخ نب  ییحی  دیوگ : یم  يدوعـسم »  » .دندرک یم  ناشیا  زا  دیلقت  زین  تلود  ناگرزب  ناریزو و  هکلب  دوبن ، افلخ  صاخ  ملع ، جیورت 
(1) .دندش یم  مهارف  نآ  رد  رگید  للم  مالسا و  ناملکتم  هک  تشاد  یسلجم  دوب و  بغار  هرظانم  ثحب و  هب  یکمرب 

هناگیب يرکف  جاوما  ربارب  رد  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  شقن 

ناوریپ زا  يدارفا  ناـمجرتم ، هورگ  نیا  نیب  رد  هک  دوـب  نیا  دوـب ، ینارگن  هیاـم  هچ  نآ  یملع ، ياـه  شـالت  همه  نیا  دوـجو  اـب  اـما 
هناگیب یملع  راثآ  هک  دندوب  دنه  ياه  نمهرب  نایمور و  نایروطسن ، نایئباص ، نایتشدرز ، دننام  رگید  بهاذم  تخـسرس  بصعتم و 

.دندرک یم  همجرت  یبرع  هب  هریغ  نیتال و  يدنه ، ینایرس ، یسراف ، ینانوی ، ياه  نابز  زا  ار 

یعس نانآ  زا  یهورگ  دنتشادن و  ّتین  نسح  دوخ  راک  رد  اه  نآ  همه  ًانیقی 
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رـشن يارب  یتصرف  مالـسا ، طیحم  هب  هناگیب  مولع  لاقتنا  غاد  رازاب  نیا  زا  دـنریگب و  یهام  هدرک و  دولآ  لـگ  ار  بآ  هک  دـندرک  یم 
نیا يالبال  رد  یمالـسا  ریغ  یفارحنا و  راکفا  یفارخ و  دیاقع  تلع  نیمه  هب  تسرد  دنروآ و  تسد  هب  دوخ  مومـسم  دساف و  دیاقع 
ذوفن شیالآ  یب  لد و  هداس  دارفا  ناـناوج و  زا  یهورگ  راـکفا  رد  تعرـس  هب  و  تفاـی ، هار  مالـسا  طـیحم  هب  یملع ، رهاـظ  هب  بتک 

(1) .درک

راثآ هک  تشادن  دوجو  نایـسابع  رابرد  رد  دـشاب ، رادروخرب  يزوسلد  اوقت و  زا  هک  یملع  دـنمورین  تأیه  کی  نامز  نآ  رد  ًاملـسم 
ار اه  یـصلاخان  دنارذگب و  یمالـسا  لیـصا  ینیب  ناهج  یفاص  زا  ار  نآ  دـهد و  رارق  قیقد  یـسررب  دـقن و  دروم  ار  ناگناگیب  یملع 

.دراذگب یمالسا  هعماج  رایتخا  رد  تسا ، شغ  لغ و  یب  یفاص و  هک  ار  هچ  نآ  اهنت  دریگب و 

دراذگ مالسلا ) هیلع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  شود  رب  ینیگنـس  هفیظو  یگنهرف  يرکف و  صاخ  طئارـش  نیا  هک  تساج  نیا  مهم 
بـالقنا دز و  رمک  رب  تمه  نماد  دوب ، هاـگآ  كاـنرطخ  عضو  نیا  زا  یبوخ  هب  تسیز و  یم  رـصع  نآ  رد  هک  راوگرزب  ماـما  نآ  و 

ظفح ار  یمالـسا  هعماج  گنهرف  هدیقع و  تلاصا  كانرطخ ، دابدـنت  نیگمهـس و  جاوما  نیا  ربارب  رد  دومرف و  داجیا  یقیمع  يرکف 
.دیشخب ییاهر  طاقتلا  فارحنا و  كانرطخ  بادرگ  رد  طوقس  زا  شیوخ  هنامیکح  يربهر  اب  ار  یتشک  نیا  ماجنارس  درک و 
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ینانوی و گنهرف  اب  صوصخ  هب  هناگیب  ياه  گنهرف  اب  ناناملسم  هک  تشذگن  يزیچ  سپـس  دسیون : یم  تشاذگ ، ینانوی  گنهرف 
، دنداد رارق  دوخ  نید  زا  عافد  هلیسو  ار  نآ  تشاذگ و  رثا  ناناملسم  يور  همه  اه  نیا  .دندش  انـشآ  نانوی  هفـسلف  اب  رت  شیب  همه  زا 

تسا تفرعم  همشچرس  لقع ، اهنت  دندرک  نامگ  دندرمش و  مکاح  يزیچ  ره  رب  ار  يرـشب  رـصاق  لقع  دنداهن و  رتارف  یمدق  هاگ  نآ 
قح زا  يرود  طارفا و  هب  تخاس و  هتفیرف  ار  نانآ  لقع ، هب  یطارفا  نامیا  نیا  .دنتسناد  یحو  همشچرس  زا  زاین  یب  ار  دوخ  ًاجیردت  و 

دنتسج و کسمت  یهاو  تالالدتـسا  هب  یتیعمج  ره  دوشگ و  نانآ  يور  هب  ار  فالتخا  ياهرد  هک  دوب  هابتـشا  نیمه  .دندمآ  راتفرگ 
(. ص 266 یتیآ ، میهاربا  دمحم  رتکد  همجرت  مالسا ، هنیئآ   ) دنارذگ داتفه  زا  ار  نانآ  ياه  هقرف  هرامش 
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دوخ دـح  نیرخآ  هب  نومأم  نوراـه و  رـصع  رد  یمالـسا  روشک  تعـسو  مینادـب  هک  دوش  یم  رت  نشور  هاـگ  نآ  هلئـسم  نیا  تیمها 
رد يا  هدرتسگ  تموکح  نانچ  نامز ، رـصع و  چـیه  رد  دـنا  هدرک  حیرـصت  فورعم ، ناخروم  زا  یـضعب  هک  يروط  هب  دوب ، هدیـسر 

(. دنناد یم  هسیاقم  لباق  نآ  اب  ار  ریبک  ردنکسا  روشک  تعسو  اهنت  تشادن (  دوجو  ناهج 

: تشاد رارق  مالسا  ورملق  رد  همه  ریز  ياهروشک  نامز  نآ  رد 

ایناپـسا شکارم ، سنوت ، ریازجلا ، نادوـس ، ناتـسبرع ، نیطـسلف ، هیروـس ، قارع ، هیکرت ، زاـقفق ، ناتـسکرت ، دنـس ، ناتـسناغفا ، ناریا ،
دوب اپورا  هراق  مامت  تحاسم  اب  ربارب  ایناپسا  هبساحم  نودب  نایسابع  رصع  رد  یمالـسا  ياهروشک  تحاسم  بیترت  نیا  هب  و  سلدنا ) )

(1)! رت شیب  ای 

هشیدنا اب  اه  نآ  یگتخیمآ  طالتخا و  هیام  ذوفن ، نیا  درک و  یم  ذوفن  مالسا  زکرم  هب  اهروشک  نیا  نیـشیپ  گنهرف  هک  تسا  یعیبط 
.دوب طولخم  مه  اب  اه  گنهرف  نآ  رد  هرسان  هرس و  و  تسرد ) تسرد و   ) نیمس ّثغ و  هک  یلاحرد  دوب ، یمالسا  لیصا  گنهرف  و 

هرظانم تاسلج  لیکشت  يارب  نومأم  یلصا  هزیگنا 

هرظانم ثحب و  هدرتسگ  تاسلج  ناـسارخ  رد  ( مالـسلا هیلع  ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ماـما  رب  يدـهعیلو  ماـقم  لـیمحت  زا  سپ  نومأـم 
.درک توعد  تاسلج  نیا  هب  ناملسمریغ ، ناملسم و  زا  معا  نامز ، ياملع  رباکا  زا  داد و  لیکشت 

رد مالسلا ) هیلع  ) ماما يالاو  ماقم  نییبت  تابثا و  توعد ، نیا  يرهاظ  ششوپ  کش  یب 

534 ص : 

نومأم شرسپ  نوراه و  نامز  رد  بارعا  یـسایس  تنطلـس  هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح  دیوگ : یم  يوسنارف  نوبولواتـسوگ  [ 1 - ] 1
ياهزرم ات  ار  یـشحو  لئابق  بارعا ، اقیرفآ ، رد  و  دوب ، نیچ  زرم  ایـسآ ، رد  اه  نآ  تنطلـس  یقرـش  دح  اریز  دیـسر ، تردـق  جوا  هب 

مالـسا و ندمت  خیرات  ...دنتفر (  شیپ  سلطا  سونایقا  ياه  هنارک  ات  نانچمه  دـندنار و  بقع  هب  روفـسب  هگنت  ات  ار  نایمور  و  هشبح ،
(. ص 211 ینیسح ، مشاه  دیس  همجرت  برع ،
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ناققحم نایم  رد  دوب ، ناهنپ  یتروص  هچ  يرهاظ  ششوپ  نیا  ریز  رد  هک  نیا  رد  اما  دوب ، مالـسا  بتکم  مولع و  فلتخم  ياه  هتـشر 
.تسا وگوتفگ 

یـسایس ياه  شرگن  ریـسفت  رد  لصا  هک  ارچ  دنـشاب ، نیبدـب  هک  دـنراد  قح  دـنرگن و  یم  ار  لئاسم  نیا  ینیبدـب  اب  هک  یهورگ   . 1
، مدرم راظنا  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) ماما ماقم  شیوخ  رادنپ  هب  هک  تشادن  نیا  زج  یفدـه  نومأم  دـنیوگ : یم  تسا  ینیبدـب  رب  نارابج 
هک نیا  نامگ  هب  دروایب ، نییاپ  دندیزرویم ، قشع  دنتشاد و  هقالع  ( مالسلا مهیلع  ) تمصع تیب  لها  هب  تخـس  هک  نایناریا  ًاصوصخم 

.تسا هرهب  یب  لالدتساو  ملع  نونف  زا  تسانشآ و  ثیدح  نآرق و  زا  يا  هداس  لئاسم  هب  اهنت  مالسلا ) هیلع  ) ماما

یتیاور رد  هک  نانچ  .دننک  یم  لالدتـسا  تسا ، هدمآ  یمالـسا  نوتم  رد  هک  نومأم  دوخ  راتفگ  هب  اعدم  نیا  تابثا  يارب  قوف ، هورگ 
: میناوخ یم  مالسلا ،) هیلع  ) ماما کیدزن  رای  یلفون ، زا 

هب سپس  .داد  ناوارف  ماعنا  تشاد و  یمارگ  ار  وا  نومأم  .دمآ  نومأم  دزن  ناسارخ  هطخ  رد  مالک ، ملع  روهشم  ملاع  يزورم ، نامیلس 
: تفگ وا 

، دراد تسود  ار  ملع  نیا  نادنمـشناد  و  دیاقع )   ) مالک ملع  وا  هدمآ و  نم  دزن  زاجح  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم نب  یلع  میومع  رـسپ 
دزن تسا ) هدوب  املع  زا  يرت  شیب  هورگ  عامتجا  يارب  دیاش  زور  نیا  باختنا  هجحلا ( ،) يذ  هام  متـشه  زور  هیورت (  زور  یلیام  رگا 

.نینشنب هرظانم  ثحب و  هب  وا  اب  ایب و  ام 

یتعامج روضح  رد  وت  سلجم  رد  وا  لثم  زا  مرادن  تسود  نم  نانمؤمریما ! يا  تفگ : دوب ، رورغم  دوخ  شناد  ملع و  هب  هک  نامیلس 
! منک بیقعت  دایز  وا  لاثما  اب  ار  نخس  مناوت  یمن  نم  دیآ ، نییاپ  شماقم  دیاینرب و  هدهع  زا  ادابم  منک ، لاؤس  مشاه  ینب  زا 

! یتسه اناوت  هرظانم  ملع و  رد  وت  مناد  یم  نم  هک  ارچ  يدنبب ، وا  رب  ار  هار  هک  تسین  نیا  زج  يزیچ  زین  نم  فده  تفگ : نومأم 

وا نم و  زا  یسلجم  رد  درادن ، یعنام  تسا  نینچ  هک  نونکا  تفگ : نامیلس 

535 ص : 
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(1) .دوب دهاوخن  نمرب  یتمذم  تروص  نیا  رد  نک و  توعد 

ياه هار  مامت  داد و  رارق  اـنگنت  رد  تخـس  ار  نامیلـس  سلجم  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما تفاـی و  بیترت  یلبق  رارق  اـب  هرظاـنم  نیا  )
(. تخاس راکشآ  ار  وا  یناوتان  فعض و  تسب و  وا  رب  ار  باوج 

هرظانم ثحب و  سلاجم  نومأم  هک  یماـگنه  .تسا  هدـش  لـقن  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  دوخ  زا  هک  تسا  یثیدـح  رگید ، دـهاش 
( مالسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما  تماما  تسشن و  یم  ثحب  هب  ( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  نافلاخم  لباقم  رد  ًاصخـش  و  داد ، یم  لیکـشت 
هب مالـسلا ) هیلع  ) ماما دیوج ، برقت  ( مالـسلا هیلع  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  هب  ات  تخاس  یم  نشور  هباحـص  مامت  رب  ار  وا  يرترب  و 

: دومرف نینچ  دندوب ، قوثو  دروم  هک  شنارای  زا  يدارفا 

نارود ات  مرادـن  ربص  زج  يا  هراچ  یلو  دـناسر ، یمن  لتق  هب  ارم  وا  زج  سک  چـیه  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیروخن ، ار  وا  نانخـس  بیرف  »
(2) «! دیآ رس  هب  میگدنز 

راعـش وس  کی  زا  اریز  دـنک ، عافد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما  بتکم  زا  تحارـص  لامک  اب  هنوگ  نیا  هک  تشاد  قح  نومأم  هتبلا 
نوتس رگید  يوس  زا  دنیآ و  راک  يور  دندوب  هتـسناوت  نآ  تکرب  هب  دوب و  دمحم » لآ  نم  اضرلا   » راعـش نایـسابع  تموکح  نیتسخن 

اه نآ  ظفح  يارب  دندوب و  ( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  بتکم  قشاع  هک  دنداد  یم  لیکشت  نایناریا  ار  شتموکح  لاجر  رگشل و  تارقف 
.تشادن نیا  زج  یهار 

هرظانم تاسلج  درومرد  شیاه  همانرب  رد  نومأم  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  قوف  ثیدح  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما تاریبعت  لاح  ره  هب 
: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  ماما ، راکشیپ  تلصوبا ، هک  نانچ  تشادن ، یتقادص 

هک دـش  نآرب  نومأم  تفای ، یم  نوزفازور  تیبوبحم  دوخ  يونعم  تالامک  لئاضف و  تلع  هب  مدرم  ناـیم  رد  ماـما  هک  اـج  نآ  زا  »... 
نادنمشناد رظن  زا  شماقم  هلیسو  نیدب  دنزادنا و  زجع  عضوم  هب  ار  ماما  هثحابم ، رد  ات  دناوخارف ، روشک  هطقن  ره  زا  ار  مالک  ياملع 

هب یپ  زین  مدرم  هماعو  دیایب ، نییاپ 

536 ص : 

ص177. ج49 ، راونألاراحب ، یسلجم ، ص 179 ; ج1 ، مالسلا ،) هیلع  ) اضرلا رابخا  نویع  قودص ، [ 1 - ] 1
ص 189. باتک ، نامه  یسلجم ، ص 185 ; ج2 ، باتک ، نامه  قودص ، [ 2 - ] 2
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رد ار  همه  ...و  ادخ  رکنم  یئباص ، نمهرب ، یتشدرز ، یحیسم ، يدوهی ، زا  دوخ  نانمشد  ( مالـسلا هیلع  ) ماما یلو  دنربب ، شیاهدوبمک 
(1) « . ...دومن موکحم  ثحب 

رگید مالـسلا ) هیلع  ) ماما تداهـش  زا  سپ  یلو  دوب ، تاثحابم  هنوگ  نیا  يرازگرب  لحم  هتـسویپ  نومأـم  راـبرد  هک  نآ  هجوت  بلاـج 
.تسا تقد  لباق  هلئسم  نیا  دشن و  هدید  یمالک  ياه  ثحب  یملع و  سلاجم  نآ  زا  يرثا 

لها اب  ناشتاروت ، هب  تاروت  لها  اـب  نم  هک  یماـگنه  دومرف : یم  تشاد ، یهاـگآ  نومأـم  دـصق  زا  هک  مه  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما دوخ 
هب نایمور  اب  ناشیـسراپ ، هویـش  هب  نادـبؤم  اب  ناشیناربع ، هویـش  هب  ناتـسرپ  هراتـس  اب  ناشروبز ، هب  روبز  لها  اب  ناـشلیجنا ، هب  لـیجنا 

دوخ نومأم  منک ، راداو  دوخ  قیدصت  هب  ار  همه  هدرک ، لالدتـسا  ناشدوخ  ياه  نابز  هب  وگوتفگ  ثحب و  لها  اب  و  ناشدوخ ، کبس 
....دش (2) دهاوخ  نامیشپ  ًانیقی  هدیزگرب و  ار  اطخ  هار  هک  دیمهف  دهاوخ 

.دوش یم  تیوقت  ًالماک  هنیمز  نیا  رد  نانیبدب  رظن  بیترت  نیا  هب  و 

ماقم تساوخ  یم  نومأم  هک  تسا  نیا  دنک ، یم  هجوت  بلج  اج  نیا  رد  هک  يرگید  هزیگنا  مینک ، رظن  فرص  هزیگنا  نیا  زا  رگا   . 2
دهد ناشن  نینچ  دنزب و  رانک  یسایس  لئاسم  زا  ار  وا  ًاجیردتو  دنک ، رـصحنم  یملع  دعب  رد  اهنت  ار  مالـسلا ) هیلع  ) متـشه ماما  يالاو 

بیترت نیا  هب  درادـن و  یـسایس  لئاسم  اب  يراک  وا  یلو  تسا ، یملع  لئاسم  رد  یمالـسا  تما  هاگ  هانپ  تسا و  یملاع  درم  ماـما  هک 
! دنک یلمع  ار  تسایس  زا  نید  کیکفت  راعش 

عطقم رد  دنراد  رارـصا  راک  هنهک  داّیـش و  نارادم  تسایـس  هشیمه  هک  تسا  نیا  دسر ، یم  رظن  هب  اج  نیا  رد  هک  يرگید  هزیگنا   . 3
یلصا لئاسم  زا  هلیسو  نیا  هب  ار  یمومع  راکفا  ات  دننک  تسرد  مدرم  هدوت  يارب  ییاه  یمرگرس  فلتخم ، ياه 

537 ص : 

ص 290. باتک ، نامه  یسلجم ، ص 239 ; باتک ، نامه  قودص ، [ 1 - ] 1
هیلع ) اضرلا مامإلل  یملاعلا  رمتؤملا  اضرلا ، مامإلا  دنسم  یناشوبخلا ، دراطعلا  هللا  زیزع  خیش  ص 175 ; باتک ، نامه  یسلجم ، [ 2 - ] 2

ص 75. ج2 ، .ه ق ، 1406 مالسلا ،)
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اب مالـسلا ) هیلع  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  هرظانم  هلئـسم  هک  دوب  لـیام  وا  .دـنزاس  فرحنم  دوخ  تموکح  ياـه  فعـض  هعماـج و 
رد ( مالـسلا مهیلع  ) تیب لها  بتکم  ناقـشاع  نادنم و  هقالع  همه  دـشاب و  سلاجم  لفاحم و  لقن  دوخ  نامز  رـصع و  گرزب  ياملع 
اب ار  دوخ  یـسایس  ياهراک  نومأم  دـنیوگب و  نخـس  ثحابم  نیا  رد  ماما  ياـه  يزوریپ  زا  دـنزادرپب و  لـئاسم  نیا  هب  دوخ  تاـسلج 

.دشاب شتموکح  فعض  طاقن  رب  یششوپ  دنک و  لابند  تحار  لایخ 

…

ناونع هب  تشاد  لیامت  دوبن ، یلـضف  یب  مدآ  دوخ ، نومأـم  هک  تسا  نیا  دـسر ، یم  رظن  هب  اـج  نیا  رد  هک  يا  هزیگنا  نیمراـهچ   . 4
طیحم رد  ًاصوصخ و  ناریا  طیحم  رد  مه  نآ  شناد  ملع و  هب  ار  وا  قشع  و  ددرگ ، یفرعم  یمالـسا  هعماج  رد  ملاـع  راد  ماـمز  کـی 
.دزاس هجوتم  دوخ  هب  ار  یهورگ  قیرط  نیا  زا  دشاب و  وا  تموکح  يارب  زایتما  کی  نیا  و  دننک ، رواب  ناگمه  ًامومع  زور  نآ  مالسا 

چیه دنتـسین ، یتلع  کت  ًالومعم  یـسایس  لئاسم  تشاد و  یـسایس  هبنج  ًاعطق  لاحره  هب  هرظاـنم  ثحب و  تاـسلج  نیا  هک  اـج  نآ  زا 
.تسا هدوب  حرطم  نومأم  يارب  هناگراهچ  ياه  هزیگنا  نیا  همه  ًالامتحا  مییوگب  هک  درادن  یعنام 

، دـید میهاوخ  هک  نانچ  یلو  دـش ، لیکـشت  نومأـم  يوس  زا  يا  هدرتسگ  هرظاـنم  ثحب و  تاـسلج  اـه  هزیگنا  نیا  اـب  تروص  ره  رد 
.تفرگ سوکعم  هجیتن  هکلب  دیسرن ، شفده  هب  اهنت  هن  دمآ و  نوریب  ماکان  تاسلج  نیا  زا  نومأم 

نوتم رد  فسأت  لامک  اب  دنچره  میور ، یم  هرظانم  ثحب و  تاسلج  نیا  زا  یتمـسق  غارـس  هب  تامدقم ، نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  نونکا 
شاک يا  و  تسا ، هدش  هصالخ  رایـسب  هکلب  هدیدرگن ، رکذ  ًالـصا  هدش  لدب  در و  هک  ییاه  ثحب  تایئزج  یهاگ  ثیدـح  خـیرات و 

میـشونب و شملع  رثوک  لالز  زا  میربب و  یپ  ( مالـسلا هیلع  ) ماما نانخـس  قمع  هب  میناوتب  ات  دوب  ام  راـیتخا  رد  تاـیئزج  نآ  همه  زورما 
شفـسأت اهنت  هک  تسین  مک  خـیرات ، نالقان  ثیدـح و  تاور  راک  رد  اـه  يراـگنا  لهـس  اـه و  یهاـتوک  هنوگ  نیا  و   ) میوش باریس 

راورخ زا  یتشم  دناوت  یم  اه  نامه  هک  دنا  هدرک  لقن  حورـشم  ار  ییاه  تمـسق  هناتخبـشوخ  یلو  تسا ،) هدـنام  یقاب  ام  يارب  زورما 
.دشاب

538 ص : 
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بتاکم نایدا و  ناوریپ  اب  ماما  تارظانم 

زا راوتسرهف  ًالیذ  هک  تسا  هرظانم  تفه  رت  مهم  همه  زا  یلو  تسا ، ناوارف  مالسلا ) هیلع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  تارظانم  هچرگ 
: درذگ یم  رظن 

هناگتفه تارظانم 

دلج 49 رد  زین  یـسلجم  همالع  موحرم  هدروآ و  اضرلارابخا  نویع  باتک  رد  قودص ، خیـش  موحرم  راوگرزب ، ملاع  ار  تارظانم  نیا 
: زا دنترابع  تارظانم  نیا  .تسا  هدمآ  زین  دلج 2  اضرلا  مامإلا  دنسم  باتک  رد  هدرک و  لقن  نویع  باتک  زا  راونألا  راحب 

(1) .قیلثاج اب  هرظانم   . 1

(2) .تولاجلا سأر  اب  هرظانم   . 2

(3)  . ربکا زبره  اب  هرظانم   . 3

(4)  . یباص نارمع  اب  هرظانم   . 4

539 ص : 

ياملع هب  هک  تسا  یبقل  يوسیع ، ياوشیپ  اهفقـسا و  سیئر  يانعم  هب  تسا  ینانوی  یظفل  مـال ) »  » و ث »  » رـسک هب  قیِلثاـج (  [ 1 - ] 1
.دشاب هدوبکیلوتاک  بَّرعم  دیاشو  دجنملا ) تسین (  یصاخ  صخش  مان  دش و  یم  هداد  يراصن  گرزب 
(. تسین صاخ  مسا  زین  نیا  تسا (  دوهی  تلم  ناگرزب  نادنمشناد و  بقل  تولاجلا  سأر  [ 2 - ] 2

یـضاق یبهذـم و  گرزب  ياوشیپ  ياـنعم  هب  هدوب ، ناـیتشدرز  گرزب  صوصخم  هک  تسا  یبقل  ربکا  دـبریه  اـی  ربـکا ، زبره  [ 3 - ] 3
.هدکشتآ مداخ  یتشدرز و 

وریپ ار  دوخ  هک  دنتـسه  یهورگ  نیئباص  .درک  یم  عافد  نیئباـص  بهذـم  زا  تسادـیپ ، شماـن  زا  هک  ناـنچ  یباـص ، نارمع  [ 4 - ] 4
اذل دنا ، هدروآ  یتسرپ  هراتـس  هبور  نانآ  زا  یهورگ  دنا : هدش  میـسقت  كرـشم  دحوم و  هورگ  ود  هب  یلو  دنناد ، یم  ییحی  ترـضح 

قارع و زا  يرگید  قطانم  هب  سپـس  دوب ، قارع  رد  نارح  رهـش  ًاقباس  اه  نآ  زکرم  .دنمان  یم  ناتـسرپ  هراتـس  ناونع  هب  هاگ  ار  اه  نآ 
نانآ زا  یهورگ  نونکا  مه  دننک و  یم  یگدنز  گرزب  ياهرهن  رانکرد  رت  شیب  دوخ ، دیاقع  قبط  اه  نآ  .دندروآ  يور  ناتـسزوخ 

.دنرب یم  رس  هب  رگید  قطانم  یضعب  زاوها و  رد 
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.تفرگ تروص  ناسارخ  لاجر  نادنمشناد و  زا  یعمج  نومأم و  روضح  اب  سلجم و  کی  رد  هرظانم  راهچ  نیا 

.تفرگ تروص  شنایفارطا  نومأم و  روضح  اب  سلجم  کی  رد  ًالقتسم  هک   (1) يزورم نامیلس  اب  هرظانم   . 5

(2)  . مهج نب  دمحم  نب  یلع  اب  هرظانم   . 6

.هرصب رد  فلتخم  بهاذم  بابرا  اب  هرظانم   . 7

، خـیرات نآ  زا  لاس  تسیود  رازه و  دودـح  تشذـگ  اب  مه  زورما  هک  تسا  یبلاج  قیمع و  ياوتحم  ياراد  تارظانم  نیا  زا  کی  ره 
.اه ثحب  رد  جورخ  دورو و  زرط  هرظانم و  نف  رظن  زا  مه  اوتحم و  رظن  زا  مه  تسا ، رابرپ  هدنزومآ و  رایسب  رگ و  نشور  اشگ و  هر 

: میور یم  هدش ، عقاو  نومأم  گرزب  تاسلج  زا  یکی  رد  هک  قیلثاج  اب  هرظانم  غارس  هب  هنومن  ناونع  هب 

نومأم شالت 

لضف هب  وا  دش  دراو  نومأم  رب  ( مالـسلا هیلع  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  هک  یماگنه  میناوخ : یم  نینچ  هراب  نیا  رد  اضرلارابخا  نویع  رد 
تولاجلا سأر  و  یحیـسم ) گرزب  ملاع   ) قیلثاـج دـننام  ار  فلتخم  بتاـکم  ناوریپ  هک  داد  روتـسد  شـصوصخم ، ریزو  لهـس ، نب 

ياوشیپ  ) ربکا زبره  نیئباص و  ياسؤر  و  نایدوهی ) گرزب  ياوشیپ  )

540 ص : 

یم لئاق  يدایز  مارتحا  وا  يارب  نومأم  دوب و  نومأم  رصع  رد  ناسارخ  هطخ  رد  مالک  ملع  ملاع  نیرتروهشم  يزورم  نامیلس  [ 1 - ] 1
.دش

لقن مهج  نب  دـمحم  نب  یلع  زا  یتیاور  قودـص  موحرم  .تسا  هدوب  تیب  لـها  نمـشد  یبصاـن و  مهج ، نب  دـمحم  نب  یلع  [ 2 - ] 2
ثیدح نیمه  لیذ  رد  هاگ  نآ  تسا ، هتشاد  تبحم  مالسلا ) هیلع  ) اضر ترضح  هب  تبـسن  يو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  هک  هدرک 

() مالـسلا مهیلع  ) تیبلا لهأل  هتوادع  هضغب و  هبـصن و  عم  مهجلا  نب  دمحم  نب  یلع  قیرط  نم  بیرغ  ثیدحلا  اذه  هک : تسا  هدروآ 
ص ج1 ، هاورلا ، عماج  تسا (  هدروآ  وا  لاح  حرش  رد  ار  بلطم  نیمه  زین  هاورلا  عماج  بحاص  ص 204 .) ج1 ، اضرلا ، رابخا  نویع 

(. 597 596
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نآ نانخـس  اـت  دـنک  توعد  ار  مـالک  ملع  رگید  ياـملع  نینچمه  و  ینارـصن ) گرزب  ملاـع   ) یمور ساطـسن  و  ناـیتشدرز ) گرزب 
.ار اه  نآ  نانخس  ترضح  نآ  مه  دنونشب و  ار  ترضح 

!. دنرضاح همه  تفگ : دمآ و  نومأم  دزن  دندش ، عمج  هک  یماگنه  درک ، توعد  ار  اه  نآ  لهس  نب  لضف 

: دوزفا سپس  تفگ ، دمآ  شوخ  همه  هب  دورو ، زا  سپ  .دنوش  لخاد  اه  نآ  همه  تفگ : نومأم 

هرظانم هدـش ، دراو  نمرب  هزات  تسا و  هنیدـم  لـها  هک  میومع  رـسپ  اـب  مراد  تسود  ما و  هدرک  توعد  يریخ  راـک  يارب  ار  امـش  نم 
وت دزن  یگمه  حبـص  ادرف  و  مینامرف ! رب  رـس  همه  مشچ ، دنتفگ : همه  .دنکن  تبیغ  امـش  زا  يدحا  دییآ و  نم  دزن  یگمه  ادرف  .دینک 

.دمآ میهاوخ 

هدهع هک  مداخ  ِرسای  هاگان  هک  میدوب  تبحـص  لوغـشم  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  تمدخ  ام  دیوگ : یم   (1) یلفون لهس  نب  نسح 
بتاکم باحصا  داب ! تنابرق  هب  تردارب  دیوگ  یم  دناسر و  یم  مالس  امـش  هب  نومأم  تفگ  دش و  دراو  دوب ، ترـضح  ياهراک  راد 
سلجم هب  ادرف  هدومرف  تمحز  لوبق  دیراد  تسود  رگا  دنعمج ، بهاذم  قرف و  مامت  زا  مالک  ملع  ياملع  نایدا و  بابرا  فلتخم و 

نیاو مییآ  یم  امش  تمدخ  هب  ام  دیشاب  لیام  رگا  زین  منک و  یمن  رارصا  دیرادن ، تسود  رگا  دیونـشب و  ار  اه  نآ  نانخـس  دییآ و  ام 
! تسا ناسآ  ام  يارب 

: دومرف انعم  رپ  هاتوک و  راتفگ  کی  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما

(2) « . دمآ مهاوخ  امش  دزن  حبص  هللاءاش  نا  نم  یهاوخ ؟ یم  هچ  مناد  یم  وگب  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالس  »

ماما سلجم  زا  مداخ  رسای  یتقو  دیوگ : یم  دوب ، ترضح  نارای  زا  هک  یلفون 

541 ص : 

 ) هدئافلاریثک بوخ و  تسا  یباتک  ار  وا  دنا : هتفگ  اما  دـنا ، هدرکن  قیثوت  ار  یلفون  لهـس  نب  نسح  لاجر ، ياملع  هک  نیا  اب  [ 1 - ] 1
(. ص 226 ج1 ، هاورلا ، عماج  یلیبدرا ،

ص 155. ج1 ، باتک ، نامه  قودص ، [ 2 - ] 2
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هچ هراب  نیارد  دنـشوهاب ، فیرظ و  قارع  مدرم  یتسه و  قارع  لها  وت  دومرف : درک و  نم  هب  یهاگن  مالـسلا ) هیلع  ) ماما تفر ، نوریب 
؟ تسا هدروآ  درگ  ار  بهاذم  ياملع  كرش و  لها  هک  دراد  رس  رد  يا  هشقن  هچ  نومأم  یشیدنا ؟ یم 

راک یلو  تسا ؟ دح  هچ  ات  امـش  یملع  هیاپ  دـنادب  دـنزب و  ناحتما  کحم  هب  ار  امـش  دـهاوخ  یم  وا  مدرک  ضرع  دـیوگ : یم  یلفون 
!. تسا هداهن  يدب  يانب  هتخیر و  يدب  حرط  دنگوس  ادخ  هب  هداهن ، انب  یتسس  هیاپ  رب  ار  دوخ 

؟ هدرک حرط  يا  هشقن  هچ  هتخاس و  ییانب  هچ  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) ماما

ضرع دوب )  هدش  تشحو  راتفرگ  نومأم  هئطوت  زا  تشادن و  لماک  تفرعم  ماما  یملع  خماش  ماقم  هب  تبـسن  زونه  ایوگ  هک  یلفون ( 
لها اه  نیا  اما  دـنک ، یمن  راکنا  ار  اه  تیعقاو  ملاع ، هک  ارچ  دنمالـسا ، نادنمـشناد  فلاخم  دـنتعدب و  لها  مالک  ملع  ياملع  درک :

هللا لوسر  دمحم  ییوگب  رگا  میرادن و  لوبق  ار  لیلد  نیا  دـنیوگ  یم  تسا ، یکی  ادـخ  هک  يروایب  لیلد  رگا  دـنا ، هطـسفس  راکنا و 
نآ و  دننز ، یم  هطلاغم  هب  تسد  ناسنا  ربارب  رد  ...و ) دنکانرطخ  يدارفا  اه  نآ  هصالخ (  نک ، تابثا  ار  شتلاسر  دـنیوگ  یم  تسا ،

! شاب رذحرب  اه  نیا  زا  موش  تیادف  درادرب ، دوخ  فرح  زا  تسد  ناسنا  ات  دننک  یم  هطسفس  ردق 

!؟ دندنبب نمرب  ار  هار  دننک و  لطاب  ارم  لئالد  یسرت  یم  وت  یلفون ، يا  تفگ : دومرف و  یمسبت  مالسلا ) هیلع  ) ماما

رب ار  وت  دنوادخ  هک  مراودـیما  مسرت ، یمن  وترب  زگره  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  هن  تفگ : دوب ) هدـش  نامیـشپ  دوخ  هتفگ  زا  هک   ) یلفون
.دنک زوریپ  اه  نآ  همه 

؟ دوش یم  نامیشپ  دوخ  راک  زا  نومأم  یک  ینادب  يراد  تسود  یلفون ، يا  دومرف : ماما 

.يرآ درک : ضرع 

لها لباقم  رد  ناشلیجنا و  هب  لیجنا  لها  ربارب  رد  دونـشب و  ناـشتاروت  هب  تاروت  لـها  ربارب  رد  ارم  تالالدتـسا  هک  یماـگنه  دومرف :
لباقم رد  ناشروبز و  هب  روبز 

542 ص : 
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ياه بتکم  ناوریپ  ربارب  رد  یمور و  نابز  هب  مور  لها  ربارب  رد  ناشیـسراف و  نابز  هب  نادـبؤم  ربارب  رد  ناشیربع و  ناـبز  هب  نیئباـص 
.ناشدوخ نابز  هب  فلتخم 

هاگ نآ  دنریذپب ، ارم  لوق  دـننک و  اهر  ار  دوخ  بهذـم  هک  يروط  هب  مدرک  لاطبا  هناگ  ادـج  ار  یهورگ  ره  لیلد  هک  یماگنه  يرآ 
هب زج  يا  هوق  تکرح و  چیه  دش و  دهاوخ  نامیـشپ  تقو  نآ  تسین ! قحتـسم  تسا ، نآ  ددص  رد  وا  هک  ار  یماقم  دـناد  یم  نومأم 

«. ِْمیِظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهّللِاب  ِّالا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  : » تسین میظع  لاعتم  دنوادخ 

تیومع رـسپ  موش  تیادف  درک : ضرع  دمآ و  مالـسلا ) هیلع  ) ماما تمدخ  لهـس  نب  لضف  دش  حبـص  هک  یماگنه  دـیوگ : یم  یلفون 
؟ تسیچ هراب  نیا  رد  ناترظن  دنا ، هدش  رضاح  وا  دزن  تیعمج  تسامش و  راظتنا  رد  نومأم ) )

، میدیشون داد  مه  ام  هب  دیشون و   (1) یقیوس تبرش  تفرگ و  وضو  سپس  دمآ ، مهاوخ  هللاءاش  نا  مه  نم  ورب ، رتولج  وت  دومرف : ماما 
.میدش نومأم  رب  دراو  ات  میدمآ  نوریب  ترضح  هارمه  سپس 

ناهدـنامرف زا  یعمج  بلاط و  یبا  لآ  مشاه و  ینب  زا  یتعامج  اب   (2) رفعج نب  دمحم  دوب و  سانشرس  روهـشم و  دارفا  زا  رپ  سلجم 
زین مشاه  ینب  مامت  رفعج و  نب  دمحم  تساخرب ، نومأم  دش  سلجم  دراو  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  یماگنه  .دنتـشاد  روضح  زین  رگـشل 

سولج روتسد  ات  دندوب  هداتسیا  نانچمه  ( مالسلا هیلع  ) ماما مارتحا  هب  اه  نآ  اما  تسـشن ، نومأم  هارمه  مالـسلا ) هیلع  ) ماما .دنتـساخرب 
درک قیلثاج  هب  ور  سپس  دوب ، مالسلا ) هیلع  ) ماما اب  نتفگ  نخس  لوغشم  یمرگب  نومأم  یتدم  .دنتـسشن  یگمه  دش و  هداد  اه  نآ  هب 

: تفگ و 

ام و ربمایپ  رتخد  مالسلا ،) اهیلع  ) همطاف نادنزرف  زا  وا  .تسا  مالسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  نب  یلع  نم  يومع  رـسپ  نیا  قیلثاج ! يا 
اهر ثحب  رد  ار  تلادع  قیرط  اما  ینک ، هرظانم  ییوگب و  نخس  وا  اب  مراد  تسود  نم  تسا ، ( مالـسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  دنزرف 

.نکم
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هک دنک  یم  لالدتـسا  یباتک  هب  وا  مرادن ) یکرتشم  ردـق  وا  اب   ) هک منک  وگوتفگ  ثحب و  هنوگچ  نم  نانمؤمریما ! يا  تفگ : قیلثاج 
.ما هدرواین  نامیا  وا  هب  نم  هک  دراد  هدیقع  يربمایپ  هب  منآ و  رکنم  نم 

قیلثاج اب  هرظانم 

: دومرف درک و  نخس  هب  عورش  مالسلا ) هیلع  ) ماما اج  نیا  رد 

؟ درک یهاوخ  رارقا  منک ، لالدتسا  وت  يارب  تدوخ  لیجنا  هب  رگا  ینارصن ! يا 

.دشاب نم  ررض  رب  دنچره  درک  مهاوخ  رارقا  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  منک ؟ راکنا  ار  لیجنا  راتفگ  مناوت  یم  ایآ  تفگ : قیلثاج 

.ونشب ار  شباوج  سرپب و  یهاوخ  یم  هچره  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) ماما

؟ ینک یم  راکنا  ار  ود  نیا  زا  يزیچ  ایآ  ییوگ ؟ یم  هچ  شباتک  یسیع و  توبن  هرابرد  قیلثاج :

یم فارتعا  دنا ، هدرک  رارقا  نآ  هب  نویراوح  هداد و  تراشب  شتما  هب  هچ  نآ  هب  شباتک و  یسیع و  توبن  هب  نم  مالـسلا :) هیلع  ) ماما
هدادـن تراـشب  نآ  هب  ار  شتما  هدرکن و  شباـتک  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم توـبن  هب  رارقا  هک  یـسیع  نآ )  ) توـبن هب  و  مـنک ،

! مرفاک

؟ ینک یمن  هدافتسا  لداع  دهاش  ود  زا  تواضق  ماگنه  هب  ایآ  قیلثاج :

.يرآ مالسلا :) هیلع  ) ماما

یلص ) دمحم توبن  رب  دنرامش  یمن  دودرم  ار  نانآ  تداهـش  يراصن  هک  یناسک  زا  دوخ ، بهذم  لها  ریغ  زا  دهاش  ود  سپ  قیلثاج :
.میروایب دوخ  بهذم  لها  ریغ  زا  انعم  نیا  رب  دهاش  ود  هک  هاوخب  زین  ام  زا  نک و  هماقا  هلآو ) هیلع  هللا 

مدقم میرم  نب  یسیع  حیسم ; دزن  دوب و  لداع  هک  ار  یسک  ایآ  ینارصن ، يا  يدرک  تیاعر  ار  فاصنا  نونکا  مه  مالسلا :) هیلع  ) ماما
؟ يریذپ یم  دوب ،

.ربب ار  شمان  تسیک ، لداع  درم  نیا  قیلثاج :

؟ ییوگ یم  هچ  یملید  يانحوی »  » هرابرد مالسلا :) هیلع  ) ماما

! يدرک نایب  ار  حیسم  دزن  درف  نیرت  بوبحم  هب ! هب  قیلثاج :
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دمحم نید  زا  ارم  حیسم  ترضح  تفگانحوی : هک  دنک  یم  نایب  ار  نخـس  نیا  لیجنا  ایآ  مهد  یم  دنگوس  ار  وت  مالـسلا :) هیلع  ) ماما
وا هب  اه  نآ  مداد و  تراشب  نویراوح  هب  زین  نم  دمآ ، دهاوخ  يربمایپ  نینچ  وا  زا  دـعب  هک  داد  تراشب  نم  هب  تخاس و  ربخ  اب  یبرع 

؟ دندروآ نامیا 

هداد شیـصو  تیب و  لها  هب  تراشب  زین  يدرم و  توبن  هب  تراشب  هدرک و  لقن  حیـسم  زا  انحوی  ار  نخـس  نیا  يرآ ! تفگ : قیلثاـج 
.میسانشب ار  اه  نآ  ات  هدربن  مان  ام  يارب  ار  هورگ  نیا  دوش و  یم  عقاو  ینامز  هچ  رد  نیا  تسا  هتفگن  اما  تسا ،

شتیب لها  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم مان  هک  ار  نآ  زا  یتایآ  دناوخب و  ار  لیجنا  هک  میروایب  ار  یسک  ام  رگا  مالـسلا :) هیلع  ) ماما
؟ يروآ یم  وا  هب  نامیا  ایآ  دنک ، توالت  تسا  اه  نآ  رد  شتما  و 

.تسا بوخ  رایسب  قیلثاج :

؟ يراد ظفح  زا  ار  لیجنا  موس  ِْرفِس  ایآ  دومرف : یمور  ساطسن  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما

.مراد ظفح  زا  یلب ، تفگ : ساطسن 

مدوخ ناـج  هب  يرآ  تفگ  یناوخ ؟ یم  ار  لـیجنا  مه  وت  اـیآ  دوـمرف : درک و  ور  ناـیدوهی ) گرزب  تولاـجلا (  سأر  هب  ماـما  سپس 
تداهـش دوبن ، رگا  هد و  تداهـش  نم  عفن  هب  دوب ، شتیب  لـها  دـمحم و  زا  يرکذ  نآ  رد  رگا  ریگ ، رب  ار  موس  ِْرفِـس  دومرف  .دـنگوس 

هب ور  دـش و  فقوتم  هاگ  نآ  دیـسر ، ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ مان  هب  ات  درک  تئارق  ار  موس  ِْرفِـس  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما سپـس  .هدـن 
؟ مربخاب لیجنا  زا  نم  هک  يراد  لوبق  ایآ  شردام  حیسم و  قح  هب  ار  وت  ینارصن ! يا  دومرف : درک و  قیلثاج 

.يرآ قیلثاج :

هچ ینارصن ! يا  دوزفا : سپس  درک ، توالت  وا  يارب  ار  شتما  تیب و  لها  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ مان  مالـسلا ) هیلع  ) ماما سپس 
یـسیع یـسوم و  دـیوگ ، یم  هنیمز  نیا  رد  لـیجنا  هک  ار  هچ  نآ  ینک  بیذـکت  رگا  تسا ؟ میرم  نب  یـسیع  نخـس  نیا  ییوگ ، یم 

.يا هدش  رفاک  يا و  هدرک  بیذکت  ار  ودره 
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.مراد فارتعا  نآ  هب  منک و  یمن  راکنا  تسا  هدش  نشور  نم  يارب  لیجنا  رد  نآ  دوجو  هک  ار  هچ  نآ  نم  قیلثاج :

.نکب یهاوخ  یم  لاؤس  ره  قیلثاج  يا  دومرف : سپس  درک ، رارقا  وا  دیشاب  دهاش  یگمه  مالسلا :) هیلع  ) ماما

؟ دندوب رفن  دنچ  لیجنا  ياملع  هک  هد  ربخ  زین  دندوب و  رفن  دنچ  اه  نآ  هک  هد  ربخ  میرم  نب  یسیع  نویراوح  زا  قیلثاج :

گرزب ياملع  اما  .دوب  اقول  اه  نآ  لضفا  ملعا و  دندوب و  رفن  هدزاود  نویراوح  يدرک ، لاؤس  یهاگآ  صخش  زا  مالـسلا :) هیلع  ) ماما
لها ربمایپ و  مان  و  زاجر ، رد  یملید  يانحوی  اسیقرق و  رد  يرگید  يانحوی  خاب ، نیمزرـس  رد  ربکا  يانحوی  دـندوب : رفن  هس  يراـصن 

.داد تراشب  لیئارسا  ینب  یسیع و  تما  هب  هک  دوب  وا  دوب و  وا  دزن  شتما  تیب و 

اهنت یلو  تشاد ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم هب  نامیا  هک  میراد  یـسیع  نآ  هب  نامیا  ام  دنگوس  ادخ  هب  ینارـصن ، يا  دومرف : سپس 
! دناوخ یم  زامن  مک  تفرگ و  یم  هزور  مک  وا  هک  دوب  نیا  میراد  یسیع  امش  ربمایپ  هب  هک  يداریا 

نامگ نم  و  يدومن ، فیعـض  ار  شیوخ  راک  هیاپ  و  يدرک ، لطاب  ار  دوخ  ملع  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دـش و  ریحتم  ناهگان  قیلثاج 
! یتسه ناناملسم  ملعا  وت  مدرک  یم 

؟ هدش هچ  رگم  مالسلا :) هیلع  ) ماما

درکن و راطفا  ار  زور  کی  یتح  یسیع  هک  یلاحرد  دوب ، زامن  مک  هزور و  مک  فیعض و  یسیع  ییوگ  یم  هک  نیا  رطاخ  هب  قیلثاج :
.دوب لیللا  مئاق  رهدلا و  مئاص  دیباوخن و  لماک ) روط  هب  ار (  یبش  چیه 

!؟ دناوخ یم  زامن  تفرگ و  یم  هزور  یسک  هچ  يارب  مالسلا :) هیلع  ) ماما

(. دوبن راگزاس  وا  تیهولا  ياعدا  اب  درک  یم  یسیع  تیدوبع  هب  فارتعا  رگا  اریز  دش (  تکاس  دیوگ و  خساپ  تسناوتن  قیلثاج 

.مراد وت  زا  يرگید  لاؤس  ینارصن ، يا  مالسلا :) هیلع  ) ماما
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.میوگ یم  خساپ  منادب  رگا  تفگ : عضاوت ، اب  قیلثاج ،

؟ درک یم  هدنز  لاعتم  دنوادخ  نذا  هب  ار  ناگدرم  یسیع  هک  ینک  یم  راکنا  وت  مالسلا :) هیلع  ) ماما

وا دـهد ، افـش  ار  صرب  هب  ـالتبم  دازرداـم و  روـک  دـنک و  هدـنز  ار  ناـگدرم  هک  سک  نآ  هک  ارچ  مـنک ، یم  راـکنا  تـفگ : قیلثاـج 
.ّتیهولا قحتسم  تسا و  راگدرورپ 

هب التبم  انیبان و  درک و  هدـنز  ار  ناگدرم  تفر و  هار  بآ  يور  رب  وا  درک و  یم  ار  راک  نیمه  زین  عسیلا  ترـضح  مالـسلا :) هیلع  ) ماما
داد ماجنا  ار  حیسم  راک  نامه  زین  ربمایپ  لیقزح  .درکن  تدابع  ار  وا  یـسک  دندشن و  وا  تیهولا  هب  لئاق  شتما  اما  داد ، افـش  ار  صرب 

.درک هدنز  ار  ناگدرم  و 

لیئارسا ینب  ناریسا  رصنلا  تخب  هک  یبای  یم  تاروت  رد  ار  اه  نیا  ایآ  تولاجلا ، سأر  يا  دومرف : هدرک  تولاجلا  سأر  هب  ور  سپس 
ناگدرم وا  داتـسرف و  اه  نآ  يوس  هب  ار  لیقزح  دنوادخ  دروآ و  لباب  هب  درک ، هزرابم  سدـقملا  تیب  اب  تموکح  هک  نامز  نآ  رد  ار 

.دننک یمن  راکنا  ار  نآ  قح  نارکنم  زج  سک  چیه  تسا ، طوبضم  تاروت  رد  تیعقاو  نیا  درک ؟ هدنز  ار  اه  نآ 

.میناد یم  میا و  هدینش  ار  نیا  ام  تولاجلا : سأر 

یتایآ ندناوخ  هب  عورش  دوخ  هاگ  نآ  ریگب و  ار  تاروت  زا  ْرفِس  نیا  يدوهی  يا  دوزفا : سپس  ییوگ ، یم  تسار  مالـسلا :) هیلع  ) ماما
.تفر ورف  تفگش  رد  دروخ و  یناکت  يدوهی  درم  درک ، تاروت  زا 

زا یضعب  ندش  هدنز  هرابرد  ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  تازجعم  زا  یتمسق  درک و  ینارصن  هب  ور  مالـسلا ) هیلع  ) ماما سپس 
ار وا  زگره  اـم  همه  نیا  اـب  دوـمرف : درمـش و  رب  وا  تکرب  هب  ار  جـالع  لـباق  ریغ  ناراـمیب  زا  یـضعب  يافـش  وا و  تسد  هـب  ناـگدرم 

دوبعم زین  ار  لیقزح »  » و عسیلا »  » دـیاب دـینادب  دوخ  يادـخ  ار  یـسیع  تازجعم ، هنوگ  نیا  رطاخ  هب  رگا  میناد ، یمن  دوخ  راـگدرورپ 
هدنز ار  ناگدرم  زین  اه  نآ  اریز  دیرامشب ، شیوخ 
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دناوخ و ارف  ار  اه  نآ  سپـس  داد ، رارق  فارطا  ياه  هوک  رب  ار  اه  نآ  دیرب و  رـس  تفرگ و  ار  یناگدنرپ  لیلخ  میهاربا  زین  دـندرک و 
هقعاـص رثا  رب  دـندوب و  هدـمآ  روط  هوک  هب  وا  اـب  هک  رفن  داـتفه  دروم  رد  ار  يراـک  نینچ  زیننارمع  نب  یـسوم  دـندش ، هدـنز  یگمه 

سپ دنا ، هتفگ  نخـس  نآ  زا  نآرق  روبز و  لیجنا و  تاروت و  اریز  ینک ، راکنا  ار  قیاقح  نیا  یناوت  یمن  زگره  وت  داد ، ماجنا  دندرم 
.مینادب شیوخ  يادخ  ار  اه  نیا  همه  دیاب 

.تسین هناگی  دنوادخ  زج  يدوبعم  تسا و  وت  نخس  نخس ، تفگ : دش و  میلست  دهدب ، تشادن  یخساپ  قیلثاج 

…

نیا دومرف : .مهاگآ  یبوخ  هب  نآ  زا  نم  تفگ : وا  .درک  لاؤس  تولاجلا  سأر  وا و  زا  ایعشا  باتک  باب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما سپس 
هراشا  ) هدرک نترد  رون  زا  ییاه  سابل  تسا و  راوس  یشوگزارد  رب  هک  مدید  ار  یسک  نم  تفگ : ایعـشا  هک  دیراد  رطاخ  هب  ار  هلمج 

(( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  هب  هراشا   ) هام رون  لـثم  شرون  تسا و  راوس  رتش  رب  هک  مدـید  ار  یـسک  و  حیـسم ) ترـضح  هب 
.تسا هتفگ  ار  ینخس  نینچ  ایعشا  يرآ  دنتفگ :

امـش و راـگدرورپ  يوس  هب  نم  دومرف : هک  يراد  رطاـخ  هب  لـیجنا  رد  ار  حیـسم  نخـس  نیا  ینارـصن ، يا  دوزفا : مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
هداد تداهـش  وا  هرابرد  نم  هک  هنوگ  نآ  دـهد (  یم  قح  هب  تداهـش  نم  هرابرد  دـیآ و  یم  اطیلقراب »  » مور و یم  مدوخ  راگدرورپ 

؟(1) دنک یم  ریسفت  امش  يارب  ار  زیچ  همه  و  ما )

.میفرتعم نآ  هب  ام  ییوگ ، یم  لیجنا  زا  ار  هچ  نآ  قیلثاج :

: رفن راهچ  هلیـسوهب  نآ  ندـش  هتـشون  دـعب  ولیجنا  نیتسخن  نتفر  نایم  زا  لیجنا و  هرابرد  يرگید  تالاؤس  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما سپس 
تسد رد  دوجوم و  نونکا  مه  هک  ییاه  لیجنا  دنتشون (  ار  یلیجنا  دنتسشن و  مادکره  هک  یتم  انحوی و  اقول ، سقرم ،

548 ص : 

یم ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دمحم ترضح  تسا ، هداد  ربخ  وا  ندمآ  زا  حیـسم  ترـضح  هک  اطیلقراف ،»  » ای اطیلقراب »  » زا دوصقم  [ 1 - ] 1
، ّفَص هروس  زا  هیآ 6  رد  زین  دـیجم  نآرق  و  تسا ، هدـش  دراو  باوبا 14 و 15 و 16 ، رد  اّنحوی »  » لیجنا رد  ییوگـشیپ  نیا  دشاب و 

دمحا باتک «  هب  دوش  عوجر  هنیمز  نیا  رد  رت  شیب  عالطا  يارب  تسا (  هدرک  لقن  مالسلا ) هیلع  ) یـسیع ترـضح  لوق  زا  ار  انعم  نیا 
(. ص97 133 یناحبس ، رفعج  داتسا  فیلأت  لیجنا ،»  دوعوم 
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.تفرگ قیلثاج  مالک  زا  ییاه  ضقانت  تفگ و  نخس  تسا ،) نایحیسم 

: دومرف وا  هب  رگید  راب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  یماگنه  اذل  تشادن ، رارف  هار  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، هدش  هدـنامرد  یلک  هب  قیلثاج 
لاؤس نم  زا  ریغ  يرگید  صخـش  نونکا  تفگ : درک و  يراددوخ  یلاؤس  هنوگره  زا  وا  نک ، لاؤس  یهاوـخ  یم  هچره  قیلثاـج ، يا 

(1) .دشاب وت  لثم  یسک  ناناملسم  نایم  رد  مدرک  یمن  نامگ  هک  حیسم  قح  هب  مسق  دنک ،

ورم رد  نومأم  فرط  زا  ماما  دیدش  تیدودحم 

يروشک يرکـشل و  نارازگراـک  بصن  لزع و  روشک و  روما  رد  هک  دوب  هتفریذـپ  طرـش  نیا  هب  ار  يدـهعیلو  متـشه ، ماـما  دـنچ  ره 
نآ رایتخا  رد  یلزنم  نومأم  هچرگ  دوب و  یتافیرشت  ماقم  کی  ترضح  عقاو ، رد  دوب و  هتفریذپ  ار  طرش  نیا  نومأم ، دنکن و  هلخادم 
اما دوب ، هتشامگ  ترـضح  نآ  ییاریذپ  يارب  یناراک  تمدخ  نابرد و  هتخاس و  مهارف  وا  يارب  شیاسآ  لیاسو  هداد و  رارق  ترـضح 
عقاو رد  تشاد ، رارق  نومأـم  یتینما  نارومأـم  لرتنک  تراـظن و  تحت  تدـش  هب  تشادـن و  لـمع  يدازآ  ترـضح  نآ  لاـح  نیا  اـب 
يارب .تشاد  هدـهع  هب  ار  ترـضح  ینورد  یگدـنز  زا  ینیچربخ  تیرومأم  یعون  هب  مادـکره  ناراـک ، تمدـخ  ناـبرد و  بجاـح و 

: مینادب تسین  دب  هنومن 

، ود نآ  نیب  رد ، کـی  طـقف  هک  يروط  هب   (2) دوب هدـش  باختنا  نآ  هب  لصتم  نومأم و  تموکح  رقم  رانک  رد  ماما  تماـقا  لـحم  . 1
زا ماما  تماـقا  لـحم  هنوگ  نیدـب  .دوش  ترـضح  لزنم  دراو  تعرـس  تلوهـس و  هب  تسناوت  یم  هظحل  ره  نومأـم  و  ، (3) دوب هلصاف 

.دوب هنامرتحم ! یسرزاب  لباق  هظحل  ره  رظن و  تحت  کیدزن  رایسب  هلصاف 

549 ص : 

رصان هللا  تیآ  هلاقم  ص 432 452 ، ج1 ، .ه ش ، 1366 مالـسلا ، ) هیلع  ) اضر ترـضح  یناهج  هرگنک  نیمود  راثآ  هعومجم  [ 1 - ] 1
.صیخلت اب  يزاریش ، مراکم 

ص 165. ج1 ، اضرلارابخا ، نویع  قودص ، [ 2 - ] 2
ص 208. هیصولا ، تابثا  يدوعسم ، نیسح  نب  یلع  ص 170 ، نامه ، [ 3 - ] 3
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میهاربا نب  ماشه  ماـن  هب  یـصخش  تشاد ،) تسد  رد  ار  روشک  روما  همه  هک   ) (1) نیتسایرلاوذ لهـس  نب  لضف  نومأم و  فرط  زا  . 2
هیلع ) اضر ترـضح  نارای  نیرت  کیدزن  زا  ورم ، هب  ماما  لاقتنا  زا  لبق  ماـشه  .دوب  هدـش  بوصنم  ماـما  یناـبرد  هب  ینادـمه  يدـشار 

.دوب ماما  هب  نایعیش ، طسوت  هدش  لاسرا  لاوما  لیوحت  هطساو  داد و  یم  ماجنا  وا  ار  ترضح  نآ  روما  زا  يرایسب  دوب و  مالسلا )

یـسابع ماشه  ار  وا  درپس و  وا  هب  ار  سابع  شرـسپ  تیبرت  نومأم  درک و  بذـج  ار  وا  لهـس  نب  لضف  ورم ، هب  ماما  لاقتنا  زا  سپ  اـما 
درک و یم  لرتـنک  تدـش  هب  ار  ماـما  لزنم  هب  دـمآ  تـفر و  وا  .درک  یم  شرازگ  لـضف  نومأـم و  هـب  ار  ماـما  راـبخا  هـمه  وا  .دـیمان 

یم نابز  رب  ماما  هک  ار  ینخس  ره  داد و  یمن  هار  ار  ترضح  نارادتسود  اما  داد ، یم  هار  ماما  رضحم  هب  دوخ  هاوخلد  هب  ار  صاخـشا 
تدش هب  لضف  هک  یلاح  رد  .دوب  هدرک  بسک  يا  هژیو  هاگیاج  ود  نآ  دزن  رظن  نیا  زا  و  درک ، یم  شرازگ  لضف  نومأم و  هب  دروآ ،

(2) .دیزرویم دسح  ترضح  نآ  هب  درک و  یم  ینمشد  ماما  اب 

(3) .دوب هدرک  نییعت  لهس  نب  لضف  تشون ، یم  ار  ماما  یصخش  تابتاکم  هک  ار  ماما  صوصخم  یشنم  نینچمه  . 3

ماما يداقتنا  هناضرتعم و  عضوم 

یب یمالـسا  تما  عضو  هرابرد  ماما  دش  یمن  بجوم  روشک ، يراج  روما  رد  هلخادم  مدع  رب  ماما  دهعت  زین  اه و  تیدودـحم  نیا  اما 
زا دنک  دییأت  ار  اه  نآ  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دنک  توکس  نومأم  ياه  يراک  فالخ  ملاظم و  ربارب  رد  ای  دشاب  توافت 

550 ص : 

.دوب اه  یکمرب  هتفای  شرورپ  عقاو  رد  وا  .دش  ناملـسم  یکمرب  دـلاخ  نب  ییحی  طسوت  و  دوب ، یتشدرز  ًالبق  لهـس ، نب  لضف  [ 1 - ] 1
هاپس یهدنامرف  مه  ترازو و  مه  شتفالخ ، هرود  رد  نومأم  .درپس  لضف  هب  ار  وا  تیبرت  ییحی  نومأم ، یناوج  یکدوک و  نارود  رد 

ص ج1 ، اضرلارابخا ، نویع   ) تشاد ینمـشد  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  اب  لضف  .تفرگ  بقل  نیتسایرلاوذ  ور  نیا  زا  و  درپس ، وا  هب  ار 
.دندوب مالسلا ) امهیلع  ) اضر ماما  مظاک و  ماما  هاوخدب  نمشد و  اه  یکمرب  ًالوصا  نوچ  ( 177 175

ص 164 165. نامه ، [ 2 - ] 2
ص 266. نامه ، [ 3 - ] 3
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تسردان تسایـس  هب  ، (2)« رئاج ماما  دـنع  لدـع  هملک  داهجلا  لـضفا   » »(1) و نیملـسملا همئا  هحیـصن   » باـب زا  يدراوم ، رد  ور  نیا 
يارب  (3) .تشادن یکاب  تقیقح  نایب  زا  درک و  یم  انشآ  شنیگنس  تیلوئـسم  فیاظو و  هب  داشرا و  ار  وا  درک و  یم  ضارتعا  نومأم 

نب لضف  هک  مینک  يروآدای  تسا  مزال  زور ، نآ  رد  روشک  عاضوا  یگتفـشآ  نازیم  هنیمز و  نیا  رد  ماما  شقن  تیمها  ندـش  نشور 
داجیا نومأم  رود  یتینما  يا  هقلح  دوب و  هدرک  هضبق  ار  روشک  روما  همه  نوراه  رـصع  رد  هکمارب  دـننام  نومأم  زبس  غارچ  اب  لـهس ،
نومأـم هب  یـسک  داد  یمن  هزاـجا  وا  .درک  یم  تموـکح  هنادبتـسم  دوـخ  دوـب و  هتـشاد  هگن  ربـخ  یب  روـشک  عاـضوا  زا  ار  وا  هدرک ،

نب همثره  دننام  یگرزب  ناهدنامرف  یتح  .دنک  هوْکِـش  اه  متـس  اه و  ملظ  زا  ای  دنک  شرازگ  وا  هب  ار  تالکـشم  هدرک  ادیپ  یـسرتسد 
یبا ماـیق  بوکرـس  زا  سپ  نیعا  نب  همثره  هک  ناـنچ  .دنتـشادن  نومأـم  هب  یـسرتسد  نارمع  نب  زیزعلادـبع  ذاـعُم و  نب  ییحی  نـیعا ،

هتفـشآ عضو  ات  دش  ورم  مزاع  قارع  زا  شردـپ ، نومأم و  هب  شیاه  یتمدـخ  شوخ  یمرگلد  هب  يولع ، دـمحم  نب  دـمحم  ایارـسلا و 
اذل دراد و  یم  هگن  يربخ  یب  رد  ار  وا  دنک و  یم  نامتک  وا  زا  ار  روشک  رابخا  لضف ، هک  دـنک  مالعا  هدرک  شرازگ  يو  هب  ار  قارع 

وا هدرک  شوشم  وا  هب  تبـسن  ار  نومأم  نهذ  نانچ  لضف  ورم ، هب  همثره  ندیـسر  زا  شیپ  اما  دورب ، قارع  هب  نومأم  هک  تسا  حـالص 
نودب و  دادن ! ار  وا  هب  ندرک  تبحـص  تصرف  یتح  هفیلخ  دش ، نومأم  سلجم  دراو  وا  یتقو  هک  درک  یفرعم  وج  هدـسفم  یغای و  ار 

(4) .دنتشک سپس  دندرک و  تشادزاب  ار  وا  تسخن  داد  روتسد  وا ، هب  عافد  هزاجا 

دادغب رد  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  نومأم  يربخ  یب  لضف و  دادبتسا  رثا  رد 

551 ص : 

صالخا ملـسم : ئرما  بلق  ّنهیلع  ّلغی  ثـالث ال  عادولا : هجح  یف  فیخلا  دجـسم  یف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلا هبطخ  نم  [ 1 - ] 1
(. ص 404 ج1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ،  ) ...مهئارو نم  هطیحم  مهتوعد  ناف  مهتعامجل  موزللاو  نیملسملا  همئأل  هحیصنلاو  لمعلا هللا 

ص 60. ج5 ، یفاک ، ینیلک ، ص 60 ; لاصخلا ، قودص ، [ 2 - ] 2
ص 315. داشرإلا ، دیفم ، خیش  ص 265 ; ج1 ، اضرلارابخا ، نویع  قودص ، [ 3 - ] 3

لاس 200. ثداوح  ص 236 ، ج10 ، كولملاو ، ممألا  خیرات  يربط ، [ 4 - ] 4
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ار ناکدوک  نانز و  هک  يروط  هب  دـندرک  نماان  ار  رهـش  شابوا ، لذارا و  تموکح و  ِدـساف  نازابرـس  دـش و  امرف  مکح  جرم  جره و 
هک نآ  ات  دـش ، یمن  اـه  نآ  فیرح  یـسک  و  دـنتفرگ ، یم  روز  هب  ار  مدرم  لاوما  دـنتخادرپ و  یم  ینزهار  هب  دـندوبر ، یم  اراکـشآ 

هورگ اب  دنداد و  لیکـشت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بلطواد  هورگ  ناحلاص ، زا  یهورگ  هلحم ، ره  رد  دـندمآ و  هوتـس  هب  مدرم 
(1) .دننادرگرب رهش  هب  ار  تینما  يدودح  ات  دنتسناوت  دندرک و  هلباقم  بلط  بوشآ 

رد نسح ، نب  لضف  نانمشد  و  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  يدهعیلو  نافلاخم  یـسابع و  تموکح  نارادفرط  زا  یهورگ  رگید  فرط  زا 
نومأم هک  یلاح  رد   (2) .دندرک تعیب  هفیلخ  ناونع  هب  یسابع  يدهم  رسپ  میهاربا  اب  علخ و  تفالخ  زا  ار  نومأم  هدرک  عامتجا  دادغب 

! دوب ربخ  یب  ثداوح  نیا  لک  زا  ورم  رانک  هشوگ و  رد  لضف ، ياه  هلیح  اب 

وا هب  ار  راـبخا  هنوگ  نیا  تسناوت  یم  تشاد و  یـسرتسد  نومأـم  هب  ًامیقتـسم  هک  دوـب  یـسک  اـهنت  ماـما  لاوـحا ، عاـضوا و  نیا  رد  )
عاضوا رابخا  لاقتنا  اه و  نآ  یهاوخداد  مدرم و  قحرب  ياه  هتـساوخ  شرازگ  يارب  لیدب ، یب  تصرف  نیا  زا  ماما  ور  نیا  زا  .دناسرب 

هنومن ناونع  هب  هنیمز  نیا  رد  .دنک  یگدیسر  مدرم  تالکشم  هب  هک  داد  یم  رادشه  وا  هب  درک و  یم  هدافتسا  نومأم  هب  روشک  هتفشآ 
: مینک یم  هراشا  یخیرات  دروم  ود  هب 

زا وا  نتـشاد  هگن  ربـخ  یب  رد  ار  لـضف  تناـیخ  دوـب و  هتـساخرب  نیما  دـمحم  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هک  ار  ییاـه  هنتف  ماـما  يزور  . 1
اب هدرک  علخ  ار  وت  نایـسابع  دادـغب  رد  دومرف : داد و  رارق  ثداوح  عاضوا و  ناـیرج  رد  ًـالماک  ار  وا  درک و  شرازگ  يو  هب  عاـضوا ،
هن دنا ، هدرک  باختنا  رهـش  مکاح  ناونع  هب  ار  وا  مدرم  هک  هتفگ  نم  هب  لضف  هن ; تفگ : نومأم  .دـنا  هدرک  تعیب  يدـهم  نب  میهاربا 

! هفیلخ ناونع  هب 

552 ص : 

لاس 201. ثداوح  ص 241 ، نامه ، يربط ، [ 1 - ] 1
ص 243. نامه ، يربط ، [ 2 - ] 2
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تسا و روهلعش  لضف ) ردارب   ) لهس نب  نسح  میهاربا و  نیب  گنج  شتآ  نونکا  مه  تسا ، هتفگ  غورد  وت  هب  لضف  دومرف : ترـضح 
.دنتسه ضرتعم  نیگمشخ و  وت  هب  تبسن  نم ، يدهعیلو  رطاخ  هب  زین  وت و  لهس و  نب  نسح  ياهراتفر  تلع  هب  مدرم 

؟ دراد ربخ  ایاضق  نیا  زا  هاپس ، ناهدنامرف  زا  یسک  هچ  امش ، زا  ریغ  تفگ : نومأم 

.دنراد عالطا  ایاضق  نیا  زا  رگید  يا  هدع  نارمع و  نب  زیزعلادبع  ذاعُم ، نب  ییحی  ناهدنامرف ، زا  دومرف : ماما 

، نومأم زا  همان  ناما  ذـخا  زا  سپ  لهـس ، نب  لضف  سرت  زا  اه  نآ  .درک  راسفتـسا  اه  نآ  زا  هراب  نیا  رد  راـضحا و  ار  اـه  نآ  نومأـم 
(1) .دندرک هئربت  ار  وا  دنداد و  رارق  دییأت  دروم  زین  ار  نیعا  نبا  همثره  هیضق  دندرک و  دییأت  ار  ماما  نانخس 

، ماما ربارب  رد  رارقتسا  زا  سپ  دش و  ترضح  تماقا  لحم  دراو  هدزرـس  تشاد ، تسد  رد  يدنلب  همان  هک  یلاح  رد  نومأم  يزور  . 2
.دوب نومأم  نایماظن  طسوت  لباک ، فارطا  قطانم  زا  یخرب  حتف  زا  یکاح  هک  دناوخ  ار  همان  یلاحشوخ ، اب 

؟ تسا هدرک  لاحشوخ  ار  وت  كرش ، ياه  يدابآ  زا  يدابآ  ات  دنچ  حتف  دومرف : ماما 

هداـتفا وت  تسد  هب  اـه  نآ  رب  تموکح  زورما  هک  دـمحم  تما  دروم  رد  دوـمرف : ماـما  تسین ؟ یلاحـشوخ  ياـج  رگم  تفگ : نومأـم 
رب اه  نآ  نایم  رد  هک  يدرپس  يرگید  تسد  هب  ار  اه  نآ  یتخاس و  هابت  ار  ناناملـسم  روما  .شاب  هتـشاد  اورپ  ادخ  هاگـشیپ  رد  تسا ،

کنیا .يا  هتخاـس  اـهر  ار  یحو  نوناـک  ترجه و  رهـش  يا و  هتـسشن  روـشک  هشوـگ  نیا  رد  .دـنک  یم  راـتفر  دـنوادخ  رما  فـالخ 
دـهع و هن  دـننک  یم  تیاعر  ار  يدـنواشیوخ  هن  ناناملـسم ، دروم  رد  دـنوش ، یم  عقاو  ملظ  دروم  وت  تموکح  رد  راصنا  نارجاهم و 

هقوذآ توق و  زا  دننک و  یم  يرپس  جنر  اب  ار  راگزور  نامولظم ،  (2) .ار نامیپ 

553 ص : 

لاس 202. ثداوح  ص 249 ، نامه ، يربط ، [ 1 - ] 1
(. 10 هبوت :  ) ًهمذ الو  ًّالإ  نمؤم  یف  نوبقری  ال  [ 2 - ] 2
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اورپ ادخ  زا  ناناملسم  روما  هرابرد  .دننک  تفایرد  وا  زا  يا  هناعا  ای  دننک ، هوکش  وا  دزن  هک  دنبای  یمن  ار  یـسک  و  دنمورحم ، هنازور 
ره تسا ، همیخ  دومع  دـننام  ناناملـسم  رما  ّیلو  هک  یناد  یمن  ایآ  .درگرب  راصنا  نارجاهم و  نوناک  توبن و  دـهم  هب  شاـب و  هتـشاد 

؟ دنک یمرب  اج  زا  ار  نآ  نوتس  دناباوخب ، ار  همیخ  دهاوخب  سک 

رب دوخ  و  درگرب ، تدادجا  ءابآ و  لحم  هب  و  ورب ، نیمزرس  نیا  زا  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ امـش  داهنـشیپ  نم  رورـس  تفگ : نومأم 
.درک دهاوخ  لاؤس  وت  زا  تنارازگراک  دروم  رد  دنوادخ  هک  ارچ  راپسم ، يرگید  هب  ار  نآ  نک و  تراظن  ناناملسم  روما 

.تسا نیمه  حیحص  يأر  يدرک ، یبوخ  شیامرف  مرورس ،! تفگ : تساخرب و  اج  زا  نومأم 

...درک تفلاخم  نآ  اب  لهس  نب  لضف  هتبلا  هک  دننک  مهارف  ار  دادغب  هب  تشگزاب  تامدقم  داد  روتـسد  نومأم  وگوتفگ ، نیا  لابند  هب 
(1)

ماما تداهش 

شـشخرد ورم و  رد  ماما  روضح  اما  دیـسر ، ( مالـسلا هیلع  ) اضر ماـما  يدـهعیلو  حرط  زا  دوخ  فادـها  زا  یـشخب  هب  نومأـم  دـنچره 
زا ییاه  هشوگ  هک  ترـضح  نکفا  نینط  تارظانم  هژیوهب  یمومع ، راکفا  رد  وا  ذوفن  تیبوبحم و  نوزفازور  شیازفا  وا و  تیـصخش 

لوسر شور  هب  تساوخ  یم  ماما  هک  یهوکـش  اب  رطف  دیع  زامن  مالـسلا ،) هیلع  ) ماما يداقتنا  هناضرتعم و  عضاوم  و  تشذـگ ، اه  نآ 
(2) تشگرب هار  همین  زا  ماما  لهس ، نب  لضف  تنطیش  اب  هتبلا  هک  درک  داجیا  یجوم  هک  دنک  رازگرب  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما ادخ و 

ینارگن میب و  راچد  ار  نومأم  اه  نیا  عومجم   (3) دیدرگ لزان  یهلا  تمحر  ناراب  درک و  رازگرب  ماما  هک  یئاقستسا  زامن  نینچمه  و 
رطخ ضرعم  رد  ار  دوخ  تفالخ  تموکح و  درک و 

554 ص : 

ص 170 171. ج1 ، اضرلارابخا ، نویع  قودص ، [ 1 - ] 1
ص 161 162. ج1 ، اضرلارابخا ، نویع  ص 489 490 ; ج1 ، یفاک ، لوصا  هب  دوش  عوجر  [ 2 - ] 2

ص 179 180. ج1 ، اضرلارابخا ، نویع  هب  دوش  عوجر  [ 3 - ] 3
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هنارّوزم هدیچیپ و  يا  هسیسد  اب  ار  ماما  دادغب ، هب  تشگزاب  رد  هل ،» محر  میقع ال  کلملا   » مکح هب  درکن و  لمحت  ار  ترضح  دید و 
ربق هلبق  تمـس  رد  ترـضح ، نآ  كاپ  رکیپ  (2) و  دوب ترجه  لاس 203  رفـص  هام  رد  ماما  تداهـش   (1) .دیناسر تداهـش  هب  رهز  اب 

(3) .دش هدرپس  كاخ  هب  نوراه 

555 ص : 

نب یلع  ص177 ; همامإلا ، لئالد  یماـما ،)  ) يربط ریرج  نب  دـمحم  ، 275277 ص 176 ، ج1 ، اضرلارابخا ، نویع  قودـص ، [ 1 - ] 1
ص 160. راصبألارون ، یجنلبش ، ص 454 ; نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  ص 208 ; هیصولا ، تابثا  يدوعسم ، نیسح 

ص177. همامإلا ، لئالد  ص 208 ; هیصولا ، تابثا  ص 274 ; ج1 ، اضرلارابخا ، نویع  [ 2 - ] 2
یهاگآ يارب  ص 160 . راصبألارون ، ص 181 ; همامإلا ، لئالد  ص 208 ; هیصولا ، تابثا  ص 278 ; ج1 ، اضرلارابخا ، نویع  [ 3 - ] 3
یگدنز ص 311 313 ، ج49 ، راونألاراحب ، هب : دوش  عوجر  هراـب ، نیا  رد  ناـخروم  لاوقا  متـشه و  ماـما  تداهـش  دروم  رد  رت  شیب 

ص 202 213. نایلیلخ ، لیلخ ، دیس  رتکد  همجرت  ینیسح ، یضترم  رفعج  ماما ، نیمتشه  یسایس 
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( مالسلا هیلع  ) داوج دمحم  ماما 

هراشا

تکرب ریخ و  رپ  يدولوم  * 

لاسدرخ ِماما  * 

! دوش یم  تام  تاضقلا  یضاق  * 

! دنوش یم  اوسر  نازاس  ثیدح  * 

تلاکو یطابترا  هکبش  * 

( مالسلا هیلع  ) داوج ماما  یملع  بتکم  * 

557 ص : 
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ماما یناگدنز  زا  يرصتخم  تخانش 

« هنیدم  » رهش رد  ق   . لاس 195 ه ناضمر  هام  رد  تسا ، داوج »  » و یقت »  » وا بقل  و  رفعجوبا »  » شا هینک  و  دمحم »  » شمان هک  مهن  ماما 
(1) .دوشگ ناهج  هب  هدید 

ییالاو هجرد  رد  یقـالخا  لـئاضف  رظن  زا  ، (2) دور یم  رامـش  هب  مالـسا  ربمایپ  رـسمه  هیطبق » هیرام   » نادـناخ زا  هک  هکیبس »  » وا ردام 
نمادـکاپ و هزنم و  ییوناـب  ناونع  هب  وا  زا  مالـسلا ) هیلع  ) اـضر ماـما  هک  يروـط  هب  ، (3) دوب دوـخ  ناـمز  ناـنز  نیرترب  تشاد و  رارق 

(4) .درک یم  دای  تلیضفاب 

هب یگلاـس  جـنپ  تسیب و  نس  رد  تشاد و  لاـس  تشه  دودـح  وا  تشذـگرد ، مالـسلا ) هیلع  ) داوـج ماـما  راوـگرزب  ردـپ  هـک  يزور 
.دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  شّدج ، ربق  رانک  رد  دادغب  رد  شیرق  ناتسربق  رد  (5) و  دیسر تداهش 

559 ص : 

دنا هتشون  لاس  نامه  بجر  همین  رد  ار  وا  دلوت  یخرب ، ص316 . داشرإلا ، دیفم ، خیش  ص 492 ; ج1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، [ 1 - ] 1
(. ص 344 يدُهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  یسربط ، )

ص379. ج4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآرهش ، نبا  ص315 و 492 ; باتک ، نامه  ینیلک ، [ 2 - ] 2
ص209. هیصولا ، تابثا  يدوعسم ، [ 3 - ] 3

(. ص15 ج50 ، راونألاراحب ، یسلجم ،  ) هرهطم هرهاط  تقلخ  دق  هتدلو  ّما  تسّدق  [ 4 - ] 4
ص344. باتک ، نامه  یسربط ، ص316 ; باتک ، نامه  دیفم ، خیش  ص492 ; باتک ، نامه  ینیلک ، [ 5 - ] 5
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ترضح رصاعم  يافلخ 

ره تسا و  هدوب  رصاعم  ( 227 218 « ) مصتعم  » و ( 218 193 « ) نومأم  » ینعی یـسابع  هفیلخ  ود  اب  دوخ  تماما  نارود  رد  مهن  ياوشیپ 
ار وا  دوب ، هدرب  راک  هب  اضر  ماما  دروم  رد  نومأم  هک  يا  یسایس  هویش  قبط  دندرک و  راضحا  دادغب  هب  هنیدم  زا  رابجا  هب  ار  وا  رفن  ود 

.دنداد رارق  رظن  ریز  تختیاپ  رد 

تکرب ریخ و  رپ  يدولوم 

یم دای  تکرب  ریخ و  رپ  يدولوم  ناونع  هب  مالسلا ،) هیلع  ) داوج ترـضح  زا  هعیـش ، لفاحم  رد  و  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  هداوناخ  رد 
لاسدرخ هک  ار  رفعجوبا  شدنزرف  مدوب ، مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  رـضحم  رد  يزور  دیوگ : یم  یناعنـص » يایحیوبا   » هک نانچ  .دـش 

(1) «. تسا هدشن  هداز  وا  زا  رت  تکرب  اب  ام ، نایعیش  يارب  هک  تسا  يدولوم  نیا  : » دومرف ماما  .دندروآ  دوب ،

