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ناتساد بلاق  رد  تنس  لها  نابز  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  تلیضف  تبحم : ياه  هبیتک 

: هدنسیون

یقاحسا نیسح 

: یپاچ رشان 

رعشم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ناتساد بلاق  رد  تنس  لها  نابز  زا  مالسلامهیلع  تیبلها  ياهتلیضف  تبحم : 8ياههبیتک 

باتک 8تاصخشم 

8هراشا

نخس 9هدیپس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تسخن  16موصعم 

16هراشا

24تفایض

تفوطع تمحر و  28ربمایپ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  مود  32موصعم 

32هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  40ِنوراه 

قدنخ راوس  44کت 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  موس  50موصعم 

50هراشا

رثوک 58میمش 

دنوادخ 62هیده 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  مراهچ  65موصعم 

65هراشا

اناوت 71يرونخس 

يزاون 75نامهیم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مجنپ  78موصعم 

78هراشا
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توکلم ات  زاورپ  قشع و  86زامن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  دنخبل  کشا و  90هیام 

مالسلا هیلع  نیدباعلانیز  ماما  مشش  94موصعم 

94هراشا

100ینتورف

دوسالارجح 104هلان 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  متفه  112موصعم 

112هراشا

شناد 119دیشروخ 

يزادناریت رد  123یتسدهریچ 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  متشه  131موصعم 

131هراشا

نیرفن اعد و  141تباجتسا 

هرابود 146يّدلوت 

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  مهن  149موصعم 

149هراشا

ماما 156یشیدناتبقاع 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  يراوگرزب  159تمارک و 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  مهد  162موصعم 

162هراشا

دیواج هشیمه  170راگدای 

حدم زا  173رتارف 

مالسلا هیلع  یقتدمحم  ماما  مهدزای  176موصعم 

176هراشا
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ینامسآ 183ملع 

نابرهم 187يومع 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  مهدزاود  190موصعم 

190هراشا

بش رد  195ياهراتس 

تالکشم 199لالح 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مهدزیس  202موصعم 

202هراشا

اهلد 209بوبحم 

ماما 212يدنمشوه 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  مهدراهچ  216موصعم 

216هراشا

مالسلا مهیلع  تیب  لها  زا  225يدهم 

مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  228يادتقا 

عبانم 231تسرهف 

زکرم 237هرابرد 
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ناتساد بلاق  رد  تنس  لها  نابز  زا  مالسلامهیلع  تیبلها  ياهتلیضف  تبحم : ياههبیتک 

باتک تاصخشم 

 - 1341 نیسحدیس ، یقاحسا ، هسانشرس : 
؛ یقاحسا نیسح  فیلات  ناتساد / بلاق  رد  تنس  لها  نابز  زا  مالسلامهیلع  تیبلها  ياهتلیضف  تبحم : ياههبیتک  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

[. ترایز جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  يارب  ]
.1388 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

240 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
:1-173-540-964-978 لایر  17000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  240 ؛  - 235 ص . همانباتک : تشاددای : 

لیاضف توبن --  نادناخ  عوضوم : 
تنس لها  ثیداحا  لیاضف --  توبن --  نادناخ  عوضوم : 

ناتساد -- توبن نادناخ  عوضوم : 
ترایز جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  هدوزفا :  هسانش 

54ك2 1388 فلا /BP25 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/931 ییوید :  يدنب  هدر 

1617394 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
1 ص :

هراشا
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7 ص :

نخس هدیپس 

هدش ناوارف  دـیکأت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  تبحم  تّدوم و  رب  ینـس - هچ  هعیـش و  هچ  یمالـسا - تایاور  دـیجم و  نآرق  رد 
ياهتلیـضف ياراد  هک  ور  نآ  زا  هکلب  دـنناشیا ؛ لـسن  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هّیرذ  ناـنآ  هک  تهج  نآ  زا  طـقف  هن  هتبلا  تـسا .

. دنالامج لامک و  ِتافص  ِعماج  رامشیب و 
. دهدیم قوس  یبوخ  هب  ار  اهناسنا  نابوخ ، هب  ّتبحم  تسا و  لاعتم  يادخ  هب  تدارا  راهظا  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  یتسود 

، ياهژیو دارفا  هب  اهنت  دریگیمنرب و  رد  ار  ناشیا  یببس  یبسن و  ناگتـسباو  همه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  هک  مینادب  دیاب  هتبلا 
. ددرگیم قالطا 

: دیوگیم روظنم  نبا  هک  هنوگ  نآ  فرع ، تغل و  رد 
(1) دنکیم ». عمج  نید  ای  بسن  هب  ار  نانآ  هک  دنتسه  یناسک  ناسنا و  هب  مدرم  نیرتکیدزن  ناسنا ، لها  »

، كاپ هّیرذ  رگید  ابع و  لآ  نت  جنپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیبلها  زا  روظنم  تسا ، هدمآ  تایاور  دیجم و  نآرق  رد  هچنآ  ساسا  رب 
ماما نادنزرف  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  ماما  ُهن  نآ  ینعی 

28 صص 27 - ج 11 ، برعلا ، ناسل  - 1
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8 ص :
ربمایپ رب  ًاریِهْطَت » ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  : » هیآ هک  یماگنه  دیوگیم : هملسّما  دنا . مالسلا  هیلع  نیسح 

(1) دننم ». تیب  لها  نانیا ، : » دندومرف هدرک و  راضحا  ار  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، دش ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
: دنکیم لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  نارسمه  زا  یکی  هشیاع ، زا  مه  ملسم » »

نب نسح  دوب . هایـس  يوم  زا  هدش  هتفاب  ياهچراپ  وا  شود  رب  هک  یلاح  رد  دش ؛ جراخ  لزنم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  حبـص ، ماگنه  »
همطاف سپس  دومن ؛ لخاد  زین  ار  وا  دش ، دراو  مالسلا  هیلع  نیـسح  هاگنآ  دومن ؛ اسک  نآ  لخاد  ار  وا  دش ، دراو  وا  رب  مالـسلا  امهیلع  یلع 

: دناوخ ار  هیآ  نیا  هاگ  نآ  درک ؛ لخاد  زین  ار  وا  دش ، دراو  مالسلا  هیلع  یلع  سپس  درک ، نامهیم  زین  ار  وا  دمآ ، مالسلا  اهیلع 
(2) ًاریِهْطَت »» ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  »

: دیوگیم وا  تسا ؛ یندینش  لبنح  نب  دمحا  نخس  نینچمه 
؛ تساوخ ار  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ترضح ، نآ  دش ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هلهابم  هیآ  هک  یماگنه  »

(3) دنتسه ». نم  تیبلها  نانیا  ایادخ ! راب  درک : ضرع  هاگ  نآ 

63 ج 7 ، يربکلا ، ننسلا  ص 158 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  - 1

ح 2424 ص 1883 ، ج 4 ، ملسم ، حیحص  - 2

ص 185 ج 1 ، دمحا ، دنسم  - 3
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9 ص :
: دیامرفیم هک  اجنآ  تسا ؛ هدش  دیکأت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  رب  مه  دیجم  نآرق  رد 

(1) یبْرُْقلا » ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  »
روظنم منادـنواشیوخ  ّقح  رد  ارم  ّتبحم  تّدوم و  هک  مهاوخیمن  نیا  زج  تلاـسر  دزم  رجا و  امـش  زا  نم  وـگب  تتما  هب  اـم ، لوـسر  يا   ؛

. دیراد
: دیوگیم سابع  نبا  زا  لقن  هب  هیآ ، نیا  ریسفت  رد  یطویس 

تّدوم هک  دننایک  وت  نادنواشیوخ  ادخ ، لوسر  يا  دندرک : ضرع  هباحـص  دش ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هیآ  نیا  هک  یماگنه  »
: دومرف ترضح  تسا ؟ بجاو  ام  رب  نانآ 

(2) وا ». نادنزرف  ود  همطاف و  یلع و 
هللا یلص  مالسا  ربمایپ  زا  لقن  هب  نانآ  دننادیم . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  یتسود  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  مه  تنـس  لها 

: دومرف ناشیا  هک  دنیوگیم  هلآ  هیلع و 
یّبحل (3) یتیب  لهأ  اّوبحأ  هَّللا و  ّبحل  ینّوبحأ  ۀمعن و  نم  مکوذغی  امل  هَّللا  اّوبحأ  »

تسود ادخ  یتسود  تهج  هب  زین  ارم  دهدیم و  يزور  امش  هب  شیاهتمعن  زا  هک  يور  نآ  زا  دیرادب . تسود  ار  ادخ   ؛

23 يروش : - 1

ص 7 ج 6 ، روثنملا ، ّرد  - 2

ح 225 ، 100 صص 101 - ج 5 ، يراخب ، حیحص  - 3
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10 ص :
.« دیرادب تسود  نم  یتسود  تهج  هب  ار  متیب  لها  دیرادب و 
تسادخ ّبح  ادخ ، نادرم  ّبح  تسادج  اهتبحم  زا  ّتبحم  نیا 

دراو مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مدـید  هک  مدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  رد  دـیوگیم : مقرا  نب  دـیز  رگید ، یتیاور  رد 
دراو نانآ  رس  تشپ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  دندوب و  نیسح  نسح و  شدنزرف  ود  وا ، اب  هک  یلاح  رد  دش ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هرجح 

: دومرف تسیرگن و  نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش .
ینَضَْغبَأ (1)؛ ْدَقَف  ْمُهَضَْغبَأ  ْنَم  َو  ینَّبَحَأ  ْدَقَف  ِءالُؤه  َّبَحَأ  ْنَم  »

.« تسا هتشاد  نمشد  ارم  درادب ، نمشد  ار  نانیا  سک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  درادب ، تسود  ار  نانیا  سک  ره 
، دـشاب رتدـنمورین  رتفرژ و  رتصلاخ ، ام  تبحم  هچ  ره  تسا و  بوبحم  ّبحم و  يزاـس  ناـسمه  تبحم ، قشع و  ياـهیگژیو  زا  يرآ ،

. دنایشزرا ياهوگلا  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  مه  تنس  لها  يارب  یتح  ور ، نیا  زا  تسا ، رتیمتح  زین  نآ  ییاشگهرگ 
هدوب رتبوبحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  نانز ، زا  صخش  نیمادک  دندیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  رـسمه  هشیاع  زا 

: تفگ نادرم ؟ زا  دندیسرپ : همطاف . تفگ : تسا ؟
نوتم رد  مه  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هرابرد   (2) شرسمه .

ص 154 بلاطیبا ،» نب  یلع  نب  نیسح   » ج 14 قشمد ، خیرات  - 1

ح 3874 ص 701 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  - 2
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11 ص :
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  تنس  لها  ییاور 

امُهُّبُِحی (1)؛ ْنَم  َّبِحَأ  َو  امُهَّبِحَأَف  َّمُهّللا  امُهُّبِحُأ ؛ ّینإ  َّمُهَّللا  نیَسُْحلا ؛ َو  ُنَسَْحلا  ياْنبَأ  ِناذَه  »
تسود ار  دنراد  تسود  ار  نانآ  هک  سک  ره  نانآ و  زین  وت  مراد ، تسود  ار  نانآ  نم  ایادخ ، راب  دنانیـسح ، نسح و  نم  نادنزرف  ود  نیا 

!« رادب
: دومرف زین 

ياتَناْحیَر (2) ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلَأ  »
.« دنتسه نم  لگ  هتسد  ود  نیسح ، نسح و   ؛

. تسا ناهج  ناج و  يانشور  تلاسر ، نادناخ  ياهناجرم  غورف  خیرات ، فدص  رد  هک  میباییمرد  دش ، هتفگ  هچنآ  زا 
. لالج تبیه و  ياههولج  يرابدرب و  ملح و  هوک  اخس ، دوج و  ياههمشچ  صالخا ، ربص و  مّسجت  دنراگزور و  ياههدیزگرب  نانآ ،

هک تسناد  دیاب  دنهابتـشا . رد  تخـس  دنربیم ، ییاج  هب  هار  دنرادروخرب و  ینآرق  تیادـه  زا  موصعم ، تلالدیب  دـنرادنپیم  هک  یناسک 
. میاهدش اهنآ  هب  کّسمت  هب  شرافس  میرک ، نآرق  رانک  رد  نیلقث ، ثیدح  رد  هک  دنناسک  نامه  متاخ ، ربمایپ  زا  سپ  يداه  ياهناسنا 

ح 225 ، 100 صص 101 - ج 5 ، يراخب ، حیحص  - 1

ص 446 ج 2 ، دمحا ، دنسم  ص 656 ؛ نامه ، - 2
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12 ص :
ياهلد هدنیابُر  نانآ ، دزاونیم . ار  اهناج  ياضف  ناشرطع ، يوب  دـباتیم و  تفرعم  ملع و  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  نازورف  ياههرهچ  زا 

ناراب تواخـس  دنناگتخوسلد . نادنمدرد و  ادیـش و  ياهناج  هاگهانپ  دننکیم . تموکح  نارادتسود  ياهلد  رب  دنرادمتیالو و  هتفیش 
. دنتما يداقتعا  یهقف و  يرکف ، ياهیگدیچیپ  اهيراوشد و  ياشگ  هار  بآ و  یلالز  ایرد و  تمارک  دنراد ،

مه هانپ  رد  ام ، يدبا  يراگتسر  مینشور ، قیاقح  نیا  ياهفده  اههار و  اهتوعد ، اهفرح ، هدادلد  میتسمرس و  نانآ  قشع  هداب  زا  هک  ام 
ياههچنغ هدننافوکـش  دـناهدرم و  ياههشیدـنا  توارط  هدوسرف ؛ ياهنامیا  ِراـهب  دـنیاهناج و  نیدرورف  هک  اـهنآ  تسا . ناـنآ  اـب  يراوج 

. دنیامیپیم تیاده  ِهار  دنریگیم و  ناج  هدرسفا  ياهلد  ناشرادرک ، شراب  راتفگ و  شبات  زا  هشیدنا .
، یمظاک ربص  يرفعج ، تاروثأم  يرقاب ، مولع  ینیدـباع ، تدابع  ینیـسح ، يراکادـف  ینـسح ، يرابدرب  يولع ، تعاجـش  یمطاف ، تلوص 
ندوب و هنوگچ  تسا و  بوک  نمـشد  رورپ و  تسود  يودـهم ، تلادـع  يرکـسع و  تبیه  يوقن ، تباـقن  يوقت ، ياوقت  يوـضر ، هضور 

. دزومآیم ار  نتسیز  هنوگچ 
، ناثّدحم دنراد . تلاسر  نادناخ  هب  ناگتفیش  تدارا  قمع  زا  ناشن  دنیاسر و  ایوگ و  زین  تنس  لها  نوتم  رد  نانآ  ياهبنارگ  ياهتلیضف 

رد ناهیقف و  نامّلکتم ، نارّسفم ،
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13 ص :
كاپ نادـناخ  هب  ار  شیوخ  تدارا  یگتخاب و  لد  نوگانوگ ، ياههویـش  هب  بهاذـم ، نایاوشیپ  مالـسا و  ناهج  نادنمـشیدنا  مـالک  کـی 

نبا نابز  زا  نیحیحـصلا » یلع  كردتـسملا   » رد يروباـشین  مکاـح  هتفگ  هلمج ، نآ  زا  دناهتـشاد . زاربا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاـخ  ربماـیپ 
: دندومرف هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  لقن  هب  سابع 

یتقو دنتـسه ؛ فالتخا  زا  متما  تینما  ظفح و  هیاـم  نم ، تیب  لـها  ندـش و  قرغ  زا  نیمز  لـها  تینما  ظـفح و  هیاـم  نامـسآ ، ناگراتـس  »
(1) ددرگیم ». لخاد  ناطیش  بزح  رد  هتشگ و  فالتخا  راچد  دنک ، تفلاخم  نانآ  اب  برع  زا  ياهلیبق 

، تسا یندناوخ  دوش ، هدیشک  ریوصت  هب  تنس  لها  نابز  زا  رگا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تّدوم  تبحم و  يایوگ  ياههبیتک  نایم ، نیا  رد 
: هک نیا  هچ 

نارگید ثیدح  رد  دیآ  هتفگ  ناربلد  نسح  هک  دشاب  نآ  رتشوخ 
: يولوم هتفگ  هب  یلو  دناهتشون ؛ دناهتفگ و  رایسب  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  اب  یتسود  هرابرد  دنچ  ره 

ياهزور کی  تمسق  دجنگ  دنچ  ياهزوک  رد  ار  رحب  يزیرب  رگ 
زا تیب  لها  لیاضف  تمارک و  يایرد  زا  ياهحـشر  تسه ، هچ  ره  تسا ؛ هدرک  مهارف  جـح  رفـس  نایهار  يارب  ياهفحت  هدـنراگن ، راب ، نیا 
اب هک  دیاشن  هتبلا  و  تسا . هدش  هیارا  ناتساد ، بلاق  رد  بسانم  نومضم  هب  لقن  يزاساضف و  اب  هک  تسا  ّتنـس  لها  نایوار  ناملاع و  نابز 
نآ هب  یبایتسد  ناوت  ار  یـسک  تسین و  ییاهتنا  قمع و  ار  ناـنآ  لـیاضف  ياـیرد  هک  نآ  هچ  درک ؛ رت  ار  ناتـشگنا  رـس  یتح  هزیجو ، نیا 

. دشابیمن

ص 297 ج 6 ، ریدقلا ، ضیف  ص 17 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  ص 187 ؛ ۀقرحملا ، قعاوص  ۀباحصلا ؛ ۀفرعم  باتک  ج 3 ، كردتسم ، - 1
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15 ص :

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تسخن  موصعم 

هراشا

هب هکم  رد  يدالیم  لاس 570  اب  ربارب  لیفلاماع ، لوالاعیبر   17 هعمج ، زور  مد  هدیپس  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هَّللادبع  نب  دمحم  ترـضح 
اب یگلاس  رد 25  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دوب . هتفر  ایند  زا  هنیدـم  رد  یگلاس ، رد 25  هَّللادبع  شردپ  ناشیا ، دلوت  زا  شیپ  دـمآ . ایند 

ثوعبم يربمایپ  هب  یگلاس  رد 40  درک . جاودزا  يو  اب  لاس  نامه  رد  ماش ، هب  يراجت  رفس  کی  زا  سپ  دش و  انـشآ  دلیَوُخ  رتخد  هجیدخ 
هَّللاتیب جـح  زا  تشگزاب  زا  سپ  يرجه ، مهدزاـی  لاـس  رد  ناوارف ، ياهبیـشن  زارف و  زا  سپ  دـش و  برثی  دراو  یگلاـس ، رد 53  دـش و 

. تسب ورف  ناهج  زا  هدید  یگلاس ، رد 63  رفص ، هام  متشه  تسیب و  رد  هنیدم ، هب  مارحلا 
یناسنا وا  تسا  يراگزیهرپ  هوسا  شناد و  رهظم  لالج ، تمکح و  همـشچرس  لامک ، لقع و  هنومن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح 

يارب مدآ ، ینب  يوگلا  ار  وا  دـنوادخ  لـیلد  نیمه  هب  تسا . یتسه  ناـهج  تاـقولخم  لـضفا  شزغل و  زا  اربـم  اـطخ و  زا  نوصم  موصعم و 
: تسا هدومرف  هداد و  رارق  تایح  هشیمه 
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16 ص :
(1) ٌۀَنَسَح » ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  »

. تسا يوریپ  يارب  ییوکین  قشمرس  هنومن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رد  امش  يارب   ؛
يارب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یگدـنز  ياهدـیابن  دـیاب و  تسا ، ریـسفت  ياراد  لمأت و  لباق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نخـس  هریس و 

: دیامرفیم یتسه  راگدیرفآ  ور  نیا  زا  دومن  ادتقا  ناشیا  هب  درک و  تکرح  وا  ریسم  رد  دیاب  تسا  زومآسرد  ناناملسم 
(2) اوُهَْتناَف » ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  َو  »

. دینک يرود  درادیم ، زاب  ار  امش  هچنآ  زا  دیریگب و  دیامرفیم  امش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هچنآ   ؛
شیوخ ماگ  رب  نف و  رب  نک  مک  هیکت  شیوخ  مایا  لسر ، متخ  زا  لسگم 

: هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن  مسر  هار و  زا  يوریپ  رد  مالسلا  هیلع  همئالاوبا  گنسنارگ  مالک  تسا  ینخس  ابیز  هچ 
َو ِهِِّیبَِنب  یِّسَأَـتُْملا  ِهَّللا  َیلا  ِداـبِْعلا  ُّبَحا  َو  يِّزَعَت  ْنَِمل  ًءازَع  َو  یَّسَأـَت  ْنَِمل  ًةَوْسا  ِهیف  َّناَـف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِرَهْطاـْلا  ِبَیْطاـْلا  َکِِّیبَِـنب  َّسَأَـتَف  »

ِهَِرثَِأل (3) ُّصَتْقُْملا 
رخف و هیام  دـنک و  يوریپ  دـهاوخب  هک  یـسک  نآ  يارب  تسا  یقـشمرس  شمـسر ، هار و  اریز  نک ، يوریپ  تاهزیکاـپ  كاـپ و  ربماـیپ  زا   ؛

زا هک  تسا  یسک  دنوادخ ، دزن  ناگدنب  نیرتبوبحم  تسا و  يراوگرزب  ناهاوخ  هک  یسک  يارب  تسا  یگرزب 

21 بازحا : - 1

7 رشح : - 2

هبطخ 160 هغالبلا ، جهن  - 3
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17 ص :
.« دراذگ وا  مدق  ياج  رد  ماگ  دریگ و  قشمرس  شربمایپ 

ناتـسکیرات رد  ریوزت  روز و  رز و  ياـیند  رد  دراپـسیم و  هر  ههاریب  هب  دـیدرتیب ، دـنکن ، يوریپ  وا  زا  دسانـشب و  ار  هنـسح  هوسا  سک  ره 
هللا یلـص  مظعا  ربمایپ  دنوادخ  دربیمن . ییاج  هب  هار  هتبلا  دنکیم ، قیرط  یط  هوسایب  هک  نآ  دش و  دـهاوخ  روهطوغ  ییارگایند  ینادان و 

: سپ دشاب ، قلخ  راتفر  هاوگ  دنک و  توعد  قح  يوس  هب  ات  داتسرف  ار  هلآ  هیلع و 
ِنَنُّسلا (1) يدْها  اهَّناَف  ِِهتَّنُِسب  اوُّنَتْساَو  ِيْدَْهلا  ُلَْضفا  ُهَّناَف  ْمُکِِّیبَن  ِيْدَِهب  اودَْتقاَو  »

نیرتهدـننکتیاده هک  دـیهد  قیبطت  ربمایپ  شور  اب  ار  ناـتراتفر  تساـهمسر و  هار و  نیرتهب  هک  دـینک  ادـتقا  ناـتربمایپ  مسر  هار و  هب  و   ؛
.« تساهشور

هب توعد  رد  ناشیا  ّتیقفوم  یلـصا  لماوع  زا  هک  يروط  هب  تشاد  یناسنا  يراتفر  ـالاو و  یقـالخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
تاذ هب  لاکتا  دنوادخ و  هب  اهراک  ندرپس  هک  دوب  هتفایرد  ینابر  تیبرت  وترپ  رد  یمارگ  ربمایپ  دیآیم . رامش  هب  یمالـسا  میلاعت  دیحوت و 

. تسا تاجن  يزوریپ و  لماع  یهلا ،
ياههروس ات  اهبش  دوب و  لئاق  هژیو  ّتیمها  نآرق  ندناوخ  هب  دوب . قح  ترضح  هارمه  هب  نابز  لد و  رد  دوب و  ادخ  دای  هب  هتـسویپ  ناشیا 

دراد و ياهیارآ  زیچ  ره  دومرفیم : دـناوخیم و  نآرق  اـبیز  ییاوآ  اـب  دـیباوخیمن . دـناوخیمن ، ار  نباـغت  هعمج و  فص ، رـشح ، دـیدح ،
(2) تسا . شوخ  ياوآ  نآرق ، تنیز 

هبطخ 110 هغالبلاجهن ، - 1

ص 111 ج 6 ، ملسم ، حیحص  - 2
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18 ص :
یگدنز رسارس  رد  یگدنب  حور  دوب ، لوغشم  يرادهدنزبش  تدابع و  هب  بوانتم  روط  هب  ار  حبص  ات  بش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 

قشع و هدنهد  ناشن  ناشیا  یلمع  هریس   (1) تسجیم . يرای  نآ  زا  دربیم و  هانپ  زامن  هب  دشیم  هجاوم  یلکـشم  اب  رگا  تسا . دوهـشم  وا 
همین هبنـشراهچ  هام و  ره  هبنـشجنپ  نیرخآ  نیلوا و  تفرگیم ، هزور  هام  رد  زور  هس  هک  نیا  هچ  تسا  هزور  هب  تبـسن  ناشیا  دیدش  هقالع 

تشاد تهارک  تسشنیم و  دوخ  دورو  لحم  هب  اج  نیرتکیدزن  رد  دشیم  یـسلجم  دراو  یتقو  هک  دوب  فّلکتیب  نانچ  نآ   (2) هام . ره 
هب دـهد  ماجنا  تسناوتیم  دوخ  هک  ار  هچنآ  درپسیمن و  نارگید  هب  ار  دوخ  یـصخش  ياهراک  ترـضح  نآ  دزیخ ؛ اپ  هب  يو  يارب  یـسک 

. دوب هدنکفا  هیاس  يو  يراتفر  نوئش  همه  رب  یهلا  قیقد و  یمظن  دوب و  طابضنا  مظن و  هوسا  درکیمن . راذگاو  نارگید 
هب تبـسن  دوب ، یگنوئم  مک  یگداس و  دارفا ، اب  دروخرب  نکـسم و  كاشوپ ، كاروخ ، رد  يو  شور  دوب ، لصا  کی  شیارب  یتسیز  هداس 
هک نیا  اب  دوب ، دهاز  دوب ، تشذگ  وفع و  لها  دوب ، رابدرب  رایسب  دوب ، نیشنلد  حیلم و  یمـسبت  اب  هارمه  شنخـس  دوب ، زوسلد  ادخ  ناگدنب 

تافیرشت و زا  تشاد . رارق  ناشرایتخا  رد  مه  یمومع  تاناکما  مامت 

ص 67 ج 1 ، روثنملا ، رد  - 1

ص 69 ج 1 ، لامعالا ، لابقا  - 2
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19 ص :
یتسیزهداس هب  ار  نارگید  ات  دندیـشوکیم  دنتـشاد و  رارق  مدرم  زا  يانغتـسا  عبط و  تعانم  لامک  رد  مرکا  ربمایپ  دوب . رازیب  ییارگلـمجت 

. دننک توعد  تّزع  اب  هارمه 
نیرخآ نیلوا و  مولع  عماج  تشارفارب ، دق  رفک  كرش و  زا  یناهج  ربارب  رد  ییاهنت  هب  وا  تسا  رشب  خیرات  رد  اهتیـصخش  نیرتعاجـش  زا 
تمیالم اب  ترـضح  تشادیماو . یتفگـش  تریح و  هب  ار  نانآ  دوشگیم ، نارگید  يور  هب  ار  دوخ  يدادادخ  مولع  زا  يرد  هاگره  دوب و 

دادیم و شوـگ  همه  راـتفگ  هب  ناـسکی  دـیدیم و  مشچ  کـی  هب  ار  مدرم  هـمه  دـنک . حالـصا  ار  مدرم  ترخآ  اـیند و  تسناوـت  ارادـم  و 
شنانخـس زغن و  شراتفگ  دـشیم . رارقرب  لماک  مهافت  ناگدنونـش  ناشیا و  نایم  تفگیم و  نخـس  ناـبطاخم  لاـح  ناـمز و  اـب  بساـنتم 

یـصاخ مارتـحا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دزن  نادنمتـسم  ناـمورحم و  درکیم . یـشوپمشچ  نارگید  ياـطخ  زا  دوـب . هناـمیکح 
. دندوب رادروخرب 

دنبياپ درکیم  رارقرب  نمـشد  تسود و  اب  هک  ینامیپ  هب  یلاح  ره  رد  ناشیا  دوب ، دـهع  هب  يافو  ترـضح ، یقالخا  ياـهیگژیو  رگید  زا 
. دوب راوتسا  شیوخ  دهعت  رب  درکیمن  دهع  ضقن  لباقم  فرط  هک  ینامز  ات  دوب و 

مارتحا یبسن  یببس و  نیدلاو  هب  دوب ، رادروخرب  یصاخ  تیمها  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دزن  ردام ، یگداوناخ ، قالخا  هنیمز  رد 
. درکیم قیوشت  راک  نیا  هب  ار  نارگید  تشاذگیم و 

ار يرادنید  ياهنم  ییابیز  ای  تورث  روحم  رب  ینیزگ  رسمه  لاح  نیع  رد  تسنادیم  يدمحم  تنس  کی  یناسنا و  لامک  کی  ار  جاودزا 
. دومرفیم یهن 
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20 ص :
روما هب  ياهژیو  طاشن  اب  دیزرویمن و  غیرد  هداوناخ  رد  تیلوئسم  نتفریذپ  زا  یعامتجا ، نیگنس  ياهتیلوئـسم  نتـشاد  هدهع  رب  دوجو  اب 

. تشامگیم تمه  یگداوناخ 
ناشن نادـنزرف  نایم  تلادـع  تیاعر  هب  یـصاخ  تیـساسح  درکیم . شرافـس  اهنآ  تیـصخش  تشادـساپ  نانز و  قوقح  يادا  هب  هراومه 

. تسنادیم دنزرف  ناور  حور و  رگناریو  ار  يرباربان  ضیعبت و  دادیم و 
هب داهنیم و  ردـق  ار  ناناوج  تشاد . هجوت  تیاـهنیب  دارفا ، تیـصخش  تمرح و  ظـفح  هب  زین  یعاـمتجا  طـباور  رد  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ 

. درکیم قیوشت  نـالاسنهک  هب  نداـهن  مارتـحا  هب  ار  ناـناوج  درکیم . هجوـت  ناـنآ  یهاوخناـمرآ  هب  تشاد و  هجوـت  ناـنآ  ياههتـساوخ 
نابزیم هفیظو  ار  نامهیم  زا  يزابـشیپ  دـنهنیم . مارتحا  یمیتی  هب  نآ  رد  هک  تسنادیم  ياهناـخ  دـنوادخ ، دزن  رد  ار  اـههناخ  نیرتبوبحم 
دنوادخ هب  ندش  کیدزن  هلیسو  ترـضح  دهد . يرترب  نارگید  رب  تهجیب  ار  نانآ  هکنآیب  تسویپیم  دوخ  نادنواشیوخ  اب  تسنادیم ،

. دومنیم مالعا  نانآ  هب  تمدخ  نانیکسم و  نتشاد  تسود  ار 
هدیدان دوب ، هتـشذگ  نآ  زا  اهلاس  هدوب و  کچوک  دنچ  ره  ار  دارفا  تامدـخ  هک  دوب  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هتـسجرب  تافـص  زا 

. دنارتسگیم شناوریپ  ياپریز  ار  دوخ  تفوطع  لاب  تفرگیمن .
زگره دناوخیمارف ، نواعت  يراکمه و  هب  ار  ناناملسم 
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وا درکیم . حالصا  ار  نارگید  هابتشا  رایسب ، هلصوح  ینابرهم و  اب  تشذگیمرد و  مدرم  ياهيدب  زا  هکلب  دادیمن ، خساپ  يدب  اب  ار  يدب 

لوسر ياهنامرآ  تخسرس  نمشد  دندرکیم و  یشکرس  قح  ربارب  رد  دندوب و  هداد  فک  زا  ار  تیاده  هنیمز  هک  یناسک  هب  تبـسن  یتح 
. تسنادیم لوئسم  ار  دوخ  دنتفریم ، رامش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا 

هار یـسک  دادیمن  هزاجا  دـیدیم و  مزال  ندـب  حور و  ياهزاین  داعم و  شاعم و  روما  رد  ار  نزاوت  ظـفح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
. دیامیپب طیرفت  طارفا و 

تیاهن یعامتجا ، ياهتیلوئسم  یلوصا و  لئاسم  رد  یلو  دوب  میالم  مرن و  یصخش ، يدرف و  لئاسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
رـس هزادـنا  هب  یتح  ار  ياهحماسم  چـیه  دادیم و  ناـشن  شنکاو  تدـش  هب  لاـملا  تیب  لـیم  فیح و  هب  تبـسن  تشاد . ار  تبالـص  هجرد 

. تشاد يرتشیب  لمع  تدش  شیوخ  باحصا  ناتسود و  هب  تبسن  لئاسم ، نیا  رد  ناشیا  دیباتیمنرب . نزوس 
ياهههرب رد  يریذپان  شزاس  ییارگقح و  دناتـسب . ار  وا  قح  دنک و  عافد  مولظم  زا  ات  دیـشوک  هراومه  هکلب  تفرن  متـس  راب  ریز  هاگچـیه 

. تشاد ياهژیو  دومن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یگدنز  ساسح 
تـشگنا رـس  اب  نانچ  ار  تالـضعم  دوب . ریظنیب  دوخ  عون  رد  تالکـشم  لصف  لح و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ریبدـت  تیارد و 

هب ار  همه  هک  درکیم  فرطرب  دوخ  هنامیکح  يرواد  ریبدت و 
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چیه زا  اهمغ  ندودز  هار  رد  تسنادیم و  دوخ  رورـس  ار  ناـنآ  يداـش  دوخ و  هودـنا  ار  نارگید  مغ  تمحر  ربماـیپ  تشادیماو . یتفگش 

شزغل و تفرگیمن ، بیع  وا  زا  درکیمن ، شنزرس  ار  یسک  زگره  درکیم ، زیهرپ  زیچ  هس  زا  مدرم  هب  تبسن  درکیمن . راذگورف  یـشالت 
. درکیمن وجوتسج  ار  مدرم  ياهبیع 

نیا زاغآ  رد  هک  میاهدیزگرب  تنس  لها  نوتم  زا  کچوک  ياهنومن  اهنت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  یقالخا  لیاضف  همه  نایم  زا 
يایرد نآ  زا  ییاههنومن  کنیا  و  ددرگ . يدمرـس  نامكولـس  يدـمحم و  نامقلُخ  هک  دـشاب  میزاـسیم . ناـمهار  غارچ  ار  نآ  راتـشون ،

. میروآیم ریوصت  هب  ار  لیاضف 
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تفایض

تفگ و مرگ  دوب . هدیدن  ار  وا  اهتدم  رخآ  دوب ، نامداش  شرادید  زا  دیـسر . هربس » نب  نیـصُح   » شایمیدـق تسود  هب  نایح » نب  دـیزی  »
. دش نایامن  رود  زا  یحبش  هک  دندوب  وگ 

؟ دش یهاوخ  رتلاحشوخ  دشاب  یسک  هچ  نایح : نب  دیزی 
. دوشیم لماک  ام  هرفن  هس  عمج  دشاب ، ملسم  نب  رمع  رگا  رگید ! تسا  مولعم  نیصُح :

رای هس  دوب . ملـسم  نبا  رمع  نامه  يرآ  شنابل ، رب  یگـشیمه  نیـشنلد و  يدـنخبل  اب  دـش . رتکیدزن  کـیدزن و  اـهنآ  هب  هیاـس  جـیردت  هب 
. دنتفگ ینخس  يرد  ره  زا  دندرک و  يرپس  ییوگشوخ  هب  ار  یتاظحل  یمیمص ،

، یتیاور اب  دناوتیم  دراد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  زا  یناوارف  ياههتفگان  هک  میورب  یـسک  رادید  هب  دیلیام  ایآ  ناتـسود ! نیـصُح :
؟ میونشب اوقتاب  یباحص  نابز  زا  ار  ادخ  ربمغیپ  نخس  دربب و  ناشیا  هاگشیپ  هب  خیرات ، قاور  رد  ار  ام 

تکرح هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  یباحـص  مقرا ، نب  دیز  هناخ  يوس  هب  هنامداش  دندمآ و  دجو  هب  داهنـشیپ  نیا  زا  نیـصُح  ناتـسود 
تفاتـش و ناشلابقتـسا  هب  يزاوننامهم ، مسر  هب  دـیز ، دنتـساوخ . دورو  هزاجا  وا  زا  دندیـسر . دوخ  دارم  هناـخ  برد  هب  مک  مک  دـندرک و 

. درتسگ ایریب  ياهرفس  ناشیارب 
هب يداهن و  ّتنم  ام  رب  تفرعم ! ریپ  يا  نیصُح :
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زین ناـمحور  زا  هک  میهاوخیم  وت  زا  کـنیا  دـناشنب ؛ ناوضر  ياههرفـس  رـس  ار  وت  دـنوادخ  يدـناسر . اراوگ  ذـیذل و  ییاذـغ  ناممـسج 

! ینک ییاریذپ 
امـش هب  متـسنادیم  هچنآ  مرادن ؛ ینانچ  نآ  ناوت  تسا . هدش  يرپس  مرمع  ماهدروخلاس و  دنگوس  ادـخ  هب  ردارب ! رـسپ  يا  مقرا : نب  دـیز 

! ماهدرب دای  زا  ماهدینش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  هک  ار  اهنآ  زا  ياهراپ  اریز  مرادن ، ناتیارب  يدیدج  تاغوس  کنیا  مدناسر .
ربمایپ هارمه  ياهدینـش ؟ یناوارف  ثیداحا  وا  زا  هدید و  ار  ادخ  لوسر  تسا ؛ هدش  تبیـصن  يدایز  هرهب  یگدنز ، لوط  رد  دـیز ! يا  دـیزی :

رد نابز  شوگ و  رد  شوگ  ار  تمالک  راذـگب  نکم و  ینتورف  تسا ؛ ناوارف  تاهرهب  ياهدـناوخ . زاـمن  شرـس  تشپ  ياهدـیگنج و  ادـخ 
! میراپسب خیرات  هظفاح  هب  نابز ،

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  يزور  تفگ : یلاحـشوخ  اب  هاـگنآ  مینک ؛ لـمأت  یمک  دـیراذگب  دـیزرویم ، رارـصا  هک  لاـح  دـیز :
. درک يروآدای  ییوگدنپ و  تفگ و  انث  دمح و  ار  ادخ  سپس  دناوخ  هبطخ  ام  يارب  مُخ ،»  » مان هب  هنیدم  هکم و  نایم  یناکم 

: دومرف هاگنآ 
يوس هب  دیآ و  مغارـس  هب  راگدورپ ، هداتـسرف  هک  تسا  کیدزن  مراد . یگدنز  گرم و  همه ، دـننام  متـسه و  يرـشب  نم  انامه  مدرم ! يا  »

. مورب امش  نایم  زا  میاشگ و  رپ  يولع  ملاع 
يور نآ  هب  سپ  تسا ؛ تیادـه  رون و  زا  راشرـس  هک  ادـخ  باتک  مراذـگیم ؛ راگدای  هب  امـش  نیب  رد  اهبنارگ  زیچ  ود  یلو  موریم ؛ نم 

قیوشت و هاگنآ  دیوشن و  ادج  نآ  زا  دیروآ و 
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رظاـن ناـتيارب  ار  ادـخ  متیب ، لـها  هراـبرد  دنتـسه . متیب  لـها  رگید ، گنـسنارگ  رهوگ  دومرف : نآ  زا  سپ  دومن . نآرق  هب  ناوارف  بیغرت 

، یکی دـیوشیمن . هارمگ  تسامـش ، ناتـسد  رد  ود  ره  نیا  هک  یناـمز  اـت  دـینزب و  گـنچ  اـهبنارگ  زیچ  ود  نیا  هب  تـقیقح  هـب  مریگیم .
زا متیب  لها  ادـخ و  باتک  متیب ؛ لها  يرگید ، نیمز و  ات  نامـسآ  زا  تسا  ياهتـشر  هک  تسادـخ  باتک  نآ ، تسا و  يرگید  زا  رتگرزب 
رب دنخبل  لگ   (1) دینکیم ». راتفر  هنوگچ  اهنآ  اب  نم ، زا  سپ  دـیرگنب  دـنوش . دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دـنوشیمن  ادـج  مه 

. دش هتفکش  نیرید  رای  هس  نابل 
! یتسب نیذآ  اهب  نارگ  نینچ  ینیگن  هب  ار  ام  لد  هناخ  هک  مرازگساپس  وت  زا  دیز ! يا  ملسم : نب  رمع 

نیا ینامـسج ، ياهيراوشد  اهیتخـس و  همه  دوجو  اب  مه  ینالوط  رمع  درکیم  رکف  دوخ  اب  دوب ، هدمآ  دـجو  هب  نانآ  يداش  زا  هک  دـیز 
يدـیاوف نینچ  زا  زارد  رمع  رگا  درکیم  وزرآ  دـیاش  دـنتیم . ناگدـنیآ  ناینیـشیپ و  نایم  ار  تّدوم  ّتبحم و  ياههتـشر  هک  دراد  ار  دوس 

هاگ نآ  دنیبب ؛ یمثیه  رجح  نبا  هتـشون  رد  ار  دوخ  نخـس  دادتما  دناوتب  دیاش  دشاب ؛ نامهم  ایند  رد  رگید  یحابـص  دـنچ  تسا ، رادروخرب 
: دسیونیم هک 

ات ترضح ، نآ  هدومرف  هب  اریز  دنالوسر ؛ تنس  ادخ و  باتک  هب  فراع  دیدرتیب ، هداد ، روتـسد  اهنآ  زا  يوریپ  هب  ادخ  ربمایپ  هک  یناسک  »
نآرق زا  ضوح  رانک 

ص 355 ج 1 ، ءایلوالاۀیلح ، ص 17 ؛ ج 3 ، دمحا ، دنسم  ص 308 ؛ ج 2 ، يذمزت ، ننس  ص 179 ؛ ج 15 ، يوون ، حرش  ملسم ، حیحص  - 1
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زور ات  نانآ  هب  کّسمت  رارمتـسا  دوجو  هب  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  کّـسمت  هب  بیغرت  قیوشت و  رب  ینتبم  ثیداـحا  دـنریذپان و  ییادـج 

.« تسا نینچ  زین  زیزع  باتک  هک  هنوگ  نامه  دنراد ، هراشا  تمایق 
: دسیونیم نایاپ  رد  رجح  نبا 

(1) تسا ». ههجو  هَّللا  مّرک  بلاط  یبا  نب  یلع  تیب ، لها  ملاع  اوشیپ و  وا ، هب  کّسمت  يارب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  سک  نیرتراوازس  »
هدـیچرب مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  زا  ياهشوت  هر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  گرزب  یباحـص  رانک  رد  هک  نیا  زا  هارمه  رای  هس 

نابرـض رگید  الاح  دوب . هدش  هدیـشخب  نانآ  هب  مقرا  نب  دیز  نابز  زا  یحور ، ياذغ  نیرتهب  هک  رکاش  ار  دنوادخ  دندوب و  نامداش  دندوب ،
نیا اما  دنتخود ؛ درمریپ  نازرل  نابل  هب  مشچ  هرابود  راد ، انعم  یتوکـس  اب  دـیپتیم . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبحم  قشع و  اب  نانآ  بلق 

! درادن نتفگ  نخس  يارای  رگید  راگنا  دماینرب ؛ یباحص  کشخ  نابل  زا  ینخس  دیشک و  ازارد  هب  ناشراظتنا  رگید  راب 
. مینکن مهارف  ار  شتمحز  بابسا  نیا  زا  شیب  میزیخرب و  نیصُح :

هدینـش هناخ  بادرـس  زا  دـیزی  يادـص  نتفر ، نوریب  ماگنه  دـنکیم . مالعا  ناـنآ  میمـصت  زا  ار  دوخ  تیاـضر  يدـنخبل ، اـب  مقرا  نب  نیز 
 ... دماجنایمن ازارد  هب  ام  رادید  راب  نیا  گرزب ! یباحص  يا  دیوگیم : هک  دوشیم 

ص 151 هقرحملا ، قعاوص  - 1
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تفوطع تمحر و  ربمایپ 

هدـنامرف ور ، نیا  زا  دنتـسرپیم ؛ ار  نآ  یهورگ  زونه  هک  تسه  یگرزب  تب  یط ، هلیبق  نایم  رد  هک  دوب  ربخاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هیلع یلع  درک . هلیبق  نآ  هناخ  تب  بیرخت  رومأـم  ماـظن ، هراوس  هاـجنپ  دـص و  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دوخ  هدـیزرو  دـنمدرخ و 
سپ تفای . دـهاوخن  هلـصیف  گنج ، نودـب  راـک ، درک و  دـنهاوخ  یگداتـسیا  مالـسا ، نازابرـس  ربارب  رد  یط ، هلیبق  هک  تسنادیم  مالـسلا 

هب ریگتـسد و  ار  ناگدـننک  تمواـقم  زا  یهورگ  لـماک ، ّتیقفوـم  اـب  درب و  هلمح  تشاد  رارق  اـجنآ  رد  تب  هک  ياهـطقن  رب  ناـهاگرحس ،
. دنتخیرگ زین  یهورگ  درب و  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  روضح 

هدهع هب  متاح  شدرمناوج  ردـپ  زا  سپ  ار  هقطنم  نآ  تسایر  دـمآرد و  دـهاجم  زرابم و  ناناملـسم  رامـش  رد  اهدـعب  هک  متاح  نب  ّيدـع 
: دهدیم حرش  نینچ  ار  دوخ  رارف  عوضوم  تشاد ،

، دوب هتفرگ  ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هرابرد  هک  یفنم  تاغیلبت  رثا  رب  هک  مدوب  یحیـسم  يدرف  مروایب ، مالـسا  هک  نیا  زا  شیپ  نم 
نیمزرس هب  تردق ، نیا  جوم  يزور  هک  متـشاد  نیقی  مدوبن و  ربخ  یب  زاجح ، نیمزرـس  رد  يو  ياهيزوریپ  زا  متـشاد . لد  رد  ار  شاهنیک 

نارتش هک  مداد  روتـسد  دوخ  نامالغ  هب  موشن ، ریـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نازابرـس  تسد  هب  هک  نیا  يارب  دیـسر . دـهاوخ  مه  یط 
دنزاس تکرح  هدامآ  ار  يراوهر  وردنت و 
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28 ص :
. مریگ شیپ  رد  ار  ماش  هار  گنردیب  دمآ ، شیپ  يرطخ  هاگره  ات 

زکرم هک  ماش  يوس  هب  منادنزرف ، رـسمه و  هارمه  گنردیب  نم  دروآرد و  ادص  هب  ار  رطخ  گنز  دـش و  دراو  نم  نامالغ  زا  یکی  يزور 
 ... دمآرد تراسا  هب  دنام و  یقاب  هلیبق  نایم  رد  مرهاوخ  یلو  مدش ؛ راپسهر  دوب ، قرش  رد  تیحیسم 

: میونشب متاح  نب  يدُع  رهاوخ  نابز  زا  ار  ارجام  هیقب 
تصرف تشذگیم . ناریسا  هناخ  رانک  زا  دجسم ، رد  زامن  يادا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور  هنیدم ، هب  دورو  تراسا و  زا  سپ 

نم زا  دوب و  متـسرپرس  هتـشذگرد  مردـپ  هَّللا ، لوسر  ای  متفگ : يو  هب  مداتـسیا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ربارب  رد  مدرمـش و  منتغم  ار 
. درکیم تظافح 

. ناسرب ملیفک  هب  ارم  راذگب و  ّتنم  نم  رب  کنیا 
؟ تسا یسک  هچ  وت  لیفک  دومرف : ربمایپ 

. متاح نب  ّيدع  مردارب  متفگ :
ار دجـسم  هار  دـندومرف و  ار  هلمج  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تخیرگ ؟ ماش  يوس  هب  وا  لوسر  ادـخ و  زا  هک  صخـش  نامه  دومرف :

. دنتفرگ شیپ 
. دیسرن هجیتن  هب  دش و  رارکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نم و  نایم  وگ  تفگ و  نیمه  نیع  زین  ادرف 

هک یماـگنه  یلو  منکن ؛ یتـساوخرد  رگید  هک  متـشاد  میمـصت  مدوب ، دـیماان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  وگ  تفگ و  زا  هک  موس  زور 
نانخـس مزیخرب و  ات  دـنکیم  هراـشا  نم  هب  هک  مدـید  وا  رـس  تشپ  ار  یناوج  تشذـگیم ، هطقن  ناـمه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر 
مخـساپ رد  ناشیا  مدرک . رارکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  رد  ار  هتـشذگ  زور  نانخـس  متـساخرب و  زین  نم  منک . رارکت  ار  زورید 

يارب دومرف :
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29 ص :
. منادرگزاب تهاگداز  هب  ینیما  هارمه  ار  وت  ادرف  هک  ماهتفرگ  میمصت  نم  نکم ، باتش  نتفر 

یلص هَّللالوسر  هدعو  قبط  دوب . مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفریم ، هار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـس  تشپ  هک  یناوج  نآ  يَدُع :
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  زا  مرهاوخ  تفریم و  ماش  يوس  هب  تشاد ، دوجو  زین  ام  نادنواشیوخ  زا  اهنآ  نایم  رد  هک  یناوراک  هلآ  هیلع و  هللا 

هنیزه ناونع  هب  مه  یغلبم  هتفریذـپ و  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ددـنویپب . اـم  هب  دـیایب و  ماـش  هب  ناوراـک  نیا  اـب  اـت  دوب  هتـساوخ  هلآ 
. دوب هداهن  شرایتخا  رد  سابل  يرادقم  راوهار و  یبکرم  ترفاسم و 

. مدرب هناخ  هب  ار  وا  تسا ، مرهاوخ  مدید  دز ؛ وناز  ملزنم  ربارب  رد  هواجک ، اب  يرتش  مدید  ناهگان  مدوب ؛ هتسشن  دوخ  هناخ  رد  ماش ، رد  نم 
وا هرابرد  وت  رظن  متفگ ، مدرک و  وگ  تفگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هرابرد  يو  اب  يزور  دوب . يدنمدرخ  لقاع و  میهف ، نز  مرهاوخ ،

؟ تسیچ
، دشاب ربمایپ  رگا  اریز  يدـنبب ؛ یتسود  نامیپ  وا  اب  رتدوز  هچ  ره  هک  منیبیم  تحلـصم  مدـید ، یلاع  رایـسب  ياهتلیـضف  ناشیا  رد  تفگ :
وا زا  زگره  دـشاب ، يداع  ياورنامرف  رگا  دـشاب و  هدروآ  نامیا  يو  هب  نارگید  زا  شیپ  هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  ِنآ  زا  تلیـضف  دـیدرتیب ،

. دوب یهاوخ  دنمهرهب  وا  تردق  هیاس  زا  دیسر و  دهاوخن  وت  هب  ینایز 
رد متفای . دجـسم  رد  ار  وا  مدـش ، رهـش  دراو  یتقو  متفرگ . شیپ  هنیدـم  هار  هتفرگ و  ار  تسرد  میمـصت  درک . رثا  نم  رد  مرهاوخ  ناـنخس 

. درب هناخ  هب  دوخ  هارمه  ارم  تساخرب و  ياج  زا  تخانش ، ارم  یتقو  مدرک . یفّرعم  ار  دوخ  متسشن و  شربارب 
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30 ص :
. دهدیم شوگ  نزریپ  نآ  نانخس  هب  ینتورف  لامک  اب  وا  هک  مدید  تفگ . نخس  يو  اب  تفرگ و  ار  وا  يولج  ینزریپ  هار ، رد 

هداس یگدنز  مدش ، شاهناخ  دراو  یتقو  تسین . يداع  ییاورنامرف  وا  دیدرتیب  متفگ  دوخ  اب  تخاس . وا  بوذجم  ارم  يو ، قالخا  مراکم 
. نیـشنب نآ  يور  تفگ : تشاذگ و  نم  رایتخا  رد  ار  نآ  تشاد ؛ لزنم  رد  امرخ  فیل  زا  یکـُشت  درک ؛ بلج  دوخ  هب  ارم  هجوت  رتشیب  يو ،