ماما نارای  نایعیش و  نایم  رد  عوضوم  نیا  هدرک و  یم  دای  ناونع  نیا  اب  دوخ  دنمجرا  دنزرف  زا  فلتخم ، ياه  تبسانم  هب  ماما ، ایوگ 
رد دنیوگ : یم  لیعامـسا » نب  داّبع   » و طابـسا » نبا   » مان هب  نایعیـش  زا  نتود  هک  نیا  هاوگ  هب  تسا ، هدوب  فورعم  مالـسلا ) هیلع  ) اضر

ترـضح تسا ؟ تکرب  ریخ و  رپ  دولوم  نامه  نیا  میدرک : ضرع  دـندروآ ، ار  رفعجوبا  هک  میدوب  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماـما  رـضحم 
(2) « . تسا هدشن  هداز  وا  زا  رت  تکرب  اب  مالسا  رد  هک  تسا  يدولوم  نامه  نیا  يرآ ، : » دومرف

دنک یم  تسوپ  ار  زوم  ترضح  مدید  مدش ، بایفرش  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  روضح  هب  هکم  رد  دیوگ : یم  یناعنص » يایحیوبا   » زاب
رد هک  تسا  يدولوم  نیا  يرآ ، : » دومرف تسا ؟ تکرب  ریخ و  رپ  دولوم  ناـمه  نیا  مدرک : ضرع  .دـهد  یم  رفعجوبا  شدـنزرف  هب  و 

(3) «. تسا هدشن  هداز  وا  زا  رت  تکرب  اب  ام ، نایعیش  يارب  و  وا ، دننام  مالسا 

560 ص : 

ص261; نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاّتف  ص347 ; يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  یسربط ، ص319 ; داشرإلا ، دیفم ، خیش  [ 1 - ] 1
ص143. ج3 ، هّمغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  ص321 ; ج1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ،

ص20. ج50 ، راونألاراحب ، یسلجم ، [ 2 - ] 2
ص337. دحللا ، یلإ  دهملا  نم  داوجلا  مامإلا  مظاکدیس ، ینیوزق ، ص361 ; ج6 ، یفاک ، عورف  ینیلک ، [ 3 - ] 3
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هدوب رت  تکرب  اب  نایعیش ، يارب  یلبق  ناماما  همه  زاداوج  ماما  هک  تسا  نیا  ثیدح  نیا  زا  دوصقم  هک  دوش  روصت  رظن  ودب  رد  دیاش 
ًارهاظ هک  دـهد  یم  ناـشن  نئارق ، دـهاوش و  هظحـالم  عوضوم و  یـسررب  هکلب  تسین ، لوبق  لـباق  یبلطم  نینچ  هک  یلاـح  رد  تسا ،

هب نایعیـش  يارب  یّـصاخ  تکرب  ریخ و  هک  تفرگ  تروص  یطئارـش  رد  داوج  ترـضح  دـلوت  هک  تسا  نیا  ثیدـح  نیا  زا  دوـصقم 
ماما یفرعم  دوخ و  نیـشناج  نییعت  رد  ترـضح  هدوب و  يا  هژیو  رـصع  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  رـصع  هک  انعم  نیدـب  دروآ ، ناـغمرا 
ماـما تداهـش  زا  سپ  وـس  کـی  زا  اریز  تـسا ، هدوـب  هقباـس  یب  یلبق ، ناـماما  رـصع  رد  هـک  هدوـب  ور  هـب  ور  یتالکـشم  اـب  يدـعب ،
راکنا ار  ( مالسلا هیلع  ) اضر ترضح  تماما  يدام ، ياه  هزیگنا  ساسا  رب  دندش ، فورعم  هیفقاو »  » هب هک  یهورگ  مالسلا ) هیلع  ) مظاک

زا هدیـسر  ثیداحا  نوچ  دوب و  هدشن  دنزرف  ياراد  یگلاس  تفه  لهچ و  دودح  ات  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  رگید  يوس  زا  دندرک و 
هیلع ) اضر ماما  يارب  دـنزرف  نادـقف  دوب ، دـنهاوخ  نیـسح  ماما  لسن  زا  نانآ  رفن  هن  هک  دـنرفن  هدزاود  ناـماما  هک  دوب  یکاـح  ربماـیپ 

تماما هداد  رارق  زیواتـسد  ار  عوضوم  نیا  هیفقاو  درب و  یم  لاؤس  ریز  ار  تماما  موادت  مه  ترـضح و  نآ  دوخ  تماما  مه  مالـسلا ،)
.دندرک یم  راکنا  ار  ( مالسلا هیلع  ) اضر ترضح 

نارس زا  هک  امایق » نبا   » .تسا ترـضح  نآ  خساپ  دروم و  نیا  رد  متـشه  ماما  هب  یطـساو » امایق  نب  نیـسح   » ضارتعا انعم ، نیا  هاوگ 
یشاب ماما  تسا  نکمم  هنوگچ  تشون : درک و  یمیقع  هب  مهتم  ار  وا  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  هب  يا  همان  یط  ، (1) تسا هدوب  هیفقاو » »

!؟ يرادن يدنزرف  هک  یتروص  رد 

هک درذـگ  یمن  زور  دـنچ  زا  شیب  ادـخ ، هب  دـنگوس  دوب ، مهاوخن  يدـنزرف  ياراد  نم  هک  یناد  یم  اجک  زا  تشون : خـساپ  رد  ماما 
(2) .دنک یم  ادج  لطاب  زا  ار  قح  هک  دنک  یم  اطع  نم  هب  يرسپ  دنوادخ 

561 ص : 

، لاجرلا سوماق  یقت ، دـمحم  يرتست ، ص142 ; ج3 ، هّمغلا ، فشک  یلبرا ، یـسیع  نب  یلع  ص318 ; داشرإلا ، دیفم ، خیـش  [ 1 - ] 1
ص37. ج3 ،

، باتک نامه  یلبرا ، یـسیع  نب  یلع  ص346 ; يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  یـسربط ، ص320 ; ج1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، [ 2 - ] 2
ص318. باتک ، نامه  دیفم ، خیش  ص142 ;
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تبـسانم هب  انعم  نیا  هکلب  تسا ، هدوبن  دروم  نیا  هب  رـصحنم  هیفقاو ) ناوریپ  رگید  و  « ) امایق نب  نیـسح   » فرط زا  یغیلبت  درگـش  نیا 
هدرک یم  در  ار  ناـنآ  لـیالد  نانخـس و  هراومه  مالـسلا ) هیلع  ) اـضر ماـما  هدـش و  یم  رارکت  نوگاـنوگ  دراوم  رد  فـلتخم و  ياـه 
هتفرگ رارق  انگنت  رد  رظن  نیا  زا  هک  نایعیـش  ماما و  عضوم  داد و  همتاخ  اهیـشاپمس  نیا  هب  داوج  ترـضح  دـلوت  هک  نآ  اـت  ، (1) تسا

(2) .تفر الاب  عّیشت  ههجو  رابتعا و  دیدرگ و  تیوقت  دندوب ،

علخ ار  هیفقاو  هک  داوج  ترضح  تدالو  زا  سپ  یتح  هک  دوب  يدح  هب  دروم ، نیا  رد  تماما  نادناخ  نانمشد  هیفقاو و  ياه  هسوسو 
ییاج هب  ار  یخاتـسگ  اه  يرظن  گنتو  اه  يزرودـسح  ساسا  رب  ًاـعبط  مالـسلا ) هیلع  ) اـضر ماـما  ناـشیوخ  زا  یهورگ  درک ، حـالس 

!! تسین یسوم  نب  یلع  دنزرف  داوج ، ترضح  هک  دندرک  اعدا  هک  دندناسر 

مدـع هنابیرف  ماوع  ههبـش  زج  شیوخ ، یناهنپ  ياـه  هشیدـنا  ندرک  حرطم  يارب  مالـسا ، زا  رود  هنادرمناوجاـن و  تمهت  نیا  رد  ناـنآ 
رد دنتفگ : هداد  رارق  هناهب  ار  داوج  ترـضح  تروص  ینوگمدـنگ  دـنتفاین و  يزیچ  هرهچ ! گنر  رظن  زا  دـنزرف  ردـپ و  نایم  تهابش 
هللا یلص  ) مالسا ربمایپ  دنتفگ : نانآ  .تسا  نم  دنزرف  وا  دومرف : متشه  ماما  تسا ! هتشادن  دوجو  دشاب ، نوگمدنگ  هک  یماما  ام ، نایم 

( ریزگان  ) ترضح.دننک يرواد  ناسانش  هفایق  وت  ام و  نیب  دیاب  ، (3) تسا هدرک  يرواد  یسانش  هفایق  اب  هلآو ) هیلع 

562 ص : 

، یسوط ص321 ; باتک ، ناـمه  ینیلک ، ص316 ; باتک ، ناـمه  يرتست ، ص142 ; باـتک ، ناـمه  یلبرا ، یـسیع  نب  یلع  [ 1 - ] 1
هرامش 1045. ثیدح  ص553 ، يوفطصم ، نسح  قیلعت : حیحصت و  یّشک ،) لاجر  هب  فورعم   ) لاجرلا هفرعم  رایتخا 

ص337. دحللا ، یلإ  دهملا  نم  داوجلا  مامإلا  مظاک ، دیس  ینیوزق ، [ 2 - ] 2
دش حرطم  نانآ  فرط  زا  ًافرص  هک  دوب  یئاعدا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  فرط  زا  یسانش  هفایق  ندش  هتخانـش  ربتعم  [ 3 - ] 3

يریزگان و يور  زا  ای  داد ، رد  نت  داهنشیپ  نیا  هب  ترـضح  رگا  دوبن و  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  فرط  زا  نآ  دییأت  يانعم  هب  زگره  و 
هفایق .دوش  یم  مامت  نانآ  ياعدا  یچوپ  تاـبثا  تیعقاو و  ندـش  نشور  هب  تیاـهن ، رد  راـک  نیا  تسناد  یم  هک  دوب  لـیلد  نیا  هب  اـی 
یمهم هاگیاج  بارعا  دزن  یـسانش  هفایق  .دـندرک  یم  نییعت  ار  صاخـشا  بسن  مادـنا ، تهابـش  يور  زا  هک  دـندوب  یناـسک  ناـسانش 

لمع نیا  هیماما  ياملع  زا  یخرب  .دـنناد  یم  مارح  ار  لمع  نیا  نداد  ماجنا  لاِبق  رد  دزم  نتفرگ  مّلعتو و  میلعت  هیماما  ياملع  .تشاد 
.ددرگ یعطق  رظن  راهظا  هب  رجنم  اـی  مارح  لـعف  بجوم  هک  دـنناد  یم  مارح  ار  نآ  یتروص  رد  یخرب  دـنا و  هدرمـش  مارح  ًاـقلطم  ار 

هب هک  نیا  هب  دسر  هچ  دناد ، یم  مّلـسم  ار  نآ  زا  هدافتـسا  لمع و  نیا  زاوج  مدع  دـشاب ، هتـشاد  یهاگآ  یمالـسا  هقف  زا  هک  سکره 
یناگدنز رب  ارذـگ  یهاگن  قازرلادـبع ، دیـس  مرّقم ، ك.ر :  ! ) ددرگ لح  اه  نیا  لاثما  حاکن و  ثرا و  هب  طوبرم  لئاسم  نآ ، دانتـسا 

(. ص35 روالول ، زیورپ  رتکد  همجرت  مالسلا ،) هیلع  ) داوج ماما 

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 581 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_562_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_562_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_562_3
http://www.ghaemiyeh.com


...دیا هدرک  ناشتوعد  هچ  يارب  دییوگن  نانآ  هب  اما  منک ، یمن  ار  راک  نیا  نم  یلو  دیتسرفب ، نانآ  یپ  رد  امش  دومرف :

هک یلاحرد  ترضح ، نآ  دنتسشن و  یغاب  رد  ( مالسلا هیلع  ) اضر ترضح  نارهاوخ  ناردارب و  اهومع ، یلبق ، رارق  ساسا  رب  زور  کی 
نابغاب هک  ییوگ  دـش ; لوغـشم  ندز  لیب  هب  غاب  نایم  رد  تشاد ، شود  رب  یلیب  رـس و  رب  یهالک  نترب و  نیمـشپو  هداشگ  يا  هماـج 

.درادن نارضاح  اب  یطابترا  تسا و 

عمج نآ  نایم  زا  ار  يو  ردـپ  هک  دـندومن  تساوخرد  ناسانـش  هفاـیق  زا  دـندرک و  رـضاح  ار  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ترـضح  هاـگ  نآ 
يومع نیاو ، شردپ ، يومع  صخـش ، نیا  اما  درادن ، روضح  عمج  نیا  رد  كدوک  نیا  ردپ  دـنتفگ : قافتا  هب  نانآ  .دـننک  ییاسانش 

، تسا هدراذگ  شود  رب  لیب  غاب  نایمرد  هک  دشاب  صخش  نآ  دیاب  دشاب ، اج  نیا  رد  زین  شردپ  رگا  تسوا ، همع  مه  نیا  و  وا ، دوخ 
: دنتفگ قافتا  هب  ناسانش  هفایق  .تسویپ  نانآ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  ماگنه  نیا  رد  تسا ! هنوگ  کی  هب  ود ، نیا  ياهاپ  قاس  اریز 

! تسا نیا  وا ، ردپ 

یهاوگ درک : ضرع  دز و  داوج  ترـضح  ياه  بل  رب  هسوب  تساخرب و  اج  زا  اضر ، ترـضح  يومع  رفعج ، نب  یلع  ماگنه  نیا  رد 
يارب تماما  نافلاخم  هسیسد  هئطوت و  رگید  راب  کی  بیترت  نیدب  . (1) یتسه نم  ماما  ادخ  هاگشیپ  رد  وت  هک  مهد  یم 

563 ص : 

همجرت مالـسلا ،) هیلع  ) داوج ماما  یناگدنز  رب  ارذـگ  یهاگن  قاّزرلادـبع ، دیـس  مّرقم ، ص322  ج1 ، یفاـک ، لوصا  ینیلک ، [ 1 - ] 1
، میهاربا هب  ار  داوج  شدنزرف  ادـخ و  لوسر  هب  ار  دوخ  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  ص36 . روالول ، زیورپ  رتکد 
هب یتمهت  نینچ  دسح ، يور  زا  ادخ  لوسر  نارـسمه  زا  یخرب  هیطبق  هیرام  زا  میهاربا  دلوت  زا  سپ  اریز  درک ، یم  هیبشت  ربمایپ  دنزرف 

« حـیرج  » ًالوصا هک  دـش  نشور  شواک  قیقحت و  زا  سپ  یلو  تسا !! مرکا  لوسر  مداخ  حـیرج »  » زا دازون  نیا  دـنتفگ : دـندز و  يو 
نبا درک (  هئربـت  تـمهت  نـیا  زا  ار  هیراـم  تخاـس و  راکـشآ  ار  ناـنآ  غورد  دـنوادخ  بـیترت  نـیا  هـبو  تـسا ! یلـسانت  وـضع  دـقاف 

(. ص201204 همامإلا ، لئالد  متسر ، نب  ریرج  نب  دمحم  يربط ، ص387 ; ج4 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  بوشآرهش ،
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.تخاس اوسر  ار  نانآ  دنوادخ  دش و  ور  هب  ور  تسکش  اب  ادخ ، رون  نتخاس  شوماخ 

…

لاسدرخ ِماما 

هعلاطم ماگنه  رد  هک  یلاؤس  نیتسخن  ًاعبط  دیسر ، تماما  بصنم  هب  یکدوک  رد  هک  دوب  یماما  نیتسخن  داوج  ترضح  هک  اج  نآ  زا 
ییاوشیپ تماما و  نیگنس  ساسح و  تیلوئسم  دناوت  یم  ناوجون  کی  هنوگچ  هک  تسا  نیا  دسر ، یم  رظن  هب  ترـضح  نآ  یگدنز 

ادـخ ربمایپ  نیـشناج  دـناوتب  هک  دـسرب  لامک  زا  دـح  نآ  هب  ینـس  نینچ  رد  یناسنا  تسا  نکمم  اـیآ  دریگب ؟ هدـهع  رب  ار  ناناملـسم 
؟ تسا هتشاد  هقباس  يزیچ  نینچ  نیشیپ  ياه  تما  رد  ایآ  و  دشاب ؟

دراد یـصاخ  زرم  دح و  ًالومعم  ناسنا  مسج  لقع و  ییافوکـش  نارود  هک  تسا  تسرد  تشاد : هجوت  دـیاب  اه  لاؤس  نیا  خـساپ  رد 
نیا یحلاصم ، يارب  میکح ، رداق  دنوادخ  هک  دراد  یعنام  هچ  یلو  دنـسر ، یم  لامک  دح  هب  ناور  مسج و  نامز ، نآ  ندیـسر  اب  هک 
زاغآ زا  تی  رـشب  هعماج  رد  .دـنک  هصـالخ  يرتمک  ياـه  لاـس  رد  هتخاـس ، هاـتوک  دوخ  صاـخ  ناگدـنب  زا  یـضعب  يارب  ار  نارود 
نانآ هب  ناهج  قلاخ  فرط  زا  هک  یصاخ  تیانع  فطل و  وترپ  رد  دنا و  هدوب  انثتسم  يداع  هدعاق  نیا  زا  هک  دنا  هدوب  يدارفا  نونکات 

.دنا هدش  لئان  یتما  يربهر  ییاوشیپ و  ماقم  هب  یکدوک  نینس  رد  تسا ، هدش 

: مینک یم  يروآدای  ار  اهانثتسا  نیا  زا  يدراوم  ًالیذ  دوش ، نشور  رتهب  بلطم  هک  نیا  يارب 

یکدوک نارود  رد  هک  نیا  وا و  تلاسر  ییحی و  ترضح  هرابرد  دیجم  نآرق  . 1

564 ص : 
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(1) «. میداد وا  هب  یکدوک  رد  ار  توبن  نامرف  ام  : » دیامرف یم  تسا ، هدش  هدیزگرب  توبن  هب 

، هملک نیا  زا  دوـصقم  دـنا : هتفگ  یـضعب  دـنا و  هتفرگ  تیارد  شوـه و  ياـنعم  هب  ـالاب  هیآ  رد  ار  مکح »  » هـملک نارـسفم  زا  یـضعب 
دراو مجنپ  ماما  زا  یتیاور  هلمج ، نآ  زا  تسا ، هدش  لقن  یفاک » لوصا   » باتک رد  هک  تسا  یتایاور  هیرظن  نیا  دـیؤم  .تسا  توبن » »

یم دـنک و  یم  داهـشتسا  یلاسدرُخ  رد  ییحی  ترـضح  توبن »  » هب روبزم ، هیآ  رد  مکح »  » ریبعت اـب  نآ  یط  ترـضح  هک  تسا  هدـش 
یم نآرقرد  دنوادخ  هک  تسا  نامه  نیا  درب و  ثرا  هب  وا  زا  ار  تمکح  باتک و  ییحی  وا  دنزرف  ایرکز ، تشذگرد  زا  سپ  دیامرف :

ار توبن  نامرف  ام  و  ریگب ، يدـنمورین  اب  ار  ینامـسآ )  ) باتک ییحی  يا  «: » ًاِّیبَص َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ  هَّوُِقب َو  َباتِْکلا  ِذُـخ  ییْحَی  ای  : » دـیامرف
(2 «. ) میداد وا  هب  یکدوک  رد 

ترـضح هک  میناد  یم  یلو  تسا ، مزال  هاـم  هدزاود  دودـح  یناـمز  ًـالومعم  كدوک  نتفگ  نخـسو  ملکت  زاـغآ  يارب  هک  نیا  اـب  . 2
جاودزا نودـب  یهلا  تردـق  هب  هک   ) دوخ ردام  زا  دوشگ و  نخـس  هب  ناـبز  دـلوت ، نیتسخن  ياـهزور  ناـمهرد  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع

ياه هوای  درک و  عافد  تدـش  هب  دوب ،) هتفرگ  رارق  تناها  تمهت و  دروم  تهج  نیا  هب  دوب و  هدروآ  اـیند  هب  يدازون  هدـش و  رادراـب 
.تسا لاس  گرزب  ياه  ناسنا  نأش  رد  اوتحم ، نیا  اب  نتفگ و  نخس  هنوگ  نیا  هک  یتروص  رد  درک ، در  لیلد  قطنم و  اب  ار  نیدناعم 

: دنک یم  لقن  نینچ  ار  وا  راتفگ  دیجم  نآرق 

يدوجو مشاـب ، هک  اـجره  رد  ارم  هدوـمرف و  اـطع  لـیجنا ) ینامـسآ =  ) باـتک نم  هب  میادـخ ، هدـنب  نم  کـش  یب  : » تفگ یـسیع ) )
شرافس مردام  قحرد  یکین  هب  ارم ) زین   ) هدومرف و هیـصوت  تاکز  زامن و  هب  ما  هدنز  هک  نامز  نآ  ات  ارم  و  تسا ، هداد  رارق  تکربرپ 

(2) «. تسا هدادن  رارق  یقش  رابج و  هدرک و 

565 ص : 

(. ّنّسلا یف  همئألا  تالاح  باب   ) ص382 ج1 ، یفاک ، لوصا   . 2 (. 12 میرم : ًاِّیبَص (  َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ  َو  [ 1 - ] 1
ًاَّرب ًاّیَح َو  ُْتمُدام  ِهاکَّزلا  ِهولَّصلاـِب َو  ِیناـصْوَا  ُْتنُک َو  اـمَْنیَأ  ًاـکَرابُم  ِینَلَعَج  ًاـِّیبَن َو  ِینَلَعَجَو  َباـتِْکلا  َِیناـتآ  هللادـبع  یِّنِا  َلاـق  [ 2 - ] 2
نآ رد  مالسلا ) هیلع  ) یسیع ترضح  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  یـضعب  زا  (. 32 30 میرم : ًاّیِقَـش (  ًاراّبَج  ِیْنلَعْجَی  َْمل  ِیتَِدلاِوب َو 

هدـیدرگ لئان  تلاسر  ماقم  هب  یگلاـس  تفه  ّنس  رد  تسا و  هتـشادن  تلاـسر »  » بصنم زونه  هدوب و  یبن » ، » تفگ نخـس  هک  ناـمز 
دنـسرب تماما  بصنم  هب  یـسیع  ترـضح  ّنس  دـننامه  یّنـس  رد  مه  ( مالـسلا مهیلع  ) همئا هک  درادـن  يداعبتـسا  چـیه  نیاربانب  .تسا 

(. ص382 ج1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، )
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یهلا تمعن  تبهوـم و  نیا  زا  يرگید  یهلا  نادرم  زین ، ناـماما  زا  لـبق  هک  میـسر  یم  هجیتـن  نیا  هب  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  هـب  هجوـت  اـب 
.تسا هتشادن  ام  ناماما  هب  صاصتخا  رما  نیا  دنا و  هدوب  رادروخرب 

هنیمز نیا  رد  ناماما  راتفگ 

زین مالسلا ) هیلع  ) داوج ماما  رصع  ًاصوصخم  نانآ  دوخ  نامز  رد  هلئسم  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ناماما  یناگدنز  خیرات  یـسررب  زا 
: مینک یم  بلج  هنیمز  نیا  رد  تیاور  هس  هب  ار  امش  هجوت  هنومن  ناونع  هب  .دنا  هداد  خساپ  لالدتسا  نیمه  اب  مه  نانآ  هدوب و  حرطم 

رد مدش و  هنیدم  دراو  رـصم ، هب  رفـس  هار  رد  دـیوگ : یم  مالـسلا ) امهیلع  ) داوج ماما  اضر و  ماما  نارای  زا  یکی  طابـسا ، نب  یلع  . 1
ات مدرک  یم  هاگن  تقد  هب  ار  وا  يامیـس  هفایق و  .دوب  هلاس  جنپ  نامز  نآ  رد  وا  مدید ، اراضر  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  اضر  ماما  هناخ 
هک تسا  يراک  دننام  هداد ، ماجنا  تماما  هرابرد  دنوادخ  هک  يراک  دومرف : درک و  نم  هب  یهاگن  وا  .منک  فیصوت  رـصم  نایعیـش  هب 
ملع و  توبن )  ) مکح وا  هب  دیـسر  دشر  دح  هب  وا  هک  یماگنه  تسا : هدومرف  فسوی  هرابرد  دـنوادخ  تسا : هداد  ماجنا  توبن  هرابرد 

(3 . ) (2) میداد توبن  نامرف  یکدوک  رد  ییحی  هب  ام  تسا : هدومرف  ییحی  هرابرد  (1) و  میداد

…

نامه تسا  نکمم  دنک ، تیانع  یصخش  هب  یگلاس  لهچ  نس  رد  ار  تمکح  ملع و  دنوادخ ، تسا  نکمم  هک  هنوگ  نامه  نیا  ربانب 
(3) .دنک اطع  زین  یکدوک  نارود  رد  ار  تمکح 

566 ص : 

(. 22 فسوی : هروس   ) ًاملعو ًامکح  هانیتآ  هّدشأ  غلب  املو  [ 1 - ] 1
ص 250. ج4 ، لوقعلا ، هآرم  رقابدمحم ، یسلجم ،  . 3 (. 13 میرم : هروس   ) ًایبص مکحلا  هانیتآو  [ 2 - ] 2

ماـمإلا مظاـک ، دیـس  ینیوزق ، ك.ر :  زین  494 و  صو ّنّسلا ) یف  همئألا  تـالاح  باـب   ) ص384 ج1 ، یفاـک ، لوصا  ینیلک ، [ 3 - ] 3
ص211. هیصولا ، تابثا  يدوعسم ، ص232 ; دحللا ، یلإ  دهملا  نم  داوجلا 
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: درک ضرع  ماما  هب  نارضاح  زا  یکی  .میدوب  اضر  ماما  رـضحم  رد  ناسارخ  رد  دیوگ : یم  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  نارای  زا  یکی  . 2
نیا رد  . (1) رفعجوبا مدنزرف  هب  دومرف : ماما  مینک ؟ هعجارم  یـسک  هچ  هب  دهد ، خر  يدـمآ  شیپ  هتـساوخن ) يادـخ   ) رگا نم ، رورس 

رد ار  میرم  نب  یسیع  دنوادخ  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  درمـش ، مک  ار  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ترـضح  نس  صخـش  نآ  ماگنه ،
(2) .داد رارق  هزات  تعیرش  بحاص  ربمایپ و  لوسر و  رفعجوبا ، نس  زا  رتمک  ینس 

: دومرف دالخ » نب  رمعم   » مان هب  دوخ  نارای  زا  یکی  هب  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  . 3

ثرا نام  ناگرزب  زا  ومب  وم  ام  نارت  کچوک  هک  میتسه  ینادناخ  ام  مداد ، رارق  دوخ  نیشناج  مدناشن و  دوخ  ياج  رد  ار  رفعج  نم  »
(3) «! دنرب یم 

يداقتعا بادرگ 

ّنس ِیکچوک  لکـشم  زونه  دش ، هتفگ  یلاسدرخ  نس  رد  یهلا  گرزب  بصانم  هب  ندیـسر  ناکما  دروم  رد  هچ  نآ  مامت  مغر  هب  اما 
ياج زین  هعیش  ياملع  ناگرزب و  زا  یخرب  يارب  هکلب  دوب ، هدشن  لح  نایعیش  زا  يداع  دارفا  زا  يرایسب  يارب  اهنت  هن  داوج ، ترـضح 

، داوج ترضح  شلاسدرخ ، دنزرف  تماما  زاغآ  و  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  تداهـش  زا  سپ  تهج  نیمه  هب  .تشاد  وگوتفگ  ثحب و 
ترضح نآ  نس  یکچوک  دندش و  هجاوم  يا  هقباس  یب  دوخ  عون  رد  كانرطخ و  يداقتعا  بادرگ  اب  یماع  نایعیـش  هژیوهب  نایعیش 

.دیدرگ رادیدپ  گرزب  لکشم  کی  تروص  هب 

: دسیون یم  يرجه ، مراهچ  نرق  نادنمشناد  زا  يربط ،» متسر  نبا  »

نومأم دیسر ، هام  دنچ  لاس و  شش  هب  داوج ) ترضح   ) وا ّنس  هک  ینامز  »

567 ص : 

.دنمان یم  یناث  رفعجوبا  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  زیامت  يارب  ار  ناشیا  تسا ، مالسلا ) هیلع  ) داوج ماما  هینک  رفعجوبا  [ 1 - ] 1
یلع ص261 ; نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاّتف  ص319 ; داشرإلا ، دیفم ، خیش  ص322و 384 ; ج1 ، باتک ، نامه  ینیلک ، [ 2 - ] 2

ص346. يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  یسربط ، ص141 ; ج3 ، هّمغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب 
ص141; باـتک ، ناـمه  یلبرا ، یــسیع  نـب  یلع  ص346 ; باتک ، ناـمه  یـسربط ، ص318 ; باتک ، ناـمه  دـیفم ، خیـش  [ 3 - ] 3

باتک ص320. نامه  ینیلک ، ص21 ; ج50 ، راونألاراحب ، یسلجم ،
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ّنـس دمآ و  دیدپ  رظن  فالتخا  مدرم  نایم  رد  دـنتفرورف و  ینادرگرـس  تریح و  رد  نایعیـش  دـناسر و  لتق  هب  ار  اضر ) ماما   ) شردـپ
(1) «. دندش ریحتم  اهرهش  ریاس  رد  نایعیش  دندرمش و  مک  ار  رفعجوبا 

لوصحو شیاـمزآ  روظنم  هب  دـندروآ و  لـمع  هبداوج  ماـما  اـب  ییاهرادـید  دـنداد و  لیکـشت  یتاـعامتجا  نایعیـش  تهج ، نیمه  هب 
عناق نشور و  عطاق و  ياـه  خـساپ  هک  یماـگنه  دـندرک و  حرطم  ار  ییاـه  شـسرپ  تسا ، تماـما  ملع  ياراد  وا  هک  نیا  زا  ناـنیمطا 

.دنتفای نانیمطا  شمارآ و  دندرک ، تفایرد  هدننک 

تفه هب  کیدزن  رفعجوبا  ّنس  دومن ، تلحر  ود  تسیود و  لاسرد  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  نوچ  دنسیون : یم  هنیمز  نیا  رد  ناخروم 
دمحم «، » ییحی نب  ناوفص  «، » تلـص نب  ناّیر   » .دمآ دیدپ  رظن  فالتخا  مدرم  نیب  رد  اهرهـش  ریاس  دادغب و  رد  ور  نیا  زا  دوب ، لاس 

نب نمحرلادبع   » هناخ رد  هعیش ، نیدمتعم  ناگرزب و  زا  یهورگ  اب  نمحرلادبع ،» نب  سنوی   » و جاجح » نب  نمحرلادبع  «، » میکح نب 
هب سنوی  ...دنتخادرپ  هودنا  هیرگ و  هب  ماما  كوس  رد  دـندمآ و  درگ   (2)« لزلز هکرب   » مان هب  دادـغب  ياه  هلحم  زا  یکی  رد  جاجح ،»

( رفعجوبا  ) كدوک نیا  ات  و  ددرگ ؟ یم  راد  هدهع  یسک  هچ  ار  تماما  رما  دید ) دیاب  ، ) دیرادرب يراز  هیرگ و  زا  تسد  تفگ : نانآ 
!؟ میسرپب دیاب  یسک  هچ  زا  ار  دوخ  لئاسم  دوش ، گرزب 

: تفگ مشخ  اب  دز ، یم  وا  تروص  رس و  هب  هک  یلاح  رد  درشف و  تفرگ و  ار  وا  يولگ  تساخرب و  تلـص » نب  ناّیر   » ماگنه نیا  رد 
نامیا هب  رهاظت  ام  دزن  وت 

568 ص : 

ص204. همامإلا ، لئالد  [ 1 - ] 1
« لزلز  » ار هکرب  نیا  دنـسیون : یم  یخرب  اریز  تسا ، حیحـص  لزلز »  » ایوگ یلو  تسا ، هدـمآ  لولز » هکرب   » عبانم زا  یخرب  رد  [ 2 - ] 2

دیـس مّرقم ،  ) دـیدرگ بوسنم  يو  هب  تهج  نیا  زا  دومن و  فقو  ناناملـسم  يارب  ار  نآ  رفح و  روصنم » نب  رفعج  نب  یـسیع   » مـالغ
یم يومح  توقای  یقرواپ .) ص109 ، روالول ، زیورپ  رتکد  همجرت  مالـسلا ، ) هیلع  ) داوج ماما  یناگدنز  رب  ارذگ  یهاگن  قازرلادبع ،

یبرع زاوآ  یقیــسوم و  ود ، نآ  هـب  دروآ و  دادـغب  هـب  هفوـک  فارطا  زا  ار  لزلز »  » و اـموصرب » ، » هدـنزاون یلــصوم  مـیهاربا  دـسیون :
رـسمه وا  رهاوخ  و  روصنم ، لزلز ، یلـصا  ماـن  .دـندش  عقاو  اـفلخ  هجوت  درومو  دـنتفای  هار  راـبرد  هب  قـیرط  نیا  زا  ناـنآ  تخوـمآ و 

(. ص402 ج1 ، نادلبلا ، مجعم   ) تسا هدوب  یلصوم  میهاربا 
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لثم دـشاب ، هزور  کی  لفط  رگا  یتح  دـشاب  ادـخ  بناـج  زا  وا  تماـما  رگا  يراد !؟ یم  ناـهنپ  ار  دوخ  كرـش  ّکـش و  ینک و  یم 
، دوب دـهاوخ  يداع  درف  کی  نارگید  نوچ  دـشاب ، هلاس  دـص  رگا  یتح  دـشابن  ادـخ  بناج  زا  رگا  دوب و  دـهاوخ  هلاس  دـص  درمریپ 

(1) .دنتخادرپ سنوی  شهوکن  خیبوت و  هب  نارضاح  ماگنه  نیا  رد  .دوش  لّمأت  هراب  نیا  رد  تسا  هتسیاش 

دـصق هب  دندش و  جـح  راپـسهر  رگید  ياهرهـش  دادـغب و  ياملع  اهقف و  زا  رفن  داتـشه  .دوب  هدـش  کیدزن  جـح  مسوم  عقوم ، نآ  رد 
يور دنتفر و  دوب ، یلاخ  هک  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هناخ  هب  دندیـسر ، هنیدم  هب  نوچ  و  دـندیدرگ ، هنیدـم  مزاع  رفعجوبا  رادـید 

هب رفن  کی  .تسشن  سلجم  ردص  رد  دشد و  راو  داوج ، ترضح  يومع  یسوم ، نب  هللادبع  ماگنه  نیا  رد  .دنتسشن  یگرزب  زادناریز 
يو هک  دـندرک  یتالاؤس  نارـضاح  زا  رفن  دـنچ  .دـنکب  يو  زا  دراد  یلاؤس  سکره  تسادـخ ، لوسر  رـسپ  نیا  تفگ : تساخ و  اـپ 

: دنتفگ دندرک و  نتفر  دصق  هتـساخرب  دنتـشگ و  برطـضم  اهقف  دندش و  نیگمغ  ّریحتم و  نایعیـش   (2) ! ... داد یتسردان  ياه  خـساپ 
! داد یمن  تسردان  ياه  باوج  دمآ و  یمن  ام  دزن  هللادبع  دهدب ، ار  ام  لئاسم  باوج  تسناوت  یم  رفعجوبا  رگا 

، دیآ یم  هک  تسا  رفعجوبا  نیا  تفگ : دیدرگ و  سلجم  دراو  قفوم »  » مان هب  یمالغ  دش و  زاب  سلجم  ردـص  زا  يرد  ماگنه  نیا  رد 
يو زا  دنتساخ و  اپ  هب  همه 

569 ص : 

ثیداحا تایاور و  تحص  یتسرد و  رب  هیماما  نادنمشناد  ینعی  دنا  عامجا  باحـصا  زا  ییحی  نب  ناوفـص  نینچمه  سنوی و  [ 1 - ] 1
دروم ام ، نایاوشیپ  فرط  زا  هتشاد و  رارق  ییالاو  رایـسب  هبتر  رد  يونعم  تمظع  ردق و  تلالج  رظن  زا  سنوی  .دنراد  رظن  قافتا  نانآ 

گرزب تیصخش  یتقو  فاصوا ، نیا  اب  .دنا  هداد  نخس  داد  وا  شیاتـس  رد  لاجر ، ملع  نادنمـشناد  تسا و  هدش  عقاو  ناوارف  دیجمت 
رصاعم نادنمـشناد  زا  یـضعب  رظن  نیا  زا  تسا ! نشور  نایعیـش  ماوع  مدرم و  هدوت  عضو  دنکب ، یتاراهظا  نینچ  وا  دننام  يراوتـسا  و 

ار هیرگ  : » هلمج زا  وا  دوصقم  هک  هدرک  هیجوت  هنوگ  نیدب  اروا  راتفگ  ور  نیا  زا  دـیوگب ، ینخـس  نینچ  يو  هک  دـنک  رواب  هتـسناوتن 
دیاش ات  دنوش  هتخانش  دنراد  راوتسا  یتفرعم  قح  لباقم  رد  هک  نانآ  ات  هدوب  سلجم  رد  نارـضاح  شیامزآ  ناحتما و  دیراذگب » رانک 
ماـما یناگدـنز  رب  ارذـگ  یهاـگن  ! ) دـشاب هدرک  یـشالت  تسا ، هدـش  فرحنم  ماـما  زا  هـک  یـسک  ییاـمنهار  داـشرا و  رد  دـناوتب  وا 

( یقرواپ ص110 ، مالسلا ،) هیلع  ) داوج
.میدرک رظن  فرص  اه  نآ  لقن  زا  راصتخا  تیاعر  روظنم  هب  ام  یلو  دنا ، هتشون  ار  اه  باوج  اه و  لاؤس  ناخروم  اج  نیا  رد  [ 2 - ] 2
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دنتشاذگ نایم  رد  ماما  اب  ار  دوخ  تالاؤس  هاگ  نآ  .دندش  تکاس  همه  مدرم  تسشن و  دش و  دراو  ماما  .دنداد  مالـس  هدرک  لابقتـسا 
هللادبع امش ، يومع  دندرک : ضرعو  دندوتـس  دندرک و  اعد  ار  وا  دندش و  داش  دندینـش ، یلماک  هدننک و  عناق  ياه  خساپ  هک  یتقو  و 

رد هک  نآ  اب  دـیوگب : وت  هب  یتسیاـب و  وا  هاگـشیپ  رد  ادرف  هک  تسا  گرزب  ادـخ  دزن  ومع ! دومرف : ترـضح  .داد  اوتف  ناـنچ  نینچ و 
(1) !؟ يداد اوتف  نم  ناگدنب  هب  هتسنادن  ارچ  تشاد ، دوجو  وت  زا  رتاناد  تما ، نایم 

: دیوگ یم  دوب ، هورگ  نیا  هارمه  لاس  نآ  هک  لیعامسا » نب  قاحسا  »

شـسرپ هب  رگا  متفگ : دوخ  اب  .دوب  هلماح  مرـسمه  عقوم  نآ  رد  .مسرپب  ترـضح  نآ  زا  ات  مدوب  هتـشون  هلئـسم  هد  يا  همان  رد  زین  نم 
هک یتقو  .دهد  رارق  رسپ  تسا ، نتسبآ  نآ  هب  مرـسمه  هک  ار  يا  هچب  دنوادخ  دنک  اعد  هک  منک  یم  اضاقت  وا  زا  داد ، خساپ  نم  ياه 

: دومرف دـید ، ارم  ات  ماما  .منک  حرطم  ار  لئاسم  ات  متـساخ  اپ  هب  هتفرگ  تسدرد  ار  همان  زین  نم  دـندرک ، حرطم  ار  دوخ  تالاؤس  مدرم 
(2) .متشاذگ دمحا »  » ار وا  مان  دروآ و  ایند  هب  يرسپ  مرسمه  هیضق  نیا  لابند  هب  راذگب ! دمحا »  » ار وا  مسا  قاحسا ! يا 

( … مالسلا هیلع   ) داوج ماما  تارظانم 

داقتعا نانیمطا و  هیام   (3) تفرگ تروص  ( مالـسلا هیلع  ) داوج ماما  اب  هک  يرگید  هباشم  ياهرادـید  وگوتفگ و  ثحب و  رادـید و  نیا 
تقیقح دیشروخ  دز و  رانک  نانآ  نهذ  رکف و  ياضف  زا  ار  ههبش  ماهبا و  هریت  ياهربا  دیدرگ و  ترضح  نآ  تماما  هب  نایعیش  لماک 

.تخاس راکشآ  ار 

570 ص : 

، همامإلا لئالد  متـسر ، نبا  يربط ، ریرج  نب  دـمحم  تازجعملا ;) نویع  زا  لقن  هب   ) ص98100 ج50 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، [ 1 - ] 1
، یحو نادـناخ  ربکا ، یلع  دیـس  یـشرق ، تارابع ;) رد  فالتخا  یکدـنا  اب   ) ص213 215 هیصولا ، تابثا  يدوعـسم ، ص204206 ;
، ینیـسح دـمحم  دیـس  همجرت  مالـسلا ، ) هیلع  ) داوـج ماـما  یـسایس  یناگدـنز  هـب  یهاـگن  رفعج ، یلماـعلا ، یـضترم  ص642 644 ;

ص2729.
ص215. باتک ، نامه  يدوعسم ، [ 2 - ] 2

ربکا یلع  قیلعت : حیحـصت و  صاصتخإلا ، دیفم ، خیـش  ص210 ; باتک ، نامه  يدوعـسم  ص 90 ; باتک ، ناـمه  یـسلجم ، [ 3 - ] 3
ص102. يراّفغ ،

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 589 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_570_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_570_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_570_3
http://www.ghaemiyeh.com


( مالسلا هیلع  ) داوج ماما  تارظانم 

تارظانم و ترضح  ، (1) دیـسر تماما  بصنم  هب  یلاسدرخرد  هک  دوب  یماما  نیتسخن  داوج  ماما  هک  اج  نآ  زا  دـش ، هتفگ  هک  نانچ 
یلـصا تلع  .تسا  هدوـب  بلاـج  زیگنا و  ناـجیه  ادـص و  رـس و  رپ  رایـسب  اـه  نآ  زا  یخرب  هک  تسا  هتـشاد  ییاـهوگوتفگ  ثـحب و 

دوب هدـشن  تباث  ًالماک  نایعیـش  زا  يرایـسب  يارب  نس ، یمک  رطاخ  هب  وا  تماما  فرط ، کـی  زا  هک  دوب  نیا  تارظاـنم  نیا  شیادـیپ 
رطاخ نانیمطا  يارب  ور  نیا  زا  دنتشادن ) هنیمز  نیا  رد  يدیدرت  کش و  چیه  هعیـش  هدیقع  ساسا  رب  هعیـش  نایاناد  ناگرزب و  هچرگ  )

.دندرک یم  ترضح  نآ  زا  یناوارف  تالاؤس  شیامزآ ، ناونع  هب  و 

دوب و هداهن  ماـگ  قنور  جاور و  هلحرم  هب  لازتعا  بتکم  دوب و  هتفاـی  شیازفا  هلزتعم »  » تردـق یناـمز ، عطقم  نآ  رد  رگید ، فرط  زا 
يوـنعم يداـم و  تاـناکما  رگید  دوـخ و  ذوـفنو  هطلــس  زا  درک و  یم  یناـبیتشپو  تیاـمح  ناـنآ  زا  ناـمز  نآ  رد  تـقو ، تموـکح 

یلکشره هب  نانآ  ذوفن  تیعقوم و  فیعضت  رگید و  ياه  هورگ  هب  ندز  هبرض  نانآ و  يرکف  طخ  تیبثت  يراوتـسا و  يارب  یتموکح ،
نایلزتعم دومن : یم  طارفا  يرـشب  ریذـپاطخ  دودـحم و  ِلـقع  رب  داـمتعا  رد  لازتعا  يرکف  طـخ  هک  میناد  یم  .درک  یم  يرادرب  هرهب 

ار هیقب  دنتفریذپ و  یم  درک  یم  دییأت  ًاحیرـص  ناشلقع  هک  ار  هچ  نآ  دندرک و  یم  هضرع  دوخ  لقع  هب  ار  ینید  بلاطم  اهروتـسد و 
راوشد تالاؤس  دوبن ، هیجوت  لباق  نانآ  نیبرهاظ  لقع  اب  یلاسدرخ  نینس  رد  تّما  تماما  ماقم  هب  لین  نوچ  دندرک و  یم  راکنا  در و 

! دنهدب تسکش  یملع  تباقر  نادیم  رد  ار  ترضح  نآ  دوخ ، رادنپ  هب  ات  دندرک  یم  حرطم  ار  يا  هدیچیپ  و 

571 ص : 

وا زا  دعب  دیسر و  تماما  هب  نآ  زا  رتمک  هکلب  نینس و  نیمه  رد  زین  مالسلا ) هیلع  ) يداه یلع  شدنزرف  ترـضح ، نآ  زا  سپ  [ 1 - ] 1
.دیدرگ لئان  بصنم  نیا  هب  تشادن ، لاس  جنپ  زا  شیب  هک  یلاح  رد  زین ، مالسلا ) هیلع  ) يدهم ماما 
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کش هنوگره  رگ ، نشور  عطاق و  ياه  خساپ  اب  تماما ) ملع  وترپ  رد   ) داوج ترـضح  یملع ، تارظانم  اه و  ثحب  نیا  همه  رد  یلو 
رد وا  زا  دعب  لیلد  نیمه  هب  .دومن  یم  تیبثت  ار  تماما  لصا  زین  دوخ و  تماما  درب و  یم  نیب  زا  دوخ  ییاوشیپ  دروم  رد  ار  دـیدرت  و 

يارب رگید  اریز  درکن ، داجیا  یلکـشم  عوضوم  نیا  دیـسر ،) تماما  هب  یکدوک  نینـس  رد  زین  وا  هک   ) يداه ترـضح  تماـما  نارود 
.درادن ییادخ  بصنم  نیا  زا  يرادروخرب  رد  يریثأت  یلاسدرخ  هک  دوب  هدش  نشور  همه 

(1) مثکا نب  ییحی  اب  هرظانم 

نیا هتبلا  .درک  توعد  دادغب  هب  ار  ماما  داتسرف و  ( مالسلا هیلع  ) داوج ترضح  يارب  يا  همان  دمآ ، دادغب »  » هب سوط »  » زا نومأم »  » یتقو
.دوب يرابجا  يرفس  عقاو  رد  يرهاظ و  توعد  سوط ، هب  اضر  ماما  توعد  لثم  زین  توعد 

ُّما  » دوخ رتخد  جیوزت  داهنـشیپ  درک و  توعد  دوخ  خاک  هب  ار  وا  نومأم  دش ، دادغب  دراو  هک  زور  دـنچ  زا  دـعب  تفریذـپ و  ترـضح 
.درک ناشیا  هب  ار  لضفلا »

رما نیا  تامدقم  تفرگ  میمصت  درمش و  ترـضح  تیاضر  هناشن  ار  توکـس  نیا  نومأم   (2) .درک توکس  وا  داهنـشیپ  ربارب  رد  ماما 
.دزاس مهارف  ار 

عامتجا سابع  ینب  دروآ : دوجو  هب  يراجفنا  سابع  ینب  نیب  رد  ربخ  نیا  راشتنا  یلو  دهد ، لیکشت  ینـشج  سلجم  تشاد  رظن  رد  وا 
نحل اب  دندرک و 

572 ص : 

نآ مولع  نوگانوگ  ياه  هتـشر  رد  وا  یملع  ترهـش  هک  دوب  یـسابع  هفیلخ  نومأم ، نامز  رادمان  نادنمـشناد  زا  یکی  ییحی  [ 1 - ] 1
، دوب یگرزب  هنزو  یملع  رظن  زا  دوخ  نومأم ، هک  نآ  اب  تشاد و  يا  هداعلا  قوف  رحبت  هقف  ملع  رد  وا  .دوب  ماع  صاخ و  دزنابز  ناـمز 

يو هب  زین  ار  ءاضق  ماقم  تمـس ، ظفح  اب  تشاذگ و  وا  هدـهع  هب  ار  تکلمم  روما  هرادا  هک  دوب  ییحی  یملع  ماقم  هتفیـش  نانچ  یلو 
ياهراک مامت  هک  نآ  هصـالخ  .دوب  راد  هدـهع  زین  ار  ارقف  هب  یگدیـسر  تابـساحم و  ناوید  اـه ، نیا  رب  هوـالع  ییحی  .درک  راذـگاو 

یسک نومأم  هب  وا  زا  رت  کیدزن  ییوگ  هک  دوب  هتفای  برقت  نومأم  رابرد  رد  نانچ  دوب و  وا  رظن  ریز  زور  نآ  روانهپ  یمالـسا  روشک 
ترهش و ماقم و  هب  ندیسر  يارب  ار  ملع  وا  .دوبن  رادروخرب  يونعم  تیصخش  زا  یملع ، گرزب  ماقم  نآ  اب  ییحی ، هنافسأتم  اما  .دوبن 

لاؤس يو  زا  نوگانوگ  مولع  زا  ردق  نآ  تفر ، یم  وا  رادید  هب  يدنمـشناد  ره  .دوب  هتفرگارف  ییوج  يرترب  یـشورفرخف و  روظنم  هب 
! دنک رارقا  يو  لباقم  رد  دوخ  زجع  هب  فرط  ات  درک  یم 

.داد میهاوخ  حیضوت  هدنیآ  تاحفص  رد  داوج ، ماما  جاودزا  دروم  رد  [ 2 - ] 2
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زاب هدیسر ، نایسابع  هب  تفالخ  هتفر و  ایند  زا  یـسوم  نب  یلع  هک  نونکا  تسا ؟ يا  همانرب  هچ  نیا  دنتفگ : نومأم  هب  يزیمآ  ضارتعا 
هلاسدنچ ياه  توادع  ایآ  دریگب ، تروص  راک  نیا  تشاذـگ  میهاوخن  ام  هک  نادـب  ینادرگرب !؟ یلع  لآ  هب  ار  تفالخ  یهاوخ  یم 

!؟ يا هدرک  شومارف  ار  ام  نیب 

؟ تسیچ امش  فرح  دیسرپ : نومأم 

.درادن يا  هرهب  شناد  ملع و  زا  تسا و  لاسدرخ  ناوج  نیا  دنتفگ :

فرح هچ  نانچ  دنراد و  شناد  ملع و  زا  یمیظع  هرهب  اه  نیا  گرزب  کچوک و  دیـسانش ، یمن  ار  نادـناخ  نیا  امـش  تفگ : نومأم 
دـنک و ثحب  ناوج  نیا  اب  ات  دـیروایب  دـیراد ، لوبق  دوخ  هک  ار  يدنمـشناد  درم  دـینک و  شیامزآ  ار  وا  تسین ، امـش  لوبق  دروم  نم 

.ددرگ نشور  نم  راتفگ  قدص 

شجنـس يارب  يا  هسلج  نومأم  دـندرک و  باختنا  يو ) یملع  ترهـش  لـیلد  هب   ) ار مثکا » نب  ییحی  ، » نادنمـشناد ناـیم  زا  نایـسابع 
ناوج نیا  زا  یلاؤس  یهد  یم  هزاـجا  تفگو : درک  نومأـم  هب  ور  ییحی  سلجم  نآ  رد  .داد  بیترتداوـج  ماـما  یهاـگآ  ملع و  نازیم 

؟ میامنب

.ریگب هزاجا  وا  دوخ  زا  تفگ : نومأم 

.سرپب یهاوخ  یم  هچره  دومرف : ماما  .تفرگ  هزاجا  داوج  ماما  زا  ییحی 

؟(1) دییوگ یم  هچ  تسا ، هدرک  راکش  ار  یناویح  لاح  نآ  رد  هدوب و  مِرُْحم  هک  یصخش  هرابرد  تفگ : ییحی 

مکح هب  ملاع  مرح ؟ رد  ای  تسا  هتشک  مَرَح ) هدودحم  زا  جراخ   ) ّلِح رد  ار  راکش  صخش ، نیا  ایآ  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماما 
نیلوا يارب  ریبک ؟ ای  هدوب  ریغص  هدرب ؟ ای  هدوب  دازآ  اطخ ؟ هب  ای  هتشک  ًادمع  لهاج ؟ ای  هدوب  مارحا  لاح  رد  راکش  تمرح 

573 ص : 

نایم رد  .تسا  ندرک  راکش  تسا ، مارح  هرمع  ای  جح  لامعا  نایرج  رد  مارحا ، لاح  رد  ِصاخـشا  يارب  هک  یلامعا  زا  یکی  [ 1 - ] 1
ار جح  ماکحا  فلتخم ، لئاسم  نایم  زا  مثکأ ، نب  ییحی  لثم  يدارفا  ور  نیا  زا  دراد ، یـصاخ  یگدیچیپ  جح ، ماکحا  یهقف ، ماکحا 

! دنهد رارق  یملع  تسب  نب  رد  ار  ماما  دوخ ، رادنپ  هب  ات  دندرک  یم  حرطم 
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مهزاب گرزب ؟ ای  هدوب  کچوک  تاناویح  زا  هدنرپ ؟ ریغ  ای  هدوب  ناگدنرپ  زا  وا  راکـش  راب ؟ نیمدـنچ  يارب  ای  هدرک  يراک  نینچ  راب 
ِمارحا اـی  هدوب  هرمُع  ِمارحا  رد  زور ؟ رد  اـی  هدرک  راکـش  بشرد  تسا ؟ نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  اـی  درادـن  اـبا  يراـک  نینچ  ماـجنا  زا 

!؟ جح

راکـشآ شا  هرهچ  رد  ینوبز  یناوتان و  راـثآ  دـش و  ریحتم  دومن ، حرطم  هلئـسم  نیا  يارب  ماـما  هک  عورف  همه  نیا  زا  مثکا  نب  ییحی 
.دنتفایرد کین  ترضح  نآ  لباقم  رد  ار  وا  یناوتان  سلجم ، راضح  هک  يروط  هب  داتفا  تنکل  هب  شنابز  دیدرگ و 

.دش نامه  مدوب ، هدیشیدنا  نم  هچ  نآ  هک  مرازگساپس  تمعن  نیا  رب  ار  يادخ  تفگ : نومأم 

(1) !؟ دیتسناد دیتفریذپ ، یمن  هک  ار  هچ  نآ  نونکا  ایآ  تفگ : تخادنا و  رظن  دوخ  نادناخ  دارفا  ناگتسب و  هب  سپس 

مِرُْحم طسوت  نوگانوگ  تالاح  رد  راکش  مکح 

.دـنامن سلجم  رد  یـسک  هفیلخ ، ناـکیدزن  زجو  دنتـشگ  هدـنکارپ  مدرم  تفرگ ، تروص  سلجمرد  هک  یتارکاذـم  زا  سپ  هاـگ  نآ 
نتـشک دروم  رد  هک  ار  یعورف  زا  کیره  ماـکحا  تسا  بوخ  مدرگ  تناـبرق  تفگ : درک و  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماـما  هب  ور  نومأـم 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) داوج ماما  .مینک  هدافتسا  ات  دینک  نایب  دیدرک ، حرطم  مارحا  لاحرد  دیص 

تسا و دنفـسوگ  کی  شا  هرافک  دشاب ، گرزب  ناگدنرپ  زا  راکـش  دنک و  راکـش  مرحزا ) جراخ   ) ّلِح رد  مرحم  صخـش  رگا  یلب ،
هزات هک  تسا  هرب  کی  شا  هرافک  دشکب ، مرح  نوریب  رد  ار  يا  هدنرپ  هجوج  رگا  و  تسا ; ربارب  ود  شا  هرافک  دشکب ، مرح  رد  رگا 

رد ار  نآ  رگا  دشاب و  هدش  هتفرگ  ریشزا 

574 ص : 

نیا يوار  ص168 172 . دحللا ، یلإ  دهملا  نم  داوجلا  مامإلا  مظاک ، دیس  ینیوزق ، ص75 76  ج50 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، [ 1 - ] 1
 ) تسا هدوب  قوثو  دروم  ناثدـحم  زا  داوج و  ماما  )و  مالـسلا هیلع  ) اضر ماما  نارای  زا  هک  تسا  مصتعم  ییاد  بیبش » نب  ناّیر   » هّیـضق

ص216 هیصولا ، تابثا  يدوعسم ، ص245  جاجتحإلا ، یسربط ، ص319 321  داشرإلا ، دیفم ، خیش  ص168  باتک ، نامه  ینیوزق ،
(. ص99 يراّفغلا ، ربکا  یلع  قیلعتو : حیحصت  صاصتخإلا ، دیفم ، خیش 
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هرافک دشاب ، رخروگ  هچ  نانچ  دشاب ، یـشحو  تاناویح  زا  راکـش  رگا  و  دهدب ; دیاب  ار  هجوج  نآ  تمیق  مه  هرب و  مه  دـشکب  مرح 
رگا تسا و  دنفـسوگ  کـی  نآ  هراـفک  دـشاب ، وهآ  رگا  تسا و  رتش  کـی  شا  هراـفک  دـشاب ، غرم  رتش  رگا  تسا و  واـگ  کـی  شا 

.دوش یم  ربارب  ود  شا  هرافک  دشکب ، مرح  رد  ار  اه  نیا  زا  کیره 

رگا دنک و  حبذ  ینِم »  » رد ار  ینابرق  دیاب  دشاب ، جح  مارحا  رد  رگا  دوش ، بجاو  وا  رب  ینابرق  هک  دـنکب  يراک  مِرُْحم  صخـش  رگا  و 
رد اـهتنم  تسا ; ناـسکی  مکح ، هب  ِلـهاج  ملاـع و  يارب  راکـش  هراـفک  .دـنک  یناـبرق  هّـکم »  » رد ار  نآ  دـیاب  دـشاب ، هرمع  مارحا  رد 

صخش هرافک  .تسا  هدش  هتـشادرب  وا  زا  هانگ  اطخ ، تروص  رد  یلو  تسا ، هدرک  زین  هانگ  هرافک ،) بوجورب  هوالع  ، ) دمع تروص 
باذـعو تسا  بجاو  ریبک  رب  یلو  تسین ، هرافک  ریغـص  رب  تسا و  وا  بحاص  هدـهع  هب  هدرب  هراـفک  تسا و  وا  دوخ  هدـهع  رب  دازآ 

(1) .دش دهاوخ  رفیک  تسین ، نامیشپ  هک  نآ  یلو  دوش ، یم  هتشادرب  تسا  نامیشپ  شا  هدرک  زا  هک  یسک  زا  ترخآ 

! دوش یم  تام  تاضقلا  یضاق 

هک روط  نامه  دینکب  یلاؤس  مثکا  نب  ییحی  زا  زین  امش  تسا  بوخ  لاح  دنک ! یکین  وت  هب  ادخ  رفعج ! ابا  يا  تنسحا  تفگ : نومأم 
رگا موش ، تیادف  تسامش  اب  رایتخا  تفگ : ییحی  مسرپب ؟ دومرف : ییحی  هب  مالسلا ) هیلع  ) رفعجوبا ماگنه  نیا  رد  .دیـسرپ  امـش  زا  وا 

.موش یم  دنم  هرهب  امش  زا  هنرگو  میوگ  یم  خساپ  متسناوت 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) رفعجوبا

وا رب  نز  نآ  دـیآ  یم  ـالاب  زور  نوچ  و  تسا ، مارح  هاـگن  نآ  دـنک و  یم  هاـگن  ینز  هب  دادـماب  رد  هک  يدرم  دروـم  رد  وـگب  نم  هب 
وا رب  دسر  یم  رصع  تقو  نوچ  و  دوش ، یم  مارح  وا  رب  زاب  دوش  یم  رهظ  نوچ  و  دوش ، یم  لالح 

575 ص : 

، باتک نامه  یـسربط ، ص322 ; داشرإلا ، دیفم ، خیـش  ص174 ; باـتک ، ناـمه  ینیوزق ، ص77 ; باتک ، ناـمه  یـسلجم ، [ 1 - ] 1
ص100. صاصتخإلا ، دیفم ، خیش  ص217 ; باتک ، نامه  يدوعسم ، ص246 ;
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نوچ و  ددرگ ، یم  لالح  وا  رب  دوش  یم  ءاشع  تقو  نوچ  دوش و  یم  مارح  وا  رب  دـنک  یم  بورغ  باتفآ  نوچ  و  ددرگ ، یم  لـالح 
زیچ هچ  اـب  تسا و  ینز  هنوگچ  نیا  ددرگ ؟ یم  لـالح  يو  رب  رجف  عوـلط  ماـگنه  هب  و  دوـش ، یم  مارح  وا  رب  دـسر  یم  همین  هب  بش 

؟ دوش یم  مارحو  لالح 

حالص رگا  مناد ، یمن  ار  نز  نآ  ندش  لالح  مارح و  ببـس  و  مرب ، یمن  هار  شـسرپ  نیا  خساپ  هب  نم  مسق  ادخ  هب  هن ، تفگ : ییحی 
.دیزاس علّطم  ار  ام  نآ  باوج  زا  دیناد ، یم 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) رفعجوبا

، دـیآ یم  الاب  زور  نوچ  دوب ، مارح  هاـگن  نآ  دـنک و  یم  هاـگن  وا  هب  يا  هناـگیب  درم  نادادـماب ، رد  .تسا  هدوب  يدرم  زینک  نز ، نیا 
رـصع نوچ  ددرگ ، یم  مارح  وا  رب  دـنک و  یم  دازآ  ار  وا  دوش  یم  رهظ  نوچ  دوش ، یم  لالح  وا  رب  درخ و  یم  شبحاص  زا  ار  زینک 

وا رب  (1) و  دنک یم  راـهِظ »  » ار وا  برغم  ماـگنه  هب  دوش ، یم  لـالح  وا  رب  دروآ و  یم  رد  دوخ  حاـکن  هلاـبح  هب  ار  وا  دـسر ، یم  ارف 
دهد یم  قالط  ار  وا  درذگ  یم  بش  زا  یمین  نوچ  دوش  یم  لالح  وا  رب  ًاددجم  دـهد و  یم  راهظ  هرافک  اشع  عقوم  دوش ، یم  مارح 

(2) .ددرگ یم  لالح  وا  رب  نز  دنک و  یم  عوجر  رجف  عولط  ماگنه  دوش و  یم  مارح  وا  رب  و 

…

576 ص : 

، مرهاوخ ای  مردام  تشپ  دننام  نم ، هب  تبـسن  ای  نم  يارب  وت  تشپ  دـیوگب : دوخ  نز  هب  يدرم  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  راهِظ  [ 1 - ] 1
دهع رد  مالـسا  زا  شیپ  راهِظ  .ددرگ  لالح  وارب  ًاددـجم  شرـسمه  ات  دـهدب  راهِظ  هراـفک  دـیاب  تروص  نیا  رد  و  تسه ، مرتخد  اـی 

بجوم طـقف  تفاـی و  رییغت  مالـسا  رد  نآ  مکح  یلو  تشگ ، یم  يدـبا  تمرح  بجوم  دـش و  یم  باـسح  قـالط  یعون  تیلهاـج 
.دیدرگ دش ) هتفگ  هک  یحرش  هب  هرافک (  تمرح و 

، باتک نامه  یـسربط ، ص322 ; داشرإلا ، دیفم ، خیـش  ص175 ; باـتک ، ناـمه  ینیوزق ، ص78 ; باتک ، ناـمه  یـسلجم ، [ 2 - ] 2
ص247.
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ماما هدرتسگ  ملع  زا  ییاه  هولج 

يرابرد ياهقف  تسکش  ماما و  یئاضق  ياوتف  . 1

يرابرد تاضق  اهقف و  یگیام  یب  زین  رگید  ياه  هار  زا  هاگ  دش ، دای  نآ  زا  هنومن  ود  هک  شتارظانم  زا  ریغ  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماما 
راکفا رد  ار  تماما »  » لصا هب  داقتعا  رذـگهر  نیا  زا  درک و  یم  تباث  تماـما  ملع  وترپ  رد  ار  ناـنآ  رب  دوخ  يرترب  هدومن ، نشور  ار 

رارق نیدب  نآ  لیصفت  هک  درک  رداص  دزد  تسد  عطق  یگنوگچ  دروم  رد  ماما  هک  دوب  ییاوتف  هلمج  نآ  زا  .دومن  یم  تیبثت  یمومع 
: تسا

مــصتعم سلجم  زا  داؤُد » یبا  نـبا   » زور کـی  دــیوگ : یم  تـشاد ، تیمیمــص  یتـسود و   (2)« داؤُد یبا  نـبا   » اـب هـک  ، (1)« ناقرُز »
شیپ لاس  تسیب  شاک  هک  مدرک  وزرآ  زورما  تفگ : .مدش  ایوج  ار  تلع  .دوب  نیگمغ  هدرـسفا و  تدش  هب  هک  یلاح  رد  تشگزاب ،

؟ ارچ مدیسرپ : مدوب ! هدرم 

! دمآ مرس  رب  مصتعم  سلجم  رد  داوج ) ماما   ) رفعجوبا زا  هچ  نآ  رطاخ  هب  تفگ :

؟ دوب هچ  نایرج  متفگ :

ار اهقف  همه  هفیلخ  .دزاس  كاپ  ار  وا  یهلا  رفیک  يارجا  اب  هک  تساوخ  مصتعم )  ) هفیلخ زا  درک و  فارتعا  تقرس  هب  یصخش  تفگ :
: دیسرپ ام  زا  دناوخارف و  زین  ار  داوج ) ترضح  « ) یلع نب  دمحم   » دروآ و درگ 

؟ دوش عطق  دیاب  اجک  زا  دزد  تسد 

577 ص : 

بوسحم یعمـصا  داتـسا  ورمع »  » مان هب  شدنزرف  تسا و  هدوب  ثدحم  يدرم  هک  هدوب  رفعجوبا  بقل  نامثع ) نزورب   ) ناقرُز [ 1 - ] 1
(. یقرواپ ص5 ، ج50 ، باتک ، نامه  یسلجم ،  ) تسا هدش  یم 

، یسلجم  ) تسا هدوب  دادغب  یضاق  یـسابع ، لکوتم  قثاو و  مصتعم ، نومأم ، تفالخ  نامز  رد  بارُغ ) نزو  رب   ) داؤُد یبا  نبا  [ 2 - ] 2
( یقرواپ ص5 ، باتک ، نامه 
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.تسد چم  زا  متفگ : نم 

؟ تسیچ نآ  لیلد  تفگ :

چم ات  دینک ،» حسم  ار  ناتیاه  تسد  تروص و  : » (1)« ...ْمُْکیِْدیَاَو ْمُکِهوُجُِوب  اوُحَْسماَف  : »... ممیت هیآ  رد  تسد  زا  روظنم  نوچ  متفگ :
.تسا تسد 

مزال دنتفگ : رگید  یهورگ  یلو  دوش ، عطق  چم  زا  دیاب  دزد  تسد  دنتفگ : یم  دـندوب و  قفاوم  نم  اب  بلطم  نیا  رد  اهقف  زا  یهورگ 
ْمُکَیِْدیَاَو ْمُکَهوُجُو  اُولِـسْغاَف  : »... وضو هیآرد  تسد  زا  روظنم  دنتفگ : دیـسرپ ، ار  نآ  لیلد  مصتعم  نوچ  و  دوش ، عطق  جنرآ  زا  تسا 

.تسا جنرآ  ات  دییوشب » جنرآ  ات  ار  ناتیاه  تسد  اه و  تروص  (: » 2 « ) ...ِِقفارَْملا َیلإ 

؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  امش  رظن  دیسرپ : درک و  داوج ) ماما   ) یلع نب  دمحم  هب  ور  مصتعم  هاگ  نآ 

.رادب فاعم  ارم  دنداد ، رظن  اه  نیا  تفگ :

.دییوگب ار  ناترظن  دیاب  هک  داد  مسق  درک و  رارصا  مصتعم 

هیقب دوش و  عطق  دـیاب  دزد  ناتـشگنا  طـقف  اریز  دنهابتـشا ، رد  اـه  نیا  .میوـگ  یم  ار  مرظن  يداد  مسق  نوـچ  تفگ : یلع  نب  دـمحم 
.دنامب یقاب  دیاب  تسد 

؟ لیلد هچ  هب  تفگ : مصتعم 

فک ود  یناـشیپ ،)  ) تروص دریذـپ : یم  ققحت  ندـب  وضع  تفه  رب  هدجـس  دوـمرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  اریز  تفگ :
ات دنام  یمن  وا  يارب  یتسد  دوش ، عطق  جنرآ  ای  چم  زا  دزد  تسد  رگا  نیاربانب  اپ .) گرزب  تشگنا  ود   ) اپ ود  و  وناز ، رـس  ود  تسد ،

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  زین  و  دروآ ، اج  هب  ار  زامن  هدجس 

نآ زا  دریگ ) یم  ماـجنا  اـه  نآ  رب  هدجـس  هک  يوـضع  تفه   ) اـه هاـگ  هدجـس  : » (2)« ًادَـحأ ِهّللا  َعَم  اوُعْدَـت  ـالَف  ِهّلل  َدِـجاسَْملا  َّنَا  «َو 
تدابع و   ) دیناوخم ادخ  اب  گنسمه  هارمه و  ار  سک  چیه  سپ ، تسادخ ،

578 ص : 

.نامه  . 2 . 6 هیآ هدئام : هروس  [ 1 - ] 1
هیآ 18. نج : هروس  [ 2 - ] 2
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.دوش یمن  عطق  تسادخ ، يارب  هچ  نآ  (1) و  (« دینکن

یب راضح ، دزن  امو   ) دندرک عطق  ار  دزد  ناتشگنا  داد  روتسد  دیدنسپ و  ار  یلع  نب  دمحم  باوج  مصتعم  دیوگ : یم  داؤُد » یبأ  نبا  »
(2)! مدرک گرم  يوزرآ  هودنا ) يراسمرش و  طرف  زا   ) اج نامه  نمو  میدش )! وربآ 

! دنوش یم  اوسر  نازاس  ثیدح  . 2

مثکا نب  ییحی  ماما و  نومأم و  هک  یـسلجم  رد  ، (3) درک جیوزت  داوج  ماما  هب  ار  شرتخد  نومأم  هک  نآ  زا  سپ  هک  تسا  هدـش  لقن 
: تفگ ماما  هب  ییحی  دنتشاد ، روضح  نآ  رد  يرایسب  هورگ  و 

ادخ دمحم ! ای  تفگ : دیسر و  ربمایپ  روضح  هب  لیئربج  هک  تسا  هدش  تیاور 

579 ص : 

نامه تسا و  هدجس  لحم  يانعم  هب  دجاسم ) نآ  عمج  لعشم ، نزورب  میج : حتف  هب  ای  سلجم ، نزو  رب  میج : رسکب   ) دجـسم [ 1 - ] 1
رگید وضع  شش  یناشیپ و  دوخ  دنتسه ، هدجس  لحم  دریگ ، یم  رارق  نآ  يور  یناشیپ  هک  یناکم  ادخ و  هناخ  اهدجـسم و  هک  روط 
تفه يانعم  هب  دـجاسملا »  » تیاور نیا  رد  رابتعا  نیمه  هب  دـنوش و  یم  بوسحم  هدجـس  لحم  مینک ، یم  هدجـس  اـه  نآ  اـب  هک  زین 

یفاک و باتک  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  رگید  تیاور  ود  رد  زین  .تسا  هدـش  ریـسفت  دوش ، یم  هدجـس  اـه  نآ  اـب  هک  يوضع 
باتک رد  زین  قودص  خیش  .تسا  هدش  ریسفت  وضع  تفه  نیمه  هب  دجاسملا »  » یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  تیاور  کی  نینچمه 
هدرک لقن  زین  ءاّرف »  » و جاّجز »  » و ریبُج » نب  دیعس   » زا ار  انعم  نیمه  .تسا  هدومن  ریـسفت  هدجـس  وضع  تفه  هب  ار  دجاسملا » «، » هیقف »

سلجم رد  هک  یئاهقف  ًامتح  تشاد ، هشدخ  ياج  هدش ، دای  وضع  تفه  هب  دجاسملا »  » ریـسفت رگا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ًانمـض  .دـنا 
ياهقف فرط  زا  یضارتعا  هنوگ  چیه  نوچ  نیاربانب  .دندرک  یم  لاکشا  دندوب ، ماما  مالک  رب  يریگ  هدرخ  ددص  رد  رضاح و  مصتعم 

زا یکی  لـقاال  اـی  هدوب و  هدجـس  وضع  تفه  ياـنعم  هب  دـجاسملا » زین «  ناـنآ  رظن  هب  دوش  یم  مولعم  دـشن ، زاربا  سلجم  رد  رـضاح 
لقن هب  ص26 29 ، قح ، هار  رد  هسـسؤم  مالـسلا ) هیلع  ) یقت دمحم  ماما  ترـضح  مهن  ياوشیپ  .تسا (  هدش  یم  بوسحم  نآ  یناعم 

(. ص372 ج10 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  ص440 ; ج5 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ص752 ; ج2 ، یفاص ، ریسفت  زا :
دیس جاح  قیلعت : حیحصت و  ریسفتلا ، باتک  یشاّیع ، ص372 ; ج10 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ، تاحفص  نامه  ...مهن ، ياوشیپ  [ 2 - ] 2

نامه یـسلجم ، ص471 ; ج1 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناهربلا  ینارحب ، ینیـسح  مشاـه  دیـس  ص320 ; ج1 ، یتالحم ، یلوسر  مشاـه 
باب هقرّـسلا ، ّدح  باوبا  ص490 (  ج18 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماعّرح ، خیـش  ص294 ; باتک ، نامه  ینیوزق ، ص1 5 ; ج50 ، باتک ،
یبنلا هریـس  نم  حیحـصلا  باتک  هب  دوش  عوجر  قراس ، تسد  عطق  هرابرد  تنـس  لها  هعیـش و  ياهقف  ياواتف  فـالتخا  دروم  رد  (. 4

ص 103. ج4 ، مظعألا ،
.درک میهاوخ  ثحب  هدنیآ  تاحفص  رد  جاودزا  نیا  دروم  رد  [ 3 - ] 3
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هرابرد امش  رظن  تسا .»؟ یضار  نم  زا  مه  وا  ایآ  هک  سرپب  وا  زا  متسه ، یضار  رکبوبا  زا  نم  : » دیوگ یمو  دناسر  یم  مالس  امـش  هب 
؟(1) تسیچ ثیدح  نیا 

رد مالسا  ربمایپ  هک  زین  ار  يرگید  ربخ  دیاب  دنک ، یم  لقن  ار  ربخ  نیا  هک  یـسک  یلو  متـسین ، رکبوبا  تلیـضف  رکنم  نم  دومرف : ماما 
رایـسب زین  نم  زا  دعب  دنا و  هدش  رایـسب  دندنب ، یم  غورد  نم  رب  هک  یناسک  : » دومرف ربمایپ  .درادن  رود  رظن  زا  درک ، نایب  عادولا  هجح 

، دش لقن  امـش  يارب  نم  زا  یثیدح  نوچ  سپ  .دوب  دهاوخ  شتآ  رد  شهاگیاج  ددنبب ، غورد  نم  رب  دمع ، هب  سکره  .دوب  دـنهاوخ 
فلاخم هک  ار  هچ  نآ  دیریگب و  دوب ، قفاوم  نم  تنس  ادخ و  باتک  اب  هک  ار  هچ  نآ  دینک ، هضرع  نم  تنـس  ادخ و  باتک  هب  ار  نآ 
دنوادخ اریز  تسین ، راگزاس  ادـخ  باتک  اب  رکبوبا ) هرابرد   ) تیاور نیا  دوزفا : داوج  ماما  دـینک .» اهر  دوب ، نم  تنـسو  ادـخ  باتک 

(2) «. میرت کیدزن  وا  هب  ندرگ  گر  زا  ام  درذگ و  یم  زیچ  هچ  شلد  رد  میناد  یم  میدیرفآ و  ار  ناسنا  ام  : » تسا هدومرف 

.تسا لاحم  ًالقع  نیا  دسرپب !؟ ربمایپ  زا  ار  نآ  ات  تسا  هدوب  هدیشوپ  ادخ  رب  رکبوبا  يدونشخان  يدونشخ و  ایآ 

«. دنتسه نامسآ  رد  لیئربج  دننام  نیمز ، رد  رمع  رکبوبا و  : » هک تسا  هدش  تیاور  تفگ : ییحی 

زگره دنتسه و  دنوادخ  هاگرد  بّرقم  هتشرف  ود  لیئاکیم  لیئربج و  هک  ارچ  دوش ; تقد  دیاب  زین  ثیدح  نیا  هرابرد  دومرف : ترضح 
دنچره دنا و  هدوب  كرـشم  رمع  رکبوبا و  یلو  دنا ، هدشن  جراخ  ادـخ  تعاطا  هریاد  زا  يا  هظحل  تسا و  هدزن  رـس  ود  نآ  زا  یهانگ 

تسا لاحم  نیا  ربانب  دنا ، هدرک  يرپس  یتسرپ  تب  كرـش و  رد  ار  ناشرمع  نارود  رثکا  اما  دنا ، هدش  ناملـسم  مالـسا  روهظ  زا  سپ 
.دنک هیبشت  لیئاکیم  لیئربج و  هب  ار  ود  نآ  ادخ  هک 

580 ص : 

.تسا ذاشباب  نب  دمحم  لوعجم  ثیداحا  زا  غورد و  ثیدح  نیا  دسیون : یم  ص321 ) ج5 ،  ) ریدغلا باتک  رد  ینیما  همالع  [ 1 - ] 1
(. 16 هروس ق : « ) دیِرَولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  ُهُسْفَن َو  ِِهب  ُسِوْسَُوت  اَم  ُمَْلعَن  َناَْسنإلا َو  اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو  [ » 2 - ] 2
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.؟ دییوگ یم  هچ  ثیدح  نیا  هرابرد  . (1)« دنتشهب لها  ناریپ  رورس  ود  رمعو  رکبوبا  : » هک تسا  هدش  تیاور  نینچمه  تفگ : ییحی 

دوش یمن  تفای  نانآ  نایم  رد  يریپ  دـنناوج و  یگمه  نایتشهب  اریز  دـشاب ، تسرد  هک  تسا  لاحم  زین  تیاور  نیا  دومرف : ترـضح 
هرابرد ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  زا  هک  یثیدـح  لـباقم  رد  هیما ، ینب  ار  تیاور  نیا  دنـشاب )! ناـنآ  رورـس  رمعو  رکبوبا  اـت  )

.دنا هدرک  لعج  دنتشهب ،» لها  ناناوج  رورس  ود  نیسحو  نسح   » هک تسا  هدش  لقن  مالسلا ) امهیلع  ) نیسح نسح و 

رد اریز  تسا ، لاـحم  زین  نیا  دوـمرف : ترـضح  تسا .» تشهب  لـها  غارچ  باـطخ  نب  رمع   » هـک تـسا  هدـش  تـیاور  تـفگ : ییحی 
اب تشهب  روط  هچ  دنراد ، روضح  ادخ  ناگداتـسرف  ایبنا و  همه  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم مدآ ، ادـخ ، برقم  ناگتـشرف  تشهب ،

!؟ ددرگ یم  نشور  رمع  رون  اب  یلو  دوش ، یمن  نشور  اه  نیا  رون 

یم هتشرف  کَلَم و  بناج  زا  دیوگ ، هچره  رمع   ) دیوگ یم  نخـس  رمع  نابز  هب  هنیکـس »  » هک تسا  هدش  تیاور  تشاد : راهظا  ییحی 
(. دیوگ

مراد یناطیش  نم  : » تفگ یم  ربنم  يالاب  تسا ، لضفا  رمع  زا  هک  نآ  اب  رکبوبا ، یلو  متسین ، رمع  تلیضف  رکنم  نم  دومرف : ترـضح 
«. دیروآ زاب  تسرد  هار  هب  ارم  مدش ، فرحنم  تسار  هار  زا  دیدید  هاگره  دنک ، یم  فرحنم  ارم  هک 

(2) «. دش یم  ثوعبم  رمع  ًامتح  مدش ، یمن  ثوعبم  يربمایپ  هب  نم  رگا  : » دومرف ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  تفگ : ییحی 

زا هک  ار  یماگنه  روایب  رطاخ  هب  : » تسا هدومرف  شباـتک  رد  ادـخ  تسا ، رت  تسار  ثیدـح  نیا  زا  نآرق )  ) ادـخ باـتک  دومرف : ماـما 
زا وت و  زا  و  میتفرگ ، نامیپ  ناربمایپ 

581 ص : 

یـصخش ییحی  اریز  دـناد ، یم  لوبق  لـباق  ریغ  هدرمـش و  هسبنع » نب  ییحی   » ياـه هتخاـسرب  زا  ار  ثیدـح  نیا  ینیما  همـالع  [ 1 - ] 1
وگ غورد  راکلغد و  ثیدح و  لعاج  ار  هسبنع » نب  ییحی   » زین یبهذ » (. » ص322 ج5 ، ریدغلا ،  ) تسا هدوب  راکلغد  ثیدح و  لعاج 

دمحم یلع  قیقحت : یلوألا ، هعبطلا  لادـتعإلا ، نازیم   ) دـنک یم  یفرعم  دودرم  ار  شثیداحا  هدرمـش و  لاحلا  مولعم  ار  وا  دـناد و  یم 
(. ص400 ج4 ، يواجبلا ،