. تسشن نیمز  يور  دوخ ، زاجح ، لّوا  صخش  مدید  هک  دش  رتشیب  هاگنآ  مایتفگش 
: دومرف درک و  نم  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد 

؟ يدوبن یسوکر  نییآ  هب  وت  ایآ 
! ارچ متفگ :

؟ دوب هداد  وت  هب  ار  هزاجا  نیا  وت  نییآ  ایآ  يدوب ؛ هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  دوخ  موق  دمآرد  مراهچ  کی  ارچ  دومرف :
. ریخ متفگ :

. تسادخ هداتسرف  وا  هک  مدش  نئمطم  يو ، یبیغ  ياهشرازگ  زا  مدنکفا و  ریز  هب  ار  مرس 
اهنآ يوس  هب  ناهج  تورث  هک  دیسر  دهاوخ  ارف  يزور  اریز  دوشن ؛ وت  ندروآ  مالـسا  زا  عنام  ناناملـسم ، یتسدیهت  رقف و  دومرف : ترـضح 

هب تسامـش ، ندروآ  نامیا  زا  عنام  ناناملـسم  یمک  نمـشد و  ینوزف  رگا  دـنک ، طبـض  عمج و  ار  نآ  هک  تسین  یـسک  دوشیم و  ریزارس 
يدحا دنیآیم و  ادخ  هناخ  ترایز  هب  هیسداق  زا  اهنت  نانز  ناناملسم ، ینوزف  مالسا و  شرتسگ  رثا  رب  هک  دسریم  ارف  يزور  دنگوس ، ادخ 

(1) دوشیمن . اهنآ  محازم 

681 صص 578 - ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  989 ؛ صص 988 - ج 3 ، يزاغم ، - 1
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31 ص :

مالسلا هیلع  یلع  ماما  مود  موصعم 

هراشا

هب هبعک  هناخ  لخاد  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثعب  زا  لبق  لاس   10) لیفلاماع لاس 30  بجر  مهدزیس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
هجرد هب  هفوک ، رهش  رد  يرجه ، لاس 40  ناضمر  هام  مکی  تسیب و  رد  تشاد . مان  بلاطوبا  شردپ  دسا و  تنب  همطاف  شردام  دـمآ . ایند 

. دراد رارق  فرشا  فجن  رد  شرهطم  ربق  دیدرگ . لئان  تداهش 
ساسح هرود  لاس و  هد  دودح  هک  تسا  تثعب  زا  شیپ  نآ  نیتسخن  درک ، میسقت  تمسق  جنپ  هب  ناوتیم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  رمع  عومجم 

هبطخ رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب . تمحر  لوسر  تراظن  تیبرت و  تحت  لاس  هد  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تسوا ، تیـصخش  يریگلـکش 
: دنکیم دای  نینچ  یتیبرت  هرود  نیا  زا  هعصاق 

هک دینادیم  دیهاگآ ، متشاد ، ترـضح  نآ  دزن  رد  هک  یـصاخ  تیعقوم  ادخ و  لوسر  اب  نم  کیدزن  يدنواشیوخ  زا  ربمایپ ) نارای  ) امـش »
نم دراذگیم و  نم  ناهد  رد  اذغ  درشفیم و ...  دوخ  هنیـس  هب  تفرگیم و  شوغآ  رد  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یلاسدرخ ، مایا  رد 

لیاضف زا  یکی  زور  ره  متفریم ، وا  هارمه  اج  همه  دوریم ، شردام  لابند  هب  هک  ياهچب  نوچمه 
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32 ص :
ار مالسلا  هیلع  یلع  یناگدنز  زا  تمـسق  نیمود  اّما  (1) و  منک . يوریپ  نآ  زا  هک  دادیم  روتـسد  درکیم و  میلعت  نم  هب  ار  دوخ  یقـالخا 

یماگشیپ نارود  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  راختفا  نیتسخن  تسا . لاس  هدزیس  دودح  هک  درک  وجتسج  هنیدم  هب  ترجه  ات  تثعب  زا  ناوتیم 
ثوعبم تّوبن  هب  هبنشود  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  دنیوگیم : هراب  نیا  رد  تنـس  لها  ناردارب  تسا . مالـسا  شریذپ  رد  وا 

مالسا زور ، نآ  دیوگیم : هعصاق  هبطخ  نامه  رد  ترـضح  دوخ   (2) دناوخ . زامن  وا  اب  هبنش ) هس  ) زور نآ  يادرف  مالـسلا  هیلع  یلع  دش و 
مدیدیم ار  تلاسر  یحو و  رون  مدوب . اهنآ  رفن  نیموس  نم  دوب و  هتفاین  هار  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  هب  زج 

لزان یحو  هتـشرف  لاس  هس  زا  سپ  دومن و  يراددوخ  یمومع  توعد  زا  لاس  هس  تدـم  هب  مالـسا  ربماـیپ   (3) مدینـشیم . ار  توبن  يوب  و 
. دیامن زاغآ  ناگتسب  ناشیوخ و  توعد  قیرط  زا  ار  دوخ  یناگمه  توعد  ات  دش  غالبا  ناشیا  هب  دش و 

نآ رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  دنکفا ، هیاس  همه  رب  تریح  تهب و  اب  هتخیمآ  قلطم ، یتوکس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  توعد  زا  سپ 
: تفگ درک و  ربمایپ  هب  ور  تساخرب و  تسکش و  مه  رد  ار  توکس  تشادن  لاس  زا 15  شیب  زور 

.« منکیم يرای  هار  نیا  رد  ار  وت  نم  ادخ  ربمایپ  يا  »

هبطخ 192 هغالبلا ، جهن  - 1

ص 32 ج 3 ، باعیتسا ، - 2

هبطخ 192 هغالبلا ، جهن  - 3
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33 ص :
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  خساپ  مالـسلا  هیلع  یلع  زج  یـسک  دش و  رارکت  نایرج  نیا  راب  هس  دنک . توکـس  ات  تساوخ  وا  زا  ترـضح 

یلع نم ! ناگتسب  نادنواشیوخ و  يا  ناه  دومرف : دز و  یلع  تسد  رب  ار  دوخ  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  عقوم  نیا  رد  دادن ، ار  هلآ 
دش و دـقعنم  مود  هبقع  نامیپ  برثی  لها  مرکا و  ربمایپ  نایم  تثعب ، مهدزیـس  لاس  رد   (1) تسامش . نایم  رد  نم  هفیلخ  یـصو و  ردارب و 
. تفرگ لکش  تیبملاۀلیل  ناتساد  دنتفرگ و  ادخ  لوسر  لتق  هب  میمصت  نایکم  دندرک . توعد  هنیدم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانآ 

مه هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنک . ترجه  برثی  هب  ناشیا  ات  داد  روتـسد  تخاس و  هاگآ  ناکرـشم  موش  هشقن  زا  ار  ربمایپ  یحو ، هتـشرف 
رب بش  ره  نم  هک  ار  يزبس  هچراپ  نآ  باوخب و  مرتسب  رد  بشما  دومرف : تشاذـگ و  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  ار  شیرق  نارـس  هشقن 

لوسر ياجب  هناقداص  هناعاجـش و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماهتفخ . رتسب  رد  نم  هک  دـننک  روصت  ات  شکب  دوخ  يور  رب  مدیـشکیم ، دوخ  يور 
ینآرق همیرک  اب  مالسا  خیرات  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  گرزب  يراکادف  نیا  دیجم  نآرق  دنتسبن . یفرط  مه  نانمـشد  دیباوخ و  رتسب  رد  هَّللا 

هللا یلص  ربمایپ  هاگیاج  رد  نتفخ  ماگنه  هب  تیبملا  ۀلیل  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نوچمه  نامیا  اب  مدرم  زا  یضعب  دومرف : دیشخب و  یگنادواج 
نیا دنیوگیم  نارسفم   (2) تسا . نابرهم  شناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  دنشورفیم و  ادخ  يدونـشخ  بسک  يارب  ار  دوخ  ناج  هلآ  هیلع و 

گرزب يراکادف  هرابرد  هیآ 

ص 63 ج 2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 1

207 هرقب : - 2
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34 ص :
هفیلخ نییعت  يارب  رمع  روتـسد  هب  هک  يرفن  شـش  ياروش  رد  زین  ترـضح  دوـخ   (1) تسا . هدـش  لزان  تیبملا  ۀـلیل  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

رد یسک  هچ  نم  زج  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : درک و  جاجتحا  اروش  ياضعا  رب  گرزب  تلیـضف  نیا  اب  دیدرگ  لیکـشت 
یـسک دنتفگ : یگمه  دومن !؟ الب  رپس  ار  دوخ  دـیباوخ و  وا  رتسب  رد  دوب ، روث »  » راغ مزاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  رطخرپ  بش  نآ 

هیلع یلع  هک  دوب  هرود  نیا  رد  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  ات  ترجه  زا  ریما  ترضح  یگدنز  موس  هرود  اّما  (2) و  دوبن . وت  زج 
نارـضاح زا  کـی  ره  يارب  هک  نآ  زا  سپ  دـمآ . لـیان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يردارب  راـختفا  هب  توـخا  دـقع  رد  مالـسلا 

نم نیب  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  رابکشا  نامشچ  اب  دوب ، هدنام  اهنت  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  دیدرگ ، نییعت  يردارب 
. یتخاسن رارقرب  يردارب  دنویپ  یسک  و 

رد ترـضح  گرزب  ياهيراکادف  دـهاش  نارود  نیا  رد   (3) یتـسه . ناـهج  ود  رد  نم  ردارب  وت  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ   39
نایشروش دوهی و  ناکرشم و  اب  هوزغ  تفه  تسیب و  هنیدم ، هب  ترجه  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  میتسه . گنج  ياهههبج 

تفریم نآ  میب  هک  طیارش  تیساسح  تلع  هب  كوبت  هوزغ  رد  اهنت  تشاد و  تکرش  هوزغ  شش  تسیب و  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تشاد 
روتسد هب  دننزب ، هئطوت  هب  تسد  یمالسا ، تموکح  زکرم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بایغ  رد  ناقفانم 

ص 262 ج 13 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 1

ص 560 ج 2 ، لاصخ ، - 2

ص 14 ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسم  - 3
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35 ص :
. تشاد ياهدننک  نییعت  شقن  تاوزغ  ریاس  قدنخ و  ردب ، دحا ، ياهگنج  رد  دنام . هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هزوح رد  دوب و  یمالـسا  هعماج  روما  هرادا  يارب  درف  نیرتهتـسیاش  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تلحر  زا  سپ 
یلاع تافـص  ریاس  ادخ و  هار  رد  شـشوک  داهج و  یهقف ، شنیب  اوقت ، تلیـضف ، رظن  زا  سک  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زج  مالـسا 

هللا یلص  مالسا  ربمایپ  طسوت  ادخ و  روتسد  هب  اهراب  ترضح  نآ  اهیگتسیاش ، نیمه  لیلد  هب  دیسریمن . مالـسلا  هیلع  یلع  هیاپ  هب  یناسنا 
هک تفریم  راظتنا  رظن  نیا  زا  تسا ، ریدـغ »  » نایرج رتمهم  اهنآ  همه  زا  هک  دوب  هدـش  یفرعم  ناناملـسم  هدـنیآ  ربهر  ناونع  هب  هلآ  هیلع و 
اّما دهد ، همادا  ار  نیملـسم  يربهر  دریگ و  تسد  رد  ار  روما  مامز  مالـسلا  هیلع  یلع  هلـصافالب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ 

. تفرگ رارق  قح  قاقحا  مایق و  ای  توکس  زاس ، تشونرس  یهار  ود  رس  رب  ماما  دشن و  نینچ  اًلمع 
: دیامرفیم عاضوا  نیا  هرابرد  هیقِشْقِش  هبطخ  رد  ترضح  دوخ 

اهنت تسد  اب  اـیآ  هک  مدوب  هتفر  ورف  هشیدـنا  نیا  رد  هک  یلاـح  رد  مدـیچیپرد ، نآ  زا  ار  دوخ  نماد  متخاـس و  اـهر  ار  تفـالخ  يادر  نم  »
اب نادرم  ریپ و  ار  ناناوج  هدوسرف ، ار  ناریپ  هک  یطیحم  منک ؟ ربص  دـناهدروآ ، دـیدپ  هک  یتملظ  ناقفخرپ و  طـیحم  نیا  رد  اـی  مزیخاـپب و 

مدیزرو ییابیکش  اذل  تسا ، رتکیدزن  درخ  لقع و  هب  ربص ، يرابدرب و  مدید  تبقاع ) .) درادیماو جنر  هب  یگدنز  مد  نیـسپاو  ات  ار  نامیا 
مشچ اب  دراد ، ولگ  رد  ناوختسا  مشچ و  رد  راخ  هک  مدنامیم  یسک  هب  یلو 
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36 ص :
ریـسفت ادخ ، یگدنب  تدابع و  افلخ ، نارود  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ياهتیلاعف  نیرتمهم   (1) دنربیم ». تراغ  هب  ار  مثاریم  مدـیدیم  دوخ 
مالـسا رد  هک  روهظون  ياهدادـیور  یعرـش  مکح  نایب  نایحیـسم و  دوهی و  هژیوهب  ناهج ، لـلم  نادنمـشناد  ياهشـسرپ  هب  خـساپ  نآرق ،
ینایاپ هلحرم  تسا و  یملع  یـسایس و  لئاسم  رد  افلخ  هب  دامتعا  دروم  هرواشم  یگدـنز و  نیمأـت  يارب  شـشوک  راـک و  تشادـن ، هقباـس 

. تسا تداهش  ات  تفالخ  زا  هک  ترضح  یگدنز 
دمآ نارگ  تخس  یهورگ  رب  دوب ، یمالسا  لیصا  ياهتنس  يایحا  يرگداد و  لدع و  رسارس  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  يرادمامز  تفالخ و 

« نیقرام  » و نیطساق » « » نیثکان  » اب هناگهس  ياهدربن  هب  ماجنارس  اهتفلاخم  نیا  دیدرگ ، لیکـشت  وا  تموکح  ربارب  رد  یفلاخم  فوفـص  و 
نابحم ياهلد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  بح  اّما  تخاس ، لصتم  یهلا  ناوضر  اضر و  هب  ار  رهد  هناگی  نآ  هک  دوب  نینچ  نیا  دـیدرگ و  رجنم 

. دنام هنادواج  ترضح  نآ 
نبیلع اب  هراومه  : » دومرف هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نم  تفگ : دش ، لاؤس  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  یسراف  ناملـس  زا 

ار وا  تسامـش ، نیرتاناد  وا  دـینک . يوریپ  وا  زا  تسامـش  گرزب  وا  دـیرادب ، تسود  ار  وا  تسامـش  يـالوم  وا  دیـشاب ، هارمه  بلاـط  یبا 
نامرف داد  نامرف  هاگره  دینک و  شتباجا  دناوخ ، ار  امش  هاگره  دیرادب ، شزیزع  سپ  تسا ، نومنهر  تشهب  هب  ار  امش  وا  دیرادب ، یمارگ 

ار وا  دیراد  تسود  ارم  هک  هنوگ  نآ  دیرب .

هبطخ 3 هغالبلا ، جهن  - 1

مالسلا هیلع  یلع  ماما  مود  زا www.hajj.ir   www.Ghaemiyeh.com240موصعم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


37 ص :
زج ماهتفگ ، امش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  نم  هچ  نآ  دینادب  دیرادب  زیزع  زین  ار  وا  دیرادیم  یمارگ  ارم  هک  هنوگ  نآ  دیرادب و  تسود 

: دیامرفیم رگید  ینخس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر   (1) تسا ». هدوبن  ُُهتَمَظَع - ّْتلَج  مراگدرورپ - روتسد  هب 
هدناوخ ار  نآرق  موس  کی  ایوگ  دناوخب ، راب  کی  ار  هروس  نیا  سک  ره  تسا ، دـحا » ُهَّللا  َوُه  ُلق   » هروس لثم  نآرق ، رد  وت  لَثَم  یلع ! يا  »
هدـناوخ ار  نآرق  همه  ایوگ  دـناوخب ، راب  هس  ار  نآ  هچ  ناـنچ  تسا ، هدـناوخ  ار  نآرق  موس  ود  اـیوگ  دـناوخب ، راـب  ود  ار  نآ  رگا  تسا و 
تـسود شنابز  بلق و  هب  ار  وت  رگا  تساراد و  ار  نامیا  موس  کی  دـشاب ، هتـشاد  تسود  دوخ  ِبلق  هب  ار  وت  سک  ره  یلع ! اـی  وت  تسا و 

هدروآ درگ  دوخ  رد  ار  نامیا  همه  دنک ، یتسود  وت  اب  شیوخ  لمع  نابز و  بلق و  هب  هچ  نانچ  تسا  هتفای  تسد  نامیا  موس  ود  هب  درادـب 
. تسا

، دنتـشادیم تسود  نامـسآ  لها  لثم  ار  وت  نیمز ، لـها  رگا  تسا ، هدـیزگرب  ّیبن ، ناونع  هب  قح ، هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  یلع ! يا 
لماع ار  مالسلا  هیلع  یلع  بح  زین  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح   (2) درکیمن ». باذع  خزود ، شتآ  هب  ار  نانآ  زا  يدحا  زگره  دـنوادخ 

: دیامرفیم درامشیم و  ناسنا  یتخبشوخ  تداعس و 
ِِهتْوَم (3) َدَْعب  ِِهتایَح و  یف  ًاِّیلَع  َّبَحَأ  ْنَم  ِدیعّسلا  َّقَح  ِدیعَّسلا  َّلُک  َدیعَسلا  َّنا  »

رسارس ِتخب  کین   ؛

ح 45 ص 78 ، ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  - 1

ص 246 یمزراوخ ، بقانم ، - 2

ص 213 هّدوملا ، عیبانی  - 3
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38 ص :
.« درادب تسود  یگدنز ) گرم و  ) لاح ره  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  یسک  تخب ، کین 

هیلع یلع  ياـهشزرا  تسا ، هدروآ  درگ  دوخ  رد  ار  یکـالفا  یکاـخ و  ياـهشزرا  همه  هک  تسا  يدـنمشزرا  دوـجو  مالـسلا  هیلع  یلع 
يربهر لماک ، یناسنا  مالـسلا  هیلع  یلع  دنـشاب . هتـشاد  نیزگیاج  هدوب و  ربارب  يدام  سوسحم و  روما  اـب  هک  دنتـسین  ییاـهشزرا  مالـسلا 

، نئمطم یهاگهیکت  زوسلد ، یتسرپرـس  ادیـش ، یفراع  قشاـع ، يدـباع  ریلد ، ییوجگـنج  ریذپانیگتـسخ ، هاوخریخ و  هتـسراو ، هاـگآ و 
. دجنگیمن مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف  يایرد  هاتوک ، لاقم  نیا  رد  تسا . توبن  ریظنیب  نیشناج  نیتسخن  هتـسیاش و  يرـسمه  هنومن ، يردپ 

. میاهدروآ ریرحت  هتشر  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف  نارکیب  يایرد  زا  ياهرطق  یمی و  زا  یمن  اهنت 
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39 ص :

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  ِنوراه 

؟ تسشن باتفآ  فیصوت  هب  ناوتیم  هژاو  نیمادک  اب  یتسار 
رـسمه و هارمه  هب  نوچ  تفرگ ؛ انعم  دـشاب ] نآ  رد  یناسفن  هبئاش  ياهرذ  ادابم  ات   ] تساخرب رازراک ، هحوبحب  رد  هک  هاـگنآ  وا  صـالخا 

یموهفم انعم و  یهاوخرگد ، تسبرب و  تخر  اهیهاوخدوخ  دیشخب ، ریـسا  میتی و  نیکـسم و  هب  یپایپ  بش  هس  ار  دوخ  راطفا  شنادنزرف ،
، دمآرد وناز  هب  شربارب  رد  تشذگ  وفع و  تسشن ، شنینزان  قرف  رب  مجلم  نبا  ریشمش  هبرض  هک  بش  نآ  تفای ؛ هزات 

ياهلد يانشور  مالسلا ، هیلع  یلع  تبحم  دیشروخ  تسا و  هدیناشوپ  ار  یتسه  رـسارس  شاهنارک ، هک  تسا  یـسونایقا  مالـسلا ، هیلع  یلع 
. تسا نامز  ياههدرپ  ناشفارون  ناقشاع و 

هب هک  ياهدینش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  نخس  نیا  ایآ  تسین . اهنآ  همه  ندرمش  يارای  ار  یسک  تسا و  رامشیب  وا  ياهتلیضف 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

.« دمآ دهاوخن  نم  زا  سپ  يربمایپ ، هک ، نیا  زج  تسا ؛ یسوم  هب  نوراه  تلزنم  ماقم و  نامه  نم ، هب  تبسن  وت  تلزنم  ماقم و  »
« دعس  » زا ار  ثیدح  نیا  تشاد  تسود  وا  یلو  دوب ؛ هدروخ  بیسم » نب  دیعس   » شوگ هب  اهراب  هک  دوب  ینخس  نیا 
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40 ص :
. دوب هدرپس  خیرات  هظفاح  هب  هدینش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  زا  ار  تیاور  نیا  هطساو  یب  هک  یسک  نامه  دونشب ؛

ار رکشل  یهدنامرف  شدوخ  ات  دش  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  كوبت ، گنج  هناتـسآ  رد  هک  دوب  هدناسر  مدرم  هب  وا 
رادهدهع ناشیا ، دوبن  رد  ار  هنیدم  روما  ریبدت ، تیارد و  اب  ات  دوب  هنیدم  رد  دوخ  يارب  هتسیاش  ینیشناج  رکف  رد  ور  نیا  زا  دریگب ؛ هدهعرب 

: دومرف ناشیا  هب  سپ  تفاین ؛ مهم  نیا  هتسیاش  ار  مالسلا  هیلع  یلع  زج  یسک  دوش .
دـشاب و وت  رادـتقا  اب  ناتـسد  رد  مالـسا ، یهدـنامرف  زکرم  نم ، دوبن  رد  ات  مهد  رارق  هنیدـم  رد  دوخ  نیـشناج  ار  وت  مهاوخیم  ناج ! یلع  »

«. دنکن عمط  نآ  هب  یسک 
نوبز نمشد  رب  مالسا ، هاپس  شیپاشیپ  هیـشمه ، نوچ  تشاد  تسود  دوب و  ُرپ  داهج  رد  روضح  قوش  زا  مالـسلا ، هیلع  یلع  دوجو  رـسارس 

زین دحا  گنج  رد  هک  ياهغدغد  نامه  دیـشیدنایم ؛ تداهـش  خرـس  سابل  ندیـشوپ  هب  مه  دـیاش  دوش و  دـنمهرهب  داهج  باوث  زا  دزاتب و 
. دوب هتساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  زا  تداهش ، راختفا  هب  ندیسرن  ناوارف و  ياهمخز  شریذپ  زا  سپ 

: تفگ یگتسهآ  هب  ناوارف ، یمرزآ  مرش و  اب  سپس  تفر و  ورف  رکف  هب  یمک 
»؟ دیرامگیم ناکدوک  نانز و  يرادساپ  هب  ارم  ایآ  یمارگ ! لوسر  يا  »

دز و مالسلا  هیلع  یلع  نارگن  هرهچ  رب  يدنخبل  تمحر ، لوسر 
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41 ص :
: دومرف سپس  دنک ؛ مارآ  مرگ و  ار  الوم  حور  بلق و  ات  دوب  یفاک  مّسبت ، نیا  باتفآ 

(1) دمآ ». دهاوخن  يربمایپ  نم ، زا  دعب  هک ، نیا  زج  دشاب ؟ یسوم  هب  نوراه  تلزنم  دننامه  نم ، هب  تبسن  تتلزنم  يرادن  تسود  ایآ  »
. دونشب ار  ثیدح  نیا  مه  دوعسم »  » ینعی نآ ، یلصا  يوار  زا  تساوخیم  اما  دوب ، هدینش  نآ  نیا و  زا  اهراب  دیعـس  ار  هعقاو  نیا  هک  نیا  اب 

راب ره  یلو  دـنک ؛ مهارف  وا  يارب  ار  شردـپ  اب  یتاقالم  بیترت  هدـش ، روط  ره  تساوخ ، صاقویبا » نب  دعـس  نب  رماع   » شتـسود زا  اهراب 
. تشادن وا  شریذپ  يارب  یفاک  لاجم  دعس »  » هک نیا  ای  درکیم و  شومارف  ای  رماع ،» »

. درک توعد  راهان  ینامهیم  هب  ار  وت  زورما  دعس  مردپ  دیسر و  ارف  رادید  نامز  مقیفش ! تسود  تفگ : دیعس  هب  رماع  يزور  ماجنارس 
: دیسرپ تساوخ و  هزاجا  دعس  زا  دیعس  دیسر ، خساپ  شسرپ و  هب  تبون  ییاریذپ ، زا  سپ  ... 

؟ ياهدینش مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  ار  ثیدح  نیا  تدوخ  ایآ  دعس ! يا  »
ار تیاور  وا  تشادن ! دیعس  زا  ار  شسرپ  نیا  ندینش  راظتنا  نوچ  دیماجنا ؛ دعس  یناهگان  شنکاو  هب  شسرپ ، نیا 

ص 175 هقرحملا ، قعاوص  ص 174 ؛ ج 15 ، يوون ، حرش  ملسم ، حیحص  - 1
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42 ص :
هتـشذگن یهاگرید  زونه  هک  دوب  نیا  زا  وا  یتحاران  دنک . دیدرت  نآ  هرابرد  یـسک  درکیمن  نامگ  هک  تسنادیم  ینیقی  مّلـسم و  ردق  نآ 

دنتایح و دیق  رد  مه  دناهدینش  ار  نآ  هطـساو  یب  هک  یناسک  هدمآ و  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  كرابم  نابل  زا  نخـس  نیا  هک 
هب زا  تفگ ! دنهاوخن  هک  اههچ  دندنبرب ، رگید  ملاع  هب  رفـس  تخر  نآ ، ینیع  نادهاش  هک  اهادرفسپ  دـننکیم ؛ دـیدرت  نینچ  نآ  هرابرد 
اب هک  شندب  ياهگر  رد  ار  نوخ  دایز ، يامرگ  دزیم و  رتدـنت  شبلق  نابرـض  ناگدـنیآ ، يوس  زا  تیاور  نتـشاگنا  هدـیدان  ندروآ  دای 

. درک سح  دندوب ، دنور  دنیآ و  لاح  رد  تّدش 
: تفگ داهن و  دوخ  شوگ  ود  رب  يدنت  اب  ار  دوخ  نازرل  ياهتسد 

هب شناگدید  یگدنمرش ، زا  تسشن و  دیعس  یناشیپ  رب  مرش  قرع  دشاب »! هدنیشن  ار  یثیدح  نینچ  اهشوگ ، نیا  رگا  موش  رک  دیعـس ! يا  »
(1) دش »...  شیوخ  راکفا  رد  قرغ  دش و  هریخ  دعس  ياپ  شیپ 

ص 174 ج 15 ، يوون ، حرش  ملسم ، حیحص  ص 72 ؛ هقرحملا ، قعاوص  - 1
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قدنخ راوس  کت 

گنج رد  تسناوتن  تحارج ، رثا  رد  دوب و  هدش  حورجم  هدیگنج و  مالسا  هاپـس  اب  ردب ، رد  دوب . شیرق  روآمزر  نیموس  دودبع ، نب  ورمع 
رورغ شتآ  دمآ . نادیم  هب  صوصخم  یمچرپ  اب  همه ، زا  شیپ  دوب . وا  هب  رفک ، هاپـس  دیما  مشچ  قدنخ ، زور  رد  یلو  دنک ؛ تکرـش  دحا 

هب شّربکت  توخن و  ّسح  یتقو  دیدیم ! مرن  موم و  دوخ  ياپ  ریز  ار  نیمز  هک  ییوگ  وت  دیـشکیم و  هلعـش  شدوجو  رـسارس  زا  توخن  و 
؟» دوش ور  هب  ور  نم  اب  هک  تسین  يدرم  ایآ  : » دز دایرف  نشخ  یگنهآ  اب  تخادنا و  ولگ  رد  ار  شیادص  تشارفا ، ندرگ  دیسر ، جوا 
نبورمع دوب و  هدـنکفا  هیاـس  نآ  رب  یهلا  تبیه  هنمیه و  هک  یلد  اـهنت  دـندوب و  توهبم  تاـم و  همه  دوبن . وا  اـب  يربارب  ياراـی  ار  یـسک 

تساخرب و ياج  زا  نیگنس  راقو و  اب  دوب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادخ و  بوبحم  ریلد و  یناوج  دیدیم ، کچوک  راوخ و  ار  دودبع 
يور زا  یهاـگن  يریلد ، تعاجـش و  همه  نیا  هدـهاشم  اـب  ناـیفارطا  تساوخ ! دربن  هزاـجا  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هاگـشیپ  هب 
لوسر یلو  دندوب ؛ نامداش  دنادرگیم ، زاب  ناشیا  هب  ار  نانآ  هتفر  جارات  هب  رورغ  مالـسلا ، هیلع  یلع  هک  نیا  زا  دـنتخادنا و  وا  هب  نیـسحت 

: دومرف وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
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. دوب دونشخ  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامرف  ندرک  تعاطا  زا  اّما  تشگزاب ؛ یتحاران  اب  مالسلا  هیلع  یلع  درگرب ،»! یلع ! يا  »

تفرگارف و ار  ناـبایب  توکـس ، دـنک ؟ زاورپ  تشهب  هب  دـهاوخیمن  تسین و  يدرم  ناترکـشل  ناـیم  رد  اـیآ  : » دز گـناب  ورمع  هراـب  رگد 
نیا زا  راسمرش  دوبن ، نتشادرب  مشچ  يارای  ار  یسک  دندش . هریخ  نیمز  هب  یگدرـسفا ، تدش  زا  نارواگنج  دش و  سبح  هنیـس  رد  اهسفن 

. دنشاب هتشادن  ییوگخساپ  يارای  دتفیب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  ناگدید  هب  ناشمشچ  هک 
يوس هب  یضترم ! یلع  دوب ؛ مالسا  رکـشل  درمناوج  دندش ؛ هریخ  ادص  يوس  هب  مارآ  دش ؛ هدینـش  اهمدق  تشرد  زیر و  يادص  مه  راب  نیا 

«! میوگب ار  شخساپ  دیهد ، تصخر  رگا  درک ؛ لامدگل  ار  ام  تریغ  تّزع و  مامت  ادخ ! لوسر  يا  : » دمآ ادخ  لوسر 
 ... تفکش ردیح  لگ  زا  لگ  داد و  نادیم  هزاجا  وا  هب  تشاد ، قدنخ  راوس  کت  هب  هَّللالوسر  هک  ياهقالع  مامت  اب  راب  نیا  هعقاو و  رارکت 

. دیاشگیم رپ  شیوس  هب  يراوسکت  دید  هاگان  اّما  درادن ؛ ار  وا  اب  ییورایور  تأرج  یسک  هک  درکیم  ساسحا  ورمع 
 ... درک بیرغ  یساسحا  دوخ  رد  ناهگان 

، یناوتان نودب  هک  یسک  دمآ  دیدرتیب  نکم ! باتش  : » دینـشیم ینـشور  هب  ار  ییادص  الاح  دش ، رتکیدزن  کیدزن و  وا  هب  راوس  مکمک 
. تسا يراگتسر  ره  هیام  یتسار ، تسا و  تریصب  یهاگآ و  ياراد  هک  یسک  تسوت ؛ يادص  هدنهد  خساپ 
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، هدنهد ناکت  ثداوح ، هماگنه  رد  شدای  هک  دوشیم  دراو  وت  رب  ینیگمهس  هبرـض  دوش . اپرب  یناوخهحون  تاهزانج ، یپ  رد  مراودیما  نم 

! دنام یقاب 
!« یلع منم  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  یتسه ؟» هک  وت  : » تفگ هناروابان  ورمع  تفای ، نایاپ  مالسلا  هیلع  یلع  یناوخزجر  هک  یماگنه 

؟ هک رسپ  - 
هدناوخ نآ  يوس  هب  هک  زیچ  ود  زا  یکی  هب  هک  یتسب  ییادخ  ینامیپ  شیرق ، اب  وت  هک  مدینش  مبلاط و  یبا  نب  یلع  نم  فانمدبع ، رـسپ  - »

« یهد تبثم  خساپ  يوش ،
. تسا هنوگ  نیمه  يرآ ! داد : خساپ  ورمع 

«. يروایب مالسا  ات  مناوخیم  ارف  لوسر  ادخ و  هب  ار  وت  هک  تسا  نیا  مهاوخیم  وت  زا  هک  يزیچ  ود  زا  یکی  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع 
«. مرادن اهنیا  هب  يزاین  نم  : » تفگ

«! منکیم توعد  نت  هب  نت  گنج  هب  ار  وت  تسا ، نینچ  هک  لاح  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع 
. دش تفگشرد  تبالص  تعاجش و  همه  نیا  زا  ورمع ،

. تفرگارف ار  شدوجو  سرت ، زا  هتخانشان  یساسحا  ناهگان 
ارچ دنک ] ریقحت  ینس  رظن  زا  ار  ترـضح  تساوخیم  هلمج  نیا  اب  ! ] ردارب رـسپ  تفگ : ور  نیا  زا  دنک ؛ زیهرپ  وا  زا  ییورایور  زا  تساوخ 

، دنشاب رتگرزب  وت  زا  هک  تیاهومع  نایم  زا  ایآ  مشکب ؛ ار  وت  مرادن  تسود  نم  ینکیم ؟ ار  داهنشیپ  نیا 
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.« مزیرب ار  وت  نوخ  هک  مراد  شوخان  درگرب ! دشن ؟ ادیپ  یسک 

«! مزیرب ار  وت  نوخ  مراد  تسود  نم  دنگوس ! ادخ  هب  اما  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
يوس هب  دوب ! هدش  شتآ  زا  ياهلعـش  ایوگ  درک ! یپ  ار  بسا  دمآ و  ریز  هب  بسا  زا  كالاچ  دـش و  نیگمـشخ  رایـسب  نخـس  نیا  زا  ورمع 
ورمع ریشمش  تفرگ . الاب  ار  دوخ  رپس  مه  مالسلا  هیلع  یلع  درب . رس  يالاب  ار  ریشمش  ناوت ، مامت  اب  تشادرب و  زیخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

هیلع ماما  رـس  هب  نآ ، زا  یـشخب  دـنام و  یقاب  رپس  لخاد  ریـشمش ، درک و  هراپ  ار  رپس  درک و  تباـصا  دوب ، صلاـخ  تسوپ  زا  هک  يرپس  هب 
. درک تباصا  مالسلا 

هکرعم ياضف  ظیلغ ، يرابغ  درگ و  دیطلغ و  نیمز  هب  ورمع  تخاس ؛ انشآ  ورمع  ياهاپ  اب  ار  شریشمش  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  لاح ، نیا  رد 
ره دیپتیم و  هنیـس  رد  اهلد  دننیبب ، ار  يزیچ  دنتـسناوتیمن  رگید  هدش و  هدـیرب  نایرکـشل  هاگن  دادـتما  هک  ياهنوگ  هب  تفرگارف ؛ ار  دربن 

. دندیشکیم ار  دوخ  يوجگنج  يزوریپ  راظتنا  نایهاپس ، زا  مادک 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  هک  دندوب  هدینش  مالسا  هاپس 

دـندوب و هدوشگ  یتـسه  قلاـخ  يوس  هب  ار  شیوخ  ياـهتسد  ور ، نیا  زا  تسا ». هتفرگ  رارق  رفک  یماـمت  ربارب  رد  مالـسا ، ماـمت  کـنیا  »
. دندیبلطیم ار  مالسا  مامت  يزوریپ 

يادص مالـسلا ، هیلع  یـضترم  ّیلع  مالـسا ، ریلد  ورـس  تبالـص  ندید  اب  ناهگان  دش و  نشور  اضف  تسـشن ، ورف  اهرابغ  درگ و  مکمک  ... 
، ینامداش روش و  اب  تساخرب و  مالسا  هاپس  زا  ریبکت 
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، نانآ هدش  لامیاپ  رورغ  تّزع و  دندرک  ساسحا  دش ؛ يراج  ناشناگدید  زا  قوش  کشا  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  يرگید  اهنآ  زا  کی  ره 

: دومرف هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  نخس  رتایوگ ، همه  زا  تسا . هتشگزاب  ناشیوس  هب 
 ...« تسا رترب  سنا  ّنج و  تدابع  زا  قدنخ ، زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تبرض  »

راقو هنینأمط و  اب  هک  یهلا  يدرم  دوب و  يراج  وا  زا  نادوان  دننام  نوخ ، دوب و  هداتفا  نیمز  رب  هدش  عطق  ییاهاپ  اب  دودبع ، نب  ورمع  يرآ !
هدنهج یقرب  نوچ  ناهگان  اما  تسشن ؛ شاهنیس  رب  دشخب ، ییاهر  شرابتبکن  یگدنز  زا  ار  وا  تساوخیم  تشادیمرب و  ماگ  شیوس  هب 

 ... دمآرد ّمنرت  هب  موهفمان  ییاهراتفگ  هب  شکرابم  نابل  دزیم و  مدق  ورمع  فارطا  رد  تساخرب و 
نارواگنج ِرواگنج  هنیس  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هداتفا  یقافتا  هچ  هک  دندیـشیدنایم  دوخ  اب  دندوب و  توهبم  تام و  وس  ود  زا  نایهاپس ،

 .. دنزیم مدق  وا  فارطا  رد  صاخ ، یشمارآ  اب  هتساخرب و  نمشد 
 ...!« دراذگاو ار  وا  شاک  يا  : » دنتفگیم ورمع  ناهارمه  دننکیمن ؟» مامت  ار  شراک  ارچ  : » دنتفگیم دوخ  اب  مالسا ، رکشل 

یلاح رد  درک و  هرسکی  ار  وا  راک  تسشن و  ورمع  هنیس  رب  مالسلا  هیلع  یلع  راب ، رگید  هک  نیا  ات  تشذگیم ؛ یتخس  يدنک و  هب  تاظحل 
. تفرگ ياج  تمحر  ربمایپ  شوغآ  رد  دمآ و  شیپ  مارآ  مارآ  دوب ، هدنشخرد  باداش و  شراسخر ، هک 
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ياهدننیب ره  ناگدـید  هک  ياهنوگ  هب  دـیناباتیم ؛ اضف  هب  یقرب  نآ ، رب  دیـشروخ  شبات  اب  دوب ، شنت  رب  نانچمه  هک  ورمع  ياهبنارگ  هرز 

اما بلاـغ ؛ يوجگنج  يارب  دوـب  یتـمینغ  بوـلغم ، هرز  دوخهـالک و  ریـشمش و  نت ، هب  نت  دربـن  رد  هک  دوـب  نآ  رب  مسر  درکیم ، هریخ  ار 
هرز يریظنمک  ییاهبنارگ و  زا  دندوب  هاگآ  همه  هک  دـش  هاگ  نآ  یتفگـش  تفرگن . تمینغ  هب  ورمع  زا  ار  يزیچ  درکن و  نینچ  ترـضح 

رب دش  دهاوخ  یمهرم  ترضح ، هنامیرک  دروخرب  نیا  هک  دنتسنادیمن  نانآ  دنک ... ! بحاصت  ار  نآ  تساوخیم  شلد  یسک  ره  ورمع و 
ماما تمظع  رد  خیرات ، هفیحص  هب  ياهدورس  دید ، ردارب  نت  رد  اهبرپ  هرز  دیسر و  ردارب  نیلاب  هب  یتقو  هرمع ؛»  » شرهاوخ شیر  شیر  لد 

: هک دوزفا  مالسلا  هیلع 
زا تفرگ و  هدرخ  وا  زا  ناوتیمن  هک  تسا  یـسک  هدنـشک ، اما  مدرکیم ؛ هیرگ  متـشاد ، ندـب  رد  ناج  ات  دوب ، وا  زج  ورمع ، هدنـشک  رگا  »

(1) تسا ». هدوب  روهشم  تمارک  تفارش و  هب  نامزرید 

ص 32 ج 3 ، مکاح ، كردتسم  - 1
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مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  موس  موصعم 

هراشا

مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ياتمه  نآرق ، ياهب  رپ  رثوک  ناحبـس ، دـنوادخ  ياطع  ناهج ، ود  ناوناب  يوناب  مالـسلا ، اـهیلع  ارهز  همطاـف 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  شردـپ  دـمآ . ایند  هب  همرکم  هکم  رد  تثعب ، مجنپ  ای  مود  لاس  یناثلايدامج  متـسیب  رد  هک  تسا 

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  یبتجم و  نسح  ماما  وا ، نارسپ  تسا . مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  شرسمه  مالـسلا و  اهیلع  اربک  هجیدخ  شردام 
. دنشابیم مالسلا  امهیلع  موثلکّما  بنیز و  وا  نارتخد  و 

. تسا هنیدم  رد  یمولعمان  لحم  رد  وا  هاگمارآ  يرجه و  مهدزای  لاس  یناثلايدامج  موس  ای  یلوالايدامج  مهدزیس  وا ، تداهش  نامز 
هرفـس رب  نایمدآ  ناناملـسم و  هک  ینادـنزرف  تسا  نید  نایاوشیپ  ردام  وا  تسابع ، لآ  زکرم  روحم و  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  سدـقم  دوجو 

. دنانامزا راصعا و  رد  ناوارف  تکرب  ریخ و  عبنم  دننیچیم و  رب  هشوخ  نانآ  لیاضف  تفرعم و  شناد و 
مـشخ هب  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  سک  ره  تسا . نم  نت  هراـپ  همطاـف ، دـیامرفیم : شقح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوـسر 

(1) تسا . هدروآ 
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50 ص :
مـشخ وت ، مشخ  يارب  ادخ  نامگیب ، دیامرفیم : شاهرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لوق  زا  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  شرـسمه 

ترـضح دراد ، عیفر  سب  یهاگیاج  زین  ردـپ  دزن  رد  تسا و  تشهب  ناـنز  رورـس  وا   (1) دوشیم . دونـشخ  وت ، يدونـشخ  يارب  دنکیم و 
(2) دیناشنیم . دوخ  ياج  رد  دیـسوبیم و  تفرگیم و  ار  شتـسد  داتـسیایم ، اپرب  دق  مامت  شیارب  تفگیم و  دـمآشوخ  يو  هب  لوسر 

دوب همطاف  دندرکیم ، ظفاحادخ  وا  اب  هک  یصخش  نیرخآ  دنتفریم  ترفاسم  هب  یتقو  هک  دوب  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تداع 
، وا ددعتم  ياهبقل  اهمان و   (3) دوب . همطاف  تفاتشیم ، شرادید  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  يدرف  نیتسخن  زین  تشگزاب  رد 
، نآ ریغ  هعکار و  هیقت ، هرهز ، اهیبا ، ّما  ارذع ، هثّدحم ، هناحیر ، هملعم ، ریغ  هملاع  هدباع ، هرهاط ، هقیدص ، اروح ، لوتب ، ارهز ، همطاف ، دننام 

ياضر مشخ و  تایاور ، رد  هک  تسالاب  وا  ماقم  يدح  هب  دـنایامنیم  ار  وا  ریظنیب  تیـصخش  زا  ياهولج  لیاضف و  زا  ياهشوگ  مادـک  ره 
. تسا رادروخرب  تمایق  رد  تعافش  ماقم  زا  هدمآ و  رامش  هب  ادخ  ياضر  مشخ و  وا 

. ددرگیم تشهب  دراو  هک  دوب  دهاوخ  یسک  نیلوا  وا 
. دهدیم تشهب  يوب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ریبعت  هب  تسوا و  قاتشم  تشهب 

ص 154 ج 3 ، مکاح ، كردتسم  - 1

نامه - 2

ص 156 نامه ، - 3
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هراب نیا  رد  نم  دومرفیم : درکیم  هعجارم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  يراگتـساوخ  يارب  هک  سک  ره  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

حرطم ار  شاهتساوخ  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  روظنم  نیمه  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  اما  متسه . دنوادخ  نامرف  رظتنم 
: دومرف يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درک 

هدروآرد و مالسلا  هیلع  یلع  يرسمه  هب  نامسآ  رد  ار  همطاف  یلاعت  دنوادخ  هتفگ ، يو  هب  هدمآ و  ترـضح  نآ  دزن  يو  زا  شیپ  لیئربج  »
.« تسا هتفرگ  هاوگ  نآ  رب  ار  ناگتشرف 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب و  اـهناسنا  نیرتهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  نآ  يارب  اـهنیا  ماـمت 
، ردپ هک  تسیناور  زین  مالسا  رد  دوب . همطاف  هتسیاش  رسمه  اهنت  مالسلا  هیلع  یلع  دنتـسنادیم و  یبوخ  هب  ار  هتکن  نیا  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
، هدـش تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یثیدـح  هب  ناوتیم  هراـب  نیا  رد  دـهد . ینز  هب  تسین ، وا  نأـشمه  هک  يدرم  هب  ار  شرتخد 

يو زا  رتنییاپ  ات  مدآ  زا  دوب  هدـیرفاین  همطاـف  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  دـنوادخ  رگا  تسا : هدومرف  ترـضح  نآ  تسُج ، دانتـسا 
تشادیمن (1). دوجو  نیمز  يور  رب  همطاف  يارب  ییاتمه 

هک ییاهگنج  رد  دوب . مالـسا  عفادم  رـسمه ، ردـپ و  رانک  رد  ترجه ، زا  سپ  بیـشن  زارفرپ و  ياهلاس  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
تدابع و رد  تفاـییم . روضح  ناـحورجم  ياوادـم  یتامدـخ و  ياـهراک  يرگدادـما ، يارب  دربن ، ياهنادـیم  رد  یهاـگ  دـمآیم ، شیپ 

. تشاد دنمجرا  رایسب  یماقم  يونعم  تالاح  اعد و  هزور و  زامن و  شیاین و 
عوکر و تلاح  هب  نانچمه  وا  دوب  هداتـسیا  تداـبع  يارب  هک  مدـید  ار  مرداـم  هعمج  بش  رد  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  زا 

يارب وا  دزرس ، هدیپس  هک  دوب  دوعق  مایق و  دوجس و 

ص 569 ج 22 ، هعیشلا ، نایعا  - 1
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اعد نارگید  يارب  ینکیمن و  اـعد  دوـخ  يارب  ارچ  مدیـسرپ : وا  زا  نم  دربیم  ماـن  ار  اـهنآ  کـیاکی  درکیم و  اـعد  نمؤـم  ناـنز  نادرم و 

! هناخ سپس  هیاسمه  تسخن  مرسپ ! دومرف : ییامنیم ؟
ياهیخلت اب  یهارمه  يدردـمه و  وا و  رانک  رد  عّقوتیب  هداس و  یگدـنز  رـسمه و  اب  هتـسیاش  دروخرب  رظن  زا  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف 

هناخ هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوب . تمیمـص  افو و  يوگلا  یگدنز ،
هب لاح  نامه  رد  دنکیم و  درآ  شیوخ  تسد  هب  تسا و  هدرک  رب  رد  رتش  مشپ  زا  یسابل  هک  دید  ار  همطاف  دش ، دراو  مالسلا  اهیلع  همطاف 

ینیریـش رطاـخ  هب  ار  اـیند  یخلت  مرتخد  دومرف : تسیرگ و  هرظنم  نیا  ندـید  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دادیم . ریـش  شدـنزرف 
نیا سپ  میوگیم ، انث  شیاههداد  رطاخ  هب  میاتـسیم و  هداد  هک  ییاهتمعن  يارب  ار  دنوادخ  تفگ : مالـسلا  اهیلع  همطاف  شچب . ترخآ 

: دش لزان  هیآ 
(1) یضْرَتَف » َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو  »

(2) يوش . یضار  ات  دشخبب  وت  هب  دنوادخ  يدوز  هب  و   ؛
رثا شاهنیس  رد  کشم  دنب  هک  دروآیم  بآ  کشم  اب  ردقنآ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مه  قودص  خیش 

ردـقنآ دـشیم و  دولآدرگ  شیاهسابل  هک  تفُریم  ار  هناخ  ردـقنآ  تسب و  هنیپ  دـش و  ْربز  شتـسد  هک  درکیم  ساتـسد  ردـقنآ  داـهن و 
(3) تشگیم . هایس  دولآدود و  شیاهسابل  هک  تخورفایم  گید  ریز  رد  شتآ 

5 یحض : - 1

ص 55 مالسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  يامیس  یگدنز و  - 2

57 صص 9 - نامه ، - 3
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53 ص :
شیوخ یسورع  سابل  دوب . تاساوم  راثیا و  هقدص ، قافنا ، لها  دوب و  هتسبن  یگدنز  يّدام  ياههولج  هب  لد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

هب ار  شدوخ  راطفا  هک  دش  لزان  یتا  له  هروس  شنادنزرف  رهوش و  وا و  راثیا  هرابرد  دیشخب ، دوب ، هدمآ  وا  هناخ  ِرَد  هب  هک  يدنمزاین  هب  ار 
. تشادن هقیاضم  نادنمزاین  هب  یلام  کمک  هنوگره  زا  دندوب  هداد  ریسا  میتی و  نیکسم و 

. تسا ریظنیب  دوخ  عون  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ییارگادخ 
مایپ ادخ  يوس  زا  تسا و  نم  رانک  رد  یحو  هتشرف  نونکا  يراد ؟ یتجاح  هچ  ناج ! همطاف  دیسرپ : شرتخد  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

هتـشادزاب یـشهاوخ  ره  زا  ارم  مربیم ، قح  ترـضح  تمدخ  زا  هک  یتذل  داد : خساپ  همطاف  دریذپ ، ققحت  یهاوخب  هچ  ره  ات  تسا  هدروآ 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  باذع  ياههیآ  یتقو   (1) مشاب . دنوادخ  يالاو  ابیز و  لامج  رظان  هتسویپ  هک  مرادن  نیا  زج  یتجاح  تسا .

لزان هزات  هک  ار  یهلا  باذع  ياههیآ  ربمایپ ، دیسرپ . ار  تلع  دش ، هاگآ  ردپ  هیرگ  زا  ارهز  دنتسیرگ  يو  نارای  ربمایپ و  دیدرگ ، لزان  هلآ 
رد  (2) دوشیم . خزود  لخاد  هک  یـسک  رب  ياو  ياو ، دومرف : داتفا و  نیمز  رب  یهلا  فوخ  زا  همطاف  دومرف : توالت  همطاف  يارب  دوب  هدـش 

زاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يارب  اهشناد  رارسا و  زا  یهلا  ناگتشرف  ار  هچنآ  هک ، هدمآ  ترضح  نآ  يزودناشناد  هنیمز 

ص 99 ج 6 ، همطاف ، نانخس  گنهرف  - 1

ص 481 ج 4 ، قحلا ، قاقحا  - 2
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هیلع یلع  ماما   (1) دـش . همطاف » فحـصم   » مان هب  یباتک  اهنآ  عومجم  هک  دروآیم  درگ  همطاف  تشونیم و  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنتفگیم 

دیسرپ و يو  زا  یناوارف  ینید  لئاسم  دیسر و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تمدخ  هب  هنیدم  نانز  زا  یکی  يزور  دنکیم : لقن  زین  مالـسلا 
: تفگ دیشک و  تلاجخ  همادا  رد  دینش  خساپ 

لباقم رد  یـسک  هب  رگا  ایآ  سرپب ، یهاوخیم  هچنآ  اـیب و  مه  زاـب  دومرف : همطاـف  ترـضح  مزادـنا . تمحز  هب  ار  امـش  دـیابن  نیا  زا  شیب 
خـساپ هک  ار  ياهلأسم  ره  نم  دراد ؟ يراوشد  وا  يارب  يراک  نینچ  دنهدب ، دزم  الط  رانید  رازه  دـص  ماب ، تشپ  هب  نیگنـس  راب  کی  لمح 
همطاف  (2) دشابن . راوشد  نم  رب  راک  نیا  هک  تسا  راوازس  سپ  مراد ، يونعم  شاداپ  دنوادخ ، شرع  نیمز و  نیب  هلـصاف  زا  شیب  مهدیم ،
همطاف رازگتمدخ  هّضف  تخاسیم ، انشآ  ناشفیاظو  هب  تبسن  ار  نانز  هژیو  هب  هعماج و  مالسا ، فراعم  ماکحا و  نایب  اب  مالـسلا  اهیلع  ارهز 
تفگن ینخس  ینآرق  ياههیآ  اب  زج  لاس  تسیب  تدم  رد  تسا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ناگتفای  شرورپ  نادرگاش و  زا  هک  مالسلا  اهیلع 

یگشیمه هریس  یتسرد ، تقادص و   (3) درکیم . نایب  ار  شیوخ  روظنم  نآرق ، زا  بسانتم  ياهیآ  اب  تشاد  ار  یبلطم  نایب  دـصق  هاگ  ره  و 
، تشاد رارق  افـص  قدـص و  زا  ییالاب  هبتر  رد  دوب و  یقیقح  یعقاو و  قداص  شراـتفر ، راـتفگ و  رد  وا  دوب ، مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح 

: دیوگیم هشیاع 
دناهداهن ناغمرا  هب  ار  ياهدنزومآ  رایسب  نانخس  ترضح   (4) مدیدن . ربمایپ  شردپ  زج  همطاف ، زا  رتوگتسار  ار  یسک  زگره 

ص 80 ج 43 ، راونالاراحب ، - 1

ص 30 ج 1 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  - 2

ص 344 ج 3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 3

ص 341 نامه ، - 4
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55 ص :
هک دنتسه  یناسک  مدرم  نیرتدنمشزرا  دشاب و  رتنابرهم  رتوخ و  مرن  مدرم  اب  دروخرب  رد  هک  تسا  یـسک  امـش  نیرتهب  دناهدومرف : ناشیا 

(2) تسا . ناردام  ياپ  ریز  تشهب  اریز  شاـب ، رداـم  تمدـخ  رد  دومرف : رداـم  هب  تمدـخ  هراـبرد   (1) دناهدنـشخب . نابرهم و  ناشنانز  اـب 
، میرادیم رذـحرب  ار  امـش  هچنآ  زا  ینکیم و  لمع  مینکیم ، رما  امـش  هب  هچنآ  هب  رگا  درامـشیم : نینچ  ار  ندوب  هعیـش  راـیعم  ترـضح 

: دومرفیم دومنیم و  هیصوت  ار  هناصلاخ  تدابع  ترضح   (3) یتسین . هنرگو  یتسه  ام  نایعیش  زا  ینکیم ، يرود 
. داتسرف دهاوخ  ورف  وا  يوس  هب  ار  وا  تحلـصم  نیرترب  گرزب ، راگدرورپ  دتـسرف ، ادخ  يوس  هب  ار  دوخ  هناصلاخ  ياهتدابع  هک  یـسک 

يارجام زا  سپ  دوب . لئاق  مارتحا  وا  يارب  ًامئاد  دیـشوک و  رایـسب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماقم  تشادگرزب  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح   (4)
مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  یهاـگآ  هب  ار  دوـخ  تساوـخرد  ناـنآ  دـننک ، رادـید  يو  اـب  ییوـجلد ، يارب  دنتـساوخ  اهیـضعب  هفیقس ،

امش رسمه  نم  تسامش و  هناخ  هناخ ، دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  داهن ، نایم  رد  شرـسمه  اب  ار  عوضوم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دندناسر ،
هب نانآ  زا  کـی  ره  ناـمیا  زا  هک  دوب  یتبحم  قشع و  دادیم ، دـنویپ  ار  ود  نیا  ناـیم  هچنآ   (5) دیهد . ماجنا  دیهاوخیم  هچنآ  ره  متـسه ،
نآ زا  سپ  مدرم  نیرترب  ربمایپ و  ياههون  ردـپ  ایـصوا و  رورـس  ناونع  هب  ار  یلع  همطاـف ، تفرگیم ، تأـشن  يرگید  بقاـنم  اـهیگژیو و 

ترضح و

ص 157 ج 71 ، راونالاراحب ، - 1

ص 462 ج 16 ، لامعلازنک ، - 2

ص 155 ج 65 ، راونالاراحب ، - 3

ص 184 ج 71 ، نامه ، - 4

ص 198 ج 43 ، نامه ، - 5
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دوب و هاگآ  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  تمظع  یگرزب و  زا  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  تسنادیم ، دـنوادخ  دزن  رد  گرزب  ـالاو و  یماـقم  بحاـص 

تبحم لیالد  نیا  هب  دوشیم ، عقاو  لوبقم  دنوادخ  هاگراب  رد  شتعافش  تسا و  ربمایپ  ياههون  ردام  ناهج و  نانز  رورس  وا  هک  تسنادیم 
. دوب مکاح  نانآ  نیب  لباقتم  مارتحا  و 

ششوپ دیآیم . باسح  هب  تلیضف  لامک و  هلق  هب  ندیسر  يارب  نانآ  يادتقم  ناملسم و  نز  يارب  زاتمم  ییوگلا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
فافع و میرح  هب  تاداس  ردام  تیمها  يایوگ  تلحر ، زا  سپ  یتح  ندـب ، داعبا  ندـش  نایامن  زا  يو  ياـهینارگن  هغدـغد و  ترـضح و 

. تسا باجح 
دای وا  زا  دحا  هوک  هنماد  رد  وا  رازم  رس  رب  روضح  اب  هبنـشود  ره  دوب و  اشوک  ءادهـشلادیس  هزمح  ترـضح  نوچ  ینادیهـش  دای  يایحا  رد 

. دوب تداهش  داهج و  هلأسم  روآدای  درکیم و 
راصنا نارجاهم و  روضح  رد  تفر و  دجـسم  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هَّللالوسر ، تیاصو  ققحت  مدع  یپ  رد  ردپ ، تلحر  زا  سپ 
نادناخ هب  یتمرحیب  مدرم و  ینکشدهع  هعماج و  نارـس  زا  تسا ، فورعم  هیکدف » هبطخ   » هب هک  ینارنخـس  نآ  رد  دناوخ و  دنلب  ياهبطخ 

دیـشک و لوط  زور  جـنپ  دون و  یلوق  ربانب  جـنپ و  داتفه و  شردـپ ، زا  دـعب  یگدـنز  خـلت  نارود  درک . داـقتنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
تقادص لیاضف و  همـشچرس  نآ  زا  تسویپ . شراوگرزب  ردپ  هب  یگلاس  هدـجیه  رد  داتفا و  يرامیب  رتسب  رد  راوگرزب  يوناب  نیا  ماجنارس 

: دیآیم یپ  رد  هک  میاهدرک  هدنسب  تنس  لها  نابز  زا  هاتوک  هنومن  ود  هب 
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رثوک میمش 

يارب ادـخ  ناـمگ  یب  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدوـمرف  هب  هک  تسا  یـسک   (1) تسا . تشهب  نانز  رورـس  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
ادخ لوسر  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  زا  رتهیبش  یـسک  راتفگ ، نخـس و  رد   (2) دوشیم ». دونشخ  شايدونشخ ، يارب  نیگمشخ و  شمـشخ 

: دیوگیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  زا  یکی  هشیاع ، هک  ياهنوگ  هب  دوبن ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رد دیـسوبیم و  تفرگیم و  ار  شتـسد  داتـسیایم ؛ دق  مامت  شیارب  تفگیم و  دمآشوخ  يو  هب  ربمایپ  دشیم ، دراو  ترـضح  رب  یتقو  »

(3) دناشنیم ». دوخ  ياج 
ناکیدزن دیآرد ، زاورپ  هب  نانج  يوس  هب  شکرابم  حور  دوب  کیدزن  داتفا و  يرامیب  رتسب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هاگنآ 

. دندوب هدز  هقلح  وا  رود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  نارسمه  و 
نابل تفاین . نانآ  نایم  رد  دوب ، شرادـید  قاتـشم  هک  ار  نآ  یلو  دـینارذگ ؛ رظن  زا  ار  نایفارطا  کی  کـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر 
نابل هب  ار  شیاهشوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  رـسمه  هشیاـع  درک ، همزمز  بل  ریز  ار  يزیچ  دروخ و  ناـکت  یمارآ  هب  شکراـبم 

. دینش ینشور  هب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  هملک  درک و  کیدزن  ترضح 

ص 82 ج 5 ، يراخب ، حیحص  - 1
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دندـید ناهگان  دوب ؛ هیوس  ود  اًلماک  رتخد ، ردـپ و  نیب  یبلق  طابترا  نیا  راگنا  یلو  دـنک ؛ هناور  تمـصع  يوناب  یپ  رد  ار  یـسک  تساوخ 

: دنتفگ بل  ریز  همطاف ، ندید  اب  دندنادرگرب ، رد  هب  هرهچ  یگمه  یتقو  دش ؛ رهاظ  رد  باق  رد  يرون 
!« دش تباجا  ربمایپ  تساوخرد  دوز  ردقچ  »

اهنت هرهچ  رب  هودنا  رابغ  تساوخیمن  هاگچیه  ینابرهم  لوسر  دش ، نیگهودنا  رایـسب  دید ، لاح  نآ  رد  ار  ردپ  نوچ  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
یلو دزیخرب ، وا  مارتحا  هب  ات  دـش  زیخ  مین  درک ؛ میدـقت  رتخد  هب  هناردـپ  يدـنخبل  درک و  عمج  ار  دوخ  يورین  مامت  سپ  دنیـشنب ، شرتخد 

. تسشن شرانک  رد  دش و  نومنهر  تحارتسا  رتسب  هب  هرابود  ار  ردپ  همطاف ،
مالـسلا اهیلع  ارهز  ندرگ  هب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دندوب ، هدنام  هریخ  شنیرفآ  دـیراورم  نیا  ياهتکرح  هب  نارـضاح ،

شوگ هب  هک  ییادـص  اـهنت  تفرگارف . نیگنـس  یتوکـس  ار  هناـخ  ياـضف  رگید  ـالاح  درک . کـیدزن  دوـخ  هب  ار  وا  ياـهشوگ  تخادـنا ؛
تسـشنیم و رتخد  هرهچ  رب  بارطـضا ، مغ و  زا  ياهلاه  هظحل ، هب  هظحل  دشیم . لدب  ّدر و  رتخد  ردـپ و  نایم  هک  دوب  ییاوجن  دیـسریم ،

. درک رپ  ار  اضف  مالسلا ، اهیلع  ارهز  هیرگ  يادص  ناهگان 
ینانخس دیشک و  دوخ  يوس  هب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  رس  دید ، ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هودنا  کشا و  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

همطاف هب  هشیاع ، دش . افوکش  شنابل  رب  دنخبل  لگ  تسـشن و  وا  ناگدید  رب  ینامداش  قرب  راب ، نیا  درک ؛ همزمز  شـشوگ  رد  یمارآ  هب  ار 
ردپ و نایم  تسا  يزار  هچ  نیا  دیسرپ : وا  زا  دش و  کیدزن 
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؟ منیبیم نیگمغ  ینامز  نامداش و  ار  وت  یهاگ  هک  رتخد 

نارگید يور  هب  ار  ملد  رارـسا  هچقودنـص  مناوـتیم  هنوـگچ  مردـپ ؛ نم و  ناـیم  دوـب  يزار  نیا  هشیاـع ! يا  تفگ : مالـسلا  اـهیلع  همطاـف 
؟! منک ییاشگزار  میاشگب و 

هب شحور  هدـنرپ  درک و  عادو  یناف  يایند  اب  ینابرهم  ِلوسر  دیـسر و  ارف  ناناملـسم  هودـنا  نارود  هک  نیا  اـت  درکن ، رارـصا  رگید  هشیاـع 
. دیشک رپ  الاب  ملاع  يوس 

! وناب يا  تفگ : تفاتـش و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دزن  تفای . هرابود  یـشسرپ  بساـنم  ار  ناـمز  دوب ؛ زار  نآ  فشک  یپ  رد  ناـنچمه  هشیاـع 
ياهظحل هک  دومرف  هچ  امش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  رادید ، نیـسپاو  نآ  رد  منادب  مهاوخیم  تسا ، یقاب  نانچمه  مايواکجنک 

؟ يدش نامداش  رگید  هظحل  نیگهودنا و 
تـسخن راب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  میوگیمزاب . وت  يارب  ار  ماهدنخ  هیرگ و  لیلد  کنیا  هشیاع ! يا  دومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف 
یکیدزن هناشن  نیا ، درک و  لزان  راب  ود  لاسما  یلو  درکیم ؛ لزان  نم  رب  اج  کی  ار  نآرق  راب  کـی  لاـس ، ره  لـیئربج  هک  داد  ربخ  نم  هب 
متـسناوتن رگید  هک  دوب  اجنیا  متـسه . قشمرـس  نیرتهب  وت  يارب  نم  شاب ؛ ابیکـش  سرتب و  ادخ  زا  مرتخد ! دومرف : سپـس  تسا ، نم  تلحر 

: دومرف درک و  اوجن  نم  اب  هرابود  دید ، ار  مايرارق  یب  ردپ ، هک  یماگنه  یلو  دش ؛ دنلب  ماهیرگ  يادص  مروایب و  بات 
زا ییادج  نوچ  مدیدنخ ؛ مدوجو  مامت  اب  ور ، نیا  زا  يوشیم ؛ قحلم  نم  هب  هک  یتسه  منادناخ  زا  سک  نیتسخن  وت  دیدرت  یب  همطاف ! يا 

هب ینالوط ، تدم  هب  مه  نآ  ردپ ،
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وت موشیم . بآ  مراد  هظحل  هب  هظحل  هک  ماهدـش  یعمـش  نوچ  ردـپ ، قارف  رد  کـنیا  دوـب ، ردـپ  نم و  ناـیم  هک  یتـّبحم  یتـسود و  ببس 

فیعض و رایـسب  دوبن . يربخ  نیـشیپ ، توارط  یباداش و  زا  رگید  درک . همطاف  هب  یهاگن  هشیاع   (1) منارذـگیم . ماّیا  هنوگچ  هک  ینیبیم 
دوخ اب  هشیاع  دشیم . کیدزن  ردپ  هب  ماگ  هب  ماگ  تفرگیم و  هلـصاف  نآ  ياهيراوشد  ایند و  زا  هظحل  هب  هظحل  دوب و  هدش  هدیرپ  گنر 

 ... دیشیدنایم
بات ار  يردام  یب  جـنر  تسناوت  دـنهاوخ  هنوگچ  نانآ  دراد ، هناخ  رد  لاسدرُخ  کچوک و  ینادـنزرف  ناوج و  تسا  يردام  همطاـف  رخآ 

!؟ دنروایب
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دنوادخ هیده 

. دندوب هدش  توعد  مالسلا  اهیلع  همطاف  یسورع  هب  مه  ناگتشرف 
. دندربیم مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  دندرکیم و  هقردب  ار  همطاف  نامسآ ، ناگتشرف  زا  یهورگ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
شیپاشیپ هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندربیم ، مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  ار  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هک  یبش  رد  : » تسا هتفگ  ساـبع  نبا 

رد گرزب  يوناب  نآ  یپ  رد  کـلم  رازه  داـتفه  ربماـیپ و  رتخد  پچ  تمـس  زا  لـیئاکیم  تسار ، تمـس  زا  لـیئربج  تفریم و  هار  همطاـف 
یلع یسورع  نشج  بیترت ، نیا  هب   (1) دنتخادرپ ». ادخ  سیدقت  حیبست و  هب  مد ، هدیپس  ات  ینامسآ  ناگتشرف  هک  یلاح  رد  دندوب ؛ تکرح 

كرابم تسد  هب  تبـسانم ، نیا  هب  هک  ياهزیکاپ  ماعط  تکرب و  اب  هرفـس  زا  مدرم  دـش و  ماجنا  لکـش  نیرتهب  هب  مالـسلا ، امهیلع  همطاـف  و 
. دندش دنمهرهب  دوب ، هدش  هدامآ  ربمایپ 

نآ زا  رتهزیکاپ  ار  ياهمیلو  چـیه  متـشاد و  روضح  همطاـف  یلع و  همیلو  یـسورع و  مسارم  رد  نم  : » دـیوگیم نشج  نیا  فصو  رد  رباـج 
یسورع بش  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  یـشخبْنهاریپ  هدنام ، راگدنام  همه  زا  شیب  نشج ، مسارم  نیا  رد  هچنآ  اما   (2) مدیدن ».

. تسا

ص 197 ةدوملا ، عیبانی  - 1
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دنمتسم دنمزاین و  هب  دوخ ، تمه  هزادنا  هب  یـسک  ره  تسا و  جیار  ایند  همه  رد  تعاضبیب ، دارفا  هب  کمک  یتسود و  ناسنا  هک  مینادیم 

. دربب دای  زا  ار  اهنآ  دناوتیمن  هاگچیه  خیرات ، هظفاح  هک  تسا  ریگمشچ  نانچ  هراب  نیا  رد  یهورگ  لمع  یلو  دنکیم ؛ کمک 
، ماگنه نیا  رد  درک . هیهت  يدیدج  ون و  نهاریپ  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  ترـضح  يارب  یـسورع ، بش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

: تفگ ینیزح  يادص  اب  دروآرد و  ادص  هب  ار  هناخ  برد  يدنمزاین 
!« مهاوخیم هنهک  ياهماج  ادخ ، لوسر  هناخ  زا  »

همه تسا و  یـسورع  بش  بشما ، هک  دوب  هشیدنا  رد  دهد . خساپ  ار  دنمزاین  تساوخرد  ات  تساخرب  اج  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
شقن وا  دوپ  رات و  رد  ینآرق  تیبرت  رگید ، يوس  زا  یلو  دشاب ؛ هتـسارآ  هک  تسوا  قح  نیا  دننیبب و  ون  ياهماج  اب  ار  سورع  دـنراد  راظتنا 

: هک دشیم  رهاظ  وا  نامشچ  شیپ  نآرق  زا  ياهیآ  دوب و  هتسب 
(1) َنوُّبُِحت » اَّمِم  اوُقِْفُنت  یَّتَح  َِّرْبلا  اُولانَت  َْنل  »

. دینک قافنا  ادخ  هار  رد  دیرادیم ، تسود  هچنآ  زا  هک  نیا  رگم  دیسریمن  يراکوکین  تقیقح  هب  زگره   ؛
، یتشهب تسا  ياهیروح  هک  زین  همطاف  دـننیزگرب ؛ ار  مود  هار  دـنناوتیم  ایند  زا  هتـسراو  ياهناسنا  اهنت  دوب و  يریگمیمـصت  ماگنه  رگید ،

هب ور ، نیا  زا  درادن ؛ ایند  هب  قلعت 
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تبغر لیم و  لامک  اب  ار  ون  هماج  ناگمه ، تُهب  ربارب  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تفرگ . ار  میمـصت  نیرتهب  تساخرب و  اج  زا  يدنت 

. دیشخب دنمزاین  هب 
. دندوب يراکادف  راثیا و  همه  نیا  دهاش  ناگتشرف ، ادخ و 

! هَّللا لوـسر  اـی  : » تـفگ دـمآ و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوـسر  دزن  مالـسلا ، اـهیلع  همطاـف  تشذـگ  نـیا  ساـپ  هـب  نـیما ، لـیئربج  سپ 
.« مناسرب مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  ار  اهتینهت  اهمالس و  نیرتهب  ات  هداد  نامرف  نم  هب  دناسریم و  مالس  تراگدرورپ 

؟ تسامش ناتسد  رد  هک  تسیچ  نیا  لیئربج ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر 
هداتـسرف یتشهب  ياههماج  زا  زبس  يابید  زا  ياهماج  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  يارب  ناـبرهم  يادـخ  هَّللالوسر ! اـی  : » درک ضرع  نیما  لـیئربج 

رایـسب هتفرگ ، رارق  میرک  دـنوادخ  لوبقم  شلمع  هک  نیا  زا  دـنوادخ  هبوبحم  دـش و  ریزارـس  همه  ناگدـید  زا  يداـش  کـشا   (1) تسا ».
دهاوخن نیب  زا  هاگچیه  نآ ، نایاپیب  رجا  رب  نوزفا  دوش ، ماجنا  ادخ  ياضر  يارب  هک  یصلاخ  رادرک  ره  تسنادیم  کین  وا  دش . نامداش 

 ... تفر

ص 226 ج 2 ، سلاجملاۀهزن ، - 1
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65 ص :

مالسلا هیلع  نسح  ماما  مراهچ  موصعم 

هراشا

همین رد  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  یمارگ  رتخد  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هدنخرف  دنویپ  هویم  نیتسخن  هک  عیشت  ناهج  مود  ياوشیپ 
. دوشگ ناهج  هب  هدید  هنیدم  رهش  رد  ترجه ، موس  لاس  ناضمر  هام 

. تفگ تایح  دوردب  مالسا ، ربمایپ  هک  تشادن  لاس  تفه  زا  رتشیب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح 
یلع تداهـش  زا  سپ  تسیز و  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  شردپ  رانک  رد  لاس  یـس  ًابیرقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ 

رد تیمومـسم ، رثا  رب  هیواعم ، هئطوت  اب  يرجه ، لاس 50  رد  تشاد و  هدـهعرب  ار  تما  ییاوشیپ  لاس  هد  يرجه ، لاس 40  رد  مالسلا  هیلع 
. دش نوفدم  عیقب  ناتسربق  رد  دیسر و  تداهش  هب  یگلاس  نس 47 

هثداـح نیا  دیـشک . رپ  یلعا  توـکلم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تشذـگیم  مالـسلا  هیلع  نسح  رمع  زا  راـهب  تـشه  اـهنت 
: دومرفیم هک  دندوب  هدینش  ار  مرکا  ربمایپ  نخس  هک  هباحص  رایسب  هچ  تشاذگ . يرایسب  ریثأت  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  بلق  رد  زادگناج 

نانآ اب  هک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  نیسح  نسح و  هک  ره  ای  دناتشهب  ناناوج  رورس  نیسح  نسح و 
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66 ص :
. تسا هدرک  ینمشد  نم  اب  دزرو  ینمشد 

نسح و هک  ره  دومرفیم : دیـسوبیم و  ار  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  لـقن  يراـفغ  رذوـبا 
، دشاب هتـشابنا  ياهگیر  هرامـش  هب  شناهانگ  هچرگا  دنازوسن  ار  شاهرهچ  شتآ  درادب  تسود  صالخا  يور  زا  ار  نانآ  هیرذ  نیـسح و 

تسود ار  وا  نم  درادب  تسود  ار  نیسح  نسح و  هک  ره  دومرف : رگید  ینخس  رد  ربمایپ   (1) ددرگ . وا  نامیا  بلس  ببس  هک  یهانگ  رگم 
دربیم و تشهب  هب  ار  وا  درادب  تسود  دنوادخ  ار  هک  ره  درادیم و  تسود  ار  وا  مه  يادخ  مرادب  تسود  نم  هک  ار  سک  ره  مرادیم و 
ره درادیم و  نمشد  ار  وا  مه  يادخ  مرادب  نمشد  نم  هک  ار  سک  ره  مراد و  نمشد  ار  وا  زین  نم  دراد  نمشد  ار  نیـسح  نسح و  هک  ره 
ورف متام  هودنا و  رد  ینابیتشپ ، نینچ  نادـقف  زا  ترـضح  هک  تشاد  اج  نیاربانب   (2) دربیم . شتآ  هب  ار  وا  درادب  نمـشد  دـنوادخ  ار  هک 

یماقم تدابع  دهز و  اوقت و  ملع و  رظن  زا  مود  ياوشیپ  دوب . ردـپ  رانک  رد  مرکا  ربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ  لاس  دودح 30  ترضح  دور .
، دـنمدرد ياهلد  شخبمارآ  ترـضح  نآ  یمارگ  دوجو  دوب ، صاخ  ماـع و  دزناـبز  زین  ناـگراچیب  زا  يریگتـسد  رد  تشاد و  هدـیزگرب 

چیه تشگیمن ، رب  یلاـخ  تسد  ترـضح  نآ  هناـخ  ِرَد  زا  يریقف  چـیه  دوب . ناگدـنامرد  دـیما  هطقن  ناتـسدیهت و  نادنمتـسم و  هاـگهانپ 
هداهن وا  روجنر  رادغاد و  لد  رب  یمهرم  هکنآ  زج  درکیمن ، وگزاب  راوگرزب  نآ  دزن  ار  دوخ  یناشیرپ  حرش  یلد ، هدرزآ 

ص 270 ج 43 ، راونالاراحب ، - 1

ص 275 نامه ، - 2
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67 ص :
تلذم جنر و  دادیمن  هزاجا  تخاسیم و  فرطرب  ار  وا  جایتحا  دزیرب  مرش  قرع  دنک و  زاین  راهظا  يدنمتسم  هک  نآ  زا  شیپ  هاگ  دشیم ،

وا دوب ، ناوارف  یناـسنا  لـیاضف  یقـالخا و  تازاـیتما  ياراد  یلع  نب  نسح  دـیوگیم : وا  هراـبرد  یطویـس  دزاـس . راومه  دوخ  رب  ار  لاؤس 
ناوت یمامت  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما   (1) دوب . مدرم  شیاتس  دروم  هدنـشخب و  یخـس و  نیتم ، راقواب ، رابدرب ، راوگرزب ، یتیـصخش 

رد ار  دوخ  ییاراد  لاوما و  مامت  رابود  دوخ  رمع  لوط  رد  ترضح  تفرگیم . راک  هب  هنادنـسپادخ ، کین و  روما  ماجنا  هار  رد  ار  شیوخ 
ادخ هار  رد  ار  رگید  فصن  تشادـهگن و  دوخ  يارب  ار  نآ  فصن  هدرک و  میـسقت  مین  ود  هب  ار  دوخ  تورث  راب  هس  درک و  جرخ  ادـخ  هار 

. تشادن هار  وا  دوجو  رد  یمیب  سرت و  زگره  دوب و  تماهش  اب  عاجش و  رایسب  خیرات  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما   (2) دیشخب .
روالد نارای  زا  دیگنجیم و  ههبج  مدقم  طخ  رد  مالـسلا ، هیلع  نانمؤمریما  دوخ  ردپ  باکر  رد  لمج ، گنج  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

یمومع جیـسب  رد  نیفـص  گنج  رد   (3) درکیم . یتخـس  تالمح  نمـشد  هاپـس  بلق  رب  تفرگیم و  تقبـس  مالـسلا  هیلع  یلع  عاجـش  و 
روشرپ و نانخـس  اب  تشاد و  هدـهع  هب  یمهم  شقن  هیواعم ، هاپـس  اب  گنج  يارب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  شترا  نتـشاد  لیـسگ  اـهورین و 

مالسلا و هیلع  نانمؤمریما  باکر  رد  داهج  هب  ار  هفوک  مدرم  شیوخ  جّیهم 

ص 189 افلخ ، خیرات  - 1

ص 190 نامه ، - 2

ص 21 ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 3
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68 ص :
شمرن مالسا  میرح  زا  عافد  قح و  نایب  رد  زگره  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما   (1) دومنیم . توعد  مالسا  نانمشد  نانئاخ و  یبوکرس 

نب ۀبتع  صاع ، ورمع  ریظن : وا  نارادفرط  هیواعم و  اب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  هدنبوک  جّیهم و  ياهجاجتحا  تارظانم و  دادیمن . ناشن 
مدقشیپ مالسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  هک  تسناد  دیاب  تساعدم . نیا  رگناشن  مکح  ناورم  هبعـش و  نب  ةریغم  هبقُع ، نب  دیلو  نایفـس ، یبا 

، تفرگیم رارق  وا  طیارـش  رد  ترـضح و  ياج  رگا  مه  رگید  سک  ره  تفریذپ . ار  یلیمحت  حلـص  عقاو  رد  هکلب  دشن ، حلـص  ماجنا  يارب 
کمک ياهورین  تیعضو  قارع و  یلخاد  عضو  مه  یمالسا و  روشک  یجراخ  طیارش  عاضوا و  مه  اریز  تشادن ، حلـص  لوبق  زج  ياهراچ 

نم اب  ادخ  نانمشد  اب  گنج  رد  هک  متشاد  ینارای  رگا  دومرفیم : ترضح  دوخ  دوبن . گنج  همادا  یضتقم  مادک  چیه  ترـضح ، هب  هدننک 
هیلع یلع  نب  نیـسح   (2) تسا . مارح  هیما  ینب  رب  تفـالخ ، اریز  مدرکیمن ، راذـگاو  هیواـعم  هب  ار  تفـالخ  زگره  دـندرکیم ، يراـکمه 

نارکفهتوک ياهيریگهدرخ  تماهش ، لامک  اب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  اریز  داد ، همادا  ار  دوخ  دنمجرا  ردارب  همانرب  عقاو ، رد  مالسلا 
مهارف ار  بالقنا  هنیمز  جیردت  هب  دوب ، نامز  ياهتیعقاو  تخانش  زا  یشان  هک  حلص  دادرارق  ياضما  اب  درک و  لمحت  ار  یطارفا  رـصانع  و 

لمع راکتبا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دش ، هدامآ  اًلماک  هنیمز  هک  هاگنآ  دومن ، هدامآ  ار  یمومع  راکفا  تخاس و 

ص 113 نیفص ، ۀعقو  - 1

346 ص 345 - ج 1 ، نویعلا ، ءالج  - 2
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69 ص :
. تفرگ تسد  رد  داسف  نوناک  هب  مجاهت  رد  ار 

رگا تسیرگیم و  درکیم ، دای  ار  يادخ  هاگره  دوب . دهاز  دباع و  دوب . دـنمهرهب  یقالخا  يالاو  ياهیگژیو  زا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
زا دـشیم و  برطـضم  ناهانگیب  نوچ  تفگیم  نخـس  خزود  تشهب و  زا  یتقو  تخیریم . کشا  تفریم  نخـس  ربق  زا  شروضح  رد 

. دربیم هانپ  ودب  شتآ  زا  دشیم و  تشهب  راتساوخ  ادخ 
شزرل راسخر و  يدرز  تساخیمرب ، زامن  يارب  نوچ  داتفایم و  هزرل  هب  شناوناز  دـشیم و  درز  شاهرهچ  تخاسیم  وضو  هک  یماـگنه 

. دشیم رتشیب  شناوناز 
وا اب  سکچـیه  دـشیم و  عقاو  يو  تیـصخش  ریثأـت  تحت  هک  نآ  زج  دـیدن ، ار  وا  سک  چـیه  دوب ، ینتـشاد  تسود  تهبا و  اـب  ترـضح 

یکی دنتـشاذگیم . مارتحا  يو  هب  کیدزن  رود و  دوب و  بوبحم  مدرم  مامت  دزن  رد  تفرگ ، لد  رب  ار  يو  تبحم  هکنآ  زج  دـشن  نیـشنمه 
اجناـمه رد  ترـضح  نآ  دـندرتسگیم و  شیارب  یـشرف  هنیدـم ، رد  شیارـس ، رد  رب  هک  دوب  نآ  ترـضح ، تیبوـبحم  یموـمع  رهاـظم  زا 

. درکیم لح  ار  ناشتالکشم  تخاسیم و  هدروآرب  ار  مدرم  ياهزاین  تسشنیم و 
یمارگ لوسر  يامیس  دای  دنیبب و  ار  شاهرهچ  دونشب و  ار  ترضح  نآ  نخـس  ات  درکیم  گنرد  یکدنا  تشذگیم  اجنآ  زا  هک  سک  ره 

زا ماما  نوچ  دشیم و  هتفرگ  ناگراوس  روبع  هار  دنتفرگیم و  ار  مالسلا  هیلع  ماما  درگادرگ  يرایـسب  مدرم  دریگ . ناج  شنهذ  رد  مالـسا 
. دروآ دنب  ار  نارگید  هار  ادابم  ات  تساخیمرب  دشیم  هاگآ  رما  نیا 
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70 ص :
هب ترـضح  نآ  نوچ  دوسن . تسد  تفارـش  هلق  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دننام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  یـسک  چـیه 
نآ راـنک  رد  دـندمآیم و  دورف  دوخ  ياـهبکرم  زا  دـندیدیم  ار  يو  مدرم  یتقو  دـشیم ، هکم  یهار  هداـیپ  ياـپ  اـب  جـح  ندرازگ  مزع 

. دندشیمن راوس  دوخ  ياهبکرم  رب  درکیمن  ادج  نانآ  زا  ار  دوخ  هار  يو  یتقو  ات  دنتفریم و  هار  ترضح 
. تشاد تهابش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  رایسب  تلصخ  نیا  رد  دوب و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ياهیگژیو  نیرتزراب  زا  ملح  تفص 

رب اهنافوط  نیا  رگا  هک  درک  لمحت  ار  یکانمهـس  رایـسب  یعامتجا  یـسایس و  ياهنافوط  دوخ  تماما  تفـالخ و  نارود  رد  ترـضح  نآ 
اب تشاد و  شود  رب  نیگنس  یتیلوؤسم  ساسح ، راوشد و  طیارش  نآ  رد  ترضح  نآ  دندنکیم . ياج  زا  ار  نآ  دندرکیم  تباصا  یهوک 

: تفگ ترضح  نآ  يرابدرب  ملح و  هرابرد  يو ، نانمشد  نیرتدب  ناورم ، هک  اجنآ  ات  دیآرب ، نآ  لمحت  هدهع  زا  تسناوت  ربص  يرابدرب و 
. درکیم يربارب  يو  اب  اههوک  هک  دوب  نانچ  وا  ملح 

دونشخ ارم  ایند  رگا  دباییم و  نایاپ  مرجال  يرادیاپان  يالب  ره  منکیم و  هشیپ  ییابیکش  دنک  دونشخان  ارم  ایند  رگا  دومرفیم : شترـضح 
. تسا كدنا  ریقح و  يرادیاپان ، رورس  ره  اریز  موشیمن ، لاحشوخ  وا  ینامداش  هب  نم  دزاس 

ییوپهر هتـسیاش و  يورهر  هک  دـشاب  میاهداهن ، شنارادتـسود  هار  ارف  ار  ناشیا  يزاوننامهیم  يرونخـس و  ترـضح ، یقـالخا  لـیاضف  زا 
. میشاب مامه  ماما  نآ  يارب  هتسراو 
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71 ص :

اناوت يرونخس 

همه تفرگیم ، وضو  هاگره  دیزرویم . ناوارف  یمامتها  يرادهدـنزبش ، هب  تشاد . يدایز  تهابـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب 
: دیوگیم بزاع » نب  ءاُرب   » هک ياهنوگ  هب  دوب ؛ ادخ  ربمغیپ  هقالع  دروم  تدش  هب  یکدوک ، زا  دیزرلیم ..  ادخ  سرت  زا  شندب 

هب نم  اهلاراب ! دومرفیم : ترضح  نآ  دوب و  راوس  ششود  رب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  »
، دیزرویم قشع  كدوک  نیا  هب  دوخ ، اهنت  هن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر   (1) رادب » شتـسود  مه  وت  سپ  مراد  تسود  ار  وا  تقیقح 

: تفگیم یمطاف  يوبشوخ  لگ  ود  نیا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تسا ، هدیسر  هریرهوبا  زا  هک  روطنامه  هکلب 
.« تسا هتشاد  نمشد  ارم  درادب ، نمشد  ار  نانآ  هک  یسک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  درادب ، تسود  تقیقح  هب  ار  نیـسح  نسح و  سک  ره  »

(2)
یجنسهتکن و رد  زین  یکدوک  نامز  زا  وا  دوب . يرونخس  تردق  مالسلا ، هیلع  یبتجم  ماما  هتسجرب  ياهیگژیو  زا  یکی 

ح 257 ص 92 ، نیسحلا ، نسحلا و  بقانم  باب  باب 54 ، مالسلا ، هیلع  یبنلا  باحصا  لیاضف  باتک  ج 5 ؛ يراخب ، حیحص  - 1

ح 143 ص 51 ، باب 11 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  - 2

اناوت زا www.hajj.ir   www.Ghaemiyeh.com240يرونخس  هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com


72 ص :
: دیوگیم هیواعم  ینعی  ناشیا  تخسرس  نمشد  هک  ياهنوگ  هب  دنتشاد ، فارتعا  رما  نیا  هب  نمشد ، تسود و  دوب ، زاتمم  رایسب  يرونخس 

یـساسحا نینچ  سک  چـیه  هراـبرد  نم  دـهد . همادا  ار  شراـتفگ  مدرکیم  وزرآ  تفگیم ، نخـس  یتـقو  هـک  تـسا  یـسک  اـهنت  نـسح  »
(1) مدینشن » وا  زا  يدنت  مالک  زگره  ماهتشادن و 

مدرم يارب  نک  راداو  ار  وا  تسین ؛ اناوت  ینارنخس  رد  یلع  نب  نسح  : » دنتفگ وا  هب  یهورگ  هک  دمآ  تسد  هب  ینامز  هیواعم ، رواب  نیا  هتبلا 
.« دوش نشور  مدرم  رب  وا  ياهیتساک  ات  دیوگب  نخس 

: دومرف دنوادخ  ساپس  زا  سپ  تفر و  ربنم  يالاب  ترضح 
نم متـسه . ادخلوسر  رتخد  همطاف  دـنزرف  بلاطیبا و  نب  یلع  دـنزرف  نسح  نم  دـنادب  دسانـشیم ، هک  دسانـشیم  ارم  هک  ره  مدرم ! يا  »

؛ منانمؤم ریما  دنزرف  نم  دوب . اهییامنهار  اههزجعم و  اهیکین و  همه  هدنراد  هک  نآ  ادخ ؛ لوسر  دنزرف  منم  میادـخ . هدـیرفآ  نیرتهب  هداز 
نم میانم ، هّکم و  روپ  نم  مماقم ، نکر و  دنزرف  نم  میتشهب ، ناناوج  رتهم  مالسلا ، هیلع  نیـسح  مردارب  نم و  دنتفرگ . ار  مّقح  هک  منآ  نم 

« متافرع رعشم و  رهپس 
اجنآ ات  تشاد ؛ همادا  نانچمه  ترضح  ياویش  نخس 

ص 158 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  - 1
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73 ص :
: دیسرپ هنارسکبس  درک و  عطق  ار  وا  نخس  ور ، نیمه  زا  دنیشنب ؛ مدرم  لد  رد  وا  نخس  دیسرت  هیواعم  هک 

!« وگب نخس  بطر  هرابرد  راذگورف و  ار  نخس  نیا  دمحمابا ! »
.« دنکیم شمعطشوخ  امرس  دناسریم و  امرگ  دنایوریم ؛ ار  نآ  داب  : » دومرف مامت  يراوگرزب  اب  ماما 

: داد همادا  ار  دوخ  نیزاغآ  نخس  هرابود  ماما 
 ...« متسه و عاطم  هدننک  تعافش  دنزرف  نم  دوب ، باجتسم  شیاعد  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  »

نـسح ماما  هب  هک  نیا  زا  هیواعم   (1) دـیرب . ار  ماما  يابیز  نخـس  يدـنت ، اب  راب  نیا  داتفا و  وپاکت  هب  رگید  راب  هیواعم  دیـسر ، هک  اـجنیا  هب 
نم اب  دروم  نیا  رد  شاک  : » تفگ وا  هب  هیواعم  ناـکیدزن  زا  یکی  دوب . نامیـشپ  رایـسب  دوب ، هداد  نتفگ  نخـس  هزاـجا  مالـسلا  هیلع  یبتجم 

! يدشیم فرصنم  راک  نیا  زا  تقو  نآ  متفگیم ؛ تیارب  هداتفا ، قافتا  شایکدوک  نامز  رد  هک  ار  ياهعقاو  ات  يدرکیم  تروشم 
»؟ ياهدید یلع  نب  نسح  زا  ار  ياهعقاو  هچ  : » تفگ هیواعم 

، تشادن رتشیب  لاس  تفه  هک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ياهزور  نیتسخن  : » تفگ درم  نآ 
رنبم يالاب  رکبوبا ، هک  دید  دمآ و  دجسم  هب 

ص 353 ج 43 ، یبوقعی ، خیرات  - 1
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74 ص :
. دنکیم ینارنخس  تسا و  هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ییاسر يادـص  اب  تشاداو . یتفگـش  هب  ار  ناگمه  هک  تفگ  انعمرپ  هاتوک و  ياهلمج  شاهناکدوک ، نحل  نامه  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
«! ورب تدوخ  ردپ  ربنم  يالاب  ایب و  نییاپ  مردپ  ربنم  زا  ایب ! نییاپ  : » تفگ

دوب هنوگنیا  (1) و  نم ». ردپ  ربنم  هن  تسوت ؛ ردپ  ربنم  نیا  هک  ادخ  هب  ییوگیم ، تسار  : » تفگ يراسمرش  اب  دش و  ریگلفاغ  لوا ، هفیلخ 
هنایم رد  ار  ماما  راتفگ  هک  یسک  دوب و  فرتعم  ناشیا  ِيرونخس  هب  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  زا  هرظانم  ینارنخس و  دنچ  ندید  اب  هیواعم  هک 

. دشاب ماما  مالک  هدنونش  هک  تشاد  تسود  درکیم ، عطق  نخس 

ص 105 هقرحملا ، قعاوص  - 1
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75 ص :

يزاون نامهیم 

هرفـسمه ناتـسدیهت  اب  تسـشنیم و  نیمز  يور  يربکت ، چیه  یب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  شّدج  دننام  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
هک درکیم  ییاریذپ  یناسک  زا  هاگ ، دادیم . هیده  كاشوپ  نانآ  هب  درکیم و  ییاریذپ  نانآ  زا  دناوخیم و  ارف  شلزنم  هب  ار  اهنآ  دشیم .

. تخانشیمن ار  نانآ  یتح 
، دوب نآ  رب  هقوذآ  راب  هک  يرتش  دنتفریم . جح  هب  رفعج  نبهَّللادبع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  يرفس ، رد 

. دندنام هنشت  هنسرگ و  هار ، هنایم  رد  اهنآ  و  دش . مگ 
ینابرهم و مسر  هب  مه  نزریپ  دنتـساوخ ؛ اذـغ  بآ و  وا  زا  درکیم . یگدـنز  اـهنت  ینزریپ  نآ ، رد  هک  دـندید  ار  ياهمیخ  ماـگنه ، نیا  رد 

.« منک هدامآ  ییاذغ  ناتیارب  ات  دینک  حبذ  ار  نآ  اذغ ، يارب  : » تفگ نانامهیم  هب  دیشود و  تشاد ، هک  ار  يدنفسوگ  اهنت  يزاوننامهیم ،
يرازگساپس وا  زا  اذغ ، فرـص  زا  سپ  نانآ  درک . مهارف  ناشیارب  ییاذغ  زین  نزریپ  دندرک و  حبذ  ار  دنفـسوگ  مه  کمک  اب  نارفـسمه ،

: دنتفگ دندرک و 
.« مینک ناربج  ار  تايزاوننامهیم  ات  ایب  ام  دزن  يدمآ ، هنیدم  هب  رگا  میوریم ؛ جح  هب  هک  میتسه  شیرق  زا  يدارفا  ام  »

همادا شیوخ  هار  هب  دندرک و  یظفاحادخ  نز  زا  سپس 
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76 ص :
: تفگ دش و  نیگمشخ  درم  تفگزاب . شیارب  ار  ینامهیم  ناتساد  وا  دمآ و  شاهمیخ  هب  نز  رهوش  ماگنه ، بش  دنداد .

»؟ یتشک یتخانشیمن  هک  یناسک  يارب  ار  دوب  ام  ییاراد  همه  هک  يدنفسوگ  اهنت  توهرب ، نیا  رد  هنوگچ  »
يزور دندوب . زین  ریقف  هداوناخ  نیمه  اهنآ ، هلمج  زا  دندمآ . هنیدم  هب  یلاسکـشخ ، رقف و  يور  زا  نانیـشنهیداب ، هک  نیا  ات  تشذگ ؛ یتدم 

ارم اـیآ  رداـم ! يا  تفگ : درک و  وا  هب  ور  داـتفا ؛ انـشآ  ییامیـس  هب  شناگدـید  هاـگان  تشذـگیم ، ياهچوـک  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
میدش نامهیم  تاهمیخ  رد  رفن  ود  هارمه  شیپ ، اهتدم  هک  متسه  یسک  نامه  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  هن ! تفگ : نزریپ  یسانشیم ؟

. تسا یلع  نب  نسح  ممان  يدیشخب ؛ ام  هب  ار  تاییاراد  همه  هناراوگرزب ، وت ، و 
وا تفگ . ساپـس  ار  ادخ  هتفای ، ار  میرک  نیرید و  ییانـشآ  بیرغ ، يرهـش  رد  هک  نیا  زا  دیـشخرد و  نزریپ  نامـشچ  رد  یلاحـشوخ  قرب 

. ناراکوکین رجا  تسا  نیا  درم ! يا  تفگ : درک و  شرـسمه  هب  ور  داد . دهاوخ  نانآ  هب  ار  نینـسحم  شاداپ  دنوادخ ، هک  تسنادیم  کین 
. دنام هریخ  رود  ياهقفا  هب  يراسمرش ، اب  دنارذگ و  رظن  زا  ار  خلت  هرطاخ  نآ  زین  درم 

. درب لزنم  هب  ار  نانآ  ینابرهم ، اب  ماما  هاگ  نآ  داب ! وت  يادف  مردام  ردپ و  همطاف ! دـنزرف  يا  تفگ : درک و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ور  نزریپ ،
رگا میوش ؟ ور  هب  ور  نانآ  اب  هنوگچ  دیاب  ام  دندیشخب ؛ ام  هب  ار  دوخ  ییاراد  همه  نانآ  هک  دیشیدنایم  دوخ  اب 
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77 ص :
راثیا و ساپ  هب  تفگ : درک و  نانآ  هب  ور  ماـما  يزاونناـمهیم ، زا  سپ  دوب . دـهاوخ  ناـنآ  هتـسیاش  میـشخبب ، ناـنآ  هب  ار  دوخ  ییاراد  همه 

؟ دیهاوخیم هچ  ام  زا  ناتتشذگ ،
! دنتساوخیمن يزیچ  دندوشگیمن و  بل  زا  بل  ماما ، تمارک  ربارب  رد  یلو  دنتخادنا ؛ مه  هب  رادانعم  یهاگن  شرسمه  نزریپ و 

. دیشخب نانآ  هب  الط  رانید  رازه  دنفسوگ و  رازه  دیناسر و  جوا  هب  ار  ششخب  مالسلا  هیلع  ماما 
ود ره  دوبن . يرثا  زورید  یتسدگنت  زا  رگید  هک  دندیدیم  ار  ییاهزور  نانآ  دندیجنگیمن ؛ دوخ  تسوپ  رد  يداش  زا  شرسمه ، نزریپ و 

. دننک یگدنز  هنامیرک  هتشذگ ، نوچ  دندش  نآ  رب 
درک ییاریذپ  اهنآ  زا  یکین  هب  مه  ماما  داتسرف . مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردارب  دزن  ار  نانآ  درکن و  هدنسب  رادقم  نیا  رب  مالسلا  هیلع  ماما 

. دوب راظتنا  رد  زین  موس  نامهیم  زونه  اما  درک . هیده  دوب ، هدیشخب  نانآ  هب  شراوگرزب  ردارب  هک  هزادنا  نامه  هب  و 
نانامهیم نیا  تساوخ و  ار  یـصخش  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  دوب . هدش  هدوشگ  تشذگاب ، هداوناخ  نیا  يوس  هب  تکرب ، ریخ و  ياهرد 

(1) دیشخب . نزریپ  هب  رادقم  نامه  دوخ ، نایاوشیپ  زا  يوریپ  هب  زین  هَّللادبع  داتسرف و  رفعج  نب  هَّللادبع  دزن  ار  زیزع 

لوؤسلا بلاطم  ص 12 ؛ هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تیب  لآ  ۀبحم  مکدالوا  اومّلع  ص 709 ،؛ ج 2 ، ۀمئالا ، ۀفرعم  یف  ۀمهملا ، لوصف  - 1
ص 345 لوسرلالآ ، بقانم  یف 
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79 ص :

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مجنپ  موصعم 

هراشا

مالـسلا و هیلع  یلع  هدـنخرف  دـنویپ  هرمث  نیمود  وا  دـمآ . ایند  هب  هنیدـم  رهـش  رد  يرجه ، مراهچ  لاس  نابعـش  موس  رد  موصعم ، ماـما  نیا 
. دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رتخد  مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترضح 

نارود مهم  ثداوح  رد  درک و  یگدنز  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  شردپ  رانک  رد  لاس  یـس  دوخ و  راوگرزب  ّدج  رانک  رد  لاس  شش 
. تشاد تکرش  لاعف  تروص  هب  ناشیا ، تفالخ 

لاس رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهش  زا  سپ  یعامتجا و  یسایس و  هنحص  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دوخ  ردارب  رانک  رد  هاگ ، نآ 
تموکح ربارب  رد  يو ، گرم  زا  سپ  دنکفارد و  هجنپ  يو  اب  اهراب  نایفـس ، یبا  نب  ۀیواعم  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 
رّونم ار  تلاسر  هاگلزنم  كاپ  يرون  هک  ارچ  تسا ، خـیرات  ياـهزور  نیرتناـشخرد  زا  ترجه ، موس  لاـس  زا  نابعـش  موس  زور  هاـگرحس 

نآ هودـنا  رورـس و  زا  هتخیمآ  یتلاح  تسا ، هداز  يرـسپ  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هک  دـش  هداد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  تخاـس .
. تفرگارف ار  ترضح 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مجنپ  زا www.hajj.ir   www.Ghaemiyeh.com240موصعم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


80 ص :
رب کـشا  تارطق  دـباییم و  هار  شلد  رد  هودــنا  نزح و  یناـمز  تـسا و  ناـماش  یهاـگ  تـسا  هـتخود  رظن  رود  ياـهقفا  هـب  هَّللا  لوـسر 

؟ ینایرگ ارچ  تیادف  هب  مردام  ردپ و  مدیسرپ : ترضح  نآ  زا  دیوگیم ، تیبلها  راکتمدخ  ءامسا  دزغلیم . شیاههنوگ 
! میرگیم مدنزرف  نیا  رب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

! ادخ لوسر  يا  دمآ ، ایند  هب  تعاس  نیمه  وا  متفگ :
. دنک هرهبیب  نم  تعافش  زا  ار  نانآ  دنوادخ  تشک ، دنهاوخ  ار  وا  نم  زا  سپ  شکرس  نامدرم  دومرف :

: دیوگیم دـیآیم و  شیپ  نیما  لییربج  دـباییم . رگید  ییاوه  لاح و  نایبورک ، ياوجن  اب  یحو ، نادـناخ  نزح  اب  هارمه  ینامداش ، نشج 
وت زا  سپ  يربمایپ  هک  نآ  زج  یـسوم ، يارب  تسا  نوراه  هلزنم  هب  وت  يارب  یلع  دیامرفیم : دناسریم و  مالـس  ار  وت  دنوادخ  دـمحم ! يا 

: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناوخب . نوراه  رسپ  مان  هب  ار  تدنزرف  نیا  سپ  تسین ،
. ریبش دهدیم : خساپ  لییربج  تشاد ؟ مان  هچ  نوراه  دنزرف 

. دمانیم نیسح »  » ار يو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  تسا . یبرع  نم  نابز  اما  دیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
نیا نامهیم  ناگتشرف  رگید  کمک  هب  هک  لاب  هتسکش  تسا  ياهتشرف  وا  دیآیم ، شیپ  هدرمـش و  منتغم  ار  تصرف  زین  سرطف  نایم ، نآ  زا 

هراوهگ هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  دش . لسوتم  وا  هب  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  سرطف  تسا . هدش  ینارون  تفایض 
هدیمرآ هراوهگ  نایم  رد  نیسح  درک ، هراشا  نیسح 
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81 ص :
تمالس مالـسلا  هیلع  نیـسح  رطاخ  هب  دنوادخ  سپ  دیلام ، نآ  ياههرانک  هب  ار  شاهتـسکش  ياهلاب  تفر و  هراوهگ  فرط  هب  سرطف  دوب ،

. دینادرگ زاب  ودب  ار  سرطف  ياهلاب 
شوگ رد  هماـقا و  شـشوگ  کـی  رد  دریگیم ، شوغآ  رد  ار  راوخریـش  كدوک  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـباییم و  ناـیاپ  نشج 

. دهدیم هقدص  شرس  ياهوم  نزو  مه  دنکیم و  هقیقع  وا  يارب  دنفسوگ  ود  هتفه  ود  زا  سپ  دیوگیم . ناذا  شرگید 
یناجرم ؤلؤل و  دندوب . مالسلا  هیلع  نسح  شردارب  رانک  رد  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ناماد  رد  هنادرُد  نیا  ومن  دشر و  دهاش  نانآ  سپس 

: دیامرفیم ناشقح  رد  دنوادخ  هک 
مادک سپ  دننکیمن *. زواجت  مه  هب  هک  تسا  یلـصاف  ّدح  ود ، نآ  نایم  دننک *. دروخرب  مه  اب  هک ]  ] درک ناور  ياهنوگ ] هب   ] ار ایرد  ود  »

(1) دیآرب ». ناجرم  دیراورم و  ایرد ]  ] ود ره  زا  دیرکنم *؟ ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی 
مالسلا امهیلع  نیـسح  نسح و  ود ، نآ  كانبات  رهوگ  تسا و  تماما  تیاصو و  يایرد  يرگید  توبن و  يایرد  یکی  ایرد ، ود  زا  دوصقم 

. دنتسه
.« منیسح زا  نم  نم و  زا  نیسح  : » دومرف شاهرابرد  هَّللا  لوسر  مایا  نیمه  رد 

یلع رسپ  نیـسح  نیا  مدرم  يا  : » دومرفیم نانآ  هب  باطخ  درکیم و  دنلب  تسد  يور  مدرم ، نیب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  نآ 
رد مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  دیسانشب . ار  وا  تسا 

19 - 22 نمحرلا : - 1
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82 ص :
.« دنهارمه وا  اب  زین  شنارادتسود  یتشهب و  وا  تسوا ، تسد 

نب نیـسح  ناس  نیدب  و  رادب .» تسود  ار  وا  مه  وت  مراد  تسود  ار  نیـسح  نم  ادنوادخ  : » دومرفیم دیناشنیم و  دوخ  ناماد  رد  ار  وا  هاگ 
. درک يرپس  شراوگرزب  ّدج  نامز  رد  ار  دوخ  یکدوک  نارود  زا  لاس  شش  تدم  مالسلا  هیلع  یلع 

، ترـضح تداهـش  اـب  دـمآرد و  ارجا  هـب  مالـسلا  هـیلع  ناـنمؤمریما  لـتق  موـش  هـشقن  هـلآ ، هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تـلحر  زا  سپ 
شیوخ سدقم  داهج  هب  ردارب  رانک  رد  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش و  هداهن  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هدهعرب  تما  ریطخ  ياهتیلوؤسم 

. دادیم همادا  یسایس  یعامتجا و  ياهتیلوؤسم  قح و  تناما  يادا  رد 
نیرتدـیدش هک  دوب  یطیارـش  رد  نیا  داتفا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسد  هب  تیادـه  ناکـس  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ 

. دشیم لامعا  هیواعم  طسوت  نایعیش ، هرابرد  اهيریگتخس 
دوشیم تباث  شنادـناخ  یلع و  هب  نانآ  یتسود  لیلد ، اب  هک  یناسک  راـک  رد  دوب : هتـشون  روشک  هشوگراـهچ  رد  دوخ  ناـیلاو  هب  هیواـعم 

نایعیش زا  کیچیه  یهاوگ  تداهش و  دینک و  عطق  لاملا  تیب  زا  ار  نانآ  هیمهس  دینک و  رانکرب  یناوید  روما  زا  ار  نانآ  دیراد و  اور  تقد 
. دیریذپن ار  شنادناخ  یلع و 

نوریب هزرابم  هنحـص  زا  ار  نانآ  نافلاخم ، كاروخ  ای  بآ  نتخاس  مومـسم  هار  زا  هیواعم  تخاسیم . رثأتم  رایـسب  ار  ماما  اـهدروخرب ، نیا 
. دیناشک نوخ  كاخ و  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  يوریپ  مرج  هب  ار  نانآ  دـناوخارف و  ماش  هب  ار  شنارای  يدـع و  نب  رجح  یتح  وا  دـناریم .