(. ص312 و 316 ج 5 ، ریدغلا ،  ) دنا هدوب  وگ  غورد  ثیدح  نیا  نایوار  هک  تسا  هدرک  تباث  ینیما  همّالع  [ 2 - ] 2
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نامیپ تسا  نکمم  هنوگچ  تروص  نیا  رد  تسا ، هتفرگ  ناـمیپ  ناربماـیپزا  دـنوادخ  هک  دـیآ  یمرب  ًاحیرـص  هیآ  نیا  زا  . (1)« ...حون
يربمایپ هب  ار  یـسک  ادخ  هنوگچ  دنا ، هدیزرون  كرـش  ادخ  هب  ندز  مه  رب  مشچ  ردق  هب  ناربمایپ  زا  کی  چیه  دنک ؟ لیدـبت  ار  دوخ 

حور و نیب  مدآ  هک  یلاح  رد  : » دومرف ربمایپ  زین  و  تسا !؟ هدرک  يرپس  ادـخ  هب  كرـش  اب  ار  دوخ  رمع  رت  شیب  هک  دـنک  یم  ثوعبم 
«. مدش ربمایپ  نم  دوب ) هدشن  هدیرفآ  زونه   ) دوب دسج 

نادـناخ هب  هک  مدرب  نامگ  هک  نآ  رگم  دـشن ، عطق  نم  زا  یحو  هاـگ  چـیه  : » دومرف ربماـیپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  تفگ : ییحی  زاـب 
.تسا هدش  لقتنم  اه  نآ  هب  نم  زا  توبن  ینعی  تسا ،» هدش  لزان  رمع ) ردپ   ) باّطخ

زا دـنوادخ  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  دـنک ، کش  دوخ  توبن  رد  ربماـیپ  هک  درادـن  ناـکما  اریز  تسا ، لاـحم  زین  نیا  دومرف : ترـضح 
باب رد  ربمایپ  يارب  یکـش  ياج  رگید  یهلا ، شنیزگ  اب  نیا ، رباـنب  . ) (2)« دنیزگ یم  رب  ینالوسر  اه  ناسنا  زا  نینچمه  ناگتـشرف و 

(. درادن دوجو  شیوخ  يربمایپ 

یمن تاجن  نآ  زا  رمع  زج  یسک  دش ، یم  لزان  باذع  رگا  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  تسا  هدش  تیاور  تفگ : ییحی 
«. تفای

…

نانآ دنوادخ  یتسه ، نانآ  نایم  رد  وت  هک  مادام  و  : » تسا هدومرف  مالسا  ربمایپ  هب  دنوادخ  اریز  تسا ، لاحم  زین  نیا  دومرف : ترضح 
مدرم نایم  رد  ربمایپ  هک  ینامز  ات  بیترت  نیدب  . (3)« دنک یمن  ناشباذع  ادخ  دننک ، یم  رافغتـسا  هک  مادام  زین  دنک و  یمن  باذع  ار 

(4) .دنک یمن  باذع  ار  نانآ  دنوادخ  دننک ، یم  رافغتسا  ناناملسم  هک  ینامز  ات  تسا و 

582 ص : 

(7 بازحا : هروس  « ) ...حُون ْنِم  َْکنِم َو  ْمُهَقاَثیِم َو  َنیِّیبَّنلا  َنِم  اَنْذَخَأ  ْذِإ  َو  [ » 1 - ] 1
(75 جح : هروس  « ) ...ِساَّنلا َنِم  ًالُسُر َو  ِهَِکئالَملا  َنِم  یِفَطْصَی  ُهّللا  [ » 2 - ] 2

(33 لافنا : هروس  « ) َنوُرِفْغَتْسَی ْمُه  ْمَُهبِّذَعُم َو  ُهّللا  َناَک  اَم  ْمِهِیف َو  َْتنَأ  ْمَُهبِّذَُعِیل َو  ُهّللا  َناَک  اَم  َو  [ » 3 - ] 3
، یحو نادناخ  ربکا ، یلع  دیس  یـشرق ، ص80 83 ; ج50 ، راونألا ، راحب  یـسلجم ، ص247 248 ; ج2 ، جاجتحا ، یـسربط ، [ 4 - ] 4
ص98 100. روالول ، زیورپ  رتکد  همجرت  مالسلا ،) هیلع  ) داوج ماما  یناگدنز  رب  ارذگ  یهاگن  قازرلادبع ، دیس  مّرقم ، ص644647 ;
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نادنمشناد هاگدید  زا  مالسلا ) هیلع  ) داوج ماما  تیصخش 

شهوژپ نادنمشناد و  باجعا  نیسحت و  ترضح ، نآ  طسوت  یهقف  یملع و  گرزب  تالکـشم  ّلح  داوج و  ماما  تارظانم  نانخس و 
هب ار  وا  مادک  ره  تسا و  هتشاداو  ماما  یملع  تمظع  ربارب  رد  میظعت  هب  ار  نانآ  هتخیگنارب و  ار  ینـس  هعیـش و  زا  معا  یمالـسا  نارگ 

(1) «. دوب شردپ  شور  رب  ششخب  دهز و  اوقت و  ملعرد و  وا  : » دیوگ یم  يزوج » نبا  طبس  ، » هنومن ناونع  هب  .دنا  هدوتس  يوحن 

رب ملح ، یهاـگآ و  ملع و  رظن  زا  ّنس ، یمک  دوجو  اـب  اریز  درک ، باـختنا  يداـماد  هب  ار  وا  نومأـم  : » دـسیون یم  یمتیه » رجح  نبا  »
(2) «. تشاد يرترب  نادنمشناد  همه 

ناهرب هداد ، ناشن  ار  دوخ  لقع  ِلامک  ملع و  لضف و  ّنس ، یمک  دوجو  اب  اریز  دوب ، وا  هتفیش  هتـسویپ  نومأم  : » دیوگ یم  یجنلبـش » »
(3) «. تخاس راکشآ  ار  دوخ  تمظع ) )

دوجو اب  وا  هک  دید  یم  اریز  دش ، وا  هتفیش  نومأم  : » دننک یم  دای  نینچ  ترضح  نآ  زا  يروباشین » لاّتف   » و دیفم ،» خیش   » هعیش داتـسا 
راگزور نآ  یملع  ناگرزب  زا  کی  چـیه  هک  هدیـسر  ییالاو  هبتر  نانچ  هب  یلقع ، لامک  بدا و  تمکح و  ملع و  رظن  زا  ّنس ، یمک 

(4) دنا .» هدیسرن  هیاپ  نادب 

رد ار  داوج  ماما  ، (5) هدوب مالسلا ) هیلع  ) یلع نادناخ  نافلاخم  زا  هک  یلزتعم » ینامثع  ظحاج  »

583 ص : 

ص359. صاوخلا ، هرکذت  [ 1 - ] 1
ص205. هقرحملا ، قعاوصلا  [ 2 - ] 2

ص161. راصبألا ، رون  [ 3 - ] 3
ص261. نیظعاولا ، هضور  ص319 ; داشرإلا ، [ 4 - ] 4

ییاه باتک  دوخ  رصع  جیار  نونف  مولع و  زا  يرایسب  رد  هدوب و  يراشرـس  تاعالطا  ياراد  هتـسیز و  یم  هرـصب  رد  ظحاج  [ 5 - ] 5
.تسا هدوب  شنادنزرف  رصاعم  وا  زا  سپ  و  مالسلا ) هیلع  ) داوج ماما  رصاعم  هتشون و 
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، هدنشخب عاجش ، هشیپ ، تدابع  دهاز ، ملاع ، نانآ ، زا  کیره  : » تسا هتفگ  نینچ  نانآ  هرابرد  هک  هدروآ  »ي  نایبلاط  » زا نت  هد  رامش 
دنترابع نانآ  .تسا  يرگید  دنزرف  کیره  نت ، هد  ات  دنشاب و  یم  تفالخ  دزمان  یخرب  هفیلخ و  نانآ  زا  یخرب  .دنداهن  كاپ  كاپ و 

برع ياه  نادناخ  زا  کی  چیه  .یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نبرفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نسح  زا :
(1) «. تسین یفیرش  بسن  نینچ  ياراد  مجعو 

! زیمآ هئطوت  جاودزا 

هتفرگ رارق  یسایس  راوشد  طئارشو  اهانگنت  هلسلس  کی  نایم  رد  نوچ  نومأم  هک  میتفگ  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  یناگدنز  حرـش  رد 
رب يدـهعیلو  لیمحت  اب  ساسا  نیمه  رب  دزاس و  کیدزن  ربمایپ  نادـناخ  هب  ار  دوخ  تفرگ  میمـصت  اهانگنت ، نیا  زا  ییاهر  يارب  دوب ،

.دراذگب ارجا  دروم  هب  ار  دوخ  يدُعب  دنچ  تسایس  تساوخ  یم  متشه  ماما 

یضاران تخس  دزاس ، لقتنم  نایولع  هب  سابع  ینب  زا  ار  تفالخ  تفر  یم  لامتحا  هک  نومأم  شور  نیا  زا  نایـسابع  رگید ، يوس  زا 
دندش و دونشخ  دنتفرگ و  مارآ  دش ، دیهش  مومسم و  نومأم  طسوت  ماما  نوچ  دنتساخرب و  وا  اب  تفلاخم  هب  تهج  نیمه  هب  دندوب و 

.دندروآ يور  نومأم  هب 

نیمه زا  دباین و  یهاگآ  تیانج  نیا  زا  هعماج  تشاد  یعس  دوب و  هداد  ماجنا  هنایفخم  يّرس و  رایسب  ار  ماما  هب  نداد  رهز  راک  نومأم 
ناـیولع رب  ماجنارـس  يراـکایر ، یـشوپ و  هدرپ  همه  اـب  اـما  درک ، یم  يرادازع  هودـنا و  هب  رهاـظت  دوخ  تاـیانج  ندـناشوپ  يارب  ور 

رگید راـب  نومأـم  دـندیدرگ و  نیگمـشخ  هدرزآ و  لد  تخـس  اذـل  تسا ، هدوبن  یـسک  نومأـم  زج  ماـما  لـتاق  هک  دـیدرگ  راکـشآ 
هب رهاظت  اب  درک و  زاغآ  يرگید  هئطوت  رما ، بقاوع  زا  يریگ  شیپ  يارب  دید و  رطخ  ضرعم  رد  ار  شیوخ  تموکح 

584 ص : 

هب  ) ص106 ینیسح ، دمحم  دیس  همجرت  مالسلا ،) هیلع  ) داوج ماما  یسایس  یناگدنز  هب  یهاگن  رفعج ، دیس  یلماعلا ، یضترم  [ 1 - ] 1
(. ظحاجلا راثآ  زا  لقن 
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زا هک  ار  يا  هدافتسا  ات  دنک  جیوزت  ترضح  هب  ار  دوخ  رتخد  تفرگ  میمـصت  مالـسلا ،) هیلع  ) داوج ماما  هب  تبـسن  یتسود  ینابرهم و 
.دروآ تسد  هب  زین  تلصو  نیا  زا  تشاد ، رظن  رد  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  رب  يدهعیلو  لیمحت 

زا ( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  تداهش  زا  سپ  لاس  کی  ینعی  ق.ه  لاسرد 204  ار  مالسلا ) هیلع  ) داوج ماما  هک  دوب  حرط  نیمه  ساسا  رب 
رتخد میدرک ،) لقن  ار  نآ  ًالبق  و   ) تشذگ مثکا  نب  ییحی  اب  ماما  هرظانم  هسلج  رد  هک  یتارکاذـم  لابند  هب  دروآ و  دادـغب  هب  هنیدـم 

(1) .دش لقتنم  داوج  ترضح  هناخ  هب  تیرکت  رد  ق ،  . لاس 215ه رد  و  دروآ ! رد  ترضح  يرسمه  هب  ار  لضفلا » ّما   » دوخ

نومأم ياه  هزیگنا 

هدش دای  فده  دنچ  راک  نیا  زا  يو  هک  تفایرد  ناوت  یم  تشاد و  یسایس  هبنج  ًالماک  تشاد ، رارصا  نآ  رب  نومأم  هک  جاودزا  نیا 
: درک یم  بیقعت  ار  ریز  رد 

رتخد  ) دنامن ربخ  یب  وا  ياهراک  زا  دشاب و  هتشاد  رظنریز  ًاقیقد  هشیمه  يارب  ار  ترضح  نآ  ماما ، هناخ  هب  دوخ  رتخد  نداتـسرف  اب  . 1
(. تسا تقیقح  نیا  دهاش  خیرات  داد و  یم  ماجنا  بوخ  ار  نومأم  يرگ  شرازگ  ینیچربخ و  هفیظو  یتسار  هب  زین  نومأم 

قسف و بعلو و  وهل  هب  ار  راوگرزب  نآ  طبترم و  دوخ  شون  شیع و  رپ  راـبرد  اـب  ار  ماـما  شیوخ ، ماـخ  لاـیخ  هب  تلـصو ، نیا  اـب  . 2
رب بیترت  نیدب  دناشکب و  روجف 

585 ص : 

مراهچ تسیب و  زور  هک  لاس 215  مرحم  هام  رخآ  هب  زور  شش  هبنشجنپ ، زور  تسا : هدمآ  نینچ  هیضق  نیا  لیصفت  دروم  رد  [ 1 - ] 1
تکرح تیرکت  يوس  هب  سپس  تفر و  نادرب »  » هب هیسامش »  » زا رهظ  ماگنه  هب  نومأم  نینمؤملاریما  دادرخ  یسمش = هام  نیموس  راذآ 

یبا نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  يا ، هعمج  بش  رفـص ، هام  لاس ، نامه  رد  .درک 
وا هب  نینمؤملاریما  .درک  رادید  ار  نینمؤملاریما  تیرکت  رد  هک  نیا  ات  دش  جراخ  دادغب  زا  سپـس  .دـش  دادـغب  دراو  هنیدـم  زا  بلاط ،

شرـسمه دوب ، هلجد  رانک  رد  هک  فسوی  نب  دـمحا  هناـخ  رد  .دوش  دراو  وا  رب  دوب ، وا  رـسمه  هک  شرتخد  داد  روتـسد  داد و  هیدـه 
رد دوخ  لزنم  هب  سپـس  تفر و  هکم  هب  لایع  لها و  اب  جـح  مایا  رد  هک  نیا  ات  تشاد  تماـقا  هناـخ  نآ  رد  وا  دـش و  هدروآ  وا  يارب 

فیلأت دادغب »  » باتک زا  لقن  هب  ، 90 هحفص ( مالسلا هیلع  ) داوج ماما  یـسایس  یناگدنز  هب  یهاگن   ) ...دیزگ تماقا  نآ  رد  هتفر  هنیدم 
(. ص 142 143 بتاک ، رهاط  یبا  نب  دمحا  لضفلاوبا 
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! دیامن فیفخ  راوخ و  طقاس و  تماما  تمصع و  دنمجرا  ماقم  زا  یمومع  راظنا  رد  ار  وا  دزاس و  دراو  همطل  ماما  تسادق 

(1) .دنک دومناو  نانآ  هب  دنم  هقالع  رادتسود و  ار  دوخ  درادزاب و  دوخ  دضرب  مایق  ضارتعا و  زا  ار  نایولع  تلصو  نیا  اب  . 3

زا مالـسلا ) هیلع  ) رفعجوبا ات  مدرک  مادقا  تلـصو  نیا  هب  نم  تفگ : یم  یهاگ  هک  نانچ  دوب ; یبیرف  ماوع  نومأم ، مراهچ  فدـه  . 4
هیلع ) بلاـط یبا  نب  یلع  )و  هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ لـسن  زا  هک  مشاـب  یکدوک  گرزبردـپ  نم  دوـش و  دـنزرف  بحاـص  مرتـخد 
ماما نادـنزرف  !(2) و  درواـین يدـنزرف  زگره  نومأـم  رتـخد  اریز  دوب ، هجیتـن  یب  زین  نومأـم  هّقُح  نیا  هناتخبـشوخ  اـما  .تسا  ( مالـسلا

.دندوب ماما  رگید  رسمه  زا  یگمه  ( مالسلا هیلع  ) داوج

؟ درک تقفاوم  جاودزا  نیا  اب  ارچ  مالسلا ) هیلع  ) داوج ماما  دید  دیاب  لاح  .دوب  جاودزا  نیا  زا  نومأم  ياه  هزیگنا  اه  نیا 

نامه وا  هک  تسناد  یم  زین  تسناد و  یم  اهراک  هنوگ  نیا  زا  ار  نومأم  یعقاو  دصاقم  فادها و  ماما  یکـش ، چیه  یب  هک  اج  نآ  زا 
جاودزا نیا  اب  ماما  تقفاوم  هک  دسر  یم  رظن  هب  هدش ، مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  شردـپ  لتق  گرزب  تیانج  بکترم  هک  تسا  یـسک 

نومأم تحلصم  هب  اهنت  نینچ ، نیا  یجاودزا  اریز  تسا ، هدوب  هدرک  دراو  ماما  رب  شیپ  زا  نومأم  هک  تسا  هدوب  يراشف  رثا  رب  ًاتدمع 
مصتعم فرط  زا  ترضح  رورت  عنام  تسناوت  یم  رابرد  هب  ماما  یکیدزن  هک  درک  رّوصت  ناوت  یم  زین  ماما ! تحلصم  هب  هن  تسا  هدوب 

هیبش تسناوت  یم  انعم  کی  هب  نیا ، و  دشاب ، هفیلخ  لماوع  طسوت  ماما  هتسجرب  نارای  عّیشت و  نارس  یبوکرـس  زا  يریگ  شیپ  لماع  و 
.دشاب عّیشت  ههبج  عفن  هب  تفالخ  رابرد  رد  ذوفن  ینعی  نیطقی  نب  یلع  فرط  زا  نوراه  ترازو  لوبق 

…

ماما تمدخ  دادغب ، رد  دیوگ : یم  داوج ، ماما  نارای  زا  یکی  يراکم ،» نیسح  »

586 ص : 

ص38. مالسلا ،) هیلع  ) یقت دمحم  ماما  ترضح  مهن  ياوشیپ  [ 1 - ] 1
نیمه هب  مه  ًالبق  نومأم  ص380. ج4 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  بوشآرهـش ، نبا  ص189 ; ج3 ، یبوقعی ، خیرات  حـضاو ، نبا  [ 2 - ] 2

! دوب هدنام  ماکان  زین  دروم  نآ  رد  هدرک و  جیوزت  متشه  ماما  هب  ار  دوخ  نارتخد  زا  یکی  روظنم 

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 605 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_586_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_586_2
http://www.ghaemiyeh.com


هدیـسر هّفرم  یگدـنز  نیا  هب  ماما  هک  کـنیا  ، » هک درک  روطخ  منهذ  رد  .مدـید  ار  شیگدـنز  مدـش و  بایفرـش  مالـسلا ) هیلع  ) داوج
شگنر هک  یلاحرد  تشادرب و  رس  هاگ  نآ  دنکفا ، ریز  هب  رـس  يا  هظحل  ماما  تشگ .» دهاوخنزاب  هنیدم ، دوخ  نطو  هب  زگره  تسا ،

ارم هچ  نآ  زا  نم  دزن  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  مرحرد  نشخ  کمن  نیوج و  نان  نیـسح ! يا  دومرف : دوب ، هدش  درز  هودنا  زا 
(1) .تسا رت  بوبحم  ینیب ، یم  نآ  رد 

.تسیز یم  هنیدمرد  نانچمه  لاس 220  اتو  تشگزاب  هنیدم  هب  لضفلا » ما   » شرسمه اب  دنامن و  دادغب  رد  ماما  تهج  نیمه  هب 

تلاکو یطابترا  هکبش 

یم ظفح  نایعیـش  اب  ار  دوخ  طابترا  ناگدـنیامن ، الکو و  بصن  قیرط  زا  دوجوم ، ياه  تیدودـحم  مامتاب  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماـما 
هیزجت زا  نانآ  هدرتسگ  تیلاعف  اب  درک و  یم  مازعا  ار  ییالکو )  ) ینارازگراک ماما ، یسابع ، هفیلخ  تموکح  ورملق  رـسارس  رد  .درک 

، هرصب ير ، ، (2) تُسب ناتسیس ، نادمه ، زاوها ، دننام : اه  ناتـسا  زا  يرایـسب  رد  ماما  نارازگراک  .دش  یم  يریگولج  هعیـش  ياهورین 
.دندوب هدش  شخپ  مق  هفوک و  ینعی  هعیش  یتنس  زکارم  دادغب و  طساو ،

ور نیا  زا  دـنریگب ، تسد  رد  ار  ساسح  بصاـنم  هدرک  ذوفن  تموکح  هاگتـسد  نورد  هب  هک  داد  یم  هزاـجا  دوخ  ناراداوه  هب  ماـما 
يدنچ زین  جاّرد » نب  حون   » .دنتـشاد تموکح  هاگتـسد  رد  ییالاو  تاماقم  یمق » هزمح  نب  دمحا   » و عیزب » نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  »

.دوب هفوک »  » یضاق نآ  زا  سپ  و  دادغب ،» یضاق  »

587 ص : 

ج50، راونألاراحب ، یـسلجم ، ص344 ; ج1 ، ینّابر ، هللادـسا  خیـش  جاـح  قیلعت : حیحـصت و  حـئارجلاو ، جـئارخلا  يدـنوار ، [ 1 - ] 1
ص152. دحللا ، یلإ  دهملا  نم  داوجلا  مامإلا  مظاک ، دیس  ینیوزق ، ص48 ;

يرهـش ناتـسیس .)  ) ناتـسجس زا  تسا  يرهـش  .تسا  دـنمدنه  دور  هراـنک  رب  تُسب  دـسیون : یم  ق.ه )  721 672  ) ءادـفلاوبا [ 2 - ] 2
، نادـلبلا میوقت   ) تسا هلحرم  هدراـهچ  دودـح  رد  هنزغ  اـت  تسب  زا  .دراد  رایـسب  ياـه  ناتـسکات  اـه و  ناتـسلخن  .تمعنرپ  گرزب و 

(. ص391 یتیآ ، دمحملادبع  همجرت 
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« تُسب  » مکاح يروباشین » هللادبع  نب  نیسح   » دننام نایعیش  زا  رگید  یضعب 

رفن ود  ره  .دیسر  نیرحب »  » تموکح هب  يدسا » ایلع  نب  مکح   » دش و ناتسیس »  » و

(1) .دوب مهن  ماما  هب  نانآ  یناهنپ  یگتسب  زا  یکاح  هک  دنتخادرپ  یم  سمخ  مالسلا ) هیلع  ) داوج ماما  هب 

ماما هفایق  هب  تقد  اب  ترـضح ، نآ  اب  رادـید  رد  طابـسا » نب  یلع  ، » میتشون مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماـما  یلاـسدرخ  ثحب  رد  هک  ناـنچ 
هک دـهد  یم  ناشن  نیا ، دـنک و  نایب  هقطنم  نآ  رد  ماما  ناوریپ  يارب  رـصم ، هب  تشگزاب  رد  هدرپس  دوخ  نهذ  هب  ار  نآ  اـت  تسیرگن 

.تسا هتشاد  ینادنمتدارا  ناوریپ و  زین  اج  نآ  رد  ماما 

نب دمحم  نب  دـمحم   » نوچمه هفوک  ناثدـحم  زا  يرایـسب  ترجه  رثا  رب  رـصم ، رد  نامز ، نآ  رد  عیـشت  ذوفن  شرتسگ  دـنیوگ : یم 
هدوب نیمزرس  نآ  رد  نانآ  تیلاعف  و  رصم ، هب  مظاکلا » یسوم  نب  لیعامسا   » و يرصم » یلع  نب  نیسح  «، » لهـس نب  دمحا  «، » ثعـشا

(2)  . تسا

نیا یلاو  هب  يا  هماـن  یط  ناتـسیس ، تُسب و  نایعیـش  زا  یکی  تساوخرد  هب  اـنب  داوج ، ترـضح  هک  دـنک  یم  لـقن  ینیلک »  » موـحرم
تباب وا  یهدب  اهنت  هن  دوب ، ماما  ناوریپ  زا  هک  یلاو  .دریگن  تخس  وا  رب  تایلام ، ذخا  رد  هک  درک  شرافس  هقطنم 

، نیا رب  هوـالع  .درک  دـهاوخ  فاـعم  جارخ  تخادرپ  زا  ار  وا  تسا  راکرـس  رب  هک  ناـمز  نآ  اـت  درک  مـالعا  هکلب  تـفرگن ، ار  جارخ 
(3)! دندرک نییعت  زین  يّرمتسم  وا  يارب  داد  روتسد 

588 ص : 

ص79. یهّللا ، تیآ  یقت  دمحم  دیس  رتکد  همجرت  مهدزاود ، ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  مساج ، نیسح ، رتکد  [ 1 - ] 1
ص 78. باتک ، نامه  نیسح ، مساج  رتکد  [ 2 - ] 2

ص 111. ج5 ، یفاک ، عورف  [ 3 - ] 3
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( مالسلا هیلع  ) داوج ماما  یملع  بتکم 

تیلاعف دوخ  رـصع  رد  مادـکره  گرزب  نایاوشیپ  نیا  .تسا  نآ  یگنهرف  دـعب  ام ، همئا  یگدـنز  گرزب  داـعبا  زا  یکی  هک  میناد  یم 
یم رـشتنم  هعماج  رد  نانآ  طسوت  ار  دوخ  ياـه  شناد  مولع و  دـندرک و  یم  تیبرت  ینادرگاـش  شیوخ  بتکم  رد  هتـشاد ، یگنهرف 

هب ( ) مالـسلا امهیلع  ) قداص ماما  رقاب و  ماما  نامز  رد  ًالثم  تسا ، هدوبن  ناسکی  نانآ  نامز  یـسایس  یعاـمتجا و  طئارـش  اـما  دـندرک ،
ترـضح نایوار  نادرگاش و  دادـعت  هک  میدـید  تهج  نیمه  هب  دوب و  دـعاسم  یعامتجا  طئارـش  میتشون ،) نانآ  هریـسرد  هک  یحرش 
ياهراشف لیلد  هب  مالـسلا ) امهیلع  ) يرکـسع ماما  ات  داوجماـما  هرود  زا  یلو  دـش ، یم  رفن  رازه  راـهچ  رب  غلاـب  ( مالـسلا هیلع  ) قداـص

نایوار و دادـعت  رظن  نیا  زا  دوب و  دودـحم  رایـسب  نانآ  تیلاعف  عاعـش  تفالخ ، راـبرد  فرط  زا  ناـنآتیلاعف  ِدـیدش  ِلرتنک  یـسایس و 
نیا ربانب  .دهد  یم  ناشن  ار  يریگ  مشچ  رایسب  شهاک  مالسلا ،) هیلع  ) قداص ترـضح  نامز  هب  تبـسن  نانآ  بتکم  ناگتفای  شرورپ 

زا ثیدح  ًاعمج 250  (1) و  دنا هدوب  رفن  هد  دص و  بیرق  مالسلا ) هیلع  ) داوج ترضح  باحـصا  نایوار و  دادعت  هک  میناوخ  یم  رگا 
فرط زا  دوب و  یسایس  لرتنک  تبقارم و  تحت  ًادیدش  ترـضح  نآ  وس ، کی  زا  اریز  مینک ، بجعت  دیابن  ، (2) هدش لقن  ترضح  نآ 

! درکن رمع  لاس  جنپ  تسیب و  زا  شیب  نادنمشناد  قافتا  هب  دیسر و  تداهش  هب  دوز  رگید ،

589 ص : 

دناد یم  رفن  ار 121  داوج  ماما  نادرگاش  نارای و  دادـعت  داوجلا » مامإلا  دنـسم   » فلؤم ص397 409 . لاجر ، یسوط ، خیش  [ 1 - ] 1
ار اه  نآ  ینیوزق  و  ق )  . 1410ه مالسلا ،) هیلع  ) اضرلا مامإلل  یملاعلا  رمتؤملا  دهشم ، داوجلا ، مامإلا  دنسم  هللا ، زیزع  خیش  يدراطع ، )

( دحللا یلإ  دهملا  نم  داوجلا  مامإلا  مظاک ، دمحم  دیس  ینیوزق ،  ) دناد یم  رفن   257 ًاعمج
ياه هنیمز  رد  ار  مهن  ياوشیپ  زا  لوقنم  ثیداحا  عومجم  هداد  ماجنا  هک  یـشرامش  داوجلا  مامإلا  دنـسم  رد  يدراـطع  ياـقآ  [ 2 - ] 2

.تسا هدرک  طبض  قوف  رد  روکذم  دادعت  ...و ، یقالخا ، یتدیقع ، یهقف ، فلتخم 
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تیصخش ناشخرد و  ياه  هرهچ  ترضح ، نآ  نایوار  باحصا و  دودحم  دادعت  نیمه  نایم  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  لاح ، نیع  رد 
نب نیسح  عیزب ، نب  لیعامسا  نب  دمحم  مدآ ، نبایرکز  یطنزب ، رصن  یبا  نبدمحم  نبدمحا  رایزهم ، نب  یلع  دننام : يا  هتسجرب  ياه 

دنتفر و یم  رامـش  هب  یـصاخ  هنزو  یهقف  یملع و  هنحـص  رد  مادکره  هک  دـندوب  یقرب  دـلاخ  نب  دـمحم  نب  دـمحا  يزاوها ، دـیعس 
.دندوب ددعتم  تافیلأت  ياراد  یخرب 

نادنمـشناد ناثدحم و  هکلب  دـنوش ، یمن  هصالخ  هعیـش  ناثدـحم  رد  اهنت  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماما  ثیداحا  نایوار  رگید ، فرط  زا 
دوخ دنس  اب  یثیداحا  يدادغب » بیطخ   » هنومن ناونع  هب  .دنا  هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  ار  مالسا  زا  یقیاقح  فراعم و  زین  ننست  لها 

(1) .تسا هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا 

، تباث نب  دـمحا  رکبوبا  دـننام : زین  ینافلؤم  »(2) و  هرهاطلا هرتعلا  ملاعم   » باتک رد  يذـبانج » رـضخا  نب  زیزعلادـبع   » ظفاح نینچمه 
(3) .دنا هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  یتایاور  شیوخ  ریسفت  خیرات و  بتک  رد  ذبرهم  نب  هدنم  نب  دمحم  و  یبلعث ، قاحساوبا 

( مالسلا هیلع  ) ماما تداهش 

هنیدم زا  ار  ماما  يرجه  لاسرد 220  وا  .تفرگ  ار  وا  ياـج  مصتعم »  » شردارب وا  زا  سپ  تشذـگرد و  يرجه  لاس 218  رد  نومأم 
لیکـشت دزد ، تسد  عطق  لحم  نییعت  يارب  هک  یـسلجم  رد  دـشرکذ ، ًالبق  هک  نانچ  دـشاب و  وا  بقارم  کیدزن  زا  ات  دروآ  دادـغب  هب 

زا داؤد » یبا  نبا   » نآ زا  دعب  زور  دنچو  دندش  هدنمرـش  نارگید  و  داؤُد ) یبا  نبا   ) دادغب یـضاق  داد و  تکرـش  زین  ار  ماما  دوب ، هداد 
مصتعم دزن  يزوت  هنیک  دسح و 

590 ص : 

ص54 و55. ج3 ، دادغب ، خیرات  [ 1 - ] 1
ص35. ج2 ، هعیشلا ، نایعأ  نسحم ، دیس  نیما ، [ 2 - ] 2

ص384. ج4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآرهش ، نبا  [ 3 - ] 3
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لبق زور  دنچ  نایرج  هک  مهد  یم  رکذت  امش  هب  یهاوخریخ ، باب  زا  تفگ : تفر و 

تاماقم نادنمشناد و  همه  روضحرد  اریز  دوبن ، امش  تموکح  حالص  هب 

یم وا  قح  بصاغ  ار  امـش  هفیلخ و  ار  وا  ناناملـسم  زا  یمین  هک  ار  یـسک  ياوتف  ینعی  داوج ،) ماـما   ) رفعجوبا ياوتف  یتکلمم  یلاـع 
.دش شنایعیش  دزن  وا  تیناقح  رب  یعطاق  لیلد  دوخ  رشتنم و  مدرم  نایم  ربخ  نیا  يداد و  حیجرت  نارگید  ياوتف  رب  دنناد ،

ددـص رد  دـش و  کیرحت  رت  شیب  داؤد » یبا  نبا   » نانخـس زا  تشاد ، دوخ  داهن  رد  ار  ماما  اب  ینمـشد  عون  ره  زاربا  هیاـم  هک  مصتعم 
.(1) دومن دیهـش  مومـسم و  شیارزو  زا  یکی  یـشنم  طسوت  ار  ماما  تخاس و  یلمع  ار  دوخ  دیلپ  روظنم  ماجنارـس  دمآرب و  ماما  لتق 

(2) .تشادن هام  دنچ  لاس و  جنپ  تسیب و  زا  شیب  تداهش  ماگنه  ماما 

591 ص : 

ص7; باتک ، نامه  یسلجم ، ص320 ; ج1 ، یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  جاح  قیلعت : حیحصت و  ریـسفتلا ، باتک  یـشایع ، [ 1 - ] 1
هب هک  تسه  زین  يرگید  لاوقا  داوج  ترضح  تداهش  یگنوگچ  دروم  رد  ص382 . باتک ، نامه  ینیوزق ، ص41 ; ...مهن ، ياوشیپ 

، بلاط یبا  لآ  بقانم  بوشآرهـش ، نبا  هب : دوش  عوجر  رت  شیب  عالطا  تهج  .دش  يراددوخ  اه  نآ  رکذ  زا  راصتخا ، تیاعر  رطاخ 
ص267. نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاّتف  ص8 و9 ; ج50 ، راونألاراحب ، یسلجم ، ص 380 ; ج4 ،

ص 208. همامإلا ، لئالد  يربط ، متسر  نب  ریرج  نب  دمحم  ص7 ; باتک ، نامه  یسلجم ، ص326 ; داشرإلا ، دیفم ، خیش  [ 2 - ] 2

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 610 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_591_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_591_2
http://www.ghaemiyeh.com


592 ص : 

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 611 

http://www.ghaemiyeh.com


( مالسلا هیلع  ) يداه ماما 

هراشا

یفخم ياه  تیلاعف  * 

تلاکو یطابترا  هکبش  * 

! دزیر یم  مهرد  بارش  مزب  * 

یمالک ياه  بتکم  و  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  لکوتم *  تایانج  * 

( مالسلا هیلع  ) ماما بتکم  نادرگاش  * 

593 ص : 
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ماما یناگدنز  زا  يرصتخم  تخانش 

رد هنیدم  فارطا  رد  يرجه  لاس 212 هجّحلا  يذ  همین  رد  نایعیش ، مهد  ياوشیپ  مالـسلا ) هیلع  «) يداهلا یقنلا  یلع  نسحلاوبا  ماما ; »
هک تسا  هنامـس »  » یمارگ يوناـب  شرداـم  و  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماـما  مهن ، ياوشیپ  شردـپ  . (1) دمآ اـیند  هب  ایرـص »  » ماـن هب  یلحم 

(2) .دوب اوقت  تلیضف و  اب  يزینک 

(3)  . دنیوگ یم  زین  ثلاثلا » نسحلاوبا   » ترضح نآ  هب  تسا و  يداه »  » و یقن » ، » مهد ماما  باقلا  نیرتروهشم 

…

هلاس تشه  ماگنه  نیا  رد  تسـشن و  تماما  دنـسم  رب  شیمارگ  ردپ  تداهـش  زا  سپ  يرجه  لاس 220  رد  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما 
دیسر و تداهش  هب  ءاّرماس  رهش  رد  لاس 254  رد  دوب و  هام  دنچ  لاس و  شفیرش 41  رمع  لاس و  راوگرزب 32  نآ  تماما  تدم  .دوب 

(4) .دش هدرپس  كاخ  هب  شا  هناخ  رد 

595 ص : 

ص327. داشرإلا ، دیفم ، خیش  ص 355 ; يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعا  یسربط ، [ 1 - ] 1
.نامه [ 2 - ] 2

)و مالـسلا هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  ماـما  لوا ، نسحلاوبا  زا  دوـصقم  هعیـش ، ناـیوار  حالطـصا  رد  ص 355 . ناـمه ، یـسربط ، [ 3 - ] 3
.دشاب یم  متشه  ماما  یناث  نسحلاوبا  زا  دوصقم 

.نامه [ 4 - ] 4
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ترضح رصاعم  يافلخ 

: زا دنترابع  نامز  بیترت  هب  هک  دوب  رصاعم  یسابع  يافلخ  زا  نت  دنچ  اب  دوخ  تماما  تدم  رد  يداه  ماما 

(1) (. 217227  ) نومأم ردارب  مصتعم ، . 1

(. 232 227  ) مصتعم رسپ  قثاو ، . 2

(. 248 232  ) قثاو ردارب  لکوتم ، . 3

(. هام  6  ) لکوتم رسپ  رصتنم ، . 4

(. 252 248  ) رصتنم يومع  رسپ  نیعتسم ، . 5

(. 255 252  ) لکوتم رگید  رسپ  ّزتعم ، . 6

.دش هدرپس  كاخ  هب  دوخ  هناخ  رد  دیسر و  تداهش  هب  دیدرگ و  مومسم  ریخا  هفیلخ  نامز  رد  يداه  ماما 

ماما رصع  یعامتجا  یسایس  عاضوا 

هراشا اه  یگژیو  نیا  زا  یخرب  هب  ًالیذ  دزاس  یم  ادـج  اه  هرود  رگید  زا  ار  نآ  هک  دراد  ییاه  یگژیو  یـسابع  تفـالخ  زا  هرود  نیا 
: مینک یم 

رد یلو  تشاد ، یلالج  تبیه و  دوخ  يارب  یـسابع ، هرود  رد  هچ  يوما و  هرود  رد  هچ  تفالخ ، تفـالخ : تمظع  تبیه و  لاوز  . 1
رصانع نیا  تسد  هب  ییوگ  نوچمه  تفالخ  تفر و  نیب  زا  نآ  تمظع  تفالخ ، هاگتسد  رب  ناگدرب  ناکرت و  طلست  رثا  رب  هرود  نیا 
عقومره لاح  نیعرد  یلو  دوب ، یتافیرـشت  ماقم  کـی  ًـالمع  هفیلخ  دـندرک و  یم  باـترپ  دنتـساوخ  یم  فرط  ره  هب  ار  نآ  هک  داـتفا 

رظن رطخ ، نآ  یبوکرـس  رد  تفالخ ، هاگتـسد  نادـنمراک  مومع  ناـیفارطا و  اـفلخ و  دـش ، یم  ساـسحا  ناـفلاخم  بناـج  زا  يرطخ 
.دنتشاد يدحاو 

رطاخ هب  هرود  نیا  رد  یسابع  يافلخ  نایرابرد : ینارسوه  ینارذگ و  شوخ  . 2

596 ص : 

.دهد یم  ناشن  ار  ماما  رصاعم  يافلخ  تموکح  نارود  زتنارپ ، لخاد  دادعا  [ 1 - ] 1
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قرغ تفالخ ، رابرد  دنتخادرپ و  یم  يراسگیمو  ینارذگ  شوخ  ینیشن و  بش  هب  درک ، یم  تموکح  تفالخ  هاگتسد  رب  هک  يألخ 
.تسا هدومن  طبض  ار  نانآ  يا  هناسفا  ياه  ینیشن  بش  رابخا  خیرات ، تاحفص  .دوب  هانگ  داسف و  رد 

، اه ینارذگـشوخ  اه و  یـشایع  رد  نآ  فرـص  لاملا و  تیب  تراغ  زین  روج و  ملظ و  یگماکدوخ : يرگدادیب و  ملظ و  شرتسگ  . 3
.دوب هدروآ  بل  هب  ار  مدرم  ناج 

هب تبسن  هعماج  رد  ترفن  داجیا  اب  هک  دوب  نیا  رب  یـسابع  تلود  شـشوک  خیرات ، زا  عطقم  نیا  رد  يولع : ياه  تضهن  شرتسگ  . 4
هنامحر یب  یبوکرـس  همانرب  دش ، یم  هدـهاشم  نایولع  تضهن  زا  یحبـش  نیرت  کچوک  عقومره  .دزاس  رام  رات و  ار  اه  نآ  نایولع ،

ار دوخ  دوب ، هتخاس  رارقرب  هک  یلرتنک  قانتخا و  مامت  اب  تفالخ  هاگتـسد  هک  دوب  نیا  زین  لمع  تدش  تلع  تشگ و  یم  زاغآ  نانآ 
.دوب كانمیب  تخس  اه  تضهن  عون  نیا  زا  دید و  یم  رادیاپان  لزلزتم و 

توعد دمحم » لآ  زا  يا  هدیزگرب  صخش   » يربهر هب  ار  مدرم  دنربن و  یمان  یسک  زا  هک  دوب  نیا  ینامز  عطقم  نیا  رد  نایولع  هویش 
دشاب و یم  تبظاوم  تبقارم و  تحت  ءاّرماس »  » یماظن ناگداپ  بلق  رد  نانآ ، موصعم  ماما  هک  دـندید  یم  تضهن  نارـس  اریز  دـننک ،

هعماج رب  راشف  ملظ و  شرتسگ  باتزاب  اه  بالقنا  اه و  تضهن  نیا  .ددرگ  یم  وا  تاـیح  هتـشر  عطق  هیاـم  نیعم ، صخـش  هب  توعد 
ات هک  رصتنم »  » تموکح نارود  رد  هنومن ; ناونع  هب  تشاد ، قانتخا  راشف و  نازیم  اب  یمیقتـسم  تبـسن  دوب و  رـصع  نآ  رد  یمالـسا 

تروص یمایق  دـش ، یمن  يولع  نادـناخ  نایعیـش و  ضرعتم  یـسک  وا  نامز  رد  دوب و  دـنم  هقالع  تماما  توبن و  نادـناخ  هب  يدـح 
.تفرگن

طسوت هدش و  ور  هب  ور  تسکش  اب  ًاعون  اه  مایق  نیا  .دنا  هدرک  طبض  مایق  دادعت 18  يرمق ، ات 270  لاس 219  هلصاف  رد  اهنت  خیراوت ،
.دنتشگ یم  بوکرس  یسابع  تموکح 

اه مایق  تسکش  للع 

هیکز سفن  دمحم  دیز و  مایق  نوماریپ  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  یناگدنز  رخآ  رد  هک  نانچ 
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زا درک و  وجوتسج  اه  تضهن  نیا  یهدنامرف  يربهر و  فعض  رد  دیاب  وس  کی  زا  ار  اه  مایق  اه و  تضهن  نیا  تسکش  للع  میتفگ ،
رد ییاه  یناماسبان  دندوبن و  یلماک  حیحـص و  همانرب  ياراد  ًاعون  اه  تضهن  ناربهر  .ناربهر  نیا  نارای  نارادفرط و  رد  رگید  يوس 

ناماما دییأت  دروم  ًالومعم  تهج  نیا  زا  تشادن و  یمالـسا  گنر  دصرد  دـص  اه  نآ  مایق  موس  يوس  زا  تشاد و  دوجو  اه  نآ  راک 
.دنتفرگ یمن  رارق  دوخ  نامز 

یلاع فادـها  يارب  گرم  دحرـس  اـت  هک  دـندوب  یعقاو  نایعیـش  صلخم و  یمدرم  اـه  ماـیق  نیا  نارادـفرط  ناراـی و  زا  یهورگ  هتبلا 
رد هکلب  دنتشادن ، ینشور  یمالسا  فادها  هک  دندوب  یناسک  نیزرابم  بلاغ  دوب و  مک  هتسد  نیا  دادعت  یلو  دندیگنج ، یم  یمالسا 

ساسحا تروص  رد  هورگ ، نیا  .دندوب  هدمآرب  عاضوا  رییغت  ددص  رد  هدـش و  تحاران  دـش ، یم  دراو  نانآ  رب  هک  یمتـس  ملظ و  رثا 
.دندش یم  هدنکارپ  وا  فارطا  زا  هتشاذگ ، اهنت  ار  دوخ  ربهر  گرم ، لامتحا  ای  تسکش و 

یمالسا دصرد  دص  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  ای  تفرگ ، یمن  رارق  ناماما  دییأت  دروم  اه  بالقنا  نیا  زا  يرایسب  رگا  دش ، هراشا  هک  نانچ 
هک دوـب  يروـط  اـه  نآ  يزیر  هماـنرب  یحارط و  اـی  دـش و  یم  هدـهاشم  ییاـه  فارحنا  ناـشناربهر  اـه و  نآ  فادـها  رد  دـندوبن و 

تماما و عیـشت و  ساسا  مایق ، تسکـش  تروص  رد  درک ، یم  دییأت  ار  اه  نآ  اراکـشآ  ماما  رگا  اذل  دوب ، ینیب  شیپ  لباق  ناشتـسکش 
.تفرگ یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  هعیش  ياهورین  یلصا  هتسه 

ماما یفخم  ياه  تیلاعف 

هدوب رصاعم  يداه  ماما  اب  رت  شیب  همه  زا  لکوتم  نانآ  نایم  زا  دهد ، یم  ناشن  یسابع  يافلخ  تموکح  تدم  لودج  هک  هنوگ  نآ 
: میهد یم  حیضوت  ًالیذ  ماما  ربارب  رد  ار  وا  يریگ  عضوم  ور  نیا  زا  تسا ;
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.دومن یم  مهتم  ار  نانآ  هراومه  دوب و  نامگدب  نانآ  هب  وا  .تشاد  یم  اور  رایـسب  تنوشخ  يراتفردب و  مشاه  ینب  هب  تبـسن  لکوتم 
یم نانآ  اب  يراتفردب  هب  قیوشت  ار  وا  دومن و  یم  تیاعس  لکوتم  دزن  مشاه  ینب  زا  هتسویپ  زین  ناقاخ » نب  ییحی  نب  هللادیبُع   » وا ریزو 

(1) .دوب هدوبر  سابع  ینب  يافلخ  یمامت  زا  ار  تقبس  يوگ  يولع  نادناخ  هب  فاحجا  تنوشخ و  رد  لکوتم  .درک 

هقالع ترضح  نآ  هب  یسک  هک  دش  یم  هاگآ  رگا  تشاد و  یبیجع  توادع  هنیک و  شنادناخ  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع هب  تبسن  لکوتم 
(2  ) .دناسر یم  لتق  هب  ار  وا  دوخ  درک و  یم  هرداصم  ار  وا  لام  تسا ، دنم 

يّرـس تروص  هب  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  لکوتم ، نامز  رد  هژیوهب  مالـسلا ،) هیلع  ) يداه ترـضح  هک  دوب  تاـظحالم  نیمه  ساـسا  رب 
هک تسا  يا  هثداح  انعم  نیا  دـیؤم  .درک  یم  تیاعر  ار  يراک  ناهنپ  هجرد  تیاهن  نایعیـش  اب  شیوخ  تابـسانم  رد  داد و  یم  ماجنا 

: دنا هدرک  لقن  نینچ  ناخروم  ار  نآ 

ضرع یتسین ؟ فرش  رسپ  وت  ایآ  دومرف : ماما  .متفر  یم  هار  هنیدم  رد  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  هارمه  دیوگ : یم  فرـش » نب  دمحم  »
نیا میهارهاش و  زا  رذـگ  لاح  رد  ام  : » دومرف تفرگ و  یـشیپ  نمرب  ماما  منک ، یـشسرپ  ترـضح  زا  متـساوخ  هاگ  نآ  .يرآ  مدرک :

(2) «! تسین بسانم  لاؤس  حرط  يارب  لحم ،

.دزاس یم  نشور  یبوخ  هب  ار  ماما  يرابجا  يراک  ناهنپ  نازیم  دهد و  یم  ناشن  ار  مکاح  ناقفخ  تدش  هثداح  نیا 

ریزگان دنتشاد ، تنوکس  کیدزن  رود و  نوگانوگ و  قطانم  اهرهش و  رد  هک  نایعیش  اب  طابترا  يرارقرب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما 
کی .درک  یم  تفایرد  يراک  ناهنپ  تیاهن  اب  ار  نانآ  فرط  زا  یلاـسرا  روذـن  ایادـه و  هوجو و  درک و  یم  تیاـعر  ار  شور  نیمه 

: تسا هدمآ  نینچ  لاجر  خیرات و  بتک  رد  دروخرب ، لیبق  نیا  زا  هنومن 

599 ص : 

ص 55. ج7 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا   . 2 ص 395 . نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  [ 1 - ] 1
ص 175. ج3 ، هّمغلا ، فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرأ ، ص 176 ; ج50 ، راونألاراحب ، یسلجم ، [ 2 - ] 2
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ایادـه و روذـن و  و  سمخ »  » لـماش هـک  نآ  فارطا  و  مـق »  » زا یلاوـما  دـننک : یم  لـقن  یحلط » دــمحم   » و یمق » دواد  نـب  دــمحم  »
هک داد  ربـخ  اـم  هب  دیـسر و  رد  ماـما  کـیپ  هار ، رد  .میدرک  یم  لـمح  ( مالـسلا هـیلع  ) يداـه نسحلاوـبا  ماـما  يارب  دوـب ، تارهاوـج 
هک نآ  ات  میتشاد  هگن  نانچمه  دوب ، نامدزن  هچ  نآ  میتشگزاب و  ام  .تسین  بسانم  لاوما  نیا  لیوحت  يارب  تیعقوم  اریز  میدرگزاـب ،
ام .مینک  هناور  وا  يوس  هب  نابراس  نودـب  ار  اه  نآو  مینک  راب  دوب ، هداتـسرف  هک  ینارتش  رب  ار  لاوما  داد  روتـسد  ماـما  یتدـم  زا  سپ 

، دیا هداتـسرف  هک  یلاوما  هب  دومرف : میدیـسر ، ماما  روضح  هب  هک  یتدم  زا  دـعب  .میداتـسرف  میدرک و  لمح  تیفیک  نیمه  هب  ار  لاوما 
(1) .تسا ظوفحم  لاح  نامه  هب  لاوما  ماما ، هناخ  رد  میدید  دیرگنب !

، تبقارم لرتنک و  ءاّرماس  رد  نوچ   ) ءاّرماس رد  ای  هداتفا  قافتا  هنیدـم  رد  ماـما  تماـقا  ناـمز  رد  ناـیرج  نیا  هک  تسین  نشور  هچرگ 
.دور یم  رامش  هب  تفالخ  رابرد  ناسوساج  دید  زا  رود  هنامرحم و  ياه  طابترا  زا  يزراب  هنومن  لاح ، ره  رد  اما  دوب ،) رتدیدش 

، درب یم  رس  هب  دیدش  تراظن  تحت  تیدودحم و  رد  یسابع  تموکح  فرط  زا  ترـضح  هک  ءارماس  هب  ماما  لاقتنا  زا  سپ  نینچمه 
شالت لاوما و  نآ  طبـض  تهج  ناقاخ  نب  حتف  هب  لکوتم  روتـسد  دوجو  اب  دش و  هداتـسرف  ترـضح  نآ  يارب  مق  زا  یلاوما  راب  کی 

(2) .دیسرن ییاج  هب  یسابع ، رابرد  یتینما  هاگتسد  شالت  تفرگ و  لیوحت  ار  نآ  هنابش  ماما  هنیمز ، نیا  رد  حتف 

تلاکو یطابترا  هکبش 

يرارقرب يارب  دـیدج  يرازبا  ات  تشاداو  ار  ناـنآ  دـندوب ، ور  هب  ور  نآ  اـب  نایـسابع  ناـمز  رد  هعیـش  ناـماما  هک  يا  ینارحب  طـئارش 
.دننک وجوتسج  دوخ  ناوریپ  اب  طابترا 

600 ص : 

ص 185. ج50 ، راونألاراحب ، یسلجم ، [ 1 - ] 1
ص 276. هثعبلا ، هسسؤم  یلامألا ، یسوط ، [ 2 - ] 2
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نیا یلصا  فده  .دوبن  ماما  طسوت  فلتخم  قطانم  رد  نارازگراک  ناگدنیامن و  نییعت  تلاکو و  یطابترا  هکبـش  زج  يزیچ  رازبا  نیا 
هب ماما  ییوگ  خـساپ  زین  ماما و  هب  نآ  لیوحت  الکو و  طسوت  فلتخم  قطانم  زا  ایادـه  روذـن و  تاکز ، سمخ ، يروآ  عمج  نامزاس 

دربشیپ رد  يرثؤم  دربراک  نامزاس  نیا  .دوب  ماما  لیکو  طسوت  نانآ  یسایس  هیجوت  نایعیش و  یتدیقع  یهقف و  تالکـشم  تالاؤس و 
.تشاد ناماما  دصاقم 

هک ار  ناگدـنیامن  نارازگراک و  نییعت  همانرب  دوب ، هتفرگ  رارق  يدـیدش  لرتنک  رظن و  تحت  ءاّرماس  رد  هک  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما 
درک و بوصنم  فلتخم  ياهرهـش  قطانم و  رد  یئالکو  ناگدـنیامن و  داد و  همادا  دوب ، هدرک  ارجا  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماما  شردـپ 

.درک یم  نیمأت  ار  هدش  دای  ياه  فده  هک  دروآ  دوجو  هب  گنهامه  هدش و  تیاده  یطابترا  نامزاس  کی  هلیسونیدب 

ماما يالکو )  ) نارازگراک هک  يوحن  هب  داد ، شیازفا  ار  الکو  یـسایس  یبهذـم  شقن  شناوریپ ، ماـما و  نیب  میقتـسم  ساـمت  نادـقف 
ياهدحاو رد  نایعیـش  یهدنامزاس  رد  ار  يا  هدنزرا  تایبرجت  جیردت ، هب  ماما  يالکو  .دنتفای  روما  شدرگ  رد  يرت  شیب  تیلوئـسم 

هب نوگاـنوگ  یحاون  ياـنبم  رب  ار  نایعیـش  ـالکو ، هک  دـهد  یم  ناـشن  ددـعتم  یخیراـت  ياـه  شرازگ  .دـندروآ  تسد  هب  هناگادـج 
: دندوب هدرک  میسقت  هورگراهچ 

و نادمه ، مق و  موس ، هیحان  .دوب  زاوها  هرـصب و  لماش  مود ، هیحان  .دش  یم  لماش  ار  هفوک )  ) قارع نئادـم و  دادـغب ، هیحان ، نیتسخن 
وا رظن  تحت  هک  دـش  یم  راذـگاو  لقتـسم  لیکو  کی  هب  هیحانره  .تفرگ  یم  رب  رد  ار  رـصم  نمی و  زاجح ، مراهچ ، هیحان  هرخـالاب 

تیریدم هب  مالسلا ) هیلع  ) يداه ترضح  ياه  لمعلاروتـسد  رد  ار  تلاکو  نامزاس  تامادقا  .دندش  یم  بوصنم  یلحم ، نارازگراک 
لیکو لـالب ،» نب  یلع   » هـب .ه ق ، لاس 232  رد  يا  هماـن  یط  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  لـقن  .درک  هدـهاشم  ناوت  یم  ناـمزاس ، نیا 

: تشون دادغب ) رد   ) دوخ یلحم 

601 ص : 
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راذگاو وا  هب  تهج  نادب  ار  تیلوئـسم  نیا  .مدرک  بوصنم  (1)« هبر دبع  نب  نیـسح  نب  یلع   » ياج هب  ار  دـشار ) نب   ) یلعوبا نم  »...
گرزب وت  هک  مناد  یم  .درادن  مدقت  وا  رب  سک  چـیه  هک  يوحن  هب  تسا ، رادروخرب  یفاک  دـح  هب  مزال  تیحالـص  زا  يو  هک  مدرک 

وا زا  تسا  مزال  لاح ، نیع  رد  .منک  هاگآ  عوضوم  نیا  زا  ار  وت  يا  هناگادـج  همان  یط  متـساوخ  تهج  نیمه  هب  یتسه ، دوخ  هیحاـن 
یهاگآ نانچ  نانآ  هب  نک و  شرافـس  راک  نیا  هب  زین  ار  ام  رگید  ناوریپ  .يراپـسب  يو  هب  ار  هدش  يروآ  عمج  هوجو  هدرک و  يوریپ 

(2) « . ...دهدب ماجنا  ار  دوخ  فئاظو  دناوتب  ات  دننک  يرای  ار  يو  هک  هد 

: تشون حون » نب  بویا   » مان هب  دوخ  يالکو  زا  یکی  هب  رگید  يا  همان  رد  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما 

یفئاظو هب  شیوخ  صاخ  هیحان  رد  دیفظوم  ود  ره  نک ، يراددوخ  یلعوبا »  » اب دروخرب  زا  نامرف  نیا  بجوم  هب  حون ! نب  بویا  يا  »
.دیهد ماجنا  نم  اب  هرواشم  هب  زاین  نودب  ار  دوخ  فئاظو  دیناوت  یم  تروص  نیارد  دینک ، لمع  هدش  راذگاو  امش  هدهع  رب  هک 

یـسک رگا  .هدن  ار  نم  اب  سامت  هزاجا  نانآ  زا  کی  چیه  ریذـپن ، نئادـم  دادـغب و  مدرم  زا  زیچ  چـیه  روتـسد  نیا  ساسارب  بویا ! يا 
.دتسرفب دوخ  هیحان  لیکو  هب  هدب  روتسد  وا  هب  دروآ ، وت  تیلوئسم  هزوح  زا  جراخ  زا  ار  یهوجو 

(3) «. ینک ارجا  ًانیع  مداد ، روتسد  بویاوبا  هب  ار  هچ  نآ  هک  منک  یم  شرافس  زین  وت  هب  یلعوبا ! يا 

«، دادغب  » رد دوخ  ناوریپ  هب  دشار » نب  یلع  وبا   » طسوت يا  همان  ماما  نینچمه 

602 ص : 

يو ياـج  هب  ار  یلعوـبا  يداـه ، ماـما  تشذـگرد و  هکم  رد  هن  تسیب و  تـسیود و  لاـس  رد  هبردـبع  نـب  نیـسح  نـب  یلع  [ 1 - ] 1
نب نیــسح  ماـن  هـب  صخــش  نـیا  زا  تاـیاور ، زا  یــضعب  رد  ثیدـح 984 .) ص 510 ، لاـجرلا ، هفرعم  راـیتخا  یـسوط ، ) تشاـمگ

هدنیامن هک  یـسک  دهد  یم  ناشن  هک  هدرک  هئارا  يدهاوش  يرتشوش  یقتدمحم  همالع  یلو  تسا ، هدش  دای  یلع ) ردپ  ینعی  ) هبردبع
(. ص 468 ج3 ، لاجرلا ، سوماق  ) شردپ هن  هدوب ، هبردبع  نب  نیسح  نب  یلع  هدوب ، يداه  ماما 

دیس رتکد  همجرت  مهدزاود ، ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  مساج ، نیـسح ، رتکد  ; 991 ثیدح ص 513 ، باتک ، نامه  یسوط ، [ 2 - ] 2
ص137. یهللا ، تیآ  یقتدمحم 

ص 138137. باتک ، نامه  مساج ، نیسح ، رتکد  ثیدح 992 ; ص 514 ، باتک ، نامه  یسوط ، [ 3 - ] 3

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 621 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_602_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_602_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_602_3
http://www.ghaemiyeh.com


: تشون نآ  یط  داتسرف و  نآ  فارطا  و  قارع ،» «، » نئادم »

نب نیـسح  هلزنم  هب  نم  دزن  وا  کنیا  مدـیزگرب و  دوخ  یلبق  يالکو  و  هبردـبع » نب  نیـسح   » ياـج هب  ار  دـشار » نب  یلع  وبا   » نم »...
هتـسیاش و يدرف  هک  ار  وا  دریگب و  ار  نم  هب  طوبرم  هوجو  ات  مداد  دـشار  نب  یلعوبا  هب  زین  ار  یلبق  يالکو  تارایتخا  .تسا  هبردـبع 
وا دزن  هوجو  تخادرپ  يارب  داب  امش  رب  ادخ  تمحر  هک  امش  .متشامگ  بصنم  نیدب  مدیزگرب و  امش  روما  هرادا  يارب  تسا ، بسانم 

ندرک كاپ  ادخ و  تعاطا  هب  .دـیزاس  جراخ  دوخ  ناهذا  زا  ار  وا  اب  تفلاخم  هشیدـنا  دـیزاس ، هریت  وا  اب  ار  دوخ  هطبار  ادابم  .دـیورب 
ات دیـشاب  راگزیهرپ  دیهد و  يرای  اوقت  يراکوکین و  هار  رد  ار  رگیدکی  .دینک  يراددوخ  رگیدکی  نوخ  نتخیر  زا  .دیباتـشب  ناتلاوما 
نم .دیـشاب  ناملـسم  هک  نآ  رگم  دیریمن  دینزب و  گنچ  ادخ  نامـسیر  هب  یگمه  .دـهد  رارق  شیوخ  تمحر  لومـشم  ار  امـش  ادـخ 
سپ مناد ، یم  دوخ  ربارب  رد  یناـمرفان  ار  وا  هب  تبـسن  یناـمرفان  مناد و  یم  مزـال  مدوـخ  زا  تعاـطا  نوـچمه  ار  وا  زا  يرادربناـمرف 

رد هچ  نآ  زا  وا  .دـشخب  یم  دوبهب  ار  امـش  عضو  دوخ  لضف  زا  دـهد و  یم  شاداپ  امـش  هب  دـنوادخ  هک  دیـشاب  یقاـب  هویـش  نیمهرب 
هب ار  همان  نیا  .میتسه  وا  هانپ  رد  امـش  ام و  .تسا  میحر  دنمتواخـس و  دوخ  ناگدنب  هب  تبـسن  میرک و  هدنـشخب و  دراد ، دوخ  هنازخ 

(1) « . تسا ادخ  هتسیاش  اهنت  رایسب  شیاتس  ساپس و  .متشون  دوخ  طخ 

تیلاعف شرازگ  .دوب  دادغب ،»  » فارطا ياُرق  زا  اینیمه ،»  » لهاو مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما  ناگدـنیامن  زا  رگید  یکی  رفعج ،» نب  یلع  »
هب دـش و  دازآ  نادـنز ، ینالوط  نارود  ندـنارذگ  زا  سپ  وا  .درک  ینادـنز  تشادزاب و  ار  وا  لکوتم  دوب ، هدیـسر  لکوتم  هب  وا  ياه 

(2) .دیزگ تماقا  رهش  نآ  رد  دش و  هکم  راپسهر  يداه  ماما  روتسد 

603 ص : 

همجرت یبتکم ، ياه  شبنج  هعیـش و  ناماما  یقتدـمحم ، یـسردم ، ثیدـح ; نامه  ص 513 514 ، باتک ، ناـمه  یـسوط ، [ 1 - ] 1
ص 323. ریژآ ، اضر  دیمح 

ماما هریـس  شخب  رد  ادخ  تساوخ  هب  ص 233 . هیصولا ، تابثا  يدوعـسم ، ثیدح 1129 ; ص607 ، باتک ، نامه  یـسوط ، [ 2 - ] 2
.تفگ میهاوخ  نخس  هکم  رد  رفعج  نب  یلع  تیلاعف  زا  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع
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: تشون وا  هب  يا  همان  یط  يداه  ترضح  .درب  مان  ینادمه » دمحم  نب  میهاربا   » زا دیاب  نینچمه  يداه  ماما  ناگدنیامن  رامش  رد 

«. ...دهد رارق  ام  هارمه  ترخآو  ایند  رد  ار  نانآ  دشاب و  یضار  ام  نایعیش  زا  دیامرف و  لوبق  وت  زا  ادخ  دیسر ، یلاسرا  هوجو  »

هدوب فظوم  رگید  فئاظو  زا  ریغ  ًالامتحا  هتـشاد و  یلام  تیلوئـسم  ماـما  فرط  زا  میهاربا  هک  دـهد  یم  ناـشن  ینـشور  هب  هماـن  نیا 
: تشون يو  تیعقوم  دییأت  اه و  تیلاعف  زا  ریدقت  رد  همان ، نیا  همادا  رد  ماما  .دتسرفب  ماما  دزن  ار  نایعیش  زا  هدش  يروآ  عمج  هوجو 

يو هب  شیوخ  دزن  ار  وت  تیعقوم  دنکن و  تفلاخم  وت  اب  دوشن و  وت  ضرعتم  هک  مدرک  شرافس  وا  هب  متشون و   (1)« رضن  » هب يا  همان  »
دیکأت نانآ  هب  هتشون و  يا  همان  نادمه  رد  دوخ  نارادتـسود  هب  نینچمه  .مداد  روتـسد  ار  نیمه  ًانیع  زین   (2)« بویا  » هب .مدرک  مالعا 

(3) «. میرادن هیحان  نآرد  یلیکو  وت  زج  ام  : » هک مدومن  يروآدای  دنیامن و  يوریپ  وت  زا  هک  مدرک 

ِیماظن مادختـسا  بذـج و  اب  لکوتم  .دوب  نایامن  یـسابع ، لـکوتم  تموکح  ناـمز  رد  هژیوهب  تلاـکو ، ناـمزاس  شقن  لاـح  ره  رد 
ینیمزریز هتفای  نامزاس  ياه  تیلاـعف  دـهدب و  ار  دوخ  ناـفلاخم  راـک  بیترت  اـت  دیـشوک  یم  دنتـشاد ، يولع  دـض  شنیب  هک  يدارفا 

همانرب نیا  دز و  نایعیـش  يریگتـسد  تشادزاب و  تهج  یماظن  تایلمع  هتـشر  کی  هب  تسد  وا  .دزاس  دوبان  ار  هیماما ، هژیوهب  نایولع 
هجنکـش ریز  قارع  طاقن  ریاس  هفوک و  نئادـم ، دادـغب ، رد  ماما  يـالکو  زا  یـضعب  هک  يروط  هب  داد ، همادا  تدـش  تنوشخ و  اـب  ار 

تامادقا نیا  . (4) دنداتفا نادنز  هب  رگید  يا  هدع  دنتشذگرد و 

604 ص : 

(. ص 271 ج3 ، لاقملا ، حیقنت   ) ینادمه دمحم  نب  رضن  [ 1 - ] 1
(. ص 242 ج2 ، لاجرلا ، سوماق   ) جارد نب  حون  نب  بویا  [ 2 - ] 2

ثیدح 1136. ص 611 612 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  یسوط ، [ 3 - ] 3
ماما تبیغ  یسایس ; خیرات  مساج ، نیسح ، رتکد  ثیدح 1122 و 1129 و 1130 ;)  ) ص 603 و607 باتک ، نامه  یسوط ، [ 4 - ] 4

ص 212. هبیغلا ، باتک  یسوط ، ص 83 ; یهللا ، تیآ  یقتدمحم  دیس  رتکد  همجرت  مهدزاود ،
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نانچمه ار  هکبش  نیا  شیوخ ، هتخپ  شالت  اب  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ترـضح  اما  درک ، دراو  تلاکو  هکبـش  رکیپ  رب  يّدج  ياه  همطل 
.تشاد هگن  رمثرپ  لاعف و 

ءاّرماس هب  هنیدم  زا  ماما  لاقتنا 

هلیـسو ره  هب  دوب  ددـص  رد  درک و  یم  هدافتـسا  دوخ  دـیلپ  ناکاین  شور  زا  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماـما  نتفرگ  رظن  ریز  يارب  لـکوتم 
زا وا  میدـید : نیا  زا  شیپ  ماما  ياه  تیلاـعف  لرتنک  دروم  رد  ار  نومأـم  شور  .دـنک  تحار  ترـضح  فرط  زا  ار  دوخ  رکف  نکمم ،

دزاس و رارقرب  ماما  هناخ  نورد  رد  یتح  ار  روسناس  لرتنک و  تسناوت  درک ، رارقرب  مالسلا ) هیلع  ) داوج ترضح  اب  هک  یتلـصو  قیرط 
« يداه  » ماما ینیشناج  و  مالسلا ) هیلع  ) داوج ماما  تداهش  زا  سپ  .دشاب  هتـشاد  رظن  ریز  ار  ترـضح  ياه  تاقالم  اه و  تکرح  مامت 
هب هفیلخ  درک و  یم  تماقا  هنیدم  رد  ماما  رگا  اریز  دوب ، نشور  ًالماک  تقو  هفیلخ  رب  يا  هشقن  نینچ  يارجا  ترورـض  ردپ ، ياج  هب 

یـشرازگ نیرت  کچوک  هک  دوب  اـج  نیا  .تشاد  یم  رب  رد  يدـج  رطخ  وا  هنارباـج  تموکح  يارب  ًاـعطق  تشاد ، یمن  یـسرتسد  وا 
هب ار  هفیلخ  هنیدـم ، رادـنامرف  همان  هک  نانچ  دزاس ، یلمع  ار  دوخ  هشقن  هک  تشاد  یم  نآ  رب  ار  هفیلخ  ماـما ، یلاـمتحا  رطخ  هراـبرد 

: هک نیا  حیضوت  .تشگ  ارماس  هب  ماما  لاقتنا  هب  رجنم  تخاس و  نارگن  تدش 

تخاس و نارگن  ماما  یـسایس  ياه  تیلاعف  زا  تدش  هب  ار  هفیلخ  يا  همان  یط  هنیدـم ، تقو  رادـنامرف  یمـشاه ،» دـمحم  نب  هللادـبع  »
ياهاعدا لکوتم  يارب  يا  همان  لاسرا  اب  ترضح  یلو  ، (1) درک حیرشت  لکوتم  يارب  ار  ترضح  نآ  یعامتجا  هاگیاپ 

605 ص : 

، يدوعـسم لقن  قبط  دمحم ، نب  هللادـبع  رب  هوالع  ص 333 . داشرإلا ، دیفم ، خیـش  ص 200 ; ج50 ، راونألاراحب ، یـسلجم ، [ 1 - ] 1
هب یجایتحا  رگا  تشون : لـکوتم  هب  اـهراب  دوب ، هنیدـم ) هکم و   ) نیمرح رد  زاـمن  هماـقا  رب  تراـظن  لوئـسم  هک  زین  یـسابع ،» هحیرب  »
وا هب  هوـبنا  یهورگ  دـنک و  یم  توـعد  دوـخ  يوـس  هـب  ار  مدرم  وا  اریز  نـک ، جارخا  اـج  نآ  زا  ار  دـمحم  نـب  یلع  يراد ، نـیمرح 

(. ص 225 هیصولا ، تابثا   ) دنا هدیورگ 
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.درک تیاکش  لکوتم  هب  وا  زا  درک و  در  ار  هللادبع » »

رانکرب راک  زا  ار  دمحم » نب  هللادبع   » فرط کی  زا  ولهپ ، ود  هنارّوزم و  تکرح  کی  اب  ناهج ، نارادم  تسایـس  بلغا  دننام  لکوتم 
هب تبسن  ار  لکوتم  هقالع  رهاظ ، بسحرب  هک  دسیونب  ترضح  هب  يا  همان  داد  روتسد  شیوخ  رابرد  بتاک  هب  رگید  فرط  زا  درک و 

اهراشف و هچ  لکوتم  هک  دید  میهاوخ  ًادـعب  دوب و  ترـضح  هنامرتحم ! بلج  روتـسد  عقاو  رد  یلو  درک ، یم  نایب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
: دوب نومضم  نیدب  همان  .تخاس  مهارف  ( مالسلا هیلع  ) ماما يارب  یتاقییضت 

ار امش  تبارق  تبسن و  يراوگرزب و  تیصخش ، دسانش ، یم  بوخ  ار  امش  نینمؤملاریما  دنوادخ ، يانث  دمح و  زا  سپ  ادخ ; مان  هب  »
روتسد نونکا  .تسا  امش  دنوادخ و  يدونشخ  تیاضر و  بلج  وا  فده  اهنت  ،و  دنک یم  تیاعر  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  اب 

هدش امـش  هب  تناها  فالخ و  بکترم  هک  دمحم ،» نب  هللادبع  ، » رهـش هعمج  ماما  گنج و  هدنامرف  امـش  تساوخرد  قبط  هک  دـنداد 
امـش میظعت  میرکت و  رد  هدوب  عیطم  امـش  رما  ربارب  رد  دراد  روتـسد  وا  .دوش  بوصنم  لضف » نب  دـمحم   » وا ياج  هب  رانکرب و  تسا ،

.دیوج برقت  لکوتم )  ) نینمؤملاریما وا و  لوسر  ادخ و  هب  هلیسونادب  ات  دروآ  لمع  هب  ار  ششوک  یعس و  تیاهن 

یم دیراد ، هقالع  نآ  هب  دیشاب و  هفیلخ  ترایز  هب  لیام  رگا  دریگ ، تروص  يدهع  دیدجت  ات  تسا ، امش  رادید  قاتشم  نینمؤملاریما 
.دییامن فقوت  دیتساوخ  اجره  تسا ، ناتدوخ  رایتخا  هب  رفس  همانرب  .دینک  تکرح  نادنم  هقالع  ناتسود و  هداوناخ و  قافتا  هب  دیناوت 

دهاوخ رختفم  امـش  يرازگ  تمدـخ  هب  دوب و  دـهاوخ  باکر  مزـالم  همثره ،» نب  ییحی  ، » هفیلخ رازگ  تمدـخ  لـیامت ، تروص  رد 
(1) .هتاکرب هّللا و  همحرو  مکیلع  مالسلاو  .میدنم  هقالع  امش  هب  ًادیدش  ام  دیمرتحم و  ام  دزن  امش  اریز  دش ،

هب نتفر  زج  يا  هراچ  یلو  دوب ، هاگآ  لکوتم  تین  ءوس  زا  ماما  دیدرت  نودب 

606 ص : 

یلع یلبرأ ، ص 333 ; داشرإلا ، دیفم ، خیش  ص 501 ; ج1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، ص 200 ; ج50 ، باتک ، نامه  یسلجم ، [ 1 - ] 1
ص 172. ج3 ، هّمغلا ، فشک  یسیع ، نب 
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رت شیب  کیرحت  ثعاب  دـش و  یم  ناگدـننک  تیاعـس  راتفگ  دـییأت  رد  يدنـس  لکوتم ، توعد  ندرکن  لوبق  اریز  تشادـن ، ءاّرماـس 
نیا لیلد  .دنک  مهارف  ترضح  يارب  ار  یناوارف  تالکشم  تاقییضت و  هک  داد  یم  وا  تسد  هب  يرت  شیب  هناهب  دیدرگ و  یم  لکوتم 

ارم : » دومرف یم  ءاّرماس  رد  اهدعب  ماما  هک  تسا  یتالمج  دومن ، مادقا  رفـس  نیا  هب  راچان  هب  دوب و  هاگآ  لکوتم  موش  تین  زا  ماما  هک 
(1) «. دندروآ ءارّماس  هب  هارکا  اب  هنیدم  زا 

(2) .دیدرگ ءاّرماس  مزاع  همثره » نب  ییحی   » هارمه ریزگان  تشاد و  تفایرد  ار  توعد  همان  ماما  لاحره ، رد 

لکوتم نامیخژد  هدنامرف  شرازگ 

ار دوخ  تیرومأم  يارجام  دـیامن ، بلج  ءاّرماس  هب  هنیدـم  زا  ار  مالـسلا ) هیلع  ) يداـه ماـما  تشاد  تیرومأـم  هک  همثره ،» نب  ییحی  »
: دهد یم  حرش  نینچ 

، وا بلج  نایرج  زا  هنیدـم  مدرم  ندـش  هاگآ  وا و  هناخ  هب  نم  دورو  زا  سپ  .متفر  یقنلا ) « ) یلع  » لزنم غارـس  هب  مدـش ، هنیدـم  دراو 
.مدوب هدیدن  ار  نآ  دننام  زور  نآ  ات  هک  دندروآرب  نویش  دایرف و  نانچ  دمآ و  دوجو  هب  رهش  رد  یبیجع  یتحاران  بارطضا و 

چیه متفگ : مزاس ، مارآ  ار  نانآ  هک  مدرک  شالت  دنگوس  مسق و  اب  اًءادتبا 

607 ص : 

ص 129. باتک ، نامه  یسلجم ، [ 1 - ] 1
تماقا نوچ   ) تسا هدوب  لاس 234  رد  ءارماس  هب  ماما  راضحا  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  باـتک  رد  بوشآرهـش  نبا  لـقن  هب  اـنب  [ 2 - ] 2

لاس 234 اب  فداصم  ءاّرماس ، هب  ماما  لاقتنا  ًاعبط  هک  دـناد  یم  لاس 254  رد  ار  ترـضح  نآ  تافو  و  لاس ، تسیب  ار ، ارماس  رد  ماما 
رد ینیلک  تیاور  یلو  تشون ، ماما  هب  لاس 243  رد  ار  همان  لکوتم  دسیون : یم  ص 333 )  ) داشرا رد  دیفم  خیش  موحرم  و  دوش ) یم 

تسا هدش  ذخا  همثره » نب  ییحی   » زا نایعیـش  زا  یکی  طسوت  لکوتم ، همان  زا  يا  هخـسن  لاس 243  رد  هک  دـهد  یم  ناشن  هنیمز  نیا 
یسایس تهج  زا  .تختیاپ  هب  ماما  راضحا  خیرات  هن  تسا  هدوب  هخسن  نآ  ذخا  خیرات  هدش ، دای  لاس  نیاربانب  ص 501 ) ج1 ، یفاک ، )

رظن هب  دیعب  هدوب ، لاس 232  رد  لکوتم  تفالخ  زاغآ  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  اریز  دـسر ، یم  رظن  هب  رتراوتـسا  بوشآرهـش  نبا  رظن  زین 
.دریگب هدیدان  ار  نآ  ای  دنامب ، لفاغ  ماما  ياه  تیلاعف  زا  لاس ، هدزای  تدم  وا  هک  دسر  یم 
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رد .مدش  نآ  هیثاثا  هناخ و  يوجوتـسج  دـیدزاب و  لوغـشم  هاگ  نآ  .متـسین  وا  رازآ  تیذا و  رومأم  نم  تسین و  راک  رد  یئوس  دـصق 
تمدخ دوخ  دندرک و  جراخ  لزنم  زا  ار  وا  رومأم ، رفن  دنچ  .متفاین  يرگید  زیچ  اعد  باتک  نآرق و  يدادعت  زج  وا  صوصخم  قاطا 

.متشگ راد  هدهع  ءاّرماس  رهش  ات  لزنم  زا  ار  وا  يرازگ 

اقآ نیا  ییحی ! تفگ : نم  هب  يو  .مدش  ور  هب  ور  دادغب ، رادـنامرف  يرهاط ،» میهاربا  نب  قاحـسا   » اب اًءادـتبا  دادـغب »  » هب دورو  زا  سپ 
هللا یلـص  ) ادـخ لوسر  وت ، نمـشد  هاوخنوخ و  هک  نادـب  ییامن  بیغرت  کیرحت و  وا  نتـشک  رد  ار  لکوتم  رگا  تسا ، ربمایپ  دـنزرف 

.دوب دهاوخ  هلآو ) هیلع 

.منزب تسد  يراک  نینچ  هب  هک  ما  هدیدن  وا  زا  يرگید  زیچ  یبوخ  یکین و  زج  لاح  هب  ات  مسق ، ادخ  هب  متفگ : خساپ  رد 

هب زین  وا  مدرک ، لقن   (1)« یکرت فیـصو   » يارب ار  نایرج  ءاّرماس  رهـش  هب  دورو  زا  سپ  و  مدرک ) تکرح  ءاّرماس  يوس  هب  هاـگ  نآ  )
مدرک بجعت  یکرت  فیصو  میهاربا و  نب  قاحسا  نانخس  زا  دوب ! یهاوخوت  نآ  لوئسم  دوش ، مک  وا  رـس  زا  وم  کی  رگا  تفگ : نم 

(2) .تسا لئاق  مارتحا  وا  يارب  زین  لکوتم  مدید  مدناسر ، وا  عالطا  هب  ار  رفس  شرازگ  لکوتم ، اب  رادید  رابرد و  هب  دورو  زا  سپ  و 

ارماس هب  ماما  دورو 

هب هک  یتسپ  لحم  رد  ار  ترـضح  تسین ! هدامآ  ماما  تماقا  لحم  زونه  هک  نیا  هناهب  هب  ءاّرماس  هب  دورو  زور  لـکوتم »  » روتـسد قبط 
هب اج  نآ  رد  ار  زور  نآ  ترضح  دندرک و  دراو  دوب ، فورعم  نادنمتسم ) نایادگ و  يارس  ناوراک  « ) کیلاعصلا ناخ  »

608 ص : 

.دوب لکوتم  نامز  ذوفن  اب  نایرابرد  زا  فیصو  [ 1 - ] 1
یمدرم هاگیاپ  هنیدم ، هب  وا  دورو  دروم  رد  همثره » نب  ییحی   » نانخس زا  ص 359 360 . صاوخلا ، هرکذت  يزوج ، نبا  طبس  [ 2 - ] 2

مدرم نایم  رد  هزادنا  هچ  ات  ماما  هک  دوش  یم  هدافتسا  زین  فیصو  میهاربا و  نب  قاحسإ  تاراهظا  زا  .ددرگ  یم  نشور  یبوخ  هب  ماما 
.تسا هتشاد  تیبوبحم  نایرابرد  یّتح  و 
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(1)! دوب ترضح  هنابآم  تاملپید  هنایذوم و  ریقحت  راک  نیا  زا  فده  هتبلا  .درب  رس 

(2) .تفای رارقتسا  اج  نآ  رد  هک  دندرک  نّیعم  ماما  تنوکس  يارب  یلزنم  دعب ، زور 

ماما هک  دوب  يروط  لحم  تیعقوم  اریز  درب ، یم  رـس  هب  ینادـنز  کـی  دـننامه  تقیقح  رد  یلو  دوب ، دازآ  ًارهاـظ  رهـش  نیا  رد  ماـما 
.دیدرگ یم  لرتنک  هفیلخ  نارومأم  طسوت  ترضح  ياه  تاقالم  اهدمآ و  تفر و  دوب و  رظن  تحت  هراومه 