هب ار  ییاهدمایپ  دروآ و  دیدپ  گرزب  رایسب  ياهزرل  یسایس  لفاحم  رد  رجح  تداهش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مجنپ  زا www.hajj.ir   www.Ghaemiyeh.com240موصعم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


83 ص :
هفوک لرتنک  يزیرنوخ ، لتق و  داجیا  اب  دایز  دنک و  مارآ  ار  نانآ  ات  تخاس  طلـسم  هرـصب  هفوک و  رب  ار  هیبا  نب  دایز  هیواعم ، تشاد . لابند 

نایعیـش و ندرک  عمج  اب  تسنادـن و  زیاج  ار  توکـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  دوب  یطیارـش  نینچ  رد  تفرگ . تسد  هب  ار  هرـصب  و 
نمی یلاو  يوس  زا  هک  دوب  یناوراک  بحاصت  رد  ماـما  تفلاـخم  جوا  دـننک . يراـی  قح  قاـقحا  يارب  ار  ناـشیا  تساوخ  ناـنآ  زا  ناـعبات 

شوهدـم ار  شلقع  هریخ و  ار  شنامـشچ  هک  تشون  هیواعم  هب  ياهمان  ناوراک ، هرداـصم  زا  سپ  ترـضح  دربیم . قشمد  يارب  ییایادـه 
. تخاس

: دوب نینچ  همان  نیا 
ییاههچراپ لاوما و  لماح  ناوراک  نیا  تشذگیم . ام  فرط  زا  نمی  زا  یناوراک  دـعب ، اما  نایفـس . یبا  نب  ۀـیواعم  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  »

بحاصت ار  اهنآ  مدوب و  دنمزاین  لاوما  نیدب  نم  دنادرگ ، زاب  تردپ  نادـنزرف  هب  ار  نآ  سپـس  دـنک و  رپ  ار  قشمد  نیازخ  اهنادـب  ات  دوب 
.« مدرک

همان هدنسیون  دادیم  ناشن  نیا  هدناوخن و  نانمؤمریما  بقل  اب  ار  وا  هتخاس و  مدقم  وا  رب  ار  شردپ  دوخ و  مان  مالسلا  هیلع  ماما  دید  هیواعم 
. تسا هتسناد  يرب  قحان  تموکح  تعاطا  زا  ار  دوخ 

رازگزاـمن و ناراـی  يدـنک و  يدـع  نب  رجح  هدنـشک  هدرک و  تتامـش  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماـما  ود ، نآ  نـیب  يدـعب  ياـهيراگن  هماـن  رد 
ات تسناد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یباحص  قمح ، نب  ورمع  هدنشک  ار  وا  نینچمه  هتسناد و  وا  تسرپادخ 
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84 ص :
هرکیپ رب  اسآدـعر  اسر و  رایـسب  ترـضح  يادـص  ناس  نیدـب  و  دروآ . دورف  وا  رامقا  هیواعم و  رب  ار  دوخ  یمالک  باذـع  هنایزات  تسناوت 

هرود رد  دیزی  يراوخبارـش  هب  تبـسن  یّتح  درکیم ، داقتنا  هعماج  رد  ماّکح  ناهانگ  اهتیانج و  دـض  رب  دـمآیم و  دورف  يوما  تموکح 
. تشاد زیمآضارتعا  يدروخرب  مه  دیزی  ینیشناج  يارب  هیواعم  شالت  دروم  رد  دومنیم و  ضارتعا  زین  هیواعم  شردپ 

زا وا  يارب  هک  داد  روتـسد  ياهمان  یط  شنایلاو  هب  دیزی  درم و  هیواعم  تفرن . وا  تفالخ  رابریز  ترـضح  دـش ، هفیلخ  دـیزی  هک  مه  اهدـعب 
روطنامه اّما  دش ، دیزی  اب  تعیب  راتساوخ  یلع  نب  نیسح  زا  هنیدم  مکاح  روتسد ، نیا  یپ  رد  دیـسر ، هنیدم  هب  وا  همان  دنریگ . تعیب  مدرم 
شبالقنا مایق و  ندرک  ینلع  يارب  هدرک و  عمج  ار  شنارای  هداوناخ و  درک و  يراددوخ  دـیزی  اب  تعیب  زا  ترـضح  نآ  تفریم  راظتنا  هک 

خیب زا  ار  يوما  بزح  هشیر  تساوخیم  يو  هکلب  دوبن  دیزی  ندرب  نایم  زا  اهنت  بالقنا ، نیا  زا  ترضح  فده  دش . راپسهر  هکم  يوس  هب 
. دشخب همتاخ  دوب ، هدنکفا  هیاس  مالسا  ناهج  رب  هک  یتملظ  یگریت و  رب  دنکرب و 

داتـسرف و نانآ  يوس  هب  دوب  نیما  ذـفنتم و  يدرف  هک  ار  دوخ  يومع  رـسپ  لیقع  نب  ملـسم  نایفوک ، توعد  هب  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ار دایز  نب  هَّللادیبع  مایق ، نیا  شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  دیزی  دومن . توعد  دیزی  هیلع  مایق  هب  ار  مدرم  دـش و  هفوک  دراو  لیقع  نب  ملـسم 

نب ملسم  هورع و  نب  یناه  تداهش  هفوک و  لها  تنایخ  یپ  رد  تشامگ و  هفوک  تیالو  هب 
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85 ص :
. دش طلسم  هفوک  رب  دایزنبا  لیقع ،

هیلع نیـسح  ماما  ییورایور  هب  ار  نانآ  اّما  دروآدرگ ، هملاید  ناکرت و  اب  گنج  مان  هب  ار  يرکـشل  هفوک ، رب  لماک  طلـست  زا  سپ  دایز  نبا 
رد دندش . وربور  رگیدکی  اب  البرک  مان  هب  یلحم  رد  هاپس  ود  نیا  دیسریم . نت  رازه  یس  زا  شیب  هب  نانآ  رامش  هک  یهاپس  داتسرف . مالسلا 

شیافواب نارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  اب  كانتشهد  هثداح  نیا  اّما  دندش ، هتشک  يرایسب  هفوک  هاپس  زا  يریگرد ، گنج و  نیا 
. دیسر نایاپ  هب 

نانآ ياحما  بجوم  دـش و  هتخورفارب  يرانک  هشوگ و  ره  رد  بالقنا  نیا  شتآ  هکنیا  هچ  تفاین ، زارد  يرمع  مه  هیماینب  تموکح  اـما 
. دیدرگ نایناهج  شخب  يدازآ  ياهمایق  تکرح  روتوم  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  مایق  زین  اهدعب  دیدرگ و 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  ینعی  نادیم  نیا  نیرتریلد  هنانامرهق  هرهچ  دروخیم ، قرو  شزیگناتفگش  ياههنحـص  اب  البرک  هعقاو  هاگره 
بیکشرپ رایسب  نمشد  ربارب  رد  يدرمریلد ، تعاجش و  نیع  رد  ترضح  دوشیم . نایامن  دوخ  لکش  نیرتناشخرد  نیرتدنمهوکـش و  رد 

، دندمآ تفگش  هب  يو  لمحت  ربص و  نیدالوپ و  مزع  هدارا و  تردق  هناهوتسن و  تمواقم  زا  ینامسآ  ناگتـشرف  یتح  هک  ياهنوگ  هب  دوب ،
رب رغـصا ، ّیلع  شراوخریـش ، دنزرف  هک  یماگنه  البرک ، هسامح  ياهتعاس  نیرخآ  رد  یتح  وا  درک . هیده  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  زیچ  همه 

: دومرف دیشون  تداهش  تبرش  شناتسد  يور 
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86 ص :
هَّللا (1) ِْنیَِعب  ُهَّنا  یب  َلََزن  ام  َّیَلَع  َنَّوَه  »

.« دنیبیم ار  نآ  دنوادخ  اریز  تسا  ناسآ  نم  يارب  تبیصم  نیا   ؛
هب اهتبیـصم ، اهیتخـس و  نیا  مامت  اب  ایادـخ  : » تسا نینطرپ  خـیرات  هظفاح  رد  نانچمه  زین ، هاگلتق  لادوگ  رد  ترـضح  مـالک  نیرخآ  و 

«. متسه وت  نامرف  میلست  دونشخ و  وت  يدونشخ 
هک هچنآ  لابقتـسا  هب  وشم و  رادهدـهع  يرادـن  ار  نآ  ناوت  هک  يراک  : » دومرف هک  تسا  ترـضح  نآ  فیطل  ياهزردـنا  زا  مه  رتفد  ناـیاپ 

هزادنا هب  زج  نکم و  جرخ  يوشیم  روهرهب  هک  هچنآ  هزادنا  هب  زج  نکم و  تداع  يرادـن  تردـق  نآ  رب  هچنادـب  ورم و  یـسریمن  نادـب 
تـسد ینادیم ، نآ  هتـسیاش  ار  دوخ  هک  هچنادـب  زج  وشم و  داش  دـنوادخ  تعاط  هب  لین  رطاخ  هب  زج  بلطم و  شاداپ  ياهدرک  هک  يراک 

: تشاد میهاوخ  یلیصفت  هراشا  هنومن  ود  هب  اهنت  لیاضف  همه  نآ  زا  اجنیا  رد   (2) رَبَم ».

ص 244 مومهملا ، سفن  - 1

ص 154 مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ۀغالب  - 2
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87 ص :

توکلم ات  زاورپ  قشع و  زامن 

شتآ هب  دـنروآرد و  ياج  زا  ار  هَّللالآ  ياههمیخ  ات  درک  رومأم  ار  شنازابرـس  زا  يرامـش  دعـس ، نب  رمع  تشاد . همادا  ناـنچمه  گـنج 
هب اههمیخ  دعس ، رمع  نامرف  هب  تفرگ ، تدش  يریگرد  نوچ  دنتخادرپ و  ییورایور  هب  هرصاحم ، زا  يریگشیپ  يارب  ماما  نارای  دنـشکب .

. دش هدیشک  شتآ 
هیلع ماما  هک  دـش  هنوگنامه  دنـشاب و  هتـسب  ار  دوخ  روبع  هار  دوخ ، تسد  هب  ات  دـننزاوسب  ار  اههمیخ  دـیراذگب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

باـهتلا رد  هک  دوب  يدیـشروخ  يوج  تسج و  رد  هماـمثوبا - يدـئاصلا - هَّللادـبع  نب  ورمع  راد ، ریگ و  نیمه  رد   (1) دومرفیم . مالسلا 
مارتحا اب  دش و  کیدزن  ماما  هب  همامثوبا  تسا ! زامن  ماگنه  ایوگ  دوب . نامسآ  زکرم  رد  دیشروخ ، رگید  الاح  تخوسیم . ینیسح  هموظنم 

شوخ یلو  موش ؛ هتـشک  وت  زا  شیپ  دیاب  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  دـناهدش و  کیدزن  ام  هب  تیعمج  نیا  هَّللادـبعیبا ، يا  موش  تیادـف  تفگ :
. مشاب هدناوخ  زامن  وت  اب  هک  منک  تاقالم  ار  ادخ  یلاح  رد  مراد 

! دهد رارق  نارازگزامن  زا  ار  وت  يادخ  يدش ؛ روآدای  ار  زامن  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ص 69 ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک ، - 1
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88 ص :
یمتح رما  دبای و  تنیز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مایق  تماق و  اب  زامن ، ات  دنداتـسیا ، مالـسلا  هیلع  ماما  ربارب  رد  هَّللادبع ، نبدعـس  نیق و  نبریهز 

. دوش هماقا  یهلا 
ادخ گنر  هک  ار  شلالز  كاپ و  ناج  ات  داد ، رارق  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  هَّللادبع  نب  دعس  دش ، باترپ  مالسلا  هیلع  ماما  يوس  هب  يریت  نوچ 

. دنناوخب فوخ  زامن  شنارای  ات  درک  ادف  ار  شناج  وا  دیارایب . تداهش  غارچلچ  هب  دوب ، هتفرگ 
. دش هتساک  هَّللادبعابا  نارای  رامش  زا  مکمک  زامن ، نایاپ  اب 

: دومرف دوخ  باحصا  هب  باطخ  رگید  راب  مالسلا ، هیلع  ماما 
تمعن هدرتـسگ و  تـشهب  يوـس  هـب  اـهدرد ، اهیتخـس و  زا  ار  امـش  هـک  تـسا  یلپ  دـننام  گرم ، دـینک ؛ يرادـیاپ  ناـگداز ! گرزب  يا  »

یلص ادخ  لوسر  زا  مردپ  ددنسپیمن ؟ رـصق  رد  نتفای  شمارآ  دیما  هب  ار  نادنز  كرت  امـش  زا  کی  مادک  دهدیم . روبع  یهلا  یگـشیمه 
هب تسا  رفاک  لـپ  تشهب و  يوس  هب  تسا  نمؤم  لـپ  گرم ، تسا و  رفاـک  تشهب  نمؤم و  نادـنز  اـیند » : » هک درکیم  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا 

.« میوگیم غورد  نم  هن  تسا و  هدش  هتفگ  غورد  نم  هب  هن  یهلا ؛ باذع  منهج و  يوس 
ياج رفن ، ره  تداهش  اب  هک  دوب  ياهنوگ  هب  طیارش  یلو  دندرک ، زاغآ  ار  هنانامرهق  يدربن  رگید  راب  تیالو ، نارای  ماما ، نانخس  ندینـش  اب 

! درادن نایاپ  هک  دوب  ییایرد  ایوگ  تشاد ؛ يرگید  تیاکح  مه  نمشد  هاپس  هدرتسگ  رامش  دشیم ؛ ساسحا  شایلاخ 
ور داتفا ؛ رورغم  دعس  نبرمع  هب  ناهگان  ماما ، نامشچ 
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89 ص :
: تشادرب اعد  هب  تسد  هاگنآ  يوش ؛» هدرزآ  وت  هک  دیسر  دهاوخ  يزور  ینیبیم ، زورما  هک  هچنآ  رب  : » دومرف درک و  وا  هب 

هزاریش ایادخ ! دندرک ؛ دنتـساوخیم ، هچنآ  ره  زین  یلع  نب  نسح  مردارب  اب  دندرک و  هعدخ  ام  اب  دنتفیرف و  ار  ام  قارع ، یلاها  ادنوادخ ! »
(1) امرف » هتسسگ  مه  زا  ار  ناشروما 

لالز زا  ادرف ، ات  دـندوشگ . لاب  راگدرورپ ، تمحر  راوج  رد  یلعا ، توکلم  هب  زاورپدـنلب ، ایند و  هب  تبغریب  ماما ، ناراـی  همه  ماـجنارس ،
: هک یتسار  هب  دنشونب و  رثوک 

. دینشیمن ار  نانّذؤم  ناذا  يادص  رگید  اهشوگ  دوبن ، نادرمناوج  نآ  ياهریت  اهریشمش و  رگا 
دناشوپ و ار  نامـسآ  تشاذـگیمن ، ندـید  يارب  یلاجم  هک  یخرـس  نافوت  دـمآرد و  تکرح  هب  اهداب  دیـسر ؛ مالـسلا  هیلع  ماما  هب  تبون 
هک دیـشک  مه  رد  هرهچ  نانچنآ  خـلت ، تیاـنج  نیا  ياـشامت  زا  دیـشروخ  تسا . هدـش  لزاـن  اـهنآ  رب  يدـنوادخ  باذـع  دـندرک  ناـمگ 

(2) تسا . هدش  تمایق  هک  دندرک  نامگ  دندش و  رهاظ  زور  مین  رد  نامسآ ، ناگراتس 
. تفرگ رارق  هلمح  دروم  رگید  راب  رمش ، نامرف  هب  تشادن ، تکرح  يارب  یناوت  رگید  هک  یلاح  رد  دوب و  ادخ  وحم  مالسلا ، هیلع  ماما 

ص 274 رابخالا ، یناعم  ص 72 ؛ تاقبط ، - 1

ص 149 ج 7 ، رکاسع ، نبا  خیرات  رصتخم  ص 119 ؛ هقرحملا ، قعاوص  - 2

توکلم ات  زاورپ  قشع و  زا www.hajj.ir   www.Ghaemiyeh.com240زامن  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


90 ص :
ریت درکیم  شالت  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  داد . رارق  فده  ار  شاهرجنح  يونغ ، بّویاوبا  دز و  يو  ناهد  رب  يریت  میمت ، نبْنیَـصُح 

: دزیم دایرف  دمآیم  نوریب  همیخ  زا  هک  یلاح  رد  مه  اربک  بنیز  دوب . هدش  کیدزن  وا  هب  دعس  رمع  دروآ ، نوریب  دوخ  هرجنح  زا  ار 
ارحـص هب  هدـنکارپ  درُخ و  اـههوک ، شاـک  درکیم و  طوقـس  نـیمز  رب  نامـسآ  شاـک  تـیب ، لـها  ياـقآ  يا  نـم ! ياـقآ  يا  مردارب ، يا  »

(1) تخیریم »!
رثا رب  هک  تخاون  یتبرض  هزین ، اب  مه  سنا  نب  نانس  دز و  ماما  هناش  پچ و  تسد  هب  نیگمهـس  تبرـض  ود  ریـشمش ، اب  کیرـش ، نب  ۀعرز 

. دوبن شنتساخرب  يارب  یناوت  رگید  هک  ینداتفا  داتفا ، كاخ  رب  ربمایپ  شود  ِتنیز  نآ ،
هیلع ماما  رـس  دوخ  نانـس  دمآرد و  هزرل  هب  وا  یلو  دنک ؛ ادـج  ندـب  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  رـس  تفگ : یحبـصا  دـیزی  نب  یلوخ  هب  نانس 

(3) دنمانیم . ماما  لتاق  ار  نشوجلايذ  نب  رمش  زین  ناخروم  زا  یخرب   (2) درپس . یلوخ  هب  درک و  ادج  ندب  زا  ار  مالسلا 

ص 78 ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک ، - 1

نامه - 2

ص 395 ج 1 ، باحصالا ، ۀفرعم  یف  باعیتسالا  - 3
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91 ص :

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  دنخبل  کشا و  هیام 

ربمایپ یهارمه  هب  یهورگ  اب  هک  هتفگ  نم  هب  تسا ، نم  کیدزن  ناتسود  زا  هک  هّرم » نب  یلعی   » هک تسا  هدش  لقن  دشاروبا » نب  دیعـس   » زا
. میتفریم ینامهیم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

دمآ و شیپ  دید ، ار  نیـسح  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دوب ، يزاب  لاح  رد  هچوک ، رد  هک  میدـید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناهگان 
یخوش يزاـب و  وا  اـب  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـیودیم . وس  نآ  هب  هچوک  يوـس  نیا  زا  كدوـک ، دوـشگ . ار  دوـخ  ناتـسد 

! تفرگ ار  وا  هک  نیا  ات  درکیم 
؟ داتفا یقافتا  هچ  شنتفرگ  زا  سپ  تفگ : شتسود  هب  دشاروبا  نب  دیعس 

. میدش ور  هب  ور  هوکشاب  ياهنحص  اب  تفگ : هّرم  نب  یلعی 
: دومرف دز و  هسوب  شاهنوگ  رب  تشاذگ و  نیسح  رس  قرف  رب  ار  رگید  تسد  هناچ و  ریز  تسد  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(1) تساهتما ». زا  یتما  نیسح ، دشاب . هتشاد  تسود  ار  نیسح  سک  ره  دراد  تسود  ادخ  منیسح ؛ زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  »
نم تسین . دیدرت  ياج  تسا ، ربمایپ  هداز  نیسح  هک  نیا  زا  تفگ : دوب  هدیسر  ششوگ  هب  نانخس  نیا  هک  یصخش 

ح 144 ص 51 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  باحصا  لیاضف  باب  باب 11 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  - 1
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92 ص :
رگا تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوـسر  بتکم  ردـپ  مالـسلا ، هـیلع  نیـسح  هـک  تـسا  نـیا  منیـسح » زا  نـم   » هـلمج ياـنعم  ماهدـینش 

. دوبن وا  بتکم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  یمان  زورما  دوبن ، نیسح  یناشفنوخ 
هَّللالوسر رسمه  هملسّما ، زا  یتیاور  یلع ، نب  نیسح  هرابرد  نیگهودنا ! وا  هودنا  اب  دوب و  داش  نیسح  يداش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

! دوب روآتفگش  میارب  هک  ماهدید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
؟ دوب ياهتکن  هچ  تیاور  نآ  رد  رگم  یتیاور ؟ هچ  دنتفگ : نایفارطا 

هب هرابود  دوب . ناریح  هک  یلاح  رد  تساخرب ، باوخ  زا  ناهگان  دوب ، باوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یبش  هتفگ ، هملـس  ّما  تفگ :
ار نآ  هک  تشاد  تسد  رد  كاـخ  یتـشم  تساـخرب ، باوخ  زا  هک  موس  راـب  يارب  تساـخرب ؛ باوخ  زا  شیپ ، زا  رتناریح  تفر و  باوخ 

نیمزرـس رد  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  نیا  هک  درک  هاگآ  ارم  لـییربج  دومرف : تسا ؟ یکاـخ  هچ  نیا  هَّللالوسر ! اـی  مدرک : ضرع  دیـسوبیم !
(1) تساجنآ . كاخ  زا  تسا ، نم  تسد  رد  هک  یکاخ  نیا  دهدب و  ناشن  نم  هب  وا  ِدهـشم  ِتبرت  زا  متـساوخ  وا  زا  دوشیم ؛ هتـشک  قارع 

! دوب يزیگنا  تفگش  تیاور  بجع  دنتفگ : نایفارطا 
تداهـش زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ادـخ و  ربمایپ  دـهدیم  ناشن  هک  دراد  دوجو  ام  ياهباتک  رد  مه  زاب  تیاور ، نیا  لثم  تفگ : ياور 

. دندوب هاگآ  ناشدنزرف 

ص 158 هقرحملا ، قعاوص  ص 398 ؛ ج 4 ، مکاح ، كردتسم  - 1
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93 ص :
: دومرف ماهدید . یناشیرپ  ياهباوخ  بشما ، مدرک : ضرع  مدیـسر و  هَّللالوسر  تمدـخ  يزور  هک : هدـش  لقن  ثراح  رتخد  لضفلاّما ، زا 

: مدرک ضرع  يدید ؟ یباوخ  هچ 
؟ ياهدید باوخ  رد  يزیچ  هچ  وگب  يدمآ  مدزن  هک  لاح  دومرف : تسا . نارگ  تخس و 

. تفرگ رارق  نم  دزن  دش و  ادج  امش  نت  زا  ياهکت  ایوگ  مدید  باوخ  مدرک : ضرع 
. دوشیم هدرپس  وت  هب  هک  دروآیم  ایند  هب  يدازون  همطاف  هک  تسا  نیا  تباوخ  ریبعت  لضفلاّما ! يا  دومرف :

. دش هدرپس  نم  هب  دازون  دومرف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  دیوگیم : لضفلاّما 
. تسا يراج  شکرابم  ناگدید  زا  کشا  مدید  ناهگان  مداهن ؛ شناماد  رد  ار  دازون  مدید و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يزور 

؟ هدش هچ  هَّللالوسر ! ای  تیادف  هب  مردام  ردپ و  مدرک : ضرع 
. دنناسریم لتق  هب  ار  مدنزرف  نیمه  متما ، يدوز  هب  هک  داد  ربخ  نم  هب  لییربج  نونکامه  دومرف :

!؟ ار نیمه  مدیسرپ : یتفگش  اب 
يارب مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  دهدیم  ناشن  اهتیاور  نیا  دنتفگ : شناتـسود   (1) دروآ . میارب  شنوگخرـس  كاخ  زا  یتح  يرآ ، دومرف :

. تسا هدوب  راوگرزب  دنمجرا و  رایسب  شدج 
هدمآ تنس  لها  ياهباتک  رد  مراد . ناتيارب  زیگناتفگش  ياهتکن  مه  نم  ناتسود ! تفگ : عمج  نایم  زا  یکی 

ص 115 هقرحملاقعاوص ، ص 176 ؛ هباحصلا ، ۀفرعم  باتک  ج 3 ، مکاح ، كردتسم  - 1
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94 ص :
! دیراب نوخ  نامسآ  زا  دیشوج و  نوخ  نیمز  زا  مالسلا ، هیلع  نیسح  گوس  رد  هک ،

؟ تسا نکمم  يزیچ  نینچ  رگم  دندیسرپ : یتفگش  اب  نارضاح 
وا زا  داتسرف و  ماغیپ  نیطسلف  نایحیسم  ياوشیپ  تولاجلا ، سأر  رسپ  يارب  ناورم ، نب  کلملادبع  : » هدروآ مالسا  خیرات  رد  یبهذ » : » تفگ

سدقملاتیب نیمزرـس  زا  یگنـس  ره  يرآ ! داد : خـساپ  ياهدـید ؟ ياهناشن  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  اب  نامزمه  ایآ  دیـسرپ :
درک لقن  میارب  ملاس  ّما  دلاخ  تسا : هتفگ  نامیلس  نب  رفعج  مه ، نامسآ  زا  نوخ  ندیراب  هرابرد   (1) دوب . هزات  نوخ  نآ  ریز  دش ، هتشادرب 

توکس طقف  تریح ، رد  قرغ  ناگمه   (2) دیراب . اهراوید  اههناخ و  رب  نوخ  دننام  دیسر ، تداهش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتقو  تفگ : و 
. دنراوگوس هنوگنیا  وا ، يارب  تادوجوم  همه  هک  دشاب  زیزع  دنوادخ  يارب  ردقچ  دیاب  درم  نیا  دندیشیدنایم  دوخ  اب  دندرک .

ص 196؛ ج 9 ، دـئاوزلا ، عـمجم  ح 2834 ؛ ص 113 ، ج 3 ، ریبـکلامجعم ، ص 16 ؛ ق . ه . لاس 61  عیاـقو  یبهذ ، مالـسالا ، خـیرات  - 1
ص 116 هقرحملاقعاوص ،

ص 116 هقرحملا ، قعاوص  ص 201 ؛ ج 8 ، هیاهنلا ، ۀیادبلا و  - 2
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95 ص :

مالسلا هیلع  نیدباعلانیز  ماما  مشش  موصعم 

هراشا

. تسا هیونابرهش  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  دنزرف  وا 
يرپس هنیدـم  رهـش  رد  ار  شایکدوک  نارود  دـمآ و  ایند  هب  يرمق  يرجه  لاس 38  رد  تسا . داجـس  نیدباعلانیز و  شبقل ، نیرتروهـشم 

. درک
البرک هعجاف  زا  سپ  تشاد . روضح  البرک  نیمزرس  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  شردپ  تداهـش  مایق و  نایرج  رد  يرجه ، لاس 61  مرحم  رد 

، دوخ نیـشتآ  ياهینارنخـس  اب  رفـس  نیا  رد  دوب و  ناریـسا  هاگهیکت  دـش ، هدرب  ماش  هفوک و  هب  ارـسا  ناوراـک  اـب  دیـسر ، وا  هب  تماـما  هک 
تداهش هب  يرمق  يرجه  ای 95  لاس 94  رد  هک  نآ  ات  دش ، میقم  هنیدم  رهـش  رد  ماش ، زا  تشگزاب  زا  سپ  درک و  اوسر  ار  دـیزی  تموکح 

. دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شیومع  ربق  رانک  رد  عیقب ،»  » فورعم ناتسربق  رد  دیسر و 
نیسحلا نب  یلع  تسا  هدش  هتسارآ  یگدنب  تنیز  صلاخ و  نامیا  راگدرورپ ، رون  هب  هک  تسا  ییولبات  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یناگدنز 

زا شمادنا  داتسیایم و  هداتسیا ، یگرزب  ياورنامرف  شیپ  هک  ياهدنب  دننام  زامن  رد  تخادرپیم ، ادخ  تدابع  هب  ناوارف  زورهنابـش ، ره  رد 
، دیزرلیم ادخ  سرت 
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داد دهاوخن  فافک  شرمع  دناوخ و  دهاوخن  زامن  رگید  هک  دراد  هدـیقع  دـنکیم و  عادو  زامن  اب  ایوگ  هک  دـناوخیم  یـسک  لثم  ار  زامن 

. دشاب هارمه  بلق  روضح  اب  هک  دوشیم  هتفریذپ  ردق  نامه  زامن  زا  دومرفیم  شنارای  زا  یکی  هب  دروآ ، اج  هب  يرتهب  زامن  هک 
هب یتقو  دیشخبیم . نادنمتـسم  هب  اذغ  اهلوپ و  زا  تفریم و  نوریب  ماعط  اسب  هچ  رانید و  مهرد و  زا  رپ  ینابنا  اب  بش  یکیرات  رد  هشیمه 

ار نآ  دـشیم  ناتـسبات  نوچ  دـیرخیم و  يزخ  هماـج  ناتـسمز  رد  دوـشن . هتخانـش  اـت  دـیناشوپیم  ار  دوـخ  يور  درکیم ، یـششخب  ریقف 
يزور نـینچ  رد  امــش  رب  ياو  دوـمرف : دـندرکیم ، ییادـگ  هـک  دــید  ار  یعمج  هـفرع  زور  رد  دادیم ، هقدــص  ار  شلوـپ  تـخورفیم و 

. دنوش تخبشوخ  ردام  مکش  رد  اههچب  هک  دوریم  دیما  زور  نیا  رد  انامه  دینکیم ! بلط  ادخ  ریغ  زا  ار  دوخ  ياهتجاح 
دینکیم و یکین  دوخ  ردام  هب  همه  زا  رتشیب  امش  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  دندیسرپ : وا  زا  دشیمن . اذغ  مه  شردام  اب  هاگ  چیه  ترضح  نآ 

؟ دیوشیمن اذغ  مه  يو  اب  ارچ  سپ  دیطابترا . رد  وا  اب 
. دشاب هتفرگ  هناشن  ار  نآ  اًلبق  ردام  مشچ  هک  دوش  زارد  ییاههمقل  يوس  هب  متسد  مرادن  تسود  دومرف :

بـش رد  مدرواـین و  كاروخ  شیارب  زگره  تفگیم  شراکتمدـخ  دزن . وا  رب  هناـیزات  کـی  تفر ، جـح  هب  راـب  تسیب  هک  يرتش  هداـم  اـب 
! مدرتسگن باوختخر  شیارب 

: دومرفیم دیسریم ، شتمدخ  هب  ياهدنهوژپ  نوچ 
رت چیه  رب  مدق  دیآیم ، نوریب  شلزنم  زا  ملع  بلاط  یتقو  »
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97 ص :
.« دنیوگیم حیبست  وا  يا  رب  نیمز  متفه  هقبط  ات  هکنآ  رگم  دراذگیمن  یکشخ  و 

رب دنتـشادن  ياهراچ  چیه  هک  نانیکـسم  ناگراچیب و  نامیتی و  هک  دوب  لیام  هراومه  درکیم و  یتسرپرـس  ار  هنیدم  ناریقف  زا  راوناخ  دـص 
. دادیم كاروخ  مه  اهنآ  هداوناخ  هب  دندوب  راولایع  هک  مادک  ره  دادیم و  اذغ  نانآ  هب  دوخ  تسد  اب  دنشاب . رضاح  شاهرفس  رس 

ات دیرگیم ، وا  هک  دندیدیم  هکنآ  رگم  دنتـشاذگیمن  شدزن  یکاروخ  زگره  تسیرگ . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردـپ  رب  لاس  تسیب 
!؟ درادن ینایاپ  امش  هودنا  ایآ  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  شنامالغ  زا  یکی  هک  اجنآ 

سب زا  وا  درک ، دـیدپان  شرظن  زا  ار  یکی  ادـخ  هک  تشاد  رـسپ  هدزاود  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  بوقعی  وت ، رب  ياو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما 
دوخ مشچ  هب  نم  اما  دوب . هدنز  شرسپ  هکنآ  لاح  دیمخ ، مغ  زا  شتـشپ  تشگ و  دیپس  هودنا  تدش  زا  شرـس  يوم  دش و  روک  تسیرگ 

«. دریذپ نایاپ  مهودنا  هنوگچ  سپ  دندش ، هتشک  مرانک  رد  منادناخ  زا  رفن  هدفه  ومع و  ردارب و  ردپ و  هک  مدید 
؟ ادخ لوسر  دنزرف  يا  يدرک  حبص  هنوگچ  دیسرپیم : وا  زا  یسک  یتقو 

هب لمع  ربمایپ  دـهاوخیم و  نم  زا  ار  شـضیارف  هب  لمع  دـنوادخ  تسا : هدـش  اضاقت  تشه  نم  زا  هک  یلاـح  رد  مدرک  حبـص  : » دومرفیم
یتسار راتـساوخ  نابهاگن ، هتـشرف  ود  نآ  منک و  شايوریپ  هک  دهاوخیم  ناطیـش  توهـش و  سفن  دهاوخیم و  توق  هداوناخ  ار ؛ شتنس 

تشه نیا  نایم  رد  نم  ار و  مدسج  ربق  دهاوخیم و  ار  حور  توملا  کلم  دنلمع و 
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خیرات هک  ییاـهزاین  زار و  تروص  هب  تبحم  قشع و  ياـهدور  هک  دوب  روهطوغ  ادـخ  قشع  تبحم و  رد  ناـنچ  وا   (1) مراد ». رارق  اضاقت 

. تسا زیگنارب  لوحت  شکانزوس  ياهتاجانم  دشیم . يراج  شنابل  رب  هدناسر ، تبث  هب  هیداجس  هفیحص  رد  ار  اهنآ  زا  یکدنا  هشوگ  اهنت 
: دیوگیم دوخ  يادخ  اب  هک  هاگنآ 

کین ياهراک  اب  تتاقولخم  هب  يوشیمن ، تیصعم  هک  ییوگ  يزرویم ، بیکـش  ینیبیمن و  هک  راگنا  اما  يوشیم  تیـصعم  وت ! یهزنم  »
.« يزاینیب نانآ  زا  وت  مرورس  هک  نآ  لاح  يدنمزاین ، نانآ  هب  وت  ییوگ  هک  نانچ  نآ  ینکیم . یتسود 

تروص هب  تموکح  نارادمدرـس  نارود  نیا  رد  دوب . مالـسا  خـیرات  رد  تموکح  راودا  نیرتهایـس  اـب  فداـصم  ترـضح ، تماـما  نارود 
نارود اب  دوب  فداصم  ترضح  تماما  نارود  نیرتشیب  دندرکیم . یجکنهد  مالسا  تاسدقم  هب  یشوپهدرپ ، هنوگ  چیه  نودب  راکـشآ و 

، طایتحا اب  كریز ، يدرف  ناونع  هب  کلملادـبع  زا  ناـخروم  دیـشک . لوط  لاـس  کـی  تسیب و  تدـم  هک  ناورم  نب  کلملادـبع  تفـالخ 
اما دوب  بقلم  دجسم ) رتوبک  ) دجـسملا ۀمامح  هب  ندیـسر  تردق  هب  زا  شیپ  وا   (2) دناهدرک . دای  دنمـشناد  شوهاب و  بیدا ، شیدنارود ،

(3) مرادن . يراک  وت  اب  رگید  داتفا و  ییادج  وت  نم و  نیب  کنیا  تفگ : درک و  نآرق  هب  ور  تفالخ ، هب  ندیسر  زا  سپ 

ص 234 ج 3 ، تیبلا ، لها  ۀمئأ  باحر  یف  - 1

ص 520 ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 2

ص 217 ءافلخلا ، خیرات  - 3
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شوماخ یلک  هب  وا  لد  رد  نامیا  رون  هک  تفرگ  وخ  يرگدادیب  داسف و  ملظ و  اب  نانچنآ  دوخ ، ینالوط  تموکح  تدـم  رد  کلملادـبع 

يو دوخ  نوچمه  زین  هنیدم  مکاح  لیعامـسا » نب  ماشه   » ناسارخ و مکاح  بلهم »  » قارع مکاح  جاجح »  » دـننام وا  رگمتـس  لامع  تشگ .
رازه هدزناش  هک  دندوب  ینادنز  نز  رازه  یس  درم و  رازه  هاجنپ  يو ، روهشم  نادنز  رد  جاجح ، گرم  ماگنه   (1) دندوب . محریب  كافس و 

ور نیا  زا  دوب . فقـس  نودـب  يو  ياهنادـنز  درکیم و  ینادـنز  اج  کـی  ار  نادرم  ناـنز و  جاـجح  دـندوب ، ساـبلیب  ناـیرع و  اـهنآ  رفن 
. دیسر تفالخ  هب  شرسپ  دیلو  کلملادبع ، گرم  زا  سپ   (2) دندوبن . ناما  رد  ناتسمز  ناراب  امرس و  ناتسبات و  يامرگ  زا  ناینادنز 

یمایق هفوک  رد  تسویپ ، عوقو  هب  ییاهمایق  ترضح ، نامز  رد  درک . اقبا  دوخ  تسپ  رد  کلملادبع  گرم  زا  سپ  ار  فسوی  نب  جاجح  وا 
زا کی  ره  رد  هک  درک  مایق  هکم  رد  ریبز  نب  هَّللادبع  تفرگ ، لکـش  رگید  یمایق  راتخم ، يربهر  هب  سپـس  درـص و  نب  نامیلـس  يربهر  هب 

تیبرت و تاغیلبت و  رب  ار  دوخ  تیلاعف  یلـصا  روحم  اـما  دـندومنیم ، زاربا  ار  شیوخ  ینمـض  ياـهتقفاوم  تفلاـخم و  ماـما  اـهمایق ، نیا 
كرابم تضهن  ياههیاپ  هکنآ  ات  داد  صاصتخا  مهم  نیا  هب  ار  شفیرش  رمع  زا  لاس  جنپ  یس و  ترضح  داد . رارق  ینید  هعماج  بیذهت 

ص 91 ج 3 ، رهوجلا ، نداعم  بهذلا و  جورم  - 1

167 ص 166 - ج 3 ، نامه ، - 2
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دوجو قمع  رد  هثداح  نیا  ات  دنک  ایوگ  ار  اروشاع  زیمآهعجاف  يدژارت و  دـُعب  دیـشوک  وا  درک . راوتـسا  مالـسا  تما  ریمـض  رد  ار  ینیـسح 

: ياوجن نامز  شوگ  رد  هراومه  هک  اجنادب  ات  دشاب  نازورف  نانچمه  نانمؤم  لد  رد  هتخورفا  ياههلعـش  دنامب و  دـیواج  هدـنیآ ، ياهلسن 
. دنامب نینطرپ  میدمآیم ، لیان  گرزب  يزوریپ  نیا  هب  ات  میدوب  وت  هارمه  زین  ام  شاک  يا 

ینازرا ام  هب  ار  اعد  تمعن  دـنوادخ  تخومآ . اعد  نابز  اب  ار  راگدرورپ  اب  هدـنب  نتفگ  نخـس  هویـش  تفرگ و  هرهب  اعد  دـیلک  زا  ترـضح 
. دناهدرب ثرا  هب  یهلا  یحو  زا  نانآ  راهطا و  همئا  ناربمایپ و  زا  ادخ  ناگدنب  ار  اهاعد  نیا  مامت  تشاد و 

. دـناینابر فراعم  ياههنیجنگ  اهاعد  نیاربانب  تسا . نانآ  قداص  ياهنابز  كاپ و  ياهلد  رب  یحو  فراـعم  ساـکعنا  اـعد ، تقیقح  رد 
بعت جـنر و  هب  هنامز  راوشد  طیارـش  رطاخ  هب  ار  وا  هک  داسف  توغاط و  اـب  هزراـبم  زا  وجادـخ ، یبـالقنا  کـی  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 

توغاط هاگتسد  اب  هزرابم  هب  دنک  عنم  اهنآ  زا  ار  وا  تسناوتیمن  یتموکح  هاگتسد  هک  ییاهشیاین  اب  هکلب  تشادنرب ، تسد  دندنکفایم ،
. تخادرپ

داهج راثیا و  تلیـضف و  اوقت و  رب  مدرم  تیبرت  يارب  ياهلیـسو  دـنرادرب  رد  هک  ینابر  ياـههظعوم  ـالاو و  ياوتحم  هب  هجوت  اـب  اـهاعد  نیا 
ندناوخ اب  ماش ، حبـص و  ره  هک  یناسک  رب  دنوادخ  دورد  دـنزیم و  جوم  باتک  نیا  رد  هک  یکاپ  حور  نیا  رب  دـنوادخ  دورد  دنـشابیم .

. دنیوجیم ار  وا  اب  دنویپ  دننکیم و  يراز  شترضح  هاگرد  هب  اهاعد  نیا 
. میهدیم رارق  نابطاخم  هار  ارف  ار  مامه  ماما  نآ  لیاضف  زا  یگربلگ 
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ینتورف

: دومرفیم دوب و  نتورف  رایسب  نانمؤم ، ربارب  رد  تشاد ، مدرم  ناگدید  رد  هک  یلالج  هوکش و  رانک  رد  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع 
(1) دزاسیمن ». لاحشوخ  مراد ، ینتورف  زا  هک  ياهرهب  هزادنا  هب  ارم  تمیق ، نارگ  يوم  خرس  نارتش  »

توبن نادناخ  رد  هک  نآ  اب  تشاذگیم . مارتحا  نانآ ، یناسنا  تیـصخش  هب  درکیم و  راتفر  ینتورف  اب  ادخ  ناگدـنب  اب  هراومه  ترـضح ،
. دشیم رضاح  نانآ  سرد  رد  هاگ  نادنمشناد ، شناد  هب  يراذگ  جرا  يارب  دوب ، هدرب  ثرا  هب  شراوگرزب  ردپ  زا  ار  شناد  هدش و  گرزب 

؟ منک هاگآ  تفگش  ياهثداح  زا  ار  وت  يراد  تسود  ایآ  دیوگیم : شتسود  هب  كدرا  نب  نمحرلادبع 
؟ ياهثداح هچ  دیسرپ : شتسود 

یتفگـش و هک  یماگنه  دوش ؟ رـضاح  شدرگاش  سرد  رد  ناوارف  قایتشا  اب  دنمـشناد ، گرزب و  يداتـسا  هک  ياهدینـش  اـیآ  نمحرلادـبع :
: داد همادا  دید  ار  شتسود  يرگوجتسج 

رد دمآ و  شدوخ  درگاش  ملـسا ، نب  دـیز  دزن  ات  دز  رانک  ار  مدرم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلانبیلع  مدـید  هک  مدوب  هتـسشن  دجـسم  رد  يزور 
نیا رد  تسشن . وا  ثحب  هقلح 

ص 395 ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 1
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شنامشچ درک  رکف  تسخن  وا  ندید  اب  دش ، هدز  تفگش  معطم ] نب  ریبج  نب  عفان   ] تخانشیم ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  يدرم  نایم ،

هابتشا هک  درک  نیقی  یتقو  دش . هریخ  درم  نآ  هب  رگید  راب  دیلام . ار  شنامشچ  راب  دنچ  تسا ؛ هدرک  ادیپ  دید  ياطخ  هدش و  لکـشم  راچد 
؟ يدرگ نیشنمه  یمالغ  نینچ  اب  ات  ییامیپیم  هار  همه  نیا  ایآ  ینامدرم ! رورس  وت  دیاشخبب ! ار  وت  ادخ  تفگ : وا  هب  دنیبیمن ،

: دومرف ياهژیو  راقو  تیانع و  اب  يدرسنوخ ، لامک  اب  مه  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع 
بلط ار  نآ  دیاب  يور  ره  هب  دشاب ؟ یـسک  هچ  زا  اجک و  دنکیم  یقرف  هچ  تسا ؛ بولطم  ملع  يریگدای  تسا ؟ یفرح  هچ  نیا  ردارب ! يا  »

نیشنمه باطخ ) نب  رمع  مالغ  دنزرف  ) يدع ینب  زا  یمالغ  اب  هدرک و  اهر  ناشتفارش  همه  اب  ار  شیرق  وت  هچ ؟ ینعی  تفگ : درم   (1) درک .
. تسین ینتفریذپ  ام  يارب  نیا  يوشیم !

مالغ یـسک  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  دوب . شایلهاج  یـشورف  رخف  زا  یناشن  اـهدروخرب ، نیا  هک  مرواـب  نیا  رب  تفگ : نمحرلادـبع  تسود 
نانآ داژن  رد  دیاب  ار  دارفا  تیصخش  رگم  دنربب !؟ ضیف  شدوجو  زا  نارگید  دسرب و  تیناسنا  هلق  جوا  هب  شناد ، اوقت و  رظن  زا  یلو  دشاب ؛

!؟ درک وج  تسج و 
بهذـم ياوشیپ  سنا ، نب  کـلام  هک  دوـب  یـشنکاو  ناـمه  تسرد  نیا  يدرک ، هراـشا  یبوـخ  هتکن  هب  وـت ! رب  نیرفآ  تفگ : نمحرلادـبع 

هراشا نآ  هب  وگ ، تفگ و  ندینش  اب  یکلام ،

ص 386 ج 20 ، لامکلا ، بیذهت  - 1
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103 ص :
: تسا هتفگ  هعقاو  نیا  هرابرد  يو  تسا . هدرک 

تشاد و يرترب  تلیـضف و  نید ، رد  هک  دوب  یتیـصخش  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلانبیلع  یلو  دیزانیم ، دوخ  هب  دوب و  رورغم  رایـسب  عفان » »
(1) درمشیمن . کچوک  ار  دوخ  درگاش  دیز »  » سرد سلجم  رد  روضح  دوخ  يارب 

ساسحا دـنکفا و  هیاس  نمحرلادـبع  تسود  لد  ناج و  رب  نتورف ، تیـصخش  نیا  هرابرد  هزات  ياـهزیچ  ندینـش  شطع  اـب  هارمه  یتوکس 
، خیرات قاور  رد  ات  درکیم  رتزیت  ار  دوخ  شوگ  دیاب  راب  نیا  دونـشب و  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلانبیلع  هرابرد  مه  زاب  دـهاوخیم  هک  درک 

. دونشب یعفاش  رکاسع  نبا  زا  ياهزات  نخس 
؛ دروآرد شمالغ  جاودزا  هب  ار  شرتخد  وا  تسا ! روآتفگـش  دارفا ، هب  نیـسحلانبیلع  یـشخب  تیـصخش  ینتورف و  تفگ : رکاـسع  نبا 

راک نیا  رب  تشون و  نیـسحلانبیلع  هب  ياهمان  تظلغ ، تدـش و  اب  دیـسر ، شـشوگ  هب  ربخ  یتقو  دوب . ناورم  نب  کلملادـبع  وا  ضرتعم 
. تفرگ هدرخ  يو 

: تشون خساپ  رد  نیسحلانبیلع 
. تسوکین ییوگلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفر  رد  امش  يارب  نیقیهب  (2) ؛ ٌۀَنَسَح » ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  »

نیا شیارب  ات  داتسرف  نادنمشناد  ناملاع و  یپ  رد  دش و  هدز  تریح  لماک ، اما  هاتوک  خساپ  نیا  ندید  اب  کلملادبع ،

ص 388 ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 1
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104 ص :
. دننک ریسفت  ار  هیآ 

هب سپس  دنتفر و  ورف  رکف  هب  یمک  نادنمشناد ، دیمهفیم ؟ هچ  نیسحلا  نب  یلع  همان  نیا  زا  تفگ : کلملادبع  دندش : رضاح  نادنمـشناد 
هللا یلـص  هَّللالوسر  هریـس  نیا  هب  هراشا  نخـس ، نیا  هک  مینکیم  رکف  ام  ریما ! يا  تفگ : نانآ  هدنیامن  هاگنآ ، دنتخادرپ ؛ تروشم  روش و 

! درک جاودزا  يو  اب  هاگنآ  دازآ و  دوب ، يو  ریسا  هک  ار  بطخا  نب  ّییح  رتخد  هّیفص »  » ناشیا هک  دراد  هلآ  هیلع و 
؟ دییوگیم هچ  مالغ  اب  شرتخد  جاودزا  هرابرد  اّما  دییوگیم ، امش  هک  دشاب  نامه  منکیم  رکف  تسا ! تسرد  کلملادبع :

رتخد ترـضح  نآ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رگید  هریـس  هب  دشاب  یتراشا  دـیاش  مه  نآ  هفیلخ ! يا  تفگ : ناملاع  يوگنخس 
موهوم ياهیشورفرخف  دروآرد و  هثراح  نب  دیز  شاهدش  دازآ  مالغ  جاودزا  هب  دوب ، شیرق  ياههدازفارشا  زا  هک  زین  ار  بنیز  شاهمع ،

دش و نیسحت  تریح و  رد  قرغ  يوبن ، هریس  زا  ترضح  ياج  هب  يریگراک  هب  شناد و  ملع و  همه  نیا  زا  کلملادبع ،  (1) داهن . اپ  ریز  ار 
ياج ناگمه  بلق  رد  ماما  ارچ  هک  دوب  هتفایرد  هزات  دوب ؛ نیگمغ  تحاران و  دنیبب ، ناسکی  ار  مدرم  همه  وا ، نوچ  تسناوتیمن  هک  نیا  زا 

. دزاس دوخ  هشیپ  ار  ادخ  ناگدنب  هب  يرگن  ناسکی  مالسلا ، امهیلع  نیسحلانبیلع  نوچ  دناوتیمن  هاگچیه  هک  تسنادیم  کین  وا  دراد .

ص 399 ج 41 ، قشمد ، خیرات  ص 110 ؛ ج 5 ، تاقبط ، - 1
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105 ص :

دوسالارجح هلان 

، ماهدرک رورم  دوخ  نورد  رد  ار  متاّیونم  هک  سب  زا  مراذـگیم . ناـیم  رد  وا  اـب  ار  منخـس  راـب  نیا  دیـشیدنا ، دوخ  شیپ  هیفنح  نب  دـمحم 
. موریم شرادید  هب  دید و  مهاوخ  ار  وا  هکم  رد  لاسما  دشاب ، روط  ره  تسا . هدش  روآلالم  يرارکت و  نم  يارب 

شناهد درک  ساسحا  یلو  درک ، عمج  ار  دوخ  يورین  ماـمت  دیـسر ؛ مالـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تمدـخ  هکم ، رد  هیفنح  نب  دـمحم 
 ... دنک یلمع  ار  دوخ  هتساوخ  دناوتیمن  تسا و  هداتفا  هرامش  هب  شسفن  هدش و  دنت  شبلق  نابرض  کشخ و 

شیپ يزیچ  ناج ! ومع  تفگ : ّتبحم  رهم و  زا  رپ  ینحل  اب  تفاتـش و  وا  کمک  هب  دید ، نینچ  ار  ومع  لاح  یتقو  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
؟ منک تکمک  مناوتیم  یتسه ؟ يزیچ  نارگن  هدمآ ؟

. تشگزاب یعیبط  لاح  هب  مکمک  تفرگ و  هزات  یناج  ماما ، تبحم  اب  هارمه  مرگ و  نانخس  ندینش  اب  هیفنح ، نبا 
: درک ضرع  ماما  هب  دش و  هدوشگ  شنابز 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  تماما  هب  يو  زا  سپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  تماما  هب  شدوخ ، زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ینادیم 
. دادن رارق  دوخ  ّیصو  ار  یسک  دش و  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تردپ  درک و  تیصو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  و 
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106 ص :
تماـما هب  سپ  مراد ، یـشیپ  وـت  رب  مه  نس  رد  متـسه و  مالـسلا  هیلع  یلع  هداز  نوـچ  مشاـبیم . تردـپ  ردارب  مه  وـت و  يوـمع  مه  نـم ،

! ینکن عازن  نم  اب  تماما ، تیاصو و  رد  هک  مهاوخیم  امش  زا  مرتراوازس ؛
ریسم زا  دهد و  بیرف  ار  دارفا  دناوتیم  ایند  هنوگچ  درکیم  رکف  هک  ییوگ  وت  تفر ، ورف  رکف  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نانخـس ، نیا  ندینـش  اب 

: دومرف ترضح  ور  نیا  زا  دنک ! جراخ  تقادص 
زا شیپ  مردپ ، هک  نادب  یـشاب ! نانادان  زا  ادابم  هک  مهدیم  دـنپ  ار  وت  نکم . اعّدا  تسین ، وت  ّقح  هک  ار  يزیچ  سرتب و  ادـخ  زا  ومع ! يا  »

ریـشمش نیا  درپـس و  نم  هب  ار  یهلا  بصنم  نیا  زین  شتداهـش  زا  شیپ  تعاـس  کـی  درک و  ّتیـصو  نم  هب  دوـش ، قارع  راپـسهر  هـک  نآ 
.« نکم لوغشم  رما  نیا  هب  ار  دوخ  نیاربانب  تسا ؛ نم  دزن  هک  تسادخ  لوسر 

؟ یتسه یهلا  هدیزگرب  امش  هک  يراد  یلیلد  هچ  تفگ : هیفنح  نبا 
؟ تسا هداد  رارق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  رد  ار  تماما  یلاعت ، يادخ  هک  ینادیمن  رگم  دومرف : ترضح 

! روایب يرگید  هناشن  یناوتیم  رگا  منادیمن ؛ یمکحم  لیلد  ار  نیا  تفگ : هیفنح  نبا 
سپ ماما  ات  میهاوخب  وا  زا  میهد و  رارق  مکاح  ار  وا  میورب و  دوسالارجح  کیدزن  مه  اب  ات  ایب  يرادن ، رواب  رگا  ومع ! يا  دومرف : ترـضح 

. دنک صخشم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا 
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107 ص :
! میورب دوسالارجح  يوس  هب  ات  ایب  تفگ : تفریذپ و  ار  ترضح  داهنشیپ  هاگنآ ، درک و  رکف  یمک  هیفنح  نب  دمحم 

. دنتشادیمرب ماگ  دوسالارجح  تمس  هب  مه  اب  ود  ره 
ینامـسآ گنـس  هب  ود  ره  دعب ، ياهظحل  دـیدرت . کش و  لاح  رد  نازرل و  ياهماگ  اب  يرگید  نئمطم و  یبلق  اب  مارآ و  ياهیحور  اب  یکی 

تـسوپ رد  يداش  زا  نامـسآ ، نیمز و  لاّصتا  هتـشر  ندش  کیدزن  زا  یهلا ، هعیدو  نیا  دوبن . هاگآ  گنـس ، لد  زا  یـسک  دـندش . کیدزن 
ار وا  يادـص  همه  هک  ياهنوگ  هب  دـیوگب ؛ مدـقم  ریخ  تینهت و  نادـباع ، تنیز  هب  دـیاشگب و  ناـبز  تساوخیم  شلد  دـیجنگیمن . دوـخ 

. دنونشب
هریخ ترـضح  هب  توهبم ، تام و  درک و  ذوفن  شدوجو  قمع  ات  نابرهم ، هاـگن  نیا  تخادـنا . دوسـالارجح  هب  یهاـگن  مالـسلا ، هیلع  ماـما 

! دنام
مزال اجنیا  رد  امـش  مارتحا  و  دـیرتگرزب ؛ امـش  ناـج ! ومع  تفگ : يو  هب  درک و  هیفنح  نب  دـمحم  هب  ور  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما 

! دیورب گنس  يوس  هب  امش  لّوا  تسا ؛
رب عّرـضت  ياهکشا  دش و  لوغـشم  اعد  هب  وا  ياهبل  تفر . شیپ  درک و  عمج  دوخ  ياهمدق  رد  تشاد ، ناوت  هچ  ره  هیفنح ، نب  دـمحم 

، ندرک اعد  زا  هاـگنآ  دـهد . تداهـش  وا  تماـما  هب  اـت  دروآرد  نخـس  هب  ار  گنـس  هک  تساوخ  لاـعتم  دـنوادخ  زا  يراـج . شناگدـید 
يارب ار  هار  تشگزاـب و  بقع  هب  یمارآ  هب  دـماینرب . گنـس  زا  ییادـص  چـیه  یلو  درک ؛ رتزیت  ار  دوـخ  ياـهشوگ  دـش ؛ غراـف  ياهـظحل 

کیدزن
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108 ص :
. تشاذگ زاب  دوسالارجح  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ِندش 

: دومرف دش و  ّمنرتم  اعد  هب  صاخ  یبدا  اب  وا  نابل  تشادرب و  ماگ  ینامسآ  گنس  يوس  هب  صاخ ، يراقو  شمارآ و  اب  ترضح ،
هب ار  وت  تسوت ؛ نآ  زا  ییابیز  لامج و  تردـق ، تّزع و  هدـش ، هتـشون  دـجم  هدرپ  ارـس  رب  هک  تمان  نآ  هب  مهدیم  دـنگوس  ار  وت  ایادـخ !

نابز هب  ار  گنـس  نیا  یتسرف و  دورد  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  رب  هک  مهدیم  دـنگوس  تسّدـقم  ياهمان 
. دهد ربخ  مالسلا  امهیلع  یلعنبنیسح  زا  دعب  ماما  هب  ات  يروآرد  نخس  هب  ایوگ ، ِیبرع 

. دنونشب ناج  شوگ  هب  ار  ماما  مالک  ریثأت  ات  دش  رتزیت  رتزیت و  اهشوگ  رتهداشگ ، هظحل  هب  هظحل  اهمشچ  سبح و  هنیس  رد  اهسفن 
بل هک  ییوگ  وـت  دوـشیم و  رتداـیز  نآ  تکرح  ادـص و  هظحل ، هب  هظحل  هدـمآرد و  شبنج  هب  مکمک  دوسـالارجح ، هک  دـندیدیم  همه 

ار هَّللاتیب  ياضف  همه  اـیوگ ، یبرع  هب  اـسر ، ییادـص  ناـهگان  دـهد ! یهاوگ  ترـضح  تماـما  هب  دوجو ، ماـمت  اـب  دـهاوخیم  هدوشگ و 
. تشادـن شوگ  ندرک  زیت  تقد و  هب  يزاـین  هک  دوب  اـسر  ردـق  نآ  ادـص ، نیا  یلو  تشاد  یگزاـت  نارـضاح  يارب  هک  ییادـص  دـناشوپ ؛

: تفگ ياهبذاجرپ  يادص  اب  دوسالارجح ،
هدهعرب تماما  تیاصو و  ادخ ، لوسر  رتخد  مالسلا  اهیلع  همطاف  رسپ  یلع ، نب  نیـسح  زا  سپ  هک  تسا  هاوگ  ادخ  نیـسحلا ! نب  یلع  يا  »

نب دّمحم  رب  وت  تسوت و 
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109 ص :
!« نک تعاطا  وا  زا  ونشب و  ار  وا  نخس  دمحم ! يا  سپ  یتسه ؛ هعاطالابجاو  ماما  اوشیپ و  نامسآ ، نیمز و  لها  همه  هیفنح و 

تردق هب  هداد ، یهاوگ  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تماما  هب  دوسالارجح ، هکنیا  زا  دندش و  یتفگـش  تریح و  رد  قرغ  نایفارطا  همه 
همه زا  دـمآ و  انـشآ  همه  شوگ  هب  ادـص  نیا  تفرگ . ینوزف  ناشیادـتقم  الوم و  هب  ناشنامیا  دـندش و  هاـگآ  شیپ  زا  شیب  یهلا ، لازیـال 

. تفرگ دوخ  ذوفن  رتچ  رد  زین  ار  هیفنح  نب  دمحم  حور  لد و  رتمهم ،
مونشیم و ناج  اب  یهد ، نامرف  هچنآ  ردپ ! زا  دعب  ّیصو  ماما و  يا  تفگ : درک و  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هب  ور  هیفنح  نب  دمحم 

! نامسآ نیمز و  رد  ادخ  تّجح  يا  مرادربنامرف ،
، فیعـض ياهلان  يادص  نایم ، نیا  رد   (1) دـنتفرگ . شیپ  ار  تشگزاب  هار  مارآ ، مارآ  دندیـسر و  دنتـساوخیم ، هچ  نآ  هب  ناـهارمه  همه 

یـسک نت ، کی  زج  راگنا  اما  تساخرب . دوب ، هدـش  ادـج  نآ  زا  دادیم و  هیکت  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  یتخرد  دـننام 
. دینشیمن ار  ادص  نیا  رگید 

يزوسلد ّتقر و  وا  لاح  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ياهنوگ  هب  دـشیم ؛ رتكاـنمغ  رتداـیز و  هظحل  هب  هظحل  دوسـالارجح ، نیگهودـنا  هلاـن 
یهاوخ دهاش  وت  میآیم ؛ وت  يوس  هب  رگید  راب  نم  ینکیم ؟ یبات  یب  ردق  نیا  ارچ  گنس ! يا  دومرف : دومن و 

ص 153 يدهلا ، مالعاب  يرولا  مالعا  - 1
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110 ص :
وت ات  دیآیم  درک . دنهاوخ  یهارمه  ار  وا  ناریما ، زا  يرامش  دیآیم و  جح  هب  شردپ  تموکح  نامز  رد  کلملادبع ، رـسپ  ماشه  هک  دوب 

، ماگنه نامه  رد  دنک . فاوط  هبعک  درگ  رب  دنیـشنب و  نآ  رب  ات  دـنروآیم  وا  يارب  يربنم  دوشیم . عنام  تیعمج ، هوبنا  اّما  دـنک ؛ سمل  ار 
. منکیم سمل  ار  وت  رگید  راب  نم  دنریگیم و  هرانک  مدرم  مسریم ، وت  یکیدزن  هب  هک  یتقو  میآیم . مالتسا  فاوط و  يارب  زین  نم 

، هن دیوگیم : دنزیم و  ینادان  هب  ار  دوخ  ماشه  یسانشیم ؟ ار  وا  ایآ  دسرپیم : وا  زا  يدرم  دیآیم . مشخ  هب  دنیبب ، ار  ارجام  نیا  ات  ماشه 
. مسانشیم بوخ  ار  وا  نم  درم ! يا  دیوگیم : دونشیم ، ار  اهنآ  نانخس  هک  يرعاش  قدزرف ، ماگنه  نیمه  رد  مسانشیمن ! ار  وا  نم 

: دیوگیم قدزرف  تسیک ؟ وا  سارفوبا ! يا  دسرپیم : یماش  درم 
وا تسادـخ . ناگدـنب  نیرتـهب  دـنزرف  وا  دنـسانشیم . ار  وا  مرح  هبعک و  تسانـشآ . شیاـهماگ  اـب  یحو ، نیمزرـس  هک  تـسا  یـسک  نـیا 

. تسا سانشرس  هزیکاپ و  راگزیهرپ و 
ار وا  نامز  رید  ادخ ، تسا . هدروخ  ایبنا  رب  تیمتاخ  رهُم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  شّدج  هلیسو  هب  تسا ؛ مالسلا  اهیلع  همطاف  دنزرف  نیا 

همه هک  تسا  یـسک  نامه  شّدج ، تسا . هتـشاگن  ظوفحم  حول  رب  ار  تفارـش  نیا  ریدـقت ، ملق  تسا و  هداد  تفارـش  هدیـشخب و  تلیـضف 
دروم ار  ناگمه  دناهداتفا . شیپ  اهتما  همه  زا  زین  وا  تما  هداهن و  ندرگ  شتلیضف  رب  ناربمایپ 
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111 ص :
. دوش هدودز  مدرم  ِيرادان  رقف و  یگریت  ات  تسا ، هداد  رارق  شیوخ  ناسحا 

یسک هک  تسا  ییوخ  مرن  درادن . ینایاپ  دزیریم و  نآ  زا  ششخب  هراومه  تسا . یناگمه  شدوس  هک  تسا  یناراب  نوچمه  شتـسد ، ود 
. درادن ییوخدنت  تسا و  هتسارآ  مرک  يرابدرب و  ینعی  زیچ ، ود  هب  اریز  دسارهیمن ؛ شاییوخدنت  زا 

. تسا ینمیا  تاجن و  لماع  نانآ ، هب  ندش  کیدزن  تسا و  رفک  نانآ ، اب  ینمشد  نید و  ناشنتشاد ، تسود  هک  تسا  ینادناخ  زا 
همه دـیوگ : دـنیبب ، ار  وا  شیرق  نوچ  دـباییم . ینوزف  یهلا  تمعن  ناسحا و  دوشیم و  رود  ناسنا  زا  يراتفرگ  يدـب و  ناـنآ ، یتسود  اـب 

. دوشیم متخ  وا  هب  اهتمارک  قالخا و  مراکم 
نکر هک  تسا  کیدزن  تسا . هاـتوک  ماـقم  نآ  هب  یباـیتسد  زا  مجع ، برع و  ناملـسم  ره  هشیدـنا  هک  تفاـی  تسد  تّزع  زا  ياهطقن  هب 

. دــشکیم نآ  رب  تـسد  يو  هـک  یماـگنه  دراد ؛ هـگن  دراد ، هـک  یتـفرعم  اـب  تـبحم ، يور  زا  ار  شناتــسد  فـک  دوسـالارجح ) ) مـیطح
هظحل دـنچ  نم ! ياقآ  ياهدیـشک ! ریوصت  هب  ابیز  هچ  ار  مایبلق  ساسحا  ًاعقاو  دـیوگیم : يریذـپان  فصو  روش  يداش و  اـب  دوسـالارجح ،

« مرادرب كََرت  ناتقارف  زا  تسا  کیدزن  هدش و  ادج  مندب  زا  محور  یتشادرب ، نم  يور  زا  ار  ناتتسد  هک  شیپ 
؟ ینادب ار  ارجام  همادا  یهاوخیمن  ایآ  دسرپیم : دوسالارجح  هب  ور  مالسلا  هیلع  ماما 
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112 ص :
. دنادرگیمرب نم  هب  ار  ماهتفر  زاب  حور  ناتمالک ، ارجام ، دوخ  زا  رتشیب  مونشب ، مهاوخیم  ًاقافتا ! ارچ  دوسالارجح :

رد ار  وا  ات  دهدیم  روتـسد  دوشیم و  نیگمـشخ  تدـش  هب  ماشه  دیارـسیم ، ار  راعـشا  نیا  قدزرف  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
هک هاگ  نآ  ینامسآ ؛ هایس  گنس  نآ  يارب  دوب  هدنشک  تخـس و  ردقچ  (1) و  دننک ...  ینادنز  هنیدم  هکم و  نایم  نافـسع »  » مان هب  یلحم 

: دنیشنب رای  ندید  راظتنا  هب  دیاب  تسا و  کیدزن  قارف  هظحل  هک  تسناد  دینش و  ار  ماما  تاملک  نیرخآ 
نارای عادو  زور  دزیخ ، هلان  گنس  زک  ناراهب  رد  ربا  نوچ  میرگب  ات  راذگب 

بیذهت و 403 ؛ صص 402  ج 41 ، قشمد ، خـیرات  کن : هلمج  زا  تسا  هدـمآ  تنـس  لـها  عباـنم  رتشیب  رد  ماـشه  قدزرف و  يارجاـم  - 1
ص 142؛ ج 1 ، بهذلا ، تارذش  ص 129 ؛ ج 3 ، ءایلوالاۀیلح ، ص 398 ؛ ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  صص 401 و 402 ؛ ج 20 ، لامکلا ،

333 صص 331 - ج 6 ، مظتنملا ،
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113 ص :

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  متفه  موصعم 

هراشا

نیز ماما  شدنمجرا ، ردپ  تداهـش  ماگنه  وا  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  هنیدم ، رهـش  رد  يرجه  لاس 57  رد  مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما  ترـضح 
بقل مولعلارقاب ، رقاب و  تسا و  رفعجوبا  شاهینک  دـمحم و  وا  ماـن  تشاد . لاـس  هن  یـس و  داد ، خر  لاس 94  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا 

. تسوا
يوس زا  مه  ردپ و  يوس  زا  مه  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  ور ، نیا  زا  تسا و  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  رتخد  هَّللادـبع ، ّما  ناشیا ، ردام 

. تسا هدوب  يولع  یمطاف و  ردام ،
. دش هدرپس  كاخ  هب  شّدج  ردپ و  ربق  رانک  عیقب ، ناتـسربق  رد  تشذگرد و  هنیدـم  رهـش  رد  يرجه ، لاس 114  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

. دوب لاس  هدجه  ترضح  نآ  تماما  نارود 
هغبـص زا  درک و  يرپس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیهـش  طبـس  شدج ، هیاس  رد  ار  دوخ  رمع  زا  لاس  راهچ  وا 

ماما تیصخش  رب  البرک  زادگناج  هعجاف  نامگیب  تشگ . رادروخرب  دوب  هتفای  یلجت  مالـسلا  هیلع  دیهـش  ماما  نآ  یگدنز  رد  هک  يا  یهلا 
رد زور  لاس و 60   19 هعجاف ، نیا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما  دوب . رازگریثأت  دوب ، نآ  ياههنحص  دهاش  هظحل  هب  هظحل  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب 

زا درب . رس  هب  مالسلا  هیلع  نیدجاسلادیس  شراوگرزب  ردپ  هیاس  ریز 
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114 ص :
. دوب راکشآ  شیامیس  رد  تماما  طوطخ  شتایح ، نیزاغآ  ياهزور  نامه 

هک دمحم  شدنزرف  نیسحلانبیلع و  هک  میدوب  هَّللادبع  نب  رباج  دزن  تفگ : هک  تسا  هدمآ  یکم  ملسم  نب  دمحم  ریبزلاوبا  زا  یثیدح  رد 
ار تیومع  رـس  دومرف : شدـنزرف  هب  باـطخ  نیـسحلانبیلع  تفرگ ، شوغآ  رد  ار  ترـضح  نآ  رباـج  دـندش ، دراو  دوب ، كدوـک  زوـنه 

نیـسحلانبیلع تسیک ؟ نیا  دیـسرپ : دوب ، هداد  تسد  زا  ار  شاییانیب  هک  رباج  دیـسوب . ار  وا  رـس  دـش و  کیدزن  رباـج  هب  دـمحم  سوبب ،
: داد خساپ 

، هداتـسرف مالـس  وت  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـمحم ! يا  تفگ : تفرگ و  شوـغآ  رد  ار  وا  رباـج  تسا . نم  رـسپ  دـمحم  نیا 
؟ روطچ دندیسرپ :

نیسح مدنزرف  رباج ! يا  دومرف : ربمایپ  دوب ، يزاب  لوغشم  ترضح  نآ  قاتا  رد  نیسح  مدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  تفگ :
ماـگنه نآ  رد  دزیخرب . نیدباعلادیـس  هک  دروآرب  گـناب  يداـنم  دـسر ، ارف  تماـیق  زور  نوـچ  دوـشیم  هدـناوخ  یلع  هک  تسا  يرـسپ  ار 

وا هب  ارم  مالـس  يدید  ار  وا  هچنانچ  رباج  يا  دراد . مان  دمحم  هک  دمآ  دهاوخ  ایند  هب  يرـسپ  یلع  نیا  يارب  دزیخیمرب و  نیـسحلانبیلع 
ماما  (1) تفگ . درودب  ار  ناهج  رباج  هک  دییاپن  يرید  رادید  نیا  زا  سپ  دوب . دهاوخ  كدنا  وا ، رادید  زا  سپ  وت  رمع  هک  نادـب  ناسرب و 

هدرک و لوفا  هیماینب  رادـتقا  دیـشروخ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دـش ، رادهدـهع  ار  مدرم  تماما  شردـپ ، تلحر  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  رقاـب 
ياهبالقنا رثا  رد  نانآ  تموکح  ياههیاپ 

ص 227 ج 46 ، راونالاراحب ، - 1
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115 ص :
زا مالـسلا  هیلع  ماما  درک . ادیپ  ار  ینآرق  فراعم  رـشن  تصرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دشیم ، شیپ  زور  زا  رتتسُـس  زور  ره  یبتکم ، یپایپ 
نب نابا  ملـسم ، نب  دـمحم  یفعج ، دـیزی  نب  رباج  نوچمه  یهلا ، فراعم  ناـمیکح  نارـسفم و  ناـهیقف و  زا  گرزب  یهورگ  تیبرت  قیرط 

راشرـس شیوخ  شناد  ضیف  زا  ار  نادعتـسم  زا  رگید  یهورگ  راسی و  نب  لیـضف  يدـسا ، ریـصبوبا  عیزب ، نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  بلغت ،
هدنیاشگ ینعی  مولعلارقاب  بقل  هک  دوب  هدرک  رپ  ار  یمالسا  روشک  راطقا  نانچ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ياهشناد  مولع و  هزاوآ  تخاسیم .

. دوب هتفرگ  دوخ  هب  ار  مولع  تالکشم  هدنفاکش  شناد و  ياههچیرد 
ماکحا و قیاقح  هتخاس ، راکـشآ  ار  اـهشناد  فراـعم و  ناـهنپ  ياهجـنگ  ياهزادـنا  هب  رقاـب  دـمحم  دنـسیونیم : تنـس  لـها  نادنمـشناد 
ار يو  هک  تساـج  نیمه  زا  تسین و  هدیـشوپ  تریـسدب  اـی  تریـصبیب  رـصانع  رب  زج  هک  هدومن  ناـیب  ار  اـهشناد  فیاـطل  اـهتمکح و 

دیجم نآرق  تایآ  هب  بلغا  دوخ ، نانخـس  رد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما   (1) دـناهدناوخ . شناد  مچرپ  هدـنزارفارب  مولع و  عماج  هدـنفاکش و 
: دومرفیم دروآیم و  دهاش  ادخ  مالک  زا  هدومن  دانتسا 

. منک یفرعم  ار  عوضوم  نآ  هب  طوبرم  هیآ  ات  تسا  نآرق  ياجک  رد  هک  دیسرپب  نم  زا  متفگ ، یبلطم  ره 
. دیشخب تینیع  ار  مالسا  یمارگ  لوسر  ییوگشیپ  يو ، هتسجرب  نادرگاش  مجنپ و  ياوشیپ  یملع  ناشخرد  راثآ 

: دیوگیم یفعج  رباج  نینچمه  تسا ، هدرک  تیاور  ثیدح  رازه  یس  ترضح  نآ  زا  گرزب ، هیقف  نآ  ملسم ، نب  دمحم 

ص 201 هقرحملا ، قعاوص  - 1
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116 ص :
ات راگزور  نآ  رد  یسایس  ياضف  هک  اجنآ  زا   (1) مدوب . هدینشن  یسک  زا  زگره  هک  تفگ  میارب  ثیدح  رازه  داتفه  مالـسلا  هیلع  رفعجوبا 

هداج هب  ار  نانآ  دزادرپب و  هرظانم  هب  نافلاخم  زا  يرایـسب  اب  ات  تشگ  مهارف  مالـسلا  هیلع  ماـما  يارب  تصرف  نیا  دوب ، هدـش  زاـب  يدودـح 
. دنتخاسیم هاگآ  هیفخ  قیاقح  زا  هَّللاۀکئالم ، دییأت  هب  وا و  رون  هب  دنوادخ  نذا  هب  ار  دوخ  نایعیش  یهاگ  همئا  دنادرگزاب . باوص 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح 
؟ تسیچ ماما  ياهیگژیو  هصخاش  دندیسرپ : وا  زا  دنتشگ و  دراو  مردپ  رب  ياهدع 

رد دـیراد و  ساـپ  ار  شتمرح  دـیوش ، لـخاد  وا  رب  نوـچ  تـسا . گرزب  سب  ماـما  ياـهیگژیو  هصخاـش و  دـح و  دوـمرف : ترـضح  نآ 
. دیرآ نامیا  دروآیم  هچنادب  دیشوکب و  شتشادگرزب 

يو تهبا  یگرزب و  رطاخ  هب  دناوتیمن  یـسک  چیه  دیوش  دراو  وا  رب  نوچ  هک  تسا  یتلـصخ  وا  رد  دنک و  تیادـه  ار  امـش  هک  تسوا  رب 
. تسا نینچ  زین  ماما  دوب و  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اریز  درگنب . ودب  هریخ 

؟ دسانشیم ار  شنایعیش  ایآ  دندیسرپ :
. دسانشیم دنیبب  ار  اهنآ  هک  تعاس  نامه  يرآ  دومرف :

؟ مییوت نایعیش  زا  ام  ایآ  سپ  دندیسرپ :
. امش همه  يرآ ، دومرف :

. زاس هاگآ  نیا  تمالع  زا  ار  ام  دندیسرپ :

ص 7 مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  ۀمئا  باحر  یف  - 1
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117 ص :
؟ منک هاگآ  ناتياههلیبق  ناردپ و  ياهمان  ناتیاهمان و  زا  ار  امش  دومرف :

. امرف هاگآ  دنتفگ :
. دومرف هاگآ  ناشلیابق  ناشناردپ و  ياهمان  ناشیاهمان و  زا  ار  نانآ  مردپ  سپ 

. یتفگ تسرد  دنتفگ :
؟ دیراد رس  رد  هچنآ  زا  ار  امش  منک  هاگآ  ایآ  دومرف : مردپ 

: دومرف هک  یلاعت  دنوادخ  نخس  نیا  هرابرد  دیهاوخیم 
(1) ِءامَّسلا » ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْصَأ  ٍۀَبِّیَط  ٍةَرَجَشَک  »

. مینکیم اطع  میهاوخب  هک  نامنایعیش  زا  کی  ره  هب  ار  دوخ  ملع  ام  دیسرپب .
؟ دنکیم عناق  ار  امش  اهنیا  دیسرپ : هاگنآ 

نانآ تخیگنارب و  ار  شنامز  يافلخ  هنیک  دسح و  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زراب  تیـصخش   (2) میوشیم . عناق  مه  نیا  زا  رتمک  هب  ام  دنتفگ :
شدنزرف رقاب و  ماما  دوب ، هتفر  جح  هب  کلملادـبع  نب  ماشه  هک  اهلاس  زا  یکی  رد  دـندوب . ترـضح  رازآ  يارب  ياهناهب  تصرف و  یپ  رد 

تفالخ تماما و  هلأسم  هرابرد  یمهم  ینارنخس  مدرم  عمج  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دندوب . جح  رد  مه  مالسلا  امهیلع  قداص  ترضح 
همان هنیدم  رادنامرف  هب  قشمد ، هب  تشگزاب  زا  سپ  دنک  یمادـقا  تسناوتیمن  اجنآ  نوچ  دیـسر ، ماشه  شوگ  هب  نانخـس  نیا  هزاوآ  درک .

تیعقوم تیبوبحم و  زا  هک  تشاد  میمـصت  ماشه  رفـس ، نیا  رد  دزاس . هناور  قشمد  هب  ار  شدـنزرف  رقاب و  ماما  هک  تساوخ  وا  زا  تشون و 
هجیتن اما  دهاکب . ماما  یعامتجا 

24 میهاربا : - 1

ص 244 ج 46 ، راونالاراحب ، - 2

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  متفه  زا www.hajj.ir   www.Ghaemiyeh.com240موصعم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


118 ص :
تشگ و رتنوزفا  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  تبـسن  ماـشه  هنیک  دـش و  زوریپ  يزادـناریت  هقباـسم  یتح  تارظاـنم و  رد  ماـما  دـش و  سوکعم 

نیرتهدنـشخب نیرتورهداشگ و  نیرتوگتـسار و  وا  دوب . دوخ  ناـمز  رد  ناـسنا  نیرتلـماک  وا  هک  یلاـح  رد  تفرگ ، ماـما  لـتق  هب  میمـصت 
. تشاد ار  هنیزه  نیرتشیب  لاح  نیع  رد  تورث و  نیرتمک  تیبلها  نایم  رد  دوب . نامدرم 

نوچ دوشیم . نادنچ  ود  اهزور ، رگید  رب  زور  نیا  تلیـضف  رطاخ  هب  هعمج  زور  هقدـص  دومرفیم : دادیم و  هقدـص  رانید  کی  هعمج  ره 
رکذ رایـسب  دنتفگیم . نیمآ  نانآ  دومنیم و  اعد  دوخ  هاگنآ  درکیم و  عمج  ار  ناکدوک  نانز و  دومنیم  يور  وا  هب  زیگنامغ  يدـمآشیپ 

. تفگیم ادخ 
هب دـناوخب  نآرق  تسناوتیم  هک  ار  ناـنآ  زا  سک  ره  دـنیوگب . رکذ  باـتفآ  ندز  رـس  اـت  دومرفیم  ناـنآ  هب  درکیم  عـمج  ار  شنادـنزرف 

دیدـنخیم هاـگره  دومنیمن ، یهاـتوک  ناراودـیما  ناگدـننکرادید و  ناردارب و  رب  هلـص  نداد  زا  هاـگ  چـیه  تشاـمگیم . نآرق  توـالت 
. ریگم مشخ  نم  رب  ادنوادخ  دومرفیم 

رد دـینادیمن  ایآ  دومرفیم : دومنیم و  هحفاصم  ینید  ناردارب  اب  دوب . يراوگرزب  بدا و  تیاهن  رد  شناردارب  اـب  ترـضح  نآ  ترـشاعم 
ود نآ  ناهانگ  دـنکیم  هحفاصم  يرگید  اب  اهنآ  زا  یکی  دـننکیم و  دروخرب  رگیدـکی  اب  هک  نمؤم  ود  تسا ؟ هتفهن  يزیچ  هچ  هحفاـصم 

نآ هک  ینامز  ات  دنوادخ  دزیریم و  تخرد  زا  گرب  هک  نانوچ  دزیریم ، ورف 
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119 ص :
. دوب ینابرهم  یمرن و  اب  نافعضتسم  اب  ترضح  نآ  راتفر   (1) درگنیم . ود  نآ  هب  دنوش  ادج  مه  زا  ود 

نیگنـس نانآ  رب  دیراپـسیم و  دوخ  نامالغ  هب  ًامامت  ار  يراک  هک  یماـگنه  دـیامرفیم : هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  شدـنزرف 
سپ دادیم  يروتسد  دوخ  ناراکتمدخ  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مردپ  دومرف : ترضح  نآ  دینک . يراکمه  نآ  ندرب  رد  ناشیا  اب  دیآیم ،
هیلع ماما   (2) دشیم . رود  نانآ  زا  دوب  کبس  رگا  درکیم و  يراکمه  نانآ  اب  هَّللا و  مسب  تفگیم  دوب  نیگنس  راب  نآ  رگا  تسیرگنیم ،

ره دندرمـشیم . برقت  هلیـسو  دـنوادخ و  دزن  بوبحم  يرما  ار  شـشوک  راک و  هکنیا  هچ  دومرفیمن ، یهاتوک  شالت  راـک و  زا  مالـسلا 
شاهداوناخ شاعم  لیصحت  يارب  تشادیم  تسود  يو  اما  دنک ، هدافتسا  رازتشک  رد  شنارازگتمدخ  زا  تسناوتیم  مالسلا  هیلع  ماما  دنچ 

. دزادنا جنر  هب  ار  دوخ  دنک و  ششوک 
وت درک : شرافس  یفعج  دیزی  نب  رباج  مان  هب  شباحصا  زا  یکی  هب  وا  تخاسیم ، هرهبرپ  ار  نارگید  دوخ  هنامیکح  ياهزردنا  زا  ترضح 

غورد وت  هب  رگا  نکم ، تناـیخ  وت  دوش  تناـیخ  وت  هب  رگا  نکم ، متـس  وت  يدـش  عقاو  متـس  دروـم  رگا  منکیم : شرافـس  زیچ  دـنچ  هب  ار 
نکم و یباتیب  دندرک  شهوکن  رگا  وشم و  داش  دندوتس  ار  وت  رگا  وگم ، غورد  وت  دنیوگ 

ص 289 ءایلوالا ، ۀیلح  - 1
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120 ص :
. شیدنیب دنیوگیم  وت  صوصخ  رد  هچنآ  هرابرد 

: مینکیم هدنسب  هنومن  ود  هب  اهنت  ور  نیا  زا  تسین ، لیاضف  مامت  رکذ  يارای  ار  هزیجو  نیا 

شناد دیشروخ 

نانآ زا  یکی  دنتفگیم . نخس  مالسلا  هیلع  ماما  هاگیاج  زا  دندوب و  هتسشن  دجـسم  رد  مالـسلا ، هیلع  رقاب  دمحم  ماما  باحـصا  زا  یهورگ 
: تفگ

. تسا یندینش  بلاج و  رایسب  هک  ماهدناوخ  مالسالاخیرات  رد  یبهذ  زا  ياهتکن  یگزات  هب  ناتسود !
؟ مینادب نامماما  زا  رتشیب  مه  ام  ات  ییوگیمن  ارچ  دنتفگ : وا  نانیشنمه 

 ... نیسحلا نب  یلع  نب  دمحم  هک  هتشون  یبهذ  تفگ :
یگتـسیاش دوب و  تدایـس  قوثو و  تناید ، فرـش ، ملع ، هقف ، لها  وا  دوب . شیوخ  رـصع  رد  مشاهینب  رورـس  مالـسلا  هیلع  رقابلا  رفعجوبا 

نخس ندینـش  زا  ماما  نارای   (1) تخانـش . ار  شنورد  هشیر و  تفاکـش و  ار  ملع  نوچ  هدـش ؛ هداد  بقل  رقاب  تشاد . ار  یمالـسا  تفـالخ 
. دندمآ دجو  هب  دوخ  رورس  هرابرد  نارگید 

زا يرگید  هتکن  مراد  تسود  مدید ، ار  ناتقایتشا  هک  لاح  ناتـسود ! تفگ : دید  نایفارطا  نامـشچ  رد  ار  ینامداش  همه  نیا  یتقو  هَّللادبع 
. میوگب ناتیارب  مه  ار  یبهذ 

یلع نب  دمحم  دننام  : » هک تسا  هدرک  لقن  هنییع  نب  نایفس  زا  وا  و  هفوک - ناگرزب  زا  هبیتع -» نب  مکح   » زا یبهذ 
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121 ص :
. تسا بهذم  بحاص  هیقف و  اجرباپ ، هقث ، دیوگیم : یلجع  دوبن ». هفوک  رد  دامح  و 

هب مه  دهاجم » .« » دناوخیم زامن  اجنآ  رد  دندرکیم و  هدامآ  شیارب  ار  ربمایپ  دجـسم  نوتـس  دمآیم ، هنیدـم  هب  یتقو  : » دـیوگیم هریغم 
رد اـنم  دجـسم  رد  مدـید  هک  مدرب  یپ  وا  ملع  لـضف و  هب  یتـقو  : » دـیوگیم هدـمآرد و  وـناز  هب  وا  شناد  ياـیرد  ربارب  رد  رگید  ياهنوـگ 

. دندوب هدمآرد  یتفگش  هب  ماما  تلیضف  زا  ناتسود  همه   (1) دوب ». ياهلغلغ  مدرم  زا  شفارطا 
هچ وا  دننیبب  ات  دنتخود  وا  هب  مشچ  نارضاح  راب  نیا  میوگب . امش  يارب  ار  یناتساد  مه  نم  دیراذگب  ناتسود ! تفگ : دمحم  اهنآ ، نایم  رد 

يزور هک  نیا  ات  تسا  هتشاذگ  راگدای  هب  يدنزرف  شدوخ ، زا  سپ  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  متـسنادیمن  نم  تفگ : دمحم  دیوگیم .
ًاقیقد یلو  منک ؛ یتحیصن  وا  هب  متـساوخ  مدید . شالت  راک و  لاح  رد  ار  وا  مدرک . تاقالم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  شدنزرف  هارمه  ار  ناشیا 

. درک توکس  تفگ و  ار  نیا  دش ! سکعرب 
. دناسرب نایاپ  هب  ار  ارجام  ات  دنتساوخ  وا  زا  دمحم ، مامتان  هصق  ندینش  اب  باحصا 

ود شود  رب  ار  شناتسد  هک  مدید  ار  يدنمونت  درم  متفریم . هنیدم  رهـش  فارطا  رد  دوب ، مرگ  یلیخ  اوه  هک  اهزور  زا  یکی  رد  تفگ : وا 
. دمآیم دوب و  هتشاذگ  دوخ  هارمه 

زا تعاس  نیا  رد  شیرق ، ناگرزب  زا  یگرزب  متفگ : دوخ  شیپ 

ص 117 ش 102 ، ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  - 1

شناد زا www.hajj.ir   www.Ghaemiyeh.com240دیشروخ  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


122 ص :
مالـس متفر و  شیپ  منکیم . تحیـصن  ار  وا  موریم و  کـنیا  تسا . هدـمآ  نوریب  شاهناـخ  زا  اـیند  بلط  يارب  مرگ ، ياوـه  نـیا  رد  زور ،

. مدرک
. داد ارم  مالس  خساپ  نازیر ، قرع  نانز و  سفن 

رد هک  تلاح  نیا  رد  رگا  یتسار  دنکیم ؟ هچ  ایند  بلط  رد  شیرق  زا  یگرزب  یمرگ ، ياوه  نینچ  رد  دنک ، حالصا  ار  وت  دنوادخ  متفگ .
؟ دینکیم هچ  دیایب ، تغارس  هب  گرم  یتسه ، ایند  یپ 

ایآ درم ! يا  تفگ : صاخ  یـشمارآ  اب  درک و  هزات  یـسفن  داتـسیا ، تشادرب و  شناهارمه  هناش  زا  تسد  اهفرح ، نیا  ندینـش  اب  درم  نآ 
؟ ییوگیم نینچ  هک  ياهدید  ادخ  ینامرفان  لاح  رد  ارم 

. دیتسه نآ  زیچان  عاتم  ایند و  یپ  رد  هک  مدرک  ساسحا  اهنت  اقآ ! هن  متفگ : یگدزباتش  اب 
، توکـس متفر و  ورف  رکف  رد  ینادیم ؟ ییارگاـیند  یتسرپاـیند و  ار  هداوناـخ  دوـخ و  ياـهزاین  ندروآ  تسد  هب  يارب  شـالت  اـیآ  تفگ :

. تفرگارف ار  مدوجو 
یلاح رد  اریز  مسرتیمن ؛ دیایب ، نم  غارـس  هب  متـسه  هک  تلاح  نیا  رد  گرم  رگا  دنگوس ، ادـخ  هب  داد : همادا  دـید  ارم  لاح  نیا  نوچ  وا 

لاح رد  هک  مسرتیم  گرم  زا  یتقو  نم  ماهتفر . گرم  شوغآ  هب  متـسه ، نارگید  وت و  زا  دوخ  ندرک  زاـینیب  دـنوادخ و  تعاـطا  رد  هک 
. مشاب دنوادخ  هاگرد  هب  هانگ  ینامرفان و 

تلاح اب  مدینش ، يزوسلد  يروبص و  لامک  رد  ناشیا ، زا  ار  رگنشور  هنامیکح و  نانخس  نیا  هک  یماگنه 
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123 ص :
. يدرک تحیصن  ارم  وت  منک ، تحیصن  ار  وت  متساوخیم  نم  دنک ! تمحر  ار  وت  ادخ  متفگ : یگدنمرش 

نیـسحت و اـب  ار  وا  ندـش  رود  هظحل ، هب  هظحل  دوـب و  هدـش  زیربـل  وا  هب  تدارا  تبحم و  زا  مبلق  هک  تشاذـگ  اـهنت  ارم  یلاـح  رد  درم  نآ 
زونه اـّما  تسا ؛ فراـع  ملاـع و  يدرم  وا  کـش  یب  متفگ  مدوـخ  اـب  دـش . رود  مناگدـید  قـفا  زا  هک  ییاـج  اـت  مدرکیم ؛ اـشامت  دـیجمت 

؟ تسیک وا  متسنادیمن 
: مدیـسرپ یکی  زا  یمارآ  هب  دندوب . هدرپس  شراتفگ  هب  ناج  شوگ  هدمآ و  درگ  شرود  یهورگ  هک  مدید  ییاج  رد  ار  وا  دعب ، زور  دـنچ 

يراوگرزب تمارک و  همه  نیا  هک  مدیمهف  هزات  نم  و  یسانشیمن ؟ ار  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  یتسار  هب  تفگ : تسیک ؟ صخـش  نیا 
هَّللادبع نب  دمحم  تنب  همطاف  شردام  مالسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  شردپ  هک  تفای  ياهداوناخ  رد  ناوتیم  اهنت  ار  شناد  تناید و  و 

(1) دناهدیشون ...  موتخم ، قیحر  ماج  زا  دنلصّتم و  یحو  همشچرس  هب  هک  نانآ  تسا ؛ مالسلا  مهیلع 
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124 ص :

يزادناریت رد  یتسدهریچ 

دوب و كانمیب  ماما  هداعلاقوف  تیعقوم  تیبوبحم و  زا  هشیمه  هک  دوب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رصعمه  يافلخ  زا  یکی  کلملادبع ، نب  ماشه 
شیازفا يونعم و  ذوفن  شرتسگ  عنام  درکیم  شالت  هراومه  دـننادیم ، ماـما  ار  ترـضح  نآ  نارادتسود ، ناوریپ و  هک  تسنادیم  نوچ 

. دوش ترضح  نآ  ناوریپ 
رد ینانخس  ناناملسم ، زا  یعمج  نیب  رد  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  دوخ  یمارگ  دنزرف  هارمه  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  اهلاس  زا  یکی  رد 

. دیسر ماشه  شوگ  هب  گنردیب  هک  درک  نایب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تماما  تلیضف و 
تسناوتیمن نوچ  دش و  نارگن  رایـسب  ربخ  نیا  زا  دیدیم ، دوخ  تموکح  يارب  يرطخ  ار  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دوجو  هتـسویپ  هک  ماشه 

هیلع رقاب  ماما  ات  داد  روتسد  هنیدم  مکاح  هب  قشمد ، دوخ  تختیاپ  هب  تشگزاب  زا  سپ  گنردیب  دنک ، ضّرعت  ترضح  نآ  هب  جح  مایا  رد 
. دنک ماش  هناور  ار  دمحم  نب  رفعج  شدنزرف  مالسلا و 

ار دوخ  يرهاظ  تمظع  هک  نیا  يارب  ماشه  دش . قشمد  دراو  درک و  كرت  ار  هنیدم  دوخ  دنمجرا  دـنزرف  هارمه  ریزگان  مالـسلا ، هیلع  ماما 
، زور هس  نیا  رد  دادن . تاقالم  هزاجا  زور  هس  دهاکب ، ترضح  نآ  ماقم  زا  دوخ  ماخ  لایخ  هب  دشکب و  مالسلا  هیلع  ماما  خر  هب 
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125 ص :
: تفگیم یکی  دنتخادنارد . یحرط  کی  ره  نارواشم ، دهاکب . وا  هاگیاج  ماقم و  زا  دیاش  ات  درک  یحارط  ار  یناوارف  ياههشقن 

شلاچ و هب  ار  ماـما  مدرم ، نامـشچ  ربارب  رد  میناوخارف و  ار  نادنمـشناد  روشک ، راـنک  هشوگ و  زا  میهد و  بیترت  ياهرظاـنم  هسلج  مییاـیب 
. میناوخب ییوگخساپ 

ار دوخ  شیپاشیپ ، دیدن ، نایوگهحیدـم  نایارـسناتساد و  نارعاش ، زا  یتشم  زج  درک ؛ زادـنارب  ار  دوخ  رب  رود و  دیـشیدنا . یکدـنا  ماشه 
. دوب دهاوخن  وا  اب  ییورایور  يارای  ار  یسک  میوش ، دراو  یلمع  هزرابم  هار  زا  رگا  تفگ : ور  نیا  زا  دیدیم . نادیم  هدنزاب 

! ماشه يا  تفگ : درم  داد . نتفگ  نخس  هزاجا  وا  هب  ماشه  منک ؟ نایب  یهدیم  هزاجا  ایآ  دیـسر ؛ منهذ  هب  يرکف  ریما ! يا  تفگ : یـصخش 
رایـسب دشاب ، مه  يرهام  زادناریت  دناوتب  هک  نیا  رد  یلو  تسا ؛ راگزور  دمآرـس  یلع ، نب  دمحم  ِیهاگآ  شناد و  هک  مینادیم  کین  همه 

. میناوخارف يزادناریت  هقباسم  هب  ار  وا  مییایب  سپ  تسا ؛ دیعب 
درک و بیج  رد  تسد  دزیم ، قرب  یناـمداش  تنطیـش و  زا  شنامـشچ  هک  یلاـح  رد  سپـس  درک و  يزاـب  دوـخ  نساـحم  اـب  یمک  ماـشه 

بیترت دروخ ، دـهاوخن  تسکـش  هار ، نیا  زا  زج  نیرفآ ! تفگ : تخادـنا و  درم  نآ  يوـس  هب  شاداـپ ، مسر  هب  دروآرد و  رز  زا  ياهسیک 
لوغشم ماما ، دورو  ماگنه  دننک و  بصن  ياهناشن  ات  تشاداو  ار  نایرابرد  زا  یهورگ  درک . توعد  ار  ماما  سپـس  دیهدب ! ار  هقباسم  ماجنا 

يزادناریت
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126 ص :
. دنک هولج  یعیبط  هنحص ، ات  دنشاب 

ناـنآ هب  یتـقو  دـنرذگب . نازادـناریت  راـنک  زا  هک  درک  تکرح  يروط  ماـشه ، دـش . دراو  ماـشه  راـبرد  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  یماـگنه 
؟ دینک تکرش  يزادناریت  هقباسم  رد  دیلیام  ایآ  تفگ : درک و  ماما  هب  ور  داتسیا و  ناهگان  دندیسر ،

تـسد هب  ماما  تسکـش  يارب  یبوخ  لاجم  تشادنپیم  هک  ماشه  دـیراد ؟ فاعم  ارم  تسین  رتهب  ایآ  ماهدـش ؛ ریپ  نم  داد : خـساپ  ترـضح 
و دریذپب . ار  شتوعد  هک  داد  دنگوس  ار  يو  درک و  يراشفاپ  رارصا و  هتفرگ ، رارق  تسکش  یمدق  دنچ  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هدروآ و 

. دهدب ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  نامک  ریت و  هک  درک  هراشا  هیما  ینب  ناگرزب  زا  یکی  هب  نامزمه ،
تسد زا  ار  نامک  ریت و  یمارآ  هب  ماما  ناهگان ، دندش . ماما  شنکاو  رظتنم  راظتنا ، قوش و  اب  دندیـشک و  تسد  هقباسم  زا  نازادناریت ، همه 

. دش يزادناریت  هدامآ  تفرگ و  درم  نآ 
ار مود  ریت  ماـما  نارظاـن ، هدز  تهب  نامـشچ  ربارب  رد  دز . فدـه  بلق  هب  تـسرد  ار  ریت  درک و  يریگهناـشن  داـهن و  ناـمک  هـّلچ  رد  يریت 
هب درک و  تباصا  مود  ریت  هب  زین  موس  ریت  سپـس  دروخ . فده  هب  تفاکـش و  ار  نآ  تسـشن ، نیـشیپ  ریت  هبوچ  رد  مود ، ریت  درک و  باترپ 

! تسشن فده  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  درک  باترپ  ریت  هن  بیترت ، نیمه 
ترـضح هب  یهاگ  هناشن و  هب  یهاگ  دیآرد . هقدح  زا  ناگدـننیب  نامـشچ  دوب  کیدزن  تسـشن و  ماشه  یناشیپ  رب  یتفگـش ، مرـش و  قرع 

ياهنحص نینچ  اب  نونکات  نانآ  دندوشگیم . وا  نیسحت  هب  لد  نابز  دنتسیرگنیم و 
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رب نیرفآ  تفگ : رایتخا  یب  دوب ، هدـش  بآ  رب  شاهشقن  هتخیر و  ورف  شماخ  ياهوزرآ  لامآ و  خاک  هک  مه  ماشه  دـندوب ! هدرکن  دروخرب 

تخادنا و ریز  هب  رس  هاگ  نآ  یتسه ! مجع  برع و  زادناریت  نیرتتسد  هریچ  دمآرس و  وت  ماهدش !؟ ریپ  یتفگیم  هنوگچ  رفعجوبا ! يا  وت 
کیدزن دوخ  هژیو  هاگیاج  هب  مک  مک  دروآرد و  تکرح  هب  ار  دوخ  تسـس  ياهمدـق  تشادرب ، رـس  یمارآ  هب  تفر . ورف  رکف  هب  ياهظحل 

میظعت مارتحا و  زج  ياهراچ  ور ، نیا  زا  تفاییمرد  یبوخ  هب  ار  نیسحت  تبحم و  نارضاح ، نامـشچ  رد  تخادنا . فارطا  هب  یهاگن  دش ،
. دیدن

ماما هب  ور  هاگ  نآ  درک . مارتحا  لیلجت و  هداعلاقوف  داد و  ياج  دوخ  رانک  هژیو ، هاگیاج  رد  ار  شدنمجرا  دـنزرف  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما 
: تفگ درک و  مالسلا  هیلع 

ار نآ  یتدم  هچ  رد  تسا و  هتخومآ  وت  هب  یـسک  هچ  ار  يزادناریت  نیا  تسا ، مجع  برع و  رب  يرورـس  هتـسیاش  ناتدوجو  وترپ  زا  شیرق 
؟ ياهتفرگ ارف 

ار نآ  دعب  یلو  مدوب ؛ مرگرس  راک  نیا  هب  یتدم  یناوج ، مایا  رد  زین  نم  دنراد . تداع  راک  نیا  هب  هنیدم  لها  هک  ینادیم  دومرف : ترضح 
. متفریذپ ریزگان  يدرک  رارصا  وت  نوچ  زورما  مدرک ، اهر 

؟ دراد تراهم  يزادناریت  رد  وت  دننام  زین  رفعج  ایآ  تفگ : ماشه 
هک ار  تمعن  مامتا  نید و  لامکا  ام ، نادناخ  دومرف : ماما 
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128 ص :
(1) ْمُکَنیِد » ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا   » هیآ رد 

، دش هتفگ  هک  هنوگ  نامه  ماشه ، رابرد  دـنچ  ره   (2) دنامیمن . یلاخ  يدارفا  نینچ  زا  نیمز  زگره  میربیم و  ثرا  هب  رگیدکی  زا  هدـمآ ،
، دـننک كرت  ار  قشمد  رهـش  ناشیا  هک  نآ  زا  شیپ  قاـفتا ، نسح  زا  یلو  دوبن ؛ يدـعاسم  طـیحم  متفه ، موصعم  یملع  تمظع  زاربا  يارب 

. دریگب هرهب  نآ  زا  یبوخ  هب  دوخ ، یملع  ماقم  تمظع و  یفرعم  ویمومع  راکفا  يرادیب  يارب  ماما  هک  دمآ  شیپ  یبسانم  رایسب  لاجم 
تقفاوم هنیدـم  هب  ماما  تشگزاب  هب  ریزگان ، تشادـن و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  رتشیب  تراـسج  يارب  يزیواتـسد  ماـشه ، هک  تسا  نیا  ارجاـم 
تیعمج اب  رصق ، يورهبور  نادیم  ياهتنا  رد  دنتفر ، نوریب  تفالخ  رـصق  زا  دوخ  یمارگ  دنزرف  هارمه  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  درک .