، دناد یم  بیغ  ملع  یصخش  رگا  تفگ : یم  ءاّرماس  هب  ماما  يرابجا  لاقتنا  هب  هراشا  اب  عوشیتخب ،»  » درگاش یحیسم و  بیبط  دادزی ،» »
رد ار  دوخ  تموکح  يو  دوجو  اـب  اریز  دـننک ، يریگولج  وا  يوـس  هب  مدرم  شیارگ  زا  اـت  دـنا  هدروآ  اـج  نیا  هب  ار  وا  .تسوا  اـهنت 

(3) .دننیب یم  رطخ 

.دیمهف ترضح  تنوکس  لحم  باختنا  زا  ناوت  یم  ار  مدرم  نایم  رد  ماما  يونعم  ذوفن  زا  لکوتم  تشحو  سرت و 

نارای و دیـسرت  یم  تسناد و  یم  يدـج  يرطخ  دوخ  تموکح  يارب  ار  ترـضح  دوجو  مهزاب  اه  تبقارم  نیا  همه  اب  لکوتم  يراب 
حالـس لوپ و  راک ، نیا  تهج  يزاس  هنیمز  يارب  دـننک و  حرط  يا  هشقن  شروش  مایق و  يارب  هتفرگ  سامت  وا  اب  هنایفخم  ماما  ناوریپ 

.دنهد شزومآ  ار  يدارفا  هدرک  يروآ  عمج 

یم روتسد  راب  کی  تقو  دنچره  لکوتم  اذل  دنتـشاد ، یم  رذحرب  شنارای  ماما و  شروش  لامتحا  زا  ار  وا  یهاگ  مه  هفیلخ  نایفارطا 
دوب نارگن  زاب  وا  اما  دنتـشگ ، یمرب  یلاـخ  تسد  اـب  راـبره  نارومأـم  هک  نآ  اـب  دریگ و  رارق  یـسرزاب  دروم  تقد  هب  ماـما  هناـخ  داد 

: مینک یم  هراشا  دراوم  نیا  زا  هنومن  کی  هب  .درک  یم  رطخ  ساسحاو 

609 ص : 

هب ءاّرماس  هب  ماما  دورو  زور  دیوگ : یم  يو  .دوبن  هدیـشوپ  دیعـس » نب  حلاص   » دنام یهاگآ  دارفا  مشچ  زا  انعم  نیا  هک  نانچ  [ 1 - ] 1
يارس ناوراک  نیا  رد  ار  امش  نیمه  يارب  دننک و  یم  شالت  امـش  رون  نتخاس  شوماخ  يارب  هتـسویپ  اه  نیا  مدرک : ضرع  ترـضح 

(. ص 173 ج3 ، هّمغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  ص 334 ; داشرإلا ، دیفم ، خیش  !... ) دنا هدروآ  دورف  رقحم  تسپ و 
ص 334. داشرإلا ، دیفم ، خیش  [ 2 - ] 2

ص 161. ج50 ، باتک ، نامه  یسلجم ، [ 3 - ] 3
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! دزیر یم  مهرد  بارش  مزب 

وا نایعیش  زا  هک  تسا  يرگید  يایشا  اه و  هتشون  هحلسا و  وا  لزنم  رد  هک  دندرک  تیاعس  لکوتم  دزن  يداه  ماما  زا  مهزاب  راب ، کی 
هناخ هب  هنابـش  نانآ  داتـسرف و  ترـضح  نآ  لزنم  هب  ار  یهورگ  لکوتم  .دراد  ار  تلود  ّدضرب  شروش  مزع  وا  هدیـسر و  وا  هب  مق  رد 

نیمـشپ هماج  هتـسب و  دوخ  يور  هب  رد  هک  دندید  اهنت  یقاطا  رد  ار  ماما  هاگ  نآ  دـندرواین ، تسد  هب  يزیچ  یلو  دـندرب ، موجه  ماما 
.تسا لوغشم  نآرق  توالت  ادخ و  تدابع  هب  هتسشن و  هسام  نش و  زا  شورفم  ینیمزرب  دراد و  نترب 

.دناوخ یم  نآرق  هک  میدید  هلبق  هب  ور  ار  وا  میتفاین و  يزیچ  شا  هناخ  رد  دنتفگ : وا  هب  دندرب و  لکوتم  دزن  لاح  نامه  اب  ار  ماما 

ماج دـناشن و  دوخ  رانک  رد  درک و  مارتحا  ار  ترـضح  رایتخا  یب  تفرگ و  ارف  ار  وا  ماما  تبیه  تمظع و  دـید ، ار  ماما  نوچ  لکوتم 
يزیچ نینچ  اـب  نم  نوخو  تشوـگ  تفگ : درک و  داـی  دـنگوس  ماـما  درک ! فراـعت  ترـضح  نآ  هب  تشاد ، تسد  رد  هک  ار  یبارش 

! ناوخب يرعش  تفگ : تشادرب و  تسد  وا  راد ! فاعم  ارم  تسا ، هدشن  هتخیمآ 

.مراد ظفح  زا  مک  رعش  نم  دومرف : ماما 

! یناوخب دیاب  تفگ :

: تسا نینچ  نآ  همجرت  هک  دناوخ  يراعشا  ماما 

یم يرادـساپ  نانآ  زا  دـنمورین  نادرم  هک  یلاـح  رد  دـندروآ  زور  هب  ار  بش  اـهراسهوک  هلق  رب  ردـتقم ) راوخناـهج و  ناراد  ماـمز  )
.دنناهرب گرم ) رطخ  زا   ) ار نانآ  دنتسناوتن  اه  هلق  یلو  دندرک ،

لزنم و هچ  دـنداد ; ناـشیاج  اـهروگ )  ) اـه لادوگ  رد  دـندش و  هدیـشک  ریز  هب  نما  ياـه  هاـگیاج  زا  تزع  اـه  تدـم  زا  سپ  ناـنآ 
! يدنسپان هاگمارآ 

؟ رخاف ياه  سابل  اه و  جات  اه و  تخت  نآ  تساجک  دروآ : رب  دایرف  يرگدایرف  دندش ، هدرپس  كاخ  هب  هک  نآ  زا  سپ 

610 ص : 
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؟) دنتشاد نابرد  هدرپ و  هاگراب و   ) دنتخیوآ یم  اه  هدرپ  ناشمارتحا  هب  هک  هتفای  شرورپ  تمعن  زان و  رد  ياه  هرهچ  نآ  تساجک 

! دنزیتس یم  مه  اب  اه  هرهچ  نآ  ندروخ  رس  رب  اه  مرک  نونکا  داد : خساپ  نانآ  ياج  هب  روگ 

ياه مرک  تارشح و  كاروخ  دوخ  دندوب ، زیچ  همه  هدنروخ  هک  نانآ  زورما  یلو  دندیماشآ ، دندروخ و  ایند  رد  يزارد  تدم  نانآ 
! دنا هدش  روگ 

كرت ار  اه  هداوناخ  اه و  هناخ  نیا  یتدـم ، زا  سپ  ماجنارـس  یلو  دـنک ، ظفح  راگزور  دـنزگ  زا  ار  نانآ  ات  دـنتخاس  ییاه  هناخ  هچ 
! دنتفاتش روگ  هناخ  هب  هتفگ 

! دنتشاذگاو دوخ  نانمشد  يارب  ار  اه  نآ  دنتفر و  هتفگ  كرت  ار  اه  نآ  همه  یلو  دندرک ، رابنا  يرئاخذ  لاوما و  هچ 

(1)! دنتفاتش کیرات  ياهروگ  يوس  هب  اه  نآ  نانکاس  دش و  لیدبت  اه  هناریو  هب  نانآ  دابآ  ياه  خاک  اه و  هناخ 

روتسد لکوتم  .دنتسیرگ  زین  نایـسلجم  رگید  .دش  رت  شـشیر  هک  نانچ  تسیرگ ، یتخـس  هب  لکوتم  هک  دوب  نادنچ  ماما  مالک  ریثأت 
(2)! دنادرگزاب لزنم  هب  مارتحا  اب  ار  ترضح  نآ  درک و  میدقت  ماما  هب  مهرد  رازهراهچ  دننک و  عمج  ار  بارش  طاسب  داد 

611 ص : 

ای ًارفح  اوعدواف  مهلقاعم ***  نع  ّزع  دـعب  اولزنتـساو  للقلا  مهتنغا  امف  لاجرلا  بلُغ  مهـسرحت ***  لابجلا  لـُلق  یلع  اوتاـب  [ 1 - ] 1
اهنود نم  همعنم ***  تناک  یّتلا  هوجولا  نیا  للحلاو ؟ ناـجیتلاو  هّرـسألا  نیأ  اوربق ***  اـم  دـعب  نم  خراـص  مهاداـن  اولزن  اـم  سئب 
اوبرـش امو  ًارهد  اولکا  املاط  دـق  لتتقی  دودـلا  اهیلع  هوجولا  کلت  مهل ***  ءاس  نیح  مهنع  ربقلا  حـصفاف  للکلاو ؟ راتـسألا  برـضت 

لاومألا اوزنک  املاطو  اولقتناو  نیلهألاو  رودلا  اوقرافف  مهنـصحتل ***  ًارود  اورّمع  املاطو  اولکُأ  دق  لکألا  لوط  دعب  اوحبـصاف  *** 
اولحر دق  ثادجالا  یلإ  اهونکاسو  هلّطعم ***  ًارفق  مهلزانم  تحضا  اولحتراو  ءادعألا  یلع  اهوفلخف  اورخّداو *** 

نبا ص 361 ; صاوخلا ، هرکذت  يزوج ، نبا  طبس  ص 166 ; راصبألارون ، یجنلبش ، ص 11 ; ج4 ، بهذلا ، جورم  يدوعسم ، [ 2 - ] 2
رد ص 232 . ج1 ، هفالخلا ، ملاعم  یف  هفانألا  رثآم  يدنشقلق ، ص 272 ; ج3 ، سابع ، ناسحا  رتکد  قیقحت : نایعألا ، تایفو  ناـکلخ ،

.دراد دوجو  توافت  یکدنا  نآ  تالمج  تایبا و  دادعت  رد  یخیرات ، عبانم 
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ماما هک  نآ  اب  دوب و  ترـضح  نآ  تیذا  رازآ و  ددص  رد  هراومه  تشاد و  لد  رد  ماما  زا  یبیجع  هنیک  لکوتملکوتم  نادـنز  رد  ماما 
یتدم داد  روتـسد  ءاّرماس  هب  هنیدـم  زا  ماما  راضحا  زا  سپ  لاح  نیا  اب  درب ، یم  رـس  هب  ینادـنز  کی  دـننامه  تقیقح  رد  ءاّرماس  رد 

.دننک ینادنز  ار  ترضح 

« یفاّرز  » .موش ای  وج  وا  لاح  زا  ات  متفر  دندروآ ، ءاّرماس  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  هک  یماگنه  دیوگ : یم  فلد » یبا  نب  رقص  »
؟ يا هدمآ  راک  هچ  يارب  دیسرپ : .مدش  دراو  .موش  دراو  داد  روتسد  دید و  ارم  لکوتم  نابرد 

.تسا ریخ  متفگ :

یکانرطخ راک  نینچ  هب  هک   ) مدرک هابتشا  متفگ : دوخاب  متفر و  ورف  هشیدنا  رد  تخـس  مدش و  ناساره  یلو  متـسشن ، نیـشنب ! تفگ :
(. مدمآ ماما  رادید  يارب  مدرک و  مادقا 

؟ يا هدمآ  هچ  يارب  يراد و  راک  هچ  تفگ : دش ، تولخ  نوچ  درک و  صخرم  ار  اه  نآ  داد و  ماجنا  ار  مدرم  راک  یفارز » »

.يریخ راک  يارب  متفگ :

! تسا هفیلخ  نم  يالوم  تسیک ؟ نم  يالوم  متفگ : يریگب ، ربخ  دوخ  يالوم  لاح  زا  يا  هدمآ  ایوگ  تفگ :

.مناد یم  ماما  ار  وا  متسه و  وت  داقتعا  رب  زین  نم  هک  سرتن  تسا ، قحرب  وت  يالوم  وش ، تکاس  تفگ :

.يرآ متفگ : ینیبب ؟ ار  وا  یهاوخ  یم  ایآ  تفگ : هاگ  نآ  .متفگ  ساپس  ار  ادخ  نم 

یقاتا هب  ار  نیا  تفگ : شمالغ  هب  نم ، هب  هراشا  اب  تفر ، نوریب  يو  نوچ  .دور  نوریب  ناسر ) همان   ) یچتـسپ ات  نیـشنب  يردق  تفگ :
.درگرب راذگاو و  وا  دزن  ربب و  تسا ، ینادنز  نآ  رد  يولع  نآ  هک 

…

رد هتسشن و  يریصح  يور  مدید  ار  ترضح  مدیسر ، ماما  تمدخ  هب  نوچ 

612 ص : 
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؟ يا هدمآ  هچ  يارب  دیسرپ : متسشن ! نیشنب ! دومرف : .مدرک  مالس  دراد ، رارق  يا  هدش  رفح  ربق  شربارب 

نیا رد  هک  شاـبم  ناـیرگ  دومرف : .متـسیرگ  مدرک و  رظن  ربق  رب  ماـگنه  نیا  رد  .مریگب  يربـخ  امـش  لاـح  زا  ما  هدـمآ  مدرک : ضرع 
.دسر یمن  نم  هب  یبیسآ  يراتفرگ ،

هک ور  نوریب  راذگاو و  ارم  دومرف : باوج ، زا  سپ  داد و  باوج  ماما  مدیـسرپ ، یثیدح  يانعم  زا  هاگ  نآ  .متفگ  ساپـس  ار  ادـخ  نم 
(1) .دنناسرب وت  هب  يرازآ  هک  تسا  نآ  میب  متسین و  نمیا  وت  رب 

ماما ذوفن  نازیم  رگ  نایب  رگید  يوس  زا  دـناسر و  یمیداه  ماما  دروم  رد  ار  لکوتم  لمع  تدـش  تنوشخ و  وس  کـی  زا  هثداـح  نیا 
.تسا هفیلخ  هژیو  نارومأم  نایرابرد و  نایم  رد 

: دومرف ترضح  یلو  دناسرب ، لتق  هب  ار  ماما  داد  روتـسد  بجاح ،» نب  دیعـس  ، » دوخ راکـشیپ  هب  شرمع  ياهزور  نیرخآ  رد  لکوتم 
(2)! دش مه  روج  نیمه  و  دوش ، یم  هتشک  لکوتم  هک  درذگ  یمن  زور  ود  زا  شیب 

نایعیش دروم  رد  لکوتم  ياه  يریگ  تخس  تایانج و 

هنیکرپ یلد  وا  نایعیش  نادناخ و  )و  مالـسلا هیلع  ) نانمؤمریما اب  ینمـشد  رد  وا  .دوب  یـسابع  يافلخ  نیرتراک  تیانج  زا  یکی  لکوتم 
وا تایانج  همه  هک  اج  نآ  زا  .دور  یم  رامـش  هب  اه  نارود  نیرت  هایـس  زا  یکی  نایولع  نایعیـش و  يارب  وا  تموکح  نارود  تشاد و 

: مینک یم  هراشا  راوهنومن  وا  تایانج  زا  یخرب  هب  ریزگان  درک ، نایب  هدرشف  ثحب  نیا  رد  ناوت  یمن  ار 

دندش يراوتم  بیقعت و  تحت  ای  ینادنز  نایولع  زا  یهورگ  وا  تموکح  رد  . 1

613 ص : 

ص 16. قح ، هار  رد  هسسؤم  يداهلا ، دمحم  نب  یلع  ماما  ص 194 ; ج50 ، راونألاراحب ، یسلجم ، [ 1 - ] 1
ص 184. ج3 ، هّمغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  [ 2 - ] 2

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 632 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_613_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_613_2
http://www.ghaemiyeh.com


نـسح ناغلبم  زا  یکی  « ) رفعج نبدمحم   » و مالـسلا )) هیلع  ) یبتجم ماما  ناگداون  زا  « ) حلاص نب  دمحم   » زا ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک 
(1) .درب مان  دوب ،) هدرک  مایق  ناتسربط  رد  هک  دیز  نب 

نآ فارطا  ياهانب  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا هللادـبع  ابا  ترـضح  نادیهـش  رورـس  هاـگمارآ  داد  روتـسد  يرمق  لاــس 236  رد  وا  . 2
يریگولج ترـضح  نآ  ترایز  زا  ات  تخاـس  رارقرب  ییاـه  هاگـساپ  نآ  فارطا  رد  زین  دوش و  تشک  نآ  نوماریپ  نیمز  (2) و  ناریو

هب یصخش  طسوت  ار  راک  نیا  وا  اریز  تسا ، هدوبن  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ربق  بیرخت  هب  رضاح  ناناملسم  زا  کی  چیه  ایوگ  .دنک 
هب یـسک  رگا  تسا و  عونمم  یلع  نب  نیـسح  تراـیز  هب  نتفر  درک : مـالعا  لـکوتم  .دوب  لـصألا  يدوهی  هک  داد  ماـجنا  جزید »  » ماـن

تازراـبم و ددرگ و  وا  دـضرب  یهاـگیاپ  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  ربق  دیـسرت  یم  وا  . (3) دـش دـهاوخ  تازاجم  دورب ، وا  تراـیز 
رورس نارادتسود  نایعیش و  اما  .دوش  تفالخ  رابرد  ياه  متس  ربارب  رد  مدرم  مایق  تکرح و  شخب  ماهلا  راوگرزب  دیهش  نآ  تداهش 

دندرک و یم  لمحت  ار  اه  هجنکـش  اه و  همدص  عاونا  نارئاز ، دنداتـسیان و  زاب  كاپ  تبرت  نآ  ترایز  زا  یطئارـش  چیه  رد  نادـیهش 
(4) .دندرک يزاسزاب  ار  ترضح  نآ  ربق  نایولع  يراکمه  اب  نایعیش  هرابود  لکوتم  لتق  زا  سپ  .دنتفر  یم  ترایز  هب  زاب 

دضرب ییاهراعش  دادغب »  » مدرم هک  يروط  هب  تخاس ، نیگمشخ  تدش  هب  ار  ناناملسم  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ربق  ندرک  بارخ 
نآ هلمج  زا  .دندرک  یم  وجه »  » ار وا  يراعشا ، ندورـس  اب  دهعتم ، زرابم و  يارعـش  دنتـشون و  یم  دجاسم  اهراوید و  رد و  رب  لکوتم 

: تسا ریز  رارق  هب  نآ  همجرت  هک  تسا  يرعش  اه ، هدورس 

( سابع ینب   ) دنتـسه وا  ردـپ  نامدود  زا  هک  یناسک  کنیا  دنتـشک ، متـس  هب  ار  ناـشربمایپ  رتخد  دـنزرف  هیما ، ینب  رگا  مسق  ادـخ  هب  »
تیانج دننام  یتیانج 

614 ص : 

ص397 418. نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  [ 1 - ] 1
ص 231. ج1 ، نامه ، يدنشقلق ، [ 2 - ] 2

ص347 و ءافلخلا ، خیرات  یطویـس ، ص 51 ; ج4 ، بهذلا ، جورم  يدوعـسم ، ص 395 ; باتک ، نامه  یناهفـصا ، جرفلاوبا  [ 3 - ] 3
ص 326 328. یسوط ، یلامألا ، ك.ر :

ص 55. ج7 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  ك.ر :  و  ص 396 ; باتک ، نامه  یناهفصا ، جرفلاوبا  [ 4 - ] 4
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دنفسأتم سابع  ینب  .تسا  هدش  ناریو  نایـسابع ) طسوت   ) دنگوس مدوخ  ناج  هب  هک  تسا  نیـسح  ربق  نیا  .دنا  هدش  بکترم  هیما  ینب 
ياه ناوختسا  ناج  هب  وا ، ربق  ندرک  ناریو  نیسح و  تبرت  هب  زواجت  اب  کنیاو  دنا ! هتشادن  تکرش  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح لتق  رد  هک 

(1) !«. دنا هداتفا  وا 

«، تیّکس نبا   » نانآ هلمج  زا  هک  دیناسر  تداهش  هب  ار  تیب  لها  هب  دقتعم  ناملـسم و  مدرم  زا  یناگرزب  دوخ  تفالخ  نامز  رد  وا  . 3
هیلع ) یلع یتسود  مرج  هب  لکوتم  هک  دوب  یعیـش ، روآ  مان  بیدا  رعاش و  و  مالـسلا ) امهیلع  ) يداـه ماـما  داوج و  ماـما  ياـفو  اـب  راـی 

ای دنرتبوبحم  وت  دزن  نم  دـنزرف  ود  نیا  دیـسرپ : يو  زا  دوخ ، دـنزرف  ود  هب  هراشا  اب  لکوتم  يزور   (2) دیناسر لتق  هب  ار  وا  مالـسلا ،)
؟» نیسح  » و نسح » »

« ربنق  » دنگوس ادخ  هب  : » تفگ گنرد  یب  دمآ و  شوج  هب  شنوخ  تفشآرب و  تخـس  دروم  یب  هسیاقم  نخـس و  نیا  زا  تیّکـس  نبا 
!« تسا رتهب  تدنزرف  ود  وت و  زا  نم  رظن  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع مالغ 

(3)! دندیشک نوریب  رس  تشپ  زا  ار  وا  نابز  داد  نامرف  دوب ، سوه  اوه و  تردق و  تسم  هک  لکوتم 

یلع نب  رـصن   » یـسابع لکوتم  دسیون : یم  لکوتم  يوس  زا  تلاسر  نادناخ  نارادفرط  رازآ  هجنکـش و  هرابرد  يدادغب » بیطخ  . » 4
ماما نسح و  ماما  و  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترضح  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع تلیضف  تبقنم و  هرابرد  هک  یثیدح  تلع  هب  ار  یمضهج »

615 ص : 

یلع اوفسأ  ًامودهم  هربق  يرمعل  اذه  هلثمب ***  هیبا  ونب  هاتا  دقلف  ًامولظم  اهیبن  تنب  نبا  لتق  تتأ ***  دق  هیما  تناک  نا  هللااب  [ 1 - ] 1
رتکد هتفگ  هب  ص 329  یـسوط ، یلامألا ، ص347 ;  ءافلخلا ، خـیرات  یطویـس ،  ) ًامیمر هوعَّبَتَتَف  هلتق  یف  اوکراـش ***  اونوکی  ـال  نأ 

(. ص 100 روصعلا ، ّرم  یلع  هیبعشلا  هعباوطو  رعشلا   ) تسا هدوب  ماسب  نب  یلع  راعشا ، نیا  هدنیارس  فیض ، قوش 
مولع رثکا  رد  هدوب و  هعیـش  رادمان  نابیدا  نادنمـشناد و  املع و  زا  وا  .تسا  قاحـسإ  شردـپ  مان  بوقعی و  تیکـس ، نبا  مان  [ 2 - ] 2

هب هک  دوب  هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  ییاه  باتک  مولع  نیا  هرابرد  تشاد و  رّحبت  بدا ، تغل و  رعـش ، نآرق ، مولع  دننام : دوخ  رـصع 
ج7، بدألا ، هناحیر  یلعدمحم ، يزیربت ، سردم   ) تسا هدوب  ریظن  یب  دوخ  عون  رد  اه  نآ  زا  یضعب  نارظن  بحاص  زا  یضعب  هتفگ 

(. ص 570
ص 570. ج3 ، لاقملا ، حیقنت  یناقمام ، ص 348 ; باتک ، نامه  یطویس ، [ 3 - ] 3
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(1)! تسا تنس  لها  زا  وا  دنداد  تداهش  هک  نآ  ات  تشادنرب  وا  زا  تسد  دز و  هنایزات  رازه »  » دوب هدرک  لقن  ( مالسلا امهیلع  ) نیسح

تیعورـشم هراـبرد  اـت  داد  یم  هلـص  یتـفگنه  غلاـبم  بوـنجلا » یبا  نب  ناورم   » نوـچمه يا  هتخورفدوـخ  رودزم و  يارعـش  هب  وا  . 5
(2)  . دنیارسب رعش  مشاه  ینب  وجه  سابع و  ینب  تموکح 

، دندوب روهشم  يولع  دض  شنیب  رد  هک  یقطانم  زا  ار  يدارفا  دز ، تسد  هیرکاش »  » هب موسوم  نیون  یـشترا  داجیا  هب  هک  ینامز  وا  . 6
(3) .درک مادختسا  ابنع  و  زاجح ، لبج ، هریزجلا ، هیروس ، زا  هژیوهب 

هب ار  نانآ  لاس 236  رد  هاگ  نآ  .درک  نینچ  زین  رـصم  مکاح  دـنک ، دـیعبت  قارع  هب  ار  نایبلاط  اـت  داد  روتـسد  رـصم  مکاـح  هب  وا  . 7
(4) .درک لقتنم  هنیدم 

، هنومن ناونع  هب  .تخاس  یم  راد  هشدـخ  یمومع  ناـهذا  رد  ار  ناـنآ  تیعقوم  درک و  یم  جارخا  تلود  هاگتـسد  زا  ار  نایعیـش  وا  . 8
رد ناوریـس »  » و ءاّرماـس »  » ینارمکح زا  ندوب  هعیـش  مرج  هب  ار  وا  لـکوتم  هک  درک  داـی  میهاربا » نب  قاحـسا   » يراـنکرب زا  ناوـت  یم 

(5) .دنداد تسد  زا  ار  دوخ  ياه  تیعقوم  تلع  نیمه  هب  زین  يرگید  دارفا  .درک  رانکرب  لبج »  » ناتسا

تیلاعف دشن  قفوم  نکل  درک ، يریگولج  دوخ  میژر  دضرب  نایعیش  هیحان  زا  یتکرح  هنوگره  زورب  زا  اه ، هویـش  نیا  لامِعا  اب  لکوتم 
هیلع ) يداـه ماـما  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  یخیراـت ، ياـه  شرازگ  میتـفگ ، ًـالبق  هک  ناـنچ  دـشخب و  همتاـخ  ار  ناـنآ  یناـهنپ  ياـه 

.داد یم  همادا  ناهن  رد  شناوریپ  اب  ار  دوخ  ياه  طابترا  ( مالسلا

616 ص : 

ص 289. ج13 ، دادغب ، خیرات  [ 1 - ] 1
ص 292. يداهلا ، مامإلا  هایح  رقاب ، یشرقلا ، فیرش  [ 2 - ] 2

ص 82. یهللا ، تیآ  یقتدمحم  دیس  رتکد  همجرت  مهدزاود ، ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  مساج ، نیسح ، رتکد  [ 3 - ] 3
ص 84. باتک ، نامه  نیسح ، رتکد  [ 4 - ] 4

.نامه [ 5 - ] 5
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نایعیش رب  يداصتقا  ياهراشف 

هب دوب ، هداد  رارق  يداصتقا  راشف  رد  ًادـیدش  ار  نانآ  هعیـش ، زرابم  ياهورین  نتخاس  دوباـن  عیـشت و  ههبج  فیعـضت  روظنم  هب  لـکوتم 
.دوب هقباس  یب  خیرات  نآ  ات  نایعیش  رب  يداصتقا  راشف  دح  نیا  ات  هک  يروط 

رب هوـالع  هنیمز ، نیا  رد  .تشاد  رارق  هقیـضم  راـشف و  رد  يداـصتقا  رظن  زا  هراوـمه  ربماـیپ ، تلحر  زا  سپ  هعیـش  هک  میناد  یم  هـتبلا 
حاـنج يداــصتقا  هـینب  فیعــضت  نآ  زا  فدــه  تـشاد و  یــسایس  هزیگنا  هـک  مالــسلا ) اــهیلع  ) ارهز همطاــف  زا  كدــف »  » نـتفرگ
هیواعم شور  اه  نآ  زا  یکی  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  مالسا  خیرات  رد  یناوارف  ياه  هنومن  دوب ، مشاه  ینب  و  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما

يارب مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیـسح  زا  تعیب  ذـخا  روظنم  هب  هیواعم  هک  ییاه  کیتکات  زا  یکی  .دوب  مشاـه ، ینب  هژیوهب  نایعیـش ، اـب 
هنیدم هب  رفـس  نایرج  رد  لاملا  تیب  زا  مشاه  ینب  هب  هیطع  هنوگره  تخادرپ  زا  يو  يراددوخ  دـش ، لسوتم  نآ  هب  دـیزی  يدـهعیلو 

(1) .دنک تعیب  هب  راداو  هتشاذگ  راشف  ریز  ار  ماما  هلیسونیدب  ات  دوب 

جلف یگنـسرگ و  لیمحت  هایـس  همانرب  روصنم  .دوب  یـسابع ) هفیلخ  نیمود  « ) یقیناود روصنم  رفعج  وبا   » يداصتقا راشف  رگید ، هنومن 
هب یکتم  هنسرگ و  دنمزاین و  مدرم ، هک  دوب  نیا  وا  فده  تشاذگ و  یم  ارجا  هب  يا  هدرتسگ  عیـسو و  حطـس  رد  ار  يداصتقا  يزاس 
وا .دنـشاب  هتـشادن  ار  یعامتجا  گرزب  لئاسم  رد  هشیدـنا  لاجم  هدوب ، دوخ  مکـش  ندرک  ریـس  رکف  رد  هشیمه  هجیتن  رد  دنـشاب و  وا 

: درک نایب  نینچ  مدرم  نتشاد  هگن  هنسرگ  زا  ار  دوخ  هزیگنا  يا  هدننز  نحل  اب  شیوخ  نایرابرد  صاوخ  زا  یعمج  روضح  رد  يزور 
وت لاـبند  ناـن ، عمط  هب  اـت  راد  هگن  هنـسرگ  ار  دوخ  گـس  : » هک دـنا  هتفگ  بوخ  دوـخ ، لـثملا  برـض  رد  نیـشن  هیداـب  ياـه  برع 

.!؟ دنا هدوب  شزرا  یب  دح  هچ  ات  سابع ، ینب  مشچ  رد  مالسا  تما  هک  دناسر  یم  ًانمض  نخس  نیا   (2) «! دیایب

617 ص : 

ص 191. ج1 ، هسایسلاو ، همامإلا  هبیُتق ، نبا  ص 511 ; ج3 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  [ 1 - ] 1
(. نومأملا رصع  باتک : زا  لقن  هب  ص 369( ج1 ، مالسلا ،) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  مامإلا  هایح  رقاب ، یشرقلا ، فیرش  [ 2 - ] 2
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رگ متس  يافلخ  اب  هزرابم  گنهاشیپ  ماگـشیپ و  هشیمه  نانآ  اریز  دوب ، همه  زا  شیب  نایولع  نایعیـش و  مهـس  يداصتقا ، راشف  نیا  رد 
.دندوب

اه و ینارسوه  هار  رد  نآ  فرص  ناناملـسم و  لاملا  تیب  هضبق  اب  وا  اریز  دوبن ، انثتـسم  یلک  همانرب  نیا  زا  زین  نوراه  تفالخ  نارود 
ياهورین هار  نیا  زا  دوب و  هدرک  مورحم  دوخ  عورـشم  قوقح  زا  ار  نایعیـش  شنایفارطا ، دوخ و  ياه  یتسرپ  لمجت  اـه و  یـسوهلاوب 

لکوتم نامز  يداصتقا  راشف  دش ، هراشا  هک  نانچ  اما  دـندوب ، انـشآ  اهراشف  هنوگ  نیا  اب  نایعیـش  نیاربانب.درک  یم  فیعـضت  ار  نانآ 
: مینک یم  يروآدای  ار  اه  نآ  زا  یخرب  ًالیذ  هک  تشاد  يرت  كانتشحو  رت و  هدرتسگ  داعبا 

یتح هنیدـم  رد  يولع  ناوناب  زا  یهورگ  نامز  نآ  رد  دـنیوگ : یم  هک  تفرگ ، تخـس  نایعیـش  رب  يردـق  هب  يداـصتقا  رظن  زا  وا  . 1
هب زامن  ماگنه  هب  هک  دوب  هدـنام  ناشیارب  سردـنم  نهاریپ  کی  طقف  دـنرازگب و  زامن  نآ  رد  هک  دنتـشادن  تسرد  سابل  تسد  کـی 
ات دـندوب  یتسدـگنت  یتخـس و  نینچ  رد  هتـسویپ  دـندنارذگ و  یم  راگزور  یـسیر  خرچ  اـب  زین  دـندرک و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  تبون 

(1) .دیسر تکاله  هب  لکوتم 

یم زاب  بلاط  یبا  لآ  هب  ناسحا  یکین و  زا  ار  نامدرم  وا  .تخاـس و  هنیدـم  هکم و  ياورناـمرف  ار  یجَّخُر » جرف  نب  رمع   » لـکوتم . 2
نادناخرب یگدنز  دنتشادرب و  نایولع  تیامح  تیاعر و  زا  تسد  ناج ، میب  زا  مدرم  هک  نانچ  دوب ; راک  نیا  لابند  تخـس  تشاد و 

(2)  . دش تخس  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما

رب غلاب  نامز  نآ  رد  كدـف  دـمآرد  هک  تسا  هدـش  لـقن   (3) .درک هرداصم  دوب ، كدـف »  » کـلم هک  ار  ناـیولع  ییاراد  لـکوتم ، . 3
ار كدف  لکوتم  .تسا  هدوب  رانید   24000

618 ص : 

ص 396. نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  ص 238 239 ; یهتنملا ، همتت  یمق ، سابع  خیش  جاح  [ 1 - ] 1
.نامه [ 2 - ] 2

.دوب هتـشاک  دوخ  تسد  هب  ار  اـه  نآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  هک  هتـشاد  دوجو  اـمرخ  تخرد  هدزاـی  كدـف  رد  [ 3 - ] 3
اه نآ  دیاع  يراشرس  تورث  اه ، نآ  تکرب  زا  و  دندرک ، یم  ءادها  جاجح  هب  ار  اه  نآ  هویم  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ترـضح  نادنزرف 

درک و عطق  ار  اه  تخرد  نیا  وا  داتـسرف و  هنیدم  هب  ار  یفقث » هّیما  یبا  نب  نارـشب   » مان هب  یـصخش  رایزاب » رمع  نب  هللادبع   » .دـش یم 
(. ص 195 كدف ، نسحدمحم ، دیس  يرئاح ، ینیوزق  يوسوم  ! ) دش جلف  تشگرب ، هرصب  هب  نوچ 
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(1) .درک اطع  دوب ، وا  ناراداوه  زا  هک  رایزاب » رمع  نب  هللادبع   » هب

: دنک دروخرب  ریز  دعاوق  ساسارب  نایولع  اب  داد  روتسد  رصم  رد  دوخ  مکاح  هب  وا  . 4

هب زورما ) هرهاـق  « ) طاطـسف  » زا تکرح  يراوس و  بسا  هزاـجا  زین  دوـشن ، هداد  یکلم  هنوـگ  چـیه  ناـیولع  زا  کـی  چـیه  هب  فـلا . 
.دوشن هداد  رگید  ياهرهش 

.دوشن هداد  هدرب  کی  زا  شیب  ِنتشاد  ِزاوج  نایولع  زا  کی  چیه  هب  ب . 

زا سپ  دـهد و  ارف  شوگ  يولعریغ  نخـس  هب  تسخن  یـضاق  تفرگ ، تروص  يولعریغ  يولع و  کی  نیبام  یئاوعد  هچ  ناـنچ  ج . 
(2)! دریذپب ار  نآ  يولع  اب  وگوتفگ  نودب  نآ 

لمجترپ ياه  مزب  اه و  خاک 

يزادنا هار  هوکش و  اب  ياه  خاک  يانب  لاملا و  تیب  جاراتردلکوتم  نایعیش ، هب  تبسن  هاکناج  ياه  تیدودحم  اهراشف و  نیا  رانکرد 
.درک یم  دادیب  جرخرپ  تافیرشت 

، عیدـب زادبـش ، سورع ، هاش ، ياه : مان  هب  ییاه  خاک  هلمج ، زا  .دومن  اه  نآ  هنیزه  یتفگنه  لاوما  درک و  انب  يددـعتم  ياه  خاـک  وا 
هب هک  تخاس  يرگید  رصق  زین  . (3)! درک ریخا  خاک  نتخاس  هنیزه  طقف  رانید  رازه  دـصتفه  نویلیم و  کی  درک و  اـنب  جرب  بیرغ و 

هنیزه مهرد  نوـیلیم  تسیب  دوـب ، يو  ياهرـصق  نـیرت  گرزب  نیرتـهب و  زا  هـک  رـصق  نـیا  ناـمتخاس.تفای  ترهـش  ءاوُـکُرب »  » رـصق
زین يرگید  ياهرصق  ( 4 ! ) تشادرب

هتـشادرب و جرخ  مهرد  نویلیم  نارازه  مادـکره  هک  دوب  هدرکانب  ینارذگـشوخ  يارب  ریح  راتخم ، ورغ ، حـیلم ، يرفعج ، ياه : مان  هب 
(4) .دنا هدرک  دای  اه  نآ  زا  لیصفت  هب  ناخروم 

619 ص : 

ص 84. یهللا ، تیآ  یقتدمحم  دیس  رتکد  همجرت  مهدزاود ، ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  مساج ، نیسح ، رتکد  [ 1 - ] 1
(. يدنک فیلأت  رصم ، هالو  باتک  زا  لقن  هب   ) ص 84 باتک ، نامه  نیسح ، رتکد  [ 2 - ] 2

ص 415. هیوب ، لآ  رغصا ، یلع  یهیقف ،  . 4 ص 223 . ج3 ، یبوقعی ، خیرات  حضاو ، نبا  [ 3 - ] 3
ص 309 315. يداهلا ، مامإلا  هایح  رقاب ، یشرقلا ، فیرش  [ 4 - ] 4
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هار هب  يروآ  ماسرـس  جرخرپ و  رایـسب  تافیرـشت  روـظنم  نیا  يارب  دـنک و  هنتخ  ار  ّزتـعم » هللادـبع   » شرـسپ تفرگ  میمـصت  لّـکوتم 
: مینک یم  هراشا  نآ  زا  ییاه  هشوگ  هب  ام  دنا و  هتشون  لیصفت  هب  ناخروم  هک  تخادنا 

دـندرک و هیهت  دوب ، داعبا  نیمه  ياراد  هک  رـصق  رـالات  يارب  دوب ، عارذ  هاـجنپ  زین  نآ  ضرع  عارذ و  دـصکی  نآ  لوط  هک  ار  یـشرف 
! دندیچ رصق  رالات  رد  رهاوج  هب  عّصرم  الط و  زا  یلدنص  رازهراهچ  نیوعدم  زا  ییاریذپ  يارب 

نویلیم کی  و  دندرک ! راثن  نانیشن  هیشاح  مادخ و  نانز و  رس  رب  دوب ، هدش  هدامآ  راثن  يارب  هک  مهرد  نویلیم  تسیب  لکوتم  نامرف  هب 
ناراکـشیپ نامالغ و  هدـننک و  هنتخ  رگ و  شیارآ  رـس  رب  دوب ، هدـش  کح  نانک  هنتخ  مسارم  نشج و  ناونع  اه  نآ  يور  هک  مهرد 

! دیدرگ راثن  صوصخم 

زا ریغ  رانید  رازه  دنچ  داتـشه و  تفگ : هدش ؟ وت  دـئاع  یغلبم  هچ  اذـغ ، فرـص  عقوم  ات  هک  دندیـسرپ  ّزتعم  هدـننک  هنتخ  زا  زور  نآ 
! رهاوج يرتشگنا و  نیرز و  يایشا 

(1) !! دوب هدش  مهرد  نویلیم  شش  داتشه و  رب  غلاب  دش ، میلست  لکوتم  هب  نانک » هنتخ   » نشج جراخم  تروص  هک  یتقو 

رد وا  ياه  یشایع  اه و  مزب  حرش  هنرگ  و  دوب ، لاملا  تیب  لحم  زا  لکوتم  ياه  یجرخلو  اه و  ینارذگشوخ  زا  ییاه  هشوگ  اه  نیا 
هک تشاد  دوخ  خاک  رد  زینک  رازهراهچ  وا  دسیون : یم  یطویس »  » هک مینک  یم  هفاضا  اج  نیا  رد  اهنت  .دجنگ  یمن  هدرشف  ثحب  نیا 

تموکح نارود  دننام  يرـصع  چـیه  نامز و  چـیه  رد  دـیوگ : یم  رادـمان ، خروم  يدوعـسم ،»  » (2)! دوب هتـسج  ماـک  اـه  نآ  همه  زا 
(3 ! ) دش یمن  جرخ  لوپ  لکوتم ،

620 ص : 

نانک هنتخ  لمجترپ  مسارم  ص 33 35 . ءاعلخلاو ، ءافلخلا  نیب  نیدلا ، حالـص  دجنم ، رتکد  ص417 ; باتک ، نامه  یهیقف ، [ 1 - ] 1
.تسا هدروآ  ص367  ج3 ، هفالخلا ،» ملاعم  یف  هفانألا  رثآم   » باتک رد  توافت  یکدنا  اب  زین  يدنشقلق »  » ار ّزتعم 

ص 40. ج4 ، بهذلا ، جورم   . 3 ص 350 . ءافلخلا ، خیرات  یطویس ، [ 2 - ] 2
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یخیرات دنس  کی 

نایـسابع ياـه  يریگ  تخـس  نآ ، رد  هک  يا  هماـن  یط  (، 393 ای یفوتم 383  ) هیوب لآ  رـصع  گرزب  هدنـسیون  یمزراوخ ،» رکبوـبا  »
نـشج نیا  زا  دراذگ و  یم  لکوتم  ياه  تیانج  يور  تشگنا  دهد ، یم  حرـش  ار  نایعیـش  تاداس و  تیمولظم  نایعیـش و  هب  تبـسن 

.دنک یم  دای  زین  نیگنن 

چگ وا  ربق  دنک و  یمن  عییـشت  ار  وا  هزانج  یـسک  دور ، یم  ایند  زا  توبن  نادـناخ  تاداس  زا  يدیـس  تیادـه و  نایاوشیپ  زا  ییاوشیپ 
رد نایـضاق  و  ءاضقلاراد ) لودـع   ) لودـع مامت  دریمب ، سابع  لآ  زا  يرگیزاب  يا و  هرخـسم  کـقلد و  نوچ  اـما  دوش ، یمن  يراـک 

ناشیا ّرش  زا  نایئاطـسفوس  نایرهد و  دنراد ! یم  اپ  هب  يرادازع  سلجم  وا  يارب  نایلاو  نادئاق و  دنوش و  یم  رـضاح  وا  هزانج  عییـشت 
ار شنوخ  دراذگب ، یلع »  » ار شرـسپ  مان  سکره  .دنناسر  یم  لتق  هب  دننادب ، هعیـش  ار  سکره  اه  نآ  نکیل  دـنناما ، رد  سابع ) لآ  )
، نوراه .دننک  یم  هراپ  ار  شناوید  دنرب و  یم  ار  شنابز  دیوگب ، رعش  یبن  تازجعم  یصو و  بقانم  رد  نوچ  هعیش  رعاش  .دنزیر  یم 

یبا لآ  هب  هک  دندومن  یم  ششخب  دندرک و  یم  اطع  یسک  هب  یتروص  رد  لکوتم  رفعج  و  تسا ) هفیلخ  قثاو  دوصقم   ) نارزیخ رسپ 
ْبیَُرق نب  کلملادبع  يوما و  هَصْفَح  یبا  نب  ناورم  يُرتُحب و  بهو  نب  بهو  يریبز و  بَعْصُم  نب  هللادبع  دننام  دیوگ ، مانشد  بلاط 

(، تسا هیما  ینب  تموکح  تدم  دوصقم   ) دنتفگ ازسان  نینمؤملاریما  هب  اهربنم  رد  هام  رازه  تدم  .يریبز  هللادبع  نب  راّکب  یعمـصا و 
.میدادن هار  دوخ  هب  کش  وا  تیاصو  رد  اما 

فرـصم هب  زاجح  نیفیرـش و  نیمرح  تاقدص  زاوها و  رـصم و  جارخ  هک  یلاحرد  دننک ، یم  عنم  كاروخ  هدعو  کی  زا  ار  نایولع 
( نز ین  نز ، انرـس   ) رماز اموُصَْرب  براْضلَْزلَز و  یمهـس و  عماج  نبا  یلـصوم و  میهاربا  یندـم و  میرم  یبا  نبا  لیبق ) زا  ینارگاینُخ  )

هدزاود یسابع  لکوتم  .دسر  یم 

621 ص : 
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هزیکاپ صلاخ و  لاوما  .دوب  اراد  يدنـس  ای  یگنز  راکتمدـخ )  ) زینک کی  طقف  تیب ، لـها  تاداـس  زا  يدیـس  اـما  تشاد ! زینک  رازه 
رزرز و هب  رگاینخ و  هیولع  قراخم و  هب  ناراد ، هنیزوب  نازاب و  گس  هب  لافطا ، هنتخ  هب  طوبرم  ياه  ینامهم  اه و  کـقلد  هب  جارخ ،

.دنراد یم  غیرد  ( مالـسلا اهیلع  ) همطاف دالوا  زا  ار  بآ  هعرج  کی  كاروخ و  هدعو  کی  تسا ! هدش  رـصحنم  رگیزاب ، هناب  نب  ورمع 
هب فِرـشُم  رقف ، زا  تسا ، بجاو  ناشیا  هب  تبـسن  یتسود  نتـشاد و  یمارگ  تسا و  مارح  هقدـص  لالح و  ناـنآ  رب  سمخ  هک  یموق 

ناشدج هک  نیا  زج  دنرادن  یهانگ  نانآ  .دشورف  یم  ار  شا  هماج  يرگید  دراذگ و  یم  ورگ  ار  دوخ  ریشمش  یکی  دنتـسه ، كاله 
هچ نم  .تسا  نآرق  ناشیامنهار  ادـخ و  هب  نامیا  ناشبهذـم  هجیدـخ و  ناـشردامردام  همطاـف و  ناـشردام  یـصو و  ناشردـپ  یبن و 
هب ار  شربق  نارئاز  دـندرک و  تعارز  نآ  لحم  رد  دـندز و  مخـش  ار  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماما  ربق  تبرت و  هک  یموق  هرابرد  میوگب 

(1)  . ...دندومن دیعبت  اهرهش 

یلبق هشقن  اـب  دوب ، هتفر  ورف  یتسم  هب  تموکح  خاـک  رد  بارـش  مزب  رد  هک  یبـش  لـکوتم ، ماجنارـسرصتنم  تفـالخ  لـکوتم و  لـتق 
(2) .دیسر تفالخ  هب  رصتنم  و  ( 247 لاوش  ) دش هتشک  ناقاخ » نب  حتف   » شریزو هارمه  ناکرت ، يراکمه  اب  و  رصتنم »  » شدنزرف

مکـش يور  ییاّکتم  لکوتم  سلجم  رد  هدابع  ثَّنخم .» هدابع   » مان هب  تشاد  یمیدـن  يو  هک  دوب  بیترت  نیدـب  لکوتم  لتق  يارجاـم 
هزاوآ تخادرپ و  یم  صقر  هب  لکوتم  ربارب  رد  درک و  یم  هنهرب  دوب ، هتخیر  شیاهوم  هک  ار  دوخرس  تسب و  یم  شـسابل  ریز  دوخ 

هدنگ مکش  ِساط  درم  نیا  : » دندناوخ یم  نینچ  ادصمه  ناناوخ 

622 ص : 

ص 297 298. ج3 ، مالسإلا ، یحض  نیما ، دمحا  ص 453 ; باتک ، نامه  یهیقف ، ص 76 83 ; لئاسر ، یمزراوخ ، [ 1 - ] 1
ص 238. یهتنملا ، همتت  یمق ، سابع  خیش  جاح  ص 38 ; ج4 ، باتک ، نامه  يدوعسم ، [ 2 - ] 2
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رس هناتسم  هدنخ  دروخ و  یم  بارش  زین  لکوتم  .دوب  مالسلا ) هیلع  «) یلع  » هلمج نیا  زا  ناشدوصقم  و  دوش » ناناملسم  هفیلخ  ات  هدمآ 
ندید زا  يو  .دوب  رضاح  سلجم  رد  رصتنم  درک ، یم  یگرخسم  تیفیک  نیمه  هب  لومعم  قبط  هدابع  هک  اهزور  زا  یکی  رد  .داد  یم 

.درک دیدهت  ار  هدابع  هراشا ، اب  دش و  تحاران  هرظنم  نیا 

تساخ و اپ  هب  رـصتنم  ماگنه  نیارد  .درک  نایب  ار  تلع  تساخرب و  هدابع  هدـش ؟ هچ  دیـسرپ : لـکوتم  .دـش  تکاـس  سرت  زا  هداـبع 
وت نادناخ  گرزب  وت و  يومع  رسپ  دندنخ ، یم  مدرم  دروآ و  یم  رد  ار  وا  يادا  صخش  نیا  هک  یسک  نآ  نینمؤملاریما ! يا  تفگ :
وا لاثما  گس و  نیا  هدـن  هزاجا  یلو  روخب ، يروخب  ار  وا  تشوگ  یهاوخ  یم  دوخ  رگا  .دوش  یم  بوسحم  وت  راختفا  هیاـم  تسا و 

: دنناوخب ار  رعش  نیا  ادصمه  هک  داد  روتسد  ناناوخ  هزاوآ  هب  رخسمت ، اب  لکوتم  .دنروخب  نآ  زا 

هّما ِرِح  یف  یتفلا  سأر  هّمع ***  نبال  یتفلا  راغ 

.دمآ رد  تریغ  هب  شیومع  رسپ  رطاخ  هب  ناوج  نیا 

(1)! داب شردام  ...رد  ناوج  نیا  رس 

.دناسر لتق  هب  ار  ردپ  ناکرت ، يراکمه  اب  یلبق  هشقن  اب  رصتنم  هک  دوب  هیضق  نیا  لابند  هب 

هیلع ) یلع نب  نیـسح  تراـیز  هـب  داد  روتـسد  مدرم  هـب  تخاـس و  راکـشآ  ار  وا  نادـناخ  یلع و  اـب  یتـسود  ردـپ ، فـالخرب  رـصتنم 
(2)  . داد ینمیا  دندرب ، یم  رس  هب  تشحو  میب و  رد  شردپ  نامز  رد  هک  نایولع  هب  دنورب و  ( مالسلا

: تشاذگ ارجا  دروم  هب  ار  گرزب  مادقا  هس  هتشذگ ، نیا  زا 

.داد سپ  نایولع  هب  ار  كدف  . 1

.درک درتسم  نانآ  هب  ار  نایولع  تافوقوم  . 2

، درک یم  يراتفردب  مشاه  ینب  اب  هک  ار  یلع » نب  حلاص   » مان هب  هنیدم  یلاو  . 3

623 ص : 

ص 63. مالسلا ،) هیلع  ) يداه ماما  ص 230 ; ج1 ، نامه ، يدنشقلق ، ص 5 6 ; ج7 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  [ 1 - ] 1
ص 238. ج1 ، باتک ، نامه  يدنشقلق ، [ 2 - ] 2
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غیرد مشاه  ینب  هب  تمدخ  یکین و  زا  هک  دومن  هیصوت  درک و  بوصنم  تمس  نیا  هب  ار  نیسحلا » نب  یلع   » وا ياج  هب  درک و  رانکرب 
(1) .دزرون

.دش هتفرگرس  زا  راشف  قانتخا و  زاب  يو  زا  سپ  دوب ، تدم  هاتوک  رصتنم  تفالخ  نارود  هک  اج  نآ  زا  یلو 

يرابرد ناهیقف  يورایور  مالسلا ،) هیلع  ) يداه ماما 

تیمـسر هب  ار  نانآ  ياواتف  ءارآ و  دـننک و  بلج  يرابرد  ياـهقف  هب  ار  مدرم  هجوت  هک  دوب  نیا  یـسابع  ياـفلخ  تسایـس  هک  نآ  اـب 
دـمآ و دوجو  هب  اوتف  فالتخا  رابرد  هب  هتـسباو  ياهقف  نایم  رد  راب  نیدـنچ  ءاّرماس  رد  يداـه  ماـما  تماـقا  تدـم  رد  اـما  دنـسانشب ،

ربارب رد  اهقف  هک  تفاکش  ار  هلئسم  نانچ  نشور ، لالدتسا  تماما و  شناد  اب  ماما  دندرک و  هعجارم  ماما  هب  لکـشم  لح  يارب  ریزگان 
: مینارذگ یم  رظن  زا  ًالیذ  ار  دراوم  هنوگ  نیا  زا  هنومنود  کنیا  .دندش  میلست  نیسحت و  هب  ریزگان  نآ 

راکانز یحیسم  رفیک  . 1

ارجا یعرـش  دـح  وا  دروم  رد  تساوخ  لکوتم  .دـندروآ  لکوتم  دزن  دوب ، هدرک  انز  یناملـسم  نز  اب  هک  ار  یحیـسم  رفن  کی  يزور 
هدرب نایم  زا  ار  شلمع  رفک و  وا ، ندروآ  مالسا  تفگ : تاضقلا  یضاق  مثکا » نب  ییحی   » .دروآ مالسا  یحیسم  ماگنه  نیا  رد  دوش ،
رگید يا  هنوگ  هب  رگید  یخرب  .دوش  يراج  دح  وا  درومرد  راب  هس  دـیاب  دـنتفگ : اهقف  زا  یخرب  .دوش  ارجا  وا  دروم  رد  ّدـح  دـیابن  و 

رـضحم رد  ار  هلئـسم  دـنک  اتفتـسا  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما  زا  ات  تخاس  روبجم  ار  لکوتم  اواتف ، ءارآ و  فالتخا  دوجو  .دـنداد  اوتف 
«. دریمب ات  دروخب  قالش  دیاب  ردق  نآ  : » داد خساپ  ماما  .دندرک  حرطم  ماما 

624 ص : 

ص 275. باتک ، نامه  یشقلا ، فیرش  ص 51  ج4 ، باتک ، نامه  يدوعسم ، ص 116 ; ج7 ، باتک ، نامه  ریثا ، نبا  [ 1 - ] 1
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دوجو یتیاور  هیآ و  چـیه  رد  اوتف  نیا  دـنتفگ : نانآ  دـیدرگ  ور  هب  ور  اهقف  ریاس  و  مثکا » نب  ییحی   » دـیدش تفلاخم  اـب  ماـما  ياوتف 
، خـساپ رد  ماما  .تشون  ماما  هب  ار  عوضوم  لکوتم  .دـسرپب  ار  اوتف  نیا  كردـم  هتـشون  ماما  هب  يا  همان  دنتـساوخ  لکوتم  زا  درادـن و 

: تشون هللا  مسب  زا  سپ 

ْتَلَخ ْدَق  ِیتَّلا  ِهّللا  َهَّنُس  انَـسَْأب  اوأَر  اَّمل  ْمُُهناْمِیا  ْمُهُعَْفنَی  ُکَی  ْمَلَف  َنیِکِرْـشُم * ِِهب  اّنُک  اِمب  انْرَفَک  ُهَدْحَو َو  ِهّللِاب  اّنَمآ  اُولاق  انَـسَْأب  اْوَأَر  اّمَلَف  »
(1) «. َنوُِرفاْکلا َِکلانُه  َرِسَخ  ِهِدابِع َو  ِْیف 

ادخ کیرـش  ار  اه  نآ  هک  يرـصانع  اهتب و  هب  میدروآ و  نامیا  هناگی  يادخ  هب  دـنتفگ : دـندید ، ار  ام  تردـق  رهق و  هک  یماگنه  : »
رد هک  تسا  یهلا  مکح  تنـس و  نیا  .درادن  يدوس  ام ، تردق  رهق و  ندـید  ماگنه  هب  ناشنامیا  یلو  .میدـش  رفاک  میدوب ، هداد  رارق 

« .دندش راک  نایز  نارفاک  اج  نآ  تسا و  يراج  يو  ناگدنب  نایم 

(2)  . دوش ارجا  ماما  ياوتف  قبط  راکانز  دح  داد  روتسد  تفریذپ و  ار  ماما  لدتسم  خساپ  لکوتم ،

نیا ندروآ  مالسا  تشادن ، زاب  اه  نآ  زا  ار  ادخ  باذع  ناکرشم ، نامیا  هک  روط  نامه  دنامهف : نانآ  هب  هفیرش ، هیآ  نیا  رکذ  اب  ماما 
.دنک یمن  طقاس  ار  دح  زین  یحیسم 

لکوتم رذن  . 2

هک یماگنه  .دهدب  هقدص  ادخ  هار  رد  رز ) هکـس  رانید =(  يریثک »  » دادعت دـبای ، افـش  رگا  هک  درک  رذـن  دـش و  رامیب  لکوتم  يزور 
هراب نیا  رد  اهقف  دوش ؟ بوسحم  ریثک »  » هک مهدب  هقدص  دیاب  رانید  دنچ  دیسرپ : دروآ و  درگ  ار  اهقف  تفای ، دوبهب 

625 ص : 

.85 84 رفاغ : هروس  [ 1 - ] 1
، يداهلا مامإلا  هایح  رقاب ، یشرقلا ، فیرـش  انزلا ; دح  باوبأ  نم  باب 36   ) ص 408 ج18 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، ّرح  خیـش  [ 2 - ] 2

ص 240.
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زا اهقف  .يزادرپب  رانید  هس  داتـشه و  دیاب  داد  خـساپ  ماما  .درک  لاؤس  يداه  ماما  زا  ار  هلئـسم  ریزگان  لکوتم  .دـنداد  فلتخم  ياواتف 
؟ تسا هداد  یکردم  هچ  ساسارب  ار  اوتف  نیا  دیسرپب  وا  زا  دنتفگ : لکوتم  هب  دندرک و  بجعت  اوتف  نیا 

:(1) ...هَرِیثَک » َنِطاوَم  ِْیف  ُهّللا  ُمُکَرَـصَن  ْدََقل  : » دـیامرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ  دومرف : ترـضح  .درک  حرطم  ماما  اب  ار  عوضوم  لکوتم 
ياه هّیرس  اه و  گنج  هک  دنا  هدرک  تیاور  ام  نادناخ  همه  و  ...تسا ،» هدرک  يرای  ریثک »  » دراوم رد  ار  ناناملـسم )  ) امـش دنوادخ  »

(2)  . تسا هدوب  گنج  هس  داتشه و  مالسا  ربمایپ  نامز 

…

یمالک ياهبتکم  يداه و  ماما 

یمالک تایرظن  ءارآ و  هتفای و  جاور  هرعاشا »  » و هلزتعم »  » نوچمه يددـعتم  یتدـیقع  بتاـکم  مالـسلا ) هیلع  ) يداـه ماـما  رـصع  رد 
تیمـسج ادـخ ، تیؤر  ناکما  مدـع  ای  ناکما  ضیوفت ، ربج ، نوچمه  یثحابم  رازاب  دوب و  هدـمآ  دـیدپ  یمالـسا  هعماـج  رد  یناوارف 

ءارآ و هنوگ  نیا  زا  دوب  ادـیپ  هک  تفرگ  یم  رارق  ییاـه  لاؤس  ربارب  رد  ماـما  هاـگ  ور  نیا  زا  دوـب ، غاد  رایـسب  اـه  نیا  لاـثماو  ادـخ ،
يرکف يربهر  تیاده و  ترورض  هعیش ، لفاحم  رد  هار  نیا  زا  لطاب  تایرظن  ءارآ و  ذوفن  .تسا  هتفرگ  همشچرس  تایرظن 

626 ص : 

.25 هبوت : هروس  [ 1 - ] 1
هدام  ) ص 196 ج4 ، باـسنألا ، یناعمـس ، یمیمت  میرکلادـبع  دعـسوبا  ص 360 ; صاوـخلا ، هرکذـت  يزوـج ، نـبا  طبـس  [ 2 - ] 2
تیب لها  هعیـش و  اب  یـصاخ  دانع  دش و  تیباهو  هقرف  شیادیپ  همـشچرس  اهدعب  وا ، یفارحنا  ياه  هشیدـنا  هک  هیمیت  نبا  يرکـسع .)

قح نییرکـسع  هب  تبـسن  يددـعتم  دراوم  رد  مالـسلا ،) مهیلع  ) قداص ماما  رقاب و  ماما  داجـس ، ماما  یملع  تمظع  هب  فارتعا  اب  دراد 
نم اـمهوحنو  نییرکـسعلا  ّنا  : » دـسیون یم  وا  هنومن ، ناونع  هب  .تسا  هدرک  راـکنا  ار  راوگرزب  ود  نآ  یملع  تمظع  هدرک و  یـشک 

، هیوبنلا هنـسلا  جاهنم   ) دـمحم نب  رفعجو  رفعج  یباو  نیـسحلا  نب  یلعل  فرع  امک  نید  وأ  ملع  یف  زیربت  امهل  ملعی  مل  امهلاثما  هقبط 
، دوش یم  هظحـالم  نتم  رد  نآ  ياـه  هنومن  هک  ار  يرکـسع  ماـما  زین  يداـه و  ماـما  یملع  ياـه  يرترب  هیمیت ، نبا  ص 189 .) ج8 ،

.تسا هدرک  يرواد  نینچ  یفاک ، یسررب  نودب  ای  تسا ، هدش  وا  طسوت  تیعقاو  كرد  عنام  بصعت  هدرپ  هتفرگ و  هدیدان 
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ءارآ و بتاکم و  یگیاپ  یب  دوخ ، تابتاکم  تارظاـنم و  یط  مهد  ياوشیپ  ور  نیا  زا  دیـشخب ، یم  تّدـش  ماـما  يوس  زا  ار  ناـیعیش 
ار مالسا  لیصا  بتکم  دومن و  یم  تابثا  عطاق  نشور و  ياه  لالدتـسا  اب  ار  ...و  ادخ  تیمـسج  یئارگربج و  نوچمه  لطاب  تایرظن 
(1) .دوب راوگرزب  نآ  یملع  تمظع  ياه  هولج  زا  یکی  نیا  درک و  یم  هضرع  هعماج  هب  لطاب ، رکفت  فیرحت و  هنوگره  زا  هتساریپ 

تاعوضوم هنوگ  نیا  نوماریپ  ( مالـسلا هیلع  ) يداـه ماـما  تارظاـنم  رثکا  هک  دـهد  یم  ناـشن  ماـما ، یملع  تاـیح  یـسررب  هعلاـطم و 
زا يددعتم  تایاور  هدوب و  یمالک 

زا ناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  .دنک  یم  تباث  ینشور  هب  ار  هعیـش  يداقتعا  ینابم  يرترب  هک  تسا  هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد  ترـضح  نآ 
نشور و نایب  اب  نآ  یط  هتـشاگن و  ضیوفت »  » و ربج »  » عوضوم هراـبرد  زاوها  مدرم  لاؤس  خـساپ  رد  هک  درک  داـی  ماـما  لـصفم  هماـن 

(2) .تسا هدرک  تابثا  ضیوفت ، هن  تسا و  ربج  هن  هک  ار  تسرد  هیرظن  عطاق ، لالدتسا 

رظن فرـص  نآ  لیـصفت  حیـضوت و  زا  تسا ، جراخ  دراد ، یخیرات  هبنج  رت  شیب  هک  باتک  نیا  عوضوم  زا  اـه  ثحب  نیا  نوچ  یلو 
.میهد یم  عاجرا  هطوبرم  بتک  هب  ار  نیبلاط  مینک و  یم 

تالُغ اب  هزرابم 

هک درب  مان  دـیاب  ار  تالغ  هورگ  دـندوب ، لاعف  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما  تماما  نارود  رد  هک  یفرحنم  لـطاب و  ياـه  هورگ  هلمج  زا 
ماقم وا  يارب  هدومن  ّولُغ  ماما  هرابرد  نانآ  .دـندرک  یم  دومناو  هعیـش  ار  دوخ  دنتـشاد و  یـساسا  یب  طحنم و  چوپ و  دـیاقع  راـکفا و 

رد ار  نایعیـش  یماندب  تابجوم  هلیـسونیدب  دندرک و  یم  دادملق  ماما  فرط  زا  بوصنم  ار  دوخ  زین  یهاگ  دندش و  یم  لئاق  ّتیهولا 
شالت درک و  یم  هزرابم  نانآ  اب  هدومن  يربت  راهظا  هورگ  نیا  زا  يداه  ماما  .دندرک  یم  مهارف  رگید  ياه  هقرف  نایم 

627 ص : 

ص 249. جاجتحا ، یسربط ، ص 130 ; باتک ، نامه  یشرقلا ، فیرش  [ 1 - ] 1
ص 458 475. لوقعلا ، فحت  هبعش ، نب  یلع  نب  نسح  [ 2 - ] 2
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.دنیشنب عیشت  نماد  رب  یگنن  هکل  دهدن  هزاجا  نانآ ، درط  اب  هک  دومن  یم 

: تسا هدوب  ریز  روما  ساسا ، یب  چوپ و  دیاقع  ریاس  ماما و  تیهولا  هب  نانآ  داقتعا  شیادیپ  تلع  تفگ : ناوتب  دیاش 

لیلحت هیجوت و  هب  رداق  هک  هورگ  نیا  دش و  یم  هدـهاشم  ماما  زا  هک  يا  هداعلا  قراخ  روما  رگید  یبیغ و  یهاگآ  اه ، تمارک  فلا . 
.دنداد یم  رارق  یمالسا  دض  ياه  تکرح  اه و  تعدب  تافارخ و  زیواتسد  ار  اه  نآ  دندوبن ، لئاسم  هنوگ  نیا  هتخپ  حیحص و 

راتفر دوخ  ياه  سوه  اـه و  لـیم  قبط  هتـشاذگ  اـپ  ریز  ار  یمالـسا  طـباوض  دودـح و  دویق و  دنتـساوخ  یم  فرحنم  هورگ  نیا  ب . 
.دندرمش یم  لالح  ار  یمالسا  تامرحم  مامت  ور  نیا  زا  دننک ،

.دنروآ گنچ  هب  دنتخادرپ ، یم  همئا  هب  نایعیش  هک  ار  یهوجو  دنتساوخ  یم  دندوب و  هتخود  مدرم  لاوما  هب  عمط  مشچ  ج . 

: دندوب ریز  صاخشا  نوچمه  يدارفا  نانآ  نارس  هک  دندوب  يا  هدننک  هارمگ  كانرطخ و  هورگ  تالغ  لاح  ره  رد 

.متاح نب  سراف  . 5 يرهف ، ریُصن  نب  دمحم  . 4 یمق ، ياباب  نب  دمحم  نب  نسح  . 3 ینیطقی ، مساق  . 2 یمق ، هَکَسَح  نب  یلع  . 1

: دوب رارق  نیدب  هکسح  نب  یلع  هدیقع  هنومن ، ناونع  هب 

! تسا یتسه  ناهج  ربدم  قلاخ و  ادخ و  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  فلا . 

! تسا مدرم  تیاده  يارب  ماما  بناج  زا  هداتسرف  ّیبن و  هکسح  نبا  ب . 

! تسین بجاو  ...و  هزور  ّجح ، تاکز ، لیبق  زا  یمالسا  ضئارف  زا  مادک  چیه  ج . 

: تفگ یم  زین  يرهف  ریصن  نب  دمحم 

! تسا ناهج  راگدرورپ  قلاخ و  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  فلا . 

! تسا زیاج  رهاوخ ، و  رتخد ، ردام ، لیبق  زا  مراحم  اب  جاودزا  ب . 

! تسا هدرکن  مارح  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  توهش  لامعا  ياه  هار  زا  یکی  زیاج و  طاول  ج . 

628 ص : 
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(1) (! خسانت  ) دنک یم  لولح  ناگدنیآ  دبلاک  رد  ناگدرم  حاورا  د . 

هب درک و  یم  یفرعم  رفاک  فرحنم و  ار  هورگ  نیا  داد ، یم  هراب  نیا  رد  نایعیـش  تالاؤس  هب  هک  ییاه  خساپ  اه و  همان  یط  مهد  ماما 
.دنیوج يرود  نانآ  زا  هک  دومن  یم  هیصوت  نایعیش 

: تشون نینچ  وا ، لطاب  دیاقع  و  هَکَسح » نبا   » هرابرد نایعیش  زا  یکی  لاؤس  خساپ  رد  ماما 

ادـخ تسا ؟ هدـش  هچ  ار  وا  مناد ، یمن  دوخ  ناوریپ  ناتـسود و  زا  ار  وا  نم  تسا ، هتفگ  غورد  داب  وا  رب  ادـخ  تنعل  هک  هکـسح  نبا  »
هب رما  یتسرپاتکی و  نییآ  هب  زج  ار ، وا  زا  شیپ  ناربمایپ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم راـگدرورپ ، ادـخ ، هب  دـنگوس  دـنک ! شتنعل 
ام .تسا  هدرکن  توعد  اتمه  یب  ياتکی  يادخ  يوس  هب  زج  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم هداتـسرفن و  تیالو  جـح و  تاکز و  زامن و 
زا هچ  نانچ  دوب و  میهاوخ  وا  تمحر  لومـشم  مینک ، تعاطا  ار  وا  رگا  .میزرویمن  كرـش  وا  هب  مییادخ و  ناگدنب  زین  وا  نانیـشناج 

شیاه هدیرفآ  یمامت  رب  امرب و  هک  تس  ادخ  هکلب  میرادن ، یتجح  ادخرب  ام  .دش  میهاوخ  شرفیک  راتفرگ  مییامن ، یچیپرس  شنامرف 
.دراد تجح 

يرود ناـنآ  زا  زین  امـش  مرب ، یم  هاـنپ  ادـخ  هب  يراـتفگ  نینچ  زا  میوـج و  یم  يرازیب  دـیوگ ، یم  ینانخـس  نینچ  هک  یـسک  زا  نم 
(2) .دینکشب گنس  اب  ار  شرس  دیدرک ، ادیپ  یسرتسد  اه  نآ  زا  یکی  هب  هچ  نانچ  دیهدرارق و  یتخس  راشف و  رد  ار  نانآ  دینیزگ و 

: تشون نینچ  ود ، نآ  هرابرد  هتسج  يرازیب  زین  یمق  ياباب  نبا  يرهف و  زا  يدیبع »  » هب يا  همان  نمض  ماما 

مراد یم  رذحرب  وا  هنتف  زا  ار  نایعیش  مامت  وت و  میوج و  یم  يرازیب  یمق  ياباب  نب  دمحم  نب  نسحو  ریصن ) نب  دمحم   ) يرهف زا  نم 
نعل ار  نانآ  و 

629 ص : 

ص 335. يداهلا ، مامإلا  رقاب ، یشرقلا ، فیرش  [ 1 - ] 1
دح باوبأ  دودـحلا ، باتک  ج18 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  خیـش  ; 997 ثیدح ص 519 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  یـسوط ، [ 2 - ] 2

ص 554. ، 7 باب براحملا ،
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هنتف راتفرگ  دـنک و  باذـع  ار  نانآ  دـنوادخ  .دنتـسه  محازم  زیگنا و  هنتف  دـنروخ و  یم  ام  مان  هب  ار  مدرم  لاـم  نتود ، نیا  .منک  یم 
.دزاس

هدش و طلسم  وا  رب  ناطیـش  دنک ! تنعل  ار  وا  دنوادخ  تسا ! نم  باب »  » وا ما و  هتخیگنارب  توبن  هب  ار  وا  نم  هک  هدرب  نامگ  اباب » نبا  »
بذعم ار  وا  ترخآ  ایند و  رد  دـنوادخ  تسا ، هداد  رازآ  ارم  وا  نکـشب ! گنـس  اب  ار  وا  رـس  یتسناوت  رگا  .تسا  هتخاس  هارمگ  ار  وا 

(1) .دزاس

نیب هک  یفالتخا  رد  تفرگ و  رارق  بیذـکت  نعل و  دروم  ماما  فرط  زا  دوب ، تالُغ  ناربهر  زا  یکی  میتفگ  هک  زین  متاح » نب  سراـف  »
هب سراف  ياـه  يزاـس  هارمگ  اـه و  تعدـب  اـه و  فارحنا  .داد  رارق  دـییأت  دروم  ار  یلع  دوب ، هدـمآ  شیپ   (2)« رفعج نـب  یلع   » وا و

: تشون درک و  نیمضت  وا  لتاق  يارب  ار  تشهب  دومن و  رداص  ار  وا  لتق  روتسد  ماما  هک  دوب  دایز  يردق 

رده وا  نوخ  .دناوخ  یم  ارف  نید  رد  تعدب  هب  ار  نانآ  دهد و  یم  بیرف  ار  مدرم  دنز و  یم  ییاهراک  هب  تسد   ، نم مسا  هب  سراف » »
.منک یم  نیمضت  وا  يارب  ار  تشهب  لباقم ، رد  نم  دشکب  ار  وا  سکره  و  دنک ؟ تحار  ارم  وا  نتشک  اب  هک  تسیک  تسا ،

(3) .درک تحار  وا  ّرش  زا  ار  یمالسا  هعماج  وا  لتق  اب  درک و  ارجا  وا  هرابرد  ار  ترضح  نآ  نامرف  دینج »  » مان هب  ماما  نارای  زا  یکی 

نآرق قلخ  هنتف 

رس رب  دیدش  شکمـشک  لاجنج و  ( مالـسلا هیلع  ) يداه ماما  نارود  رد  یتدیقع  يرکف و  ياه  نایرج  نیرت  غاد  نیرت و  مهم  زا  یکی 
.دوب نآرق  ندوبن  قولخم  ای  ندوب  قولخم 

630 ص : 

ثیدح 999. ص 520 ، باتک ، نامه  یسوط ، [ 1 - ] 1
نامزاس شخب  رد  وا  هرابرد  نیا ، زا  شیپ  .تسا  هدوب  يداه  ماما  ناگدنیامن  نیرتاشوک  نیرت و  مهم  زا  یکی  رفعج  نب  یلع  [ 2 - ] 2

.میدرک ثحب  تلاکو 
(، مالسلا هیلع  ) يداه ماما  تماما ، دیشروخ  نیمهد  نارود  خیرات  زا  یلیلحت  ثیدح 1006 ; ص 524 ، باتک ، نامه  یسوط ، [ 3 - ] 3

ص 132 134.
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و قولخم »  » هلئـسم دندرک ، یم  يدح  زا  شیب  یلقع  واک  دنک و  یتدیقع  لئاسم  رد  دـندوب و  یطارفا  يارگ  لقع  هک  هلزتعم »  » هورگ
نآ زا  ثیدح  لها  و  هرعاشا »  » هورگ هک  نآرق  ندوب  میدـق »  » اب دـندرک و  حرطم  ادـخ  تافـص  اب  طابترا  رد  ار  نآرق  ندوب  ثداح » »

.داد خر  يداقتعا  شنیب  ود  نیا  نارادفرط  نیب  يریگرد  دنتساخرب و  تفلاخم  هب  دندرک ، یم  يراد  بناج 

و يرجه ) مود  نرق  لـئاوا   ) (1) دیدرگ زاـغآ  هیما  ینب  تموکح  رخاوا  زا  نآرق ، ندوب  قولخم  نوماریپ  ثحب  قـیقحت ، لـها  هتفگ  هب 
، يوما هفیلخ  نیرخآ  دمحم ،» نب  ناورم   » ملعم مهرد ،» نب  دْعَج  ، . » درک حرطم  یمالسا  لفاحم  رد  ار  ثحب  نیا  هک  یـسک  نیتسخن 

.دوب هتفرگ  ارف  يدوهی  مصعا » نب  تولاط   » زا زین  نابا »  » و ناعمس ،» نب  نابا   » زا ار  رکف  نیا  وا  .دوب 

ناوفـص نب  مْهَج   » هب ار  هیرظن  نیا  اـج  نآ  رد  درک و  رارف  هفوـک  هب  تـفرگ و  رارق  بـیقعت  دروـم  ثـحب ، نـیا  حرط  زا  سپ  دـْعَج » »
(2) .درک لقتنم  يذمرت »

« هللا هملک   » ار حیسم »  » نانآ اریز  دوب ، هدرک  ذوفن  یمالسا  هعماج  هب  تیحیسم  زا  نآرق  ندوب  میدق  هب  داقتعا  هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب 
.دش یم  هتخانش  میدق »  » نانآ رظن  زا  تسادخ  زا  هک  ادخ  مالک  هجیتن ، رد  دنتسناد و  یم 

ار هرعاشا » ، » تشون دادـغب  مکاح  میهاربا » نب  قاحـسا   » هب دروم  نیا  رد  هک  يا  همان  شخب  رد  نومأم  هک  تسا  نیا  هیرظن  نیا  دـیؤم 
.دنیوگ یم  نخس  یسیع ، ترضح  درومرد  نایحیسم  نانخس  نوچمه  نآرق ، درومرد  هک  درک  مهتم 

لهچ تدم  درک و  لابند  ار  ثحب  نیا  هدوب ، رابت  يدوهی  دوش  یم  هتفگ  هک  یسیرَم ،» رِْشب  «، » نوراه  » تفالخ نامز  رد  لاح ، ره  رد 
قولخم رکف  جیورت  هب  لاس 

631 ص : 

ص 75. ج7 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  هب  دوش  عوجر  نآ  هقباس  نآرق و  قلخ  دروم  رد  [ 1 - ] 1
رد زین  ار  مْهَج  تشک ! ینابرق  ناونع  هب  نانخـس  نیا  مرج  هب  هفوک  رد  نابرق  دـیع  زور  رد  يرـسق  هللادـبع  نب  دـلاخ  ار  دـْعَج  [ 2 - ] 2

اهدـعب هک  هدوب  تبـسانم  نیمه  هب  ایوگ  ص 162 .) ج3 ، مالـسإلا ، یحـض  نیما ، دـمحا   ) تشک ورم  رد  زوحا  نب  ملاـس  لاس 128 
! تسا هدناوخ  یم  یمهج  رفاک و  ار  نآرق  ندوب  قولخم  نارادفرط  ثیدح ، لها  راد  مچرپ  لبنح ، نب  دمحا 
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.دش يراوتم  تسا ، هدرک  دیدهت  گرم  هب  ًابایغ  ار  يو  هدینش و  ار  وا  نانخس  نوراه  هک  دینش  يزور  نوچ  تخادرپ و  نآرق  ندوب 

يدرف هک  وا  .درک  رتروهلعـش  ار  فـالتخا  شتآ  دز و  نماد  نآ  هب  نومأـم »  » هک نآ  اـت  دوب  حرطم  هورگ  ود  نیب  ناـنچمه  ثحب  نیا 
لازتعا هب  یناوج  نامز  نامه  زا  دوب ، یملع  تقد  هرظانم و  ثحب و  لها  و  برع ، تایبدا  هقف و  هفـسلف و  هب  انـشآ  علطم ، دنمـشناد و 

نیا دوش و  هفیلخ  يو  اداـبم  دندیـسرت  یم  ثیدـح  لـها  اـهقف و  .درک  یم  يراد  بناـج  نآرق  ندوب  قوـلخم »  » زا تشاد و  شیارگ 
.دنک (1) جیورت  ار  هدیقع 

يرادـفرط نآرق  ندوب  قولخم  هیرظن  زا  هجیتن  رد  و  هلزتعم »  » زا ًامـسر  تردـق ، هب  ندیـسر  زا  سپ  نومأم  .دوب  تسرد  نانآ  سدـح 
هک نافلاخم  .تفرگ  راک  هب  هیرظن  نیا  نافلاخم  یبوکرـس  تهج  ار  تلود  تردق  دومن و  مالعا  تلود  یمـسر  هدیقع  ار  نآ  درک و 

یبهذم یملع و  ثحب  دح  زا  نایرج  دیـسر و  دوخ  جوا  هب  نارحب  دنداد ، ناشن  تمواقم  دندش ، یم  هدـیمان  تنـس  لها  نامز  نآ  رد 
اب ماوع  نایم  رد  یتح  اج  همه  دـش و  زور  تبحـص  دـیدرگ و  لیدـبت  یـسایس  یتدـیقع  ّداح  یلاجنج و  ثحب  کی  هب  دـش و  جراخ 

.تشگ حرطم  ترارح 

دوهـش و تاضق و  ماـمت  دـیاب  هک  درک  رداـص  دادـغب ، مکاـح  میهاربا ،» نب  قاحـسا   » هب باـطخ  یناـمرف  يرمق  لاس 218 رد  نومأـم 
راک زا  هنرگ  دوش و  اقبا  دوخ  راک  رد  دـشاب ، نآرق  قلخ  هب  دـقتعم  سکره  دـنریگ ، رارق  شیامزآ  دروم  یتلود  تاـماقم  ناثدـحم و 

.تسا هدش  روهشم   (3)« نآْرُْقلا ُهَنِْحم   » ناونع هب  خیرات ، رد  دوب ، دیاقع  شیتفت  یعون  عقاو  رد  هک  راک  نیا  . (2) ددرگ رانکرب 

قیوشت راک  نیا  هب  ار  یسابع  قثاو  مصتعم و  وا  زا  سپ  نومأم و  هک  یسک 

632 ص : 

ص 214. ج3 ، مالک ، رهاوج  یلع  همجرت  مالسا ، ندمت  خیرات  نادیز ، یجرج  [ 1 - ] 1
ص 308. ءافلخلا ، خیرات  یطویس ، ص 423 ; خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  [ 2 - ] 2

.شیامزآ يانعم  هب  هنحم  [ 3 - ] 3
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هک وا  .دوب  هدش  تاضقلا  یضاق  مثکا » نب  ییحی   » يرانکرب زا  سپ  هک  دوب  یـسابع  رابرد  روهـشم  یـضاق  داؤُد ،» یبا  نبا  ، » درک یم 
یم هسیاقم  هکمارب  اب  یـسابع  رابرد  رد  تردق  ذوفن و  نازیم  شـشخب و  لذـب و  رد  دوب و  رادروخرب  یملع  دـنلب  هزاوآ  ترهـش و  زا 

میدید هک   ) تسا هدوب  وا  هیرظن  نیا  راذگ  ناینب  هک  دنا  هدرک  روصت  یخرب  ور  نیا  زا  تشاد و  یمهم  شقن  نآْرُقلا » ُهَنِْحم   » رد دـش ،
(. تسین نینچ 

نانآ زا  رپ  اه  نادـنز  دـنتفرگ و  رارق  رازآ  هجنکـش و  دروم  نافلاخم  هک  دیـسر  ییاـج  هب  یـسابع  تلود  يریگ  تخـس  لاـح  ره  رد 
دمحا «، » قثاو  » تموکح نامز  رد  !(1) و  دروخ هنایزات  درک ، یم  يراشفاپ  شیوخ  هدیقع  زا  عافد  رد  هک  لبنح » نب  دمحا   » .دـیدرگ
رـصم نادـنز  رد  تـفرگ و  رارق  هجنکـش  دروـم  یعفاـش ، درگاـش  یطیَُرب ،» ییحی  نـب  فـسوی   » دیـسر و لـتق  هـب  یعازخ » رـصن  نـب 

: دسیون یم  يو  .دنک  یم  لقن  یبیجع  ناتساد  هراب  نیا  رد  یبوقعی »  » .تشذگرد

رد هفیلخ  رگا  دراد ، رایتخا  رد  ناناملـسم  زا  يرایـسب  ناریـسا  هک  داد  ربخ  وا  هب  تشون و  هماـن  یـسابع  هفیلخ  قثاو  هب  مور  روتارپما  »
هب یناگدنیامن  تفریذپ و  ار  داهنشیپ  نیا  قثاو  .دنک  دازآ  ار  ناملـسم  ناریـسا  تسا  رـضاح  وا  دهد ، اه ) برـس   ) هیدف اه  نآ  لباقم 

دندیسرپ و یم  نآرق  ندوب  قولخم  هرابرد  ار  نانآ  هدیقع  دنتفرگ و  یم  لیوحت  کی  کی  ار  ناریسا  هفیلخ  ناگدنیامن  .داتـسرف  زرم 
(2 !«. ) دنداد یم  رارق  ناشرایتخا  رد  لوپ  سابل و  دنتفریذپ و  یم  دنداد ، یم  تبثم  باوج  لاؤس  نیا  هب  هک  ار  یناسک  اهنت 

ار ثیدح  لها  بناج  دیـسر ، تفالخ  هب  یـسابع » لکوتم   » هک یتقو  اذل  دیدرگ ، هلزتعم  زا  مدرم  ترفن  ببـس  اه  يریگ  تخـس  نیا 
« نآرقلا هنحم   » هب تفرگ و 

(2) .دوب حرطم  یمالسا  هعماج  رد  اه  تدم  ات  داتفین و  قنور  زا  ًاروف  ثحب  نیا  یلو  .داد  همتاخ 

633 ص : 

ص 215. ج3 ، یبوقعی ، خیرات   . 2 ص 464 . ج3 ، بهذلا ، جورم  يدوعسم ، [ 1 - ] 1
خیرات دوش : هعجارم  ریز  رد  هدـش  دای  عباـنم  هب  هتـشذگ ، ذـخآم  رب  هوـالع  نآرق ، قلخ  ثحب  هراـبرد  رت  شیب  یهاـگآ  يارب  [ 2 - ] 2

ج2، یناحبس ، رفعج  لحنلاو ، للملا  یف  ثوحب  ص 155207 ; ج3 ، نیما ، دمحا  مالسإلا ، یحض  ص 306 312 ;  یطویس ، ءافلخلا ،
ص 252 269.