رد هک  دنتسه  یحیسم  نابهار  ناشیشک و  اهنیا  دنتفگ : دیـسرپ ، ییآمهدرگ  لیلد  نانآ و  عضو  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دش . ورهبور  یهوبنا 
وا زا  ار  دوخ  یملع  ياـهيراوشد  اـت  دنتـسه ، گرزب  فقـسا  رظتنم  هلاـس ، همه  هماـنرب  قبط  دـناهدمآ و  درگ  دوخ  هناـیلاس  گرزب  عمجم 

. دنسرپب
ار يدارفا  زین  وا  دیسر و  ماشه  هب  دوز  یلیخ  ربخ ، نیا  دندرک ، تکرش  شیامه  نآ  رد  سانشان  روط  هب  مه  مالسلا  هیلع  ماما 

3 هدئام : - 1

ص 105 ۀمامالا ، لئالد  - 2
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129 ص :
مارتحا هوکـش و  اب  دـش و  دراو  دوب ، هدروخلاس  ریپ و  هداعلا  قوف  هک  گرزب  فقـسا  هک  دیـشکن  یلوط  دنـشاب . عیاقو  رظان  اـت  درک  رومأـم 

هدرک بلج  ار  شرظن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  يامیـس  نوچ  تخادنا و  تیعمج  هب  یهاگن  هاگ ، نآ  تفرگ ؛ ياج  سلجم  ردص  رد  ناوارف ،
؟ ناناملسم زا  ای  دیتسه  نایحیسم  ام  زا  دیسرپ : ناشیا  زا  دوب ،

! ناناملسم زا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ یماع دارفا  ای  دیتسه  نانآ  نادنمشناد  زا  فقسا :

. متسین یماع  دارفا  زا  مالسلا : هیلع  ماما 
؟ دیسرپیم امش  ای  مسرپب  نم  لّوا  سپ  تفگ : فقسا 

. دیسرپب امش  دیلیام  رگا  مالسلا : هیلع  ماما 
، نآ يارب  ایآ  دنرادن ؟ یعوفدم  یلو  دـنماشآیم ، دـنروخیم و  اذـغ  تشهب  لها  هک  دـینکیم  اعدا  ناناملـسم  امـش  لیلد  هچ  هب  فقـسا :

؟ دراد دوجو  ایند  نیمه  رد  يریظن  هنومن و 
! درادن یعوفدم  یلو  دنکیم ، هیذغت  ردام  محر  رد  هک  تسا  نینج  ناهج  نیا  رد  نآ  نشور  هنومن  یلب ! مالسلا : هیلع  ماما 

؟ دیتسین نادنمشناد  زا  دیتفگ  هک  امش  دیسرپ : یتفگش  اب  دوب ، هدرک  هدز  تفگش  ار  فقسا  هک  ماما  خساپ  نیا 
. متسین یماع  دارفا  زا  متفگ  هکلب  متفگن  نینچ  نم  مالسلا : هیلع  ماما 

؟ مسرپب يرگید  لاؤس  سپ  فقسا :
دییامرفب مالسلا : هیلع  ماما 

فرصم اهنآ  زا  هچ  ره  دوشیمن و  مک  یتشهب  ياهتمعن  اههویم و  هک  دیراد  هدیقع  لیلد  هچ  هب  فقسا :
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130 ص :
؟ درک رکذ  عوضوم  نیا  يارب  ناوتیم  ناهج  نیا  ياههدیدپ  زا  ینشور  هنومن  ایآ  دوشیمن ؟ هتساک  هدوب و  یقاب  دوخ  لاح  هب  زاب  دوش ،

، دینک نشور  مه  غارچ  دص  یغارچ  هلعش  زا  رگا  امش  تسا ؛ شتآ  تاسوسحم ، ملاع  رد  نآ  نشور  هنومن  يرآ ! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دوشیمن هتساک  يزیچ  نآ  زا  تسا و  یقاب  دوخ  ياج  هب  تسخن  غارچ  هلعش 

تحاران تدش  هب  دید ، ناوتان  ار  دوخ  نوچ  دینش و  هدننک  عناق  خساپ  دیسرپ و  ار  همه  دیسریم ، شرظن  هب  یلکشم  شسرپ و  ره  فقـسا 
: تفگ دش و  ینابصع  و 

دننادب ناناملسم  دنک و  اوسر  ارم  ات  دیاهدروآ  اجنیا  هب  تسا  نم  زا  رتشیب  رایسب  وا  تامولعم  تاعالطا و  هک  ار  یماقمالاو  دنمشناد  مدرم ! »
نایم رد  ارم  مدنام ، هدنز  رگید  لاس  ات  رگا  تفگ و  مهاوخن  نخس  امـش  اب  رگید  دنگوس  ادخ  هب  دنرتاناد ؟ رترب و  ام  زا  نانآ  نایاوشیپ  هک 

!« تفر نوریب  تساخرب و  اج  زا  تفگ و  ار  نیا  دید ! دیهاوخن  دوخ 
رد تفرگ . ارف  ار  ماش  طیحم  يداش ، زا  یجوم  دـیچیپ و  قشمد  رهـش  رد  تعرـس  هب  ارجام ، نیا  تساخرب . نارـضاح  نایم  زا  يداـش  ویرغ 

نیا يزاس  یثنخ  يارب  دنک و  كرت  ار  قشمد  زور  نامه  ترـضح ، هک  داد  روتـسد  دش و  نیگمـشخ  ماما  يونعم  ذوفن  زا  ماشه  نایم ، نیا 
هار نیب  رد  دوخ  نارادنامرف  زا  یخرب  هب  يدرمناوجان ، لامک  اب  درک و  تیحیسم  هب  شیارگ  هب  مهتم  ار  مجنپ  ياوشیپ  گنردیب ، هئطوت ،
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: تشون هنیدم  هب  ماش 

شیارگ اب  دنتفر و  ناشیـشک  دزن  مدنادرگزاب ، هنیدم  هب  ار  نانآ  یتقو  دوب ، هدمآ  نم  دزن  شدنزرف  هارمه  بارتوبا ، رـسپ  یلع ، نب  دـمحم  »
هب رفن  ود  نیا  هک  یتقو  مدیشوپ ! مشچ  نانآ  رفیک  زا  دراد ، نم  اب  هک  يدنواشیوخ  رطاخ  هب  یلو  دنتسج ؛ بّرقت  نایحیسم  هب  تینارـصن  هب 

!« مرازیب نانآ  زا  نم  هک  دینک  مالعا  مدرم  هب  دندیسر ، امش  رهش 
رارق ماشه  تاغیلبت  ریثأت  تحت  تسخن  هک  هدش ، دای  رهش  مدرم  دیسرن و  ییاج  هب  تقیقح  ندناشوپ  يارب  ماشه  هناحوبذم  ياهشالت  یلو 

، بیترت نیدب  دـندرب و  یپ  مجنپ  ياوشیپ  یعقاو  ماقم  تمظع و  هب  دـندیدیم ، ترـضح  نآ  زا  هک  تماما  ياههناشن  رثا  رد  دـندوب ، هتفرگ 
(1) دش . لیدبت  هدنزومآ  شخبرمث و  ياهرفس  زا  یکی  هب  دوب ، دیدهت  رابجا و  اب  نآ  زاغآ  هک  يرفس 

107 ص 105 /- همامالا ، لئالد  - 1
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133 ص :

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  متشه  موصعم 

هراشا

. دشابیم هورفّما  شردام  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  شدنمجرا  ردپ  تسا . قداص  شبقل  هَّللادبعوبا و  شاهینک  رفعج و  وا  مان 
تسویپ و یلعا  توـکلم  هب  يرجه  لاس 148  رد  یگلاس ، نس 65  رد  دمآ و  ایند  هب  هنیدـم  رد  يرجه  لاس 83  لوالاعیبر  مهدـفه  رد  وا 

. دش هدرپس  كاخ  هب  شراوگرزب  ردپ  دقرم  رانک  عیقب ، ناتسربق  رد 
هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  شدج  راگزور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تدالو  دش . هداز  راوگرزب  يردام  ردپ و  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
لامک تلیضف و  میهافم  مامت  تخومآیم و  ودب  ار  تمظع  یگرزب و  یناعم  مامت  هک  شدج  تیبرت  هیاس  رد  وا  تفریذپ ، تروص  مالـسلا 
يارب ردپ  رانک  رد  ترضح  نآ  تفای ، لاقتنا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  شردپ  هب  تماما  ياهدیلک  یتقو  تسیزیم . دادیم ، شزومآ  وا  هب  ار 

. درک مایق  وحن  نیرتهب  هب  دوخ  ياهتیلوؤسم  فیلاکت و  ندروآ  اج  هب 
هب هیماینب ، هنارگمتس  تسایس  ینابرق  نیرتاهبنارگ  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  یماگنه  يرجه ، لاس 117  رد 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  متشه  زا www.hajj.ir   www.Ghaemiyeh.com240موصعم  هحفص 131 

http://www.ghaemiyeh.com


134 ص :
اهدص هک  ياهسردـم  زکرم و  زا  تسارح  ظفح و  هب  دوب - هلاس  ماگنه 34  نآ  رد  هک  ار - شراوگرزب  دنزرف  تفاتـش ، شراگدرورپ  راوج 

گرزب ياهتیلوؤسم  تما و  ینید  يربهر  بیترت  نیدب  دومرف و  شرافـس  دندوب  هدمآ  درگ  نآ  رد  نادنمـشیدنا  نارظن و  بحاص  زا  نت 
. دش لقتنم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یسایس  روما 

اهقف و تسا . ننست  عیشت و  نادنمشناد  لوبق  دروم  انعم  نیا  دراد و  دوجو  یناوارف  دهاوش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یملع  تمظع  باب  رد 
. دندوتسیم ار  وا  یملع  يرترب  دندروآیم و  دورف  میظعت  رس  ترضح  نآ  یملع  تمظع  ربارب  رد  گرزب  نادنمشناد 

يردق هب  : » دـسیونیم مه  یمثیه  رجح  نبا  (1) و  ماهدیدن ». دـمحم  نب  رفعج  زا  رتدنمـشناد  نم  : » تفگیم یفنح  هقرف  ياوشیپ  هفینحوبا 
نب ییحی  دننام  ثیدح ) هقف و  ) نایاوشیپ نیرتگرزب  تسا و  هدش  شخپ  اج  همه  نآ ، هزاوآ  هتـشگ و  مدرم  دزنابز  هک  هدش  لقن  وا  زا  مولع 

قداص ماما   (2) دناهدرک ». تیاور  وا  زا  یناتـسجس  بویا  هبعـش و  هفینحوبا ، هنییع ، نب  نایفـس  يروث ، نایفـس  کلام ، حیرج ، نبا  دـیعس ،
هلابند یعامتجا ، هنیمز  یگدامآ  هعماج و  دیدش  زاین  هظحالم  اب  دوب و  هدمآ  دوجو  هب  هک  یـسایس  بسانم  تصرف  هب  هجوت  اب  مالـسلا  هیلع 

یگرزب هاگشناد  یملع و  عیسو  هزوح  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  شردپ  یگنهرف  یملع و  تضهن 

ص 166 ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  - 1

ص 201 هقرحملا ، قعاوص  - 2
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135 ص :
نب دـمحم  مکح ، نب  ماـشه  نوچ : ياهتـسجرب  گرزب و  نادرگاـش  زور ، نآ  یلقن  یلقع و  مولع  فلتخم  ياههتـشر  رد  دروآ و  دوجو  هب 

راهچ رب  غلاب  ار  اهنآ  دادـعت  هک  درک  تیبرت  نایح و ...  نب  رباج  رمع ، نب  لّضفم  قاط ، نب  نمؤم  ملاـس ، نب  ماـشه  بلغت ، نب  ناـبا  ملـسم ،
ماجنا یگرزب  تامدخ  هک  دندوب  یناشخرد  ياههرهچ  یملع و  گرزب  ياهتیصخش  ترضح ، نادرگاش  زا  کی  ره  دناهتـشون . رفن  رازه 

. دنداد
. دندوب يددعتم  نادرگاش  یملع و  راثآ  ياراد  نانآ  زا  یهورگ 

هب نوگانوگ  مولع  هنیمز  رد  دـلج  تسیود  زا  شیب  زین  نایح  نب  رباج  هتـشون و  باتک  دـلج  کی  یـس و  مکح » نب  ماشه   » هنومن ناونع  هب 
ياهباتک تسا . هدش  روهشم  یمیش  ملع  ردپ  ناونع  هب  تهج  نیمه  هب  دوب ، هدرک  فینصت  یمیش  یعیبط و  یلقع و  ياههتـشر  صوصخ 

دای تمظع  هب  وا  زا  یگمه  مولع ، خیرات و  ناگدنـسیون  دیدرگ و  همجرت  یطـسو  نورق  رد  ییاپورا  نوگانوگ  ياهنابز  هب  نایح  نب  رباج 
. دننکیم

نـشور اهنآ  ربارب  رد  ار  عیـشت  مالـسا و  عضوم  درک و  دروخرب  زور  نآ  یتدـیقع  يرکف و  ياهنایرج  ماـمت  اـب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
. دومن تابثا  ار  مالسا  شنیب  يرترب  تخاس و 

سأر رد  هک  دنتـشاد  روضح  مه  تعامج  تنـس و  لها  ناوریپ  زا  هکلب  دندوبن ، نایعیـش  طقف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگـشناد  نادرگاش 
یفرعم دوخ  شناد  مولع و  ساسا  هیاپ و  ار  لاس  ود  نیا  وا  دوب و  مالـسلا  هیلع  ماما  درگاش  لاس  ود  هک  درب  ماـن  ناوتیم  هفینحوبا  زا  ناـنآ 

: دیوگیم دنکیم و 
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136 ص :
نامُعن (1) َکَلََهل  ِناتنّسلا  َالَْول  »

.« دشیم كاله  نامعن  دوبن ، لاس  ود  نآ  رگا   ؛
دومنیم و میلعت  قیوشت و  دوب ، راگزاس  وا  هحیرق  قوذ و  اب  هک  یمولع  هتـشر و  رد  ار  دوخ  نادرگاش  زا  کی  ره  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

ادـیپ صـصخت  اهنیا  لاثما  و  یمیـش ، کیزیف ، بط ، ریـسفت ، ثیدـح ، دـننام : مولع  زا  هتـشر  ود  اـی  کـی  رد  اـهنآ  زا  مادـک  ره  هجیتن ، رد 
رد هک  شنادرگاش  زا  یکی  اب  ات  درکیم  ییامنهار  دـندرکیم ، هعجارم  هرظانم  ثحب و  يارب  هک  ار  ینادنمـشناد  ماما ، یهاـگ  دـندرکیم .

، دندوبن صاخ  ياهیحان  هقطنم و  لها  دندمآیم ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هسردم  هب  هک  یناسک  دننک . هرظانم  تشاد  صـصخت  هتـشر  نآ 
اریز درکیم . اـضتقا  ياهناـخ  ره  رد  تفرعم  گـنهرف و  ملع و  شرتـسگ  هک  دوـب  ناـنچ  مالـسلا  هیلع  ماـما  رـصع  رد  مالـسا  تشرـس  اریز 
نانآ يور  هب  ار  مدرم  ياههشیدـنا  موسر و  بادآ و  یگدـنز و  نوگانوگ  ياههار  زا  ياهزات  ياههزاورد  ناناملـسم ، یپ  رد  یپ  تاـحوتف 
هقیرط رد  هزاـت  دروخرب  نیا  دـشیم . رگید  ياـهيروئت  یمالـسا و  ياههشیدـنا  ناـیم  هزاـت  يدروخرب  ندـمآ  دـیدپ  بجوم  دوشگیم و 
هعماج ات  دشیم  بجوم  یمالسا  تموکح  ناگیاسمه  رگید  نایمور و  نایناریا و  موسر  بادآ و  اب  نآ  جازتما  ناناملسم و  دزن  رد  یگدنز 
تکرح هتبلا  دوب . اشگراک  رایسب  ترضح  ياهشزومآ  اهزاین ، نیا  هب  ییوگخساپ  يارب  ور  نیا  زا  دیآ ، دیدپ  نوگانوگ  ياهزاین  اب  ینیون 

هکلب دشیمن  هصالخ  یملع  ياههنیمز  رد  اهنت  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ص 70 ج 1 ، هعبرالا ، بهاذملا  قداصلا و  مامالا  - 1
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137 ص :
فلتخم قطانم  هب  یناگدـنیامن  تماما ، لیـصا  نایرج  غیلبت  روظنم  هب  ماما  تشاد . ياهدـننک  نییعت  شقن  زین  یـسایس  ياهتیلاعف  رد  ماـما 

شتآ نتخاس  شوماخ  هار  رد  یتیانج  هنوگ  چیه  زا  هک  نایوما  دمآ ، دوجو  هب  نایسابع  نایوما و  نایم  دروخرب  نارود  نیا  رد  داتـسرفیم .
ياـههیاپ هب  ندیـشخب  ماکحتـسا  يارب  هن  دـندوب و  ناـیوما  زا  رترادرکشوـخ  هـن  مـه  ساـبع  ینب  دنتـشادن و  یکاـب  ناـشنافلاخم  بـالقنا 

. رتراددوخ يزابگنرین  يزیرنوخ و  رد  نایوما  زا  دوخ  تموکح 
هک دوب  نیا  ناشراعـش  یلو  دندوب ، هدرکن  مولعم  دندناوخیمارف ، وا  يوس  هب  ار  مدرم  هک  ار  ياهفیلخ  مان  دوخ ، مایق  زاغآ  رد  هک  دـنچ  ره 

دنگوـس یتـح  میاهدرک . ماـیق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نادـناخ  زا  ياهدـیزگرب  صخـش  اـب  تعیب  يارب  ینعی  دـمحم » لآ  نم  اـضرلا  »
شیوخ یـسایس  تیارد  شوه و  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اّما  دننکن . لمع  مالـسا  روتـسد  زج  دننک  هبلغ  نمـشد  رب  رگا  هک  دندروخیم 

: دنتشون تفالخ  يارب  ملسموبا  تساوخرد  هب  خساپ  رد  ور  نیا  زا  دنتسین . قداص  دوخ  ياهراعش  رد  نانآ  هک  دوب  هتفایرد 
ینامز (1) ُنامّزلا  یلاجر و ال  ْنِم  َْتنا  ام  »

.« تسا نم  هنامز  هنامز ، هن  ینم و  نارای  زا  وت  هن   ؛
هب اذل  دنتسین و  تیب  لها  مالسا و  میقتسم  طخ  رد  دناهدروخ و  بیرف  ملسموبا  هملسوبا و  نوچمه  يدارفا  هک  دتسنادیم  مالسلا  هیلع  ماما 

نانآ اب  دوبن  رضاح  ناونع  چیه 

ص 154 ج 1 ، لحنلا ، للملا و  - 1
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138 ص :
بـسک ییوجماقتنا ، هصرع  رد  نانآ  دندوبن . وا  بتکم  نادرم  زا  مایق  نیا  نارـس  اریز  دشخب  تیعورـشم  نانآ  تامادقا  هب  دنک و  يراکمه 

. دنک اضما  ار  اهنآ  دناوتیمن  يدهعتم  ناملسم  چیه  هک  دندادیم  ماجنا  ییاهراک  دندرکیم و  طارفا  تنوشخ  لامعا  تردق و 
نیا هب  دوخ  وا   (1) دوب . رفن  رازه  دصشش  رب  غلاب  دناسر ، لتق  هب  دوخ  تموکح  نارود  رد  ملسموبا  هک  یناسک  دادعت  دنسیونیم : ناخروم 

هک داد  روتـسد  نم  هب  حافـس ) ) تردارب تشون : يو  هب  ياهماـن  یط  دـش ، كاـنمیب  روصنم  هیحاـن  زا  هک  یماـگنه  درکیم ، رارقا  تاـیانج 
هب زین  نم  مریذـپن ، ار  يرذـع  هنوگ  چـیه  مناـسرب ، لـتق  هب  یماـهتا  نیرتکچوک  هناـهب  هب  منک ، ریگتـسد  نظءوس  درجم  هب  مشکب ، ریـشمش 

ار ناشتمرح  ادـخ  هک  ار  اهنوخ  زا  يرایـسب  مدرک ، کته  دوب ، هدرمـش  مزال  ار  اهنآ  ظفح  ادـخ  هک  ار  اهتمرح  زا  يرایـسب  يو  روتـسد 
نیسحلا نب  یلع  نب  دیز  مایق  دروم  رد  اّما   (2) مداهن . رگید  ياج  رد  مدناتس و  نآ  لها  زا  ار  تموکح  متخیر ، نیمز  رب  دوب  هدرک  بجاو 

نیا هلمج  زا  تسا . هدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تقفاوم  اب  وا  مایق  دـهدیم  ناشن  هک  دراد  دوجو  یناوارف  دـهاوش  لـیالد و  مالـسلا  هیلع 
درک لقن  رفعج ، نب  یـسوم  مردپ ، : » دومرف نآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نومأم  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  راتفگ  دـهاوش ،

تسود رگا  ناج  ومع  متفگ : وا  هب  نم  درک ، تروشم  نم  اب  شمایق  يارب  دیز  تفگیم : هک  دوب  هدینش  دمحم  نب  رفعج  شردپ  زا  هک 

ص 72 ج 10 ، هیاهنلا ، ۀیادبلا و  - 1

ص 208 ج 10 ، دادغب ، خیرات  - 2
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139 ص :
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  روضح  زا  دیز  هک  یعقوم  تسا و  نیمه  وت  هار  یـشاب ، هفوک ) ) هسانک رد  هتخیوآ  راد  هب  صخـش  نامه  هک  يراد 

قداص ترضح  تماما  هب  نیدقتعم  زا  دیز   (1) دباتشن ». وا  يرای  هب  دونـشب و  ار  وا  يادن  هک  یـسک  لاح  هب  ياو  دومرف : ماما  تفر ، نوریب 
مه مالسلا  هیلع  قداص  ماما   (2) تسا ». مارح  لالح و  رد  ام  ماما  رفعج ، : » تفگیم هک  تسا  هدـش  لقن  وا  زا  هکناـنچ  هدوب ، مالـسلا  هیلع 
افو دوخ  دـهع  هب  دـشیم  زوریپ  رگا  دوب . ییوگتـسار  ملاـع و  فراـع و  نمؤـم و  درم  دـنک ، تمحر  ار  وا  ادـخ  : » دوـمرفیم يو  قـح  رد 
هب ّقلخت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   (3) دراپسب ». یسک  هچ  هب  ار  نآ  تسنادیم  دروآیم ، تسد  هب  ار  تموکح  تردق و  رگا  درکیم و 

هراومه ار  وا  مدرکیم ، دمآ  تفر و  دـمحم  نبا  رفعج  دزن  یتدـم  : » تفگیم یکلام  هقرف  ياوشیپ  کلام  دوب . رهد  هناگی  زین  یهلا  قالخا 
لقن ثیدح  وضو ، نودب  هک  مدیدن  ار  وا  زگره  درکیم و  توالت  نآرق  ای  دوب و  هزور  ای  دـناوخیم  زامن  ای  مدـید : تلاح  هس  زا  یکی  رد 

یـشوگ چـیه  هدـیدن و  یمـشچ  چـیه  دـمحم ، نب  رفعج  زا  رترب  يراگزیهرپ ، تدابع و  ملع و  رد  دـناهتفگ : شاهرابرد  مه  زاب   (4) دنک ».
(5) تسا . هدرکن  روطخ  يرشب  چیه  بلق  هب  هدینشن و 

ص 225 ج 1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 1

ص 361 لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  - 2

ص 88 ج 1 ، بیذهتلا ، بیذهت  - 3

ص 285 نامه ، - 4

ص 53 ج 1 ، هعبرالا ، بهاذملا  قداصلا و  مامالا  - 5
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140 ص :
تداع ار  هَّللادبعوبا  : » دنکیم لقن  مالسلا  هیلع  ماما  هتسجرب  نارای  زا  یکی  ملاس  نب  ماشه  دوب . درمناوج  هدنشخب و  رایسب  مالسلا  هیلع  ماما 

ار نآ  دوب . لوپ  نان و  تشوگ و  نآ  رد  هک  تفرگیمرب  ياهسیک  تشذـگیم  بش  زا  یـساپ  دـشیم و  کـیرات  اوه  نوچ  هک  دوب  نیا  رب 
زا کی  چـیه  هک  یلاح  رد  درکیم  میـسقت  ناـنآ  نیب  ار  هسیک  تاـیوتحم  تفریم و  هنیدـم  نادـنمزاین  يوس  هب  تخیوآیم و  شندرگرب 

يربخ هنابش  لوپ  نان و  تشوگ و  شخپ  زا  هک  دندید  نادنمزاین  تفر و  ایند  زا  ترضح  نآ  هک  نیمه  دنتخانـشیمن . ار  شترـضح  اهنآ 
رد ترضح  نآ  تافو  نوچ  هک  يروط  هب  دوب  تشذگ  اب  میلح و  رایـسب   (1) تسا ». هدوب  مالسلا  هیلع  هَّللادبعوبا  درم  نآ  دنتفایرد  تسین ،

هلمح وت  رب  غیت  اب  هک  يدرم  هب  ایآ  دیسرپ : ترضح  نآ  زا  یسک  دهدب ، سطفا  یلع  نبا  نسح  شیومع  رسپ  هب  رانید  داتفه  دومرف  دیـسر ،
؟ یشخبیم لام  دروآرد ، ياپ  زا  ار  وت  ات  درب 

: دیاهدناوخن رگم  امش  رب  ياو  دومرف : وا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
(2)؛ ِباسِْحلا » َءوُس  َنُوفاخَی  َو  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َو  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنُولِصَی  َنیِذَّلا  َو  »

ص 81 هرهزوبا ، دمحم  مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  - 1

21 دعر : - 2
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. دنسرتیم باسح  يدب  زا  ناشراگدرورپ و  زا  دنشوکیم و  هدومرف  دنوادخ  هچنآ  دنویپ  هب  هک  یناسک 

: دندومرفیم طابترا  نیمه  رد  رگید  ینخس  رد  ترضح 
نیدلاو قاع  اما  دوش ، تفایرد  زین  هار  لاس  رازه  زا  ات  دینادرگ  رّطعم  ار  نآ  يوب  تخاس و  شیوبـشوخ  دیرفآ و  ار  تشهب  دـنوادخ  انامه 
شزامن هاگیاج  هب  دینشیم  یمانشد  ازسان و  یـسک  زا  هاگره  مالـسلا  هیلع  ماما   (1) دـننکیمن . تفایرد  ار  تشهب  يوب  نیا  محر ، عطاق  و 

بلط دوب ، هتفگ  شیازـسان  مانـشد و  هک  یـسک  يارب  دـنوادخ  زا  تسیرگیم و  ناوارف  دادیم و  ماجنا  رایـسب  دوجـس  عوکر و  تفریم و 
شیوخ ياهیکین  فاطلا و  هب  درکیم و  رارقرب  هطبار  يو  اب  لوپ  نداد  اب  دوب ، شکیدزن  ناشیوخ  زا  هدنهد  مانشد  رگا  درکیم . شزرمآ 
باتـش ناـنآ  يوـس  هب  مروآیم و  دورف  مناـشیوخ  ربارب  رد  ار  مـندرگ  نـم  هـک  دـنادب  دـنوادخ  مراد  تـسود  نـم  دوـمرفیم : دوزفایم و 

. دنیوج يزاینیب  نم  زا  هکنآ  زا  شیپ  میوجیم ،
. دوب وکین  هچ  تیوخ  قلُخ و  هداشگ و  هچ  تاهنیس  یتشاد و  یگرزب  حور  هچ  يدوب ! ابیکش  گرزب و  هچ  وت  یتسار  هب  مرورس 

دجهت و اعد و  هب  ار  دوخ  دوب و  هتشاداو  دهز  تعاط و  رب  ار  نآ  دومن و  تدابع  فقو  ار  دوخ  فیرش  سفن  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج 
هّبُج ام  : » دومرفیم دیشوپیم و  شاهماج  يور  رب  ياهّلح  درکیمرب و  رد  مشپ  زا  یهاتوک  نشخ و  هّبج  وا  دوب . هتخاس  لوغشم  دبعت  زامن و 

(2) امش ». يارب  ار  هّلح  میشوپیم و  ادخ  يارب  ار  نیمشپ 

ص 251 رفظم ، همالع  مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  - 1

ص 270 نامه ، - 2
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142 ص :
وت زا  هک  سک  ره  قـح  رد  مدـنزرف ! تسا : نینچ  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  شیوـخ  راوـگرزب  دـنزرف  هب  ترـضح  نآ  ياهزردـنا  زا  یکی 

. یتسه نآ  لها  وت  دشابن ، ریخ  لها  رگا  ياهدرک و  اجب  يراک  وت  دشاب  ریخ  لها  وا  رگا  هک  نک  یبوخ  تسا ، ریخ  ناهاوخ 
. ریذپب ار  شرذع  دوشگ ، شزوپ  هب  نابز  تفر و  تپچ  فرط  هب  سپس  تفگ و  تیازسان  دمآرد و  تتسار  فرط  زا  یسک  رگا 

: دومرف يروث  نایفس  هب  یتحیصن  نمض  رد  ترضح 
تاهیاسمه اب  يدرگ و  رگناوت  ات  شاب  دنسرخ  هدرک ، ششخب  وت  رب  دنوادخ  هچنآ  هب  يوش و  نمؤم  ات  نک  دامتعا  دنوادخ  هب  نایفس ! يا  »

زا هک  یناسک  اب  دوخ  راک  رد  دزومآیم و  يراکهانگ  وت  هب  هک  وشم  تبحص  مه  هارمه و  رجاف  اب  يوش و  ملسم  ات  نک  یگیاسمه  شوخ 
. دزاسیم انشآ  رتشیب  يو  تلزنم  قمع  اب  ار  ام  ترضح ، نآ  لیاضف  زا  هنومن  ود  رکذ   (1) نک ». تروشم  دنسرتیم ، لجوزع  دنوادخ 

ص 32 لّیخد ، داتسا  مالسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  - 1
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143 ص :

نیرفن اعد و  تباجتسا 

رد ناشیاعد  ور ، نیا  زا  دنیادخ و  ینتشاد  تسود  ناگدنب  نانآ ، دنکولـس . ریـس و  یگدنب و  رالاس  هلفاق  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  نایاوشیپ 
هاگره دوب و  هوعّدلاباجتـسم  وا  : » دنـسیونیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هرابرد  تنـس ، لها  ناراگن  هریـس  دوشیم . هتفریذپ  یبوبر  هاگرد 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  اهلاس ، زا  یلاس   (1) درکیم ». باجتـسم  ار  شیاعد  ادخ  هدشن ، مامت  شمالک  زونه  تساوخیم ، ادخ  زا  يزیچ 

يو هب  ار  دوخ  مارآ  مارآ  دراد ، ماـما  هب  تبـسن  يدـیدش  هنیک  یـسابع  هفیلخ  روـصنم ، تسنادیم  هک  يدرم  دوـب ، هدـش  فرـشم  جـح  هب 
تیاعـس و امـش  زا  درک و  عمج  دوخ  رود  ار  یهورگ  دـمحم ، نبا  رفعج  هک  مدینـش  میاهشوگ  اـب  نم  هفیلخ ! يا  تفگ : درک و  کـیدزن 

. درکیم ییوگدب 
. درک راضحا  ار  ماما  گنردیب  دش و  نیگمشخ  تدش  هب  روصنم 

درم هب  ور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  درک . رارکت  ار  دوخ  ياعّدا  مه ، ماما  ربارب  رد  درم  نآ  دـش و  رـضاح  نانآ  عمج  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: تفگ درک و 

ص 4 ج 4 ، ءایلوالا ، تامارکلا  عماج  ص 223 ؛ راتخملا ، یبنلا  تیبلا  لآ  بقانم  یف  راصبالارون  - 1
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؟ يروخب دنگوس  دنوادخ  هب  يرضاح  يرادن ، دوخ  ياعّدم  تابثا  يارب  يدهاش  هک  لاح 

! تسا تسرد  شیاههتفگ  همه  هک  دروخ  دنگوس  دنوادخ  هب  نارضاح ، همه  ناگدید  ربارب  رد  سپس  يرآ ! تفگ : درم  نآ 
، ماما هنینأمط  صـالخا و  ندـید  اـب  دـنک . داـی  دـنگوس  میوگیم  نم  هک  هنوگ  نآ  دـیاب  وا  تفگ : درک و  روصنم  هب  ور  مالـسلا  هیلع  ماـما 
اب روصنم  هک  نیا  اـت  تفریمن ، راـب  ریز  دروـخب ، مسق  نینچ  نیا  دنتـساوخ  وا  زا  هچ  ره  دـش و  ناـیامن  درم  هرهچ  رد  ینارگن  بارطـضا و 

. دنک دای  دنگوس  دیوگیم ، مالسلا  هیلع  ماما  هک  هنوگنامه  ات  داد  نامرف  وا  هب  دایز  تینابصع 
: وگب تفگ : درک و  درم  هب  ور  مالسلا  هیلع  ماما  سپس  تفریذپ . ریزگان  مه  درم  نآ 

؛» ماهدرب هانپ  دوخ  توق  لوح و  هب  نوریب و  ادخ  تّوق  لوح و  هّمذ  زا  دشابن ، تسرد  متفگ  قداص  دمحم  نب  رفعج  هرابرد  هچنآ  رگا  »
شنابز زا  یتسرد  هب  درم  مالک  نیرخآ  زونه  دندوب . راک  نایاپ  رظتنم  بارطضا ، باهتلا و  اب  نایفارطا ، درک . دای  دنگوس  هنوگنیا  مه  درم 

، روصنم يوس  زا  زیچان  ياهزیاج  عاتم و  هب  یبایتسد  يارب  ار  شیوخ  ناج  داد و  تسد  وا  هب  صاخ  یلاح  ناهگان  هک  دوب  هدـشن  يراـج 
! داد تسد  زا 

، دوخ بلق  رد  هدرب و  یپ  ماما  تمارک  تسادق و  هب  نانآ  همه  تسیرگن . شنایفارطا  هب  طقف  دش ، ریگلفاغ  هنحـص  نیا  ندید  زا  هک  روصنم 
، نیا دندرکیم و  نیسحت  ار  ماما 
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اّربم ماهتا  نیا  زا  امش  هک  میتسنادیم  همه  لّوا  زا  ومعرسپ ! يا  تفگ : يدنت  هب  ور  نیا  زا  دوبن ؛ بسانم  روصنم  ملظ  روج و  هاگتـسد  يارب 

ياهرهچ اب  تخادرپ و  ماما  میرکت  میظعت و  هب  سپس  دنوش ! هاگآ  امـش  هاگیاج  ماقم و  هب  زین  ام  نایفارطا  میتساوخیم  اهنت  دیتسه ؛ كاپ  و 
نونکات نم  تفگ : دعس » نب  ثیل   » هب دوب ، هدمآ  دجو  هب  هنحص  نیا  ندید  اب  هک  نارـضاح  زا  یکی   (1) درک . هقردب  ار  ماما  داش ، رهاظ  هب 

! دسرب تباجا  هب  دوز  دنت و  ردق  نیا  ییاعد ، هک  مدوب  هدیدن 
. دوزفا دهاوخ  وت  تدارا  یتفگش و  هب  میوگزاب ، تیارب  رگا  ماهدید ، جح  مایا  رد  نم  هک  ار  هچ  نآ  درم ! يا  تفگ : ثیل 

! مندینش رظتنم  هناربصیب  تفگ : درم 
! نک شوگ  بوخ  سپ  تفگ : دعس  نب  ثیل 

تسا و هتـسشن  يدرم  مدید  ناهگان  متفر . سیبقوبا  هوک  يالاب  هب  مدناوخ ، ار  رـصع  زامن  یتقو  مدش . فرـشم  جـح  هب  ق  لاس 113 ه . رد 
: تفگ سپس  دش . عطق  شسفن  ات  تفگیم  ّبر  ای  ّبر ، ای  هتسویپ  وا  دناوخیم . اعد 

: درک ضرع  هاگنآ  دش . عطق  شسفن  ات  ُّیح  ای  ُّیح ، ای 
.« ناشوپب نم  رب  ون  سابل  تسا ، هدش  هنهک  مسابل  ایادخ ! راب  ناسرب ! نم  هب  سپ  مراد ؛ روگنا  هب  لیم  نم  ایادخ ! راب  »

ص 918 ج 2 ، همهملا ، لوصف  ص 587 ؛ ج 2 ، هقرحملا ، قعاوص  - 1
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نینچمه دوبن ، روگنا  لصف  هک ، یلاح  رد  دش ؛ رـضاح  وا  دزن  روگنا  زا  رپ  يدبـس  مدید  هک  دوب  هدشن  مامت  شمالک  زونه  دنگوس  ادخ  هب 

دید ارم  ات  مدرک . مالس  مدرک و  کیدزن  درم  نآ  هب  ار  دوخ  مدرواین ؛ تقاط  ماهدیدن ! ایند  رد  نونکات  ار  نآ  ریظن  هک  مدید  دُرب ) ) هماج ود 
مناـهد رد  ار  نآ  هّزم  زوـنه  هک  مدروـخ  يروـگنا  زا  درک . توـعد  روـگنا  ندروـخ  هب  ارم  و  هَّللدـمحلا » : » تفگ داد و  ار  ممالـس  باوـج 

. هتسه یب  راد و  بآ  نیریش و  رایسب  دوب  يروگنا  منکیم . ساسحا 
مدرک و نهپ  مدروآرد ؛ متـشاد  هک  ار  ياهچراـپ  مدرک و  تـسد  دـشیمن . مـک  نآ  زا  چـیه  یلو  میدـش ؛ ریـس  اـت  میدروـخ  نآ  زا  ود  ره 

. مربب مراد  ناشتسود  هک  یناسک  يارب  ار  نآ  زا  يرادقم  متساوخ 
تسا هزات  مسابل  مدید  نم  یلو  داد ؛ نم  هب  ار  يرگید  تشادرب و  ار  هماج  ود  نآ  زا  یکی  سپـس  رادنرب » نآ  زا  يزیچ  هن  : » تفگ درم  نآ 

تشادرب يرگید  نآ  اب  ار  هنهک  هماج  دیشوپ و  ار  ون  هماج  ماقمالاو ، نآ  هاگ  نآ  مرادن ! يزاین  نآ  هب  متفگ  مدرک و  مرـش  نآ  نتفرگ  زا  و 
یعسم هب  مدش ، راپسهر  شلابند  هب  رایتخایب  مدوب ؛ هدید  وا  رد  ار  تمظع  لالج و  همه  نیا  هک  مه  نم  دش . ریزارـس  هوک  زا  مارآ  مارآ  و 

: درک ضرع  دیسر و  شروضح  هب  يدرم  دیسر ، هک 
اور ار  راظتنا  رگید  تفر . داد و  لئاس  نآ  هب  ار  شـسابل  مود و  دُرب  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  ناشوپب . ارم  سپ  منایرع ؛ نم  ربماـیپ ! رـسپ  يا 

متفر و ریقف  درم  تمس  هب  متسنادن .
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؟ تسیک اقآ  نیا  درم ! يا  متفگ :

. تسا مالسلا  هیلع  قداص  دمحم  نبا  رفعج  ادخ ، لوسر  رسپ  وا  یسانشیمن ؟ ار  وا  ینعی  تفگ :
غارچ مونشب و  راگدای  هب  وا  زا  يزیچ  ات  متفر  شیوجوتسج  هب  سپ  متفرگن . يرتشیب  هرهب  وا  زا  ارچ  هک  مدرک  نشزرـس  ار  دوخ  لد  رد 
راهب ربا  نوچمه  کشا  تسیرگن ، شتسود  نامشچ  هب  دیسر ، هک  اجنیا  هب  ثیل   (1) متفاین ! ار  وا  متسج ، هچ  ره  یلو  مزاس ، مایگدنز  هار 
 ... دنهاگرد نابرقم  ادخ و  ناگدنب  نیرتهب  دنتلاسر ، یحو و  نادناخ  اهنیا  تفگ : دز و  وا  ياههناش  رب  یتسد  دوب ، يراج  وا  نامشچ  زا 

ص 5 ج 2 ، ءایلوالا ، تامارکلا  عماج  ص 309 ؛ صاوخلا ؛ ةرکذت  ص 287 ؛ لوؤسلا ، بلاطم  ص 590 ؛ ج 2 ، هقرحملا ، قعاوص  - 1
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هرابود يدّلوت 

دروآیم دای  هب  دوب . اهنت  ياهنت  نارابیب ، ریوک  نآ  رد  هکم ، هار  همین  رد  تسـشنیمن و  يراب  گرب و  لخن  تخرد  رب  هک  دوب  یلاس  دنچ 
هب تفآ  هک  نیا  راگنا  اما  درکیم ؛ نامهیم  ار  نانآ  هنادنمتواخـس  دوخ ، يامرخ  اب  زین  وا  دنتـسشنیم و  تخرد  ریز  هب  نارفاسم  هک  ینامز 

لخن دندادیمن . شايرادلد  دندوسآیمن و  یمد  وا  رانک  رد  دـندوب و  هدرب  دای  زا  ار  دوخ  نیرید  رای  مه  نارذـگهر  دوب ، هدیـسر  شناج 
یبیجع لاح  زورما  هدیکـشخ ، لخن  اّما  دـنارتسگب . نارفاسم  يور  رب  ار  دوخ  رهم  هیاس  هرابود  هک  درکیم  وزرآ  اـهراب  اـهراب و  هدیکـشخ 

هک ار  یناگدنرپ  دـنکیم و  شزاون  ار  وا  هک  دـیدیم  ار  راهب  هتـشرف  دـیآیم . وا  يوس  هب  هک  دـیدیم  ار  ناشخرد  يرون  رود ، زا  تشاد ،
! ... دوب ییاشگلد  ّسح  بجع  ایادخ ! دننیشنیم . شنایرع  ياهتسد  يور  رب  هنامداش 

. تشاد توافت  داب  هزوز  چیپ و  رد  چیپ  ياوآ  اب  ادص  نیا  درک  شوگ  بوخ  دمآیم ، ياهمهمه  يادص  نابایب ، زا 
ار شبلق  شپت  يادص  توترف  ِتخرد  دوب . تکرح  رد  کچوک  یتیعمج  شیپاشیپ  هک  يرون  دینـش و  ریبکت  يادص  درک ، تقد  هک  بوخ 

: دناوخیم شناج  شوگ  رد  یسک  دینشیم و 
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ِرالاس ناوراـک  دـندرک ، جـک  هار  وا  يوس  هب  تیعمج  هنارواـبان  ناـهگان ، تسا ! کـیدزن  تایگدـنز  زبس  ياـیؤر  قّقحت  هک  شاـب  هداـمآ 
نابل درک و  نامـسآ  هب  ور  یمارآ  هب  تسنادیم ! ار  شیوزرآ  ییوگ  وت  دـمآ ؛ محر  هب  شلاح  هب  شلد  درک ، وا  يوس  هب  یهاگن  ناـبرهم ،

: تفگ درک و  هدیکت  لخن  هب  ور  سپس  دناوخ و  ییاعد  دمآ و  تکرح  هب  شکرابم 
 .... نک ماعطا  ام  رب  هداهن ، وت  رد  دنوادخ  هچ  نآ  زا  تخرد ! يا 

زا رپ  شیاههخاش  تفرگ و  رس  زا  هرابود  تایح  دش و  هتفکش  شدوجو  رد  ییافوکش  رهم و  ياههناوج  درک  ساسحا  هدیکشخ  تخرد  و 
ار دوخ  دیشکیم ، دق  هچ  ره  اما  دیشک ؛ دق  دروآرد و  لاب  تخرد ، تسشن ! مه  شدوخ  ماک  هب  یتح  شاینیریش ، هک  ییامرخ  دش ؛ امرخ 

ياعد اب  هک  تسیک  وا  دیشیدنا : دوخ  شیپ  ایند ! يزبسرـس  رانک  رد  یگرب  سونایقا و  رانک  رد  ياهرطق  دیدیم ! نابرهم  درم  زا  رتکچوک 
! تسا هداد  وا  هب  هرابود /- يدلوت  تایح و  قح  ییاهبنارگ /- هیده  نینچ  دنوادخ  وا ،

هیلع دـمحم  نب  رفعج  دـینیبب ! تفگیم : یـسک  راـگنا  دروآ . دوخ  هب  ار  وا  ناوراـک ، ناـهارمه  زا  یکی  يادـص  هک  دوـب  راـکفا  نیمه  رد 
زا ار  شلد  درک و  رپ  راهب  رطع  زا  ار  هدیکشخ  تخرد  نیا  نت  مه  شخبتایح  قلاخ  تساوخ و  ادخ  زا  هظحل ، کی  رد  درک ! هچ  مالـسلا 

راب نیا  تخرد  تسب . نیذآ  هویم  گرب و 
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منزب و بدا  يوناز  اخس ، دوج و  همه  نیا  ربارب  رد  مناوتیم  هنوگچ  تسا ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنزرف  وا  ینعی  دز ؛ شکـشخ  ًاعقاو 

!؟ منک رکشت 
: دومرف شنارای  هب  درک و  یمسبت  دینشیم ؛ ار  وا  ياوجن  راگنا  ماما 

. دناشچب امش  هب  شدوجو  هراپ  زا  ات  دناوخیم  دوخ  يوس  هب  ار  امش  وا  دیوش ؟ هکم  لخن  نیرتمیرک  نامهیم  دیهاوخیمن  ایآ  ناتسود ! يا 
. دندش ماما  هزاجا  رظتنم  دندمآ و  تواخساب  لخن  يوس  هب  وا  توعد  هب  هدنام ، هار  رد  هنسرگ و  نارای 

، ناشرمع رد  اریز  دـنتخادنا ، مه  هب  يرادانعم  هاگن  هزات ، بطر  لوانت  زا  سپ  ناـهارمه ،  (1) دیروخب ! نآ  زا  ادخ  مان  هب  دومرف : ترـضح 
زا ار  ناشیادـخ  دـندوب و  نامداش  ناـشیالوم  ندوب  قح  رب  هب  یگمه  معط ! شوخ  يّوقم و  نیریـش و  دـندوب ؛ هدروخن  نآ  دـننام  ییاـمرخ 

همین رد  دوبن و  هاگآ  مالسلا  هیلع  ماما  تلزنم  ماقم و  هب  هک  دوب  یبارعا  يدرم  عمج ، نایم  رد  دنتفگیم . ساپـس  یبرقم  ماما  نینچ  نتـشاد 
 ... تفرگ ارف  ار  همه  شهوکن  اب  هارمه  یتوکس  تسا »! رحس  نیا  : » تفگ گنردیب  دوب ؛ هدش  قحلم  نانآ  هب  هار 

ار ام  ياعد  ادخ  مینکیم و  اعد  میتسه ؛ ناربمایپ  ثراو  ام  وگم ؛ ار  نخس  نیا  یبارعا ! يا  تفگ : ار  شخساپ  شمارآ  لامک  رد  ترـضح 
 ...! تسین يربخ  وداج  رحس و  زا  تسوا و  تردق  دی  رد  تسه  هچ  ره  دنکیم ؛ باجتسم 

ةاجنلا ۀلیسو  - 1
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مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  مهن  موصعم 

هراشا

. تسا مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  مشش ، ياوشیپ  شردپ  هدیمح و  مان  هب  تلیضفاب  ییوناب  شردام  مظاک ، شبقل  یسوم ، شمان 
تداهش هب  ق  ای 186 ه . لاس 183  رد  دوشگ و  ناهج  هب  مشچ  هنیدم ، فارطا  ياهاتسور  زا  ءاوبا »  » نیمزرس رد  ق ، لاس 128 ه . رد  ناشیا 

. دیسر
: دیوگیم متفه  ماما  تدالو  هوحن  زا  یتیاور  رد  ریصبوبا 

. میدمآ دورف  ءاوبا  رد  مدوب ، هارمه  ترضح  نآ  اب  نم  دش  هداز  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  مالسلا ، هیلع  هَّللادبعوبا  دنزرف  هک  یلاس  رد 
« هدیمح  » کیپ میدوب  ندروخ  لوغشم  ام  هک  لاح  نامه  رد  وکین ؛ دوب و  رایسب  داهن ، تشاچ  شباحـصا  ام و  يارب  مالـسلا  هیلع  هَّللادبعوبا 

تهاگآ رما  نیا  زا  هک  يدومرف  ارم  دوخ  وت  تسا و  هدش  رهاظ  نم  رد  لمح  عضو  رثا  دـیوگیم : هدـیمح  تفگ  دـمآ و  ترـضح  نآ  دزن 
. تسین رگید  نادنزرف  نوچمه  دنزرف  نیا  هک  منک 