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 652 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_633_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_633_2
http://www.ghaemiyeh.com


( مالسلا هیلع  ) يداه ماما  عضوم 

، هدرمش اوران  ار  يرکف  لادج  ثحب و  نینچ  ربارب  رد  توکس  دنتشاد ، هدهع  هب  ار  یمالسا  لیـصا  هشیدنا  يربهر  هک  موصعم  ناماما 
، دوخ هنارگ  تیادـه  یلوـصا و  عـضوم  نییبـت  اـب  دـندرک و  یم  صخـشم  ار  تسرد  هشیدـنا  هدیـشک ، یفارحنا  رکف  رب  نـالطب  ّطـخ 

.دنتشاد یم  رذحرب  يا  هدوهیب  لادج  ثحب و  نینچ  رد  ندش  دراو  زا  ار  ناناملسم 

ماما نامز  رد  اـما  هدوب ، حرطم  زین  یلبق  ناـماما  زا  یـضعب  ناـمز  رد  نآرق  قلخ  ثحب  دـهد  یم  ناـشن  هک  تسا  تسد  رد  يدـهاوش 
(1) .قولخم هن  تسا و  قلاخ  هن  تسا ، ادخ  مالک  نآرق  دومرف : شمعا  هب  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  .تسا  هدیسر  جوا  هب  يداه 

، تسادـخ مالک  نآرق  دومرف : تسیچ ؟ نآرق  هراـبرد  امـش  رظن  درک : ضرع  مالـسلا ) هیلع  ) اـضر ماـما  رـضحم  هب  تلـص » نب  ناـّیر  »
.دیوش یم  هارمگ  هک  دینکن  ثحب  نیا  زا  شیب  هراب  نیا  رد  و  نیمه !

« دادغب  » نایعیش زا  یکی  خساپ  رد  ماما  تسا ، نشور  هدرتسگ و  ًاتبسن  هدش ، لقن  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  ینخس 
:(2) تشون نینچ 

امرب ار  تمعن  نیرت  گرزب  تروص  نیا  رد  هک  دـنک  ظفح  هنتف  نیا  هب  ندـش  راچد  زا  ار  وت  اـم و  دـنوادخ  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
یتعدب میدـق )؟ ای  تسا  قولخم  هک   ) نآرق هرابرد  لادـج  ثحب و  ام  رظن  هب  .تسا  یهارمگ  تکاله و  هنرگ  تسا و  هتـشاد  ینازرا 

هدنهد خساپ  تسین و  وا  راوازس  هک  تسا  يزیچ  لابند  هدننک  شـسرپ  اریز  دنکیرـش ، نآ  رد  هدنهد  باوج  هدننک و  لاؤس  هک  تسا 
.دشاب یمن  وا  ناوت  رد  هک  دنکفا  یم  تقشم  تمحز و  هب  ار  دوخ  تهج  یب  یعوضوم  يارب  زین 

( مالسلا هیلع   ) يداه ماما  بتکم  نادرگاش 

ناهارمگ زا  هک  هدـم  رارق  نآ  يارب  یمـسا  دوخ  شیپ  زا  تسادـخ ، مالک  زین  نآرق  دـنقولخم ، همه  وا  زجب  تسین و  ادـخ  زج  قلاخ ،
.تشگ یهاوخ 

634 ص : 

ص 609. هقوف ، امف  هئاملا  باوبا  لاصخلا ، قودص ، [ 1 - ] 1
ص 224. دیحوتلا ، قودص ، [ 2 - ] 2
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یم شیوخ  يادـخ  زا  ناهن  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نایقتم ) : ) دـیامرف یم  هک  دـهد  رارق  دوخ  نخـس  قیداصم  زا  ار  وت  ام و  دـنوادخ 
(1) .دنکانمیب ازج  زور  زا  دنسرت و 

.دنوشن یهارمگ  تعدب و  راتفرگ  دنشاب و  رود  هب  اه  يریگرد  نیا  زا  نایعیش  هک  دش  ثعاب  ناماما  يریگ  عضوم  نیا 

( مالسلا هیلع  ) يداه ماما  بتکم  نادرگاش 

هدرتسگ حطس  رد  یگنهرف  تیلاعف  يارب  ماما ، دوب و  دادبتسا  قانتخا و  رصع  يداه  ماما  یگدنز  رصع  میتفگ  هک  یلیـصفت  هب  هچرگ 
ناوارف توافت  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  رصع  هژیوهب  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  رصع  اب  هعماج  ياضف  رظن  نیا  زا  تشادن و  لمع  يدازآ 

هب ییوگ  خساپ  تابتاکم ، تارظانم ، قیرط  زا  یگنهرف ، ياه  تیلاعف  رب  هوالع  دـعاسمان ، طئارـش  نامه  رد  ترـضح  نآ  اما  تشاد ،
درک تیبرت  ار  هعیـش  زا  یناگرزب  ناثدحم و  نایوار و  فرحنم ، یمالک  بتاکم  ربارب  رد  تسرد  شنیب  نییبت  و  تاهبـش ، اه و  لاؤس 

.دندرک لقتنم  يدعب  ياه  لسن  هب  ار  یگنهرف  گرزب  ثاریم  نیا  نانآ  داد و  شزومآ  نانآ  هب  ار  یمالسا  فراعم  مولع و  و 

(2) .دناد یم  رفن  ار 185  یمالسا  مولع  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ترضح  نآ  نادرگاش  دادعت  مالسا ، رادمان  دنمشناد  یسوط ، خیش 

دیعـس نب  نیـسح  ناذاش ، نب  لضف  دـننام : يا  هتـسجرب  ياه  تیـصخش  يونعم و  یملع و  ناشخرد  ياه  هرهچ  هورگ ، نیا  ناـیم  رد 
یلعوبا حون ، نب  بویا  يزاوها ،

635 ص : 

(. 49 ءایبنا : هروس   ) نوُقِفْشُم ِهَعاَّسلا  َنِم  ْمُهَو  ِْبیَْغلِاب  ْمُهَّبَر  َنوَشْخَی  َنیِذَّلا  [ 1 - ] 1
دندش و فارحنا  شزغل و  راچد  هک  ار  هکـسح  نب  یلع  متاح و  نب  سراف  دننام  نت  دنچ  هتبلا  ص 409 429 . یسوط ، لاجر  [ 2 - ] 2

عوجر مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  نادرگاش  نوماریپ  رت  شیب  یهاگآ  يارب  .درک  انثتـسا  دادعت  نیا  زا  دیاب  درک ، درط  ار  نانآ  ترـضح 
ص 170 230. رقاب ، یشرقلا ، فیرش  يداهلا ، مامإلا  هایح  هب : دوش 
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یم مشچ  هب  يزاوها  دیعـس  نب  نامثع  و  ير ) رهـش  رد  نوفدـم   ) ینـسح میظعلادـبع  ریبک ، رـصان  یلع  نب  نسح  دـشار ،) نب  نسح  )
یملع و تامدخ  راثآ و  دنتـسه و  یمالـسا  مولع  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  دنمـشزرا  تافیلأت  راثآ و  ياراد  نانآ  زا  یخرب  هک  دنروخ 

.تسا هدش  نایب  لاجر  ياه  باتک  رد  نانآ  یگنهرف 

ماما تداهش 

زگره اه  تیدودحم  اه و  جـنر  همه  دوجو  اب  اما  تشاد ، رارق  تبقارم  لرتنک و  تحت  ءاّرماس  رد  هک  نآ  اب  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما 
مدـع یفنم و  هزرابم  زین  ماما و  یعامتجا  تیعقوم  یهلا و  تیـصخش  هک  تسا  یهیدـب  .دادـن  نت  نارگمتـس  اب  یـشزاس  نیرت  مک  هب 

ماجنارس .دندرب  یم  جنر  عوضوم  نیا  زا  هتسویپ  و  دوب ، لمحت  لباقریغ  روآ و  ساره  نامز ، ياه  توغاط  يارب  افلخ ، اب  وا  يراکمه 
اب نیـشیپ  ناماما  دننام  زین  يداه  ماما  بیترت  نیدب  دـندمآ و  رب  ماما  لتق  ددـص  رد  دنتـشادنپ و  ادـخ  رون  ندرک  شوماخ  ار  هار  اهنت 

، ءاّرماـس رد  دیـسر و  تداهـش  هب  يرجه  لاـس 254  بجر  (1) دیدرگ مومـسم  ّزتـعم ،»  » ناـمز رد  هکلب  تفرن ، اـیند  زا  یعیبـط  گرم 
(2) .دش هدرپس  كاخ  هب  شیوخ  هناخرد 

636 ص : 

ص 166. راصبألارون ، یجنلبش ، [ 1 - ] 1
ص 334. داشرإلا ، دیفم ، خیش  [ 2 - ] 2
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( مالسلا هیلع  ) يرکسع نسح  ماما 

هراشا

( مالسلا هیلع  ) ماما رصع  یعامتجا  یسایس ، عاضوا  * 

( مالسلا هیلع  ) ماما یتّینما  ریبادت  * 

( مالسلا هیلع  ) ماما تیلاعف  هناگتفه  داعبا  * 

بیغ ملع  زا  هدرتسگ  هدافتسا  * 

تبیغ رصع  يارب  نایعیش  يزاس  هدامآ  * 

تقیقح ناشخرد  هولج  * 

637 ص : 
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ماما یناگدنز  زا  يرصتخم  تخانش 

…

هیلع ) يداه ترـضح  مهد ، ماما  شردپ  . (1) دوشگ ناـهج  هب  مشچ  ق  لاس 232 ه .  رد  نایعیش ، ياوشیپ  نیمهدزای  يرکـسع ، ماما 
، یمارگ يوناب  نیا  . (3) دنا هدرک  دای  نسوس »  » مان هب  وا  زا  یخرب ، هک   (2) تسا هثیَدُح ،» ، » هتسیاش اسراپ و  يوناب  شردام  و  مالسلا )

هیلع ) يرکــسع نـسح  ماــما  تداهــش  زا  سپ  هـک  سب  نـیمه  وا  تلیــضف  رد  دوـب و  یمالــسا  شنیب  ياراد  راــکوکین و  ناــنز  زا 
(4) .دوب بارطضارپ  ینارحب و  رایسب  ینامز  عطقم  نآ  رد  نایعیش  ياکّتا  هطقنو  هاگهانپ  ( مالسلا

تهج نیمه  هب  تشاد ، يرابجا )  ) تنوکس رکـسع »  » هلحم رد  ءارّماس ،»  » رد یـسابع  هفیلخ  روتـسد  هب  مهدزای  ياوشیپ  هک  اج  نآ  زا 
وا.تسا دمحموبا »  » شا هینک  »(6) و  یکز  » و یقن » ، » ترضح رگید  باقلا  نیرتروهشم  زا   (5) .دوش یم  هدیمان  يرکسع » »

639 ص : 

ص ج4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقاـنم  بوشآرهـش ، نبا  ص 335 ; داشرإلا ، دیفم ، خیـش  ص 503 ; ج 1 ، یفاـک ، لوصا  ینیلک ، [ 1 - ] 1
.دنا هتسناد  لاس 231  رد  ار  ترضح  دلوت  یلبرإ  یسیع  نب  یلعو  يدوعسم  ص367 . يدُهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  یسربط ، ; 422

ص 366. باتک ، نامه  یسربط ، ص 335 ; باتک ، نامه  دیفم ، خیش  [ 2 - ] 2
ص 192. هّمغلا ، فشک  یلبرإ ، یسیع  نب  یلع  ص 503 ; باتک ، نامه  ینیلک ، [ 3 - ] 3

، یمق سابع  خیـش  جاح   ) دمحم یبأ  هافو  دعب  هعیـشلا  عزفم  تناک  اّهنا  اهلـضف  یف  یفک  تاحلاصلا و  تافراعلا  نم  تناک  و  [ 4 - ] 4
(. ص 151 هیهبلا ، راونألا 

ص 65. رابخألا ، یناعم  قودص ، زین  ص 230 ; باب 176 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  قودص ، [ 5 - ] 5
ص 223. همامالا ، لئالد  يربط ، ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  [ 6 - ] 6

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 658 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_639_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_639_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_639_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_639_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_639_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_639_6
http://www.ghaemiyeh.com


تداهش هب  لاس 260 ه  رد  دوب ، لاس  شفیرش 28  رمع  لاس و  شتماما 6  تّدم  .دیسر  تداهـش  هب  شدنمجرا  ردپ  هک  دوب  هلاس   22
(1) .دش هدرپس  كاخ  هب  شردپ  دقرم  رانک  رد  ءارّماس  رد  دوخ  هناخ  رد  دیسر و 

ترضح رصاعم  يافلخ 

، دندوب رترگمتـس  يرگید  زا  کی  ره  هک  یـسابع  يافلخ  زا  رفن  هس  اب  شیوخ  تماما  هاتوک  تدـم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما 
: زا دنترابع  نت  هس  نیا  دوب ، رصاعم 

(2)(255 252  ) هللااب ّزتعملا  . 1

(256 255  ) هللااب يدتهملا  . 2

(279 256  ) هللااب دمتعملا  . 3

هک ار  هچ  نآ  دـندرک ، مایق  هیما  ینب  زا  نانآ  ماقتنا  نتفرگ  ناونع  هب  نایولع و  زا  يراد  فرط  مان  هب  تسخن  زور  هک  یـسابع  يافلخ 
زاغآ ار  یگماـکدوخ  يرگمتـس و  ناـنآ  زا  رتدـب  هکلب  هیما و  ینب  ياـفلخ  دـننام  هتفرگ و  هدـیدان  دـندوب ، هداد  هدـعو  مدرم  هب  ًـالبق 

.دندرک

تموکح و نارود  ثداوح  هب  ًـالیذ  دـندوب ، رـصاعم  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماـما  اـب  هک  یـسابع  ياـفلخ  هایـس  هماـنراک  هئارا  يارب 
: مینک یم  هراشا  هدرشف  تروص  هب  نانآ  يراد  مامز  یگنوگچ 

ار ناینیـشیپ  هار  تفرگ و  تسد  هب  ار  روما  مامز  ، 252 لاس رد  نیعتسم  يرانکرب  زا  سپ  هک  تسا  یـسابع  لکوتم  دنزرف  يوّزتعم  . 1
.درک بیقعت 

640 ص : 

ص 178 179. فارشألا ، ّبحب  فاحتإلا  يواربش ، هللادبع  خیش  ص 345 ; داشرإلا ، دیفم ، خیش  [ 1 - ] 1
.تسا افلخ  تموکح  تدم  يایوگ  زتنارپ  لخاد  ماقرا  [ 2 - ] 2
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دوخ نامرف  ریز  هب  ار  هفیلخ  دـشاب ، نانآ  هدـنامرف  هفیلخ  هک  نیا  ياج  هب  دـندش و  طلـسم  روشک  روما  رب  ناکرت  لکوتم ، لتق  زا  سپ 
هک یناتـساد  .دندیـشک  یم  ار  وا  لتق  ای  يرانکرب  هشقن  داد ، یمن  نت  نانآ  ياه  هتـساوخ  هب  هفیلخ  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دـندروآ ، رد 

: تسا انعم  نیا  هاوگ  میوش ، یم  روآدای  ًالیذ 

تدم ات  دندرک  راضحا  ار  یسانش  هراتس  سپس  دروآ  درگ  یسلجم  رد  ار  دوخ  رارـسا  نامرحمو  نارکفمه  زا  یهورگ  زتعم »  » يزور
وا رمع  تفالخ و  تدم  زا  سانـش ، هراتـس  زا  شیب  نم  تفگ : دوب ، سلجم  رد  هک  یفیرظ  عقوم  نیا  رد  .دـنک  نییعت  ار  يو  تفالخ 
رب وا  دـنهاوخب ، ار  وا  تموکح  ماود  دنتـسه و  هفیلخ  راداوه  ناکرت  هک  يزور  ات  درک : ناـیب  نینچ  ار  دوخ  هیرظن  هاـگ  نآ  .مهاـگآ 
وا تموکح  نایاپ  زور  نآ  دوش ، عطق  وا  زا  نانآ  هقالع  دریگ و  رارق  نانآ  مشخ  دروم  هک  يزور  دوب و  دهاوخ  رقتسم  تفالخ  دنسم 

(1)! دوب دهاوخ 

ّزتعم لتق 

روما قتف  قتر و  دوبن و  شیب  یتافیرـشت  ماقم  کی  هفیلخ  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  عضو  تفـالخ ، راـبرد  رد  ناـکرت  طلـستو  ذوفن  رثا  رب 
.تشاد رارق  ناکرت  تسد  رد  ًالمع 

هدز و کتک  قامچ  بوچ و  اب  ار  وا  هاگ  نآ  دندرب ، یقاتا  هب  ناشک  ناشک  ار  وا  دـندش و  زتعم  رـصق  دراو  ناکرت  زا  یهورگ  يزور 
غاد رونت  دننام  نیمز  هک  دوب  مرگ  يردق  هب  زور  نآ  باتفآ  .دنتـشاد  هگن  باتفآ  ریز  رـصق  طایح  رد  ار  وا  دـندنازوس و  ار  شنهاریپ 

وا ناکرت  عقوم ، نیا  رد  .دوش  اپ  هب  اپ  حالطصا  هب  دوب  راچان  دراذگب و  نیمز  يور  رب  ار  دوخ  ياپ  ود  تسناوت  یمن  سک  چیه  دوب و 
هب ار  وا  دنتفرگ  میمـصت  لوزعم ، هفیلخ  لتق  روظنم  هب  سپـس  .دنتفرگ  هاوگ  علخ  نیا  رب  ار  یهورگ  دندرک و  علخ  تفالخ  ماقم  زا  ار 

یلاح رد  ار ، هفیلخ  هنوگ  نیدب  .دهد  همتاخ  وا  یگدنز  هب  ناوارف  ياه  هجنکـش  یگنـشت و  یگنـسرگ و  رثا  رد  ات  دنراپـسب  رفن  کی 
هک

641 ص : 

ص 243. يرخفلا ، یقطقط ، نبا  [ 1 - ] 1
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هدنز تلاح  نامه  هب  زتعم  دندرک و  دودسم  چگ  تشخ و  اب  ار  بادرـس  برد  دنداد و  رارق  یبادرـس  رد  تشاد ، ندب  رد  یناج  همین 
(1)! دش روگ  هب 

يدتهم . 2

رب لاس 255ه  رد  زتعم »  » شردارب لتق  زا  سپ  هک  دوب  یـسابع  هفیلخ  نیمهدراهچ  و  مهدزاـی ، ماـما  رـصاعم  هفیلخ  نیمود  يدـتهم ،» »
.دز هیکت  تفالخ  دنسم 

رگید اب  سایق  رد  يدتهم ، .دوب  یـسابع  رابرد  ناکرت  تسد  هچیزاب  هتـسویپ  تشادن و  اهراک  رد  یلالقتـسا  ردارب ، ناسب  زین  يدـتهم 
وا .دوبن  هیما  ینب  يافلخ  نایم  رد  زیزعلادـبع » نب  رمع   » هب تهابـش  یب  راتفر  قـالخا و  رظن  زا  دوب و  لدـتعم  يدرف  یـسابع ، ياـفلخ 
روآ مرـش  رایـسب  ام  يارب  تشاد ، دوجو  زیزعلادـبع ) نب  رمع   ) نمادـکاپ درف  کی  لقادـح  يوما  يافلخ  نایم  رد  تفگ : یم  یهاـگ 

تایاکش هب  يدودح  ات  زیزعلادبع  نب  رمع  نوچمه  زین  وا  ور  نیا  زا  دشابن ; وا  دننام  هیبش و  یسک  یـسابع  يافلخ  نایم  رد  هک  تسا 
ار رابرد  تفالخ ، هب  ندیسر  زا  سپ  وا  .دومن  یم  تیاعر  ار  يور  هنایم  يداصتقا  روما  سابل و  اذغ و  رد  درک و  یم  یگدیسر  مدرم 

نیا هب  ار  وا  هداد  نخس  داد  هنیمز  نیا  رد  ناخروم  .درک  عمج  ار  يراسگیم  طاسب  يزاسکاپ و  يرگ  یفارـشا  تافیرـشت و  رهاظم  زا 
(2) .دنا هدوتس  تبسانم 

درک یم  كرد  ار  انعم  نیا  وا  .تسا  هدوب  یـسایس  یعامتجا و  تاظحالم  تکرح ، نیا  رد  يدـتهم  هزیگنا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  هتبلا 
نینچ دوجو  اب  دنراد و  دوجو  رت  هتسیاش  رت و  هاگآ  رتهب و  وا  زا  بتارم  هب  يدارفا  یمالسا  هعماج  رد  هک 

642 ص : 

هنوگ هب  زتعم  ندش  هتشک  تیفیک  ص 195 196 . ج7 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  ص 243 ; باتک ، ناـمه  یقطقط ، نبا  [ 1 - ] 1
ص97. ج 4 ، بهذلا ، جورم  يدوعسم ، ص 360 ; ءافلخلا ، خیرات  یطویس ، ك.ر :  تسا ، هدش  لقن  زین  رگید  ياه 

ص ج 4 ، بهذلا ، جورم  يدوعـسم ، ص377 ; ج 3 ، هدنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت  مالـسا ، یـسایس  خـیرات  نسح ، میهاربا  رتکد  [ 2 - ] 2
ص ءافلخلا ، خیرات  یطویـس ، و 234 ; ص 233  ج7 ، خـیراتلا ، یف  لـماکلا  ریثا ، نبا  ص 246 ; يرخفلا ، یقطقط ، نـبا  96و 103 ;

.362
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اه تسژ  نیا  اب  دورب و  رانک  يراد  مامز  تسایس و  هنحص  زا  دوخ  دراپسب و  نانآ  هب  ار  ناناملـسم  راک  مامز  دیاب  وا  ییاه  تیـصخش 
هکرـس و نان و  اب  تفرگ و  یم  هزور  اهزور  ناخروم ، زا  یخرب  لوق  هب  هک  یـصخش  هنرگو  دـنک ، ادـیپ  یمدرم  هاگیاپ  تساوخ  یم 
رد درخن ، يزیچ  هب  ار  تفالخ  هک  دـشاب  هدرک  بوکرـس  ار  شیوخ  یناسفن  ياـه  سوه  ناـنچ  نآ  دـیاب  ، (1) درک یم  راطفا  کـمن 

.دوب هدز  هیکت  تفالخ  دنـسم  رب  دـش ، هتـشک  زتعم  دوخ  ردارب  دـننام  هک  يزور  اـت  رمع و  هظحل  نیرخآ  اـت  وا  مینیب  یم  هک  یتروص 
یبلطایند رب  هاوگ  نیرت  نشور  .دشاب  هتـشاد  یهلا  هزیگنا  اهراک  عون  نیا  هک  تسا  دیعب  رایـسب  هدید و  دایز  ناراد  مامز  نیا  زا  خیرات 

رد ماما  دش ، هتشک  هک  یبش  ات  وا  تموکح  نارود  رد  داتـسرف و  نادنز  هب  ار  يرکـسع  ماما  يو  هک  تسا  نیا  يدتهم  يرگ  نایغطو 
(2) .دناسرب لتق  هب  ار  ماما  تشاد  میمصت  یتح  درب و  یم  رس  هب  نادنز 

دمتعم . 3

هیلع ) يرکـسع ترـضح  تماـما  نارود  زا  لاـس  راـهچ  .تسا  یـسابع  دـمتعم  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماـما  رـصاعم  هـفیلخ  نیموـس 
.تسا هدش  يرپس  وا  تموکح  نارود  رد  ( مالسلا

.تشذگرد لاس 279  رد  دیسر و  تفالخ  هب  ناکرت  هلیسوهب  لاس 256  رد  دش و  دلوتم  لاسرد 229  دمتعم 

نایب رد  لباقم ، رد  دنا ، هدوتـس  ار  وا  يدـح  ات  هتـشون و  زیمآدـیجمت  یبلاطم   (3)( دمتعم يومع  رـسپ   ) يدـتهم هرابرد  ناخروم  رگا 
، دوبن حرطم  وا  يارب  هچ  نآو  دوب  ینارذگـشوخ  یـشایع و  هتفیـش  وا  هک  دنراد  رظن  قافتاو  دنا  هداد  نخـس  داد  دمتعم  قالخا  داسف 

دندوب و نادرگ  يور  وا  زا  زین  مدرم  تهج  نیا  زا  .دوب  مدرم  ياه  يراتفرگ  راک و 

643 ص : 

ص377. باتک ، نامه  نسح ، میهاربا  رتکد  ص 246 ; باتک ، نامه  یقطقط ، نبا  ص 234 ; باتک ، نامه  ریثا ، نبا  [ 1 - ] 1
ص 245. هیصولا ، تابثا  يدوعسم ، ص 313 ; ج 50 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، [ 2 - ] 2

.دوب مصتعم » نب  لکوتم   » دنزرف دمتعم »  » و مصتعم » نب  قثاو   » دنزرف يدتهم  [ 3 - ] 3
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تاوهـش قـالخا و  داـسف  رد  تدـش  هب  وا  هک  نآ  تلع  هب  اریز  دـندوب ، هتخود  لـکوتم ) نب  هحلط  « ) قـفوم  » وا ردارب  هـب  دـیما  مـشچ 
.دوب هتفرگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  قفوم »  » شردارب ، (1) دوب هدش  روهطوغ 

عقاو رد  اـما  دوب ، دـمتعم »  » تسد رد  رهاـظب  تفـالخ  ماـمز  هچرگ  دنـسیون : یم  دـمتعم  رـصع  رد  قفوم »  » رادـتقا باـب  رد  ناـخروم 
(2) .دوبن شیب  یمان  تفالخ  زا  دمتعم  يارب  دوب و  قفوم »  » تفالخ هدننادرگ 

( مالسلا هیلع  ) يرکسع ماما  رصع  یعامتجا  یسایس ، عاضوا 

تیدودحم راشف و  لامِعا  هنوگره  زا  یسابع  يافلخ  میدید ، يدعب  ناماما  و  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  یناگدنز  لصف  رد  هک  نانچ 
امهیلع ) يرکـسع ماـما  يداـه و  ماـما  ناـمز  رد  هژیوهب  داوـج و  ماـما  رـصع  رد  اـهراشف  نیا  دـندرک و  یمن  غـیرد  ناـماما  هب  تبـسن 

اه نآ  تموکح  نارود  رد  هک  هعیش  گرزب  ياوشیپ  هس  هک  دوب  يردق  هب  اهراشف  نیا  تّدش  .دیسر  دوخ  جوا  هب  ءارّماس  رد  ( مالـسلا
يرکسع ماما  یگلاس و  نس 41  رد  يداه  ماما  یگلاس ، نس 25  رد  داوج  ماما  دندیشون : تداهش  ماج  یهاتوک  رمع  اب  دنتـسیز ، یم 

نیا رد  یلو  دشاب ، یم  اه  نآ  رب  هدیسر  تامدص  اهراشف و  تّدش  زا  یکاح  نیا  و  دوش ; یم  لاس  ًاعمج 92  هک  یگلاس  نس 28  رد 
: دوب رت  شیب  رگید  ياوشیپ  ود  زا  ّتلع ، ود  هب  يرکسع ، نسح  ماما  نامز  ياه  تیدودحم  اهراشف و  نایم ،

هب هورگ  نیا  هک  دنتسناد  یم  مدرم  همه  دوب و  هدمآ  رد  میظع  تردق  کی  تروص  هب  هعیش  مالسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  نامز  رد  . 1
یهلا تماما  تسا  دقتعم  هکلب  دناد ، یمن  ینوناق  عورشم و  ار  نایسابع  زا  کی  چیه  تموکح  هدوب و  ضرتعم  تقو  يافلخ 

644 ص : 

ص 123 و131. ج 4 ، بهذلا ، جورم  يدوعسم ، ص 363 و367 ; ءافلخلا ، خیرات  یطویس ، [ 1 - ] 1
ص 378. ج2 ، هدنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت  مالسا ، یسایس  خیرات  نسح ، میهاربا  رتکد  ص 250 ; يرخفلا ، یقطقط ، نبا  [ 2 - ] 2
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هاوگ .دوب  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع نسح  ماما  هداوناخ  نیا  زاتمم  تیصخش  نامز  نآ  رد  و  تسا ، یقاب  مالسلا ) هیلع  ) یلع نادنزرف  رد 
، يرکسع ترضح  تداهش  زا  سپ  هک  نیا  حیضوت  .تسا  عوضوم  نیا  هب  یسابع ، دمتعم »  » ریزو هللادیبع ،»  » فارتعا نایعیش ، تردق 

رانید رازه  تسیب  هنایلاس  نآ  ربارب  رد  نم  نک ، راذگاو  نم  هب  ار  مردارب  بصنم  تفگ : تفر و  هللادیبع  دزن  باّذـک »  » رفعج شردارب 
، دـنناد یم  ماـما  ار  وت  ردارب  ردـپ و  هک  یناـسک  يور  هب  ردـق  نآ  هفیلخ  قـمحا ! تفگ : درک و  شاـخرپ  وا  هب  ریزو  .مهد  یم  وـت  هب 

تـسد هب  یقیفوت  درک ، هک  ییاه  شـشوک  مامت  اب  تسناوتن و  یلو  دنادرگرب ، هدـیقع  نیا  زا  ار  نانآ  دـناوتب  هکلب  ات  دیـشک  ریـشمش 
، یشاب هتشادن  یماقم  نینچ  نانآ  رظن  رد  رگا  يرادن و  هفیلخریغ  هفیلخ و  هب  يزاین  یشاب ، ماما  نایعیش  رظن  رد  وت  رگا  کنیا  .درواین 

(1) .تشاد دهاوخن  يا  هدیاف  نیرت  کچوک  هار  نیا  رد  ام ، ششوک 

ياه تموکح  هیلک  هدننک  رام  رات و  هک  دوعوم  يدهم  دنتسناد  یم  رتاوتم ، رابخا  تایاور و  قبط  نانآ ، ناوریپ  یـسابع و  نادناخ  . 2
هکلب ات  دندوب  وا  یگدنز  عضو  بقارم  هتسویپ  تهج  نیمه  هب  دوب ، دهاوخ  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ترضح  لسن  زا  تسا ، هماکدوخ 

!( یسوم يدوبان  يارب  ناینوعرف  هدوهیب  شالت  نوچمه   ) دننک دوبان  هدروآ و  گنچ  هب  ار  وا  دنزرف  دنناوتب 

لرتنک و تحت  ار  وا  فرط  ره  زا  دوب و  دـیدش  هداعلا  قوف  مهدزاـی  ياوشیپ  دروم  رد  قاـنتخا  راـشف و  ـالاب ، رد  هدـش  داـی  لـئالد  هب 
هتفه ره  دوب  هدرک  ریزگان  ار  ماما  هک  دوب  نارگن  ماما  یعامتجا  مهم  تیعقوم  ذوفن و  زا  يردق  هب  یـسابع  تموکح  .دنتـشاد  تراظن 

(3).(2) دوش رضاح  رابرد  رد  هبنشجنپ  هبنشود و  ياهزور 

645 ص : 

لآ بقانم  بوشآرهش ، نبا  ص197 ; ج 3 ، ق ، 1381 ه .  یمـشاه ، ینب  هبتکم  زیربت ، هّمغلا ، فشک  یلبرا ، یـسیع  نب  یلع  [ 1 - ] 1
مالعأب يرولا  مالعإ  یسربط ، ص 338 ; داشرإلا ، دیفم ، خیـش  ص 503 ; ج 1 ، یفاـک ، لوصا  ینیلک ، ص 422 ; ج 4 ، بلاط ، یبأ 

 . ص 274 نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاّتف  ص 376 ; يدُهلا ،
راحب یسلجم ، ص 226 ; همامالا ، لئالد  يربط ، ریرج  نب  دـمحم  ص 434 ; ج 4 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  بوشآرهـش ، نبا  [ 2 - ] 2
ریسم رد  قاتشم ، تیعمج  رفن  نارازه  درک ، یم  دمآ  تفر و  ماما  هک  راب  ره  هفیلخ ، دیلپ  تین  مغر  هب  هتبلا ، ص 251 . ج50 ، راونألا ،

اه هار  تیعمج ، ترثک  زا  هک  دندرک  یم  تاساسحا  زاربا  هدنکفا و  هار  هب  يداش  هلغلغ  نانچ  نآ  و  دندرک ، یم  عامتجا  ماما  تکرح 
يارب دش و  یم  شوماخ  ادص  رـس و  دندرک  یم  هدهاشم  ار  ترـضح  هک  نآ  ضحم  هب  دش و  یم  عطق  رورم  روبع و  دـمآ و  یم  دـنب 

« هبیغلا  » باتک زین  هدش و  دای  ذخأم  هس  .ر ك :   ) تشگ یمرب  یعیبط  لاح  هب  عضو  ماما ، روبع  زا  سپ  دندرک و  یم  زاب  هار  ترـضح 
(. ص 29 یسوط ، خیش 

روما رب  یلاوم  ناکرت و  طلست  و  تفالخ ، هاگتسد  لزلزت  فعض و  دوجو  اب  هک  دیآ  شیپ  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  اج  نیا  رد  [ 3 - ] 3
تردـق هیحان  زا  ینارگن  رگا  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد  تشاد ؟ همادا  تّدـش  نامه  هب  ماما  دروم  رد  قاـنتخا  راـشف و  هنوگچ  تکلمم ،

يّرس تیلاعف  هب  نوگانوگ ، ياه  هار  زا  تسناوت  یم  ماما  دوب و  لهس  راک  دوب ، وا  نایفارطا  ای  هفیلخ  صخش  هب  رـصحنم  ماما ، يونعم 
هیقب فیط ، نیا  دوب و  نآ  زا  یئزج  مه  هفیلخ  هک  دوب  هدـنکفا  هیاـس  یـسایس  عیـسو  فیط  کـی  رب  ینارگن  میب و  نیا  یلو  دزادرپـب ،

تفلاـخم و تهج  نیمه  هب  دـش ، یم  لـماش  دنتـشاد ، كرتشم  عفاـنم  تموکح ، اـب  يوحن  هب  هک  زین  ار  یناـسک  همه  نارادـمدرس و 
يا و هفیلخ  لـتق  اـب  یتـح  دـش و  یم  بوسحم  روـشک  رب  مکاـح  طـخ  یلـصا  یگژیو  ماـما ، دروـم  رد  تیدودـحم  راـشف و  لاـمعإ 
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! تفای یمن  رییغت  رگید  يا  هفیلخ  ینیزگیاج 
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ّدضرب ناکرت  دادن و  تلهم  دنوادخ  هک  تشاد  ترضح  لتق  هب  میمـصت  درک و  ینادنز  تشادزاب و  ار  ماما  یـسابع  هفیلخ  يدتهم ،» »
(1) .دندناسر لتق  هب  ار  يو  دندیروش و  وا 

( مالسلا هیلع  ) يرکسع ماما  یتینما  ریبادت 

رابرد هنانئاخ  ياه  هشقن  تعـسو  تنطیـش و  قمع  وس  کی  زا  هک  تسا  تسد  رد  يرگید  دـهاوش  دانـسا و  میتفگ ، هچ  نآ  رب  هوالع 
هک دزاس  یم  رگ  هولج  یبوخ  هب  ار  ماما  یتینما  ریبادت  يرایشه و  رگید  يوس  زا  دهد و  یم  ناشن  ار  شنارای  ماما و  دروم  رد  یسابع 

: درب مان  ناوت  یم  ار  ریز  رد  هدش  دای  دروم  دنچ  هلمج  نآ  زا 

هک میدوب  نادنز  رد  رفن  دنچ  ام  دیوگ : یم   (2)« يرفعج مساق  نب  دواد  مشاهوبا  . » 1

646 ص : 

ص 134. هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  [ 1 - ] 1
ناشخرد و رایسب  ياه  هرهچ  زا  دوب و  دادغب  لها  و  ص67 ) ج 1 ، باسنألا ، یناعمس ،  ) راّیط رفعج  لسن  زا  يرفعج  مشاهوبا  [ 2 - ] 2

ماقم نانآ  دزن  تفر و  یم  رامش  هب  ( مالسلا مهیلع  ) يرکسع ماما  يداه و  ماما  داوج و  ماما  یمیمص  رایسب  نارای  زا  هعیـش و  هیامنارگ 
رد دوب ، كاب  یب  عاجش و  هدازآ و  يدرم  هک  وا  ص255 258 ) ج 4 ، لاجرلا ، سوماق  يرتست ، یقت  دمحم   ) تشاد ییالاو  تلزنم  و 

ج 2، باسنألا ، یناعمس ، ص369 ; ج 8 ، دادغب ، خیرات  بیطخ ،  ) دیدرگ لقتنم  ءاّرماس  نادنز  هب  تشادزاب و  دادـغب  رد  لاس 252 ه 
، نارهت هبیغلا ،  ) تسا هدوب  طبترم  یسابع » دمحم  نب  هللادبع   » لتق اب  شناهارمه ، وا و  ندش  ینادنز  یـسوط ، خیـش  هتفگ  هب  ص67 .)

هدوب نادـنز  رد  نایولع  زا  یهورگ  يرکـسع و  ماما  اب  ق   . لاس 258 ه رد  وا  دیوگ : یم  یـسربط  ص 136 .) هثیدـحلا ، يونین  هبتکم 
.دنا هتشون  لاس 251  رد  ار  وا  تشذگرد  یناعمس ، يدادغب و  بیطخ  ص373 .) يدُهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ   ) تسا
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ناشیا درگ  میتفاتـش و  ترـضح  يوس  هب  تمدـخ ، بدا و  ضرع  يارب  .دـندرک  نادـنز  دراو  ار  رفعج »  » شردارب و  يرکـسع » ماـما  »
دـش و يو  روضح  هجوتم  ماما  .تسا  ناـیولع  زا  هک  درک  یم  اـعدا  دوب و  یمجع ) لـخ : « ) یحمج  » يدرم نادـنز ، رد  .میدـش  عمج 

درک هراشا  یحمج »  » درم هب  هاـگ  نآ  .دـیوش  یم  دازآ  یک  متفگ  یم  دوب ، یمن  تسین  امـش  زا  هک  يدرف  امـش  عمج  رد  رگا  تفگ :
يارب دیا  هتفگ  هچ  نآ  زا  یـشرازگ  وا  دیـشاب ، رذحرب  وا  زا  تسین ، امـش  زا  درم  نیا  دومرف : سپـس  .تفر  نوریب  وا  دور و  نوریب  هک 
ساـبل يـال  رد  هک  ار  شرازگ  درک و  شیتفت  ار  وا  نارـضاح  زا  یکی  .تسوا  ياـه  ساـبل  ناـیم  رد  نونکا  مه  هک  هدرک  هیهت  هفیلخ 

(1) .دوب هتشون  ام  هرابرد  یکانرطخ  مهم و  بلاطم  درک ، فشک  دوب ، هدرک  ناهنپ 

.دندوب هتشامگ  یفخم  رومأم  نایعیش ، ماما و  لرتنک  يارب  مه  نادنز  رد  یتح  هک  دهد  یم  ناشن  هثداح  نیا 

نم دسیونب و  يزیچ  هک  مدرک  تساوخرد  وا  زا  مدیسر و  ماما  روضح  هب  دیوگ : یم  قاحسا » نب  دمحا   » مان هب  ماما  نارای  زا  یکی  . 2
، نم طخ  دومرف : ماما  دـنک ) لعج  همان  ماما  مان  هب  دـناوتن  نمـشد  و   ) مسانـشب ار  شطخ  دیـسر ، وا  زا  يا  همان  رگا  ات  منیبب  ار  وا  طخ 

(2) ....شابن نارگن  يدرک  هدهاشم  یتوافت  نینچ  رگا  تسا ، نهپ  ملق  اب  یهاگ  کیراب و  ملق  اب  یهاگ 

ات دوش  جراخ  لزنم  زا  ماما  هک  میدوب  يزور  دّـصرتم  میدـش و  ءاّرماس  دراو  هک  میدوب  یهورگ  ام  دـیوگ : یم  ماما  نارای  زا  یکی  . 3
نابایخ هچوک و  رد  ار  وا  میناوتب 

647 ص : 

1381 هّمغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  ص 166 ; راصبألا ، رون  یجنلبش ، ص 304 ; همهملا ، لوصفلا  یکلام ، غابص  نبا  [ 1 - ] 1
ص437. ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآرهش ، نبا  ص 373 ; يدُهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  یسربط ، ص 222  ج 3 ، ق ، ه . 

ص 433. ج4 ، باتک ، نامه  بوشآرهش ، نبا  [ 2 - ] 2
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يوس هب  امش  زا  سک  چیه  دینکن ، مالس  نم  رب  مادک  چیه  دیـسر : ام  هب  ماما  فرط  زا  نومـضم  نیا  هب  يا  همان  ماگنه  نیا  رد  .مینیبب 
(1)! دراد یناج  رطخ  امش  يارب  اریز  دنکن ، هراشا  نم 

ار يرکـسع  نسح  ماما  ناهگان  .مدوب  هتـسشن  اه  شورفدنفـسوگ  رازاب  هب  یهتنم  نابایخ  رد  يزور  دیوگ : یم  یخلب » زیزعلادـبع  . » 4
ار وا  تسا ، ادـخ  تجح  نیا  مدرم ! هک : منک  داـیرف  تسا  بوـخ  متفگ : ملد  رد  .درک  یم  تکرح  رهـش  هزاورد  يوـس  هب  هک  مدـید 
رب ار  هبابس  تشگنا  متسیرگن ، وا  هب  نم  دیسر و  نم  رانک  هب  یتقو  ماما  دنـشک ! یم  ارم  تروص  نیا  رد  متفگ  دوخ  اب  یلو  دیـسانشب ،

، ینک شاف  رگا  شاب ، بظاوم  دومرف : .مدز  وا  ياهاپ  رب  هسوب  متفر و  شیپ  تعرس  هب  نم  توکـس ! هک  درک  هراشا  تشاذگ و  ناهد 
رطخ هب  ار  دوخ  دـیوش ، یم  هتـشک  هنرگو  دـینک  يرادزار  دـیاب  دوـمرف : .مدیـسر  ماـما  روـضح  هب  زور  نآ  بش  يوـش ! یم  كـاله 

(2) .دیزادنین

لبج دـالب  يوس  هب  هدـمآ و  نوریب  ءاّرماـس  زا  راـک  بسک و  مزع  هب  ناـیولع  زا  یـصخش  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماـما  ناـمز  رد  . 5
وا هب  باهذ ) لپ  « ) ناولح  » مدرم زا  ماما  نارادتـسود  زا  یـصخش  .تفر  نیوزق ) نادـمه و  ات  ناریا  برغ  یناتـسهوک  ياه  تمـسق  )

: دیسرپ درک و  دروخرب 

؟ يا هدمآ  اجک  زا 

.ءاّرماس زا 

؟ یسانش یم  ار  هچوک  نالف  هلحم و  نالف  ایآ 

.يرآ

؟ يراد يربخ  یلع  نب  نسح  زا 

( … مالسلا هیلع  ) يرکسع ماما  تیلاعف  هناگتفه  داعبا 

.هن

؟ يا هدمآ  لبج  هب  هچ  يارب 

648 ص : 

ص 269. ج50 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، [ 1 - ] 1
ص 243. هیصولا ، تابثا  يدوعسم ، [ 2 - ] 2
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.راک بسک و  يارب 

ار وا  تفریذـپ و  يولع  .ناسرب  يرکـسع )  ) یلع نب  نسح  هناخ  هب  ارم  میورب و  ءاّرماس  هب  مه  اب  ریگب و  ار  نآ  مراد ، رانید  هاجنپ  نم 
(1) ...درب ماما  هناخ  هب 

.تسا هدوب  راوشد  ّدح  هچ  ات  ماما  هب  یسرتسد  تموکح ، دیدش  رایسب  لرتنک  هطساو  هب  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  ارجام  نیا 

اب رادـید  ّتیمها  هناشن  تخادرپ ، يولع  صخـش  هب  ترـضح  هناـخ  هب  وا  ییاـمنهار  ربارب  رد  یناولح  درم  هک  یغلبم  رگید ، فرط  زا 
ار نامز  نآ  رد  رانید  کـی  شزرا  هچ ; تسا ، هدوب  یهجوت  لـباق  غلبم  ناـمز  نآ  رد  راـنید  هاـجنپ  اریز  تسا ، راـگزور  نآ  رد  ماـما 

تـسا هدوب  نیا  لثم  نامز ، نآ  رد  دیرخ  تردـق  رظن  زا  رانید  هاجنپ  نیا  ربانب  ، (2) دنا هتسناد  رتش  کی  لداعم  نادنمـشناد ، زا  یخرب 
! دزادرپب ار  رتش  هاجنپ  تمیق  ام ، نامز  رد  یسک  هک 

( مالسلا هیلع  ) يرکسع ماما  تیلاعف  هناگتفه  داعبا 

، یـسایس ياه  تیلاعف  هلـسلس  کی  یـسابع ، تموکح  هفقویب  ياه  تبقارم  اه و  لرتنک  اهراشف و  نیا  همه  دوجو  اـب  يرکـسع ، ماـما 
هـصالخ هنوگ  نیدب  ار  اه  نآ  ناوت  یم  هک  داد  یم  ماجنا  یمالـسا  دض  راکفا  اب  هزرابم  مالـسا و  ظفح  تهج  رد  یملع  یعامتجا و 

: درک

; یمالسا حیحص  هشیدنا  نییبت  زین  و  نافلاخم ، تاهبش  اه و  لاکشا  ّدر  مالسا و  نییآ  زا  عافد  رد  یملع  ياه  ششوک  . 1

; اه مایپ  لاسرا  اه و  کیپ  مازعا  ناگدنیامن و  نییعت  قیرط  زا  فلتخم  قطانم  نایعیش  اب  یطابترا  هکبش  داجیا  . 2

649 ص : 

ص 216. هّمغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  [ 1 - ] 1
ص 181. يرکسعلا ، نسحلا  مامإلا  هایح  رقاب ، یشرقلا ، فیرش  [ 2 - ] 2
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; یسابع تموکح  ياه  تبقارم  اه و  لرتنک  یمامت  مغر  هب  یسایس  يّرس  ياه  تیلاعف  . 3

; دوخ صاخ  نارای  هژیوهب  نایعیش ، زا  یلام  ینابیتشپ  تیامح و  . 4

; تالکشم ربارب  رد  هعیش  مهم  رصانع  لاجر و  یسایس  هیجوت  تیوقت و  . 5

; نایعیش یمرگلد  تماما و  نارکنم  بلج  يارب  یبیغ  یهاگآ  زا  هدرتسگ  هدافتسا  . 6

.مهدزاود ماما  دوخ  دنزرف  تبیغ  نارود  يارب  نایعیش  يزاس  هدامآ  . 7

: میهد یم  حیضوت  هناگادج  اه ، تیلاعف  نیا  زا  مادک  ره  نوماریپ  کنیا 

یملع ياه  ششوک  . 1

هب قـفوم  دوـب ، هدرک  رارقرب  یـسابع  تموـکح  هک  يدـیدش  رایـسب  تیدودـحم  دـعاسمان و  طئارـش  مکح  هب  يرکـسع  ماـما  هـچرگ 
هک درک  تیبرت  ینادرگاش  ناقفخ ، راشف و  نامه  اب  لاح ، نیع  رد  اـما  دـشن ، هعماـج  لـک  حطـس  رد  دوخ  راد  هنماد  شناد  شرتسگ 

.دنتشاد يرثؤم  شقن  نانمشد  تاهبش  عفر  مالسا و  فراعم  شرتسگ  رشن و  رد  دوخ  مهس  هب  مادکره 

، نشور ياه  هرهچ  نانآ  نایم  رد  هک   (1) تسا هدرک  تبث  رفن  دص  زا  زواجتم  ار  ترضح  نارگاش  دادعت  هللا ») همحر  ) یسوط خیـش  »
نب هللادبع  يرفعج ، مساق  نب  دواد  مشاهوبا  یمق ، يرعـشا  قاحـسا  نب  دـمحا  دـننام : يا  هتـسراو  نادرم  هتـسجرب و  ياه  تیـصخش 

تامدخ و حرـش  هک  دنروخ  یم  مشچ  هب  راّفـص  نسح  نب  دمحمو  رفعج  نب  یلع  يرْمَع ، دیعـس  نب  نامثع  ورمعوبا  يریمح ، رفعج 
.دناوخ لاجر  بتک  رد  ناوت  یم  ار  نانآ  هدنزومآ  راختفارپ و  همان  یگدنز  دجنگ و  یمن  باتک  نیا  رد  نانآ  ياه  ششوک 

! … دوش یم  زاب  بهار  تشم 

یسک يرکسع  ترضح  زج  هک  دمآ  یم  شیپ  ناناملسم  يارب  ییاهانگنت  تالکـشم و  نانچ  یهاگ  نادرگاش ، نیا  تیبرت  رب  هوالع 
، هداعلا قوف  ریبدت  کی  اب  تماما ، ملع  وترپ  رد  عقاوم ، هنوگ  نیا  رد  ماما  .دمآ  یمن  رب  اه  نآ  لح  هدهع  زا 

650 ص : 

.دعب هب  ص427  ط 1 ، لاجر ، [ 1 - ] 1
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.درک یم  لح  ار  لکشم  تسکش و  یم  ار  تسب  نب 

: مینک یم  افتکا  هتکن  کی  يروآدای  هب  دروم  نیا  رد 

! دوش یم  زاب  بهار  تشم 

مدرم .دنورب  ناراب ) بلط   ) ءاقـستسا زامن  هب  مدرم  داد  نامرف  تقو ، هفیلخ  دمتعم ،»  » .دـمآ شیپ  یتخـس  یطحق  ءاّرماس  رد  لاس  کی 
نافقـسا گرزب  قیِلثاج ،»  » مراهچ زور  .دـماین  ناراب  یلو  دنتـشادرب ، اـعد  هب  تسد  دـنتفر و  ّالـصم  هب  زاـمن  يارب  یپرد  یپ  زور  هس 

یناراب درک  یم  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  تقو  ره  نابهار  زا  یکی  .تفر  ارحـص  هب  نابهار  نایحیـسم و  هارمه  یحیـسم ،
نیمه دنتـشادن و  ناراب  ياضاقت  مدرم  رگید  هک  دمآ  ناراب  ردق  نآو  درک  ار  راک  نامه  قیلثاج  زین  دعب  زور  .دـیراب  یم  ورف  تشرد 

راوگان هفیلخ  رب  عضو  نیا  .دش  ناناملـسم  زا  يرایـسب  نایم  رد  تیحیـسم  هب  لیامت  دیدرت و  کش و  زین  مدرم و  تفگـش  بجوم  رما 
! دندش هارمگ  هک  بایرد  ار  تدج  تما  تفگ : تساوخ و  رابرد  هب  دوب ، ینادنز  هک  ار  ماما  ریزگان  دمآ و 

.دنورب ارحص  هب  هبنش  هس  ادرف  هک  هاوخب  نابهار  قیلثاج و  زا  دومرف : ماما 

؟ دراد يا  هدیاف  هچ  نتفر  ارحص  هب  نیاربانب  تسا ، هدمآ  ناراب  یفاک  ردق  هب  نوچ  دنهاوخ ، یمن  ناراب  رگید  مدرم  تفگ : هفیلخ 

.مزاس فرطرب  ار  ههبش  کش و  یلاعت  هللاءاش  نا  هک  نآ  يارب  دومرف : ماما 

یمیظع تیعمج  نایم  رد  زین  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  .دنتفر  ارحص  هب  هبنش  هس  نابهار  هارمه  نایحیـسم  ياوشیپ  داد  نامرف  هفیلخ 
ناراب دش و  يربا  نامـسآ  .دنتـشادرب  نامـسآ  يوس  هب  تسد  ناراب  بلط  يارب  نابهار  نایحیـسم و  هاگ  نآ  .دمآ  ارحـص  هب  مدرم  زا 

ناوختسا وا  ناتشگنا  نایم  رد  .دنروآ  نوریب  تسوا ، ناتشگنا  نایم  رد  هچ  نآ  دنریگب و  ار  ینیعم  بهار  تسد  داد  نامرف  ماما  .دمآ 
! نک ناراب  بلط  کنیا  دومرف : بهار  هب  دیچیپ و  يا  هچراپ  رد  تفرگ ، ار  ناوختـسا  ماما  .دنتفای  یمدآ  ياه  ناوختـسا  زا  یماف  هایس 

اما تشادرب ، نامسآ  هب  تسد  زین  راب  نیا  بهار 

651 ص : 
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: دیسرپ ماما  زا  هفیلخ  .دندش  هدز  تفگش  مدرم  دش ! نایامن  دیشروخ  تفر و  رانک  ربا  سکع  هب 

؟ تسیچ ناوختسا  نیا 

یمن رهاظ  يربمایپ  چیه  ناوختسا  دنا و  هتشادرب  ناربمایپ  یخرب  روبق  زا  هک  تسا  یهلا  ناربمایپ  زا  يربمایپ  ناوختسا  نیا  دومرف : ماما 
یم ماما  هک  تسا  روط  نامه  دـندید  دـندومزآ ، ار  ناوختـسا  .درک  نیـسحت  ار  ماـما  هفیلخ  .دوش  یم  لزاـن  ناراـب  هک  نآ  زج  ددرگ 

.دیامرف

هدافتـسا تصرف  زا  ماما  ماگنه  نیا  رد  .دور  الاب  یمومع  راکفا  رد  وا  مارتحا  دوش و  دازآ  نادـنز  زا  ماما  هک  دـش  ثعاـب  هثداـح  نیا 
(1) .دروآ اج  هب  ار  ترضح  هتساوخ  زین  وا  تساوخ و  هفیلخ  زا  دندوب ، نادنز  رد  ترضح  نآ  اب  هک  ار  دوخ  نارای  يدازآ  هدرک و 

…

نایعیش اب  یطابترا  هکبش  داجیا  . 2

هتفای زکرمت  یناوارف  طاقن  رد  نایعیش  شرتسگ و  يددعتم  ياهرهش  فلتخم و  قطانم  رد  عیشت  مالسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  نامز  رد 
ناجرج و ءاّرماس ، ناجیابرذآ ، ير ، نمی ، ناسارخ ، نئادم ، هوآ ،)  ) هبآ مق ، روباشین ، دادغب ، هفوک ، دننام : یقطانم  اهرهـش و  .دـندوب 

هژیو تیمها  زا  روباشین  مق و  دادغب ، هفوک ، ءاّرماس ، یلئالد ، هب  قطانم ، نیا  نایم  رد  .دنتفر  یم  رامش  هب  نایعیش  ياه  هاگیاپ  زا  هرصب 
(2) .دوب رادروخرب  يا 

ار یمظنم  یطابترا  نامزاس  دوجو  نایعیش ، عمجت  زکارم  ِیگدنکارپ  یگدرتسگ و 

652 ص : 

یـسیع نب  یلع  ص 425 ; ج 4 ، بلاـط ، یبأ  لآ  بقاـنم  بوشآرهــش ، نـبا  ك.ر :  زین  ص167.و  راصبألا ، رون  یجنلبـش ، [ 1 - ] 1
ص همهملا ، لوصفلا  یکلاـملا ، غاّبـص  نبا  ص207 ; هقرحملا ، قـعاوصلا  یمتیه ، رجح  نـبا  ص 219 ; ج 3 ، هّمغلا ، فـشک  یلبرا ،

.305 304
، هعیشلا خیرات  رفظملا ، نیسح  دمحم  خیـش  ك.ر :  زین  و  ص 223 226 . يرکسعلا ، مامإلا  هایح  داوج ، دمحم  خیش  یـسبط ، [ 2 - ] 2

.102 ، 78 ، 62 تاحفص :
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نیا زا  دزاس و  رارقرب  رگید  يوس  زا  رگیدمه  اب  ار  نانآ  طابترا  و  وس ، کی  زا  تماما  هزوح  اب  ار  نایعیـش  دـنویپ  ات  درک  یم  باجیا 
.دنک یهدنامزاس  يربهر و  یسایس  ینید و  رظن  زا  ار  نانآ  رذگهر ،

تلاکو و یطابترا  هکبش  میداد ، حیضوت  مهد  ماما  ترـضح و  نآ  هریـس  رد  هک  نانچ  دش و  یم  ساسحا  مهن  ماما  نامز  زا  زاین ، نیا 
.دش یم  هتشاذگ  ارجا  دروم  هب  نامز  نآ  زا  یمتسیس ، نینچ  يرارقرب  روظنم  هب  نوگانوگ ، قطانم  رد  ناگدنیامن  بصن 

ناـشخرد و ياـه  هرهچ  ناـیم  زا  یناگدـنیامن  ترـضح  نآ  .دـیدرگ  بیقعت  زین  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماـما  ناـمز  رد  هماـنرب  نیا 
ار عیشت  ناوریپ  قیرط  نیا  زا  دوب و  طابترا  رد  نانآ  اب  هدرک و  بوصنم  ددعتم  قطانم  رد  هدیزگرب ، نایعیش ، هتسجرب  ياه  تیـصخش 

ماما .درک  دای  روباشین ،»  » رد ماما  هدـنیامن  هدـبع ،» نب  میهاربا   » زا ناوت  یم  ناگدـنیامن ، نیا  نایم  زا  .تشاد  رظن  ریز  قطاـنم  همه  رد 
، یمالـسا تما  تیادـه  رد  تماما  شقن  حیـضوت  زا  سپ  روباـشین ، نایعیـش  و  لیعامـسا » نب  قاحـسا   » هب باـطخ  یلـصفم  هماـن  یط 

: تشون ماما  نامرف  زا  یچیپرس  زا  رادشه  ناماما و  زا  يوریپ  تیمها  ترورض و  حیرشت 

يروباشین یـسوم  دـمحم  طسوت  هک  يا  هماـن  رد  نم  هچ  نآ  هب  يو  اـت  یتسه  هدـبع  نب  میهاربا  دزن  نم  هداتـسرف  وت  قاحـسا ! يا  »...
.دینک لمع  روبزم  همان  ساسا  رب  دیفظوم  دنتسه  وت  رهش  رد  هک  یناسک  همه  وت و  .دنک  لمع  ما ، هداتسرف 

نب میهاربا  رب  ادـخ  ناوارف  تمحر  دورد و  ...دـنامن  یقاب  یماهبا  لاؤس و  ياج  اـت  دـناوخب  همه  يارب  ارم  هماـن  نیا  هدـبع  نب  میهاربا 
رد هک  یناسک  دنناوخب و  ار  همان  نیا  دنتسه و  وت  رهـش  مدرم  زا  نم و  ناوریپ  زا  هک  یناسک  همه  داب ،! ام  ناوریپ  همه  وت و  رب  هدبع و 

هب ار  نآ  دیاب  زین  وا  دنزادرپب و  هدبع  نب  میهاربا  هب  ار  ام  یلام  قوقح  دیاب  دنا ، هدشن  فرحنم  قح  زا  هیحان  نآ 

653 ص : 
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(2) «. ...تسا نم  روتسد  نیا  و  دهدب ، لیوحت  دنک ، یم  یفرعم  يو  هک  یسک  هب  ای   (1)« يزار »

ههبج يداصتقا  عضو  ماکحتـسا  تیوقت و  رد  ییازـس  هب  تیمها  هک  نایعیـش  یلام  هوجو  يروآ  عمج  عوضوم  رب  هوالع  هماـن ، نیا  زا 
دوب و صخـشم  نانآ  زا  مادکره  تیلاعف  هزوح  دـندوب و  یبتارم  هلـسلس  ياراد  ماما  ناگدـنیامن  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تشاد ، عیـشت 

.دناسرب ماما  هب  وا  دسرب و  یلصا  لیکو  تسد  هب  تیاهن  رد  تسیاب  یم  هدش  يروآ  عمج  هوجو 

هب يا  هماـن  یط  وا ، تیلاـعف  هزوح  عاعـش  نتخاـس  نشور  يارب  زین  هدـبع و  نب  میهاربا  تیعقوـم  تیبـثت  تیوـقت و  يارب  اـیوگ  ماـما ،
: تشون نینچ  یقَْهِیب » هیوِدْمَح  نب  هللادبع  »

داـمتعا دروم  نیما و  لـیکو  ار  وا  مدرک و  بوصنم  امـش  هیحاـن  ناـماس و  نآ  یلاـم  قوـقح  تفاـیرد  يارب  ار  هدـبع  نب  میهاربا  نم  »
كرت رد  سک  چیه  هک  دیزادرپب  ار  بجاو  یلام  هوجو  دیـشاب و  بقارم  دـیریگ و  شیپ  رد  اوقت  .مداد  رارق  دوخ  ناوریپ  دزن  شیوخ 

(3) «. ...تسین روذعم  نآ  تخادرپ  ریخأت  ای 

لوعجم هک  دندوب  هداد  لامتحا  هدرک  دیدرت  ههبـش و  داجیا  میهاربا  هرابرد  ماما  همان  طخ و  تلاصا  دروم  رد  نایعیـش  زا  یخرب  ایوگ 
: تشون يا  هناگادج  همان  یط  ماما  ور  نیا  زا  دشاب ،

طخ هب  هدیـسر ، هقطنم  نآ  نایعیـش  زا  نم  هب  طوبرم  یلام  قوقح  تفایرد  تهج  نم  هیحان  زا  میهاربا  تلاـکو  هراـبرد  هک  يا  هماـن  »
(4) «. ...تسا نم  دوخ 

654 ص : 

.تسا يرکسع  ماما  ناگدنیامن  زا  رگید  یکی  و  ير ، لها  نایعیش  ناگرزب  زا  یکی  يزار ، قاحسا  نب  دمحا  دوصقم ، ًارهاظ  [ 1 - ] 1
(. ص 332 یسبط ، داوج  دمحم  خیش  يرکسعلا ، مامإلا  هایح  ك.ر :  ) 

ج 50، راونألا ، راحب  یـسلجم ، ثیدح 1088 ; ص 575 580 ، یّـشک ،) لاجر  هب  فورعم   ) لاـجرلا هفرعم  راـیتخا  یـسوط ، [ 2 - ] 2
.تسا هدمآ  زین  ص484 )  ) لوقعلا فحت  رد  راصتخا  هب  همان  نیا  ص219 323 .

ثیدح 1089. ص 580 ، باتک ، نامه  یسوط ، [ 3 - ] 3
.نامه [ 4 - ] 4
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یعیش گرزب  ياه  تیـصخش  زا  ماما و  صاخ  نارای  زا  يرعـشا ،» یمق  هللادبع  نب  قاحـسا  نب  دمحا   » ماما ناگدنیامن  زا  رگید  یکی 
.دوب مق  رد 

(1)، دنا هدرک  دای  ترضح  نآ  صاخ  باحصا  هلمج  زا  ماما و  اه و  یمق  نیب  طبار  ناونع  هب  وا  زا  لاجر ، ملع  نادنمشناد  زا  یـضعب 
رد ماما  هدنیامن  وا  هک  دوش  یم  هدافتسا  راونألا » راحب   » رد یتیاور  زا   (2) .دنا هتسناد  ماما  هدنیامن  لیکو و  ار  وا  رگید ، نادنمشناد  اما 

(3) .تسا هدوب  مق  تافوقوم 

یتقو .دوب  يرکسع  دمحموبا  ماما  هدنیامن  قودص ، خیش  داتسا  يرعشا ، یمق  قاحـسا  نب  دمحا  دسیون : یم  يربط » ریرج  نب  دمحم  »
رداص وا  هب  باطخ  ییاه  همان  ترـضح  فرط  زا  .تفرگ  هدهع  هب  ار  نامزلا  بحاص  ترـضح  تلاکو  تشذگرد ، ترـضح  نآ  هک 

تصش دص و  قاحـسا  نب  دمحا  ( 4) .دـناسر یم  ماـما  هب  هدومن  يروآدرگ  ار  نآ  فارطا  مق و  یلاـم  قوقح  هوجو و  وا  و  دـش ، یم 
ناـشن ار  هدـش  يروآ  عمج  هوجو  ریگ  مشچ  مجح  نیا ، (4) و  درک میلـست  ماما  هب  دوب ، هتفرگ  مق  نایعیـش  زا  هک  ار  هرقنو  الط  هسیک 

.دهد یم 

دوب هدـشن  قفوم  دوب و  هدـش  يروآ  عمج  وا  دزن  لاملا  تیب  زا  یلاوما  .دوب  ماما  يالکو  زا  رگید  یکی  يزاوها ، رایزهم » نب  میهاربا  »
نآ هک  درک  تیـصو  دمحم  شدنزرف  هب  دش ، رامیب  میهاربا  هک  یماگنه  ماما ، تداهـش  زا  سپ  .دـهد  لیوحت  يرکـسع  ترـضح  هب 

مهدزاود ماما  یگدنیامن  هب  شردپ  ياج  هب  داد و  ماجنا  ار  تیرومأم  نیا  زین  وا  .دناسرب  نامزلا  بحاص  ترضح  رضحم  هب  ار  لاوما 
(5) .دیدرگ بوصنم 

هک تشاد  رارق  يرْمَع » نامثع  نب  دمحم  ، » ماما يالکو  بتارم  هلسلس  سأر  رد 

655 ص : 

ص23. تسرهفلا ، یسوط ، خیش  ص 66 ; هعیشلا ، یفنصم  ءامسا  تسرهف  یشاجن ، [ 1 - ] 1
ص 333. يرکسعلا ، مامإلا  هایح  یسبط ، [ 2 - ] 2

ص 272. همامإلا ، لئالد   . 4 ص 323 . ج 50 ، [ 3 - ] 3
ص257. جاجتحإلا ، یسربط ، [ 4 - ] 4

، لاجرلا سوماق  یقت ، دمحم  خیش  يرتست ، ص 445 ; يدُهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  یسربط ، ص 351 ; داشرإلا ، دیفم ، خیش  [ 5 - ] 5
ص 518. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، ص 316 ; ج 1 ،
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هب وا  دنداد و  یم  لیوحت  يو  هب  ار  هدش  يروآ  عمج  هوجو  لاوما و  ًاعون  نانآ  .دندوب  طابترا  رد  ماما  اب  وا  هلیـسو  هب  رگید ، يالکو 
(1) .دناسر یم  ماما  رضحم 

اه همان  اهکیپ و 

نیا زا  تخاس و  یم  رارقرب  طابترا  دوخ  ناوریپ  نایعیـش و  اـب  زین  اـه  کـیپ  مازعا  قیرط  زا  ماـما  تلاـکو ، یطاـبترا  هکبـش  رب  هوـالع 
کیدزن زا  یکی  نایدألاوبا ،»  » ياه تیلاعف  زا  ناوت  یم  هنومن ، ناونع  هب  هنیمز ، نیا  رد  .درک  یم  فرطرب  ار  نانآ  تالکشم  رذگهر 

، اـه لاؤس  اـه ، هماـن  ًـالباقتم  و  دـناسر ، یم  ترـضح  نآ  ناوریپ  هب  ار  ماـما  ياـه  ماـیپ  اـه و  هماـن  وا  . (2) درک دای  ماـما  ناراـی  نیرت 
نیرخآ .دـناسر  یم  يرکـسع  ماـما  رـضحم  هب  ءاّرماـس  رد  هدومن و  تفاـیرد  ار  نایعیـش  یلاـسرا  هوـجو  رگید  سمخ و  تالکـشم ،
.داد میهاوخ  حیضوت  ترضح  نآ  تداهش  نایرج  شخب  رد  داد ، خر  يرکسع  ماما  تایح  رخآ  ياهزور  رد  هک  ار  وا  تیرومأم 

شیوخ تیاده  رتچ  ریز  ار  نانآ  رذگهر  نیا  زا  تخاس و  یم  رارقرب  طابترا  نایعیش  اب  زین  هبتاکم  قیرط  زا  ماما  اه ، کیپ  زا  هتشذگ 
درک میهاوخ  دای  نآ  زا  هعیش  مهم  رصانع  یـسایس  هیجوت  تیوقت و  شخب  رد  هتـشون و  هیوباب » نبا   » هب ماما  هک  يا  همان  .داد  یم  رارق 

باتک رد  اه  نآ  نتم  هک  تسا  هتـشون  هوآ )  ) هبآ مق و  نایعیـش  هب  همان  ود  ماـما  هتـشذگ ، نیا  زا  تسا (3) . اه  هماـن  نیا  زا  يا  هنومن 
ياه همان  . (4) تسا طوبضم  ام  ياه 

656 ص : 

زا تلاکو  هب  اهدعب  يرمَع  ص 315 . ج 1 ، باتک ، نامه  يرتست ، ثیدح 1015 ; ص 532 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  یسوط ، [ 1 - ] 1
نخـس وا  تلیـضف  تمظع و  نوماریپ  هدـنیآ  شخب  رد  ادـخ  تساوخ  هب  ام  دـیدرگ و  بوصنم  جـع  نامزلا  بحاص  ترـضح  فرط 

.تفگ میهاوخ 
نیا هب  هدربمان  تسا ، هدوب  نسحلاوبا »  » لصا رد  وا  هینک  هتفاـی و  تاـفو  يرجه  موس  نرق  رخاوا  رد  يرـصب ، یلع  ناـیدألاوبا  [ 2 - ] 2

، يزیربت سردـم   ) دومن یم  باجم  ار  نیفلاخم  درک و  یم  هرظانم  اه  نید  مامت  ناوریپ  اب  هک  دوب  هتفاـی  ترهـش  ناـیدألاوبا  هب  تهج 
هژیو دارفا  ترـضح  هک  دـهد  یم  ناشن  تیرومأم ، نیا  ماجنا  يارب  نایدألاوبا  باختنا  ص 570 .) ج7 ، بدألا ، هناحیر  یلع ، دمحم 

.تسا هدرامگ  یم  راک  نیا  هب  ار  يا 
نداعم یناـشاک ، ضیف  ص317 ; ج50 ، راونألا ، راحب  یـسلجم ، ص 425 ; ج 4 ، بلاـط ، یبا  لآ  بقاـنم  بوشآرهـش ، نبا  [ 3 - ] 3

ص 265. ج 2 ، همئألا ، بیتاکم  یف  همکحلا 
ص317. باتک ، نامه  یسلجم ، ص 264  باتک ، نامه  یناشاک ، ضیف  [ 4 - ] 4
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لاس لوألا  عیبر  متشه  زور  دادماب  يرکـسع  ماما  یتیاور ، ساسا  رب  تسا (1) . تسد  رد  ماما  زا  رگید  ياه  تبـسانم  هب  زین  يرگید 
.تشون (2) هنیدم  مدرم  هب  یناوارف  ياه  همان  تلحر ، زا  شیپ  یکدنا  260ه ، 

یسایس يّرس  ياه  تیلاعف  . 3

کی دـمآ ، یم  لمع  هب  تفالخ  هاگتـسد  فرط  زا  هک  ییاه  لرتنک  اـه و  تیدودـحم  یماـمت  مغر  هب  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماـما 
بقارم رادیب و  مشچ  زا  يراک ، ناهنپ  فیرظ  رایسب  ياه  هویش  شنیزگ  اب  هک  درک  یم  يربهر  ار  یسایس  يّرس  ياه  تیلاعف  هلـسلس 

: درک دای  هنومن  ناونع  هب  ناوت  یم  ریز ، رد  هدش  دای  دروم  ود  زا  هنیمز  نیا  رد  .دنام  یم  رود  هب  رابرد ، ناسوساج 

.درک یم  تیلاعف  یشورف  نغور  شـشوپ  ریز  ، (3) دوب ماما  نارای  نیرت  یمیمـصو  نیرت  کیدزن  زا  هک  يرْمَع » دیعـس  نب  نامثع  . » 1
وا دندناسر و  یم  وا  هب  دنهد ، لیوحت  ماما  هب  دنتساوخ  یم  هک  ار  یهوجو  لاوما و  ( مالسلا هیلع  ) يرکسع ترـضح  ناوریپ  نایعیش و 

(4) .دناسر یم  ماما  روضح  هب  هداد و  رارق  نغور  ياه  کشم  اه و  فرظ  رد  ار  اه  نآ 

يزور دیوگ : یم  دوب ، يرکـسع  ترـضح  هناخ  مامح  ندرک  مرگ  یـشک و  مزیه  رومأم  هک  ماما  رازگ  تمدـخ  دوسا ،» نب  دواد  . » 2
ربب دیعـس » نب  نامثع   » دزن ریگب و  ار  بوچ  نیا  دومرف : داد و  نم  هب  رد ، هیاپ  دننام  یتفلک  دنلب و  رّودـم و  بوچ  تساوخ و  ارم  ماما 

ار ناویح  تساوخ  نم  زا  اقس  .تسب  ارم  هار  وا  رطاق  .مدروخرب  اّقـس  رفن  کی  هب  هار  رد  .مدش  هناور  هتفرگ  ار  بوچ  نم  .هدب  وا  هب  و 
نآ یگتسکش  لحم  یتقو  نم  تسکش و  بوچ  .مدز  رطاق  هب  مدرک و  دنلب  ار  بوچ  نم  .منزب  رانک 

657 ص : 

ص 486. لوقعلا ، فحت  هبعش ، نب  یلع  نب  نسح  [ 1 - ] 1
ص 331. باتک ، نامه  یسلجم ، [ 2 - ] 2

شخب رد  ادـخ  تساوخ  هب  امو  دـیدرگ  لئان  يرغـص  تبیغ  رد  مهدزاود  ماما  یگدـنیامن  راختفا  هب  اهدـعب  دیعـس  نب  نامثع  [ 3 - ] 3
.تشون میهاوخ  ار  وا  لاح  حرش  مهدزاود  ماما  ناگدنیامن 

ص 214. هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  [ 4 - ] 4
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ارم اقس  متشگرب و  هتفرگ و  لغب  ریز  ار  بوچ  تعرـس  هب  تسا ! هدوب  بوچ  لخاد  رد  هک  داتفا  ییاه  همان  هب  ممـشچ  مدرک ، هاگن  ار 
...تفرگ ازسان  شحف و  داب  هب 

ار رطاق  ارچ  دیوگ : یم  ترورس  اقآ و  تفگ : دمآ و  ملابقتسا  هب  رد  رانک  ماما  رازگ  تمدخ  یسیع » ، » مدیـسر ماما  هناخ  ِرد  هب  یتقو 
یهاوخرذع هب  روبجم  هک  ینک  یم  يراک  ارچ  دومرف : ماما  تسیچ .؟ بوچ  لخاد  متـسناد  یمن  متفگ : یتسکـش .؟ ار  بوچ  يدز و 

هرجاشم وا  اب  ورب و  ریگب و  ار  دوخ  هار  دیوگ ، یم  مه )  ) ازـسان ام  هب  یـسک  يدینـش  رگا  ینک ، يراک  نینچ  نیا  زا  دعب  ادابم  يوش ؟
(1) .دسر یم  ام  هب  تیاهراک  شرازگ  نادب  نکب و  ار  دوخ  راک  طقف  وت  میرب ، یم  رس  هب  يدب  راید  دب و  رهش  رد  ام ، .نکن 

نامثع  » يارب هدرک و  يزاساج  بوچ ، نایم  رد  هدوب ، يّرس  هک  ار  ییاه  هتـشون  اه و  همان  دانـسا ، ماما ، هک  دهد  یم  ناشن  هیـضق  نیا 
مزیه شراک  هک  ماـمح  رومأـم  هدـهع  هب  ار  راـک  نیا  هدوب و  هداتـسرف  هدوب ، يرادزار  داـمتعا و  دروم  رایـسب  صخـش  هک  دیعـس » نب 

یب رثا  رب  یلو  تسا ، هدوب  هدرک  راذگاو  هدرک ،  یمن  بلج  ار  یسک  ّنظ  ءوس  ًاعبط  هدوب و  اه  نیا  لاثما  نتسکش و  بوچ  ندروآ و 
! دوش شاف  زار  نیا  هدوب  کیدزن  وا ، یطایتحا 

نایعیش زا  یلام  ینابیتشپ  تیامح و  . 4

کیدزن صاخ و  نارای  زا  هژیوهب  نایعیش ، زا  یلام  ینابیتشپ  تیامح و  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  ياه  يریگ  عضوم  زا  رگید  یکی 
، ماما نارای  زا  یخرب  یهاگ  هک  دوش  یم  راکشآ  یبوخ  هب  بلطم  نیا  ترـضح ، نآ  یناگدنز  رد  هعلاطم  کی  اب  .دوب  ترـضح ، نآ 

نآ زا  شیپ  یتح  هاگ  تخاس و  یم  فرطرب  ار  نانآ  یلام  يراتفرگ  ترضح ، دندرک و  یم  هوکش  ماما  رـضحم  رد  یلام ، يانگنت  زا 
بذج یلام ، راشف  ریز  نانآ  هک  دش  یم  نآ  زا  عنام  ماما ، مادقا  نیا  .درک  یم  فرطرب  ار  نانآ  لکشم  ماما  دننک ، راهظا  هک 

658 ص : 

ص427. ج 4 ، بقانم ، بوشآرهش ، نبا  [ 1 - ] 1
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: درک دای  ار  ریز  دروم  دنچ  هنومن  يارب  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  .دنوش  یسابع  رگمتس  تموکح  هاگتسد 

هیلع ) يرکـسع ماـما  هب  يا  هماـن  یط  ار  دوخ  عضو  متـساوخ  .مدوب  هقیـضم  رد  یلاـم  رظن  زا  دـیوگ : یم   (1)« يرفعج مشاـه  وبا  . » 1
همان یط  داتسرف و  نم  يارب  رانید  دص  ماما  مدش ، لزنم  دراو  هک  یتقو  .مدرک  رظن  فرص  مدیـشک و  تلاجخ  یلو  مسیونب ، مالـسلا )

: تشون يا 

(2) .یسر یم  دوخ  دوصقم  هب  ادخ  تساوخ  هب  هک  هاوخب  ام  زا  نکم و  اورپ  شکن و  تلاجخ  یتشاد ، جایتحا  تقو  ره 

: دومرف داد و  نم  هب  لوپ  یغلبم  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  دیوگ : یم  يولع » دیز  نب  یلع  . » 2

(3)! تسا هدرم  زینک  مدید  متشگرب ، لزنم  هب  هک  یتقو  .تسا  هدرم  وت  زینک  اریز  رخب ، يزینک  لوپ  نیا  اب 

داد و نم  هب  رانید  دـصناپ  دودـح  يواح  يا  هسیک  ماما  مدـناسر ، ماما  عالطا  هب  ار  دوخ  یلام  زاین  دـیوگ : یم  يرفعج » مشاهوبا  . » 3
(4)! ریذپب ار  ام  رذع  تسا  مک  رگا  ریگب و  ار  نیا  مشاهوبا ! دومرف :

قافنا یتفگنه  غلابم   (5)« رفعج نب  یلع   » هک درک  هدـهاشم  جـح  مسارم  رد  دـش و  فرـشم  جـح  هب  لاس  کی  لالب » نب  رهاطوبا  . » 4
نایرج تشگزاب ، جح  زا  هک  یتقو  .درک 

659 ص : 

.میداد حیضوت  شیپ ، هحفص  دنچ  رد  يرفعج  مشاهوبا  تلیضف  تیصخش و  هرابرد  [ 1 - ] 1
ص 242; هیصولا ، تابثا  يدوعسم ، ص 439 ; ج4 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  بوشآرهش ، نبا  ص 343 ; داشرإلا ، دیفم ، خیش  [ 2 - ] 2
ص ج 1 ، یفاـک ، لوصا  ینیلک ، ص 372 ; يدُـهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  یـسربط ، ص 40 ; ج1 ، هعیـشلا ، نایعا  نیما ، نسحم  دیس 

.508
ص218. ج 3 ، هّمغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  ص431 ; ج 4 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  بوشآرهش ، نبا  [ 3 - ] 3

.نامه [ 4 - ] 4
زا و  مالسلا ) امهیلع  ) يرکـسع ماما  يداه و  ماما  دامتعا  دروم  رایـسب  هژیو و  نارای  یمیمـص و  نارادتـسود  زا  رفعج  نب  یلع  [ 5 - ] 5

دـیدرگ و ینادـنز  یتدمیـسابع  لکوتم  طسوت  يداه ، ماما  فرط  زا  یگدـنیامن  مرج  هب  وا  .تسا  هدوب  راوگرزب  ود  نآ  نارازگراـک 
هدـید رهاطوبا  ار  وا  قافنا  هک  هدوب  هکم  رد  نانچمه  وا  ایوگ  .دـیدرگ  میقم  اـج  نآ  رد  تفر و  هکم  هب  ماـما ، رما  هب  يدازآ ، زا  سپ 
هفرعم رایتخا  یسوط ، خیـش  ص 271 272 ; ج 2 ، لاقملا ، حـیقنت  یناـقمام ، ص 212  هتـشذگ ، ذخأم  یـسوط ، خیـش  ك.ر :  .تسا 

ص 523 و607. یّشک ،) لاجر  هب  فورعم   ) لاجرلا
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: تشون خساپ  رد  ماما  .درک  شرازگ  ماما  هب  ار 

تیاعر يارب  وا  یلو  میدرک  هلاوح  وا  يارب  غلبم  نیمه  رب  غلاب  ًاددجم  سپس  دنهدب ، يو  هب  رانید  رازه  دص  میدوب  هداد  روتـسد  ًالبق  »
«. تفریذپن ام  لاح 

(1) .دیدرگ تخادرپ  يو  هب  رانید  رازه  یس  ترضح  روتسد  هب  دش ، بایفرش  ماما  روضح  هب  رفعج » نب  یلع   » نایرج نیا  زا  دعب 

رد اه  نآ  فرـصم  دروم  هچ  رگا  و  تسا ، هدرک  یم  عیزوت  زاجح  رد  یتشرد  غلابم  رفعج » نب  یلع   » هک دـهد  یم  ناـشن  تیاور  نیا 
نایعیـش ًاـعبط  هدوب و  هدـش  یحارط  عیـسو و  هماـنرب  کـی  نیا ، هک  دـهد  یم  ناـشن  اـه  لوپ  گرزب  مجح  یلو  هدـشن ، نیعم  تیاور 

تیامحو تیاده  یهاگآ و  اب  همانرب  نیا  دنا و  هدش  یم  رادروخرب  نآ  زا  هعیش  زرابم  هتسجرب و  گرزب و  ياه  تیـصخش  دنمزاین و 
.تسا هدش  یم  ارجا  ماما  یلام 

ياه تیلاعف  هک  نآ  مغررب  اریز  ددرگ  راکنا  ای  دـیدرت  بجوم  دـیابن  ماـما ، تیدودـحم  هب  هجوت  اـب  ییاـه  غلبم  نینچ  تخادرپ  هتبلا 
طـسوت فلتخم ، قطانم  نایعیـش  زا  یهجوت  لباق  ياـه  مقر  دوب ، یـسابع  تموکح  لرتنک  تحت  تدـش  هب  ماـما  یـسایسو  یعاـمتجا 

نایعیش هک  ار  یلاوما  دیسر و  ماما  رضحم  هب  ناجرج »  » زا یصخش  دیوگ : یم  خیرات  ًالثم  .دیسر  یم  ترضح  نآ  هب  ماما  ناگدنیامن 
یناتسهوک ياه  تمسق   ) لبج هقطنم  زا  هک  یـصخش  ای  ، (2) درک میلست  كرابم »  » مان هب  ماما  راکـشیپ  هب  دندوب  هداتـسرف  هقطنم  نآ 

هب يولع  رفن  کی  ییامنهار  اب  نادمهو ) نیوزق  ات  ناریا 

660 ص : 

رظن هب  یلو  تسا ، هدش  لقن  زین  بوشآرهش  نبا  بقانم »  » باتک رد  توافت ، يرادقم  اب  تیاور  نیا  ص 212 . هبیغلا ، یسوط ، [ 1 - ] 1
.تسا رت  کیدزن  تحص  هب  هدش ، لقن  یسوط  خیش  هبیغلا »  » باتک رد  هچ  نآ  هدنراگن 

ص217. ج 3 ، هّمغلا ، فشک  یلبرإلا ، یسیع  نب  یلع  [ 2 - ] 2
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( قاحـسا نب  دمحا   ) مق رد  ماما  هدـنیامن  میتفگ ، ًالبق  هک  نانچ  ای  ، (1) درک میدقت  ماما  هب  رانید  رازهراهچ  دوب ، هدیـسر  ماما  روضح 
لباق هوجو  لاوما و  اه  نیا  زا  ریغ  (. 2  ) درک میلست  ماما  هب  دوب ، هتفرگ  لیوحت  رهش  نآ  نایعیش  زا  هک  هرقنو  الط  هسیک  تصش  دص و 

هب ترـضح  تداهـش  نامز  ات  اه  نآ  لیوحت  هک  دوب  هدـش  يروآ  عمج  ( مالـسلا هیلع  ) يرکـسع ماـما  ناگدـنیامن  طـسوت  زین  یهجوت 
ترضح هاگشیپ  هب  ًاعبط  داتفا و  ریخأت 

زا سپ  هدوب و  راـیزهم » نب  میهاربا   » راـیتخا رد  هک  درک  داـی  یناوارف  لاوما  زا  هنومن  ناوـنع  هب  ناوـت  یم  هک  دـش  میدـقت  رـصع  یلو 
(2) .داد لیوحت  رصع  ماما  هدنیامن  هب  دمحم »  » شرسپ وا ، گرم 

زا رگید  یکی  راـیتخا  رد  هک  يراـنید  دـصناپ  زا  زین  (3) و  هدوب لـبج  یلاـها  زا  یکی  دزن  هک  يراـنید  دـصتفه  زا  ناوت  یم  نینچمه 
.درب مان  (، 5  ) هدوب « ینادْمَه نارمِع   » مان هب  نایعیش 

هعیش ّمهم  رصانع  لاجر و  یسایس  هیجوت  تیوقت و  . 5

اهراشف و ربارب  رد  هعیـش  مهم  لاـجر  یـسایس  هیجوت  تیوقت و  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماـما  یـسایس  ياـه  تیلاـعف  نیرت  بلاـج  زا 
راشف رد  هعیش  گرزب  ياه  تیصخش  هک  اج  نآ  زا  .دوب  عیشت  دنلب  ياه  نامرآ  زا  تیامح  تهج  رد  یسایس ، زرابم  ياه  تیـصخش 

ات درب  یم  الاب  ار  نانآ  هیحور  درک و  یم  ییامنهار  مرگلد و  يوحن  هب  ار  ناـنآزا  کـیره  دروم ، بساـنت  هب  ماـما  دـندوب ، يرت  شیب 
گرزب تیلوئـسم  دـنناوتب  دـبای و  ینوزف  اـه  یتسد  گـنت  رقف و  اـهانگنت و  اـهراشف ، ربارب  رد  ناـنآ  یهاـگآ  ربص و  لـمحت و  نازیم 

.دنهد ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  ینید  فیاظو  یسایس و  یعامتجا و 

یلو مدرک ، هوکـش  یتسد  گنت  رقف و  زا  متـشون و  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  هب  يا  همان  دیوگ : یم  نومیم » نب  نسح  نب  دمحم  »
( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  رگم  متفگ : دوخ  شیپ  ًادعب 

661 ص : 

ص257. جاجتحا ، یسربط ،  . 2 ص 216 . باتک ، نامه  یسیع ، نب  یلع  [ 1 - ] 1
ص445. يدُهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  یسربط ، ص 351 ; داشرإلا ، دیفم ، خیش  [ 2 - ] 2

.نامه  . 5 ص 448 و449 . نامه ، یسربط ، [ 3 - ] 3
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.تسا ام  نانمشد  اب  ندنام  هدنز  زا  رتهب  ام  اب  ندش  هتشک  و  تسا ، نارگید  اب  يرگناوت  زا  رتهب  ام  اب  رقف  هک : هدومرفن 

: تشون خساپ  رد  ماما 

.درذگ یم  رد  نانآ  ناهانگ  زا  يرایسب  زا  یهاگ  دنک و  یم  راتفرگ  رقف  هب  ار  اه  نآ  دنوادخ  دوش ، دایز  ام  ناتـسود  ناهانگ  هاگره 
میهاگ و هانپ  دنوش ، هدنهانپ  ام  هب  هک  یناسک  يارب  ام  .تسا  نارگید  اب  يرگناوت  زا  رتهب  ام  اب  رقف  يا ، هتفگ  دوخ  شیپ  هک  نانچمه 

.دـنوش یم  لسوتم  ام  هب  یهارمگ ) زا  تاجن  يارب   ) هک میتسه  یناسک  راد  هگن  ام  .میرون  دـنیوجب ، تیادـه  اـم  زا  هک  یناـسک  يارب 
(1) .تفر دهاوخ  شتآ  يوس  هب  دشابن ، ام  هار  وریپ  هک  یسکو  تسام  اب  ادخ ) هب  بّرقت   ) دنلب هبتر  رد  درادب ، تسود  ار  ام  سکره 

گرزب ياهقف  زا  یکی  یمق ،» هیوباب  نب  نیسح  نب  یلع   » هب مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  هک  تسا  يا  همان  هنیمز  نیا  رد  رگید  هنومن 
: دنک یم  يروآدای  نینچ  مزال ، ياهدومنهر  اه و  هیصوت  هلسلس  کی  رکذ  زا  سپ  همان  نیا  رد  ماما  .تسا  هتشون  هعیش ،

.تسا جرف  راظتنا  نم  تما  لامعا  نیرترب  تسا : هدومرف  ربمایپ  هک  شاب  جرف  رظتنم  نک و  ربص 

نیمز هک  هداد  تراشب  ربمایپ  هک  یـسک  نامه  دوش ; رهاظ  مهدزاود ) ماما   ) مدنزرف ات  دوب  دنهاوخ  هودناو  مغ  رد  هتـسویپ  ام  نایعیش 
.دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچمه  تخاس ، دهاوخ  رپ  لدعو  طسق  زا  ار 

شناگدنب زا  یـسک  ره  تسادخ و  ِنآ  زا  نیمز  هدـب ! نامرف  ربص  هب  ارم  نایعیـش  نک و  ربص  نم ! هیقف  دامتعا و  دروم  درمگرزب و  يا 
رب وا  تاکرب  ادخ و  تمحر  مالـس و  .تسا  ناراگزیهرپ  ِنآ  زا  اهنت  وکین ، ماجرف  .دهد  یم  رارق  نآ  مکاح )  ) ثراو دـهاوخب ، هک  ار 

(2)! داب نایعیش  همه  رب  وت و 

662 ص : 

ص211. ج 3 ، هّمغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  ص 435 ; ج 4 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  بوشآرهش ، نبا  [ 1 - ] 1
اب ص 299  یهتنملا ، همتت  ص 161 ; هیهبلا ، راونألا  یمق ، سابع  خیش  جاح  ص 425 ; ج 4 ، باتک ، نامه  بوشآرهش ، نبا  [ 2 - ] 2

هیوباب نیسح  نب  یلع  تشذگرد  لاس 260 و  رد  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  تداهش  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .ظافلا  رد  فالتخا  یکدنا 
گرزب دننام : ینیوانع  اب  ار  يا  همان  نینچ  شراگن  یخرب ، هداد ، خر  يرکسع  ترضح  تداهش  زا  سپ  لاس  ینعی 69  لاس 329  رد 

هک نآ  رگم  دـنا ، هدرمـش  دـیعب  هدوـب ، هلاـس  تسیب  یناوـج  ناـمز  نآ  رد  هک  يو  هب  ماـما  فرط  زا  نم ، داـمتعا  دروـم  هیقف و  درم و 
هدوب یباقلا  نینچ  رکذ  هتسیاش  هک  هتشاد  رارق  ییالاو  هبتر  نانچ  رد  يونعم  تیصخش  تلیضف و  رظن  زا  یناوج  نیع  رد  يو  مییوگب :

(. ص 196 ردص ، دمحم  يرغصلا ، هبیغلا  خیرات   ) تسا
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یبیغ یهاگآ  زا  هدرتسگ  هدافتسا  . 6

تیناقح ساـسا  هک  يدراوم  رد  دـندوب و  رادروخرب  یبیغ  یهاـگآ  زا  ناـهج ، راـگدرورپ  اـب  طاـبترا  وترپ  رد  ناـماما ، هک  میناد  یم 
تروص هب  یهاگآ  نیا  زا  تفرگ ، یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  نانآ ) تماما  تیعورشم  نوچمه   ) یمالسا تما  یلاع  حلاصم  ای  مالسا 

یم لیکـشت  ار  نانآ  همان  یگدنز  زا  یمهم  شخب  ناماما ، یبیغ  ياه  شرازگ  اه و  ییوگـشیپ  .دـندرک  یم  هدافتـسا  تیادـه  رازبا » »
یبیغ یهاگآ  رگید  ناماما  زا  شیب  ترـضح  نآ  هک : دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  يرکـسع  ماما  یناگدـنز  رد  هعلاطم  کی  اب  اـما  دـهد ،

.تسا هتخاس  یم  راکشآ  ار  دوخ 

(، مالسلا هیلع  ) يرکسع ماما  هداعلا  قراخ  تامادقا  یبیغ و  ياه  شرازگ  تامارک و  زا  رصاعم ، نادنمشناد  زا  یکی  قیقحت  ساسا  رب 
رح خیـش  ، » دروم راهچ  یـس و  دـص و  زجاعملا » هنیدـم   » رد ینارحب » دیـس  ، » دروم لهچ  ًاعمج  جـئارخ »  » باتک رد  يدـنوار » بطق  »

(1) دنا هدرک  تبث  ار  دروم  کی  داتشه و  راونألاراحب »  » رد یسلجم » همالع   » و دروم ، شـش  یـس و  دص و  هادهلا » تابثا   » رد یلماع »
.دشاب یم  ترضح  نآ  هیحان  زا  یبیغ  ياه  شرازگ  تامارک و  زورب  ینوزف  رگنشور  یبوخ  هب  نیا ، و 

یم یگدـنز  نآ  رد  يداه  ماـما  شردـپ  مهدزاـی و  ماـما  هک  دوب  یقاـنتخارپ  ّوج  دـعاسمان و  طئارـش  رما  نیا  تلع  دـسر  یم  رظن  هب 
تدـش هب  میتفگ  ترـضح  نآ  هریـس  رد  هک  یحرـش  هب  دـیدرگ  لقتنم  ءاّرماس  هب  رابجا  رـس  زا  يداه  ماـما  هک  یتقو  زا  اریز  دـندرک ،

تشادـن و دوجو  يدـعب  ماـما  ناونع  هب  نایعیـش  موـمع  هب  نسح »  » شدـنزرف یفرعم  ناـکما  ور  نیا  زا  دوـب ، لرتـنک  تبقارم و  تحت 
راک تهج  نیمه  هب  .داد  یم  رارق  يدج  رطخ  ضرعم  رد  تقو  تموکح  هیحان  زا  ار  وا  تایح  راک ، نیا  ًالوصا 

663 ص : 

ص 121. يرکسعلا ، مامإلا  هایح  داوج ، دمحم  خیش  یسبط ، [ 1 - ] 1
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هیلع ) يداـه ماـما  رمع  یناـیاپ  ياـه  هاـم  رد  باـب ، نـیا  رد  ناـنآ  نـتفرگ  هاوـگ  نایعیـش و  هـب  ( مالـسلا هـیلع  ) يرکــسع ماـما  یفرعم 
نـسح  » ترـضح تماـما  زا  نایعیـش ، زا  يرایـسب  زوـنه  ترـضح ، نآ  تلحر  ماـگنه  هـک  يروـط  هـب   (1) تفرگ ، تروص  ( مالـسلا

(2  ) .دنتشادن یهاگآ  يرکسع »

ترـضح ردارب  یلع ،» نب  دـمحم   » تماما هب  نایعیـش  زا  یهورگ  داقتعا  نآ  هدوبن و  ریثأـت  یب  هنیمز  نیا  رد  زین  يرگید  لـماع  اـیوگ 
، دندرک یم  مارتحا  يداه  ماما  رـضحم  رد  ار  وا  رادـنپ ، نیمه  ساسا  رب  هورگ  نیا  .تسا  هدوب  يداه  ماما  تایح  نامز  رد  يرکـسع ،

.دومن یم  ییامنهار  نسح  شدنزرف  تماما  هب  ار  نانآ  درک و  یم  هزرابم  رادنپ  نیا  اب  ترضح  یلو 

هب هداد و  رارق  زیواتـسد  ار  رادـنپ  نیا  هیوهام ،» نبا   » نوچمه نانادان ، ناراک و  تنایخ  زا  یهورگ  يداه ، ترـضح  تداهـش  زا  سپ 
کش و بجوم  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  لماوع  نیا  .دنتخادرپ  يرکسع  ترـضح  تماما  زا  راکفا  نتخاس  فرحنم  مدرم و  ياوغا 

یم رب  ماما  شیامزآ  ددص  رد  نانآ  زا  یخرب  هک  نانچ  دوب ، هدیدرگ  راک  زاغآ  رد  ترضح  نآ  تماما  رد  نایعیش  زا  یهورگ  دیدرت 
خـساپ رد  ماما  هک  دوب  يّدـح  هب  اهدـیدرتو  اـه  لزلزت  نیا  ( 4  ) .دـندرک یم  هبتاـکم  ماـما  اـب  هنیمز  نیا  رد  رگید  یخرب  (2) و  دندمآ

: تشون یناوارف  شجنر  یگدرزآ و  اب  هنیمز  نیا  رد  نایعیش  زا  یهورگ 

(3) « . ...دنا هدشن  تماما  رما  رد  نایعیش  لزلزت  کش و  راتفرگ  نم ، دننام  مناردپ ، زا  کی  چیه  »

ای و  نانآ ، یمرگلد  ای  و  رطخ ، زا  دوخ  نارای  ظفح  يارب  هاـگ  زین  و  اهدـیدرت ، اـه و  کـش  نیا  راـگنز  ندودز  يارب  يرکـسع  ماـما 
هویـش نیرترثؤم  زا  نیا ، و  دـهد ، ربخ  رهاظ ، ناهج  يوس  نآ  زا  هدز ، رانک  ار  باجح  ياه  هدرپ  دـش  یم  ریزگان  ناهارمگ ، تیادـه 

.دوب نایعیش  نامیا  تیوقت  نافلاخم و  بلج  ياه 

664 ص : 

ص 234. هّیصولا ، تابثا  يدوعسم ،  . 2 ص217 . باتک ، نامه  یسبط ، [ 1 - ] 1
ص 238. باتک ، نامه  يدوعسم ،  . 4 ص 246 . باتک ، نامه  يدوعسم ، [ 2 - ] 2

ص487. لوقعلا ، فحت  هبعش ، نب  یلع  نب  نسح  [ 3 - ] 3
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( مالسلا هیلع  ) يرکسع ماما  روضح  هب  تقو  ره  دیوگ : یم  دوب ، ماما  نارای  نیرت  کیدزن  زا  یکی  میتفگ  ًالبق  هک  يرفعج » مشاهوبا  »
(1)  . مدرک یم  هدهاشم  وا  تماما  رب  يا  هزات  هناشن  ناهرب و  مدیسر ، یم 

رظن زا  ار  ( مالـسلا هیلع  ) يرکـسع ماما  یبیغ  ياه  ییوگـشیپ  زا  هنومن  دنچ  دـیدرگ ، نشور  هنیمز  نیا  رد  ماما  ياه  هزیگنا  هک  کنیا 
: مینارذگ یم  یمارگ  ناگدنناوخ 

هیلع ) يرکـسع ترـضح  دـیوگ : یم  دوـب ، ماـما  ناراـی  نـیرت  یمیمـص  نـیرت و  کـیدزن  زا  یکی  هـک  يرمـس » یلع  نـب  دـمحم  . » 1
«. دیشاب هدامآ  دمآ ، دهاوخ  شیپ  امش  يارب  يا  هنتف  : » تشون نم  هب  يا  همان  یط  ( مالسلا

نآ نیا ، : » داد خساپ  ترـضح  تسا ؟ هنتف  نامه  نیا  ایآ  متـشون : ماما  هب  .داد  يور  یفالتخا  مشاه  ینب  دارفا  نایم  رد  زور  هس  زا  دعب 
(2)! دش هتشک  زتعم »  » دعب زور  دنچ  دیشاب .»! بظاوم  تسین !

دهاوخ قافتا  یمهم  هثداح  نامب ، دوخ  هناخ  رد  تشون : يریبز » رفعج  نب  قاحـسا   » هب ّزتعم »  » لتق زا  شیپ  زور  تسیب  دودح  ماما  . 2
راک هچ  کنیا  داد ، خر  دیدوب ، هتفگ  هک  يا  هثداح  متشون : ماما  رضحم  هب  دش ، هتـشک  هحیرب »  » هک نآ  زا  سپ  دیوگ : یم  يو  داتفا !

(3)! دش هتشک  « زتعم  » دیشکن یلوط  تسا ! يرگید  هثداح  متفگ ، هک  يا  هثداح  داد : خساپ  ماما  منک ؟

، دوب ( مالسلا هیلع  ) يرکـسع ترـضح  نارای  نیرت  کیدزن  زا  هک  يرفعج » مشاهوبا   » طسوت دیوگ : یم  يورـس » هزمح  نب  دمحم  . » 3
داب هدژم  داد : باوج  دوخ  طخ  هب  ماما  .موش  رگناوت  ات  دنکب  نم  قح  رد  یئاعد  مدرک  تساوخرد  متـشون و  ترـضح  نآ  هب  يا  همان 

هک وا  ییاراد  درادـن ، یثراو  تشذـگرد و  هزمح » نب  ییحی   » وت يومع  رـسپ  .دـینادرگ  زاـین  یب  ار  وت  يدوز  نیا  هب  دـنوادخ  وت ! رب 
، تسا مهرد  رازهدص 

665 ص : 

ص 375. يدُهلا ، مالعأب  يرولا  مالعأ  یسربط ، [ 1 - ] 1
ص 298. ج50 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، ص207 ; ج 3 ، هّمغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  [ 2 - ] 2

ص277; باتک ، نامه  یسلجم ، ص 436 ; ج 4 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  بوشآرهـش ، نبا  ص 340 ; داشرإلا ، دیفم ، خیـش  [ 3 - ] 3
ص 506. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ،

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 685 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_665_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_665_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_665_3
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دیسر دهاوخ  وت  تسد  هب  يدوز  هب 

خـساپ رد  ماما  .مدرک  تیاکـش  ترـضح  هب  ریجنز  لغ و  ینیگنـس  نادنز و  راشف  زا  .مدوب  ینادنز  دیوگ : یم  يرفعج » مشاهوبا  . » 4
دوـخ لزنم  رد  ار  زاـمن  مدــش و  صـالخ  نادــنز  زا  دیــشکن  یلوـط  .دــناوخ  یهاوـخ  دوـخ  لزنم  رد  ار  رهظ  زاـمن  زورما  تشوـن :

(2)! مدناوخ

ترـضح هب  يا  هماـن  یط  درک ، یلاوم »  » راتـشک هب  عورـش  یـسابع ، هفیلخ  يدـتهم ،»  » هک یعقوم  دـیوگ : یم  دـمحم » نب  دـمحا  . » 5
ار امـش  ما  هدینـش  درادن ، ار  امـش  هب  تمحازم  تصرف  هدرک و  ادیپ  يراتفرگ  هفیلخ  هک  ادخ  رکـش  متـشون : مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع

«. مرادرب نیمز  يور  زا  ار  اه  نیا  دیاب  : » هتفگ یم  هدرک و  یم  دیدهت 

زور رد  رامـشب ، زورما  زا  .دـنک  یلمع  ار  اهدـیدهت  نیا  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  زا  رت  هاتوک  وا  رمع  تشون : دوخ  طخ  اب  خـساپ  رد  ماما 
(3) .دیسر لتق  هب  يدتهم  دوب ، هدرک  ییوگشیپ  ماما  هک  هنوگ  نامه  دعب ، زور  شش  .دش  دهاوخ  هتشک  تفخ  يراوخ و  اب  مشش 

تشون ( مالسلا هیلع  ) يرکسع ترضح  هب  يا  همان  دوب ، نتسبآ  شرسمه  هک  دمحم  مردارب  دیوگ : یم  یـسنالق » دمحم  نب  رفعج  . » 6
رسپ دنزرف  دنوادخ  تشون : خساپ  رد  ماما  .دشاب  رسپ  وا  دازون  و  رطخ ، یب  شرـسمه  نامیاز  دنک  اعد  ترـضح  هک  درک  شهاوخ  و 

دـمحم و ار  یکی  دـییاز ، ولقود  مه  نآ  رـسپ ; نز ، نآ  .دنتـسه  یبوخ  مسا  ود  نمحرلادـبع »  » و دـمحم »  » و دـنک ، یم  تیاـنع  وت  هب 
(4) .دنداهن مان  نمحرلادبع  ار  يرگید 

ماما تامارک  دروم  رد  هک  میدوب  رفن  دنچ  دیوگ : یم  شایع » نب  دمحم  . » 7

666 ص : 

ص همهملا ، لوصفلا  یکلام ، غاّبـص  نبا  ص 168 ; راصبألا ، رون  یجنلبش ، ص 214 ; هّمغلا ، فشک  یلبرا ، یـسیع  نب  یلع  [ 1 - ] 1
.303

، هیـصولا تابثا  يدوعـسم ، ص432 ; باـتک ، ناـمه  بوشآرهـش ، نبا  ص 372 ; يدُـهلا ، مـالعأب  يروـلا  مـالعإ  یـسربط ، [ 2 - ] 2
ص241.

ص 510; ج 1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، ص 242 ; باتک ، نامه  يدوعسم ، ص 375 ; يدُهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  یسربط ، [ 3 - ] 3
ص 204. ج 3 ، باتک ، نامه  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  ص 344 ; داشرإلا ، دیفم ، خیش 

ص 241. باتک ، نامه  يدوعسم ، [ 4 - ] 4
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یم وا  يارب  بّکرم  نودب  يا  هتشون  نم  تفگ : تیب ) لها  نمشد   ) یبصان يدرف  .میدرک  یم  وگوتفگ  مه  اب  مالسلا ) هیلع  ) يرکـسع
.تسا قح  رب  وا  هک  مریذپ  یم  داد ، خساپ  ار  نآ  رگا  مسیون ،

ماـما تمدـخ  هب  اـه  هماـن  اـب  ار  نآ  تشون و  ار  دوـخ  بلطم  يا  هگرب  يور  بّکرم  نودـب  زین  یبصاـن  .میتـشون  ار  دوـخ  لـئاسم  اـم 
یبصان تشون .! ار  شردپ  مسا  وا و  مسا  یبصان ، هب  طوبرم  هگرب  يور  دومرف و  موقرم  ار  ام  ياه  لاؤس  خـساپ  ترـضح  .میداتـسرف 

(1) .تفرگ رارق  نایعیش  هرمز  رد  درک و  قیدصت  ار  ترضح  تیناقح  دمآ ، شوه  هب  نوچ  تفر و  شوه  زا  دید  ار  نآ  نوچ 

رقف و زا  متفر و  ولج  دمآ ، نوریب  ماما  یتقو  .متـسشن  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  هناخ  ِرد  رب  دـیوگ : یم  دـمحم » نب  لیعامـسا  . » 8
! مرادن مهرد  کی  یتح  هک  مدروخ  دنگوس  مدرک و  هوکش  شیوخ  يدنمزاین 

متفگن نآ  يارب  ار  نیا  دوزفا : هاگ  نآ  يا !؟ هدرک  ناهنپ  كاخ  رد  رانید  تسیود  هک  یتروص  رد  ینک ، یم  دای  دنگوس  دومرف : ماما 
يادخ .داد  نم  هب  رانید  دـص  مالغ  .هدـب  وا  هب  يراد  هارمه  هچ  نآ  دومرف : درک و  دوخ  مالغ  هب  ور  هاگ  نآ  منکن و  یئاطع  وت  هب  هک 

.متشگزاب متفگ و  ساپس  ار  لاعتم 

متفر و اهرانید  غارـس  نم  .یهدب  تسد  زا  یتسه ، نآ  دنمزاین  رایـسب  هک  یتقو  رد  ار ، رانید  تسیود  نآ  مسرت  یم  دومرف : ترـضح 
یتدـم هیـضق  نیا  زا  .دوشن  علطم  سک  چـیه  هک  متخاـس  ناـهنپ  يروط  مدرک و  ضوع  ار  ناـشیاج  .متفاـی  دوخ  ياـج  رد  ار  اـه  نآ 

اه نآ  ياج  مرسپ  مدیمهف  ًادعب  .دمآ  نارگ  رایسب  نم  رب  رما  نیا  متفاین و  يزیچ  متفر  اه  نآ  غارس  .مدش  دنمزاین  اهرانید  هب  .تشذگ 
(2)! دوب هدومرف  ماما  هک  دش  روط  نامه  دیسرن و  نم  تسد  هب  اه  نآ  زا  يزیچ  هجیتن  رد  تسا ! هدرب  هتشادرب و  ار  اهرانید  هتفای و  ار 

667 ص : 

ص 440. ج 4 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  بوشآرهش ، نبا  [ 1 - ] 1
اب  ) ص167 راصبألارون ، یجنلبش ، ص 432 ; باتک ، نامه  بوشآرهش ، نبا  ص 303 ; همهملا ، لوصفلا  یکلام ، غاّبص  نبا  [ 2 - ] 2

(. توافت یکدنا 
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هناخ زا  مالـسلا )) هیلع  ) يرکـسع ماما   ) دمحموبا جورخ  رظتنم  میدوب و  هدمآ  درگ  ءاّرماس  رد  دیوگ : یم  یبلح »  » مان هب  یـصخش  . 9
رب سک  چیه  هک  رادشه  : » دوب هتشون  نآ  رد  هک  میدرک  تفایرد  ترضح  زا  يا  همان  ماگنه  نیا  رد  .مینیبب  کیدزن  زا  ار  وا  ات  میدوب 

یناوج نم  رانک  رد  داتفا »! دهاوخ  رطخ  هب  ناتناج  تروص  نیا  ریغ  رد  دنکن ، هراشا  نم  يوس  هب  تسد ، اب  یـسکو  دـنکن  مالـس  نم 
هیلع «) دـمحموبا  » تماـما هراـبرد  تفگ : ینک ؟ یم  هچ  اـج  نیا  مـتفگ : .هنیدـم  زا  تـفگ : ییاـجک ؟ زا  مـتفگ : وا  هـب  دوـب ، هداتـسیا 

ناگداون زا  نم  دریگ ، مارآ  ملد  ات  منیبب  يا  هناشن  ای  مونشب  وا  زا  ینخـس  منیبب و  ار  وا  ات  ما  هدمآ  تسا ، هدمآ  شیپ  یفالتخا  ( مالـسلا
هب دیـسر ، ام  يور  هب  ور  هک  یتقو  .دـمآ  نوریب  شمداخ  هارمه  ( مالـسلا هیلع  ) نسح ماـما  ماـگنه  نیا  رد  .متـسه   (1)« يرافِغ رذوبا  »
هچ هیودـمح »  » تردام دومرف : ماما  .يرآ  داد : خـساپ  ناوج  یتسه ؟ يرافِغ  وت  ایآ  دومرف : تسیرگن و  دوب ، نم  رانک  رد  هک  یناوج 

ار وا  ایآ  متفگ : مدرک و  ناوج  هب  ور  .تشذگ  ام  رانک  زا  هاتوک  نانخـس  نیا  زا  سپ  ماما  .تسا  بوخ  داد : خـساپ  ناوج  دـنک ؟ یم 
(2)! دوب یفاک  زین  نیا  زا  رتمک  تفگ : تسا ؟ یفاک  ار  وت  نیمه  ایآ  متفگ : .ریخ  داد : خساپ  يدوب ؟ هدید  ًالبق 

هک متشاد  وزرآ  نم  .میدوب  وا  باکر  رد  ام  درک و  یم  تکرح  هار  رد  مالسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  دیوگ : یم  دمحم  نب  رفعج  . 10
هب یهاگن  ماما  ماگنه ، نیا  رد  دش ؟ مهاوخ  يدنزرف  بحاص  نم  ایآ  يرکـسع )  ) دـمحمابا يا  متفگ : ملد  رد  موش ، يدـنزرف  ياراد 

دنزرف ادخ  دعب  يدنچ  هن ! هک : درک  هراشا  رـس  اب  ترـضح  ؟ دش دهاوخ  رـسپ  متفگ : ملد  رد  .يرآ  هک : درک  هراشا  رـس  اب  درک و  نم 
(3)! داد ام  هب  يرتخد 

جراخ هناخ  زا  دنک ، یم  دیدهت  ار  وت  يرطخ  هک : دیـسر  نم  هب  ترـضح  فرط  زا  يا  همان  دـیوگ : یم  دایز  نب  دـمحم  نب  یلع  . 11
يارب يراتفرگ  کی  اهزور  نآ  رد  .وشن 

668 ص : 

.دوب رذوبا  هلیبق  مان  رافِغ  [ 1 - ] 1
ص 269. ج 50 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، [ 2 - ] 2

نادـمح نب  نیـسح  فیلأت  يربکلا  هیادـهلا  باتک  زا  لقن  هب  ص 136 ، يرکـسعلا ، مامإلا  هایح  داوج ، دمحم  خیـش  یـسبط ، [ 3 - ] 3
ص386. یبیصخ ،
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يرطخ تشون : خساپ  رد  ماما  تسا ؟ رطخ  نامه  نیا  هک : مدیسرپ  متـشون و  ماما  هب  يا  همان  مدرک ، تشحو  نآ  زا  هک  دمآ  شیپ  نم 
يارب تموکح  فرط  زا  متفرگ و  رارق  بیقعت  تحت  دومحم » نب  رفعج   » رطاخ هب  دیـشکن  یلوط  .دوب  دهاوخ  رتدـب  نیا  زا  میتفگ  هک 

(1)! دیدرگ مالعا  هزیاج  مهرد  رازهدص  نم  هدننک  ریگتسد 

تبیغ نارود  يارب  نایعیش  يزاس  هدامآ  . 7

لمحت زین  نآ و  ندرک  رواـب  تـسا و  سونأـمان  یعیبـطریغ و  هثداـح  کـی  یتـیعمج ، ره  ربـهر  ماـما و  ندـش  بئاـغ  هـک  اـج  نآ  زا 
هتخاس انشآ  عوضوم  نیا  اب  ار  مدرم  جیردت  هب  نیشیپ  ناماما  مالسا و  ربمایپ  دشاب ، یم  راوشد  مدرم  عون  يارب  نآ  زا  یشان  تالکشم 

.دندرک یم  هدامآ  نآ  شریذپ  يارب  ار  راکفا  و 

مشچ هب  يرت  سوسحم  تروص  هب  دش ، یم  کیدزن  تبیغ  نامز  هک  مالسلا ) امهیلع  ) يرکسع ماما  يداه و  ماما  رصع  رد  شالت  نیا 
رتمک داد و  یم  ماجنا  ناگدنیامن  طسوت  ًاعون  ار  دوخ  تامادقا  ترـضح  نآ  میدـید ، يداه  ماما  یناگدـنز  رد  هک  نانچ  .دروخ  یم 

.تفرگ یم  سامت  دارفا  اب  ًاصخش 

ترـضح دـلوت  رب  دـیکأت  دوجو  اب  فرط ، کی  زا  ماما  اریز  تفای ، يرت  شیب  هولج  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  ناـمز  رد  اـنعم  نیا 
نآ دوخ  اب  نایعیش  میقتسم  سامت  رگید  فرط  زا  داد و  یم  ناشن  کیدزن  رایسب  ّصاخ و  نایعیـش  هب  اهنت  ار  وا  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم

قیرط زا  نایعیـش  لئاسم  تاعجارم و  هب  ءاّرماس  رهـش  دوخ  رد  یتح  هک  يروط  هب  دـش ، یم  رتمک  رتدودـحم و  زور  هب  زور  ترـضح 
تبیغ و رـصع  فیلاکت  طئارـش و  عاضوا و  لمحت  يارب  ار  نانآ  بیترت  نیدـب  داد و  یم  خـساپ  شیوخ  ناگدـنیامن  طـسوت  اـی  هماـن 

تبیغ نامز  رد  مهدزاود  ماما  ًادعب  هک  تسا  یشور  نامه  نیا  دید ، میهاوخ  هک  نانچو  تخاس  یم  هدامآ  ماما  اب  میقتسمریغ  طابترا 
.تخاس هدامآ  يربک  تبیغ  نارود  يارب  جیردت  هب  ار  نایعیش  تفرگ و  شیپ  رد  يرغُص 

669 ص : 

ص297. ج 50 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، ص207 ; ج 3 ، هّمغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  [ 1 - ] 1
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هب اج  نیا  رد  کنیا  دـندش ، یم  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ترـضح  رادـید  هب  قفوم  صاخ ، نایعیـش  زا  یخرب  یهاگ  هک  میدرک  هراـشا 
: میروآ یم  ار  اهرادید  نیا  زا  دروم  کی  هنومن  ناونع 

( جع  ) يدهم تبیغ  ییوگشیپ 

هیلع ) يرکـسع ماما  روضح  هب  دـیوگ : یم  مالـسلا ،) هیلع  ) يرکـسع ماـما  ردـق  نارگ  صاـخ و  ناراـی  زا  یکی  قاحـسا ،» نب  دـمحا  »
: دومرف نم  لاؤس  زا  شیپ  ترضح  مسرپب ، وا  زا  دعب  ماما  هرابرد  متساوخ  یم  مدیسر  ( مالسلا

یمن هتـشاذگن و  یلاخ  تجح »  » زا ار  نیمز  زگره  زیخاتـسر ، زور  ات  هدیرفآ  ار  مدآ  هک  ینامز  زا  دـنوادخ  قاحـسا !» نب  دـمحا   » يا
رد هتفهن  تاکرب  دتسرف و  یم  ناراب  دنک و  یم  عفد  ناهج  مدرم  زا  ار  الب  نیمز ، رد  دوخ  تجح »  » دوجو تکرب  زا  دنوادخ  .دراذگ 

.دزاس یم  راکشآ  ار  نیمز  لد 

، تشگرب هک  دیشکن  یلوط  تفر و  رگید  قاطا  هب  تساخرب و  تعرـس  هب  ترـضح  تسیک ؟ امـش  زا  دعب  ماما  اوشیپ و  مدرک : ضرع 
.دوب هتفرگ  شود  هب  دیشخرد ، یم  هدراهچ  بش  هام  نوچمه  شراسخر  تشاد و  لاس  هس  دودح  هک  ار  يا  هچب  رسپ  هک  یلاح  رد 

…

لوسر هینک  مه  مانمه و  وا  مداد ، یمن  ناشن  وت  هب  ار  مرـسپ  نیا  يدوبن ، مرتحم  ناماما  ادخ و  شیپ  رگا  قاحـسا !» نب  دمحا  : » دومرف
( تبیغ لوط  رظن  زا   ) تما نیا  ناـیم  رد  وا  .دـشاب  هدـش  رپ  روـج  ملظ و  زا  هک  ناـنچ  دـنک  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  تسادـخ ،

اهنت داتفا و  دنهاوخ  کش  هب  يرایـسب  نآ ) ندوب  ینالوط  رثا  رد   ) هک تشاد  دهاوخ  یتبیغ  وا  تسا ، نینرقلاوذ »  » و رـضخ »  » نوچمه
زا دـشخب ، یم  وا  روهظ  مایق و  لیجعت  تهج  اـعد  قیفوت  هتـشاد و  هگن  تباـث  وا  تماـما  هب  داـقتعا  رد  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هک  یناـسک 

(1) ....دنبای یم  تاجن  یهارمگ 

670 ص : 

(. باب 38  ) ص 384 ج 2 ، نیدلا ، لامک  قودص ، [ 1 - ] 1
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تقیقح ناشخرد  هولج 

غورف يونعم و  تمظع  دنتشاد ، ( مالـسلا هیلع  ) يرکـسع ماما  هب  تبـسن  یـسابع  نایرابرد  هک  ییاه  يزوت  هنیک  اه و  ینمـشد  مامت  اب 
حدم هب  نابز  دندروآ و  یم  دورف  میظعت  رس  ترضح  نآ  ربارب  رد  ریزگان  هک  داد  یم  رارق  ریثأت  تحت  نانچ  ار  نانآ  هاگ  وا  تالامک 

.دندوشگ یم  راوگرزب  نآ  شیاتس  و 

تایلام ذخا  رومأم  و  مق »  » یـضارا يدصتم  دمحا »  » شرـسپ دوب و  یـسابع  تموکح  ّمهم  لاجر  نایرابرد و  زا  ناقاخ » نب  هللادـیبع  »
هک دـنا  هدروآ  نارگید  ییحی و  نب  دـمحم  يرعـشا و  دـمحم  نب  نسح  .دـش  یم  هدرمـش  ناماما ) نانمـشد   ) نایبصان زا  رهـش و  نیا 

: تفگ دمحا »  » .دمآ نایم  هب  ناشدیاقع  نایولع و  زا  نخس  وا  سلجم  رد  يزور 

یمامت شیوخ و  هداوناخ  نایم  رد  تمظع  تلیـضف و  تباجن و  تفع و  راقو و  شور و  رظن  زا  ار  نایولع  زا  یـسک  ءاّرماـس »  » رد نم 
رد .دنتشاد  یم  مدقم  دوخ  نارس  نالاسگرزب و  رب  ار  وا  شنادناخ  .مدیدن  يرکسع ) ماما   ) دمحم نب  یلع  نب  نسح  دننام  مشاه  ینب 

: دـندروآ ربـخ  ناـنابرد  مدوـب ، مردـپ  دزن  يزور  مراد  داـی  هب  .تشاد  ار  عـضو  نـیمه  زین  مدرم  موـمع  ناریزو و  هاپـس و  نارـس  دزن 
دراو دیراذگب  تفگ : دـنلب  يادـص  اب  مردـپ  دوش ، دراو  دـهاوخ  یم  مالـسلا )) هیلع  ) يرکـسع نسح  ماما   ) (1) اـضرلا نبا  دمحموبا ،

ای دهعیلو  ای  هفیلخ  زج  مردپ  دزن  اریز  مدش ، هدز  تفگش  دندرک ، دای  مارتحا  اب  هینک و  اب  وا  زا  مردپ  دزن  نانابرد  هک  نیا  زا  نم  .دوش 
يدرم هاگ  نآ  .دندرک  یمن  دای  هنوگ  نیا  دننک ، دای   (2) هینک هب  ار  وا  دوب  هداد  روتسد  هفیلخ  هک  ار  یسک 

671 ص : 

ماما داوج و  ماما  ینعی  يدـعب  ناماما  نایـسابع ، تموکح  رابرد  رد  زین  زور و  نآ  هعماج  رد  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  زا  سپ  [ 1 - ] 1
.دندیمان یم  اضر ) دنزرف  « ) اضرلا نبا  ( » مالسلا هیلع  ) اضر ماما  هب  باستنا  مارتحا  هب  ار  مالسلا ) مهیلع   ) يرکسع ماما  يداه و 

.دنهد یم  رارق  باطخ  دروم  هینک  اب  ار  دارفا  مارتحا ، يادا  يارب  هک  تسا  موسرم  برع ، نیب  رد  [ 2 - ] 2
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اج زا  داـتفا ، وا  هب  مردـپ  مشچ  نوچ  .دـش  دراو  تلـالج  تبیه و  ياراد  ناوج و  مادـناوکین ، ورـشوخ ، تماـق ، شوخ  نوگ ، مدـنگ 
زاربا یمارتحا  نینچ  هاپس  ناهدنامرف  ای  مشاه  ینب  زا  یسک  هب  تبـسن  مردپ  متـشادن  دای  هب  .تفر  وا  لابقتـسا  هب  ماگ  دنچو  تساخرب 

نآ رد  هک  دوخ  زامن  ياج  رب  تفرگ و  ار  وا  تسد  دیسوب و  ار  وا  هنیـس  تروص و  تخادنا و  وا  ندرگ  رد  تسد  مردپ  .دشاب  هدرک 
یم موش » تیادف   » وا هب  تبحـص ، نمـض  رد  و  تخادرپ ، تبحـص  هب  وا  اب  تسـشن و  وا  يور  هب  ور  دوخ ، و  دیناشن ، دوب ، هتـسشن  اج 
یم تسا و  هدـمآ  هفیلخ ) ردارب   ) یـسابع قـفوم »  » تفگ دـمآ و  یناـبرد  هاـگان  .مدوـب  تفگـش  رد  مدـید  یم  هچ  نآ  زا  نم  .تفگ 

رد دندمآ و  یم  وا  هاپـس  هژیو  ناهدنامرف  زین  نانابرد و  وا  زا  شیپ  دـمآ ، یم  قفوم »  » هاگره هک  دوب  نیا  لومعم  .دوش  دراو  دـهاوخ 
یم روبع  اه  نآ  نایم  زا  قفوم »  » دندنام و یم  لاح  نیمه  هب  دنداتـسیا و  یم  فص  ود  رد  مردـپ  سلجم  ات  رـصق  يدورو  ِرد  هلـصاف 

.درک

هب شمـشچ  هک  هاگ  نآ  اـت  درک  یم  وگوتفگ  وا  اـب  دوب و  مالـسلا )) هیلع  ) يرکـسع ماـما  « ) دـمحموبا  » هجوتم هتـسویپ  مردـپ  يراـب ،
وا داد  روتـسد  دوخ  نانابرد  هب  دیربب و  فیرـشت  دیلیام  رگا  موش  تیادـف  تفگ : وا  هب  عقوم  نیا  رد  داتفا ، قفوم »  » صوصخم نامالغ 
وا اـب  تخادـنا و  وا  ندرگ  رد  تسدو  تساـخرب  زین  مردـپ  تساـخرب و  دـمحموبا  .دـنیبن  ار  وا  قـفوم »  » اـت دـنربب  فـص  تـشپ  زا  ار 

.تفر نوریب  وا  درک و  یظفاحادخ 

نینچ وا  اب  زین  مردـپ  دـیدرک و  دای  هینک  هب  مردـپ  روضح  رد  ار  وا  هک  دوب  یـسک  هچ  نیا  هو ! متفگ : مردـپ  نامالغو  نانابرد  هب  نم 
.!؟ درک راتفر 

نم بجعت  .تسا  فورعم  اضرلا » نبا   » هب دـنیوگ و  یم  مالـسلا ) اـمهیلع  ) یلع نب  نسح   » وا هب  هک  تسا  ناـیولع  زا  یکی  وا  دـنتفگ :
یم ءاشع  زامن  زا  سپ  هک  دوب  نیا  مردـپ  تداع  .دـش  بش  ات  مدوب  وا  اـب  مردـپ  راـتفر  وا و  رکف  رد  شا  همه  زور  نآو  دـش  رت  شیب 
مدمآ و نم  تسشن ، دناوخ و  زامن  یتقو  .درک  یم  یسررب  دناسرب ، هفیلخ  عالطا  هب  دوب  مزال  هک  ار  يروما  اه و  شرازگ  تسشن و 
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؟ يراد يراک  دمحا ! دیسرپ : .دوبن  وا  شیپ  یسک  .متسشن  وا  دزن 

.میوگب یهد  یم  هزاجا  رگا  ردپ ، يرآ  متفگ :

.يراد هزاجا  تفگ :

وا هب  تنانخـس ، رد  يدوـمن و  مارتـحا  عـضاوت و  نینچ  وا  هب  تبـسن  هک  دوـب  یـسک  هچ  مدـید  ار  وا  حبـص  هک  درم  نیا  ردـپ ! متفگ :
« یلع نب  نسح  ، » (1)« نایـضفار  » ماما وا  مرـسپ ! تفگ : یتخاس !؟ یم  وا  يادف  ار  تردام  ردپ و  دوخ و  یتفگ و  یم  موش » تیادـف  »

.تسا اضرلا » نبا   » هب فورعم 

، دور نوریب  سابع  ینب  يافلخ  تسد  زا  تفـالخ  رگا  مرـسپ ! تفگ : سپـس  .مدـنام  تکاـس  زین  نم  .درک  توکـس  یکدـنا  هاـگ  نآ 
، تسوا یگتسیاش  وکین و  قالخا  تدابع و  دهز و  تفع و  تلیـضف و  رطاخ  هب  نیا  تسین و  نآ  راوازـس  وا  زج  مشاه  ینب  زا  یـسک 

.دوب تلیضفاب  راوگرزب و  يدرم  زین  وا  ردپ 

نبا هرابرد  هک  متشادن  نیا  زج  یمغ  مّه و  رگید  .دش  رت  نوزف  ردپ  هب  تبـسن  ممـشخ  رت و  شیب  ما  ینارگن  هشیدنا و  نانخـس  نیا  اب 
نایـضاق و ناگدنـسیون و  هاپـس و  نارـس  مشاه و  ینب  زا  کی  چـیه  زا  .میاـمن  یـسررب  شواـک و  وا  نوماریپ  منک و  وجوسرپ  اـضّرلا 
زا همه  متفای ، ییالاو  يدـنمجرا و  یگرزب و  تیاهن  رد  نانآ  رظن  رد  ار  وا  هک  نآ  رگم  مدرکن  لاؤس  وا  هرابرد  دارفا  رگید  ناهیقف و 
الاب مرظن  رد  وا  ماقم  هنوگ ) نیدـب   ) .دندرمـش یم  مدـقم  شیوخ  ناـگرزب  نادـناخ و  یماـمت  رب  ار  وا  دـندرک و  یم  داـی  یکین  هب  وا 

(2) ....دوتس یم  ار  وا  تفگ و  یم  نخس  یکین  هب  وا  دروم  رد  هک  نآ  رگم  مدیدن  ار  ینمشد  تسود و  چیه  اریز  تفر ،

673 ص : 

.دندیمان یم  یضفار »  » هنعط هب  ار  نانآ  نایعیش ، نانمشد  [ 1 - ] 1
ص يدُهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  یسربط ، ص 273 275 ; نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاّتف  ص 338 ; داشرإلا ، دیفم ، خیش  [ 2 - ] 2

ماما ترضح  مهدزای  ياوشیپ  ص197 ; ج3 ، هّمغلا ، فشک  یلبرا ، یـسیع  نب  یلع  ص503 ; ج1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، ; 376377
ص 1317. مالسلا ،) هیلع  ) يرکسع نسح 
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رمث یب  ياه  هئطوت  ماما و  تداهش 

رت شیب  زور  هب  زور  ماما  هب  مدرم  هجوت  دید  نوچ  دوب ، نارگن  هعماج  رد  ماما  يونعم  ذوفن  تیبوبحم و  زا  هراومه  هک  یسابع  دمتعم 
یناهنپ ار  ماما  دـش و  لسوتم  هنیرید  هناروزم  هویـش  ناـمه  هب  ماجنارـس  دراد ، سوکعم  ریثأـت  تبقارم  قاـنتخا و  نادـنز و  دوش و  یم 

.تخاس مومسم 

تیمومسم رثا  رب  ( مالسلا هیلع  ) يرکسع ماما  دنا : هتفگ  ام  نادنمشناد  زا  يرایسب  دسیون : یم  یسربط ،» ، » عیشت ناهج  رادمان  دنمشناد 
یم هعیش ، فورعم  دنمشناد  یمعفک ،»  » (1) .دنا هتفر  ایند  زا  تداهش  اب  ناماما ، همه  شدج و  شردپ و  هک  نانچ  دیسر ، تداهـش  هب 
ماما هک : تسا  دقتعم  مراهچ ، نرق  رد  یعیش  نادنمشناد  زا  متـسر ،» نب  ریرج  نب  دمحم   » (2) و تخاس مومسم  دمتعم »  » ار وا  دیوگ :

(3) .دیسر تداهش  هجرد  هب  تیمومسم  رثا  رد  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع

ياهزور رد  یسابع  دمتعم  هک  دوب  يا  هداعلا  قوف  ياه  شالت  اه و  كّرحت  یـسابع ، رابرد  طسوت  ماما  تداهـش  ياه  هناشن  زا  یکی 
.داد ناشن  دوخ  زا  ترضح  نآ  گرم  نداد  هولج  يداع  يارب  ماما ، تداهش  تیمومسم و 

تبسن وا  مارتحا  زا  هک   ) یسابع نایرابرد  زا  یکی  ناقاخ ،» نب  هللادیبع   » لوق زا  تنس ، لها  نادنمـشناد  زا  یکی  یکلام ،» غاّبـص  نبا  »
: دسیون یم  میدرک ) دای  ماما  هب 

زا ام  هک  درک  ادیپ  یـصوصخم  لاح  یـسابع  هفیلخ  دمتعم ، مالـسلا ،) هیلع  ) يرکـسع یلع  نب  نسح  دمحموبا  تشذـگرد  ماگنه  »...
یتقو .دوش  هدید  تشاد ،) تسد  رد  ار  تردق  دوب و  تقو  هفیلخ  هک   ) وا رد  یلاح  نینچ  میدرک  یمن  رکف  میدش و  هدز  تفگـش  نآ 

، دش روجنر  يرکسع ) ماما  « ) دمحموبا »

674 ص : 

ص367. يدُهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  [ 1 - ] 1
ص 162. هیهبلا ، راونألا  یمق ، سابع  خیش  جاح  [ 2 - ] 2

ص 223. همامإلا ، لئالد  [ 3 - ] 3
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هناخ رد  داد  روتـسد  نانآ  هب  دمتعم  .دندش  لیـسگ  وا  هناخ  هب  دـندوب ، يرابرد  ناهیقف  زا  همه  هک  هفیلخ  صاخ  نایفارطا  زا  رفن  جـنپ 
هب نینچمه  دنشاب و  وا  مزالم  ات  داتسرف  راتـسرپ  ناونع  هب  ار  يا  هدع  زین  دننک ، شرازگ  وا  هب  دهد  یم  يور  هچره  دننامبدمحموبا و 

دنورب و وا  دزن  ماش  حبص و  ره  نانآ  دتسرفب و  دمحموبا  هناخ  هب  دنک و  باختنا  ار  نیدمتعم  زا  رفن  هد  داد  نامرف  رایتخب » نب  یضاق  »
هفیلخ .دوش  رتهب  تسا  دیعب  هدـش و  رت  تخـس  دـمحموبا  لاح  دـنداد  ربخ  هفیلخ  هب  دـعب  زور  هس  ای  ود  .دـنریگب  رظن  ریز  ار  وا  لاح 

.دومرف تلحر  يزور  دـنچ  زا  سپ  ات  دـندوب  راوگرزب  نآ  هناخ  مزالم  هتـسویپ  نانآ  دنـشاب و  وا  هناخ  مزالم  زور  بش و  داد  روتـسد 
اه هزاغم  لیطعت و  اهرازاب  دیدرگ و  هلان  دایرف و  اپارـس  دمآ و  رد  تکرح  هب  ءاّرماس  دش ، شخپ  ترـضح  نآ  تشذـگرد  ربخ  یتقو 

عییشت مسارم  رد  تکرش  يارب  مدرم  ریاس  ناهاوگ و  دوهـش و  ارعـش ، رهـش ، نایـضاق  رکـشل ، يارما  نایناوید ، مشاه ، ینب  .دش  هتـسب 
! دوب تمایق  هنحص  روآدای  زور  نآ  رد  ءاّرماس  دندرک ، تکرح 

هک یماگنه  .درازگب  زامن  ترـضح  نآ  هزانج  رب  ات  داتـسرف  ار  لکوتم » نب  یـسیع  ، » دوخ ردارب  هفیلخ  دـش ، نفد  هدامآ  هزانج  یتقو 
نایضاق نایسابع و  نایولع و  هب  درک و  زاب  ار  ترضح  نآ  تروص  تفر و  کیدزن  یسیع  دنتشاذگ ، نیمز  يور  زامن  يارب  ار  هزانج 

زا نالف  نالف و  تسا و  هتفای  تافو  یعیبط  گرم  هب  هک  تسا  يرکـسع » دـمحموبا   » نیا تفگو : داد  ناـشن  دوهـش  ناگدنـسیون و  و 
(1) ...دنربب » نفد  يارب  داد  نامرف  و  دناوخ ، زامن  وا  رب  دناشوپ و  ار  هزانج  يور  دعب  دنا !! هدوب  دهاش  زین  هفیلخ  نارازگ  تمدخ 

675 ص : 

یسربط نیظعاولا و  هضور  رد  يروباشین  لاّتف  داشرا و  رد  دیفم  خیـش  موحرم  ار  هیـضق  نیا  ص307 308 . همّهملا ، لوصفلا  [ 1 - ] 1
رد ماما  هک  دهد  یم  ناشن  شرازگ  نیا  .دنا  هدرک  لقن  ناقاخ  نب  هللادیبع  رسپ  دمحا  لوق  زا  یلبرا  یسیع  نب  یلعو  يرولا  مالعإ  رد 

تیمومـسم و ندـش  المرب  زا  هفیلخ  هک  دـنک  یم  نشور  زین  تسا و  هدوب  نارگن  ارچ  یـسابع  تموکح  هتـشاد و  یتیعقوم  هچ  هعماج 
! دنک دادملق  یعیبط  گرم  ار  ماما  تداهش  تسا  هدیشوک  یلبق  يزاس  هنیمز  اب  اذل  تسا و  هتشاد  تشحو  دح  هچ  ات  ماما  لتق 
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هک نانچ  دوب و  هتخیر  ماما  تداهـش  يارجام  ندرک  ثول  يارب  مکاح  میژر  هک  دوب  یحرط  تشاد و  یتافیرـشت  هبنج  زامن  نیا  هتبلا 
هیلع ) يرکـسع ماما  شراوگرزب ، ردپ  هزانج  رب  یـصوصخ  روط  هب  جـع  يدـهم  ترـضح  تسا ، روهـشم  هعیـش  نادنمـشناد  نایم  رد 

(1) .درازگ زامن  مالسلا )

باّذک رفعج  هناحوبذم  شالت 

رد .مدرب  یم  اهرهش  هب  ار  ترضح  نآ  ياه  همان  مدوب و  مالسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  نارازگ  تمدخ  زا  نم  دیوگ : یم  نایدألاوبا » »
هدزناپ يرب ، یم  نئادم »  » هب ار  اه  نیا  دومرف : تشون و  ییاه  همان  ترضح  .مدیـسر  شتمدخ  هب  تفر ، ایند  زا  نآ  اب  ماما  هک  یـضرم 

ارم دسج  تسا و  دنلب  نویـش  هلان و  نم  هناخ  زا  هک  دید  یهاوخ  يدـش ، رهـش  لخاد  هک  مهدزناپ  زور  دوب ، یهاوخن  ءاّرماس  رد  زور 
.دنا هتشاذگ  لسغ  لحم  رد 

هناشن مدرک  ضرع  .دهاوخب  وت  زا  ار  اه  همان  خساپ  هک  سک  ره  دومرف : تسیک ؟ امش  زا  دعب  ماما  دوش ، نینچ  رگا  نم ! رورس  متفگ :
ره دومرف : .دییامرفب  يرگید  هناشن  متفگ : .تسا  وا  نم  زا  دـعب  مئاق  درازگ ، زامن  نم  هزانج  رب  سک  ره  دومرف : .دـییامرفب  يرت  شیب 

: مسرپب هک  دـش  عناـم  ماـما  تمظع  تبیه و  .تسا  نم  زا  دـعب  ماـما  وا  دـهد ، ربخ  تسا  دـنبرمک )  ) ناـیمه ناـیم  رد  هچ  نآ  زا  سک 
؟ تسیچ تسا  نایمه  رد  هچ  نآ  زا  دوصقم 

هک روط  نامه  مدـید  مدـش ، ءاّرماس  دراو  مهدزناپ  زور  هتفرگ و  ار  اه  نآ  باوج  مدرب و  نئادـم »  » هب ار  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  نم 
هتـسشن و ترـضح  نآ  هناخ  رانک  رد  باّذـک ) « ) رفعج  » شردارب مدـید  زین  .تسا  دـنلب  هلان  يادـص  ماـما  هناـخ  زا  دوب ، هدومرف  ماـما 

 )!!( دنیوگ یم  کیربت  شتماما  هب  تیلست و  يو  هب  هتفرگ  ار  وا  فارطا  نایعیش ، زا  یهورگ 

عضو سپ  دشاب ، ماما  رفعج  رگا  متفگ : دوخ  اب  مدروخ و  هّکی  نایرج  نیا  زا  نم 

676 ص : 

ص 332 333. ج50 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، ص 475 ; باب 43 ، نیدلا ، لامک  قودص ، [ 1 - ] 1
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روبنط رات و  لها  درک و  یم  يزاب  رامق  دروخ و  یم  بارـش  رفعج  هک  مدوب  هدـید  دوخ  مشچ  اب  نم  اریز  تسا ، هدـش  ضوع  تماـما 
! دیسرپن يزیچ  نم  زا  یلو  متفگ ، کیربت  ار  شتماما  تیلست و  ار  شردارب  تلحر  هتفر و  ولج  مه  نم  .دوب 

رفعج .دیناوخب  زامن  دـییایب  دـندرک ، نفک  ار  تردارب  هزانج  تفگ : رفعج  هب  دـمآ و  نوریب  ماما ، هناخ  مداخ  دـیقع ،»  » ماگنه نیا  رد 
.دنتشاد رارق  اه  نآ  شیپاشیپ  هملس »  » هب فورعم  یلع » نب  نسح   » »(1) و ناّمس  » .دندوب وا  فارطا  رد  نایعیش  .دش  هناخ  دراو 

شیپ رفعج  .دـندوب  هتـشاذگ  توبات  رد  هدرک و  نفک  ار  مالـسلا ») هیلع  ) يرکـسع ماما   » هزانج میدـش ، دراو  هناخ  طایح  هب  هک  یتقو 
ياه نادند  هک  يوم  هایـس  نوگمدنگ و  یکدوک  هاگان  دیوگب ، ار  زامن  ریبکت  تساوخ  هک  یتقو  .درازگ  زامن  ماما  هزانج  رب  ات  تفر 

رب دیاب  نم  ورب ، رانک  ومع ! تفگ : دیـشک و  رانک  ار  وا  تفرگار و  رفعج  سابل  دـمآ و  نوریب  تشاد ، هلـصاف  مه  اب  يردـق  شنیـشیپ 
ترـضحو دناوخ  زامن  ماما  هزانج  رب  كدوک  نآ  .تفر  رانک  دوب ، هدش  نوگرگد  شا  هفایق  هک  یلاح  رد  رفعج ، .مناوخب  زامن  مردپ 

.دندرک نفد  يداه  ماما  شردپ  ربق  رانک  رد  دوخ  هناخ  رد  ار 

يو هب  ار  اه  همان  باوج  هدـب ! تسا ، وت  هارمه  هک  ار  اـه  هماـن  باوج  يرـصب ! درم  يا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  كدوک  ناـمه  دـعب 
رفعج شیپ  هاگ  نآ  .هدـنام  نایمه  طقف  الاح  اـه ،) هماـن  باوج  نتـساوخ  و  هزاـنج ، رب  زاـمن  هناـشن :(  ود  نیا  متفگ : دوخ  اـب  مداد و 

اب تساوخ  یم  وا  دوب !!؟ یک  كدوک  نآ  تفگ : رفعج  هب  دوب  رـضاح  هک  ءاشو » زجاح   » .تسا دنلب  شیادص  رـس و  مدـید  مدـمآ و 
! مسانش یمن  ما و  هدیدن  ار  وا  لاح  هب  ات  هللاو  تفگ : رفعج  .دنک  موکحم  درک ) یم  تماما  ياعدا  دوخیب  هک   ) ار رفعج  لاؤس  نیا 

نسح ماما  زا  دندمآ و  مق »  » لها زا  یهورگ  هک  میدوب  هتسشن  اج  نآ  رد 

677 ص : 

نغور هک  شلغـش  تبـسانم  هب  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماـما  کـیدزن  ناراـی  زا  يرْمَع  دیعـس  نب  ناـمثع  دوصقم ، [ 1 - ] 1
.دوب هدش  فورعم  شورف ) نغور  ناّمس =(  هب  دوب ، یشورف 
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ار رفعج  نارـضاح  تسیک ؟ ماما  نیـشناج  دـنتفگ : تسا ، هدومرف  تلحر  ماما  هک  دنتـسناد  نوچ  دندیـسرپ و  ( مالـسلا هیلع  ) يرکـسع
اه همان  دییامرفب : میا ، هدروآ  ییاه  لوپ  اه و  همان  دنتشاد : راهظا  دنتفگ و  تینهت  تیلست و  هدرک  مالس  رفعج  هب  اه  نآ  .دنداد  ناشن 
ار دوخ  ياه  هماج  درگ  هک  یلاح  رد  تساخرب و  تفشآ و  رب  لاؤس  نیا  زا  رفعج  تسا ؟ ردق  هچ  اه  لوپ  دنا و  هتشون  یناسک  هچ  ار 
زا اه  همان  تفگو : دـمآ  نوریب  هناخ  زا  یمداخ  نایم  نیا  رد  مینادـب !! بیغ  ملع  دـنراد  راـظتنا  اـم  زا  اـه  نیا  تفگ : درک ، یم  كاـپ 

.دنا هداد  الط  بآ  ار  اه  نآ  زا  ات  هد  هک  تسا  رانید  رازه  نایمه  رد  تسا و  سک  نالف  سک و  نالف 

ماـما وا  هداتـسرف ، ناـیمه  نتفرگ  يارب  ار  وـت  سکره  دـنتفگ : مداـخ  هـب  هداد و  لـیوحت  ار  ناـیمه  اـه و  هماـن  مـق  مدرم  ناگدـنیامن 
(1) ....تسا

رمث یب  ياهشالت 

درک یم  روصت  دوب ، هدیسر  دوخ  دارم  دصقم و  هب  شیوخ ، ماخ  لایخ  هب  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  تداهش  اب  هک  یسابع  دمتعم » »
هناشن هک  دز  يرگید  لامعا  هب  تسد  دوخ  رطاـخ  ناـنیمطا  يارب  یلو  درادـن ، دوجو  يو  هماـکدوخ  تموکح  هار  رـس  يرطخ  رگید 

ار ترـضح  هیثاثا  دـنوش و  ماما  لزنم  دراو  هک  داد  تیرومأم  يا  هدـع  هب  وا  .دوب  ماما  دـنزرف  هیحاـن  زا  وا  ینارگن  قمع  یبلط و  هاـج 
.دنیامن موم  رهم و  ار  اه  نآ  هدرک  یسرزاب  ًالماک 

داد روتسدو  دمآ  رب  وا  نتفای  ددص  رد  هدنام ، یقاب  يدنزرف  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ترضح  زا  هک  دوب  هدینـش  نوچ  رگید ، فرط  زا 
هدش لقن  .دننک  شرازگ  دش ، هدهاشم  نانآ  رد  یلمح  راثآ  رگا  دنیامن و  هنیاعم  ار  ترـضح  نآ  نازینک  نانز و  اه ، هلباق  زا  يا  هدع 

دنهدب و رارق  رظن  تحت  یلحم  رد  ار  زینک  نآ  هک  دش  هداد  روتـسد  هفیلخ  فرط  زا  دش و  نینظ  يزینک  هب  اه  هلباق  زا  یکی  هک  تسا 
نایرابرد و زا  یکی  « ) ریرحن »

678 ص : 

ص 475. نیدلا ، لامک  قودص ، [ 1 - ] 1
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لاس ود  تّدم   (1) .ددرگ مولعم  شرازگ  بذک  قدص و  ات  دنشاب  وا  لاح  بقارم  نانز  زا  يا  هّدع  هارمه  هفیلخ ) صوصخم  راکـشیپ 
(2)! تشگ نشور  شرازگ  بذک  دشن و  رهاظ  لمح  زا  يرثا  ماجنارس  یلو  دوب ، رظن  تحت  زینک  نآ 

ماما دوجو  زا  نایعیـش  هدـنامن و  یقاب  يدـنزرف  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  زا  هک  دـنک  دومناو  هک  نآ  يارب  دـمتعم  ماگنه  نیا  رد 
هدیقع نانچمه  نایعیـش  یلو  ، (3) دوش میـسقت  رفعج  شردارب  ردام و  نایم  ترـضح  نآ  ثاریم  داد  روتـسد  دـندرگ ، دـیمون  يدـعب 

هدید ًالبق  ار  ماما  لاسدرخ  دنزرف  نانآ  زا  يدادعت  اریز  ، (4) دراد هدهع  هب  ار  تماما  هک  تسا  هدنام  یقاب  يدنزرف  ماما  زا  هک  دنتشاد 
(. میتفگ ًالبق  ار  نآ  هنومن  هک  نانچ   ) دندوب

هک نآ  ات  تشاد  همادا  نانچمه  مهدزاود  ماما  نتفای  يارب  ماما  نادـناخ  دروم  رد  اه  تیدودـحم  عاونا  قانتخا و  راشف و  لاـح  ره  رد 
رد جنزلا » بحاص   » هنتف بوشآ و  و  ناقاخ » نب  ییحی  نب  هللادـیبع   » یناهگان گرم  و  ناسارخ ،»  » رد يرافـص » ثیل  نب  بوقعی   » مایق

تخـس ضّرعت و  لاجم  رگید  درک و  جیـسب  اه  تکرح  نیا  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  يورین  مامت  یـسابع  راـبرد  دـمآ و  شیپ  هرـصب » »
(6).(5)! دنامن یقاب  ماما  نادناخ  دروم  رد  يریگ 

679 ص : 

ص 329. ج50 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، ص505 ; ج1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، [ 1 - ] 1
.نامه [2 - ] 2

.نامه [ 3 - ] 3
ص 276. نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاّتف  ص199 ; ج3 ، همغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  [ 4 - ] 4

، نیدلا لامک  قودص ، ص 224 ; همامإلا ، لئالد  يربط ، متـسر  نب  ریرج  نب  دـمحم  ج50 ص331 ; راونألا ، راحب  یسلجم ، [ 5 - ] 5
ص 475.

هدش هدافتـسا  ریز  رد  هدش  دای  عبانم  زا  هدمآ ، اه  یقرواپ  رد  هک  يذخآم  رب  هوالع  باتک ، زا  شخب  نیا  شراگن  میظنت و  رد  [ 6 - ] 6
هیرشن  ) يرکسع نسح  ماما  ترـضح  مهدزای  ياوشیپ  منک : يرازگـساپس  اه  نآ  ناگدنـسیون  زا  اج  نیا  رد  مناد  یم  مزال  هک  تسا 

هجح فیلأت  یحو ، نادـناخ  یناحبـس ; رفعج  هللا  تیآ  داتـسا  فیلأت  مالـسا  نایاوشیپ  یناگدـنز  زا  ییامنرود  قح .) هار  رد  هسـسؤم 
.یشرق ربکا  یلع  دیس  نیملسملاو  مالسإلا 
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هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

هراشا

تبیغ یعامتجا  یسایس  للع  * 

صاخ باُّون  * 

هعیش عبانم  رد  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  * 

ّتنس لها  عبانم  رد  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  * 

نآرق هنیآ  رد  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  يامیس  * 

تبیغ نارود  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما دوجو  دیاوف  * 
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ماما یناگدنز  زا  يرصتخم  تخانش 

يرجه لاس 255  نابعش  همین  رد  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يدهملا ، نسحلا  نب  هجح  ترـضح  موصعم ، ياوشیپ  نیمهدزاود 
یلو (2) .تسا مساقلاوبا )  ) ترـضح نآ  هینک  مه  و  م ح م د )  ) مالـسا ربمایپ  ماـن  مه  وا   (1) .دوشگ ناهج  هب  هدید  ءاّرماس »  » رهـش رد 

(3) .دنا هدومرف  یهن  وا  یلصا  مان  رکذ  زا  موصعم  نایاوشیپ 

هللا هیقب  ، (4) نامزلا بحاص  حلاص ، فلخ  مئاق ، تجح ، ترضح ، نآ  باقلا  هلمج  زا 

683 ص : 

، یسوط ص514 ; ج1 ، یفاـک ، لوصا  ینیلک ، ص292 ; نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاـّتف  ص346 ; داشرإلا ، دیفم ، خیـش  [ 1 - ] 1
زا یضعب  رد  ص310 . همهملا ، لوصفلا  یکلام ، غاّبـص  نبا  ص418 ; يدُهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  یـسربط ، ص141  نارهت ، هبیغلا ،

و ص139و147 ) هبیغلا ، یسوط ، ص432 ; نیدلا ، لامک  قودص ،  ) تسا هدش  طبض  يرجه  لاس 256  ترضح ، دلوت  خیرات  ذخآم ،
رکذ ص15 ) همئألا ، خیرات  يدادغب ، جلثلا  یبأ  نبا  ص227 ; ج3 ، هّمغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع   ) لاس 258 رگید ، یخرب  رد 

(. ص271و272 همامإلا ، لئالد   ) دناد یم   257 لاس رد  ار  نآ  يربط  متسر  نب  ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  تسا و  هدش 
نامه غاّبـص ، نبا  ص227 ; باـتک ، ناـمه  یلبرإ ، ص417 ; باتک ، ناـمه  یـسربط ، ص346 ; باتک ، نامه  دـیفم ، خیـش  [ 2 - ] 2

ص 310. باتک ،
همئا یهن  ایآ  یلو  ص3134 . ج51 ، راونألاراحب ، یسلجم ، ص332 ; باتک ، نامه  ینیلک ، ص648 ; باتک ، نامه  قودص ، [ 3 - ] 3

مان رکذ  تمرح  هک  نیا  ای  هدوب  يرغـص  تبیغ  نارود  هب  طوبرم  یعطقم و  یـسایس  مادـقا  کی  ترـضح ، نآ  صوصخم  مان  رکذ  زا 
یـسربط نیـسح  ازریم  جاح  ك.ر :   ) تسا فالتخا  دروم  هعیـش  ياملع  نایم  رد  تسا ؟ یقاب  شمایق  روهظ و  ماگنه  ات  ترـضح  نآ 

(. ص48و49 باب 2 ، بقاثلا ، مجنلا  يرون ،
ص310. باتک ، نامه  غابص ، نبا  ص418 ; باتک ، نامه  یسربط ، [ 4 - ] 4
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(2) .دشاب یم  يدهم »  » اه نآ  نیرتروهشم  (1) و  تسا

ماـن هب  هـک   (3) تـسا سجرن »  » یمارگ يوناـب  شرداـم ، و  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع نسح  ماـما  ترـضح  مهدزاـی  ياوـشیپ  شردـپ ،
هک دوـب  ـالاو  دـح  نآ  اـت  نوتاـخ  سجرن  تیوـنعم  تلیـضف و  نازیم   (4) .تسا هدـش  داـی  وا  زا  زین  لیقـص »  » و نسوـس » «، » هناـحیر »

، شیوخ نادناخ  رورس  دمآرس و  ار  وا  دوب ، تماما  نادناخ  ردق  یلاع  ناوناب  زا  دوخ  هک  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما  رهاوخ  همیکح ،» »
(5) .دیمان یم  وا  رازگ  تمدخ  ار  دوخ  و 

( … مالسلا هیلع   ) يدهم ترضح  رادید 

ماگنه زا  یلوا ، يربک .) تبیغ   ) تّدم زارد  يرگید  و  يرغـص ) تبیغ   ) تّدـم هاتوک  یکی  تشاد : تبیغ  هرود  ود  يدـهم  ترـضح 
لوط ترـضح  نآ  مایق  روهظ و  ماگنه  ات  دش و  زاغآ  تسخن  هرود  نایاپ  اب  یمود ، هتـشاد و  همادا  هّصاخ  تباین  نارود  نایاپ  ات  دلوت 

(6) .دیشک دهاوخ 

684 ص : 

ص248. هیصولا ، تابثا  يدوعسم ، [ 1 - ] 1
ص310. باتک ، نامه  غاّبص ، نبا  [ 2 - ] 2

نامه يدوعسم ، ص418 ; باتک ، نامه  یـسربط ، ص432 ; باتک ، ناـمه  قودـص ، ص346 ; باتک ، نامه  دـیفم ، خیـش  [ 3 - ] 3
نامه يربط ، متـسر  نب  ریرج  نب  دمحم  ص143  باتک ، نامه  یـسوط ، ص283 ; باتک ، نامه  يروباشین ، لاـّتف  ص248 ; باتک ،

ص310. باتک ، نامه  غاّبص ، نبا  ص268 ; باتک ،
وا مان  هک  دنا  هداد  لامتحا  رـصاعم ، ناققحم  زا  یخرب  ص292 . نیظعاولا ، هضور  ك.رو :  ص432  باتک ، نامه  قودص ، [ 4 - ] 4

ربانب  ) دشاب هداد  يو  هب  مالسلا ) هیلع  ) داوج ماما  رتخد  همیکح ، وا  نیـشیپ  يوناب  ار  لیقـص  زج  هب  رگید  یماسا  دشاب و  سجرن  نامه 
یم نوگاـنوگ  یماـسا  هـب  ییوگدـماشوخ ، يارب  ار  شیوـخ  نازینک  ناـمز  نآ  مدرم  تـسا .) هدوـب  هـمیکح  زینک  ًـالبق  وا  یتاـیاور ،

همجرت مهدزاود ، ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  مساج ، نیسح  رتکد   ) دنتـسه اه  لگ  یماسا  همه  نسوس ، هناحیر و  سجرن ، دندناوخ و 
(. ص114 یهّللا ، تیآ  یقت  دمحم  دیس  رتکد 

ص12. ج51 ، باتک ، نامه  یسلجم ، ص427 ; باتک ، نامه  قودص ، ص283 ; باتک ، نامه  يروباشین ، لاّتف  [ 5 - ] 5
ص346. باتک ، نامه  دیفم ، خیش  [ 6 - ] 6
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تنس لها  ياملع  هاگدید  زا  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  دلوت 

تایاور ساسا  رب  هکلب  درادن ، هعیـش  هب  صاصتخا  تیودهم  عوضوم  هب  داقتعا  داد ، میهاوخ  حیـضوت  هدـنیآ  تاحفـص  رد  هک  نانچ 
ًاعون نانآ  اهتنم  .دنراد  لوبق  ار  عوضوم  نیا  زین  تنس  لها  ياملع  هدیسر ، ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  زا  هک  یناوارف 

دلوتم زونه  هداد ، ربخ  تبیغ ) زا  سپ   ) وا مایق  زا  مالـسا  ربمایپ  هک  یتیـصخش  دنیوگ : یم  دننک و  یم  راکنا  ار  يدهم  ترـضح  دلوت 
(1)! تفای دهاوخ  دلوت  هدنیآ  رد  تسا و  هدشن 

کی ار  نآ  هدرک و  رکذ  دوخ  بتک  رد  ار  ترـضح  نآ  دـلوت  تنـس ، لها  ناثّدـحم  ناخروم و  زا  یهجوت  لباق  دادـعت  لاـح  نیا  اـب 
(2) .دنا هدرک  یفرعم  ار  نانآ  زا  رفن  دص  زا  شیب  نارگشهوژپ  زا  یضعب  .دنا  هتسناد  تیعقاو 

( مالسلا هیلع  ) يدهم ترضح  رادید 

یبایتسد روظنم  هب  یسابع ، رگمتس  تموکح  هک  اج  نآ  زا  میتشاگن ، لیصفت  هب  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع نسح  ماما  هریس  رد  هک  نانچ 
، وا نتشک  ترضح و  نآ  دنزرف  هب 

685 ص : 

ص96. جو 10 ، ص94  ج7 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبأ  نبا  [ 1 - ] 1
دلوت تسا و  هدنراگن  سرتسد  رد  هک  عبانم  نیا  زا  يدادعت  . 39 ص23 ، هغالبلا ، جهن  رد  رَظتنم  يدهم  يدهم ، ینامیا ، هیقف  [ 2 - ] 2

، يواربش ص208 ; هقرحملا ، قـعاوصلا  یمتیه ، رجح  نبا  تسا : ریز  رارق  هـب  هدـش ، ناـیب  اـه  نآ  رد  تحارـص  هـب  يدـهم  ترـضح 
، یجنلبش نمؤم  ص78 ; برعلا ، لئابق  هفرعم  یف  بهذلا  کئابس  يدیوس ، يدادغب  نیما  دمحم  ص179 ; فارشألا ، ّبحب  فاحتإلا 
، هدیزگ خـیرات  یفوتـسم ، هللادـمح  لاـس 260 ;) ثداوـح   ) ص274 ج7 ، خــیراتلا ، یف  لـماکلا  ریثأ ، نـبا  ص141 ; راـصبألا ، رون 
، يزودنق نامیلس  خیش  ص310 ; ات ،) یب  ، ) همهملا لوصفلا  یکلام ، غاّبـص  نبا  ص117 ; رـشع ، ینثإلا  همئألا  نولوط ، نبا  ص207 ;

ص36. ج 3 ، هّدوملا ، عیبانی 
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هک یمظنم  قیقد و  حرط  ساسا  رب  ( مالـسلا هیلع  ) يدـهم ترـضح  دـلوت  دوب ، هداد  رارق  تبقارم  لرتنک و  تحت  تخـس  ار  ماما  هناـخ 
تروص نایعیـش ) یتـح  و   ) مدرم مشچ  زا  رود  یفخم و  تروص  هب  ًـالماک  دوب ، هدـش  هتخیر  دروم  نیا  رد  ماـما  يوس  زا  شیپاـشیپ ،

.تفرگ

دلوـت دـهاش  کـیدزن  زا  هک  هدیـسر  ( مالـسلا هیلع  ) يرکـسع ترـضح  همع  همیکح »  » فرط زا  هـنیمز ، نـیا  رد  شرازگ  نیرتدنتـسم 
تدم 5 6 رد  ینعی  اهدعب  هک  تسین  انعم  نآ  هب  يراک  ناهنپ  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  .تسا  هدوب  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح 
رد ار  نآ  زا  هنومن  کی  هک  نانچ  هکلب  دوب ، هدـیدن  ار  راوگرزب  نآ  یـسک  دوب ، تایح  لاح  رد  مهدزای  ماما  هک  وا ، رمع  زاغآ  لاـس 
یم لئان  ترـضح  نآ  رادید  هب  نوگانوگ  بسانم و  ياه  تصرف  رد  نایعیـش  زا  یـصاخ  دارفا  میتشون  يرکـسع  ترـضح  یناگدنز 

.دنهد عالطا  رگید  نایعیش  هب  موزل  عقوم  رد  دننک و  لصاح  نیقی  يو  دوجو  دلوت و  هب  ات  دندش 

زا نت  لهچ  رادـید  اـه  نآ  نیرت  مهم  دـیاش  یلو  ، (1) دنا هدرک  شرازگ  هدرتسگ  تروص  هب  ار  اهرادـید  نیا  نایرج  اـم  نادنمـشناد 
: تسا هدوب  رارق  نیدب  نآ  لیصفت  هک  دشاب  ترضح  نآ  اب  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  باحصا 

: دیوگ یم   (2)« حون نب  بویا  نب  نسح  »

.دنتشاد روضح  رفن  لهچ  ترضح  نآ  سلجم  رد  .میتفر  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  رـضحم  هب  يدعب ، ماما  هرابرد  شـسرپ  يارب  ام 
هرابرد هک  منک  لاؤس  یعوضوم  زا  مهاوخ  یم  درک : ضرعو  تساخ  اپ  هب  نامز  ماما  يدـعب  يالکو  زا  یکییرْمَع  دیعـس  نب  ناـمثع 

.يرتاناد نم  زا  نآ 

…

یـسک .دورن  نوریب  سلجم  زا  سک  چـیه  دومرف : ترـضح  .دوش  جراخ  سلجم  زا  تساوخ  یتحاران  اب  ناـمثع  .نیـشنب  دومرف : ماـما 
یتدم تفرن و  نوریب 

686 ص : 

ج 3، هّدوملا ، عیبانی  يزودنق ، نامیلس  خیش  ص350و351 ; باتک ، نامه  دیفم ، خیش  ص434 478 ; باتک ، نامه  قودص ، [ 1 - ] 1
ص123125.