ياهنیتسآ هک  یلاح  رد  تشگرب  ام  دزن  هب  هک  دییاپن  يرید  تساخرب و  لاحشوخ  نامداش و  مالسلا  هیلع  هَّللادبعوبا  سپ 
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: میتفگ ام  تشاد . بل  رب  يدنخبل  دوب و  هدز  الاب  ار  دوخ 

. دنادرگ نشور  ار  تاهدید  نادنخ و  ار  تبل  هراومه  دنوادخ 
؟ تسا هنوگچ  هدیمح  لاح 

. مدوب رتاناد  نادب  يو  زا  نم  هک  هداد  نم  هب  يربخ  وا  هرابرد  هدیمح  تسوا و  قولخم  نیرتهب  هک  دیشخب  نم  هب  يرسپ  دنوادخ  دومرف :
؟ داد يربخ  هچ  امش  هب  وا  هرابرد  هدیمح  موش ، تیادف  متفگ :

. تفرگ نامسآ  هب  ور  ار  شرس  داهن و  نیمز  رب  ار  شناتسد  دمآ  ایند  هب  دازون  نوچ  هک  داد  ربخ  هدیمح  دومرف :
مطالتم رصع  رخاوا  رد  دازون  نیا   (1) تسوا ...  زا  سپ  ماما  تمالع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمالع  نیا  هک  متفگ  ودب  زین  نم 

نآ رمع  نارود  دـندمآ . راک  رـس  رب  سابعینب  مان  هب  دـیدج  ياهلـسلس  دـندش و  دوبان  هیماینب  هک  دوب  هلاـس  راـهچ  دـمآ ، اـیند  هب  ناـیوما 
ياهيراتفردـب اهمتـس و  زا  ناشیا  دوب و  نامزمه  دیـشرلا  نوراه  یـسابع و  يدـهم  يداه و  یقناود ، روصنم  حاّفـس ، تفالخ  اب  ترـضح 

هب ربمایپ ، نادناخ  رب  افلخ  ياهراشف  اهيریگتخـس و  وا ، زا  سپ  هچ  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  شردـپ  نامز  رد  هچ  دوبن . ناما  رد  نانآ 
ماگنه دیسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  مشـش  ماما  هکنآ  ات  تشاد ، همادا  مالـسلا  امهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  ینعی  نانآ  گرزب  هژیو 

ار يربهر  تماما و  تلاسر  هک  دوب  هلاس  مالسلا 20  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ردپ ، تداهش 
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كدـنا هچرگ  روصنم ، گرم  زا  سپ  دوب . هجاوـم  روـصنم  نوـچمه  یتوغاـط  ِراـب  ناـقفخ  تموـکح  اـب  یگلاـس  اـت 30  تفرگ ، هدـهعرب 

هفیلخ نارومأم  دوب و  افلخ  يوس  زا  ینمشد  تداسح و  دیدش و  تبقارم  تحت  نانچمه  ماما  دوخ  یلو  دمآ  شیپ  یلع  لآ  يارب  یشیاشگ 
« یسابع يدهم   » نامز رد  دندوب  نارگن  مالسلا  هیلع  ماما  تیبوبحم  یعامتجا و  ذوفن  تیعقوم و  زا  نوچ  دندوب و  ترضح  نآ  راتفر  بقارم 

تسشن تفالخ  تخت  هب  ردپ  گرم  زا  سپ  هفیلخ ،- رـسپ  یـسابع - يداه  دعب  یتدم  دنتخاس . سوبحم  دندروآ و  دادغب  هب  هنیدم  زا  ار  وا 
رب رفن  هارمه 300  هب  یلع  نب  نیـسح  مان  هب  هنیدم  نایولع  زا  یکی  هک  دوب  نارود  نیمه  رد  درک . رتشیب  ار  تلاسر  نادناخ  اب  يراتفردـب  و 
ور نیا  زا  دیـسر . تداهـش  هب  دـش و  ریگرد  هفیلخ  نایهاپـس  اب  هنیدـم - فارطا  رد  ّخَـف - مان  هب  یّلحم  رد  درک و  مایق  یـسابع  يداه  ّدـض 

. تشگ فورعم  ّخف  دیهش  هب  یلع ، نب  نیسح 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  هک  ار  وا  تضهن  دش و  نیگمغ  تّدش  هب  شنارای  وا و  تداهش  ربخ  ندینش  زا  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

. دوتس دوب 
مه دشاب ، هتشاد  هدهعرب  یبوخ  هب  ار  یلع  لآ  ربمایپ و  نادنزرف  یتسرپرس  مه  ات  دیشوکیم  تخس  طیارش  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 

. دنک هلباقم  نافرحنم  اهتعدب و  يرکف و  تافارحنا  اب  مه  دنک و  جیورت  ار  نید  فراعم  نآرق و  مالـسا و  یهلا ، موصعم  تجح  ناونع  هب 
تموکح لباقم  رد  ماما 
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ترضح نآ  دهدن . نایعیش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  رازآ  يارب  ناملاظ  تسد  هب  ياهناهب  ات  دومنیم ، لمع  هدیجنـس  رایـسب 

وا مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  تسا  لاّمج  ناوفص  نآ ، هنومن  درکیم ، یهن  تفالخ  هاگتـسد  اب  يراکمه  زا  ار  دوخ  نارای  یناهنپ  روط  هب 
ماما هب  تبـسن  شاهنیک  دـش و  هاگآ  ارجاـم  زا  مه  نوراـه  درک . عنم  جـح  رفـس  يارب  یتح  دیـشرلا ، نوراـه  هب  شنارتش  نداد  هیارک  زا  ار 
هنیدم رد  ار  ماما  وا  روتسد  هب  درک . يرپس  دیشرلانوراه  تموکح  هرود  رد  ار  اهزور  نیرتدب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  تشگ . هدوزفا 

نایسابع تختیاپ  دادغب  هب  ار  ترـضح  سپـس  دوش . هتـسسگ  ناشیا  اب  نایعیـش  طابترا  ات  دوب  ینادنز  لاس  کی  هدرب ، هرـصب  هب  ریگتـسد و 
. دندرب

رد اـهلاس  ترـضح  نآ  دـندرک . لـقتنم  کـهاش  نب  يدنِـس  ِفوخم  ِنادـنز  هب  ار  وا  هاـگنآ  دوـب و  ینادـنز  ییحی  نب  لـضف  دزن  يدـنچ 
تفه زا  ریجنز ، لغ و  رد  دادغب و  ياهلاچهایس  رد  ار  ترضح  نآ  ّتیـسوبحم  نارود  درب ، رـس  هب  طیارـش  نیرتدب  رد  دادغب ، ياهنادنز 

. دناهدرک رکذ  لاس  هدراهچ  ات  لاس 
. دوب شیاهاپ  اهتسد و  هب  ریجنز  لغ و  هک  یلاح  رد  دش  دیهش  مومسم و  نادنز  رد  دیشرلا  نوراه  روتسد  هب  ترضح  نآ  ماجنارس 

رامـش هب  راگدرورپ  ربنامرف  نیرتگرزب  ادخ و  هدنب  نیرتدـباع  شیوخ  هنامز  رد  دوب و  نآرق  اب  مزالم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما 
دییأت هب  ناناملسم  مامت  فرط  زا  هک  دوب  یتامارک  تازجعم و  بحاص  ترضح  نآ  دمآیم .
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نآ هب  رتشیب  ناسنا  دبای ، مسجت  یصخش  رد  تلیضف  نیا  رگا  هدش و  هداهن  انب  یتسود  تلیـضف  رب  ناسنا  تشرـس  ًالوصا   (1) تسا . هدیسر 
ره هب  دشوکیم  صخش  درادیماو و  تلیضف  بحاص  صخش  زا  يوریپ  هب  ار  يو  درف ، تاذ  رد  یکین  ریخ و  ياههزیگنا  دزرویم و  قشع 
رد وا  ياهتاجانم  هناقشاع و  ياهتدابع  دوب ، ینتـشاد  تسود  الاو و  رایـسب  ماما  قالخا  راتفر و  دوش . تلیـضف  بحاص  درف  هیبش  يوحن 
ور نیا  زا  دوب ، روبـص  میلح و  دوب ، يراوگرزب  تشذگ و  وفع و  لها  هشیپ و  تدابع  اسراپ و  رایـسب  تسا ، فورعم  نادنز  نورد  نوریب و 

. دناهداد مظاک  بقل  وا  هب 
تواخـس و رد  دادیم . رارق  شیوخ  يالاو  قالخا  هدنمرـش  ار  وا  هک  دوب  تشذـگاب  رابدرب و  نانچ  نانادان ، نیهوت  یخاتـسگ و  لباقم  رد 
دناسریم و نادنمتـسم  هب  امرخ  نان و  لوپ و  سانـشان  روط  هب  اهبش  بلغا  دوخ  داز  كاپ  ناکاین  دننام  هب  دوب ، ریظن  مک  مه  یگدنـشخب 

نآرق نیشنلد  نیزح و  ییادص  اب  تشاد و  سنا  رایـسب  نآرق  توالت  هب  ترـضح  نآ  دنتخانـشیمن . ار  وا  نامورحم  هک  دوب  یلاح  رد  نیا 
. دناوخیم

، مالک دـیاقع و  هقف ، ياـههنیمز  رد  وا  بتکم  ناـگتفای  تیبرت  دـندرب . اـههرهب  يو  مولع  نمرخ  زا  وا  زا  سپ  شراوگرزب ، ردـپ  نادرگاـش 
. دنتفرگیم یشیپ  نارگید  رب  یملع  تارظانم  رد  دندوب و  رایسب  ثیدح  ریسفت و  قالخا و 
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، رمع نب  لّضفم  نیطقی ، نب  یلع  یسیع ، نب  داّمح  ییحی ، نب  ناوفص  نارهم ، نبا  ناوفـص  ریمُع ، یبا  نب  دمحم  ناوتیم  وا  نارای  هلمج  زا 

نیا زا  یـضعب  درب . مان  ار  قاط  نمؤم  راّمع و  نب  قاحـسا  نامحرلادـبع ، نب  سنوی  مکح ، نب  ماـشه  داـّلخ ، نب  رّمعم  یلجب ، نامحرلادـبع 
. دندوب هدش  یسابع  هاگتسد  دراو  نایعیش  رب  تموکح  راشف  شهاک  يارب  ماما ، روتسد  هب  هنایفخم ، دارفا ،

ار نانآ  دیـشوکیم  مالـسلا  هیلع  ماما  هّیـسووان و  هیحطف و  هیلیعامـسا ، ياههقرف  لثم  دـمآ ، دـیدپ  هعیـش  رد  یتاباعـشنا  ترـضح  نامز  رد 
. دوب يرفعج  گرزب  هاگـشناد  ياناد  هدنهد  همادا  یعقاو و  رادـساپ  وا  هک  یتسار  هب  دراد . زاب  اهنآ  هب  شیارگ  زا  ار  مدرم  دـنک و  تیادـه 
رد يو  دوب ، وا  لامک  لضف و  ياراد  ردپ و  ياهشناد  مولع و  ثراو  مظاک  یسوم  : » دسیونیم تنس  لها  نادنمشناد  زا  یمثیه  رجح  نبا 

سک چـیه  وا  نامز  رد  تفای و  بقل  مظاک  داد  ناشن  دوخ  زا  نادان ، دارفا  اب  راتفر  رد  هک  ياهداـعلا  قوف  يراـبدرب  تشذـگ و  وفع و  وترپ 
نـسحلاوبا هناخ  هب  دنیوگیم ، هک  يروط  هب  دوب ، اسراپ  دـهاز و  رایـسب   (1) دیـسریمن ». وا  هیاپ  هب  شـشخب  شناد و  یهلا و  فراـعم  رد 

. نآرق کی  هتخیوآ و  يریـشمش  امرخ و  تخرد  ياهگرب  زا  یجوسنم  رگم  دوبن  يزیچ  شاهناـخ  رد  دوب ، هداتـسیا  زاـمن  هب  وا  میتفریم ،
هب هدایپ  وا  هاگرد  هب  تدابع  دنوادخ و  يارب  عضاوت  ینتورف و  تدش  زا  ترضح  نآ 

ص 203 هقرحملا ، قعاوص  - 1
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157 ص :
محر هلص  نامدرم  رگید  زا  رتشیب  دشیم ، رت  کشا  زا  شنساحم  هک  اجنآ  ات  تسیرگیم  رایـسب  ادخ  سرت  زا  تفریم ، ادخ  هناخ  ترایز 

زا یکی  دوـب  هتخوـمآ  ترـضح  نآ  هب  ار  اـهشزرا  نیرتـالاو  میرک  نآرق  دادیم . رارق  دـقفت  دروـم  ار  هنیدـم  يارقف  دروآیم و  ياـج  هب 
هلیسو نیدب  ات  دوب  نآ  حالصا  راگدرورپ و  مشخ  زا  نآ  تاجن  هیکزت و  يارب  ریگیپ  شالت  سفن و  زا  تبقارم  اهشزرا  نیا  نیرتهتسجرب 
بّرقت دـنوادخ  هب  مدرم  هـب  ناـسحا  اـب  دوـب و  مدرم  هاوـخ  ریخ  وا  دـنک ، لیدـبت  دـنوادخ  يدونـشخ  تـبحم و  يارب  یهاـگیاج  هـب  ار  نآ 
تـسود دوخ  اـب  ار  ناـنآ  هجیتـن  رد  درکیم و  دروخرب  شناـفلاخم  نانمـشد و  اـب  شیوخ  يراوـگرزب  مرک و  اـب  ترـضح  نآ  تسجیم .

: دومرف نآ  رد  تشون و  نوراـه  هب  ياهماـن  وا  دوب ، نانمـشد  ییاـمنهار  داـشرا و  یپ  رد  زین  نادـنز  نورد  زا  یتـح  ترـضح  نآ  درکیم .
رفن ود  ام  ياهزور  مامت  هکنآ  ات  ددرگیم ، يرپس  وت  زا  اضر  یتحار و  زا  يزور  هکنآ  زج  دوشیمن  يرپس  نم  رب  یتخـس  ـالب و  زا  يزور 
اهنت دـشابیمن ، ترـضح  لیاضف  همه  رکذ  يارای  دـنوشیم . دـنمنایز  زور  نآ  رد  لطاب  لـها  تسا و  ریذـپاننایاپ  هک  دـسریم  يزور  هب 

. میزاسیم شنارادتسود  میدقت  هدومن ، نیچلگ  ار  اهتلیضف  زا  یکچوک  هدیزگ 
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158 ص :

ماما یشیدناتبقاع 

هک یـسایس  یعامتجا و  هاگیاج  ماقم و  زا  يریگهرهب  اب  تفریذپ و  ار  نوراه  ترازو  مالـسلا ، هیلع  مظاک  ماما  تقفاوم  اب  نیطقی ، نب  یلع 
. دیدرگ ياهدنزرا  تامدخ  أشنم  تشاد ،

ياهنومن هک  تفای  ییاهر  یعطق  رطخ  زا  مالسلا ، هیلع  مظاک  ماما  ریبدت  اب  راب  نیدنچ  دوب و  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دییأت  دروم  هراومه  وا 
: مینکیم رکذ  ار  نآ  زا 

زا تفبرز ، گنر  یکـشم  زخ  سابل  کی  اهنآ ، نایم  رد  هک  داتـسرف  نیطقی  نب  یلع  يارب  تعلخ  ناونع  هب  سابل  يرادـقم  دیـشّرلانوراه ،
، دوب هدرک  هدامآ  سمخ »  » ناونع هب  نیا  زا  شیپ  هک  یلاوما  هارمه  هب  ار  اهسابل  نآ  نیطقی  نبا  دروخیم . مشچ  هب  اـفلخ  هژیو  ساـبل  عون 

. داتسرف ماما  دزن 
: تشون ياهمان  رد  داتسرف و  سپ  ار  هژیو  سابل  نآ  یلو  تفریذپ ؛ ار  اهسابل  لاوما و  همه  ترضح ،

.« دروخیم تدرد  هب  دیآیم ، شیپ  تیارب  هک  ياهثداح  رد  اریز  هدم ؛ تسد  زا  رادهگن و  ار  سابل  نیا  »
هک نیا  ات  درک  ظفح  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  روتـسد  هب  انب  یلو  دشن ؛ هاگآ  ماما  يوس  زا  سابل  نآ  نداتـسرف  سپ  زار  زا  نیطقی ، نب  یلع 

هب ار  دوخ  صاخ  نارازگتمدخ  زا  یکی  يزور 
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159 ص :
. درک رانکرب  راک  زا  هیبنت و  هفیظو ، ماجنا  رد  یهاتوک  لیلد 

زا تشاد ، یهاگآ  داتسرفیم  ترضح  يارب  وا  هک  ییایاده  لاوما و  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما  اب  نیطقی  نب  یلع  طابترا  زا  هک  صخش  نآ 
. دتسرفیم وا  يارب  ار  دوخ  لاوما  سمخ  لاس  ره  تسا و  رفعج  نب  یسوم  تماما  هب  دقتعم  وا  تفگ : درک و  ییوگدب  نوراه  دزن  يو 

رفعج نب  یسوم  هب  دوب ؛ هداد  هیده  وا  هب  خیرات  نالف  رد  هفیلخ  هک  ار  یصوصخم  سابل  تفگ : دروآ و  هاوگ  ار  اهسابل  ناتـساد  هاگ ، نآ 
. تسا هدیشخب  مالسلا  هیلع 

وا نوخ  دشاب ، تسار  وت  ياعدا  رگا  مروایب و  تسد  هب  دیاب  ار  نایرج  تقیقح  تفگ : دش و  نیگمشخ  تخس  ربخ ، نیا  ندینش  زا  نوراه 
. دیسرپ سابل  نآ  تشونرس  زا  درک و  راضحا  ار  نیطقی  نبا  یلع  گنردیب  هاگنآ  تخیر . مهاوخ  ار 

. تسا ظوفحم  شیاج  نونکا  ماهتشاذگ و  ياهچقب  رد  ار  نآ  هفیلخ ! يا  تفگ : نیطقی  نب  یلع 
! روایب ار  نآ  دوز  ییوگیم ، تسار  رگا  تفگ : نوراه 

ِرد ریگب و  رادقودنص  زا  ار  نآ  دیلک  ورب و  ام  هناخ  قاطا  نالف  هب  تفگ : داتسرف و  ار  دوخ  نارازگتمدخ  زا  یکی  گنردیب  نیطقی ، رـسپ 
. روایب اجنیا  هب  دراد  هک  يرهم  نامه  اب  تسا ، نآ  لخاد  هک  ار  ياهچقب  نک و  زاب  ار  قودنص  نالف  برد  هاگنآ  نک ؛ زاب  ار  قاطا 

نوراه داهن ، نوراه  ربارب  رد  دروآ و  دوب  هدش  رهم  نیا  زا  شیپ  هک  لکش  نامه  هب  ار  سابل  مالغ  هک  دیشکن  یلوط 
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160 ص :
. تسا هداد  هیده  وا  هب  هک  تسا  یسابل  نامه  دید  دندرک ؛ زاب  ار  هچقب  یتقو  دننک ؛ زاب  ار  نآ  رس  دننکشب و  ار  نآ  رهم  داد  روتسد 

: تفگ نیطقی  نب  یلع  هب  تسشن و  ورف  نوراه  مشخ 
وگدب صخش  دنداد و  وا  هب  ياهدنزرا  هزیاج  داد  روتسد  هاگنآ  درک ؛ مهاوخن  رواب  وت  هرابرد  ار  ییوگدب  چیه  نخـس  زگره  نیا ، زا  سپ 

نب یـسوم  هب  ار  سابل  دوب  هدید  دوخ  مشچ  هب  نوچ  دیزرلیم ؛ دوخ  هب  سرت  زا  هک  یلاح  رد  دـمآ ؛ نوراه  رابرد  هب  درم  نآ  تساوخ . ار 
دشابن و ساپسان  ات  دنتفرگ  رظن  رد  وا  يارب  یتخس  تازاجم  نوراه ، روتسد  هب  دوب . وا  مشچ  شیپ  سابل  نامه  کنیا  یلو  هدیشخب ؛ رفعج 

(1) دنکن . ینکش  نادکمن 

ص 218 همهملا ، لوصف  ص 150 ؛ راصبألارون ، - 1
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161 ص :

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  يراوگرزب  تمارک و 

زا یخرب  دادیم . مانـشد  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هـب  درزآیم و  ار  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نـب  یـسوم  هراوـمه  يرمع ،»  » ماـن هـب  يدرم 
زاب راک  نیا  زا  ار  نانآ  تدـش  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  یلو  میرادرب ؛ نایم  زا  ار  وا  ات  دـیهد  هزاـجا  دـنتفگ : وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ناـکیدزن 

. تشادیم
، رهـش نوریب  ياهعرزم  رد  رتشیب  يو  هک  دـندروآ  ربخ  تساجک ! رد  وا  لزنم  ای  راـک  لـحم  دـینیبب  دومرف : شناراـی  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 

. تسا تیلاعف  راک و  مرگرس 
: هک دش  دنلب  درم  دایرف  دـش ! شاهعرزم  دراو  هراوس  تفر و  شاهعرزم  هب  بکرم ، رب  راوس  ترـضح  دوب ، راک  لوغـشم  درم  نآ  هک  يزور 

. درک نخس  زاغآ  وا  اب  ییور ، شوخ  اب  تسشن و  شرانک  رد  دیسر . درم  نآ  هب  ات  تفر  شیپ  نانچمه  ترضح  نکن ! لامیاپ  ار  متعارز 
؟ تسا هدید  تراسخ  ردقچ  تلوصحم  دیسرپ : وا  زا 

! رانید دص  تفگ : درم 
؟ يراد تشادرب  دیما  رادقم  هچ  دومرف :

! منادیمن بیغ  تفگ :
؟ دهدب لوصحم  ردقچ  تتعارز  يراد  عقوت  وت  دومرف : هرابود 
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162 ص :
. رانید تسیود  درک : ضرع 

! تسا یقاب  دوخ  ياج  رب  نانچمه  هک  تاهعرزم  مه  نیا  لوپ و  نیا  دومرف : دیشخب و  وا  هب  رانید  دصیس  ترضح 
دمآ و مالـسلا  هیلع  ماما  يوس  هب  تساخرب و  شیاج  زا  دیآ . دوجو  هب  درم  نورد  رد  یبالقنا  دش  ثعاب  هنامیرک  هنامیمـص و  دروخرب  نیا 

. دندش ادج  مه  زا  هناتسود  راب  نیا  دز و  ترضح  رس  رب  ياهسوب 
دندید ترـضح  ناتـسود  زامن ، ماگنه  هک  ياهنوگ  هب  دش ، رادافو  یتسود  هب  لیدبت  اپرید ، ینمـشد  دوش ، هتخیر  نوخ  ياهرطق  هکنآ  یب 

رد وت  دندیـسرپ : وا  زا  يدـنت  اب  ور ، نیا  زا  تسا . ترـضح  رازآ  یپ  رد  دنتـشادنپ  تسا ، ماـما  ندـمآ  رظتنم  هتـسشن و  دجـسم  رد  درم  نآ 
!؟ یتسه رفعج  نب  یسوم  نمشد  هک  نیا  هن  رگم  ینکیم ؟ هچ  دجسم 

همه رد  هتـسویپ و  اما  تفر ؛ درک و  كرت  ار  دجـسم  نایوگازـسان  درم  نآ  دریگرد و  یلادـج  نانآ  نیب  هرابود  ات  دـش  ثعاب  مالک  يدـنت 
. درکیم اعد  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلاوبا  يارب  لاح ،

دندوب هداد  ار  درم  نآ  لتق  داهنشیپ  هک  یناسک  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دندیـسرپ . ار  ارجام  شنارای  دش ، دجـسم  دراو  مالـسلا  هیلع  ماما  یتقو 
(1) دش . حالصا  كدنا  ياطع  نیمه  اب  وا  راک  هک  دیدید  مداد ؟ ماجنا  نم  هچ  نآ  ای  دیتفگیم  امش  هچ  نآ  دوب ؛ رتهب  مادک  دومرف :

ش 6987 ص 28 ، ج 13 ، دادغب ، خیرات  - 1
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163 ص :
: دنتفگ دوخ  اب  دندش و  مارآ  دندرک و  توکس  ماما  نارای 

اب دـننک و  ناربج  ار  دوخ  هابتـشا  هک  دوب  نانآ  تبون  راب ، نیا  یلو  دـهد ؛ رارق  اجک  ار  شیوخ  تناما  تلاسر و  هک  تسا  رتهاگآ  دـنوادخ 
تخـس و يراک  دنتـسنادیم  دنتـشاد ، درم  زا  هک  یتخانـش  اب  ناـنآ  دـننک . دراو  دوخ  ناتـسود  هگرج  هب  ار  درم  نآ  هراـبود ، یهاوخرذـع 

. دوش هدوسآ  ناشنادجو  ات  تفرگیم  ماجنا  دیاب  راک  نیا  دوب ، هچ  ره  یلو  دنراد ؛ شیپ  رد  راوشد 
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165 ص :

مالسلا هیلع  اضر  ماما  مهد  موصعم 

هراشا

تلیـضف اب  ییوناب  وا  ردام  دوشگ ؛ ناهج  هب  هدید  ق  لاس 148 ه . هدعقیذ  مهدزای  زور  رد  مالسلا ، امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح 
. تفرگ مان  هرهاط »  » مالسلا هیلع  مظاک  ماما  يوس  زا  ترضح ، دلوت  زا  سپ  هک  دوب  مَتُْکت  مان  هب 

تماما و ماقم  رادهدهع  یگلاس ، نس 35  رد  دادغب ، نادـنز  رد  شراوگرزب  ردـپ  تداهـش  زا  سپ  وا  تساضر  شبقل  نسحلاوبا و  وا  هینک 
. دیدرگ تما  يربهر 

مالسلا هیلع  قداص  ترضح  ياهوزرآ  زا  یکی  دش . عقاو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تداهش  زا  دعب  لاس  جنپ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تدالو 
لآ ملاع  دومرفیم  مردـپ  ررکم  دـنیامرفیم : مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  تهج  نیمه  هب  دـنک  تراـیز  ار  شاهون  دـشاب و  هدـنز  هک  دوب  نیا 

ماما مان  تسا . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مانمه  وا  ًامتح  مدرکیم و  كرد  ار  وا  شاک  يا  تسوت و  بلـص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
. دشابیم اضر  يو  فورعم  بقل  تسا و  یلع  متشه 

هدیدنـسپ و هک  نآ  يارب  دراذگ ، مان  اضر  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تسادـخ ، يوس  زا  بقل  نیا  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 
تماما يارب  ار  وا  دندوب و  یضار  وا  زا  مالسلا  مهیلع  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دوب و  نامسآ  رد  ادخ  ياضر  دروم 
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166 ص :
، سومشلا سمش  نیطالـسلا ، ناطلـس  نینمؤملا ، نیع  ةّرق  ّیفو ، یـضر ، لضاف ، رباص ، دننام  يرگید  باقلا  ترـضح  نآ   (1) دندیدنسپ ».

. دراد نآ  دننام  وهآ و  نماض  دمحم ، لآ  ملاع 
رد دوب ، لاسدرخ  ماگنه  نآ  رد  هک  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  مدید  متفر ، مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  رضحم  هب  دیوگیم : رمع  نب  لضفم 

وبشوخ ردقچ  تیادف ! هب  مردام  ردپ و  دنیامرفیم : وا  هب  باطخ  دنابـسچیم و  شاهنیـس  هب  دهنیم و  شاهناش  رب  دسوبیم و  هتفرگ و  لغب 
. تسا راکشآ  نارگید  رب  وت  يرترب  یتسه و  ابیز  و 

زا راشرـس  نم  بلق  دننام  امـش ، زج  سک  چـیه  بلق  هک  هداتفا  مبلق  رب  كدوک  نیا  تبحم  ياهنوگ  هب  موش ، تیادـف  مدرک : ضرع  ماما  هب 
. تسین وا  ّتبحم 

یملع تمدخ  نیرتگرزب  مامه ، ماما  نآ   (2) دشابیم . مردپ  دزن  رد  نم  ماقم  نوچمه  نم ، دزن  كدوک  نیا  ماقم  لّضفم ! يا  دـندومرف :
دندومرف و حیرشت  مدرم  يارب  ار  یناهج  لئاسم  نید و  مولع  تایئزج  تایلک و  دعاسم  طیحم  بسانم و  طیارش  رد  دندومن و  تیرشب  هب  ار 
يداصتقا و یـسایس ، یعامتجا ، داعبا  همه  رد  دوب  هدـشن  سیردـت  ریـسفت و  يوسوم  ات  يولع  بتکم  زا  هک  ار  یثیداـحا  راـبخا و  تاـیآ و 
تردق و نیمه  دندومن و  يراذگهیاپ  ینید  شنیب  لوصا  یملع و  تدحو  يور  ار  یمالسا  تدحو  ساسا  نینچمه  دندرک . نایب  یگنهرف 

تیبوبحم یملع و  ذوفن 

ص 20 ج 1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 1

ص 60 نامه ، - 2
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. دیدرگ ناشیدنادب  تیاعس  بجوم  ناشیا ،

دجسم رد  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  : » دسیونیم ترضح  یملع  ماقم  هرابرد  يروباشین  مکاح  مان  هب  تنس  لها  ياملع  زا  یکی 
نارسپ هب  شراوگرزب  ردپ   (1) دادیم ». اوتف  تسـشنیم و  اوتف  دنـسم  رد  یگلاس  دـنچ  تسیب و  نس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

تحص دروم  رد  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ملاع  مالـسلا ، هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  امـش  ردارب  نیا  : » دندومرفیم دوخ  رگید 
وا زا  هک  یـسک  دوـمرفیم : نینچمه   (2) دـینک . تیاعر  دـیریگارف و  دـیوگیم ، امـش  هب  وا  ار  هچنآ  دیـسرپب  وا  زا  دوخ  ياـهشور  نید و 

لامک اب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما   (3) دوریم ». رفک  هار  هب  دـنک  ینامرفان  وا  زا  هک  یـسک  دـیامیپیم و  تیادـه  دـشر و  ِهار  دـنک  يوریپ 
نوراه یسابع و  يداه  یسابع و  يدهم  یقیناود ، روصنم  ینعی  رصاعم  ياهتوغاط  ربارب  رد  صخـشم و  ار  دوخ  یـسایس  عضوم  تیعطاق 

ردپ راوتسا  هناوتـشپ  رایتسد و  دندرکیم و  عافد  ردپ  ِنامرآ  زا  ردپ ، رانک  رد  تدم ، نیا  مامت  رد  متـشه  ماما  دندومن . یگداتـسیا  دیـشرلا 
ترضح دندش ، ینادنز  ریگتسد و  نوراه  روتـسد  هب  ق  لاس 179 ه . رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  یماگنه  دندوب . یـسایس  ثداوح  رد 

ظفح عّیـشت و  هقف  گنهرف و  ینابهگن  رد  ياهدنزرا  رایـسب  شقن  دنتخادرپیم و  روما  یگدیـسر  هب  ردپ  ياج  هب  دـندوب و  هنیدـم  رد  اضر 
. دنتشاد هعیش  لّکشت  ردپ و  نادرگاش 

نآ لاس  هد  هک  دوب  لاس  تسیب  ترضح  نآ  تماما  تدم 

ص 40 ج 1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 1

ص 14 ج 2 ، هعیشلا ، نایعا  - 2

ص 32 مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 3
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. دوب نومأملا  هَّللادبع  تفالخ  اب  رصاعم  زین  رخآ  لاس  جنپ  و  نیما » دمحم   » تفالخ اب  رصاعم  لاس  جنپ  دیشرلا ، نوراه  تفالخ  اب  رصاعم 
همه رد  مدرم  داد ، رارق  عاعشلا  تحت  ار  زاجح  یعامتجا  یـسایس و  ياهتیـصخش  املع و  همه  هنیدم ، رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تیعقوم 

ترـضح دـیباتیم و  اهبلق  رب  يدیـشروخ  نوچ  ناشیا  دوجو  رون  دنتـسنادیم و  دوخ  هاگهانپ  عجرم و  ار  ناشیا  يونعم ، يداـم و  نوئش 
هب نومأم  تساوخرد  هب  انب  ار  دوخ  تماما  زا  رخآ  لاس  هس  تسیز و  هنیدم  رد  یمارکا  لالجا و  نینچ  اب  ار  شتماما  نارود  زا  لاس  هدـفه 

. دنتفر ناسارخ 
. دندرکن دییأت  ار  نوراه  تموکح  زگره  دوب و  ناشراوگرزب  ردپ  عضوم  دننام  نوراه ، ربارب  رد  مالسلا  هیلع  ماما  يریگعضوم 

یبسانم تصرف  ماما و  یبسن  يدازآ  مایا  دـندش ، یلخاد  ياهگنج  ریگرد  ردارب  ود  هک  نومأم  نیما و  تفالخ  لصاف  دـح  رد  نآ  زا  سپ 
روما هب  یگدیـسر  نادرگاش و  تیبرت  تهج  رد  ار  هدافتـسا  لاـمک  يدازآ  نیا  زا  ماـما  دوب . ترـضح  نآ  یگنهرف  یملع و  تیلاـعف  يارب 

يراگدنام ياهمدق  دندومن و  ناناملسم  ریغ  اب  هثحابم  هرظانم و  تّوبن و  نادناخ  ثیداحا  لیمکت  بیذهت و  عّیشت و  لوصا  نییبت  نایعیش و 
یهاگآ رگید  مولع  هقف و  زا  دوب و  رتراکم  رتاناد و  همه  زا  یسابع  يافلخ  نایم  رد  نومأم  دنتشادرب . عیـشت  شرتسگ  میکحت و  قیمعت ، رد 

یلع نانمؤمریما  ندوب  رتهتسیاش  زا  اًلثم  دزاس ، دنمهقالع  دوخ  هب  ار  ماما  نارادفرط  نایعیش و  اهراک ، زا  یخرب  اب  دیشوکیم  نومأم  تشاد ،
ینیشناج يارب  مالسلا  هیلع 
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بصغ مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  زا  هک  ار  كدف  درک و  یمـسر  ار  هیواعم  هب  نعل  مانـشد و  تفگیم و  نخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
یـسابع يافلخ  رگید  زا  روجف  قسف و  رد  دـنچ  ره  دادیم  ناشن  هقالع  فاطعنا و  رهاظ  رد  ناـیولع  اـب  دـنادرگزاب و  ناـیولع  هب  دوب  هدـش 

یکیتکات نتفرگ  شیپ  رد  اب  وا  دشیم ، بوسحم  نومأم  تموکح  يارب  يدـج  يدـیدهت  نایولع  شروش  هک  اجنآ  زا  تشادـن . مک  يزیچ 
نیرتهب دـنک . تیبثت  ار  دوخ  تموکح  نازرل  ياههیاپ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  يدـهعتیالو  اـی  تفـالخ  يراذـگاو  حرط  اـب  داـتفا  رکف  هب 

، دوبیم قداص  دوخ  رادرک  راتفگ و  رد  نومأم  رگا  هک  ارچ  دوب ، مالـسلا  هیلع  ماما  يوس  زا  داهنـشیپ  نتفریذپن  نومأم  ریوزت  رکم و  دـهاش 
تـسا نیا  راک  نیا  زا  وت  دصق  دندومرف : نومأم  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دنتفریمن . هرفط  دندوب ، ماقم  نآ  هتـسیاش  قح  هب  هک  ماما  زگره 

عمط هب  هنوـگچ  هک  دـینیبیمن  اـیآ  هدرکن ، لاـبقا  وا  رب  هک  تساـیند  نیا  تسین . نادرگ  يور  اـیند  زا  یـسوم  نب  یلع  دـنیوگب ، مدرم  هـک 
راضحا ناسارخ  رد  ورم  هب  هنیدـم  زا  نومأم  طسوت  رابجا  هب  یلیمیب و  اب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما   (1) تسا . هتفریذپ  ار  يدـهعیلو  تفالخ ،

دندوب شترضح  دنمهقالع  هک  نایعیش  تشذگیم ، روباشین  ير و  مق ، كارا ، زاوها ، رهشمرخ ، هرصب ، ياهرهش  زا  هک  ریسم  لوط  رد  دش .
اهناسنا یشخب  تاجن  طرش  هک  تساضر  ترضح  رفس  يایاده  زا  یکی  بهذلاۀلسلس  ثیدح  دنتفرگیم ، هرهب  دنتفاتشیم و  لابقتـسا  هب 

هب داقتعا  يرادم و  دیحوت  ار 

ص 129 ج 49 ، راونالاراحب ، - 1
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هیلع اضر  ترضح  رفـس  ترـضح ، هب  يدهعتیالو  يراذگاو  رد  نومأم  دیلپ  تین  زا  هتـشذگ  دناهتـسناد . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تماما 

قوقح زا  عافد  لطاب و  لاطبا  قح و  قاقحا  عیـشت و  میکحت  شرتسگ و  يارب  یعامتجا  یـسایس و  یگنهرف ، تهج  زا  ناـسارخ  هب  مالـسلا 
، دش هدید  ترضح  نآ  زا  ناسارخ  دوخ  رد  ناسارخ و  ات  هنیدم  هار  ریـسم  رد  هک  مه  یتازجعم  ثداوح و  تشاد . ییازـس  هب  شقن  نایعیش 
ار نافلاخم  نانمشد و  سکع  هب  درب و  الاب  رایسب  مدرم  رظن  رد  ار  تلاسر  نادناخ  تیعقوم  دومن ، ربارب  دنچ  ار  ترضح  نآ  یمدرم  هاگیاپ 
ار یـسک  هن  دنرامگ و  یماقم  هب  ار  یـسک  هن  زگره  : » دندومرف دـندش و  لئاق  یطورـش  يدـهعیلو  ماقم  نتفریذـپ  يارب  ماما  تخاس . اوسر 

« دنشاب تموکح  رما  رد  رواشم  رود  زا  دنزاس و  نوگرگد  ار  دوجوم  عضو  زا  يزیچ  هن  ضقن و  ار  یتنس  مسر و  هن  دننک و  لزع 
ادـخ و تجح  ار  ماـما  نومأـم  رگا  یتـسار  هب  تسا . نومأـم  ياـههشقن  يزاـسیثنخ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  عضاوم  هدـنهد  ناـشن  همه  نیا 

ضیوفت ناـشیا  هب  ار  تفـالخ  ارچ  دوب  لـیمحت  رب  رارق  رگا  دـنک و  لـیمحت  يو  هب  ار  دوخ  رظن  تساوخیم  ارچ  تسنادیم  درف  نیرتاـناد 
ربارب رد  گرزب  يرکف  تازراـبم  راـکیپ  هدـننیرفآ  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  دوـبن . هدیـشوپ  یـسک  رب  ماـما  ییاـسراپ  ییاـناد و  هـتبلا  درکن !

تـسکش يارب  نومأم  تادیهمت  اب  هک  یفلتخم  تارظانم  رد  دـندوب . مالـسا  رد  يرکف  ياهفارحنا  ندرک  نشور  يارب  یـسابع  تامجاهت 
، تسا هدش  لقن  وا  زا  هعیش  بتک  رد  يرایسب  ثیداحا  دوب ، رایـسب  وا  شناد  ملع و  دندوب . دنلبرـس  زوریپ و  هراومه  دشیم ، ایهم  ترـضح 

باتک
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. درادرب رد  ار  ترضح  نآ  نانخس  زا  ياهعومجم  قودص ، خیش  تافیلأت  زا  اضرلا » رابخا  نویع  »

. دندوب رادروخرب  یقالخا  يالاو  تافص  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
، دادیمن هیکت  درکیمن ، زارد  ار  دوخ  ياپ  نانیـشنمه  شیپ  دومنیمن . یهاتوک  ناجاتحم  زاین  ندروآرب  زا  درکیمن ، عطق  ار  یـسک  مالک 

یتح نامالغ  همه  درتسگیم و  ار  شاهرفـس  دوب ، مّسبت  شاهدنخ  دیدنخیمن ، دنلب  يادـص  اب  تفگیمن . ازـسان  ناراکتمدـخ  نامالغ و  هب 
. دیناشنیم هرفس  رس  رب  مه  ار  هناخ  ِزادرپراک  نابرد و 

رد یناهنپ  تاقدـص  ریخ و  ياهراک  تفرگیم ، دایز  هزور  درکیم ، تدابع  دوب و  رادـیب  رحـس  ات  اـهتقو  رتشیب  دـیباوخیم ، مک  اـهبش 
. دادیم ماجنا  کیرات  ياهبش 

. تسارآیم ار  دوخ  مدرم  روضح  رد  اّما  دوب ، نشخ  هداس و  وا  ششوپ  تشاد و  نآرق  هب  سنا 
ارقف هب  هک  دوـمرفیم  داـهنیم و  فرظ  رد  تشادیم و  رب  هرفـس  ياهاذـغ  نیرتـهب  زا  دـنروایب و  یفرظ  اـت  تفگیم  اذـغ  ماـگنه  اـهبش 

هدنمرـش دوش و  ظفح  وا  يوربآ  ات  دیـشوکیم  دـنمزاین ، لئاس و  هب  کـمک  ماـگنه  دیـشکیمن ، راـک  شیوخ  ناـمهم  زا  زگره  دـنناسرب .
دـهز و دـندومرفیم ، شرافـس  محر  هلـص  هب  دنتـشاد . یلمع  يرکف و  فارحنا  زا  نایعیـش  یناـبهگن  هـب  ياهژیو  تیاـنع  ترـضح  ددرگن .

كاپ تاذ  اب  موصعم  صلخم و  هدـنب  نآ  هناقـشاع  گنتاگنت و  طابترا  زا  ناشن  ماما ، ینالوط  ياههدجـس  تاجانم و  زاین ، زار و  تداـبع ،
. دراد یهلا 

: دنیوگیم دندادیم ، ناشن  شنکاو  فارسا  هب  تبسن 
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مالـسلا هیلع  اضر  ماما  دنتخادنایم ، رود  ار  نآ  هدرکن ، مامت  ار  اههویم  همه  زونه  یلو  دـندروخیم ، هویم  ناراکتمدـخ  زا  ياهدـع  يزور 

ار نآ  دنراد ، زاین  هک  دنتسه  يدارفا  دیرادن ، جایتحا  امـش  رگا  هَّللا  ناحبـس  : » دندومرف یتحاران  يور  زا  دندید  ار  اهنآ  فارـسا  هک  یتقو 
هب تبـسن  رتقالخا و  شوخ  اـیند  رد  هک  تسا  رتکـیدزن  نم  هب  یـسک  تماـیق  رد  : » دـندومرفیم ترـضح   (1) دیناروخب ». نادـنمزاین  هب 

«. دشاب رتراکوکین  دوخ  هداوناخ 
دنتسنادیم و لقع  فصن  ار  مدرم  اب  ندرک  تبحم   (2) دشابیم ». يو  ینادان  شنمـشد  وا و  لقع  یناسنا  ره  تسود  : » دومرفیم نینچمه 

ناردارب اب  ندوب و  ادـخ  دای  هب  لاـح  همه  رد  دـشاب ، دوخ  هیلع  هچرگا  ییوگ  قح  فاـصنا و  دندرمـشیم : زیچ  هس  ار  اـهراک  نیرتتخس 
(3) دوشیم ». هتخانـش  دـیوگب  نخـس  نوچ  تسا و  ناـهنپ  شناـبز  ریز  درم  : » دومرفیم هکنیا  رگید  ندرک و  تاـساوم  لاوـما  رد  یناـمیا 

. مینکیم افتکا  هنومن  ود  رکذ  هب  راصتخا  باب  زا  تسین ، باتک  کی  نمض  رد  نایب  لباق  تسا و  دایز  رایسب  ترضح  لیاضف 

ص 297 ج 6 ، یفاک ، عورف  - 1

ص 124 ج 3 ، همغلا ، فشک  - 2

290 صص 285 - مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  دنسم  - 3
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دیواج هشیمه  راگدای 

. مدوب مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هارمه  نم  دیوگیم : مالسلا - هیلع  اضر  ماما  کیدزن  نارای  زا  يوره - تلصابا 
«، ثرحلا نب  دـمحا  «، » عفار نب  دـمحم   » دوب و راوس  گنر  يرتسکاـخ  يرتسا  رب  دوش ، جراـخ  روباـشین  رهـش  زا  تساوخیم  هک  یماـگنه 
هب ار  وت  دـنتفگ : دـنتفرگ و  ار  رتسا  نانع  دـندرک ، عاـمتجا  ماـما  درگ  نادنمـشناد ، زا  یهورگ  و  هیوهار » نب  قاحـسا   » و ییحی » نب  ییحی  »

! وگب یشاب  هدینش  تردپ  زا  تدوخ  هک  یثیدح  ام  يارب  هک  میهدیم  دنگوس  تکاپ  ناردپ  تمرح 
رفعج شردپ  هک  تفگ  میارب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ادخ  هتسیاش  هدنب  مردپ ، دومرف : دروآ و  نوریب  لمحم  زا  رس  مالـسلا  هیلع  ماما 

شردپ زا  مالسلا  هیلع  نیدباعلادیس  نیسحلا  نب  یلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  یلع  نب  دمحم  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  دمحم  نب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دومرف : هک  درک  لقن  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تشهب  ناـناوج  رورس 

: تسا هدومرف  لاعتم  يادخ  هک  دروآ  ربخ  لیئربج ، ادخ  هتشرف  دومرفیم : هک  مدینش 
ییادخ هک  دهد  یهاوگ  صالخا  اب  هک  یسک  دیتسرپب ! ارم  تسین ؛ نم  زج  ییادخ  هک  اتکی  يادخ  منم  »
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(1) دوب ». دهاوخ  نمیا  نم  باذع  زا  دیآرد ، نم  هعلق  هب  هک  یسک  هدمآرد و  نم  هعلق  رد  تسین ، هَّللا  زج 

: دیوگیم تشاد ، روضح  عمج  نآ  رد  دوخ  هک  هیوهار  نب  قاحسا  دراد ؛ ياهلابند  تیاور  نیا  هک  دنرواب  نیا  رب  نایعیـش  زا  یهورگ  هتبلا 
: دندومرف هاگ  نآ  دندومیپ و  هار  دوخ  بکرم  اب  یکدنا  الاب ، بلاطم  نایب  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما 

؛» اهِطوُرُش ْنِم  اَنَأ  َو  اهِطورُِشب  »
نآ هلمج  زا  همئا  تماـما  تیـالو و  شریذـپ  دراد و  یطیارـش  دوش  یم  یهلا  باذـع  زا  ینمیا  بجوـم  هک  ادـخ  یگناـگی  هب  ناـمیا  ینعی 
نیا لصا  هک  دـنامن  هتفگان   (2) دـندوب . مالـسلا  هیلع  ماما  تاملک  نتـشون  هدامآ  نادملق ، رازه  راهچ  تسیب و  لاح  نیا  رد  تسا ؛ طـیارش 

: دسیونیم هّمغلافشک  هدنسیون  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ هدمآ  ّتنس  لها  هعیش و  ياهباتک  رد  نوگانوگ ، ياههویش  هب  تیاور ،
هب دـندوب ، توبن  ثیداحا  ظفاح  اوشیپ و  ود  هک  یـسوط  ملـسا  نبا  دـمحم  هعرزوبا و  دـندش ، روباشین  دراو  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  نوچ 

یمارگ ناگتشذگ  هزیکاپ و  ناردپ  قح  هب  توبن ! هصالخ  يا  كاپ و  هلالس  يا  ماما ، يا  دندرک : ضرع  هدش و  بایفرش  ترضح  رـضحم 
. مینک دای  ار  وت  ثیدح ، نآ  اب  ام  هک  نک  تیاور  ام  يارب  دوخ  ناردپ  زا  یثیدح  امنب و  ام  هب  ار  كرابم  هرهچ  دوخ ،

دوخ كرابم  تعلط  هب  ار  ناناملسم  نامشچ  دنتشادرب و  ار  رهم  نابیاس  دنتشاد ، هگن  ار  دوخ  رتسا  ترضح ،

ص 205 هقرحملا ، قعاوص  - 1

ص 127 ج 49 ، راونألاراحب ، - 2
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ارف شوگ  مدرم ! يا  دندیشک : دایرف  نایضاق  نایاوشیپ و  دنتسیرگیم ، یهورگ  دندزیم ، دایرف  یخرب  دندوب ، هداتسیا  مدرم  دندرک . نشور 

ار ثیدح  نیا  دنداد و  ارف  شوگ  روباشین  مدرم  هاگ  نآ  دینکن . تیذا  شترتع  هرابرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیریگب و  دای  دیهد و 
: دندینش مالسلا  هیلع  ماما  زا 

(1) یباذع ؛ ْنِم  َنِما  ینْصِح  َلَخَد  ْنَم  ینْصِح و  َلَخَد  اهلاق  نَمَف  ینْصِح  هَّللا  ّالا  هلا  ُۀملک ال  »
باذع زا  دش ، نم  هعلق  لخاد  سک  ره  دوشیم و  دراو  نم  ژد  رد  دیوگب ، ار  نآ  یسک  رگا  تسا ، یمکحم  هعلق  ژد و  هَّللا  الا  هلا  هملک ال 

.« تسا نمیا  نم 
دندش و هدایپ  سدقم  دهشم  یخسرف  شش  دابآفیرش و  یخسرف  مین  رد  خرـس ،»  » ِهد رد  دندش و  جراخ  روباشین  زا  ماما  دیوگیم : يوره 

نآ هک  نانچ  دـش ؛ يراج  ياهمـشچ  دـندیواک ، ار  كاخ  شیوخ  كرابم  تسد  هب  ماما  میتشادـن ؛ بآ  دنتـساوخ . بآ  زاـمن ، هماـقا  يارب 
(2) تسا . یقاب  نونکات  بآ  نیا  دنتخاس و  وضو  ناهارمه  همه  یمارگ و 

ص 102 ج 3 ، همغلا ، فشک  - 1

ج 2 ص 135 مالسلا ، هیلع  اضرلارابخا  نویع  - 2
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حدم زا  رتارف 

اما دوب ، هدورس  يراعشا  نآ ، دننام  بارش و  راکـش و  تعیبط و  زا  یعوضوم  ره  دروم  رد  يو  دوب . دوخ  نامز  رومان  نارعاش  زا  ساونوبا ،
. دوب هدرک  رایتخا  توکس  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  دروم  رد 

يراعـشا يو  هرابرد  یتسه ، تمارک  ضیف و  ندـعم  رانک  رد  هک  نیا  اب  دوشیم ، هچ  ار  وت  درم ! يا  تفگ : ساونوبا  ناراـی  زا  یکی  يزور 
؟ ییارسیمن

؟ میوگیمن رعش  وا  هب  تدارا  مدع  رطاخ  هب  ینکیم  رکف  ایآ  داد : خساپ  ساونوبا 
؟ يراد یلیلد  هچ  سپ  تسین ، نینچ  رگا  دنتفگ :

وا هرابرد  ینم ، نوچ  هک  تسین  اور  ماهدورسن ؛ رعـش  وا  هرابرد  تسا ، رعـش  زا  رتارف  شماقم  نأش و  نوچ  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : ساونوبا 
. دنک يزارد  نابز 

اهناسنا نیرتهب  هرابرد  یلو  ياهدورس ؛ يرعش  يزیچان  زیچ  ره  هرابرد  وت  هک  تسین  هتـسیاش  رگید  يوس  زا  ساونوبا ! يا  دنتفگ : شنارای 
تراعـشا تگرم ، زا  سپ  یهاوـخیمن  اـیآ  دـشاب ؟ رعـش  عوـضوم  شزرا  رطاـخ  هـب  اهرعـش  يراگدـنام  ینکیمن  رکف  ياهدـنام ! تکاـس 

؟ دنامب نادیواج 
، ناهارمه يا  تفگ : درک و  شناراـی  هب  ور  تشادرب و  رـس  دـش ، میلـست  يوق  قطنم  نیا  ربارب  رد  لد  رد  تفر ، ورف  رکف  هب  یمک  ساونوبا 