.تسا هدوب  ترضح  نآ  يالکو  زا  یکی  حون  نب  بویا  میتشون ، مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  هریس  رد  هک  نانچ  [ 2 - ] 2
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نیا هب  هچ  يارب  هک  میوگب  امش  هب  دیهاوخ  یم  دومرف : ترضح  .تساخ  اپ  هب  وا  .درک  ادص  ار  نامثع  ماما ، ماگنه ، نیا  رد  .تشذگ 
رد .یلب  دنتفگ : .دیـسرپب  نم  زا  سپ  ماما  تجح و  زا  هک  دیا  هدمآ  اج  نیا  هب  نیا  يارب  دومرف : .دییامرفب  دنتفگ : همه  دیا ؟ هدمآ  اج 
اب ترـضح  .دـش  سلجم  دراو  دوب ، مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  هب  مدرم  نیرت  هیبش  هک  هام  هراپ  نوچمه  ینارون  يرـسپ  ماگنه  نیا 

: دومرف وا  هب  هراشا 

نیا رد  هک  دـینکن  فالتخا  نم  زا  سپ  دـینک و  تعاطا  ار  وا  نامرف  .تسا  امـش  نایم  رد  نم  نیـشناج  نم و  زا  دـعب  امـش  ماما  نیا ; »
(1) «. ...ددرگ یم  هابت  ناتنید  دیوش و  یم  كاله  تروص 

تبیغ یعامتجا  یسایس  للع 

تـسا رـسّیم  یتروصرد  رما  نیا  تسا و  بولطم  لامک  لزنم  رـس  هب  مدرم  تیاده  روظنم  هب  یهلا  نایاوشیپ  يربهر  هک  تسین  یکش 
، دـشاب هتـشادن  دوجو  مدرم  رد  يدـعاسم  هنیمز  نینچ  رگا  .دنـشاب  هتـشاد  ار  یهلا  تیادـه  نیا  زا  يرادرب  هرهب  یگدامآ  اـه  نآ  هک 

.تشاد دهاوخن  يرمث  مدرم  نیب  رد  ینامسآ  نایاوشیپ  روضح 

هداعلا قوف  ياه  تیدودحمو  دش  دراو  ناماما  رب  دعب ، هب  مالسلا ) هیلع  ) داوج ماما  نامز  زا  هژیوهب  هک  یتاقییـضت  اهراشف و  هنافـسأتم 
هرهب تهج  دـعاسم  هنیمز  هک  داد  ناشن  دـیناسر  لقأدـح  هب  ار  مهدزایو  مهد  ماما  ياه  تیلاـعف  هک  يروط  هب  دـیدرگ  رارقرب  هک  يا 

هک درک  اضتقا  یهلا  تمکح  ور  نیا  زا  .درادـن  دوجو  مزال ) باصن  ّدـح  رد   ) هعماج رد  ناماما  ياه  يربهارو  اه  تیادـه  زا  يدـنم 
.دیآ دوجو  هب  هعماج  رد  مزال  یگدامآ  هک  یعقوم  ات  دنک  رایتخا  تبیغ  تفگ ، میهاوخ  هک  یلیصفت  هب  مهدزاود ، ياوشیپ 

687 ص : 

خیش ص346 ; ج51 ، باتک ، نامه  یـسلجم ، ص435 ; باتک ، ناـمه  قودـص ، ك.رو :  ص217  باتک ، نامه  یـسوط ، [ 1 - ] 1
ص355. رثألا ، بختنم  هللا ، فطل  یفاص ، ( هللا تیآ  ; ) ص123 ج 3 ، باتک ، نامه  يزودنق ، نامیلس 
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للع و هنیمز  رد  ام ، تایاور  رد  .دشاب  تبیغ  یساسا  زمر  میتفگ ، هک  يا  هتکن  دیاش  یلو  تسین ، نشور  ام  رب  تبیغ  رارـسا  همه  هتبلا 
: تسا هدش  هیکت  عوضوم  هس  يور  تبیغ ، بابسا 

مدرم شیامزآ  فلا . 

یگدـنز هنحـص  .تسا  ناکاپ  شنیزگ  ناحلاص و  باختنا  ناگدـنب و  شیامزآ  یهلا ، تباث  ياه  تنـس  زا  یکی  میناد  یم  هک  ناـنچ 
تیبرت دـنوادخ ، رماوا  زا  يوریپ  رد  شیوخ ، میلـست  ربص و  نامیا و  وترپ  رد  هار  نیا  زا  ناگدـنب  اـت  تسا  شیاـمزآ  هنحـص  هراومه 

.ددرگ افوکش  نانآ  هتفهن  ياهدادعتسا  دنسرب و  لامک  هب  هتفای و 

شوختسد دوش و  یم  رهاظ  ناشنطاب  دنرادن ، يراوتـسا  نامیا  هک  یهورگ  دنوش : یم  شیامزآ  مدرم  يدهم ، ترـضح  تبیغ  رثا  رد 
ترـضح و نآ  روـهظ  راـظتنا  ببـس  هب  تسا ، هدـناود  هـشیر  ناـشبلق  قاـمعا  رد  ناـمیا  هـک  یناـسک  دـندرگ و  یم  دـیدرت  کـش و 

.دندرگ یم  لئان  یهلا  شاداپ  رجا و  زا  يدنلب  تاجرد  هب  دندرگ و  یم  رت  هتسیاش  رت و  هتخپ  دئادش ، ربارب  رد  یگداتسیا 

زا ار  امش  یسک  ادابم  دیشاب ، دوخ  نید  بظاوم  دش ، بیاغ  مدنزرف  نیمجنپ  هک  یماگنه  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  ماما 
دنوادـخ .دـندرگ  یمرب  شیوـخ  هدـیقع  زا  ناـنمؤم  زا  یهورگ  هک  يروـط  هب  تشاد ، دـهاوخ  یتـبیغ  ریزگاـن  وا  .دـنک  جراـخ  نید 

(1) ...دنک یم  شیامزآ  ار  شیوخ  ناگدنب  تبیغ ، هلیسوهب 

و . (2) تسا یهلا  ياه  شیامزآ  نیرت  تخس  زا  يدهم ، ترضح  تبیغ  هلیسوهب  شیامزآ  هک  دیآ  یم  رب  مالسا  نایاوشیپ  نانخـس  زا 
: تسا تهج  ود  زا  یتخس  نیا 

لصا رد  یخرب  .دندرگ  یم  دیدرت  کش و  شوختـسد  مدرم  زا  يرایـسب  دوش  یم  ینالوط  رایـسب  نوچ  هک  تبیغ ، لصا  تهج  زا  . 1
ماود رد  رگید  یخرب  دلوت و 

688 ص : 

لوـصا ك.رو :  ص150  ج51 ، راونألا ، راـحب  یـسلجم ، ص154 ; هبیغلا ، یناـمعن ، ص204 ; باتک ، نامه  یـسوط ، خیـش  [ 1 - ] 1
ص337. ج1 ، یفاک ،

ص314 و315. ، 47 باب باتک ، نامه  یفاص ، ص203 207 ; باتک ، نامه  یسوط ، [ 2 - ] 2
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نآ تماما  هب  هدـیقع  ناـمیا و  رب  یـسک  قیمع ، تخانـش  ياراد  صلخم و  هدومزآ و  دارفا  زج  دـننک و  یم  کـش  ترـضح  نآ  رمع 
شناوریپ نایعیش و  هدید  زا  يدهم  دیامرف : یم  یلصفم  ثیدح  نمـض  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  .دنام  یمن  یقاب  ترـضح 

یمن راوتـسا  وا  تماما  هب  داقتعا  رد  هداد ، رارق  هتـسیاش  نامیا ، تهج  ار  ناـنآ  ياـه  لد  دـنوادخ  هک  یناـسک  زج  دوش و  یم  بیاـغ 
(1) .دننام

يروط هب  دزاس ، یم  نوگرگد  ار  مدرم  دهد و  یم  خر  تبیغ  نارود  رد  هک  راوگان  ياهدماشیپ  اهراشف و  اه و  تیـصخش  رظن  زا  . 2
(2) .دریگ یم  رارق  دیدش  تارطاخم  ضرعم  رد  مدرم  نامیا  ددرگ و  یم  راوشد  تخس  يراک  نید ، رد  تماقتسا  نامیا و  ظفح  هک 

ماما ناج  ظفح  ب . 

مدرم نایم  رد  یگدـنز  زاغآ  نامه  زا  ترـضح  نآ  رگا  اریز  تسا ، هدرک  ظفح  لتق  زا  ار  مهدزاود  ماـما  تبیغ ، هلیـسوهب  دـنوادخ ،
ناج زاب  دوش ، رهاظ  زین  بسانم  دعوم  زا  شیپ  رگا  ساسا  نیا  رب  میتشون .) ار  نآ  لیصفت  هک  نانچ   ) دنتشک یم  ار  وا  دش ، یم  رهاظ 

.ددرگ یمن  قفوم  دوخ  یحالصا  دنلب  فادها  یهلا و  تیرومأم  ماجنا  هب  دتفا و  یم  رطخ  هب  وا 

شیوخ مایق  زا  شیپ  رَظتنم ، ماما  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  دـیوگ : یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  ناراـی  زا  یکی  هرارز ،» »
.دش دهاوخ  بیاغ  اه  مشچ  زا  یتّدم 

؟ ارچ مدرک : ضرع 

(3) .دوب دهاوخ  كانمیب  شیوخ  ناج  رب  دومرف :

689 ص : 

ح4. ص101 ، باب 8 ، لصف 1 ، باتک ، نامه  یفاص ، [ 1 - ] 1
ص177و178. ناما ، نما و  دیون  هللا ، فطل  یفاص ، ( هللا تیآ  [ ) 2 - ] 2

، رثألا بختنم  یفاص ، ص481 ; باتک ، نامه  قودص ، ص202 ; باتک ، نامه  یسوط ، ص337 ; ج1 ، باتک ، نامه  ینیلک ، [ 3 - ] 3
ص166. باتک ، نامه  ینامعن ، ص269 ; باب 28 ، لصف 2 ،
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نامز ياه  توغاط  اب  تعیب  غوی  زا  يدازآ  ج . 

مکاـح و چـیه  زا  هیقت  هب  رومأـم  وا  .دسانـش  یمن  هتخانـشن و  ّتیمـسر  هب  هیقت ، يور  زا  یتـح  ار ، یمیژر  چـیه  مـهدزاود ، ياوـشیپ 
دنک یم  لمع  دوخ  هفیظو  قباطم  هک  ارچ  دمآ ، دهاوخن  رد  هدماین و  رد  يرگمتس  چیه  تنطلـس  تموکح و  تحت  تسین و  یناطلس 

اب تعیب  قاثیم و  دهع و  چیه  ياج  نیاربانب  .دنک  یم  ارجا  يا  هظحالم  میب و  یـشوپ و  هدرپ  چیه  یب  لماک و  روط  هب  ار  ادـخ  نید  و 
.دنام یمن  یقاب  نارگید  هب  تبسن  هظحالم  تاعارم و  یسک و 

رد يرکسع  نسح  مامامدنزرف  نیموس  گرم  ماگنه  هک  منیب  یم  ار  منایعیش  ییوگ  دومرف : متـشه  ماما  دیوگ : یم  لاّضف » نب  نسح  »
.دنبای یمن  ار  وا  اما  دندرگ ، یم  ار  اج  همه  دوخ ، ماما  يوجوتسج 

؟ دوش یم  بیاغ  ارچ  مدرک : ضرع 

(1) .دشابن يو  ندرگ  رد  یسک  تعیب  دنک ، یم  مایق  ریشمش  اب  یتقو  هک  نیا  يارب  دومرف :

يربک يرغص و  تبیغ 

«. يربک تبیغ   » و يرغص » تبیغ  : » دوش یم  میسقت  هرود  ود  هب  يدهم  ماما  تبیغ  میتفگ ، هک  نانچ 

ینعی ماما ) صاخ  بیاـن  نیرخآ  تشذـگرد  لاـس   ) لاس 329 ات  مهدزای ) ماـما  تداهـش  لاـس   ) يرجه لاس 260  زا  يرغـص  تبیغ 
نارود رد   (2) .دوب لاس  دودح 69 

690 ص : 

لصف 2، رثألا ، بختنم  یفاـص ، ص152 ; ج 51 ، باتک ، نامه  یـسلجم ، ح4 ; ص480 ، باب 44 ، نیدـلا ، لامک  قودـص ، [ 1 - ] 1
ح3. ص268 ، باب 25 ،

اب و  ص346 ) داشرإلا ،  ) تسا هدرک  باسح  لاس 255 )  ) ترضح نآ  دلوت  لاس  زا  ار  يرغص  تبیغ  زاغآ  دیفم  خیش  موحرم  [ 2 - ] 2
رد يدـهم  ترـضح  هک  تسا  هدوب  ظاحل  نیا  زا  دـیفم  موحرم  هیرظن  ًاـعبط  .دوش  یم  لاـس   75 يرغص ، تبیغ  نارود  هبـساحم ، نیا 

ساسا رب  ایوگ  .تسا  هدش  یم  بوسحم  بیاغ  یلک  رظن  زا  هتـشادن و  نارگید  اب  ینادـنچ  ترـشاعم  روضح و  زین  ردـپ  تایح  نامز 
زا ار  يرغص  تبیغ  زاغآ  زین  ردص  نیدلاردص  دیس  هللا  تیآ  و  نیما ، نسحم  دیس  یسربط ، دننام : یناققحم  هک  تسا  هظحالم  نیمه 
ص46; ج2 ، هعیـشلا ، نایعا  ص444 ; يدُـهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ   ) دـنا هتـسناد  لاس  ار 74  نآ  تّدـم  ترـضح و  نآ  دالیم  لاـس 

(. ص181 يدهملا ،
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.دنتشاد طابترا  ماما  اب  دودحم ، صاخ و  يا  هنوگ  هب  نانآ ، دوبن و  عطق  یلک  هب  ماما  اب  نایعیش  طابترا  يرغص ، تبیغ 

سامت رد  ترـضح  اب  صاخ » بیان   » ناونع هب  دـمآ ،) دـهاوخ  ناـشرکذ  هک   ) یـصخشم دارفا  تّدـم ، نیا  لوط  رد  هک : نآ  حیـضوت 
تفایرد خـساپ  نانآ  طسوت  دـنناسرب و  ماما  ضرع  هب  ار  شیوخ  تالکـشم  لئاسم و  نانآ  هلیـسوهب  دنتـسناوت  یم  نایعیـش  دـندوب و 

.دوبن مه  دوب و  بیاغ  مه  ماما ; تّدم ، نیا  رد  تفگ  ناوت  یم  ور  نیا  زا  .دنوش  لئان  ماما  رادید  هب  هاگ  یتح  دنراد و 

نیمه رد  یتح  ماما ، اب  نایعیـش  طابترا  نآ ، یط  هک  تسناد  يربک  تبیغ  يارب  نایعیـش  يزاـس  هداـمآ  نارود  ناوت  یم  ار ، هرود  نیا 
ماکحا هب  نایانشآ  طئارش و  دجاو  ياهقف  ینعی  ترضح ، نآ  ماع  نابیان  هب  دوخ  روما  رد  دندش  فظوم  ناناملسم  دش و  عطق  زین  دح 

.دننک عوجر  مالسا ،

اما دـشابن ، نآ  شریذـپ  هدامآ  اه  نهذ  دوش و  راکفا  فارحنا  بجوم  دوب  نکمم  داد ، یم  خر  ناهگان  هراب و  کی  يربک  تبیغ  رگا 
تبیغ هلحرم  دـعب ، دـش و  هدامآ  اه  نهذ  جـیردت  هب  يرغـص ، تبیغ  لوط  رد  نیـشیپ ، ناماما  هناّربدـم  ياه  يزاـس  هنیمز  زا  هتـشذگ 
رضحم هب  نایعیش  زا  یخرب  یبایفرش  زین  يرغـص و  تبیغ  نارود  رد  ماما  اب  صاخ  نابیان  طابترا  ناکما  نینچمه  .دیدرگ  زاغآ  لماک 

(1) .درک تیبثت  رت  شیب  ار  ترضح  نآ  تایح  تدالو و  هلئسم  هرود ، نیا  رد  ترضح  نآ 

ات زین  نیا  زا  سپ  دراد و  همادا  زین  نونک  ات  هک  دـیدرگ  زاـغآ  ماـما  تّدـمزارد  يربک و  تبیغ  يرغـص ، تبیغ  هرود  ندـش  يرپس  اـب 
هب مایق  روهظ و  نذا  دنوادخ  هک  ینامز 

691 ص : 

ص38. نامز ، ماما  مهدزاود ، ياوشیپ  ص183 ; يدهملا ، نیدلاردص ، دیس  ردص ، [ 1 - ] 1
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.تشاد دهاوخ  همادا  دهدب ، ترضح  نآ 

نایوار و طسوت  ناـمز  ناـمه  زا  هدـش و  ییوگـشیپ  یلبق ، ناـماما  طـسوت  وا  دـلوت  زا  شیپ  اـه  لاـس  مهدزاود ، ماـما  هناـگود  تبیغ 
یم افتکا  هنیمز  نیا  رد  ثیدح  دـنچ  لقن  هب  هنومن  ناونع  هب  هک  تسا  هدـش  طبـض  ثیدـح  ياه  باتک  رد  لقن و  ظفح و  ناثدـحم ،

: مینک

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) نانمؤم ریما  . 1

هب داقتعا  رد  یناسک  اهنت  وا ، تبیغ  نارود  رد  .دوب  دهاوخ  يرگید  زا  رت  ینالوط  یکی  هک  تشاد  دهاوخ  تبیغ  ود  ام ، بیاغ  ماما [ [
(1) .دنشاب لماک  یتفرعم  راوتسا و  ینیقی  ياراد  هک  دننام  یم  رادیاپ  شتماما 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  . 2

(2) ...تسا هدرم  وا  تفگ : دنهاوخ  ود ، نآ  زا  یکی  رد  هک  تشاد  دهاوخ  تبیغ  ود  مئاق  ماما [ [

هیلع هللا  یلص  ) دمحم لآ  مئاق  دومرف : یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  مدرک : ضرع  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هب  دیوگ : یم  ریـصبوبا  . 3
.دوب دهاوخ  يرگید  زا  رت  ینالوط  یکی  هک  تشاد  دهاوخ  تبیغ  ود  هلآو )

(3) ...تسا نینچ  یلب ، دومرف : مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) قداص ترضح  . 4

(4)  . ...تّدم زارد  يرگید  تّدم و  هاتوک  یکی  تشاد : دهاوخ  تبیغ  ود  مئاق  ماما 

ّتینیع ماما  هناگود  ياه  تبیغ  دـندوب ، هدومرف  یلبق  نایاوشیپ  هک  نانچمه  درک و  دـییأت  ار  اـه  ییوگـشیپ  نیا  تحـص  خـیرات ، ریس 
.تفای

692 ص : 

ص82. باب 71 ، ج 3 ، هّدوملا ، عیبانی  يزودنق ، نامیلس  خیش  [ 1 - ] 1
ص173. باتک ، نامه  ینامعن ، [ 2 - ] 2

.نامه [ 3 - ] 3
ص251 253. باب 26 ، لصف 2 ، رثألا ، بختنم  ك.ر :  زین  ص170 . باتک ، نامه  ینامعن ، [ 4 - ] 4

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 712 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_692_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_692_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_692_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_692_4
http://www.ghaemiyeh.com


صاخ باّوُن 

(1) صاخ باُّون 

اسراپ ياملع  زا  نیشیپ و  ناماما  هقباساب  باحصا  زا  نت  راهچ  يرغص ، تبیغ  نارود  رد  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  صاخ  نابیان 
: زا دندوب  ترابع  ینامز  بیترت  هب  نانیا  .دنا  هدش  هدیمان  هعبرا » باّون   » هک دندوب  هعیش  گرزب  و 

، يرْمَع دیعس  نب  نامثع  ورْمَعوبا  . 1

، يرْمَع دیعس  نب  نامثع  نب  دمحم  رفعجوبا  . 2

، یتخبون حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  . 3

.يرَمَس دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  . 4

، ناجیابرذآ ير ، مق ، نادـمه ، زاوها ، هفوک ، دادـغب ، دـننام : فلتخم  قطاـنم  رد  زین  يرگید  يـالکو  مالـسلا ) هیلع  ) ناـمز ماـما  هتبلا 
ضرع هب  ار  مدرم  روما  دنتـشاد ، رارق  ماما  يـالکو  بتارم  هلـسلس  سأر  رد  هک  رفن ، راـهچ  نیا  هلیـسوهب  اـی  هک  تشاد  ...و  روباـشین 

زا یـضعب  هک  هنوگ  نآ  اـی  (4) و  تـسا هدش  یم  رداص   (3) ییاـه « عیقوت  » ناـنآ دروم  رد  ماـما  يوس  زا  (2) و  دندناسر یم  ترضح 
تلاکو و یـصاخ  دراوم  رد  نارگید  یلو  هدوب ، قلطم  ّماع و  یتلاکو  رفن ، راهچ  نیا  تلاکو  ترافـس و  دـنا  هداد  لاـمتحا  ناـققحم 

: دننام . (5) دنا هتشاد  تباین 

دمحم نب  میهاربا  یمق ، يرعشا  قاحسا  نب  دمحا  يدسا ، رفعج  نب  دمحم 

693 ص : 

.دش یم  هدرب  راک  هب  ءارفس »  » و ترافس »  » ریبعت رت  شیب  باون »  » و تباین »  » ياج هب  راگزور ، نآ  رد  [ 1 - ] 1
دندرک یم  ّتیلاعف  ناـمثع  نب  دـمحم  فرط  زا  یگدـنیامن  هب  دادـغب  رد  رفن  هد  دودـح  یـسوط ، خیـش  لـقن  قبط  هک  ناـنچ  [ 2 - ] 2

(. ص225 هبیغلا ، )
زا يرغص  تبیغ  نامز  رد  هک  ییاه  نامرف  اه و  همان  هب  هعیـش  ياملع  حالطـصا  رد  تسا و  یـسیون  هیـشاح  يانعم  هب  عیقوت ; [ 3 - ] 3

.دوش یم  هتفگ  عیقوت  هدیسر ، یم  نایعیش  هب  ماما ، فرط 
ص189. يدهملا ، ردص ، [ 4 - ] 4

ص48. ج2 ، هعیشلا ، نایعأ  نسحم ، دیس  نیما ، [ 5 - ] 5
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نب دواد  مشاهوبا  ، (3) حلاص نب  دمحم  دـیزی ، نب  زجاح  ، (2) رایزهم نب  میهاربا  نب  دـمحم  ، (1) عـسیلا نب  هزمح  نب  دمحا  ینادمه ،
(4) .یئانجو دمحموبا  يزاوها و  رمع  لالب ، نب  یلع  نب  دمحم  يرفعج ، مساق 

هدیمان زین  يرکسع » ، » ءارّماس رهش  رد  تنوکس  تبسانم  هب  دوب و  دسا  ینب  هلیبق  زا  دیعس  نب  نامثعیرْمَع  دیعس  نب  نامثع  ورْمَعوبا  . 1
نغور یـسایس ، ياه  تیلاعف  راتتـسا  روظنم  هب  اریز  دـش ، یم  دای  شورف ) نغور  « )= ناّمـس  » ماـن هب  وا  زا  هعیـش  لـفاحم  رد  .دـش  یم 

ماما رـضحم  هب  هداد  رارق  نغور  ياه  فرظ  رد  دـنداد ، یم  لـیوحت  يو  هب  نایعیـش  هک  ار ، ماـما  هب  قلعتم  لاوما  درک و  یم  یـشورف 
نارای الکو و  زا  زین  ًالبق  دیعس  نب  نامثع  هک  تسا  ینتفگ   (6) .دوب نایعیش  مومع  مارتحا  دامتعا و  دروم  وا   (5) .دناسر یم  يرکسع 

یم هعیـش  ناگرزب  زا  دوخ  هک  قاحـسا » نب  دـمحا   » .تسا هدوب  مالـسلا ) امهیلع  ) يرکـسع ترـضح  يداه و  ترـضح  دامتعا  دروم 
: دیوگ یم  دشاب ،

هشیمه مرضاح ، هک  مه  یتقو  مرضاح و  اج ) نیارد   ) یهاگ بیاغ و  یهاگ  نم  مدرک : ضرع  مدیسر و  يداه  ماما  رضحم  هب  يزور 
؟ مربب نامرف  یسک  هچ  زا  مریذپب و  ار  یسک  هچ  نخس  .مسرب  امش  روضح  هب  مناوت  یمن 

نم بناج  زا  دـیوگب ، امـش  هب  هچ  نآ  تسا ، نم  نانیمطا  دروم  نیما و  يدرف  يرْمَع ،) دیعـس  نب  نامثع   ) ورْمَعوبا نیا  : » دومرف ماـما 
«. دناسر یم  نم  فرط  زا  دناسرب ، امش  هب  هچ  نآ  دیوگ و  یم 

694 ص : 

.258 ص257 ، هبیغلا ، یسوط ، [ 1 - ] 1
ح5. ص518 ، ج1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، [ 2 - ] 2
ح14و15. ص521 ، باتک ، نامه  ینیلک ، [ 3 - ] 3
ح14و15. ص521 ، باتک ، نامه  ینیلک ، [ 4 - ] 4

ص214. هبیغلا ، یسوط ، [ 5 - ] 5
ص216. نامه ، [ 6 - ] 6
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مدش و بایفرش  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  روضح  هب  يزور  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما  تلحر  زا  سپ  دیوگ : یم  قاحـسا  نب  دمحا 
.مدرک رارکت  ار  لاؤس  نامه 

گرم زا  سپ  یگدنز و  رد  نم  نانیمطا  فرط  زین  نیشیپ و  ماما  نانیمطا  دامتعا و  دروم  ورْمَعوبا  نیا  : » دومرف شردپ  دننام  ترضح 
(1) «. دناسر یم  نم  فرط  زا  دناسرب  امش  هب  هچ  نآو  دیوگ  یم  نم  بناج  زا  دیوگب ، امش  هب  هچ  نآ  .تسا  نم 

زین  (2) .داد ماجنا  دیعس  نب  نامثع  رهاظ ، رد  ار ، ترضح  نآ  يراپس  كاخ  نیفکت و  لیسغت و  مسارم  يرکسع ، ماما  تلحر  زا  سپ 
یلاوما ترضح ، نآ  فرط  زا  یگدنیامن  هب  و  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  نامرف  هب  نایعیش  زا  یعمج  روضح  رد  يزور  هک  دوب  ومه 

مادقا نیا  اب  هک  نیا  رب  ینبم  نارضاح  تاراهظا  ربارب  رد  ماما  تفرگ و  لیوحت  نانآ  زا  دندوب ، هدروآ  نمی  نایعیش  زا  یهورگ  هک  ار 
نم لیکو  دیعـس  نب  نامثع  هک  دیـشاب  هاوگ  دومرف : تسا ، هتفای  شیازفا  دیعـس  نب  نامثع  هب  تبـسن  ناـشمارتحا  داـمتعا و  ترـضح ،

هک يدهم  ترضح  اب  نایعیش  زا  رفن  لهچ  رادید  نایاپ  رد  نینچمه ،  (3) .دوب دهاوخ  يدهم  مرسپ  لیکو  زین ، دمحم  شرسپ  و  تسا ،
: دومرف نارضاح  هب  باطخ  ترضح  تشذگ ،  شخب  نیا  لئاوا  رد  نآ  حرش 

اب رایتخا  تسامش و  ماما  هدنیامن  وا  دیریذپب ، ار  وا  نانخس  دیشاب ، وا  نامرف  عیطم  دیریذپب ، وا  زا  دیوگ ، یم  دیعـس  نب  نامثع  هچ  نآ 
(4) .تسوا

رگید یخرب  دـشاب و  هتفای  تافو  ياه 260267  لاس  نیب  وا  دـنا  هداد  لامتحا  یخرب  .تسین  نشور  دیعـس  نب  ناـمثع  تاـفو  خـیرات 
(5) .دنا هتسناد  لاس 280  رد  ار  وا  توف 

695 ص : 

ص215. هبیغلا ، یسوط ، [ 1 - ] 1
ص216. باتک ، نامه  یسوط ، [ 2 - ] 2

.نامه [ 3 - ] 3
 . نامه [4 - ] 4

ص155و156. یهّللا ، تیآ  یقت  دمحم  دیس  رتکد  همجرت  مهدزاود ، ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  مساج ، نیسح ، رتکد  [ 5 - ] 5
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دروم يراوگرزب  تلادع و  اوقت و  رظن  زا  هعیش و  ناگرزب  زا  ردپ ، نوچمه  زین  نامثع  نب  دمحمیرْمَع  دیعـس  نب  نامثع  نب  دمحم  . 2
نب دـمحا   » لاؤس خـساپ  رد  ترـضح  هک  نانچ  دوب ، ( مالـسلا هیلع  ) يرکـسع ماما  دامتعا  دروم  نارای  زا  (1) و  نایعیـش مارتحا  لوبق و 
نآ دنتسه ، نم  دامتعا  دروم  نیما و  ود ، ره  شرـسپ ، و  دیعـس ،) نب  نامثع   ) يرْمَع دومرف : دنک ؟ هعجارم  یـسک  هچ  هب  هک  قاحـسا »

نانآ زا  ونـشب و  ار  ناـنآ  نانخـس  .دـنیوگ  یم  نم  فرط  زا  دـنیوگب ، وت  هب  هچ  نآ  و  دـنناسر ، یم  نم  بناـج  زا  دـنناسرب ، وت  هب  هچ 
(2  ) .دنتسه نم  نیما  دامتعا و  دروم  نت  ود  نیا  اریز  نک ، يوریپ 

(2) .دش رداص  دمحم »  » شدنزرف تباین  مالعاو  وا  تافو  تیلست  رب  ینبم  یعیقوت  بیاغ  ماما  بناج  زا  نامثع ، تشذگرد  زا  سپ 

ام اب  نآ ، اب  ماما  ًـالبق  هک  یطخ  ناـمه  اـب  يا  هماـن  تشذـگرد ، دیعـس  نب  ناـمثع  هک  یتقو  دـیوگ : یم  يرَیْمِح » رفعج  نب  هللادـبع  »
(4  ) .دوب هدش  بوصنم  ردپ  ياج  هب  دیعس ) نب  نامثع  نب  دمحم   ) رفعجوبا نآ  رد  هک  دمآ  ام  يارب  درک ، یم  هبتاکم 

دیعـس و نب  ناـمثع  نب  دـمحم  زا  دـنوادخ  تشون : نینچ  بوقعی ،» نب  قاحـسا   » تـالاؤس خـساپ  رد  یعیقوـت  نمـض  ماـما ، نینچمه 
(3) .تسا نم  هتشون  وا  هتشون  و  نم ، دامتعا  قوثو و  دروم  وا  .دشاب  دونشخ  یضار و  تسیز ، یم  ًالبق  هک  شردپ ،

نـسحلاوبا تسد  هب  ای  و   ) ماما بیاـن  نیموس  حور ، نب  نیـسح  تسد  هب  شتاـفو ، زا  سپ  هک  تسا  هتـشاد  هقف  رد  یتاـفیلأت  رفعجوبا 
(4) .تسا هدیسر  مراهچ ) بیان  يرمس ،

دوب نامز  ماما  تلاکو  ترافس و  راد  هدهع  لاس  لهچ  دودح  نامثع ، نب  دمحم 

696 ص : 

ص219. باتک ، نامه  یسوط ،  . 2 ص221 . باتک ، نامه  یسوط ، [ 1 - ] 1
ص349. ج51 ، راونألا ، راحب  ص220 ; نامه ،  . 4 ص219 220 . نامه ، [ 2 - ] 2

ص452; يدُـهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  یـسربط ، ص350 ; ج51 ، راونألاراحب ، یـسلجم ، ص220 ; باتک ، نامه  یـسوط ، [ 3 - ] 3
ص322. ج3 ، همغلا ، فشک  یلبرإ ، یسیع  نب  یلع 

ص221. هبیغلا ، یسوط ، [ 4 - ] 4
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لاغتـشا نایعیـش  روما  هرادا  هب  درک و  یم  تراظن  ناشتیلاعف  رب  یهدـنامزاس و  ار  يا  هقطنم  یّلحم و  يـالکو  تّدـم ، نیا  لوط  رد  و 
(1) .تشذگرد ای 305  لاس 304  رد  ماجنارس  وا  .دیسر  نارگید  هب  وا  طسوت  رداص و  ماما  هیحان  زا  يددعتم  ياه  عیقوت  .تشاد 

(2  ) .تشذگرد دوب ، هتفگ  هک  یخیرات  نامه  رد  ًاقیقد  داد و  ربخ  دوخ  تافو  خیرات  زا  گرم ، زا  شیپ  وا 

زا هچ  نانچ  تفگ : وا  .دنتفر  وا  دزن  هعیـش  ناگرزب  زا  یهورگ  رفعجوبا ، رمع  رخآ  ياهزور  ردیتخبون  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  . 3
رد دـینک و  هعجارم  وا  هب  .دوـب  دـهاوخ  یتـخبون » حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا   » ماـما بیاـن  نـم و  نیـشناج  ماـما ، رما  هـب  مـتفر ، اـیند 

(2) .دییامن دامتعا  وا  هب  ناتیاهراک 

اه تدم  زا  يرْمَع  دوب و  مود  بیان  کیدزن  نارایتسد  زا  حور ، نب  نیسح 

دمحم نیب  طبار  وا ، داد و  یم  عاجرا  وا  هب  لاوما ، لیوحت  تهج  ار  نایعیش  درک و  یم  يزاس  هنیمز  وا ، تباین  رما  تیبثت  يارب  شیپ ،
(3) .دوب نایعیش  دیعس و  نب  نامثع  نب 

سپ نانآ  .داتـسرف  مق  ياهقف  دزن  رظن ، راهظا  تهج  ار  نآ  .دوب  هدرک  فیلأت  بیدأتلا »  » مان هب  هعیـش  هقف  رد  یباتک  حور ، نب  نیـسح 
لقع و وا ، نیرـصاعم  زا  یـضعب  ( 5  ) .تسا هعیـش  ياهقف  ياواتف  قباطم  یگمه  هلئـسم ، کی  رد  زج  دنتـشون : خـساپ  رد  یـسررب ، زا 

راـگزور مدرم  نیرت  لـقاع  زا  حور  نب  نیـسح  فلاـخم ، قـفاوم و  قیدـصت  هب  دـنتفگ : یم  هدرک و  نیـسحت  ار  يو  تیارد  شوـه و 
رد یتخبون   (4) .تسا

697 ص : 

ص351. ج51 ، راونألاراحب ، ص222 ; هبیغلا ، یسوط ،  . 2 ص223 . نامه ، [ 1 - ] 1
ص355. ج51 ، راونألاراحب ، ص226 و227 ; نامه ، [ 2 - ] 2

ص240. نامه ،  . 5 ص224و225 و227 . نامه ، [ 3 - ] 3
ص236. باتک ، نامه  یسوط ، هب : ك.رو  ص356 ، ج51 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، [ 4 - ] 4
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تسیب و زا  دعب  ماجنارس ، (1) و  .دش دازآ   317 لاس رد  داتفا و  نادنز  هب  لاس  جنپ  تدم  هب  یسابع ، هفیلخ  ردتقم ،»  » تموکح نارود 
(2) .تسب ورف  ناهج  زا  مشچ  لاس 326  رد  ترافس ، ّتیلاعف و  لاس  کی 

(3) يرَمَس دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  . 4

هرادا صاخ و  تباین  بصنم  يرمس  دمحم  نب  یلع  حور ، نب  نیسح  زا  سپ  یتخبون ، یفرعم  تیـصو و  اب  (4) و  رصع ماما  نامرف  هب 
(5  ) .دیدرگ راد  هدهع  ار  نایعیش  روما 

تیلوئـسم تسب ، ورف  ناهج  زا  هدـید  هک  لاس 329  اـت  وا  ( 6  ) .تسا هدوب  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  نارای  باحـصا و  زا  يرمس 
رداص يو  هب  باطخ  نومـضم  نیا  هب  ماما  هیحان  زا  یعیقوت  وا ، تافو  زا  شیپ  زوردـنچ  .تشاد  هدـهع  هب  ار  صاخ  تلاکو  تباـین و 

: دش

ایند زا  رگید  زور  شـش  اـت  وت  .دـنک  اـطع  تناردارب  هب  گرزب  یـشاداپ  وت  نادـقف  كوـس  رد  دـنوادخ  يرمـس ! دـمحم  نب  یلع  يا 
اب زج  نم  تسا و  هدیسرارف  لماک  تبیغ  نارود  .رامگم  شیوخ  ینیـشناج  هب  ار  سک  چیه  نک و  بترم  ار  تیاهراک  .تفر  یهاوخ 

متـس زا  نیمز  ندـش  رپ  اه و  لد  تواسق  ینالوط و  یتدـم  تشذـگ  زا  سپ  نم ، روهظ  درک و  مهاوخن  روهظ  لاعتم  دـنوادخ  هزاجا 
نم نایعیش  دزن  يدارفا  .دوب  دهاوخ 

698 ص : 

ص199. مهدزاود ، ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  مساج ، نیسح ، رتکد  [ 1 - ] 1
ص238. باتک ، نامه  یسوط ، [ 2 - ] 2

(. ص412 يرغصلا ، هبیغلا  خیرات  دمحم ، ردص ،  ) تسا هدش  هتفگ  زین  يرَْمیَصو  يرَْمیَس  [ 3 - ] 3
باتک ص412. نامه  ردص ،  . 6 ص242 . نامه ،  . 5 ص445 . باتک ، نامه  یسربط ، [ 4 - ] 4
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هحیص  » و ینایفس »  » جورخ زا  شیپ  سکره  هک  دیـشاب  هاگآ  .دش  دنهاوخ   ] صاخ بیان  ناونع  هب  نم  اب  طابترا   [ نم هدهاشم  یعّدم 
(2) .تسین میظع  دنوادخ  هب  زج  ییورین  تکرح و  چیه  تسا و  هدننز  ارتفا  وگ و  غورد  دنکب ، ییاعدا  نینچ   (1)« ینامسآ

وت زا  دــعب  بیاـن  دندیــسرپ : يو  زا  شگرم  زا  شیپ   (3) .تفر اـیند  زا  يرمـس  نسحلاوـبا  عـیقوت ، رودـص  زا  سپ  زور  نیمـشش  رد 
(4) .منک یفرعم  ار  یسک  مرادن  هزاجا  داد : خساپ  تسیک ؟

رد اـم  تسا و  فورعم  يربُک  تبیغ  نارود  هب  هک  دـیدرگ  زاـغآ  هعیـش  خـیرات  رد  يدـیدج  هرود  يرمـس  نسحلاوبا  تشذـگرد  اـب 
.درک میهاوخ  ثحب  نآ  نوماریپ  هدنیآ  تاحفص 

صاخ باّون  یساسا  ياه  تیلاعف  فیاظو و 

ناـمز زا  میتفگ  هک  دوب  تلاـکو »  » یطاـبترا هکبـش  تیلاـعف  هعـسوت  همادا و  عقاو  رد  مهدزاود ، ماـما  يوس  زا  صاـخ  باون  باـختنا 
دوب و هتفای  يریگ  مشچ  شرتسگ  مالـسلا ) امهیلع  ) يرکـسع ماما  يداه و  ماـما  ناـمز  رد  هدـمآ و  رد  لاّـعف  تروص  هب  مهن  ياوشیپ 

هـصالخ ریز  دروم  دـنچ  رد  ناوت  یم  ار  صاخ  باّون  یـساسا  ياه  تیلاعف  فیاظو و  .دوب  هدیـسر  جوا  هب  مئاق  ماما  نامز  رد  کنیا 
: درک

699 ص : 

رد هک  دنتسه  ییاه  تمالع  زا  ینامـسآ  يادص  ینایفـس و  مان  هب  یـصخش  مایق  هدش ، هتفگ  روهظ  مئالع  ثحب  رد  هک  نانچ  [ 1 - ] 1
.داد دهاوخ  خر  ماما  روهظ  هناتسآ 

، باتک نامه  ردص ، ص445 ; باتک ، نامه  یسربط ، ص361 ; ج51 ، راونألاراحب ، یسلجم ، ص242و243 ; هبیغلا ، یسوط ، [ 2 - ] 2
ص415.

ص243. باتک ، نامه  یسوط ، [ 3 - ] 3
ص242. نامه ، [ 4 - ] 4
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ماما ناکم  مان و  نتشاد  ناهنپ  فلا . 

دوجو نایعیـش  زا  یخرب  صاخ و  باّون  يارب  يرغـص  تبیغ  نارود  ردـهجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تیؤر  ناکما  هچرگ 
فظوم دوخ  نامز  رد  هعبرا ، باون  زا  کی  ره  یسایس ، تالکـشم  لیلد  هب  اّما   (1) تفرگ یم  تروص  ییاهرادید  هاگ  هگ  تشاد و 

يوس زا  ماما  ناج  تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز  دـننک ، يراددوخ  یمومع ، حطـس  رد  وا  لـحم  ياـشفا  ترـضح و  ماـن  ندرب  زا  دـندوب 
یم تروص  ماما  دوخ  ییامنهار  روتـسد و  ساسا  رب  ًاـقیقد  يراـک ، ناـهنپ  راتتـسا و  تسایـس  نیا  .داـتفا  یم  رطخ  هب  تقو  تموکح 

هب باـطخ  نومـضم  نیا  هب  یعیقوت  دـشاب ، هدـش  هراـب  نیا  رد  ترـضح  زا  یلاؤس  هک  نیا  نودـب  ًاءادـتبا و  يزور  هک  ناـنچ  .تفرگ 
: دش رداص  مود ) ریفس   ) نامثع نب  دمحم 

; هچ .تسا   ] نانآ راظتنا  رد   [ منهج دـننزب  یفرح  رگا  تشهب و  دـننک  توکـس  رگا  دـننادب  دـیاب  دنـسرپ ، یم  نم  مسا  زا  هک  یناسک 
(2) .دنهد یم  ناشن  ار  نآ  دنوش ، هاگآ  ناکم  زا  رگا  دنزاس و  یم  شاف  ار  نآ  دنوش ، فقاو  مسا  رب  رگا  نانیا 

هتسجرب و نایعیش  زا  ناماما و  باحصا  ناگرزب  زا  ود  ره  هک  يرعشا ، قاحـسا  نب  دمحا  يریمح و  رفعج  نب  هللادبع  يزور  نینچمه 
ار ( مالسلا هیلع  ) يرکسع ماما  نیشناج  ایآ  دندیسرپ : يو  زا  دنتشاد ، لّوا ) ریفس   ) دیعـس نب  نامثع  اب  هک  يرادید  رد  دندوب ، یمیمص 

: تفگ درک و  يراددوخ  نآ  نتفگ  زا  يو  دندرک ، شسرپ  ترضح  نآ  مان  زا  .داد  تبثم  خساپ  يو  تسا ؟ هدید 

ار یلالح  هک  مرادـن  يرایتخا  هچ ; میوگ  یمن  دوخ  شیپ  زا  ار  نخـس  نیا  نم  دـینک و  شـسرپ  هراب  نیا  رد  هک  تسا  مارح  امـش  رب 
هیلع ) يرکـسع ماما  هک  تسا  رواب  نیا  رب   ] یـسابع  [ تموکح اریز  تسوا ، دوخ  روتـسد  هب  نیا ، هکلب  منک  لالح  ار  یمارح  اـی  مارح 

لیلد نیمه  هب  تسا و  هتشاذگن  یقاب  دوخ  زا  يدنزرف  هتفای و  تافو  مالسلا )

700 ص : 

ص44. نیدلا ، لامک  قودص ، ص222و246 ; نامه ، [ 1 - ] 1
ص222. باتک ، نامه  یسوط ، [ 2 - ] 2
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نیا و  ( ] مالسلا هیلع  ) يرکسع ترضح  ردام  باذک و  رفعج  [ دندوبن ترضح  نآ  ثراو  هک  دندرک  میسقت  یناسک  نیب  ار  وا  هیثرا  زین 
اه نآ  زا  يزیچ  ای  دنک  رارقرب  طابترا  وا  هداوناخ  اب  درادـن  تأرج  یـسک  کنیا  دـیدرگ و  ور  هب  ور  ماما  توکـس  ربص و  اب  عوضوم 

يراددوخ اه  ثحب  نیا  زا  دیریگب و  رظن  رد  ار  ادخ  راهنیز ! راهنیز ! .دریگ  یم  رارق  بیقعت  دروم  دوش ، شاف  ماما  مسا  رگا  دـسرپب و 
(1) .دینک

نیا هب  وت ، هنوگچ  هک  دـندرک  لاؤس  دوب ، نایعیـش  ناگرزب  زا  هک  یتخبون  لهـسوبا  زا  حور ، نب  نیـسح  مساـقلاوبا  تباـین  ناـمز  رد 
: داد خساپ  يو  دش ؟ باختنا  حور  نب  نیسح  يدشن و  باختنا  تَمِس 

دننامه نم  رگا  .تسا  نانمـشدو  نافلاخم  اب  هرظانم  دروخرب و  نم ، راـک  .دـنرتاناد  دوخ  دـنا ، هدـیزگرب  ماـقم  نیا  هب  ار  وا  هک  ناـنآ 
يابع ریز  ماما  رگا  یلو  مداد ، یم  ناشن  ار  وا  لحم  متفرگ ، یم  رارق  راشف  رد  رگا  دیاش  متـسناد ، یم  ار  ماما  ناکم  حور  نب  نیـسح 

(2)! دنز یمن  رانک  ار  دوخ  سابل  زگره  دننک ، مه  هعطق  هعطق  ار  وا  هچ  نانچ  دوش ، ناهنپ  مساقلاوبا 

الکو یهدنامزاس  ب . 

دنتشاد هک  یتوافتم  تیلاعف  ياه  هزوح  نوگانوگ و  تارایتخا  اب  تبیغ  رـصع  رد  ماما  یلحم  يالکو  ناگدنیامن و  میتفگ ، هک  نانچ 
اب لّوا  لیکو  طسوت  ًالومعم  الکو  زا  هتسد  نیا  مهدزای  مهد و  ياوشیپ  نامز  رد  دنچره  دندوب و  رقتـسم  نایعیـش  زکرمت  قطانم  رد  ، 

يرغص تبیغ  رصع  رد  یلو  تشاد ، دوجو  نانآ  يارب  زین  ماما  دوخ  اب  میقتسم  طابترا  ناکما  لاح  ره  رد  اّما  دنتفرگ ، یم  سامت  ماما 
زا یهورگ  یماسا  هک  فلتخم  دالب  رد  ماـما  يا  هقطنم  یعرف و  يـالکو  دـیدرگ و  عطق  لومعم  تروص  هب  میقتـسم  طاـبترا  ناـکما 

بیان رظن  ریز  ًارصحنم  ریزگان  تشذگ (3)  ًالبق  نانآ 

701 ص : 

ص146و219. نامه ، [ 1 - ] 1
ص359. ج51 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، ص240 ; هبیغلا ، یسوط ، [ 2 - ] 2

مالعأب يرولا  مـالعإ   ) تسا هدرک  رکذ  ناـشتیرومأم ، لـحم  رکذ  اـب  ـالکو ، هتـسد  نیا  زا  یبلاـج  تسرهف  یـسربط ، موحرم  [ 3 - ] 3
(. ص454 يدُهلا ،
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یم بیاغ  ماما  رـضحم  هب  صاخ  بیان  طـسوت  ار  نایعیـش  یعرـش  هوجو  تـالاؤس و  اـه و  هماـن  دـندرک و  یم  هفیظو  ماـجنا  ّصاـخ ،
تیلاعف وا  رظن  ریز  رفن  هد  دودح  دادغب  رد  اهنت  نامثع ، نب  دمحم  رفعجوبا  ترافـس  نامز  رد  میدرک ، هراشا  ًالبق  هک  نانچ  .دندناسر 

(1) .دندرک یم 

لقن هبانب  .دندرک  یم  هبلاطم  ضبق  رگید  يالکو  زا  نایعیـش  یلو  دنداد ، یمن  ضبق  لاوما ، هوجو و  تفایرد  لباقم  رد  ّصاخ ، ّباون 
زا تخادرپ و  یم  حور  نب  نیسح  هب  ار  ماما  هب  طوبرم  لاوما  وا ، هیصوت  هب  یـصخش  نامثع ، نب  دمحم  رمع  رخاوا  رد  یـسوط ، خیش 

دوشن و هبلاطم  ضبق  يو  زا  هک  داد  روتسد  نامثع  نب  دمحم  تباب ، نیا  زا  حور  نب  نیسح  هوکـش  لابند  هب  .درک  یم  هبلاطم  ضبق  وا 
(2) .تسا هدیسر  نم  تسد  هب  دسرب ، مساقلاوبا  تسد  هب  هچره  دوزفا :

ماما هب  قلعتم  لاوما  عیزوت  ذخا و  ج . 

يالکو طسوت  ای  ًامیقتسم  نایعیش  هک  ار  ترضح  نآ  هب  قلعتم  لاوما  هوجو و  دوخ ، ترافـس  نارود  رد  مادک  ره  ماما ، صاخ  ّباون 
یم روتـسد  ماما  هک  يدراوم  رد  ای  .دـندناسر  یم  ماما  هب  دوب ، نکمم  هک  یقیرط  ره  هب  دـنتفرگ و  یم  لیوحت  دـنتخادرپ ، یم  یلحم 

.دندرک یم  فرصم  داد ،

نآ رد  دندش و  ءارّماس  دراو  ناریا  قطانم  زا  رگید  یضعب  مق و  نایعیش  زا  یهورگ  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  تداهـش  ياهزور  رد 
یتقو دنهدب و  ماما  لیوحت  ات  دندوب  هدروآ  دوخ  قطانم  نایعیـش  فرط  زا  ار  یلاوما  هورگ ، نیا  .دنتـشگ  هاگآ  ماما  تشذگرد  زا  اج 

، لومعم لاور  قبط  نانآ  .دنداد  ناشن  ار  ماما ، ردارب  باّذک ، رفعج  اه  یضعب  دندرک ، شسرپ  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  نیشناج  زا 
رفعج هک  یتقو  ریخ ؟ ای  تسا  تماما  ملع  ياراد  يو  هک  دوش  مولعم  ات  دندیـسرپ  رفعج  زا  ار  لاوما  اه و  لوپ  تایـصوصخ  یناشن و 

مزع هب  ریزگان  دندرک و  يراددوخ  يو  هب  لاوما  لیوحت  زا  دنامرد ، خساپ  زا 
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.دندش جراخ  ءاّرماس  زا  نطو ، هب  تشگزاب 

زا سپ  درک و  ییامنهار  ماما  رـضحم  هب  ار  نانآ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  هللا  هیقب  ترـضح  يّرـس  کـیپ  ءارّماـس ، نوریب  رد 
.دنداد ناشیا  لیوحت  ار  لاوما  دومرف ، نایب  ار  لاوما  اه و  لوپ  یمامت  تایـصوصخ  ترـضح  هک  نآ  زا  دـعب  ماما ، روضح  هب  فّرـشت 

: دومرف ماما  هاگ  نآ 

یم رداص  وا  طسوت  عیقوت  دیهد و  یم  وا  هب  ار  لاوما  منک ، یم  نّیعم  دادغب  رد  ار  یـصخش  نم  .دیرواین  ءارّماس  هب  يزیچ  نیا  زا  دعب 
.درک زاغآ  ار  دوخ  فیاظو  دادغب  رد  وا  درک و  بوصنم  صاخ  تباین  هب  ار  دیعس  نب  نامثع  ماما ، هک  دوب  دعب  هب  نآ  زا   (1) .ددرگ

یتدیقع تالکشم  یهقف و  تالاؤس  هب  ییوگخساپ  د . 

همه هب  ییوگ  خـساپ  لماش  اه  نآ  تیلاـعف  هریاد  هکلب  دـش ، یمن  دودـحم  میدرمـش  هک  يدراوم  هب  اـهنت  هعبرا  باون  تیلاـعف  هزوح 
زا دندرک و  یم  حرطم  نافلاخم  هک  دش  یم  یتاهبـش  اب  یملع  هزرابم  زین  یتدیقع و  تالکـشم  لح  یعرـش ، یهقف و  تالاؤس  هنوگ 

.دندیشوک یم  نایعیش  يرکف  یناشیرپ  دیاقع و  فیعضت  رد  هار ، نیا 

.دنداد یم  ماجنا  یهجو  نیرتهب  هب  دنتشاد ، هک  ییالاب  رایـسب  شناد  ماما و  ياه  شزومآ  زا  هدافتـسا  اب  ار  فیاظو  نیا  ّصاخ ، باون 
هنیمز نیا  رد  ار  نانآ  ياه  تیقفوم  اه و  شـشوک  هدرتسگ  داعبا  گرزب ، تیـصخش  راـهچ  نیا  ترافـس  هماـنراک  هب  ارذـگ  یهاـگن 

.دهد یم  ناشن 

هاـگ اتـسار ، نیا  رد  دـندرک و  یم  یثـنخ  نوگاـنوگ  ياـه  هار  زا  ار ، ماـما  دوجو  راـکنا  هب  طوبرم  ياـه  هسوسو  وس ، کـی  زا  ناـنآ 
دش و یم  رداص  هراب  نیا  رد  ترـضح  يوس  زا  یعیقوت  زین  یهاگ  و  ( 2  ) دنتشاد یمرب  ماما  اب  دوخ  يّرس  ياهرادید  زا  هدرپ  ریزگان ،

(2) .تفاتش یم  نانآ  کمک  هب  روبزم  تاهبش  عفد  رد  ماما 
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.دندرک یم  غالبا  مدرم  هب  دنتفرگ و  یم  ار  اه  نآ  خساپ  هدـناسر  ماما  ضرع  هب  ار  نایعیـش  یعرـش  یهقف و  تالاؤس  رگید ، يوس  زا 
« بوقعی نب  قاحسا   » ياه شسرپ  هب  نآ  یط  هدش و  رداص  نامثع  نب  دمحم  طسوت  هک  درب  مان  یعیقوت  زا  ناوت  یم  هنومن ، ناونع  هب 

هدنیامن تالاؤس  هب  خـساپ  رد  هک  درک  دای  یلـصفم  عیقوت  زا  ناوت  یم  نینچمه   (1) .تسا هدش  هداد  خـساپ  نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد 
(2) .دیدرگ رداص  يریمح ،» رفعج  نب  هللادبع  نب  دمحم  ، » مق مدرم 

نیا هک  دـندرک  یم  دـیکأت  دـنتخاس و  یم  موکحم  ار  نانآ  هداد و  ماجنا  نافلاخم  اب  یتارظاـنم  ّصاـخ ، باون  هاـگ ، هتـشذگ ، نیا  زا 
دروم رد  يا  ههبـش  هک  ار  یـصخش  خـساپ  هرظانم ، سلجم  کـی  رد  حور ، نب  نیـسح  هک  ناـنچ  .دـنا  هتخومآ  ماـما  زا  ار  اـه  خـساپ 

هب روبزم ، خـساپ  هب  هراشا  اب  زور  نآ  يادرف  دومن و  نایب  هدرتسگ  تروص  هب  دوب ، هدرک  حرطم  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  تداـهش 
اوه ناغرم  همعط  منک و  طوقس  نامسآ  زا  رگا  تشاد : راهظا  تسوا  دوخ  يرکف  شوارت  اه  خساپ  درک  یم  رکف  هک  نایعیش  زا  یکی 

راهظا ار  دوخ  یـصخش  هیرظن  يأر و  ادخ  نید  رد  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  مرظن  رد  دنک ، باترپ  يرود  لحم  هب  ارم  يدـنت  داب  ای  موش 
(3) .تسا هدش  هدینش  ادخ  تجح  زا  يدینش  زورید  هک  یبلاطم  .منک 

همه ایآ  هک  نیا  )و  مالسلا هیلع  ) رفعج نب  یسوم  ماما  تداهش  لماع  دروم  رد  تقو  نامّلکتم  زا  یکی  شسرپ  خساپ  رد  يو  نینچمه 
رگید نارتخد  هب  تبسن  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ترضح  يرترب  زار  زین  دنا و  هتفر  ایند  زا  ّتیمومسم  اب  ای  ریـشمش  اب  موصعم ، نایاوشیپ 

رد تفگ : تخیگنارب و  ار  روبزم  دنمشناد  نیـسحت  هک  داد  يا  هدننک  عناق  نشور و  تاحیـضوت  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ 
(4) .ما هدینشن  یسک  زا  رت  هاتوک  رتهب و  نیا  زا  یخساپ  هراب  نیا 
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تباین نیغورد  نایعّدم  اب  هزرابم  ه . 

هعبرا باون  ياه  تیلاعف  هب  دـیاب  زین  ار  نانآ  لطاب  ياهاعدا  ياشفا  تلاکو و  تباین و  ّتیباب و  نیغورد  نایعّدـم  تالغ و  اـب  هزراـبم 
تیبوبر لیبق  زا  ساسا  یب  بلاطم  حرط  اب  بلط  هاج  فرحنم و  دارفا  زا  یهورگ  میداد ، حیـضوتیداه  ماما  هریـس  رد  هک  نانچ  .دوزفا 
عوضوم نیا  دـنتفرگ و  یم  ار  رگید  هوجو  اـی  سمخ  مدرم  زا  ماـما  ماـن  هب  دـندرک و  یم  اـعدا  دوخ  يارب  یتاـماقم  همئا ، تیهوـلا  و 

.درک یم  داجیا  همئا  يارب  یتالکشم  هتخاس و  مهارف  ار  هعیش  یماندب  تابجوم 

رد دندوب و  ماما  صاخ  تباین  ترافـس و  یعدـم  غورد  هب  هک  دـندش  ادـیپ  يرگید  دارفا  اه ، نیا  رب  هوالع  يرغـص ، تبیغ  رـصع  رد 
دوب اج  نیا  .دندنار  یم  نابز  رب  هدننک  هارمگ  نانخـس  يداقتعا ، یهقف و  لئاسم  رد  هدومن و  دروم  یب  تافرـصت  ماما  هب  قلعتم  لاوما 
یم رداص  عیقوت  ترـضح ، هیحان  زا  نانآ  نعل  درط و  رد  هاگ  دنتـساخ و  یم  رب  نانآ  اب  هلباقم  هب  ماـما ، دومنهر  اـب  ّصاـخ ، باون  هک 

.دش

جّالح و روصنم  نب  نیـسح  لالب ، نب  یلع  نب  دمحم  رهاطوبا  یخرک ، لاله  نب  دمحا  يریمن ، ریـصن  نب  دمحم  یعیرـش ، دـمحموبا 
(1) .دندوب هورگ  نیا  زا  یناغملش  یلع  نب  دمحم 

دش و هدیشک  فارحنا  ّولغ و  هب  اهدعب  یلو  دوب ، هتشون  فیلکت »  » مان هب  یباتک  یتح  دش و  یم  هدرمش  هعیـش  ياهقف  زا  ًالبق  یناغملش 
هیلع هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ  حور  تفگ : یم  درک و  یم  دـیکأت  لوـلح  هیرظن  يور  رب  هلمج ، نآ  زا  .درک  حرطم  زیمآرفک  يراـکفا 
حور و  موس ) صاخ  بیان   ) حور نب  نیسح  دبلاک  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤم ریما  حور  مود ،) ریفـس   ) نامثع نب  دمحم  رکیپ  رد  ( هلآو

.تسا هدرک  لولح  نامثع  نب  دمحم  رتخد  موثلک ، ما  ندب  رد  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ترضح 

درط ار  وا  درمش و  حیسم  ترضح  دروم  رد  نایحیسم  دیاقع  عون  زا  ار  نآ  هدرک  یفرعم  داحلا  رفک و  ار  هدیقع  نیا  حور ، نب  نیـسح 
راکفا ياشفا  اب  دومن و 
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، هدزاود دصیـس و  لاـس  هّجحلا  يذ  رد  هک  دوب  یناغملـش  یبـیرخت  شقن  هب  هجوت  اـب  .تخاـس  اوسر  شموـق  ناـیم  رد  ار  وا  شلطاـب 
(1) .دش هتشک   323 لاس رد  ماجنارس  دیدرگ و  رداص  وا  دادترا  ریفکت و  نعل و  رد  حور  نب  نیسح  طسوت  یعیقوت 

يربک تبیغ 

.دیدرگ زاغآ  يربک  تبیغ  نارود  مهدزاود ، ماما  صاخ  بیان  نیمراهچ  تشذگرد  اب  میتفگ ، هک  نانچ 

هک تسا  نیا  زا  ترابع  هّصاخ  تباین  میدید ، هک  نانچ  .دـنراد  هّماع  تباین  نامز  ماما  يوس  زا  طئارـش ، دـجاو  ياملع  هرود ، نیا  رد 
یطباوض طئارش و  ماما ، هک  تسا  نیا  هماع  تباین  یلو  دهد ، رارق  دوخ  بیان  دنک و  یفرعم  مسر  مسا و  اب  ار  یـصاخ  صخـش  ماما ،

نید و رما  رد  ماما ، زا  تباین  هب  دوش و  هتخانـش  بیان  دـنک ، قیبطت  وا  اب  هطباض  نآ  هک  يدرف  ره  نامز  لوط  رد  ات  دـنک  نایب  ار  یلک 
نیا يددعتم  تایاور  رد  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  نسحلا  نب  هجح  ترضح  هژیوهب  موصعم ، ناماما  .دشاب  نایعیـش  عجرم  ایند ،
قبط هدومن و  عوجر  روبزم  طئارـش  نادـجاو  هب  هک  دـنا  هدرک  فظوم  يربک  تبیغ  نارود  رد  ار  ناناملـسم  هدومرف و  نایب  ار  طئارش 

: مینارذگ یم  مرتحم  ناگدنناوخ  رظن  زا  ًالیذ  ار  تایاور  نیا  زا  يا  هراپ  .دننک  لمع  نانآ  روتسد 

شیپ یفالتخا  ثرا  ای  ضرق  رس  رب  نایعیش  زا  رفن  ود  نیب  رگا  مدیـسرپ : مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  دیوگ : یم  هلظنح » نب  رَمُع  . » 1
نانآ هب  لطاب  ای  قح  دروم  رد  سک  ره  دومرف : ماما  تسا ؟ زیاـج  راـک  نیا  اـیآ  دـننک ، هعجارم   ] تقو  [ تاـضق تموکح و  هب  دـیآ و 

نانآ مکح  هب  ار  هچره  هدرک و  هعجارم   (2) توغاط هب  تقیقح  رد  دنک ، هعجارم 

706 ص : 

ص200 205; مهدزاود ، ماما  تبیغ  یـسایس  خـیرات  مساـج ، نیـسح ، رتکد  ك.ر :  ص248 254 و  باتک ، نامه  یـسوط ، [ 1 - ] 1
(. ص343 فارشإلاو ، هیبنتلا   ) تسا هتسناد  لاس 322  رد  ار  وا  لتق  يدوعسم ،

« توغاط  » ظفل .دشابن  ماقم  نآ  راوازـس  یمالـسا  نیزاوم  ساسا  رب  دنک و  تموکح  قح  فالخ  رب  هک  تسا  یـسک  توغاط  [ 2 - ] 2
.دنا هتفرگ  رارق  ّدح  نیرتالاب  رد  یسانشنزرم ، نایغط و  رد  دارفا  نیا  ییوگوت  تسا ، نایغط  زا  هغلابم  هغیص 
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وا هب  تسا  هدرک  رما  دنوادخ  هک  هتفرگ  توغاط  مکح  هب  ار  نآ  اریز  دشاب ، وا  تباث  قح  دـنچره  تسا ، هتفرگ  مارح  روط  هب  دریگب ،
یم : »... (1)« ...ِِهب اوُرُفْکَی  ْنأ  اوُِرمُأ  ْدَقَو  ِتوغاّطلا  َیلإ  اوُمَکاحَتَی  ْنأ  َنوُدـیُری  : »... دـیامرف یم  هک  نانچ  دـننک ، راکنا  و  دـنزرو ، رفک 

«. ...دنوش رفاک  توغاط  هب  هک  هدش  هداد  روتسد  نانآ  هب  هک  یلاح  رد  دنبلطب  يرواد  هب  ار  توغاط  دنهاوخ 

؟ دننکب دیاب  هچ  سپ  مدیسرپ :

هدش و رظن  بحاص  هدنکفا و  رظن  ام  مارح  لالح و  رد  هدومن و  تیاور  ار  ام  ثیدح  امش  زا  یسک  هچ  دننیبب  دننک  هاگن  دیاب  دومرف :
وا رگا  .ما  هداد  رارق  امش  رب  مکاح  ار  وا  نم  اریز  دنریذپب ، يأر  بحاص  مکاح و  ناونع  هب  ار  وا  تسا ، هتخانش  ار  ام  نیناوق  ماکحا و 

، دنک ّدر  ار  ام  هک  یسک  تسا و  هدرک  در  ار  ام  هدرمش و  کبس  ار  ادخ  مکح  دریذپن ، وا  زا  یـسک  دیامن و  مکح  ام  مکح  ساسا  رب 
(2) ...تسا لاعتم  يادخ  هب  ندیزرو  كرش  هلزنم  هب  نیا ، تسا و  هدرک  ّدر  ار  ادخ 

.دوش یم  طئارش  دجاو  ياهقف  همه  لماش  نآ  دافم  تسا و  یمومع  یلک و  نامرف  کی  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  نامرف  نیا 

دوب دـهاوخن  یـضار  ًامّلـسم  دوش ، هعجارم  یتوغاط  تموکح  تاضق  هب  یئزج  فالتخا  کی  رد  دوشن  یـضار  ماـما  هک  یتروص  رد 
.تسا هداد  رارق  هعیش  لداع  ياهقف  رظن  ریز  ار  روما  نیا  هرادا  هکلب  دشاب  نارگمتس  رظن  ریز  ناناملسم  روما  ریاس 

ماما هاگـشیپ  هب  ار  ما  همان  متـساوخ  يدـهم ) ترـضح  صاخ  بیان  نیمود   ) نامثع نب  دـمحم  زا  دـیوگ : یم  بوقعی  نب  قاحـسا  . 2
.دوب هتشون  باوج  دوخ  طخ  اب  ماما  .مدوب  هدیسرپ  متشاد  هک  یلکشم  لئاسم  همان  نآ  رد  .دناسرب 

707 ص : 

.60 ءاسن : [ 1 - ] 1
هتلعج دـق  ّیناـف  ًاـمکح  هب  اوضراـف  اـنماکحأ  فرع  اـنمارحو و  اـنلالح  یف  رظن  انثیدـح و  يور  نمم  مکنم  ناـک  نم  نارظنی  [ 2 - ] 2

ّدح یلع  وه  و  هللا ، یلع  ّداّرلا  اـنیلع  ّداّرلا  و  ّدر ، اـنیلع  هللا و  مکحب  ّفختـسا  اـّمنإف  هنم  لـبقی  ملف  اـنمکحب  مکح  اذإـف  ًاـمکاح  مکیلع 
، هعیشلا لئاسو  یلماع ، ّرح  خیش  ح10 ; ثیدحلا ، فالتخا  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ج1 ص67 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ،  ) هللااب كرشلا 

(. ص99 یضاقلا ، تافص  باوبأ  نم  باب 11  ج18 ،
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: دوب هدومرف  لاؤس  نیا  خساپ  رد  منک ؟ هعجارم  یسک  هچ  هب  تبیغ  رصع  رد  اهدماشیپ  رد  هک  دوب  نیا  متالاؤس  هلمج  زا 

امـش رب   [ ادخ تجح  نمو  دنتـسه  امـشرب  نم  تجح  اه  نآ  .دینک  هعجارم  ام  ثیداحا  نایوار  هب  دهد ، یم  خر  هک  یثداوح  رد  اّما  و 
(1) .متسه ]

همه هفیظو  هداد و  خساپ  یمومع  تروص  هب  ماما  یلو  هدرک ، لاؤس  دوخ  هفیظو  دروم  رد  همان  نیا  رد  بوقعی  نب  قاحـسا  هک  نآ  اب 
.تسا هدومن  نّیعم  ار  نایعیش 

هعیش عبانم  رد  مالسلا ) هیلع  ) يدهم

ریاس یناهج و  ماـیق  روهظ و  تبیغ ، دـلوت ، هراـبرد  ( مالـسلا مهیلع  ) ناـماما زا  کـی  ره  مالـسا و  ربماـیپ  زا  یناوارف  تاـیاور  راـبخا و 
نیا لیبق  زا  وا  ياه  یگژیو  تایـصوصخ و  ترـضح ، نآ  دلوت  زا  شیپ  اه  لاس  عقاو  رد  هدش و  لقن  يدـهم  ترـضح  ياه  یگژیو 

یناهج مایق  اب  تسا و  ( مالسلا هیلع  ) نیسح لسن  زا  و  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف نادنزرف  زا  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نادناخ  زا  وا  هک :
رتمک هرابرد  هک  تسا  ناوارف  يدـح  هب  تایاور  نیا  دادـعت  .تسا  هدـش  ییوگـشیپ  درک  دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  شیوخ 

.تسا هدش  دراو  ثیدح  هزادنا  نیا  یمالسا  تاعوضوم  زا  یعوضوم 

بهذم نیا  ياملع  هک  یبتک  یماسا  زین  )و  مالسلا هیلع  ) يدهم ترـضح  هرابرد  هعیـش  همئا  زا  هدش  دراو  تایاور  دادعت  هب  تسخن  ام 
لها قیرط  زا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  زا  هدیـسر  تایاور  سپـس  مینک ، یم  هراشا  دنا  هتـشون  ترـضح  نآ  هرابرد  ًالقتـسم 

: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  هراب  نیا  رد  ار  اه  نآ  بتک  زین  تنس و 

ًاتدعاق ناراوگرزب  نآ  هجوت  هتـشاد و  ییاه  یگژیو  همئا  زا  کی  ره  رـصع  هک  نآ  اب  مینک : يروآدای  تسین  تبـسانم  یب  اج  نیا  رد 
تاعوضوم لئاسم و  هب  فوطعم 

708 ص : 

ص177; باتک ، نامه  یـسوط ،  ) هللا هجح  انأ  مکیلع و  یتجح  مّهنإف  انثیدـح  هاور  یلإ  اهیف  اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا  اّمأ  و  [ 1 - ] 1
باب 11، یضاقلا ، تافـص  باوبا  ءاضقلا ، باتک  ص101 ، ج 18 ، باتک ، نامه  یلماع ، ّرح  خیـش  ص452 ; باتک ، نامه  یسربط ،

(. ص163 ج2 ، جاجتحا ، یسربط ، ح9 ;
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تبسانم هب  هدوب و  نانآ  رظن  دروم  هراومه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  عوضوم  لاح ، نیع  رد  اّما  هدوب ، زور  ّداح 
نیا رد  همئا  زا  هک  یثیداحا  زا  یلامجا  يرامآ  هنومن  ناونع  هب  ًالیذ  هک  دـنا  هدومن  یناوارف  ياه  ییوگـشیپ  تانایب و  نوگانوگ  ياه 

: مینارذگ یم  مرتحم  ناگدنناوخ  رظن  زا  هدیسر  هنیمز 

، ثیدح  51 مالسلا ) هیلع  ) نانمؤم ریما  . 1

، ثیدح 5 مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  . 2

، ثیدح  14 مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  . 3

، ثیدح 11 مالسلا ) هیلع  ) نیدباعلا نیز  ماما  . 4

، ثیدح  63 مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  . 5

، ثیدح  124 مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  . 6

، ثیدح 6 مالسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  ماما  . 7

، ثیدح 19 مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  . 8

، ثیدح 6 مالسلا ) هیلع   ) داوج ماما  . 9

، ثیدح 6 مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  . 10

(2).(1) ثیدح  22 مالسلا ) هیلع  ) يرکسع نسح  ماما  . 11

: مینک یم  افتکا  ثیدح  دنچ  لقن  هب  هنومن  ناونع  هب 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤم ریما  فلا . 

ار ایند  دریگ و  یم  تسد  رد  ارم  تّما  روما  نیـسح ، لسن  زا  يدرم  هک  نآ  رگم  دـسر  یمن  نایاپ  هب  ناهج  رمع  دومرف : مالـسا  ربمایپ 
(3) .تسا هدش  ملظ  زا  رپ  هک  نانچمه  دنک  یم  لدع  زا  رپ 

هدش لقن  هنیمز  نیا  رد  يددعتم  نانخس  هغالبلا » جهن   » رد مالسلا ) هیلع  ) نانمؤم ریما  زا 

709 ص : 

.تسا هدـش  هیهت  رثألا » بختنم   » باتک رد  لوقنم  ثیداحا  يور  زا  راـمآ  نیا  ص74 82 .  ناـهج ، رتسگداد  میهاربا ، ینیما ، [ 1 - ] 1
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ثیداحا مجعم  باـتک : هب  دوش  عوجر  يدـهم ، ترـضح  هراـبرد  ( مالـسلا مهیلع  ) نیموصعم همئا  ثیداـحا  لیـصفت  زا  یهاـگآ  يارب 
.4 ، 3 دلج يدهملا ،

.داد میهاوخ  حیضوت  تنس  لها  تایاور  شخب  رد  مالسا ، ربمایپ  زا  لوقنم  تایاور  هرابرد  [ 2 - ] 2
ص240. همامإلا ، لئالد  يربط ، متسر  نب  ریرج  نب  دمحم  [ 3 - ] 3
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یم شا  هچب  غارس  هبو   ) دنک یم  يریگولج  شریش  ندیـشود  زا  هک  یـشومچ  رتش  نوچمه  ایند ، دیامرف : یم  هلمج  نآ  زا   (1) .تسا
ار نانآ  میهن و  ّتنم  نیمز  نافعـضتسم  رب  میهاوخ  یم  اـم  : » دـیامرف یم  دـنوادخ   (2) .دروآ یم  يور  اـم  هب  یـشومچ ، زا  سپ  دور )

(3) «. میهد رارق  نیمز [ ناثراو ]  نایاوشیپ و 

: دومرف یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیسح  ب . 

دنک و یم  مایق  نم  لسن  زا  يدرم  هک  نآ  ات  دنک  یم  ینالوط  ار  زور  نآ  دنوادخ  دـشاب ، هدـنام  یقاب  زور  کی  اهنت  ایند  رمع  زا  رگا 
(4) .دومرف یم  نینچ  مدینش  ادخ  لوسر  زا  .تسا  هدشرپ  متس  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند 

: دومرف هللا ) همحر  ) ینسح میظعلادبع  هب  مالسلا ) هیلع  ) داوج ماما  ج . 

نم دـنزرف  نیموس  وا  .دومن  شتعاطا  دـیاب  روهظ  نامز  دوب ، شراظتنا  رد  دـیاب  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  رَظتنم  يدـهم  نامه  ام  مئاق 
کی زج  ایند  رمع  زا  رگا  داد ، رارق  نادناخ  ام  هژیو  ار  تماما  دیزگرب و  يربمایپ  هب  ار  دمحم  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس  .دوب  دهاوخ 

ملظ زا  هک  نانچ  دنک  رپ  دادو  لدع  زا  ار  نیمز  دوش و  رهاظ  يدهم  ات  دنادرگ  یم  ینالوط  ار  زور  نآ  ادخ  دـشاب ، هدـنامن  یقاب  زور 
حالصا بش  کی  رد  ار  هللا  میلک  یسوم  راک  هک  نانچ  دنک ، یم  حالصا  هبش  کی  ار  يو  راک  لاعتم  دنوادخ  .تسا  هدش  رپ  متـس  و 

.تشگرب تلاسر  توبن و  بصنم  اب  اما  دروایب ، شتآ  شرسمه  يارب  ات  تفر  وا  دومرف :

تنس لها  عبانم  رد  مالسلا ) هیلع   ) يدهم

(5) .تسوا مایق  روهظ و  راظتنا  ام ، نایعیش  لامعا  نیرتهب  دومرف : سپس  مالسلا ) هیلع  ) داوج ماما 

710 ص : 

.هغالبلا جهن  رد  رظتنم  يدهم  ینامیا ، هیقف  يدهم  ك.ر :  [ 1 - ] 1
(. تمکح 205 ص29 ، ج 19 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا   ) اهدلو یلع  سورضلا  فطع  انیلع  ایندلا  ّنفطعتل  [ 2 - ] 2

(. 6 صصق :  ) نیثراولا مهلعجن  هّمئأ و  مهلعجن  ضرألا و  یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  ّنمن  نأ  دیرن  و  [ 3 - ] 3
ص318. ج1 ، نیدلا ، لامک  قودص ، [ 4 - ] 4

ص156. ج51 ، راونألاراحب ، یسلجم ، ص377 ; ج2 ، باتک ، نامه  قودص ، [ 5 - ] 5
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تسا هدش  فیلأت  وا  هرابرد  مالسلا ) هیلع  ) يدهم دلوت  زا  شیپ  هک  ییاه  باتک 

هدش و فیلأت  نآ  هرابرد  يددـعتم  ياه  باتک  هک  هدوب  مّلـسم  یعطق و  يردـق  هب  مالـسا  رد  يدـهم  ترـضح  مایق  تبیغ و  عوضوم 
زا یکی  م 224 ،) « ) دارز بوبحم  نب  نسح   » ًـالثم .تسا  هدوـب  ترـضح  دـلوت  زا  شیپ  اـه  لاـس  اـه  نآ  زا  یـضعب  شراـگن  خـیرات 

لبق لاس  دصکی  ار  هخیشملا »  » باتک هعیش ، قثوم  نافنصم  ناثدحم و 

(1) .تسا هدرک  لقن  نآ  رد  ار  يدهم  ماما  تبیغ  هب  طوبرم  رابخا  هتشون و  يربک  تبیغ  زا 

شیوخ تافیلأت  رد  ار  تبیغ  رابخا  ( مالـسلا امهیلع  ) قداص ماـما  رقاـب و  ماـما  ناـمز  رد  هعیـش  ناثدـحم  دـسیون : یم  یـسربط  موحرم 
(2) .دنا هدروآ 

ماما نارای  زا   ) (3) یطامنا حلاص  نب  میهاربا  دننام : دنا ، هتشون  باتک  وا  مایق  ترـضح و  نآ  هرابرد  همئا  باحـصا  زا  یخرب  نینچمه 
نارای زا   ) (5) روهمج نب  نسح  نب  دمحم  مالسلا ،)) امهیلع  ) رفعج نب  یسوم  ماما  باحصا  زا   ) (4) هعامس نب  دمحم  نب  نسح  رقاب ،)

ماما نادرگاش  زا   ) (7) يروباشین ناذاش  نب  لضف  و  مالسلا )) هیلع  ) داوج ماما  نارای  زا   ) (6) رایزهم نب  یلع  مالسلا ،)) هیلع  ) اضر ماما 
(8) ((. مالسلا مهیلع  ) يداه ماما  داوج و  ماما  اضر و 

711 ص : 

ص443444. يدُهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  یسربط ، [ 1 - ] 1
ص443. نامه ، [ 2 - ] 2

هرامش 23. ص32 ، هعیشلا ، یفنصم  ءامسا  تسرهف  یشاجن ، هرامش 19  ص14 ، تسرهف ، یسوط ، خیش  [ 3 - ] 3

هرامش 23. ص32 ، هعیشلا ، یفنصم  ءامسا  تسرهف  یشاجن ، هرامش 19  ص14 ، تسرهف ، یسوط ، خیش  [ 4 - ] 4
هرامش 617. ص284 ، باتک ، نامه  یسوط ، [ 5 - ] 5

ص178. باتک ، نامه  یشاجن ، [ 6 - ] 6

ص178. باتک ، نامه  یشاجن ، [ 7 - ] 7
ياه هاگدـید  تابثا  یباتک ، نینچ  نتـشون  زا  ناشفدـه  دـندوب و  یفقاو  هعامـس  نب  دـمحم  نب  نسح  یطامنا و  میهاربا  هتبلا  [ 8 - ] 8

، مساج نیـسح ، رتکد   ) .تسا هدوب  مّلـسم  عوضوم  کی  تبیغ  هک  دـهد  یم  ناشن  عوضوم  نیا  لاح  ره  رد  اما  تسا ، هدوب  ناشدوخ 
(. ص21 و22 مهدزاود ، ماما  تبیغ  یسایس  خیرات 
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تنس لها  عبانم  رد  مالسلا ) هیلع  ) يدهم

هکلب درادن ، عّیـشت  بهذم  هب  صاصتخا  وا ، روهظ  هجرف و  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هب  داقتعا  تیودهم و  میدرک ، هراشا  ًالبق  هک  نانچ 
ياـه باـتک  رد  نیعباـت  هباحـص و  زا  يرایـسب  هورگ  قیرط  زا  ار  ترـضح  نآ  هب  طوبرم  ثیداـحا  زین  تنـس  لـها  گرزب  ناثدـحم 

( یلبنح یکلام و  یعفاش ، یفنح ،  ) یمالسا بهاذم  رگید  راثآ  بتک و  هعیش ، بتک  زا  هتـشذگ  هک  يروط  هب  دنا ، هدرک  لقن  شیوخ 
.تسا راشرس  هدیسر ، وا  روهظ  يدهم و  هرابرد  هک  يوبن  تایاور  زا  زین 

ربمایپ هباحص  زا  رفن  زا 33  ار  يدهم  ترـضح  هب  طوبرم  ثیداحا  تنـس  لها  ناثدحم  گرزب ، ناققحم  زا  یخرب  شهوژپ  ساسا  رب 
باتک رد  ار  بیاغ  ماما  روهظ  رابخا  تنـس ، لها  گرزب  ياملع  ریهاشم  زا  رفن  دادعت 106  ; (1) دنا هدرک  لقن  دوخ  بتک  رد  مالـسا 

(3  ) .دنا هتشون  باتک  يدهم  ترضح  هرابرد  ًالقتسم  نانآ  زا  رفن  و32   ; (2) دنا هدروآ  دوخ  ياه 

يافوتم « ) يراخب حیحص   » و يرجه ) يافوتم 241  « ) لبنح دمحا  دنسم  »

طوبرم ثیداحا  هدش و  هتشون  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ماما  دلوت  زا  لبق  هک  تسا  تنس  لها  روهـشم  بتک  هلمج  زا  يرجه )  256
(3) .تسا هدش  لقن  اه  نآ  رد  ترضح  نآ  هب 

ربمایپ تسا : ثیدح  نیا  هدرک ، لقن  لبنح » دمحا   » هک یثیداحا  هلمج  زا 

712 ص : 

ص9192. ناماو ، نما  دیون  هللا ، فطل  یفاص ، [ 1 - ] 1
ص95 99. نامه ،  . 3 ص9295 . نامه ، [ 2 - ] 2

(، میرم نب  یـسیع  لوزن   ) باب 945 ج4 ، یعافر ، یعاّمـش  مساق  خیـش  قیقحت  حرـش و  اـب  ط1 ، يراـخب ، حیحـص  هب : ك.ر  [ 3 - ] 3
دمحم قیقحت : ق )  . 207 275ه  ) هجام نبا  ننس  ك.رو :  ص27 و37 . جو 3 ، ص84 و99 و448  ج1 ، لبنح ، دمحا  دنسم  ص633 و 

.4088 4082 ثیدح يدهملا ، جورخ  باب  باب 34 ، نتفلا ، باتک  ص1366 1368 ، ج2 ، یقابلادبع ، داؤف 
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ار نادناخ  ام  زا  یصخش  زور  نآ  رد  ًامتح  دنوادخ  دنامن ، یقاب  زور  کی  زج  ناهج  رمع  زا  رگا  : » دومرف ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالسا
(1) .دشاب هدش  ملظ  زا  رپ  هک  نانچمه  دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  وا  دزیگنا و  یم  رب 

هب تنـس  لها  میدـق  عبانم  اه و  باتک  رد  ناشیا  مئالع  تافـص و  هجرف و  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  نوماریپ  يوبن  ثیداـحا 
(2) .دنا هتسناد  رتاوتم »  » ار يدهم  هب  طوبرم  ثیداحا  یّنس ، گرزب  ناظفاح  ثیدح و  ملع  نادنمشناد  هک  تسا  دایز  يردق 

ياه باتک  رد  يدـهم  ثیداحا  ندوب  رتاوتم »  » هب تنـس ، لـها  گرزب  نادنمـشناد  زا  رفن   17 دادعت یلامجا ، یـسررب  کی  ساسا  رب 
یف ءاج  ام  رتاوت  یف  حیـضوتلا   » مان هب  یباتک  تایاور ، نیا  رتاوت  تابثا  صوصخ  رد  یناـکوش »  » همـالع  (3) .دنا هدرک  حیرصت  دوخ ،

(4) .تسا هدرک  فیلأت  حیسملا » لاجّدلا و  رَظتنملا و 

مرتحم ناگدنناوخ  رظن  زا  هنیمز  نیا  رد  ار  یّنس  ياملع  ریهاشم  زا  نت  دنچ  نانخـس  هنومن ، ناونع  هب  اج ، نیا  رد  تسین  تبـسانم  یب 
: میناراذگب

ّدح هب  میدروآ ، هک  یثیداحا  همه  دـیوگ : یم  يدـهم  ترـضح  هب  طوبرم  ثیداحا  لقن  زا  سپ  هدـش ، دای  باـتک  رد  یناـکوش » . » 1
ثیداحا هک  دـش  مّلـسم  میدرک ، لقن  هک  یثیداحا  همه  هب  هجوت  اـب  نیارباـنب  .تسین  هدیـشوپ  ناـعّلطم  رب  هک  ناـنچ  دـسر ، یم  رتاوت 

یناسک يارب  دش ، هتفگ  هچ  نآ  ...تسا  رتاوتم  رظتنم ، يدهم  هرابرد  لوقنم 

713 ص : 

(. ص99 ج1 ، لبنح ، دمحا  دنسم   ) ًاروج تئلم  امک  ًالدع  اهألمی  اّنم  ًالجر  ّلجو  ّزع  هللا  ثعبل  موی  ّالإ  ایندلا  نم  قبی  مل  ول  [ 1 - ] 1
هب هن  هسفن ، ّدـح  یف   ) هک تسا  یتعاـمج  ربـخ  رتاوتم ، ربـخ  زا  روظنم  تسا و  ثیدـحلا  ملع  تاحالطـصا  زا  رتاوتم ، رتاوت و  [ 2 - ] 2
ملع مظاک ، یچ ، هناش  ریدـم  ك.ر :   ) .دـشاب ربخ  نومـضم  هب  ملع  بجوم  هجیتن  رد  لاحم و  بذـک ، رب  نانآ  قاـفتا  نئارق ) همیمض 
; دناوخ یعطق » تباث و  ثیدح   » ار رتاوتم » ثیدح   » هدرک و ریبعت  یعطق » توبث   » ناوت یم  ار  رتاوت »  » هنوگ نیدب  ص144 ) ثیدحلا ،
و هنیس ، هب  هنیس  تیاور ، خیاشم  ناثدحم و  هلیـسو  هب  تسا و  هدش  تیاور  رایـسب  ياه  باتک  رد  هتـشاد و  رایـسب  نایوار  هک  یثیدح 

تسا یعطق  ( مالسلا مهیلع  ) نیرهاط همئا  ای  مرکا ، ربمایپ  زا  نآ  رودص  توبث و  تسا و  هدیسر  رگید  لسن  هب  یلسن  زا  طبض ، هب  طبض 
(. ص99 برغم ، دیشروخ  اضر ، دمحم  یمیکح ، )

ص9091. باتک ، نامه  یفاص ، [ 3 - ] 3
ص91. نامه ، [ 4 - ] 4

موصعم ناماما  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، یناگدنز  رب  یشرگن  نایاوشیپ : هریس 
مالسلا مهیلع 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 759ناهفصا   هحفص 734 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_713_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_713_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_713_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4411/AKS BARNAMEH/#content_note_713_4
http://www.ghaemiyeh.com


(1)! دسر یم  رظن  هب  یفاک  دنراد ، فاصنا  یکدنا  نامیا و  يا  هرذ  هک 

: دیوگ یم  باب 11 ) « ) نامزلا بحاص  رابخأ  یف  نایبلا   » باتک رد  .ه ق ) يافوتم 658   ) یعفاش یجنک  هللادبعوبا   (2) ظفاح . 2

(3) «. تسا هدیسر  رتاوت  ّدح  هب  دراد ، هک  يرایسب  نایوار  لیلد  هب  يدهم ، هرابرد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  ثیداحا  »

هتـشون يراخب » حیحـص   » حرـش رد  هک  يرابلا » حتف   » باتک رد  ق )  . يافوتم 852 ه « ) یعفاش ینالقـسع  رجح  نبا   » روهـشم ظفاح  . 3
: دیوگ یم  تسا ،

رس تشپ  هدمآ و  دورف  نامسآ  زا  مالسلا ) هیلع  ) یـسیع تسا و  تّما  نیازا  يدهم ، هک : نیا  زا  یکاح  دراد  دوجو  يرتاوتم  ثیداحا  »
(4) «. درازگ دهاوخ  زامن  يو 

: دسیون یم  یجنلبش » نمؤم  . » 4

(5) «. دنک یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  تسوا و  نادناخ  زا  يدهم  دهد  یم  ناشن  هک  هدیسر  ربمایپ  زا  يرتاوتم  رابخا  »

: دسیون یم  ناّبص » دمحم  خیش  . » 5

…

رپ ار  نیمز  تسا و  ربمایپ  نادناخ  زا  وا  هک  نیا  دنک و  یم  مایق   ] ماجنارس  [ يدهم هک  نیا  رب  ینبم  هدش  لقن  ربمایپ  زا  يرتاوتم  رابخا  »
(6) «. ...درک دهاوخ  داد  لدع و  زا 

714 ص : 

یف هدراولا  ثیداحألا  ّنأ  هانقـس  ام  عیمجب  ررّقتف  .عالّطا  لضف  هل  نم  یلع  یفخیال  اـمک  رتاوتلا  ّدـح  غلاـب  هانقـس  اـم  عیمج  و  [ 1 - ] 1
جاتلا حرـش  یف  لومأملا  هیاغزا  لقن   ) .فاصنا نم  لیلق  ناـمیإ و  نم  هّرذ  هدـنع  ناـک  نمل  یفکی  اذـه  ...هرتاوتم و  رظتنملا  يدـهملا 

(. ص327 ج5 ، جاتلا ، هیشاح  رد  فصان ، یلع  روصنم  خیش  فیلأت  لوصألل ، عماجلا 
نایوار و لاوحا  دـنادب  ار  نآ  فالتخا  قافتا و  دراوم  دـشاب و  هتـشاد  هطاـحا  مرکا  لوسر  ننـس  رب  هک  تسا  یـسک  ظـفاح ، [ 2 - ] 2

(. ص22 ج2 ، باتک ، نامه  یچ ، هناش  ریدم   ) دشاب عّلطم  ًالماک  ثیدح  خیاشم  تاقبط 
ص5، رثـألا ، بختنم   ) يدـهملا رمأ  یف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یفطـصملا نع  اـهتاور  هرثـکب  تضافتـسا  راـبخألا و  ترتاوت  [ 3 - ] 3

(. یقرواپ
حیحـص حرـشب  يرابلا  حتف   ) هفلخ یّلـصی  لزنیـس و  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع ّنا  همُألا و  هذه  نم  يدـهملا  ّنأب  رابخألا  ترتاوت  [ 4 - ] 4

(. ص493 494 ج6 ، يراخبلا ،
(. ص171 راصبألا ، رون   ) ًالدع ضرألا  ألمی  ّهنا  هتیب و  لها  نم  ّهنا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) یبنلا نع  رابخألا  ترتاوت  [ 5 - ] 5

رد نیبغارلا ، فاعـسا   ) ًالدـع ضرألا  ألمی  ّهنا  هتیب و  لها  نم  ّهنا  هجورخب و  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  راـبخألا  ترتاوت  [ 6 - ] 6
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(. ص140 راصبألارون ، هیشاح 
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: دسیون یم  ، (1)« لوصُألل عماجلا  جاتلا   » باتک فلؤم  و  رهزألا »  » رصاعم گرزب و  ياملع  زا  فصان ، یلع  روصنم  خیش  . 6

يدـهم وا  مان  هک  ربمایپ  تیب  لـها  زا  يدرم  نیقی  متح و  هب  ناـمزلارخآ  رد  هک  تسا  روهـشم  زورما  هتـشذگ و  نادنمـشناد  ناـیم  رد 
نانآ نایم  رد  وا  دش ، دنهاوخ  وا  وریپ  همه  ناناملسم ، .تفای  دهاوخ  ّطلست  یمالسا  ياهروشک  همه  رب  وا  .درک  دهاوخ  روهظ  تسا ،

ار لاّجد  دیآ و  یم  دورف  نامسآ  زا  حیسم  ياسیع  .دوش  یم  ادیپ  لاّجد  هاگ  نآ.دشخب  یم  تّوق  ار  نید  دنک و  یم  راتفر  تلادع  هب 
.دنک یم  يراکمه  لاّجد  نتشک  رد  يدهم  اب  ای  دشک ، یم 

، دوادوبا دـننام : یگرزب  ناثّدـحم  .دـنا  هدرک  تیاور  ربمایپ  باحـصا  ناکین  زا  یتعامج  يدـهم ، هرابرد  ار  ربمایپ  ثیداحا  نانخس و 
هدرک لقن  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  ثیداحا  نآ  يروباـشین  مکاـح  لـبنح و  دـمحا  ماـما  راّزب ، یلعیوبا ، یناربط ، هجاـم ، نبا  يذـمرت ،

(2) .دنا

: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  تنس ، لها  ياملع  نیرت  عبتتم  زا  یکی  دیدحلا  یبا  نبا 

روهظ زا  سپ  رگم  دریذپ  یمن  نایاپ  یهلا ،) ماکحا  يارجا  هب  رـشب   ) فیلکت ایند و  رمع  هک  دـنراد  رظن  قافتا  یمالـسا ، قرف  یمامت  »
(3) «. يدهم

یمالسإلا ملاعلا  هطبار  هینایب 

هب تسا ، هکم  رد  نآ  رّقم  هدوب و  ّتیباهو  زکارم  نیرت  گرزب  زا  هک  یمالـسإلا ،» ملاـعلا  هطبار   » یمـسر هّیناـیب  لـقن  اـب  ار  شخب  نیا 
هینایب نیا  ّتیمها  تاهج  زا  یکی  .میرب  یم  نایاپ  هب  ّتیودهم  عوضوم  هب  ناناملسم  مومع  داقتعا  رب  هدنز  دنس  کی  ناونع 

715 ص : 

« هناگجنپ لوصا   » زا ینانیمطا  لـباق  هعومجم  يروآ  عمج  روظنم  هب  تسا ، هدـش  رکذ  شا  همدـقم  رد  هک  ناـنچ  باـتک ، نیا  [ 1 - ] 1
مان هب  یحرـش  باتک  فلؤم  .تسا  هدش  پاچ  دلج  جنپ  رد  هدیدرگ و  فیلأت  تسا ، تنـس  لها  ثیدح  بتک  نیرت  مهم  هک  ثیدح 

.تسا هدش  پاچ  شا  هیشاح  رد  هک  هتشون  نآ  حرش  رد  لومأملا » هیاغ  »
ص310. ج5 ، لوصألل ، عماجلا  جاتلا  [ 2 - ] 2

، هغالبلا جـهن  حرـش  ( ) يدـهملا  ) هیلع ّالإ  یـضقنیال  فیلکتلا  ایندـلا و  ّنا  یلع  نیعمجأ  نیملـسملا  نم  قرفلا  قافتا  عقو  دـق  [ 3 - ] 3
(. ج10ص96
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هتفریذپ اهنت  هن  دنا ، هتفریذپ  ار  عوضوم  نیا  زین  نایباهو  ینعی  هعیـش  اب  تیدض  رد  اه  هورگ  نیرتوردنت  دهد : یم  ناشن  هک  تسا  نیا 
لئالد و ترثک  رطاخ  هب  نیا ، دنرامش و  یم  یمالسا  مّلـسم  یعطق و  دیاقع  زا  ار  نآ  دننک و  یم  عافد  نآ  زا  يّدج  روط  هب  هکلب  دنا 

.دنک یم  ّتیلاعف  یمالسا  للم  نیب  طبار  یناهج و  زکرم  کی  ناونع  هب  زکرم ، نیا  هوالع  هب  .تسا  عوضوم  نیا  دانسا 

ملاعلا هطبار   » زا رَظتنم  يدـهم  روهظ  هرابرد  یلاؤس  اـینک »  » روشک زا  دـمحم » وبا   » ماـن هب  یـصخش  لاـس 1976 م  رد  تروص  ره  رد 
سـسؤم هیمیت » نبا   » هک هتکن  نیا  يروآداـی  نمـض  هداتـسرف ، وا  يارب  هک  یخـساپ  رد  زکرم  نیا  لـک  ریبد  .تسا  هدرک  یمالـسإلا »

رد زاجح  ینونک  فورعم  ياملع  زا  نت  جـنپ  هک  ار  یهاتوک  هلاسر  نتم  هتفریذـپ ، ار  يدـهم  هب  طوبرم  ثیداحا  زین  ّتیباهو  بهذـم 
هّکم ینعی  وا  روهظ  لحم  يدـهم و  ترـضح  مان  رکذ  زا  سپ  هلاسر  نیا  رد  .تسا  هتـشاد  لاـسرا  وا  يارب  دـنا ، هدرک  هیهت  هنیمز  نیا 

: تسا هدمآ  نینچ 

هنوگ نامه  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  يدهم  وا  هلیسوهب  دنوادخ  متـس ، رفک و  راشتنا  ناهج و  رد  داسف  روهظ  ماگنه  هب  ...
.تسا هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک 

ار يدـهم  هب  طوبرم  ثیداحا  .تسا  هداد  ربخ  اه  نآ  زا  حاحـص  بتک  رد  ربمایپ  هک  تسا  هناگ  هدزاود  نیدـشار  ياـفلخ  نیرخآ  وا 
: هلمج نآ  زا  .دنا  هدرک  لقن  ربمایپ  هباحص  زا  يرایسب 

نب هللادـبع  رـسای ، نب  رامع  ساـبع ، نب  هللادـبع  فوع ، نب  نامحرلادـبع  هللادـیبع ، نب  هحلط  بلاـط ، یبأ  نب  یلع  ناـفع ، نب  ناـمثع 
رباج هماماوبا ، هللادبع ، نب  رباج  نامی ، نب  هفیذح  هریرهوبا ، ثراح ، نب  هللادبع  ینزم ، سایا  نب  هرق  نابوث ، يردُخ ، دیعسوبا  دوعسم ،

.هملس ما  نیصح و  نب  نارمع  کلام ، نب  سنا  رمع ، نب  هللادبع  دجام ، نب 

: دنک یم  هفاضا  سپس 

716 ص : 
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زا يرایـسب  رد  تسا ، ثیدـح  مکح  رد  اج  نیا  رد  هک  هباحـص  یهاوگ  مه  هدـش و  لقن  ربمایپ  زا  هک  الاب  رد  هدـش  دای  ثیداـحا  مه 
: هلمج زا  .تسا  هدمآ  دیناسم  مجاعم و  ننس و  زا  معا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ثیدح  یلصا  نوتم  یمالسا و  فورعم  بتک 

; ینادلا رمع  نبا  هجام ، نبا  يذمرت ، دواد ، یبأ  ننس :

; مکاح حیحص  راّزب ; یْلعَی ، یبأ  دمحا ، دیناسم :

رد رکاسع  نبا  و  دادـغب » خـیرات   » رد يدادـغب  بیطخ  و  يدـهملا » رابخا   » باتک رد  ْمیَُعنوبا  ینُْطق و  راد  ینایور و  یناربط و  مجاعم :
.اه نیا  ریغو  قشمد » خیرات  »

: دنک یم  هفاضا  دعب 

: هلمج زا  .دنا  هدرک  فیلأت  هنیمز  نیا  رد  یصاخ  بتک  یمالسا  نادنمشناد  زا  یضعب 

رتاوت یف  حیـضوتلا  : » یناکوش رَظتنملا ،» يدهملا  تامالع  یف  رـصتخملا  لوقلا  : » یمتیه رجح  نبا  يدـهملا ،» رابخا   » باتک میعن : وبا 
یف نونکملا  مهولا  : » یبرغم نمؤملادبع  نب  سابعلاوبا  يدهملا ،» : » یبرغم یقارع  سیردا  حیـسملا ،» لاّجدـلا و  رَظتنملا و  یف  ءاج  ام 

«. نودلخ نبا  یلع  ّدرلا 

هاگشناد هلجم  هرامش  نیدنچ  رد  هک  تسا  هنیدم  یمالسا  هاگشناد  سیئر  هتشاگن ، یحورـشم  ثحب  هنیمز  نیا  رد  هک  یـسک  نیرخآ 
(1) .تسا هدرک  ثحب  روبزم 

هنیمز رد  هدیـسر  ثیداحا  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  دوخ  ياه  هتـشون  رد  دیدج ، میدق و  زا  مالـسا ، نادنمـشناد  ناگرزب و  زا  يا  هّدـع 
: هلمج زا  تسین .) راکنا  لباق  هجوچیه  هب  و   ) تسا رتاوت »  » ّدح رد  يدهم 

نبا یعفاشلا ،» بقانم   » رد يربا  نسحلاوبا  هدیقعلا ،» حرـش   » باتک رد  ینیوافـس  دمحا  نب  دمحم  ثیغملا ،» حـتف   » باتک رد  يواخس 
فیلأت يدهم »  » نوماریپ هک  یباتک  رد  یبرغم  یقارع  سیردا  يواحلا ،»  » رد یطویس  شیاواتف ، رد  هیمیت 

717 ص : 

.درک میهاوخ  لقن  ار  هلجم  نیا  بلاطم  زا  ییاه  تمسق  هدنیآ ، تاحفص  رد  [ 1 - ] 1
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ثیدـحلا یف  رثانتملا  مظن   » باتک رد  یناتک  رفعج  نب  دـمحم  ...رَظتنملا ،» یف  ءاج  ام  رتاوت  یف  حیـضوتلا   » باتک رد  یناکوش  هدرک ،
«. ...نونکملا مهولا   » باتک رد  نمؤملادبع  نب  سابعلاوبا  و  رتاوتملا »

: دسیون یم  هینایب  نایاپ  رد 

زج يدـهم   » هک نومـضم  نیا  هب  یلوعجم  ساسا و  یب  ثیدـح  اب  ار  يدـهم  هب  طوبرم  ثیداحا  هتـساوخ  هک  تسا  نودـلخ  نبا  اهنت 
نبا  » صوـصخ هـب  دـنا ، هدرک  در  ار  وا  راـتفگ  مالـسا ، گرزب  نادنمـشناد  ناـیاوشیپ و  یلو  دـهد ، رارق  داریا  دروـم  تـسین » یـسیع 

.تسا هتفای  راشتنا  برغ  قرش و  رد  لبق  لاس  یس  زا  هک  تسا  هتشون  يا  هژیو  باتک  وا  راتفگ  ّدر  رد  هک  نمؤملادبع »

نآ عومجم  تسا و  نسح »  » و حیحـص »  » ثیداحا رب  لمتـشم  يدهم  ثیداحا  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  زین  ناثدحم  ثیداحا و  ناظفاح 
.دشاب یم  حیحص  و  رتاوتم »  » ًاعطق

ربخ یب  نادان و  دارفا  زج  تسا و  تعامج  تنس و  لها  دیاقع  ءزجو  هدوب  بجاو  یناملـسم ) ره  رب   ) يدهم روهظ  هب  داقتعا  نیاربانب ،
.دننک یمن  راکنا  ار  نآ  راذگ ، تعدب  ای 

ناگدنناوخ رظن  زا  هک  تسا  هلاسر  نیا  ساسح  ياه  تمـسق  همجرت  اه  نیاینانک  رـصتنم  دـمحم  یمالـسا : یهقف  عمجم  هرادا  ریدـم 
(1) .تشذگ مرتحم 

؟ تسیک يدهم  ردپ 

 … يدهم ثیداحا  نودلخ و  نبا 

رد  (2) .تسا هدش  یفرعم  هللادبع »  » يدهم ترضح  ردپ  تنس ، لها  عبانم  زا  یضعب  رد  هک  تسا  مزال  عوضوم  نیا  رکذت  اج  نیا  رد 
یّنس هعیش و  عبانم  رد  هک  یلاح 

718 ص : 

اب نآ  همجرت  تسا و  هدـش  لـقن  ات 155 ، هحفـص 151  زا  گرزب ،» یبالقنا  يدـهم  : » باتک رد  هیناـیب  نیا  یبرع  لـماک  نتم  [ 1 - ] 1
.تسا هدش  هتفرگ  باتک  نیا  زا  یکدنا  تارییغت 

.تسا هدش  يوریپ  عبانم  نیا  زا  زین  هدش  دای  هینایب  رد  [ 2 - ] 2
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رد هک  تسا  نآ  فالتخا  نیا  همشچرس  .تسا  ( مالـسلا هیلع  «) نسح  » ترـضح نآ  ردپ  مان  دناسر  یم  هک  دراد  دوجو  یناوارف  رابخا 
یمسا و همسا  ئطاوی  : »... تسا هدش  لقن  مالسا  ربمایپ  زا  هلمج  نیا  ترضح ، نآ  ياه  یگژیو  نوماریپ  ّتنس  لها  تایاور  زا  یضعب 

.تسا نم  ردپ  مسا  شردپ ، مسا  و  نم ، مسا  يدهم )  ) وا مسا  ینعی ،  (1) «. ...یبأ مسا  هیبأ  مسا 

مالک هب  يوار  فرط  زا  ًاهابتشا  ای  ًادمع  تسا » نم  ردپ  مسا  شردپ  مسا   » ینعی ریخا  هلمج  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  تسد  رد  ینئارق 
.تسا هتشاد  دوجو  تسا » نم  مسا  وا  مسا  : » هلمج طقف  ترضح  نآ  راتفگ  رد  تسا و  هدش  هدوزفا  ربمایپ 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  یعفاش  یجنک  ظفاح 

تقد طبـض و  تردق  ياراد  هک  لبنح ،» نب  دـمحا   » زین  (3) .تسین نآ  رد  ریخا  هلمج  یلو  هدرک ، لـقن  ار  ثیدـح  نیا   (2)« يذِمِْرت »
(4) .تسین اه  نآ  رد  ریخا  هلمج  یلو  هدرک ، لقن  دوخ  دنسم »  » زا اج  دنچ  رد  ار  ثیدح  نیا  هدوب ،

هلمج دنا ، هدرک  لقن  هراب  نیا  رد  تنـس  لها  قوثو  دروم  ناثدحم  ثیدح و  ناظفاح  هک  یتایاور  رثکا  رد  دـنک : یم  هفاضا  یجنک » »
« هدـئاز  » نوچ .دروخ و  یم  مشچ  هب  هلمج  نیا  هدرک ، لـقن  مصاـع »  » زا هدـئاز »  » ماـن هب  یـصخش  هک  یثیدـح  رد  طـقف  .تسین  ریخا 

.درادن يرابتعا  وا  لقن  تسا ، هدرک  یم  هفاضا  ثیدح  هب  دوخ  زا  ییاهزیچ 

یـس و يدـهملا ،» بقانم   » باتک رد  میعنوبا  ظفاحو  تسا  مصاع »  » مان هب  یـصخش  ثیدـح ، نیا  يوار  هک  تسا  نآ  انعم ، نیا  هاوگ 
رد طقف  تسین و  ریخا  هلمج  مادـک  چـیه  رد  دـنا و  هدینـش  مصاع »  » زا ار  نآ  یگمه  هک  هدرب  مان  ار  ثیدـح  نیا  نایوار  زا  رفن  کی 

همه نآ  لباقم  رد  ًاعبط  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  هلمج  نیا  هدئاز »  » لقن

719 ص : 

ص272. ءافلخلا ، خیرات  یطویس ، ثیدح 4282 ; يدهملا ، باتک  محالملا ، نتفلا و  باتک  ص106 ، ج4 ، دواد ، یبا  ننس  [ 1 - ] 1
.تسا تنس  لها  دزن  ربتعم  روهشم و  باتک  شش  زا  یکی  فلؤم  يافوتم 279 ه ،  يذِمِْرت  هروس  نب  یسیع  نب  دمحم  [ 2 - ] 2

یتیب لـهأ  نم  لـجر  برعلا  کـلمی  یتح  ایندـلا  بهذـتال  هلآو : ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  لاـق  تسا : نینچ  ثیدـح  نتم  [ 3 - ] 3
(. ح 2230و2231 يدهملا ،) یف  ءاجام   ) باب 52 ص505 ، ج4 ، يذمرت ، ننس   ) یمسا همسا  ئطاوی 

ص448. ج1 ، لبنح ، دمحا  دنسم  ك.ر :  [ 4 - ] 4
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(1) .تسا رابتعا  دقاف  تایاور ،

يدهم ثیداحا  نودلخ (2) و  نبا 

لوبق دروم  حیحص و  ار  يدهم  ترضح  هب  طوبرم  ثیداحا  ّتنـس ، لها  نادنمـشناد  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  دش ، هظحالم  هک  نانچ 
: دیوگ یم  يو  .تسا  نودلخ » نبا   » هلمج نآ  زا  هک  دنا  هداد  رارق  کیکشت  دروم  ای  هدومن  در  ار  اه  نآ  دنچ ، ینت  اما  دنناد ، یم 

یم روهظ  ربمایپ  نادـناخ  زا  يدرم  ًامتح  نامزلارخآ  رد  هک  تسه  هدوب و  روهـشم  راصعا  نورق و  لوط  رد  ناناملـسم  مامت  ناـیم  رد 
ادیپ ّطلست  یمالسا  ياهروشک  مامت  رب  يو  .دننک  یم  يوریپ  وا  زا  ناناملسم  دزاس ، یم  راکشآ  ار  داد  لدع و  دییأت و  ار  نید  دنک و 

وا مایق  لابند  هب  تسا ، تمایق  مّلـسم  تامدقم  زا  هک  يدعب  ثداوح  لاجد و  روهظ  دوش و  یم  هدیمان  يدهم  صخـش  نیا  .دـنک  یم 
...دناوخ یم  زامن  وا  رس  تشپ  یسیع  دنک و  یم  يرای  ار  وا  لاّجد  لتق  رد  ای  دشک  یم  ار  لاّجد  دیآ و  یم  دورف  یسیع  .دوب  دهاوخ 

رد ار  يدـهم  هب  طوبرم  ثیداحا  یْلعَیوبا  یناربط ، مکاح ، هجام ، نبا  راّزب ، دوادوبا ، يذـمرت ، دـننام : ثیدـح ، ناـیاوشیپ  زا  یهورگ 
، سنأ هریرهوبا ، دوعـسم ، نب  هللادبع  هحلط ، رمع ، نب  هللادبع  سابع ، نبا  یلع ، دننام : هباحـص  زا  یهورگ  زا  لقن  هب  دوخ  ياه  باتک 

.دنا هدروآ  ثراح ، نب  هللادبع  یلاله ، یلع  سایإ ، نب  هّرق  نابوث ، هملس ، ّمُأ  هبیبح ، ّمُأ  يردُخ ، دیعسوبا 

رب حْرَج »  » هک تسا  فورعم  ثیدـح  لها  نادنمـشناد  نایم  رد  .دـننک  هشقاـنم  اـه  نآ  دنـس  رد  ثیداـحا ، نیا  نارکنم  اـسب  هچ  یلو 
مّدقم  (3)« لیدعت »

720 ص : 

دنا هداد  زین  يرگید  تالامتحا  هراب  نیا  رد  ص1316 . ج1 ، يدهملا ، مامإلا  هعوسوم  و  ص231 235 ; رثألا ، بختنم  یفاص ، [ 1 - ] 1
.دش يراددوخ  اه  نآ  لقن  زا  راصتخا  تیاعر  تهج  هک 

 . یبرغم 732 808 ه نودلخ  نب  دمحم  نب  نامحرلادبع  [ 2 - ] 2
زا ثیدح ، کی  ِنایوار  ای  يوار  هک  تسا  نیا  حرج  زا  دوصقم  .تسا  یـسانش  ثیدح  ملع  تاحالطـصا  زا  لیدـعت  حرج و  [ 3 - ] 3

، هدـش حرطم  ملع  نیا  رد  هک  يرگید  تاریبعت  ّولغ و  لها  ثیدـح ، لعاج  وگ ، غورد  لـیبق : زا  یتاریبعت  اـب  ناسانـش  ثیدـح  فرط 
قثوم و لداع ، صخـش  ناونع : هب  يوار  هک  تسا  نیا  لیدعت ، زا  دوصقمو  .دوب  دهاوخ  رابتعا  دقاف  ثیدح  نآ  ًاعبط  هک  دوش  یفرعم 

نادنمـشناد هاگدید  زا  لیدعت  حرج و  ياهرایعم  اه  نیا  هتبلا  .دوب  دهاوخ  لوبق  دروم  وا  ثیدح  ًاعبط  هک  دوش ، یفرعم  اه  نیا  دـننام 
.تسین ناسکی  هعیش  ياهرایعم  اب  اج  همه  هک  دنراد  ییاهرایعم  زین  تنس  لها  نادنمشناد  .تسا  هعیش 
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هدـیقع فارحنا  ای  فعـض  یگظفاح ، مک  تلفغ ، لیبق : زا  یفعـض  هطقن  ثیداحا  نیا  ناـیوار  زا  یـضعب  رد  اـم ، رگا  نیارباـنب  .تسا 
(1)  . ...دوش یم  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  ثیدح  لصا  میتفای ،

هدومن و مالعا  قثومریغ  ار  اه  نآ  زا  یخرب  هتخادرپ و  اه  نآ  نایوار  عضو  یـسررب  ثیداحا و  نیا  زا  يدادـعت  لـقن  هب  هاـگ  نآ  يو 
: دنک یم  هفاضا 

، دیدرک هظحالم  هک  نانچ  دنا و  هدرک  لقن  نامزلارخآ  رد  وا  مایق  يدهم و  هرابرد  ثیدـح  نایاوشیپ  هک  یثیداحا  عومجم  تسا  نیا 
(2) .تسا شودخم  یمک ، رایسب  رادقم  زج  اه  نآ  همه 

 . هجرف یلاعت  هللا  لجع  رظتنم  يدهم  هب  طوبرم  ثیداحا  هرابرد  نودلخ  نبا  هیرظن  هدرشف  هصالخ و  دوب  نیا 

هیاپ یب  ار  نآ  هدرک و  در  نشور  لئالد  اب  ار  يو  نانخس  ینـس ، هعیـش و  زا  معا  ثیدح  ملع  ناصـصختم  رظن و  بحاص  نادنمـشناد 
لقن ار  هنیدم  یمالسا  هاگشناد  داتسا  دابع ،» نسحملادبع  خیـش   » نانخـس هصالخ  هنومن  ناونع  هب  اج  نیا  رد  ام ، یلو   (3) .دنا هتسناد 

: مینک یم 

یم نینچ  نودلخ  نبا  هیرظن  ّدر  رد  ثحب ، نمض  رَظتنملا ،» يدهملا  یف  رثألا  هّنـسلا و  لهأ  هدیقع   » ناونع تحت  یـسنارفنک ، رد  يو 
: دیوگ

هچ تفر ، یم  رامش  هب  شزغل  کی  دوب ، سانـش  ثیدح  یـصخش  فرط  زا  يدهم  ثیداحا  دروم  رد  دیدرت  کش و  زاربا  رگا  فلا . 
«: رکاش دمحا  خیش   » تسا هتفگ  بوخ  هچ  .دنتسین  ثیدح  ملع  رد  صّصخت  لها  هک  یناخرّوم  هب  دسر 

721 ص : 

ص311 312. همدقم ، [ 1 - ] 1
ص322. همدقم ، [ 2 - ] 2

.یقرواپ ص5 6 ، رثألا ، بختنم  ص159 165 ; گرزب ، یبالقنا  يدهم  ص30 49 ; ناهج ، رتسگداد  ك.ر :  [ 3 - ] 3
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رد هک  یلـصف  رد  وا  .تسین  نآ  درم  هک  تسا  هدش  ینادیم  دراو  درادن و  یهاگآ  نآ  هب  هک  تسا  هدرک  لابند  ار  يزیچ  نودلخ  نبا 
هدشن هجوتم  وا  ًالوصا  .تسا  هدش  ینشور  تاهابتشا  بکترم  هدرک و  یبیجع  ییوگ  ناشیرپ  هداد ، صاصتخا  يدهم  هب  دوخ  همدقم 

!؟ تسیچ تسا » مّدقم  لیدعت  رب  حرج  : » هک هلمج  نیا  زا  ناثدحم  دوصقم  هک  تسا 

: هک تسا  هدرک  فارتعا  يدهم  هب  طوبرم  لصف  زاغآ  رد  يو  ب . 

....دنک یم  روهظ  ربمایپ  نادناخ  زا  يدرم  ًامتح  نامزلارخآ  رد  هک  تسه  هدوب و  روهشم  راصعا  نورق و  لوط  رد  ناناملسم  نایم  رد 

، تسه هدوب و  لوبق  دروم  روهشم و  يرما  راصعا  نورق و  لوط  رد  ناناملسم  مامت  نایم  رد  يدهم  مایق  عوضوم  هک  نیا  هب  فارتعا  اب 
رب ناناملسم  همه  هک  نیا  هب  فارتعا  دوجو  اب  يو ، هیرظن  ایآ  دریذپب ؟ نارگید  لثم  ار  روهـشم  هدیقع  نیا  زین  وا  هک  دوبن  حیحـص  ایآ 

تـسرد نودـلخ  نبا  طقف  دـنا و  هدرک  هابتـشا  ناناملـسم  همه  ایآ  تسین ؟ يور  کـت  يور و  جـک  یعون  دـنراد ، هدـیقع  وا  فـالخ 
!؟ تسا هدیمهف 

یلیلد چـیه  اب  ار  نآ  یـسک  تسین  زیاج  تسا و  یبیغ  یلقن و  عوضوم  کی  هکلب  تسین ، يداهتجا  عوضوم  کی  عوضوم  نیا  ًالوصا 
نانآ دنک و  یم  تابثا  ار  ناناملسم  هیرظن  اج  نیا  رد  روبزم  لیلد  دنک و  تابثا  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تنـس  ادخ و  باتک  اب  زج 

.دنتسه صصخت  ياراد  یلقن  عوضوم  نیا  رد 

رکذ هدش ، لقن  هراب  نیا  رد  هک  ار  یثیداحا  اج  نیا  رد  ام  کنیا  : » دـیوگ یم  ثیداحا  نیا  یـسررب  دـقن و  زا  شیپ  نودـلخ  نبا  ج . 
رد وا  مایق  يدـهم و  هرابرد  ثیدـح  ناـیاوشیپ  هک  یثیداـحا  عومجم  تسا  نیا  : » دـیوگ یم  ثیداـحا  لـقن  زا  سپ  (1) و  «. مینک یم 

ناوت ردق  هب  ار  همه  ام  دنا ، هدرک  لقن  يدهم  تایاور  زا  ناثدحم  هچ  نآ  : » دـیوگ یم  رگید  ياج  رد  و  دـنا .» هدرک  لقن  نامزلارخآ 
(2 «. ) میدروآ اج  نیا  رد 

…

هک نانچ  تسا ، هتشاذگ  هتفگان  ار  يدهم  ثیداحا  زا  يرایسب  يو  هک  یلاح  رد 

722 ص : 

ص327.  . 2 ص311 . [ 1 - ] 1
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اب هک  یثیدـح  زا  وا  نینچمه  .ددرگ  یم  نشور  یطویـس »  » فیلأت يدـهملا » رابخأ  یف  يدرولا  فرعلا   » باتک هب  هعجارم  اب  انعم  نیا 
.تسا هدرک  تلفغ  هدش ، لقن  میق » نبا   » فیلأت فینملا » رانملا   » باتک رد  ربتعم  دنس 

هک یلاح  رد  دنک ، یم  لاکـشا  اه  نآ  دنـس  رد  اه  نآ  نایوار  زا  یـضعب  رطاخ  هب  لقن و  ار  ثیداحا  نیا  زا  يدادعت  نودـلخ  نبا  د . 
دنا و هدرک  ثیدح  لقن  اه  نآ  زا  دوخ  حیحص  رد  اه  نآ  زا  یکی  لقادح  ای  ملسم »  » و يراخب »  » هک دنتسه  یناسک  هدش ، دای  نایوار 

.دنا هدرکن  يداریا  اه  نآ  دنس  رد  نادنمشناد 

.درادن دنس  رظن  زا  يداریا  دقن و  چیه  ياج  يدهم  هب  طوبرم  ثیداحا  زا  یمک  دادعت  هک  دنک  یم  فارتعا  نودلخ  نبا  ه . 

نآ دیؤم  زین  ثیداحا  هیقب  تسا و  یفاک  بلطم  تابثا  يارب  تسا ، لوبق  دروم  يو  هتفگ  هب  هک  مک  دادعت  نآ  مییوگب : دـیاب  نیاربانب 
(1) .دوب دهاوخ  دادعت 

تیودهم نایعدم  يدهم و  راظتنا 

زا یهورگ  ای  دـنا ، هدرک  تیودـهم  ياعدا  وجدوس  بلط و  هاج  يدارفا  نامز ، لوط  رد  هک  دـهد  یم  ناشن  مالـسا  خـیرات  هب  یهاگن 
رد یبیغ ، یجنم  کی  روهظ  هب  داقتعا  تیودهم و  عوضوم  هک  دهد  یم  ناشن  رما  نیا  .دنا  هتشادنپ  یم  يدهم  ار  يدارفا  ماوع ، مدرم 

مان نوچ  و  ، (2) تسا هدوب  لوبق  دروم  مّلسم و  يرما  ناناملسم  نایم 

723 ص : 

لاس هرامش 3 ، ق ،  . هدعقلا 1388ه يذ  خروم  هنیدم » یمالسا  هاگـشناد   » هلجم رد  دابع ، نسحملادبع  خیـش  طوسبم  نانخـس  [ 1 - ] 1
ص ج1 ، يدـهملا » مامإلا  هعوسوم  : » زا ار  نآ  ام  و  ص 30 ) نابعش 1391ق ، ، 1 هرامش لاس 1 ، مق ، يداهلا  هلجم   ) هدش رـشتنم  لّوا 

.میدرک لقن   593
.440 ، 254 ، 207 ، 184 ، 138 تاحفـص : رقَـص ، دـمحا  دیـس  قیقحت  نییبلاطلا ، لتاقم  باتک  هب  دوش  عوجر  هنومن  ناونع  هب  [ 2 - ] 2
، هجام نبا  يذمرت ، يراخب ، دننام : تنـس  لها  گرزب  ناثدحم  یبهذ ، هتفگ  هب  هک  م255ه )  ) یفوک ینجاور  يدسا  بوقعی  نب  دابع 

یناسک زا  یکی  .دوب  هدرک  هدامآ  يریـشمش  يدهم ، ترـضح  يرای  يارب  دنا ، هدرک  لقن  ثیدـح  وا  زا  دواد ، یبأ  نبا  همیزخ و  نبا 
وا راـنک  رد  دوـب ، اـنیبان  وا  متفر ، وا  دزن  دـیوگ : یم  زرطم ، اـیرکز  نب  مساـق  ماـن  هب  دوـب ، هدرک  هعجارم  وا  هب  ثیدـح  لـقن  يارب  هک 

ص ج2 ، لادـتعالا ، نازیم  ! ) مگنجب يدـهم  هارمه  نآ  اب  ات  ما  هدرک  هدامآ  ار  نآ  تفگ : تسیک ؟ لام  نیا  متفگ : مدـید ، يریـشمش 
يدـهم و مایق  راظتنا  هلأسم  نامز  نامه  زا  اما  تسا ، هدرک  توف  يرغـص  تبیغ  زاغآ  نراقم  وا  دوش ، یم  هظحـالم  هک  ناـنچ  (. 379

! تسا هدوب  حرطم  مایق  نآ  اب  یهارمه  ترورض 
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هدافتـسا ءوس  عوضوم  نیا  زا  نانآ  هدرک ، یم  قیبطت  هدـش  دای  نایعدـم  زا  یخرب  تاصخـشم  اب  ترـضح  نآ  ياه  هناشن  زا  یخرب  ای 
ای ینادان  يور  زا  سانلا  ماوع  زا  یخرب  نکل  دـنا  هتـشادن  ییاعدا  نانآ  دوخ  اـسب  هچ  اـی  .دـنا  هدومن  دادـملق  يدـهم  ار  دوخ  هدرک و 

هناشن عومجم  رد  هک  نآ  نودب  رگید ، للع  هب  ای  دنا ، هتـشاد  يدهم  روهظ  رد  هک  يا  هلجع  ای  اه  تموکح  يرگدادیب  متـس و  تّدش 
.دنا هدرک  روصت  دوعوم  يدهم  ار  نانآ  هابتشا ، هب  دننک ، تقد  ترضح  ياه 

رواب نیا  رب  هتشادنپ و  يدهم  هدوب ، مالسا  ربمایپ  هینک  مه  مان و  مه  نوچ  ار  هیفنح » نب  دمحم   » ناناملـسم زا  یهورگ  لاثم : ناونع  هب 
(1) .ددرگ یم  ّطلسم  ایند  رب  دوش و  یم  رهاظ  ًادعب  تسا و  بیاغ  تسا و  هدرمن  وا  هک  دنا  هدوب 

مالعا تحلصم  يور  زا  وا  گرم  هکلب  هدرمن ، ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  دنزرف  لیعامسا  هک  دندوب  دقتعم  هیلیعامـسا  هقرف  زا  یهورگ 
(2) .دوش یم  ّطلسم  ایند  رب  دنک و  یم  مایق  تسا و  دوعوم  مئاق »  » نامه دریم و  یمن  وا  تسا و  هدش 

نامز رد  نسح » نب  هللادبع   » رسپ هیکز » سفن   » هب روهشم  دمحم » ، » میتفگ مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  یگدنز  لصف  رد  ًالبق  هک  نانچ 
، عوضوم نیا  يور  هیکت  اب  تسا و  دوعوم  يدهم  نامه  هک  درک  اعدا  شردپ  شمان ، تبسانم  هب  درک و  مایق  یسابع  یقیناود  روصنم 

(3) .دروآ مهارف  وا  يارب  یناراد  فرط 

، دوب هنیدم  نادباع  ناهیقف و  زا  هک  نالجع » نب  دمحم  ، » هیکز سفن  مایق  نایرج  رد 
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درک راضحا  ار  نالجع  نبا  هنیدم  مکاح  نامیلس » نب  رفعج  ، » دش هتشک  دروخ و  تسکـش  دمحم  هک  یتقو  .تساخرب  يو  کمک  هب 
.دننک عطق  ار  شتسد  داد  روتسد  هاگ  نآ  و  يدرک ؟ جورخ  وگ  غورد  نآ  اب  ارچ  تفگ : يو  هب  و 

نب دمحم  ریما ! دنتفگ : دندرک و  وفع  تساوخرد  نالجع  نبا  يارب  نامیلس ، نبرفعج  زا  دنتشاد ، روضح  هک  هنیدم  فارشا  ناهیقف و 
دوعوم يدـهم  نامه  هللادـبع ، نب  دـمحم  هک  تسا  هدرک  لایخ  هدـش و  هبتـشم  وا  يارب  عوضوم  تسا و  هنیدـم  دـباع  هیقف و  نالجع 

(1) .تسا هدمآ  تایاور  رد  هک  تسا 

ِخـساپ رد  مه  وا  دـمآ و  شیپ  دوـب ، هنیدـم  گرزب  ناثدـحم  نادنمـشناد و  زا  هک  زین  رفعج » نـب  هللادـبع   » يارب يراـتفرگ  نـیا  نـیع 
: تفگ هنیدم ، مکاح  تساوخزاب 

.تسا هدش  دای  ام  تایاور  رد  هک  تسا  دوعوم  يدهم  نامه  وا  متشاد  نیقی  هک  مدرک  يراکمه  هللادبع  نب  دمحم  اب  ّتلع  نیا  هب  نم 
بیرف رگید  نیا  زا  دعب  تسین و  يدهم  وا  هک  مدیمهف  دش ، هتشک  هک  یماگنه  متشادن و  عوضوم  نیا  رد  یکـش  چیه  دوب  هدنز  وا  ات 

(2  ) .دروخ مهاوخن  ار  یسک 

دوعوم يدهم  هک  درک  یم  اعدا  هدراذگ و  يدهم  بقل  شیوخ  رـسپ  رب  دوب ، دمحم »  » شرـسپ مان  و  هللادبع »  » شمان هک  زین ، روصنم 
(2)! هیکز سفن  هن  تسا ، نم  دنزرف 

هیلع ) قداص ترضح  هیسووان »  » ًالثم دنا ، هتشاد  داقتعا  نیشیپ  ناماما  زا  یـضعب  تیودهم  هب  اه ، هقرف  زا  یخرب  هک  مینیب  یم  نینچمه 
بیاغ هدنز و  ماما و  يدهم و  ار  مالسلا )

نآ هک  دـندوب  رواـب  نـیا  رب  (3) و  دنتـشاد ( مالـسلا هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  هراـبرد  ار  داـقتعا  نیمه  هیفقاو » ( » 4  ) .دنتـشادنپ یم 
وا تسا و  هدش  ملظ  زا  رپ  هک  نانچ  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  رسارس  دوش و  ّطلسم  ناهج  برغ  قرش و  رب  ات  دریم  یمن  ترـضح 

توف ( مالسلا هیلع  ) يرکسع نسح  ماما  تلحر  زا  سپ  زین  یهورگ  هرخألاب  (4) و  .تسا يدهم  مئاق  نامه 
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(1) .دشاب یم  مئاق »  » ماما نامه  تسا و  بیاغ  هدنز و  وا  دنتفگ : دندرک و  راکنا  ار  ترضح  نآ 

عوضوم وا ، زا  دـعب  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  نامز  رد  تیودـهم  عوضوم  دـهد  یم  ناشن  هک  تسا  ییاه  هنومن  اـه  نیا 
لدع و تیمکاح  مچرپ  دزیتسب و  متس  ملظ و  اب  دنک و  مایق  هک  دنا  هدوب  یصخش  راظتنا  رد  هراومه  مالسا  تما  تسا و  هدوب  یمّلسم 

.دروآ رد  زازتها  هب  ناهج  رد  ار  داد 

لصا راکنا  يارب  يزّوجم  دناوت  یمن  زگره  راودا ، زا  یضعب  رد  تیودهم  عوضوم  زا  نارگیزاب  یخرب  هدافتسا  ءوس  هک  تسا  یهیدب 
هتفرگ رارق  هدافتسا  ءوس  دروم  بلط  تصرفو  رگیزاب  رـصانع  يوس  زا  يرایـسب  قیاقح  خیرات ، لوط  رد  اریز  دشاب ، تیودهم  هلئـسم 

یلو تسا ، هدوبن  مک  ایند  رد  زین  یگتخاس  نایدا  .دـنا  هدوبن  مک  ایند  رد  يونعم ، تاماقم  ریاـس  توبن و  اـی  تیهولا ، نایعدـم  .تسا 
.ددرگ ءایبنا  توبن  ادخ و  دوجو  لصا  رکنم  یسک  هک  دوش  یمن  نیا  لیلد  زگره  اه  نیا 

ثعاب نیا  ایآ  یلو  دور ، یم  راک  هب  يرـشبدض  ياه  هار  رد  هدش و  عقاو  هدافتـسا  ءوس  دروم  ام  نامز  رد  زین  تعنـص  شناد و  ملع و 
!؟ مینک یفن  ار  تعنص  ملع و  لصا  ام  هک  دوش  یم 

نآرق هنیآ  رد  يدهم  تموکح  يامیس 

تروص هب  دوش ، تایئزج  دراو  هک  نیا  نودب  رگید  ياه  هنیمز  زا  يرایـسب  دننام  يدهم  ترـضح  مایق  روهظ و  هنیمز  رد  میرک  نآرق 
نخس نیمز  يور  رد  ناحلاص  ییاهن  لماک و  يزوریپ  و  یناهج ، لدع  تموکح  لیکـشت  زا  ینعی  تسا ; هدرک  ثحب  یلوصا  یلک و 

وا مایق  روهظ و  يدهم و  ترضح  هب  طوبرم  يریسفت ، یثیدح و  كرادم  دانتسا  هب  یمالسا ، نارسفم  ار  تایآ  هنوگ  نیا  .تسا  هتفگ 
.دنا هتسناد 
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تیاعر تهج  دنراد ، يرت  شیب  تحارص  (1)و  .دنا هتسناد  عوضوم  نیا  هب  رظان  ار  اه  نآ  نادنمـشناد  هک  ینآرق  تایآ  عومجم  زا  ام 
: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  هیآ  هس  راصتخا ،

(2) َنوُِحلاّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضرألا  ّنأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدَقلَو  . 1

«. درب دنهاوخ  ثرا  هب  نم  حلاص  ناگدنب  ار  نیمز  ماجنارس ، هک  میا  هتشون  تاروت  زا  سپ  روبز  باتک [  [ رد ام ، »

یلو دشاب ، يروآدای  رکذت و  هیام  هک  تسا  يزیچ  ره  يانعم  هب  لصا  رد  رکذ » : » هک مینک  یم  يروآدای  هیآ  نیا  يانعم  حیـضوت  رد 
روبز زا  لبق  هک  نیا  هنیرق  هب  تسا ، هدیدرگ  ریسفت  تاروت »  » ینعی مالسلا ) هیلع  ) یسوم ترـضح  ینامـسآ  باتک  هب  هدش  دای  هیآ  رد 

.تسا هدش  یفرعم 

َوُه ْنإ  تسا : هدـش  هتفگ  نآرق  هب  ناونع  نیا  نآرق  تایآ  دوخ  رد  هک  اریز  تسا ، دـیجم  نآرق  هب  هراشا  رکذ » ، » يرگید ریـسفت  قبط 
رد نآرق ، رب  هوالع  ام ، دوب : دـهاوخ  نینچ  هیآ  يانعم  هدوب و  رب » هوالع   » ياـنعم هب  دـعب » نم   » هملک نیارباـنب ، ( 3  ) نیَملاْعِلل ٌرْکِذ  ّالإ 

(3) .درب دنهاوخ  ثرا  هب  نم  حلاص  ناگدنب  ار  نیمز  ماجنارس ، هک  میا  هتشون  روبز 

، مینک یم  لقن  هک  يدـعب  هیآ  هیآ و  نیا  هب  هجرف ،  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هب  طوبرم  لـصف  زاـغآ  رد  دـیفم  خیـش  موحرم 
(4) .تسا هدرک  دانتسا 

(6  ) .دننامزلارخآ رد  يدهم  نارای  نامه  حلاص ، ناگدنب  نیا  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  هیآ  نیا  ریسفت  رد 

: دیوگ یم  هدش  دای  ثیدح  لقن  زا  سپ  روبزم ، هیآ  ریسفت  رد  یسربط »  » موحرم نآرق ، هتسجرب  رسفم 
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زج ایند  رمع  زا  رگا  : » دراد تلالد  عوضوم  نیا  رب  دـنا ، هدرک  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  زا  ینـس  هعیـش و  هک  یثیدـح 
زا رپ  ار  ناهج  وا  دزیگنارب و  ارم  نادناخ  زا  حلاص  يدرم  ات  دنادرگ  یم  ینالوط  ردق  نآ  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـنامن ، یقاب  زور  کی 

(1) «. دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  دنک  داد  لدع و 

نیا هک  دـهد  یم  ناـشن  روبز ، تاروـت و  باـتک  رد  نیمز  يور  رد  دـنوادخ  هتـسیاش  ناگدـنب  تموـکح  ییوگـشیپ  هب  نآرق  هراـشا 
.تسا هدش  یم  حرطم  يرگید  زا  سپ  یکی  نیشیپ ، ناربمایپ  ینامسآ  بتک  رد  هک  تسا  رادروخرب  یتیمها  نانچ  زا  عوضوم 

يا هعومجم  تسا و  تاروت )  ) میدق دهع  بتک  ءزج  زورما  هک  دواد » ریمازم   » باتک رد  عوضوم  نیا  نیع  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج 
رد هلمج  زا  .دروخ  یم  مشچ  هب  نوگانوگ  ياهریبعت  هب  تسا ، مالـسلا ) هیلع  ) ربمایپ دواد  ياهزردـنا  اـه و  شیاـین  اـه و  تاـجانم  زا 

: میناوخ یم   37 رومزم

هک دوش  یم  تسین  ریرـش  هک  تسا  كدنا  لاح  و  دش ، دنهاوخ  نیمز  ثراو  دنوادخ ، هب  ِنالکوتم  اما  دنوش ، یم  عطقنم  ناریرـش  »...
«. دش دنهاوخ  ذذلتم  یتمالس  ترثک  زا  هدش  نیمز  ثراو  ناعضاوتم  اما  دوب ، دهاوخ  ادیپان  ییامن  راسفتسا  ار  شناکم  دنچره 

: میناوخ یم  نینچ  رومزم  نامه  رد  نینچمه 

(2) «. دش دنهاوخ  عطقنم  يو  نانوعلم  اما  دش ، دنهاوخ  نیمز  ثراو  دنوادخناکربتم  »...

(3) .َنیثِراْولا ُمُهَلَعَْجنَو  ًهّمئأ  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرألا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیّذلا  یَلَع  ّنُمَن  ْنأ  ُدیُرنَو  . 2

728 ص : 

ص67. باتک ، نامه  یسربط ، [ 1 - ] 1
، ندنل پاچ  یتیَسُس ، لَْبَیب  ِنیاف  شِتِِرب  هب  روهشم  عمجم  روتسد  هب  یّـسِِکا  سیّـسق  ِنلِک  مَْیلِو  طسوت  یـسراف  همجرت  تاروت ، [ 2 - ] 2
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.5 صصق : [ 3 - ] 3
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«. میهد رارق  نیمز  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  نانآ  میهن و  تنم  نیمز  نافعضتسم  رب  میهاوخ  یم  ام  «و 

مدرم  [ شیارگ تشگزاب و  ییوگـشیپ  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤم ریما  میدرک ، لقن  هعیـش » عبانم  رد  يدـهم   » شخب رد  هک  ناـنچ 
(1) .دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  یحو ، نادناخ  يوس  هب  ناهج  ]

اه و يراتفرگ  حرـش  يزور  دـیوگ : یم  وا  .درک  مایق  یـسابع  تفالخ  دـضرب  نومأم  نامز  رد  ناـیولع ، زا  یکی  رفعج ،» نب  دـمحم  »
یَلَع ّنُمَن  ْنأ  ُدـیُرن  َو  هیآ : لیوأت  ات  نک  ربص  تفگ : وا  .مدرک  لقن  سنا  نب  کلام  يارب  میتسه ، ور  هب  ور  اه  نآ  اب  هک  ار  ییاهراشف 

(2) .ددرگ راکشآ  ...نیّذلا 

ُمُهَنید ْمَُهل  ّنَنِّکَُمَیل  ْمِِهْلبَق َو  ْنِم  َنیذـّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  ِضْرألا  ِیف  ْمُهّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  ْمُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیذـّلا  ُهّللا  َدَـعَو  . 3
(3) ....ًاْئیَش ِیب  َنوُکِرُْشیال  ینَنوُُدبْعَی  ًاْنمَأ  ْمِِهفوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهَّنلِدَُبَیل  ْمَُهل َو  یضَتْرا  يِّذلا 

نیمز يور  هفیلخ  ار  نانآ  ًامتح  هک  تسا  هداد  هدعو  دـنا ، هداد  ماجنا  حـلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  دـنوادخ  »
رارقتـسا هدیدنـسپ  ناـنآ  يارب  دوخ  هک  ار  ینییآ  نید و  و  دیـشخب ; نیمز  يور  تفـالخ  ار  ناینیـشیپ  هک  هنوگ  ناـمه  درک ، دـهاوخ 

نم يارب  ار  يزیچ  دنتـسرپ و  یم  ارم  هک [ نانچنآ  [ تخاس دـهاوخ  لّدـبم  شمارآ  ینمیا و  هب  ار  نانآ  سرت  میب و  دیـشخب و  دـهاوخ 
«. ...دنهد یمن  رارق  کیرش 

: دیوگ یم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  یسربط »  » موحرم

ترضح زا  یشاّیع »  » .تسا هدش  لزان  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دمحم لآ  يدهم  هرابرد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  تیاور  ربمایپ  نادناخ  زا 
ربمایپ نادناخ  ام  نایعیـش  نانآ  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : دـناوخ و  ار  هیآ  نیا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع 

.دنتسه

729 ص : 

.205 تمکح ص29 ، ج19 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  [ 1 - ] 1
ص359. باتک ، نامه  جرفلاوبا ، [ 2 - ] 2

.55 رون : [ 3 - ] 3
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هک تسا  یـسک  نامه  وا  .تسا  تما  نیا  يدـهم  وا  دـناسر و  یم  ماجنا  هب  ام  زا  يدرم  تسد  هب  ناـنآ  قح  رد  ار  راـک  نیا  دـنوادخ 
: دومرف وا  هرابرد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ

ناهج مکاح  نم  نادناخ  زا  يدرم  ات  دنادرگ  یم  ینالوط  ردـق  نآ  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـنامن ، یقاب  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  »
«. دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  دزاس  یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  وا  تسا ، دمحم )  ) نم مسا  وا  مسا  .ددرگ 

(1) .تسا هدش  تیاور  زین  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  و  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  روبزم  هیآ  ریسفت  رد  انعم  نیا  دیازفا : یم  یسربط » »

تبیغ نارود  رد  ماما  دوجو  دیاوف 

نآ نوماریپ  اـه  شـسرپ  نیرت  عیاـش  زا  یکی  هب  هک  تسا  بساـنم  دیـسر ، اـج  نیا  هب  يدـهم  ترـضح  نوماریپ  اـم  ثحب  هک  کـنیا 
تبیغ نارود  رد  ماما  یگدنز  رگید : ریبعت  هب  تسیچ ؟ تبیغ  رصع  رد  ماما  دوجو  هدیاف  هک : تسا  نیا  نآ  و  مییوگ ، خساپ  ترـضح 
مدرم يارب  یمومع  رثا  هچ  وا  سدقم  دوجو  نیاربانب  .اوشیپ  کی  شقن  رد  یعامتجا  یگدنز  کی  هن  تسا  یـصوصخ  یگدنز  کی 

؟ دنربب وا  زا  دنناوت  یم  يا  هرهب  عون  هچ  مدرم  دشاب و  هتشاد  دناوت  یم 

جاوما ای  یئرمان  حور  کی  هب  ترـضح  نآ  دوجو  هک  تسین  انعم  نیا  هب  زگره  ماما ، ندوب  بیاـغ  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا 
نآ ینالوط  يرمع  اب  اهتنم  دراد ، یجراخ  ینیع و  یعیبط  یگدنز  کی  يو  هکلب  تسا ! هدش  لیدبت  اه  نیا  لاثما  ییایؤر و  ادـیپان و 

قرف .سانشان و  تروص  هب  یلو  دنک ، یم  یگدنز  فلتخم  طاقن  رد  دراد و  دمآ  تفر و  اه  هعماج  لد  رد  مدرم و  نایم  رد  ترضح 
.دوب دهاوخ  تبیغ  ود  مئاق  يارب  دومرف : یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ( 2 «. ) سانشان  » و یئرمان »  » نیب تسا  رایسب 

730 ص : 

ص250. گرزب ، یبالقنا  يدهم  رصان ، مراکم ، هللا ) تیآ   . ) 2 ص152 . ج7 ، نایبلا ، عمجم  [ 1 - ] 1
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رد ترـضح  نآ  روضح   (1) .دـننیب یمن  ار  وا  مدرم  یلو  دـنیب ، یم  ار  مدرم  دوـش و  یم  رـضاح  جـح  مـسارم  رد  ود ، نآ  زا  یکی  رد 
ینعی دنـسانش  یمن  ار  وا  هک  تسا  نیا  دننیب ، یمن  ار  وا  مدرم  هک  نیا  زا  دوصقم  ایوگ  .تسا  وا  یعیبط  یگدنز  رب  هاوگ  جح ، مسوم 

.دننیب یمن  نارگید  ندید  لثم  ار  وا 

تایاور زا  هکلب  تسا ، هدـشن  حرطم  اـم  رـصع  رد  اـهنت  هتـشادن و  یگزاـت  لاؤس  نیا  هک  مینک  يروآداـی  هدـش  داـی  لاؤس  خـساپ  رد 
مالـسا و ربمایپ  هک  یماگنه  هدوب و  حرطم  لاؤس  نیا  زین  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  دلوت  زا  شیپ  یتح  هک  دـیآ  یم  رب  یمالـسا 
دندش و یم  ور  هب  ور  یلاؤس  نینچ  اب  دندروآ ، یم  نایم  هب  نخس  ترضح  نآ  ینالوط  تبیغ  يدهم و  زا  ( مالسلا مهیلع  ) نیشیپ همئا 

.دنتفگ یم  خساپ  نآ  هب 

: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  راصتخا  هب  ار  راثآ  نیا  زا  یخرب  کنیا 

ناهنپ دیشروخ  . 1

هب دـنگوس  یلب ، دوـمرف : درب ؟ یم  يا  هدـیافمئاق  دوـجو  زا  تبیغ ، ناـمز  رد  هعیـش  اـیآ  هک  شـسرپ  نـیا  خـساپ  رد  مالـسا  ربماـیپ  .أ 
هنوگ نامه  دـنریگ ، یم  هرهب  شتیالو  رون  زا  دـنرب و  یم  عفن  وا  زا  شتبیغ  نارود  رد  تخیگنا ، رب  يربماـیپ  هب  ارم  هک  يراـگدرورپ 

(2) .دننک یم  هدافتسا  اهربا  تشپ  رد  نتفرگ  رارق  ماگنه  هب  دیشروخ  زا  هک 

زا یلاخ  هاگ  چـیه  نیمز  زیخاتـسر ، زور  اـت  هدـیرفآ  ار  مدآ  ترـضح  دـنوادخ  هک  يزور  زا  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  .ب 
.دوش یمن  شیاتس  ادخ  دشابن ، ادخ  تجح  رگا  و  ناهنپ ، بیاغ و  ای  راکشآ و  رهاظ و  تجح  ای  دوب ، دهاوخن  هدوبن و  تجح 

یم هدافتسا  ربا  تشپ  دیشروخ  زا  هک  نانچنآ  دومرف : ترضح  دننک ؟ یم  هدافتسا  ناهنپ  بیاغ و  ماما  زا  هنوگچ  مدرم  دیـسرپ : يوار 
(3) .دننک

.تسا هدرک  هیکت  انعم  نیا  يور  زین  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  دوخ  .ج 

731 ص : 
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قاحـسا لیوحت  ناـمثع  نب  دـمحم  طـسوتو  دومرف  رداـص  بوقعی » نب  قاحـسا   » تـالاؤس هب  خـساپ  رد  ترـضح  نآ  هک  یعیقوت  رد 
اهربا تشپ  رد  هک  یماـگنه  دیـشروخ ، زا  تساـه  نآ  هدافتـسا  نوچمه  نم  زا  مدرم  هدافتـسا  یگنوگچ  اـما  تشون : نینچ  دـیدرگ ،

(1) .دوش یم  ناهنپ 

: تسا یناشفا  رون  عون  ود  ياراد  دیشروخ  هک : مینک  يروآدای  دیاب  هیبشت  نیا  حیضوت  رد 

، میقتسم راکشآ و  یناشفا  رون  . 1

.میقتسمریغ یناشفا  رون  . 2

رون تام ، هشیـش  کی  دـننامه  اهربا  میقتـسمریغ ، شبات  رد  یلو  دوش ، یم  هدـید  یبوخ  هب  دیـشروخ  هعـشا  راکـشآ ، یناشفا  رون  رد 
تسین ینامز  صوصخم  ...و ، تادوجوم  ومن  دشر و  رد  دیشروخ  شخبتایح  راثآ  اما  دنک ، یم  شخپ  هتفرگ و  ار  دیشروخ  میقتـسم 

دیلوت ناهایگ ، دشر  شیور و  امرگ ، دیلوت  دننام : راثآ  نیا  زا  يرایـسب  هکلب  دبات ، یم  تعیبط  تایح و  هنهپ  رب  ًامیقتـسم  نآ  رون  هک 
تام رون  شبات  ناـمز  رد  اـه  لـگ  نتفکـش  اـه و  هفوکـش  ندـیدنخ  ناـتخرد ، نتـسشن  راـب  هب  تاـیح ، تکرح و  يارب  مزـال  يژرنا 
راثآ ياراد  تسا ، ناهنپ  تبیغ  ياهربا  تشپ  رد  هک  مه  یماگنه  ماما ، دوجو  يونعم  هعـشا  .دراد  دوجو  زین  اهربا  تشپ  زا  دیـشروخ 

.دزاس یم  راکشآ  ار  وا  يدوجو  هفسلف  میقتسم ، يربهر  تیبرت و  میلعت و  سالک  ندش  فقوتم  دوجو  اب  هک  تسا  ینوگانوگ 

ناهج ناج  . 2

، ماما یمالسا ، شنیب  رد  دنا ، هدرک  هئارا  نادنمشناد  هک  یلئالد  ساسا  رب  و  هدش ، دراو  تماما  عوضوم  رد  هک  یناوارف  ثیداحا  قبط 
ملاع و نیب  ضیف » هطساو   » یتسه و ناهج  يزکرم  هتسه  دوجو ، ملاع  بلق  ماما  .دراد  یگتسب  وا  دوجو  هب  ناهج  تسا و  ناهج  ناج 

وا تبیغ  روضح و  تهج  نیا  زا  تسا و  ملاع  راگدیرفآ 

732 ص : 
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هیلع ) قداص ماما  هک  نانچ  .دزیر  یم  ورف  مه  رد  یتسه  ناهج  دـشابن ، ناـهج  رد  سانـشان  تروص  هب  ول  وا و  رگا  .درادـن و  یتواـفت 
(1) .درب یم  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  دوخ  نانکاس  دنامب ، ماما  دوجو  نودب  نیمز  رگا  دومرف : مالسلا )

هک تسام  دوجو  وترپ  رد  .دراد  یم  هگن  وا  نذا  هب  زج  یشاپورف  زا  ار  نامسآ  دنوادخ  هک  تسام  دوجو  وترپ  رد  دومرف : مراهچ  ماما 
شزرل زا  ار  نیمز  دنوادخ 

ناراب دنوادخ  هک  تسام  هطساو  هب  .دراد  یم  هگن  شنانکاس ، شمارآ  بلس  و 

ار نیمز  ياه  تمعن  تاکرب و  دنارتسگ و  یم  ار  دوخ  تمحر  دنک و  یم  لزان 

(2) .درب یم  ورف  ار  دوخ  لها  نیمز  دوبن ، تسا  نیمز  رد  هک  ام  زا  سک  نآ  رگا  .دروآ و  یم  نوریب 

ادخ نییآ  زا  يرادساپ  . 3

: دیوگ یم  نامز  رصع و  ره  رد  یهلا  ناربهر  دوجو  موزل  دروم  رد  دوخ  نانخس  زا  یکی  رد  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤم ریما 

هاوخ دـشاب و  راکـشآ  رهاظ و  هاوخ  دـنام ، یمن  یلاخ  لیلد ، تجح و  اـب  يا  هدـننک  ماـیق  زا  نیمز  يور  زگره  تسا ، نینچ  ایادـخ  »
(3) «. ...دیارگن یشومارف  هب  دورن و  نیب  زا  یهلا  نشور  دانسا  لئالد و  ات  ناهنپ ، كانمیب و 

، ینامسآ میلاعت  يوس  هب  نایوج  هدسفم  تسد  ندش  زارد  یبهذم و  لئاسم  هب  یصخش  راکفا  اه و  هقیلس  شزیمآ  نامز و  تشذگ  اب 
.ددرگ یم  شخبنایز  تارییغت  شوختسد  نید  دور و  یم  تسد  زا  یهلا  نیناوق  زا  يا  هراپ  تلاصا 

733 ص : 

ص201 210. ج1 ، نیدلا ، لامک  قودص ، ك.رو :  ص179  ج1 ، باتک ، نامه  ینیلک ،  ) تخاسل مامإ  ریغب  ضرألا  تیقب  ول  [ 1 - ] 1
، نیطمسلا دئارف  یناسارخ ، ینیوج  ح22 ; باب 21 ، ص207 ، نیدلا ، لامک  قودص ، سلجم 35 ; ص112 ، یلامأ ، قودص ، [ 2 - ] 2

ص45 46.
جهن حرـش   ) هتانّیب هللا و  جـجح  لطبت  ّالئل  ًارومغم  ًافئاخ  وأ  ًاروهـشم  ًارهاظ  اّمإ  هجحب  هّلل  مئاق  نم  ضرـألا  ولختـال  یلب  ّمهّللا  [ 3 - ] 3

(. ص264 مزراوخ ، بطخا  بقانملا ، ص347 ; تمکح 143 ، ج18 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ،
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کی هلیـسوهب  هتـشر  نیا  دـیاب  دوش ، هتفرگ  تافارخ  اـهرییغت و  تاـفیرحت و  يولج  ددرگ و  ظـفح  یهلا  نییآ  تلاـصا  هک  نآ  يارب 
هگن نآ  رد  ار  هسسؤم  نآ  مهم  دانـسا  هک  دراد  دوجو  يریذپان » بیـسآ  قودنـص  ، » مهم هسـسؤم  ره  رد  .دبای  همادا  موصعم  ياوشیپ 

قودنـص زین  شدـنلب  حور  ماما و  هنیـس  .دـنامب  ظوفحم  اه  نیا  لاثما  يزوس و  شتآ  رطخ  اـی  نادزد  دربتـسد  زا  اـت  دـننک  یم  يراد 
يراد هاگن  دوخ  رد  ار  میلاعت  نیا  ینامسآ  ياه  یگژیو  نیتسخن و  ياه  تلاصا  همه  ات  تسا  یهلا  نییآ  دانسا  ظفح  ریذپان  بیـسآ 

(1) .دنک

نیمز هب  مالسلا ) هیلع  ) یسیع ترضح  لوزن  زا  یکاح  ثیداحا  لقن  زا  سپ  يراخب » حیحص   » حرـش رد  ینالقـسع » رجح  نبا   » ظفاح
: دسیون یم  ترضح  نآ  هب  وا  يادتقا  هجرف و  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  ماگنه 

، دناوخ یم  زامن  وا  رـس  تشپ  دنک و  یم  ادـتقا  تّما  نیا  زا  يدرم  هب  تمایق ، کیدزن  نامزلارخآ و  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع هک  نیا 
ادخ يارب  راکشآ ، نیهارب  لئالد و  اب  هک  تجح  دوجو  زا  زگره  نیمز  هک : تسا  یمالسا  نادنمشناد  نایم  رد  حیحص  هیرظن  رب  لیلد 

(2) .دنام یمن  یلاخ  دنک ، یم  مایق 

یشخب دیما  . 4

نمـشد تـالمح  ربارب  رد  هاپـس ، مچرپ  هک  تسا  رما  نیا  فوطعم  راکادـف  هدـبز و  نازابرـس  شـشوک  ماـمت  دربـن ، ياـه  نادـیم  رد 
، مچرپ ندوب  رارقرب  هک  ارچ  دنزاس ، نوگنرس  ار  اه  نآ  مچرپ  دنشوک  یم  ًامئاد  نمـشد  نازابرـس  ًالباقتم  دشاب و  زازتها  رد  نانچمه 

.تسا اه  نآ  رمتسم  ششوک  شالت و  نازابرس و  یمرگلد  هیام 

نازابرس قورع  رد  یترارحرپ  مرگ و  نوخ  دشاب  تکاس  شوماخ و  ًارهاظ  دنچره  یهدنامرف  ّرقم  رد  رگـشل  هدنامرف  دوجو  نینچمه 
! زازتها رد  ناممچرپ  تسا و  هدنز  ام  هدنامرف  هک  دراد  یم  او  رت  شیب  شالت  هب  ار  اه  نآ  دروآ و  یم  رد  شدرگ  هب 
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دزاب یم  ار  دوخ  هیحور  هبترم  کی  هداعلا ، قوف  ییآراک  اب  میظع  رگشل  کی  دوش ، شخپ  هاپـس  نایم  رد  هدنامرف  لتق  ربخ  هاگره  اّما 
.ددرگ یم  یشالتم  و 

تایح و هیام  دـشاب ، يرامیب  رتسب  رد  ًاضرف  ای  رفـس  رد  ًـالثم  دـنچره  تسا ، هدـنز  هک  ماداـم  رگـشل ، کـی  اـی  تیعمج  کـی  سیئر 
.دشاپ یم  همه  رس  رب  ار  يدیمون  سأی و  رابغو  درگ  وا  نتفر  تسد  زا  ربخ  ندینش  یلو  تساه ، نآ  شمارآ  مظن و  تکرح و 

رثا و  دناد ، یمن  اهنت  ار  دوخ  اما  دنیب ، یمن  دوخ  نایم  رد  ار  وا  دنچره  دراد ، هدـنز  ماما  دوجو  هب  هک  يا  هدـیقع  قبط  هعیـش  تیعمج 
گرزب مایق  نآ  يارب  یگدامآ  يزاسدوخ و  هب  دارفا  نتخاس  راداو  اه و  لد  رد  دیما  غارچ  نتـشاد  هگن  نشور  رد  هدـیقع  نیا  یناور 

(1) .تسا كرد  لباق  ًالماک  یناهج ،

: دیوگ یم  يوسنارف  رادمان  قرشتسم  و  هسنارف )  ) نبروس هاگشناد  رد  هفسلف  داتسا  نبرک » يرناه   » روسفورپ

روط هب  تسا و  هتـشاد  هگن  هشیمه  يارب  قلخ ، ادخ و  نایم  ار  یهلا  تیاده  هطبار  هک  تسا  یبهذم  اهنت  عّیـشت  بهذم  نم  هدیقع  هب  »
.دراد یم  اجرب  اپ  هدنز و  ار  تیالو  هتسویپ ، رمتسم و 

توبن هب  نآ  زا  سپ  هدرک و  متخ  میلک  ترـضح  رد  یناـسنا ، ملاـع  ادـخ و  ناـیم  یعقاو  تسا  يا  هطبار  هک  ار  تّوبن  دوهی ، بهذـم 
ترضح رد  نایحیسم  نینچمه  .دنک  یم  عطق  ار  روبزم  هطبار  هدومنن و  ناعذا  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دمحم ترضح  حیسم و  ترـضح 

، ناشیا رد  تّوبن  متخ  اب  هدرک و  فقوت  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم ترضح  رد  زین  ناناملسم  زا  تنس  لها  .دنا  هدش  فقوتم  حیـسم 
هیلع هللا  یلـص  ) دّمحم ترـضح  اب  ار  تّوبن »  » هک تسا  عّیـشت  بهذم  اهنت  .دـنناد  یمن  دوجوم  قولخم ، قلاخ و  نایم  يا  هطبار  رگید 
یم هدنز  هشیمه  يارب  ترضح و  نآ  زا  دعب  دشاب ، یم  لیمکت  تیاده و  هطبار  نامه  هک  ار  تیالو »  » یلو دناد ، یم  هدش  متخ  ( هلآو

نایاپ  (2) «. دناد
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