یهار هب  ارم  زورما  دهد ، ناتریخ  ادخ 
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. دیدرک تیاده  راگدنام 

یلع يارب  هاتوک ، دنچ  ره  يرعش  رگید ، یتعاس  ات  هک  میهاوخیم  وت  زا  ياهرهش ؛ تواکذ ، تعرس و  رد  وت  ساونوبا ! يا  دنتفگ : شنارای 
! ییارسب یسوم  نب 

: دناوخ اسر ، ییادص  اب  شناتسود  يارب  ار  نآ  دورس و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  يارب  يرعش  هظحل ، دنچ  زا  سپ  ساونوبا 
زا ُرپ  ار  ناگتفیش  ناتسد  هک  یتسه  ییوکین  ياههدورس  راعشا و  ياراد  وت  یمدرم ؛ ِنیرتاناوت  ابیز ، نخـس  عاونا  داریا  رد  دش  هتفگ  نم  هب  »

؟ ینزیمن مد  تسا ، هدمآ  درگ  وا  رد  هک  ییاهتمارک  اهیگژیو و  زا  يدرک و  اهر  ار  یسوم » رسپ   » حدم ور  هچ  زا  دنکیم . ّرُد 
!« مناوتان تسا  هدوب  شردپ  هناخ  رد  نابرد  لیئربج ، هک  یماما  حدم  زا  متفگ :

زا سپ  يزور  دـشیم . هدـناوخ  یلفحم  ره  رد  دـنام و  راگدـنام  درکیم ، ناـمگ  دوـخ  هک  هنوـگ  ناـمه  دورـس و  ار  رعـش  نیا  ساوـنوبا ،
« دـناتاکرب ریخ و  ءاشنم  تامم ، تایح و  رد  ناـنیا  ياهدورـس ؛ اـبیز  ردـقچ  ساونوبا ، يا  نیرفآ  : » دـنتفگ شرعـش  نارادتـسود  شگرم ،

هاـگمارآ هب  دوـخ  لـسوت  هراـبرد  تنـسلها ، گرزب  ناـیاوشیپ  زا  یکی  یلاـجر و  هیقف ، یتـُسب ، ناـّبح  نبا  هک  میاهدینـش  تـفگ : يرگید 
: تسا هتفگ  نینچ  ترضح 

وا رب  ادخ  دورد  اضرلا - یسوم  نب  یلع  ربق  رانک  دمآ ، شیپ  میارب  يراوشد  ره  سوت ، رد  متماقا  مایا  رد  ماهدرک و  ترایز  ار  شربق  اهراب  »
، مدشیم فرشم  داب - شّدج  رب  و 

حدم زا  زا www.hajj.ir   www.Ghaemiyeh.com240رتارف  هحفص 174 

http://www.ghaemiyeh.com


178 ص :
نیا دشیم ؛ فرطرب  نم  زا  یتخس  نآ  مدینشیم و  خساپ  انثتسا  یب  درادرب . مهار  رس  زا  ار  لکشم  متـساوخیم  ادخ  زا  مدرکیم و  ترایز 

.« دناریمب شنامدود  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  تبحم  رب  ار  ام  دنوادخ  ماهتفای . نینچ  هراومه  هدومزآ و  ار  نآ  اهراب  هک  تسا  يزیچ 
!؟ دنکیم لح  ار  تالکشم  دنوادخ  نانآ ، هب  تیانع  اب  دنایهلا و  ضیف  ياههطساو  اهنآ  ینعی  تفگ : درم  نآ   (1)

؟ میوگب امش  هب  هراب  نیمه  رد  يرگید  هعقاو  دیراد ، تسود  ایآ  تفگ : عمج  نامه  نایم  زا  یلضاف  صخش 
: تفگ وا  دندرک و  یگدامآ  مالعا  ناهارمه 

: تسا هدروآ  يروباشین  مکاح  زا  لقن  هب  بیذهتلا  بیذهت  رد  رجح  نبا 
یلع وبا  شگنـسمه ، همیزخ و  نب  رکبوبا  ثیدح ، لها  ماما  اب  تفگیم : هک  مدینـش  یـسیع  نب  نیـسحلا  نب  لمؤملا  نب  دـمحم  رکبوبا  زا 

. میدش سوت  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترایز  یهار  نامدیتاسا ، زا  يرامشیب  هورگ  یفقث و 
نیا رتروآتریح   (2) میتفر . ورف  تریح  تهب و  رد  هک  میدرک  هدـهاشم  هاگراب  نآ  هب  تبـسن  همیزخ  نبا  زا  ار  یمارتحا  میظعت و  نانچنآ 

؛ دنکیم جراخ  نید  زا  ار  یمدآ  تسا و  كرـش  تعدب و  دنوادخ ، دزن  ناکین  نداد  رارق  هطـساو  ترایز و  هنوگ  ره  هدـش  هتفگ  اهراب  هک 
 ... یلو دندشیمن ! كرشم  ترایز  اب  ناشناگرزب  هنوگچ  یتسار  هب 

ص 457 ج 8 ، تاقثلا ، - 1

ش 627 ص 387 ، ج 7 ، بیذهتلا ، بیذهت  - 2
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مالسلا هیلع  یقتدمحم  ماما  مهدزای  موصعم 

هراشا

ناهج هب  هدید  هنیدم  رهش  رد  ق . لاس 195 ه . بجر  هام  رد  تسا ، داوج  یقت و  وا  بقل  رفعجوبا و  شاهینک  دـمحم و  شمان  هک  مهن  ماما 
. دوشگ

تشاد رارق  ییالاو  هجرد  رد  یقالخا ، ياهتلیضف  رظن  زا  دوریم ، رامش  هب  مالسا  ربمایپ  رسمه  هیطبق  هیرام  نادناخ  زا  هک  هکیبس  وا  ردام 
. درکیم دای  تلیضفاب  نمادکاپ و  هّزنم و  ییوناب  ناونع  هب  وا ، زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  ياهنوگ  هب  دوب ؛ دوخ  نامز  نانز  نیرترب  و 

دیسر تداهش  هب  یگلاس  جنپ  تسیب و  نس  رد  تشاد و  لاس  تشه  ای  تفه  دودح  وا  تشذگرد ، مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ردپ  هک  يزور 
. دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  شّدج  ربق  رانک  رد  دادغب ، رد  شیرق  ناتسربق  رد  و 

هک هیفقاو  هقرف  ناغلبم  نارـس و  يوس  زا  یتاعیاش  ور  نیمه  زا  دوب ، هدشن  يدنزرف  بحاص  زونه  اما  تشاد  لاس  مالسلا 55  هیلع  اضر  ماما 
ور نیا  زا  تسا . هدرکن  تیصو  یماما  چیه  تماما  هب  دوخ  زا  سپ  وا  هک ، دنتفگیم  دندوب ، مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تبیغ  هب  دقتعم 

هک دنتفرگیم  هدرخ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب 
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!؟ يرادن دنزرف  هک  یتسه  یماما  هنوگچ  وت 

دوشیمن يرپس  اهبش  اهزور و  مسق  ادخ  هب  مرادن ؟ يدنزرف  نم  هک  دینادیم  اجک  زا  امش  دندومرف : خساپ  رد  مه  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
. دزاسیم ادج  مه  زا  ار  لطاب  قح و  هک  دیامرفیم  تیانع  يروکذ  دنزرف  ارم  دنوادخ  هکنآ  ات 

نآ دندوب ، مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دنزرف  تدالو  راظتنا  رد  هناقاتشم  رادافو ، نایعیـش  يرجه ، لاس 195  رد  ینعی  ارجام  نیا  زا  دـعب  لاسکی 
. تفرگ ندیشخرد  دوب ، رتالاو  رتهوکشرپ و  رتنابات و  دیشروخ  زا  هک  ياهراپ  هام  بش ،

زا یخرب  تاغیلبت  دـندوب و  هتـساخرب  فالتخا  هب  رگیدـکی  اب  نایعیـش  هک  داهن  یتسه  هصرع  هب  اپ  ینامز  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  يرآ 
نآ قدص  هناشن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دوعوم  دـنزرف  دـلوت  ههرب ، نیا  رد  دوب . هدرک  ذوفن  حولهداس  مدرم  زا  یـضعب  ياهلد  هب  نافلاخم 

. دش هیفقاو  هدیقع  نالطب  ترضح و 
فراعم و شردپ  دوب ، دوخ  یمارگ  ردپ  تیاده  تراظن و  تحت  دباییم ، شرورپ  میـسن  تسد  رد  هک  یلگ  نانوچ  راوگرزب  كدوک  نیا 

یهلا تیـشم  نتفریذپ  يارب  ار  داوج  ماما  دندمآ و  عمج  رهوگ  فرـش  اب  بَسَح  ياههیاپ  ناس  نیدـب  تخومآیم و  يو  هب  ار  یهلا  بادآ 
. دنتخاسیم هدامآ  یکدوک  نامز  رد  تماما  تدایس و  ماقم  هب  یبایتسد  ینعی 

اـضر ترـضح  هکنآ  ات  دوب ، رادروخرب  شراوگرزب  ردپ  تیبرت  تیادـه و  زا  تسیزیم و  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  نامز ، نیا  ات 
هب يرجه  لاس 203  رد  ردـپ ، تداهـش  زا  سپ  دوب . هلاس  شـش  داوج  ترـضح  ماـگنه  نآ  تفر . ناـسارخ  هب  لاس 200  رد  مالـسلا  هیلع 

. تشاد لاس  تشه  دودح  هک  یلاح  رد  دیسر  تماما 
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رابجا هب  ار  وا  رفن  ود  ره  تسا و  هدوب  رـصاعم  مصتعم  نومأم و  ینعی  یـسابع  هفیلخ  ود  اب  ار  دوخ  تماما  نارود  عومجم ، رد  مهن  ياوشیپ 

. دنداد رارق  رظن  ریز  تختیاپ  رد  ار  وا  دوب  هتفرگ  راک  هب  اضر  ماما  دروم  رد  نومأم  هک  ياهویـش  قبط  دندرک و  راضحا  دادـغب  هب  هنیدـم  زا 
زین ترـضح  نآ  دزن  دـندرکیم  دـمآ  تفر و  شردـپ  دزن  هک  روطناـمه  نایعیـش  دوب  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  یقتدـمحم  ماـما  هک  یناـمز 

. تسا ناشیا  تماص » ماما   » ناشدوخ ریبعت  هب  انب  اهنآ و  هدنیآ  ياوشیپ  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  دنتسنادیم  اهنآ  اریز  دندشیم  بایفرش 
مداخ نوچ  درک ، نتسیرگ  هب  عورـش  دش و  نوگرگد  ترـضح  نآ  لاح  ناهگان  دندوب  ترـضح  رـضحم  رد  نایعیـش  هک  یلاح  رد  يزور 

: دومرف موش . تیادف  یسک ؟ هچ  گوس  رد  تفگ : دراد  ياپرب  يراوگوس  یسلجم  دومرف  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دمآ 
هنیدـم زا  لیام  نارازه  ناسارخ  تیادـف ! هب  مردام  ردـپ و  دـش . دیهـش  ناسارخ  رد  تعاـس  نیمه  وا  مالـسلا . هیلع  اـضر  نسحلاوبا  گوس 

هک دیسر  نم  رب  لجوزع  يادخ  فرط  زا  يایگتسکشلد  نونکا  اما  يرآ ! تسا . يرایسب  ياهتشد  اههوک و  ود ، نیا  نیب  دراد و  هلصاف 
ات دـنناوخیم  رفعجوبا  هینک  اب  ار  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما   (1) تسا . هدومن  تلحر  مردـپ  هک  متـسناد  اـجنیا  زا  هتـشادن ، ریظن  نیا  زا  شیپ 

ترـضح نآ  نینچمه  تشادـن . رفعج  مان  هب  يدـنزرف  ترـضح  نآ  هنرگو  دـشاب  مالـسلا  هیلع  رقابلا  یلع  نب  دـمحم  شدـج  هینک  روآدای 
بجتنم و یضترم ، یقت ، داوج ، هلمج : زا  تشاد  ینوگانوگ  باقلا 

ص 63 ج 50 ، راونالاراحب ، - 1
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اـضر ماما  يراوگرزب  لضف و  هزاوآ  رطاخ  هب  مه  نآ  دوب و  اضرلا » نبا   » نآ تشاد و  يرتشیب  ترهـش  هک  یبقل  اهنت  نایم  نیا  زا  اـما  عناـق ،

. دوب مالسلا  هیلع 
هچ هب  داد  يور  ياهثداح  رگا  مرورس  دیسرپ : یکی  مدوب . هداتسیا  ناسارخ  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  نسحلاوبا  دزن  دیوگیم : نایوار  زا  یکی 

؟ مینک عوجر  یسک 
ماما ور  نیا  زا  درمش ، کچوک  ار  رفعجوبا  نس  دوب  هدرک  لاؤس  هک  یصخش  ایوگ  دینک . عوجر  رفعجوبا  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

توبن هب  نس  نیا  زا  رتمک  رد  دوب  هزات  ینییآ  بحاص  هک  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  ناحبـس  دنوادخ  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  اضر 
ماع و صاخ و  مارتحا  دروم  تدـم  نیا  لوط  رد  درک ، تماـقا  هنیدـم  رد  لاـس  دودـح 8  شتماما  نارود  زاـغآ  زا  سپ   (1) درک . ثوعبم 
ار نانآ  تالکشم  نامز ، نیرتهاتوک  رد  وا  دندیـسرپیم و  ترـضح  نآ  زا  ار  دوخ  تالکـشم  لئاسم و  مدرم  دوب . کیدزن  رود و  هاگهانپ 

: دیوگیم نایوار  زا  یکی  درکیم . لح 
ات دندوب  هدمآ  يراید  رهـش و  ره  زا  نایعیـش  میدش ، دراو  رفعجوبا  رب  میتفر و  جـح  هب  تفر  ایند  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  نسحلاوبا  هک  ینامز 

خـساپ دندرک و  حرطم  ار  دوخ  ياهشـسرپ  هک  ینامز  اما  دندش  بجعتم  مالـسلا  هیلع  ماما  ندید  اب  مدرم  دننیبب . ار  مالـسلا  هیلع  رفعجوبا 
هیلع اضر  ماما  هکنیا  زا  دوب ، نایـسابع  تتامـش  دروم  هراومه  نومأم  رگید  يوس  زا  دندروآ . دورف  میظعت  رـس  دـنتفرگ  یقطنم  لدتـسم و 

وا دوب و  هدیزگرب  يدهع  تیالو  هب  ار  مالسلا 
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دادـغب هب  ار  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  تفرگ  میمـصت  ور  نیا  زا  دـنامهفب  ناـیفارطا  هب  حوضو  هب  ار  نادـناخ  نیا  یملع  ماـقم  تسناوـتیمن 

. دوب هتفرگارف  ار  روشک  نومأم  تسد  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ندش  هتشک  رطاخ  هب  یمومع  يدونشخان  زا  یجوم  نیا  رب  نوزفا  دناوخارف ،
زا ییوجلد  رطاخ  هب  زین  نایسابع و  صاوخ  اب  ییورایور  يارب  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  قح  رد  دوخ  تنایخ  رب  نداهن  شوپرس  يارب  نومأم 

. دیبلط دوخ  يوس  هب  ار  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  یمسر  توعد  کی  یط  درک و  هناور  هنیدم  هب  ار  ياهداتسرف  مدرم ، مومع 
نیا رب  نایسابع  دروآرد . وا  يرسمه  هب  ار  لضفلا  ما  شرتخد  تفرگ  میمصت  دروآ و  لمع  هب  ترـضح  نآ  زا  یهوکـشاب  لابقتـسا  نومأم 
دنک هرظانم  مثکا  نب  ییحی  اب  ترضح  ات  داد  بیترت  ياهرظانم  مالسلا  هیلع  ماما  تلزنم  نداد  ناشن  يارب  نومأم  دندرک و  ضارتعا  میمصت 

. دوب مثکا  نب  ییحی  نیگنس  تسکش  نآ  هجیتن  هک 
نادنمـشناد باجعا  نیـسحت و  ترـضح ، نآ  طسوت  یهقف  یملع و  گرزب  تالکـشم  ّلح  مالـسلا و  هیلع  داوج  ماما  تارظاـنم  ناـنخس و 

زا ّنس  یمک  دوجو  اب  اریز  درک ، باختنا  يداماد  هب  ار  وا  نومأم  دسیونیم : یمثیه  رجح  نبا  تخیگنارب . ار  ینس  هعیش و  زا  معا  یمالـسا 
نداتسرف اب  تساوخیم  وا  تشاد ، یسایس  هبنج  اًلماک  جاودزا  نیا  هتبلا   (1) تشاد . يرترب  نادنمشناد  همه  رب  ملح ، یهاگآ و  ملع و  رظن 

وا دنامن . ربخیب  وا  ياهراک  زا  ودشاب  هتشاد  رظن  ریز  ار  وا  ترضح ، هناخ  هب  دوخ  رتخد 

ص 205 هقرحملا ، قعاوص  - 1
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. دنک دومناو  نانآ  هب  دنمهقالع  رادتسود و  ار  دوخ  دراد و  زاب  دوخ  دض  رب  مایق  ضارتعا و  زا  ار  نایولع  تلصو  نیا  اب  تساوخیم 

ماما درکیم . ظفح  نایعیـش  اب  ار  دوخ  طابترا  ناگدنیامن  الکو و  بصن  قیرط  زا  دوجوم ، ياهتیدودحم  مامت  اب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 
نب دـمحم  ور  نیا  زا  دـنریگب  تسد  رد  ار  ساـسح  بصاـنم  هدرک  ذوفن  تموکح  هاگتـسد  نورد  هب  هک  دادیم  هزاـجا  دوخ  ناراداوـه  هب 

. دنتشاد تموکح  هاگتسد  رد  ییالاو  تاماقم  یمق  هزمح  نب  دمحا  عیزب و  نب  لیعامسا 
يروباشین هَّللادبع  نب  نیـسح  دـننام  نایعیـش  زا  رگید  یـضعب  دوب . هفوک »  » یـضاق نآ  زا  سپ  و  دادـغب » یـضاق   » يدـنچ زین  جاّرد  نب  حون 

سمخ مالـسلا  هیلع  داوـج  ماـما  هب  رفن  ود  ره  دیـسر ، نیرحب  تموـکح  هب  يدـسا » اـیلع  نـبا  مـکح   » دـش و ناتـسیس »  » و تـُسب »  » مکاـح
نیا تسا . نآ  یگنهرف  دـُعب  ام  همئا  یگدـنز  داعبا  زا  یکی  اـًلوصا   (1) دوب . مهن  ماما  هب  نانآ  یناهنپ  یگتـسب  زا  یکاـح  هک  دـنتخادرپیم 

نادرگاش دادعت  دنچ  ره  دندرکیم  تیبرت  ینادرگاش  دوخ ، بتکم  رد  هتشاد و  یگنهرف  تیلاعف  دوخ  رصع  رد  مادک  ره  گرزب  نایاوشیپ 
یـسایس و ياهراشف  لیلد  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ات  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هرود  زا  اـّما  دوب  ناوارف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 

ناگتفای تیبرت  نایوار و  دادـعت  رظن  نیا  زا  دوب و  دودـحم  رایـسب  نانآ  تیلاعف  عاعـش  تفالخ  رابرد  فرط  زا  نانآ  تیلاـعف  دـیدش  لرتنک 
هک يروط  هب  دوب  رتمک 

ص 79 مهدزاود ، ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  - 1
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. تسا هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  ثیدح  ًاعمج 250  (1) و  دناهدوب . رفن  هد  دص و  بیرق  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  باحصا  نادرگاش و  دادعت 

رـصن یبا  نب  دمحم  نبا  دمحا  رایزهم ، نب  یلع  نوچمه  يریظنمک  ياهتیـصخش  دودعم ، دادعت  نیمه  رد  مینک  هجوت  دیاب  لاح  نیع  رد 
رد مادک  ره  هک  دندوب  یقرب  دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  يزاوها ، دیعـس  نب  نیـسح  عیزب ، نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  مدآ ، نب  ایرکز  یطنزب ،

رابرد نابرقم  دسح  هنیک و  دروم  هراومه  ترضح  دندوب . ددعتم  تافیلأت  ياراد  یخرب  دنتفریم و  رامش  هب  نارس  زا  یهقف  یملع و  هنحص 
مصتعم دزن  ییوگدب  تیاعس و  هب  هجیتن  رد  دنام ، ماکان  ماما  اب  هرظانم  رد  هک  دوب  دادغب  یضاق  دواد  یبا  نبا  دارفا  نیا  زا  یکی  دوب ، هفیلخ 

ار مالـسلا  هیلع  ماما  شیارزو  زا  یکی  یـشنم  ات  داد  روتـسد  دش و  روهلعـش  دووادیبا  نبا  هلیـسو  هب  مصتعم  یلبق  هنیک  هکنیا  ات  دز  تسد 
. تشادن لاس  زا 25  شیب  تداهش  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما  دنک . مومسم 

زا دندناوخیم . داوج  شمرک ، دوج و  هزاوآ  هدنـشخب و  تسد  رطاخ  هب  ار  وا  دوب ، دنمهرهب  یقالخا  يالاو  تیـصخش  زا  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دومرف هک  تسا  ترضح  نآ  هدنزومآ  نانخس 

يدـنوادخ و هدـید  ربارب  رد  هک  نادـب  زیخرب و  زیتس  هب  سفن  ياوه  اب  نک و  رود  ار  توهـش  ریگ و  شوغآ  رد  ار  رقف  نک ، شلاب  ار  ربص  »
»؟ ياهنوگچ هک  رگنب 

: زا دنترابع  ترضح  لیاضف  زا  ییاههنومن 

ص 397 یسوط ، خیش  لاجر ، - 1
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ینامسآ ملع 

یـسک هچ  هک ، نیا  رد  ور ، نیا  زا  تشاد ؛ نس  لاس  تفه  یلع  نب  دـمحم  تسویپ ، یلعا  توکلم  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  هک  یماـگنه 
. دوب فالتخا  دراد ، هدهعرب  ار  تماما  هفیظو  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  سپ 

ناگرزب و زا  یهورگ  نامحرلادـبع و  نب  سنوی  میکح ، نب  دـمحم  ییحی ، نب  ناوفـص  تلـص ، نب  ناّیر  نوچ  یگرزب  نادنمـشناد  املع و 
. دننک فیلکت  نییعت  ات  دندوب  هدمآ  مه  درگ  دادغب  ياههلحم  زا  یکی  رد  جاجح ، نبا  نامحرلادبع  هناخ  رد  هعیش ، نادمتعم 

اهبلق نارگن و  اهمشچ  تفگیمن ...  نخـس  یـسک  درکیم ، ییاریذـپ  نیرـضاح  زا  هداشگ  ییور  اب  دوب و  سلجم  نابزیم  نامحرلادـبع ،
. تفرگ تدش  یسوم  نب  یلع  قارف  رد  اههیرگ  مکمک  تسکشیم . ار  قاتا  توکس  ادص ، اب  ياهیرگ  ای  هفرس  کت  هاگ  دوب . برطضم 

درک و دـنلب  رـس  نامحرلادـبع  رـسپ  سنوی  نایم ، نیا  رد  دوبن . یـضار  دـندوب ، تحاران  نارگن و  نینچ  ناـنامهیم  هک  نیا  زا  نامحرلادـبع 
لئاسم دیاب  هک  مینیبب  میشیدنیب و  دیراذگب  تسام . تماما  رادهدهع  یسک  هچ  مینیبب  مینک و  تروشم  دییایب  ناتـسود ! دینکن  هیرگ  تفگ :

وا ندش  گرزب  ات  دیاب  تسا و  كدوک  زونه  وا  دـنزرف  رخآ  میـسرپب ؟ یـسک  هچ  زا  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  نامیالوم  زا  سپ  ار  نامدوخ 
! میشیدنیب ياهراچ 
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: دز داـیرف  سنوی  رـس  رب  تساـخرب و  رگید  یتمـس  زا  تلـص  نب  ناـّیر  هک  دوب  هدـماین  نوریب  سنوی  ناـهد  زا  یتسرد  هب  فرح  نیا  زونه 

! درم شوماخ 
! ناردارب داد : همادا  شفرح  هب  ییانتعایب  اب  سنوی  دنک . ناشمارآ  ات  تفر  اهنآ  نایم  هب  نامحرلادبع  دـش . دـنلب  مه  نارگید  يادـص  رس و 

دنکن متـشادن ! راظتنا  وت  زا  تفگ : دـنلب  يادـص  اب  دـش و  رتنیگمـشخ  رتهتفـشآ و  راب  نیا  ناّیر  مینک ! تروشم  هراب  نیا  رد  ام  تسا  رتهب 
! ياهدرب دای  زا  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تیصو 

هک یتسه  یـسک  وت  ناّیر ! يا  تفگ : درک و  سنوی  هب  ور  ناّیر  دربن . ییاج  هب  هار  مه  نارگید  تطاسو  تفرگ و  ـالاب  ناـنآ  نیب  هرجاـشم 
هیلع داوج  ماما  رگا  يراد . کش  نانآ  هب  تلد  رد  نوچ  ییوگیم ؛ غورد  یلو  تسا ؛ دایز  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تنامیا  يراد  اـعدا 
رگا اّما  نآ . زا  رتالاب  هکلب  تسا ؛ ملاـع  درمریپ  کـی  لـثم  دـشاب ، مه  زور  کـی  یتح  شنـس  رگ  تسا و ا  ماـما  دـنوادخ  يوس  زا  مالـسلا 

! تسین لاس  نس و  هب  هک  تماما  تسین . رترب  درادن و  یملع  چیه  دشاب ، هتشاد  رمع  مه  لاس  رازه  دشابن ، دنوادخ  يوس  زا  وا  تماما 
ندرک مارآ  يارب  زین  نامحرلادـبع  دـنتخادرپ و  وا  شنزرـس  شهوـکن و  هـب  زین  نارگید  تـفرگ و  مارآ  لالدتـسا  نـیا  ندینـش  اـب  سنوـی 

. درب نوریب  قاتا  زا  ار  وا  سلجم ،
زا ار  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  دنورب و  هنیدم  هب  دنتفرگ  میمصت  ناوارف  تروشم  روش و  زا  سپ  نادنمشناد ، يرفن  داتشه  هورگ  ماجنارـس  ... 

 ... دننیبب کیدزن 
هنیدم هب  ینالوط  یتفاسم  یط  زا  سپ  نارفاسم ،
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188 ص :
. دندش دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یمیدق  هناخ  ینعی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ِمرح  رانک  ياههناخ  زا  یکی  هب  دندیسر و 

. دوش هدودز  ناشناج  نت و  زا  رفس  یگتسخ  ات  دندرک  ییاریذپ  نانآ  زا  باتش  اب  نهپ و  یگرزب  زادناریز  ناراکتمدخ ،
سلجم ردص  رد  وا  دنتـساخرب و  وا  مارتحا  هب  یگمه  دش . دراو  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  يومع  یـسوم ، نب  هَّللادبع  ییاریذپ ، زا  سپ 

: تفگ اسر  ییادص  اب  تساخ و  اپ  هب  هَّللادبع  ناهارمه  زا  یکی  هاگ  نآ  تفرگ . ياج 
. دسرپب يو  زا  دراد ، یشسرپ  سک  ره  تسادخ ؛ لوسر  رسپ  نیا  زیزع ! نانامهیم  يا 

هللا یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  ار  دوخ  هک  يدرمریپ  یلو  دندوب ؛ مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ندید  راظتنا  رد  اهنآ  تساخ . اپ  هب  نارـضاح  چپچپ 
اهشسرپ ربارب  رد  هَّللادبع  دندرک و  شسرپ  هَّللادبع  زا  نادنمـشناد  نیاربانب  دوبن ؛ ياهراچ  درکیم ! تماعز  ياعّدا  تسنادیم ، هلآ  هیلع و 

. دنک كرت  ار  سلجم  یگدنمرـش  اب  تفرگ  میمـصت  هَّللادبع  دـندش و  نیگمـشخ  نادنمـشناد  دادیم ! ار  ناشخـساپ  هابتـشا ، هب  دـنامرد و 
مالسلا هیلع  داوج  ماما  رگا  تفگ : نادنمشناد  زا  یکی  دنتشادن ! ار  يدروخرب  نینچ  راظتنا  دندش . باهتلا  یتفگش و  قرغ  مه  نادنمـشناد 

! دادیمن ندمآ  تصرف  هَّللادبع  هب  تسنادیم ، ار  ام  ياهشسرپ  خساپ 
؟ تساجک وا  سپ  هدمآ ، داوج  ياج  هب  هَّللادبع  ارچ  تفگیم : يرگید 

نآ هب  نانامهیم  دش و  زاب  سلجم  ردص  زا  يرد  ناهگان 
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189 ص :
! داد ار  مالسلا  هیلع  اضرلا  نبا  ندمآ  ربخ  دش و  قاتا  دراو  دوب ، مالسلا  هیلع  داوج  ماما  راکتمدخ  قفوم ،» « ؛ دندنادرگرب رس  وس 

. دندوشگ تاولص  مالس و  هب  ناهد  نانکيداش  دنتساخ و  اپ  هب  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  دورو  اب  نادنمشناد 
دـندش و تکاس  همه  نارـضاح  تسـشن و  نیمز  رب  هاگ  نآ  تفگ و  دـمآ  شوخ  یگمه  هب  مالـس ، خـساپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 

. دنتخود وا  هب  هدید 
تسرد و خـساپ  نآ  هب  يروف  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  دـش ، هدیـسرپ  گـنردیب  شـسرپ ، نیتسخن  داد . شـسرپ  هزاـجا  مالـسلا  هیلع  ماـما 

. داد لاکشایب 
رگید یلاؤس  رگید و  یلاؤس  هاگنآ  داد ؛ خساپ  وا  هب  لماک  نانیمطا  اب  نابرهم ، نیتم و  زین  وا  درک و  حرط  ار  مود  شسرپ  يرگید  صخش 

 ... و
. درک دنلب  ریبکت  هب  ادص  نانآ ، زا  یکی  ناهگان  دیـشخردیم . يداش  ناشهاگن  رد  دـندنام . توهبم  شناد ، ملع و  همه  نیا  زا  نادنمـشناد 

: تفگ مالسلا  هیلع  داوج  ماما  هب  عمج  ناگرزب  زا  یکی 
! دادیم خساپ  هابتشا  ام  شسرپ  هب  امش  يومع 

: دومرف درک و  وا  هب  ور  ماما  تخادنا و  نییاپ  هب  رس  دوب ، هتسویپ  سلجم  هب  هرابود  هدش و  مرگلد  داوج  ماما  ندمآ  اب  هک  هَّللادبع 
هب هتـسنادن  تشاد ، دوجو  رتاناد  وت  زا  تما ، نایم  رد  هک  نآ  اب  ارچ  دیـسرپ  دهاوخ  وت  زا  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  ومع ! يا  هَّللا ؛ الا  هلا  «ال 

(1) يداد »؟ اوتف  نم  ناگدنب 
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190 ص :

نابرهم يومع 

رد شنادرگاـش  دوب . رفعج  نبیلع  وا  مسا  تفگیم . سرد  ینارون  تماقدـنلب و  يدرمریپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دجـسم  رد  يزور 
مظاک ماما  زا  یتیاور  وا  دیـسریمن . شوگ  هب  ییادص  وا ، يادص  زج  دندوب . هدز  هقلح  وا  رود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربق  رانک 

. دادیم حیضوت  تفاکشیم و  تفرعم ، شناد و  نابلاط  يارب  ار  مالسلا  هیلع 
. دراپسب ناگدنیآ  هب  هدرک و  دنبرد  ار  نآ  ات  تشونیم  ار  اههدینش  رامع ، نبنسحنبدمحم  لثم  نادرگاش ، زا  یخرب 

هناتـسآ رد  دیـشروخ  هک  نیا  لثم  ماـگنه ، نیا  رد  دوب . زاـب  همین  دجـسم ، یبوچ  برد  دوب . زیربل  تهاـقف  شناد و  شوخ  يوب  زا  دجـسم 
مالـسلا و هیلع  مظاـک  ماـما  ردارب  رفعج - نب  ّیلع  ِناوج  نادرگاـش  دـش . هدیـشاپ  سرد  سلجم  هب  يرون  دـشاب ، هدنـشخرد  دجـسم  برد 

. دوب هدش  رهاظ  رد  هناتسآ  رد  هک  دندش  یناوجون  هجوتم  مالسلا - هیلع  اضر  ماما  گرزب  يومع 
نامشچ رفعجنبیلع ، دوب . هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  توکـس ، درک . هاگن  ینارون  ناوجون  هب  زین  وا  دنام ؛ مامت  همین  رفعج  نب  ّیلع  ياهفرح 

. دش رورس  يداش و  زا  رپ  وا  هرهچ  مامت  ناهگان  تسیرگن . دراو  هزات  كدوک  هب  تقد  هب  درک و  گنت  ار  دوخ 
مالس داتسیا و  دیسر ، هک  رد  هناتـسآ  رد  دش . در  شنادرگاش  نایم  زا  تفاتـش و  وا  لابقتـسا  هب  باتـش  اب  ابع و  نودب  تساخرب ، گنردیب 

دش و مخ  شایگرزب ، همه  اب  هاگنآ  درک ؛
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191 ص :
! دیسوب ار  وا  ناتسد 

نادرگاش هب  یتقو  رفعج  نب  یلع  دـنکیم . شمارتحا  همه  نیا  هنازرف  ریپ و  داتـسا  هنوگنیا  هک  تسیک  وا  دـندش ؛ هدز  تفگـش  نادرگاش 
: تفگ اسر  ییادص  اب  ور  نیا  زا  دنسانشیمن ؛ ار  هراپ  هام  نیا  یبوخ  هب  نانآ  درک  ساسحا  تسیرگن ،

؟ دیراد يرما  هچ  دیداهن ! ّتنم  ام  رب  دیداد ، رادید  راختفا  ام  هب  هک  دش  بوخ  هچ  مبوخ ! هداز  ردارب  یلع ، نب  دمحم  يا 
. دیوگب ار  شاهتساوخ  وا  ات  هداتسیا ، داوج  رانک  رد  مارتحا  اب  رفعج  نب  یلع  دندید  هک  هاگنآ  تفرگ ؛ الاب  نادرگاش  چپ  چپ 

يومع هب  بدا  لامک  رد  ینابرهم ، تحالم و  اب  دـمآرد و  تکرح  هب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  طاشن  رپ  اما  کـچوک  ناـبل  ماـگنه ، نیا  رد 
! دنک تمحر  ار  وت  ادخ  هدب ، همادا  ار  تسرَد  ومع ! يا  تفگ : شنابرهم 

؟ ياهداتسیا وت  هک  یلاح  رد  منیشنب ، دوخ  ياج  رد  هنوگچ  نم ! ياقآ  يا  تفگ : مامت  يراسمرش  اب  رفعج  نبیلع 
نانچمه درمریپ  یلو  تفر ؛ نوریب  دجسم  زا  یمارآ  هب  درک و  یظفاحادخ  شنابرهم  يومع  اب  دید ، نینچ  هک  یتقو  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

. دش دیدپان  شهاگن  سرریت  زا  هک  ییاج  ات  درکیم ؛ لابند  ار  وا  شیوخ  هاگن  اب 
نیا تفگیم : یکی  تفگیم . يزیچ  کی  ره  دوب . هدـیچیپ  نادرگاش  نایم  رد  یبیجع  همهمه  اـّما  تشگزاـب . دوخ  سرد  هسلج  هب  سپس 

؟ داتسا دوب  يراک  هچ 
؟ دیدیسوب ار  شتسد  ارچ  تسا ؛ كدوک  کی  وا  تفگ : يرگید 

نس و دیتسین و  وا  ردپ  يومع  رگم  تفگیم : يرگید 
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192 ص :
؟ دیدرک شمارتحا  ارچ  سپ  تسین ؛ وا  زا  رتشیب  ناتلاس 

: تفگ سپـس  درک و  یگنرد  تسیرگن ، نادرگاش  رگشـسرپ  واکجنک و  نامـشچ  هب  دیـشک ، شدیفـس  نساـحم  هب  یتسد  رفعج  نب  یلع 
نونکا داد ؛ ییالاب  ماقم  وا  هب  دیزگرب و  تماما  هب  ار  كدوک  نیا  یلو  تسنادن ؛ تماما  هتسیاش  ییاناد ، دیفـس و  شیر  نیا  اب  ارم  دنوادخ 

؟ منک راکنا  ار  وا  ییاناد  یگرزب و  نم  ارچ 
: تفگ شیپ  زا  رتدنلب  راب  نیا  رفعج  نب  ّیلع  دوب . هدش  هتخود  مه  هب  رفعج  نب  ّیلع  نادرگاش  ياهبل  ییوگ  تفگن ؛ ینخس  سک  چیه 

؛ متـسه مالـسلا  هیلع  داوج  رازگتمدخ  نم  مریذپیم . دـیوگب ، هچ  ره  وا  متـسه و  ادـخ  هدـنب  نم  مربیم ؛ هانپ  ادـخ  هب  امـش  ياهفرح  زا  »
تفج ار  وا  ياهشفک  مزیخیمرب و  وا  نامـشچ  زا  رود  نم  دورب ؛ ییاج  هب  دهاوخیم  داوج  ماما  هاگره  منک ؛ تحار  ار  ناتلایخ  دیراذگب 

!« مهدیم ماجنا  ار  نآ  هقالع  قشع و  اب  هکلب  موشیمن ، تحاران  اهنت  هن  مراک ، نیا  اب  منکیم و 
دوخ ضارتـعا  زا  هتخادـنا و  ریز  هب  ار  اهرـس  یگمه  اریز  دـشاب ؛ هدز  شنادرگاـش  هب  ار  صـالخ  ریت  داتـسا  رخآ ، هلمج  نیا  اـب  ییوگ  وـت 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  زا  دیـشوپ و  ار  شیادر  تشادرب ، ار  دوخ  ياهباتک  راوگرزب  داتـسا  ماگنه ، نیا  رد  دندوب . هدنمرش 
. تفر نوریب  هلآ 

(1) دننیشنب ...  اشامت  هب  رود ، ياهقفا  ات  ار  داتسا  ياپ  ّدر  ات  دوب  هدیسر  نادرگاش  هدنمرش  ناگدید  هب  تبون  راب  نیا 
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193 ص :

مالسلا هیلع  يداه  ماما  مهدزاود  موصعم 

هراشا

مان هب  یلحم  رد  هنیدم ، فارطا  رد  ق . لاس 212 ه . هجحيذ  همین  رد  نایعیش ، مهد  ياوشیپ  مالسلا  هیلع  يداهلا  یقنلا  یلع  نسحلاوبا  ماما 
. دمآ ایند  هب  ایرص » »

. تسا هنامس »  » یمارگ يوناب  شردام  مالسلا و  هیلع  داوج  ماما  مهن ، ياوشیپ  شردپ ،
. دنیوگیم زین  ثلاثلا  نسحلاوبا  ترضح ، نآ  هب  تسا و  يداه  یقن و  مهد ، ماما  باقلا  نیرتروهشم 

. دوب هلاس  تشه  ماگنه  نیا  رد  تسـشن و  تماما  دنـسم  رب  شایمارگ  ردـپ  تداهـش  زا  سپ  ق . لاس 220 ه . رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 
. دیسر تداهش  هب  ارماس  رهش  رد  ق . لاس 254 ه . رد  دوب و  هام  دنچ  لاس و  شفیرش 41  رمع  لاس و   33 راوگرزب ، نآ  تماما  تدم 

، مصتعم رـسپ  قثاو  مصتعم ، نوچمه  ییافلخ  دوب ، رـصاعم  یـسابع  يافلخ  زا  نت  دـنچ  اب  دوخ  تماما  تدـم  رد  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما 
ییاهیگژیو یسابع  تفالخ  زا  هرود  نیا  لکوتم ، رگید  رسپ  ّزتعم  رصتنم ، يومع  رسپ  نیعتسم  لکوتم ، رـسپ  رـصتنم  قثاو ، ردارب  لکوتم ،

تمظع تبیه و  لاوز و  زا  هرود  نیا  رد  دوشیم ، زیامتم  یلبق  ياههرود  اب  نآ  هک  دراد 
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دـندوب و هدـش  ینارسوه  ینارذـگشوخ و  رد  قرغ  اـفلخ  هنافـسأتم  دوبن . شیب  یتافیرـشت  ماـقم  کـی  اًـلمع  هفیلخ  دـش و  هتـساک  اـفلخ 

هویـش دوب . هتفاـی  شرتـسگ  زین  نوـیولع  ياـهتضهن  اـهمایق و  تهج  نیمه  هب  دوـب ، دوهـشم  یگماـکدوخ  يرگدادـیب و  ملظ و  شرتـسگ 
نارـس اریز  دننک . توعد  دمحم  لآ  زا  ياهدیزگرب  صخـش  يربهر  هب  ار  مدرم  دـنربن و  یمان  یـسک  زا  هک  دوب  نیا  عطقم  نیا  رد  نویولع 

هب توعد  دـناهتفرگ و  رارق  دـیدش  تبظاوم  تبقارم و  تحت  ءارماس »  » یماظن ناگداپ  بلق  رد  نانآ  موصعم  ناـماما  هک  دـندیدیم  تضهن 
. ددرگیم وا  تایح  عطق  ثعاب  صاخ ، یصخش 

تماما نادـناخ  هب  يدـح  ات  هک  رـصتنم »  » تموکح هرود  رد  هنومن  ناونع  هب  تشاد ، طابترا  افلخ  درکلمع  اب  اهمایق  نیا  فعـض  تدـش و 
يرمق ات 270  لاس 219  هلصاف  رد  هتفر  مه  يور  اما  تفرگن  تروص  یمایق  دشیمن  نایعیش  ضرعتم  وا  نامز  رد  یـسک  تشاد و  شیارگ 

. دناهدش بوکرس  یسابع  تموکح  طسوت  ًاعون  هک  دناهدرک  تبث  ار  مایق  دادعت 18 
يافلخ نیب  رد  رـصتنم ، فالخ  رب  دوب . بسانم  کیتکات  حیحـص و  يزیرهماـنرب  نتـشادن  يربهر و  فعـض  رد  اـهمایق  نیا  تسکـش  لـلع 

هیلع یلع  نارادتسود  لاوما  تشادیم و  اور  تنوشخ  يراتفردب و  مشاهینب  هب  تبسن  لکوتم  همه  زا  شیب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  رصاعم 
. دربیم نیب  زا  ار  نانآ  هرداصم و  ار  مالسلا 

رد دادیم و  ماجنا  يّرس  تروص  هب  ار  دوخ  ياهتیلاعف  لکوتم ، نامز  رد  هژیو  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ور  نیا  زا 
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ار یناوارف  ياهیتخـس  لکوتم  رـصع  رد  يداه  ماما  هک  عقاو  هب  درکیم . تیاعر  ار  يراـکناهنپ  هجرد  تیاـهن  نایعیـش  اـب  دوخ  تابـسانم 
هب هنیدـم  زا  يرجه  لاس 243  رد  وا  روتـسد  هب  درک و  بیرخت  راب  نیدـنچ  ار  نیـسحلا  هَّللادـبع  ابا  هاگراب  لکوتم  هک  هاگنآ  دومن  لـمحت 

هفیلخ نیا  فرط  زا  دوب  رـصاعم  یـسابع  لکوتم  اب  هک  یلاـس  تدم 15  رد  دـشاب . تفالخ  هاگتـسد  لرتنک  رظن و  ریز  ات  دـش  دـیعبت  ارماس 
نامالغ هک  دوب  يدح  هب  ترضح  يونعم  زاتمم  تیصخش  اّما  تفرگیم ، تروص  ناشیا  اب  يزیمآتناها  ياهدروخرب  لدگنـس  خاتـسگ و 

هناهب هب  هلـصافالب  اّما  دـندنادرگیم ، زاب  شاهناخ  هب  مارتحا  اب  ًاددـجم  هفیلخ  روتـسد  هب  ار  وا  تخاـسیم و  دوخ  بوذـجم  ار  ناـیرابرد  و 
هب هنابـش  دـسریم ، همان  لوپ و  وا  هب  رگید  ياهاج  مق و  رد  شناوریپ  يوس  زا  تسا و  هفیلخ  دـض  رب  شروش  مایق و  زاـسهنیمز  يو  هکنیا 

ياهنیمز چیه  ینارحب ، طیارـش  نینچ  رد  دندربیم . لکوتم  رـصق  هب  بسانمان  یعـضو  اب  ار  ماما  دندرکیم و  شیتفت  دنتخیریم و  شاهناخ 
تسنادیم و یگنهرف  داهج  مالسا و  تیهام  زا  عافد  رد  ار  دوخ  تلاسر  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هجیتن  رد  دوبن . یسایس  تردق  هضبق  يارب 
ینید و ياهتعدب  یفارحنا و  ياهشیارگ  اب  هلباقم  تیب و  لها  گنهرف  ناگدننک  جیورت  هتـسجرب و  نایوار  زا  یلـسن  تیبرت  وا  مهم  راک 

لثم وا  دنتـشاد . لوبق  یگرزب  تلیـضف و  ییاوشیپ ، هب  ار  وا  نوـیولع  همه  تشاد و  ياهدـنزرا  تـالامک  ناوارف و  شناد  يو  دوـب . تـالُغ 
ار وا  ثیداـحا  دـندوب ، يو  موـلع  نـمرخ  نیچهشوـخ  يرایــسب  ناـیوار  دوـب و  ینید  فراـعم  یهلا و  ياـهشناد  هـنیجنگ  دوـخ ، ناـکاین 

دندینشیم
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نب لـضف  زا  دـنترابع  دـناهدوب  ناـشیا  بتکم  نیچهشوخ  هک  یناـشخرد  ياـههرهچ  دـندرکیم  وگزاـب  نارگید  يارب  دـندرکیم و  تبث  و 
نب نامثع  ینـسح و  میظعلادـبع  ریبک ، رـصان  یلع  نب  نسح  دـشار ) نب  نسح  ) یلعوبا حون ، نب  بویا  يزاوها ، دیعـس  نب  نیـسح  ناذاـش ،
ماما نآ  نامز  رد  هدمع  روط  هب  هعیش  ياملع  يوس  زا  مالک  ریـسفت و  ثیدح و  ربتعم  بتک  يزیریپ  هک  دنامن  هتفگان  يزاوها و ...  دیعس 

. دشیم هدرمش  شیوخ  رصع  ناملکتم  اهقف و  نادنمشناد ، عجرم  ترضح  نآ  تفرگ و  لکش 
تاروذن و تاکز ، سمخ ، يروآعمج  نامزاس  نیا  یلـصا  فدـه  تفای و  همادا  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  نامز  رد  تلاکو  یطابترا  هکبش 

یتدیقع یهقف و  تالکـشم  تالاؤس و  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ییوگخـساپ  زین  ماما و  هب  نآ  لیوحت  الکو و  طسوت  فلتخم  قطانم  زا  ایادـه 
میقتـسم سامت  مدع  تشاد . ناماما  دـصاقم  دربشیپ  رد  يرثؤم  دربراک  نامزاس  نیا  دوب . ماما  لیکو  طسوت  نانآ  یـسایس  هیجوت  نایعیش و 

. دـنتفای روما  شدرگ  رد  يرتشیب  تیلوئـسم  ماما  يالکو  هک  يوحن  هب  داد  شیازفا  ار  ـالکو  یـسایس  یبهذـم - شقن  شناوریپ  ماـما و  نیب 
دوبان ار  نویولع  ینیمزریز  هتفای  نامزاس  ياهتیلاعف  ات  دیـشوک  وا  هک  يروط  هب  دنامن  نوصم  لکوتم  نامز  رد  مه  یطابترا  هکبـش  نیمه 

، ریگتـسد ار  قارع  طاقن  ریاس  هفوک و  نئادـم ، دادـغب ، رد  ماما  يالکو  زا  یـضعب  یماـظن ، تاـیلمع  هتـشر  کـی  هب  ندز  تسد  اـب  دـنک و 
شالت اب  ترضح  یلو  دناسر  تداهش  هب  ینادنز و 
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. تشاد هگن  ایوپ  هدنز و  اهيریگتخس ، جوا  رد  ار  هکبش  نیا  شیوخ  رمتسم 

، دـهز ییاسراپ و  یگدـنب ، تدابع و  دوب . هنامیرک  راتفر  یقالخا و  لیاضف  ینید و  ياهشزرا  زا  یمّـسجت  دوخ  ناردـپ  دـننام  مهد  ماـما 
تعدب اب  هزرابم  داشرا ، تیاده و  شالت ، راک و  نادنمتسم ، نامورحم و  هب  یگدیـسر  ضامغا ، وفع و  يرابدرب ، ملح و  دوج ، شـشخب و 

. دوب زومآتمکح  شنانخس  نیشنلد و  شیاههظعوم  تسا . مالسلا  هیلع  يداه  ماما  یقالخا  مهم  ياههصخاش  زا  فارحنا  و 
نیرتمک هب  زگره  اهتیدودحم ، اهجنر و  همه  دوجو  اب  اّما  تشاد ، رارق  تبقارم  لرتنک و  تحت  ارماس  رد  هکنآ  اب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 

، افلخ اب  وا  يراکمه  مدع  یفنم و  هزرابم  زین  ماما و  یعامتجا  تیعقوم  یهلا و  تیصخش  هک  تسا  یهیدب  دادن . نت  نارگمتـس  اب  یـشزاس 
ندرک شوماخ  ار  هار  اهنت  ماجنارـس  دـندربیم ، جـنر  عوضوم  نیا  زا  هتـسویپ  دوب و  لمحت  لباق  ریغ  روآساره و  نامز  ياهتوغاط  يارب 

ایند زا  یعیبط  گرم  اب  نیـشیپ  ناماما  دننام  زین  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  بیترت  نیدب  دـندمآرب و  ماما  لتق  ددـصرد  دنتـشادنپ و  ادـخ  رون 
رد ارماس  رهـش  زورما  دش . هدرپس  كاخ  هب  شیوخ  هناخ  رد  ارماس  رد  دیـسر و  تداهـش  هب  دیدرگ و  مومـسم  زتعم »  » نامز رد  هکلب  تفرن 
ود ترـضح ، گنـسنارگ  لیاضف  نایم  زا  تسا . نایعیـش  هاـگترایز  لد و  لـها  هلبق  وا  مرح  هتفرگرب و  رد  ینیگن  نوچ  ار  وا  نفدـم  قارع ،

. میهنیم دنمجرا  ناگدنناوخ  يور  ارف  هک  میاهدرک  باختنا  ار  هنومن 
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بش رد  ياهراتس 

هحلـسا و مالـسلا ، هیلع  يداه  ماما  لزنم  رد  ام  هک  غورد  ِيزاـسربخ  هب  دـندرک  عورـش  دـنتفر و  وا  دزن  لـکوتم  ناـکیدزن  زا  نت  ود  يزور 
هفیلخ هیلع  بالقنا  شروش و  دصق  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  دناهداتـسرف و  شیارب  مق  زا  وا  ِنایعیـش  هک  میاهدید  يرگید  ياهزیچ  اههتـشون و 

 ... دراد و ار  نیملسم 
. دش رتهتخورفارب  رتینابصع و  هظحل  هب  هظحل  لکوتم ،

ره رد  دینک ، وج  تسج و  بجو ، هب  بجو  ار  وا  هناخ  همه  دیربب و  موجه  ماما  هناخ  هب  هاگنابـش  تفگ : وا  هب  دـیبلط و  ار  نانابهگن  سییر 
دیروایب و. مدزن  هب  دیتفای ، ار  وا  هک  یلاح 

. دشیم هدیشک  ناهج  يور  رب  بش ، کیرات  هدرپ  جیردت  هب  درکیم و  عمج  یتیگ  ماب  زا  ار  دوخ  ياههعشا  مکمک  باتملاع ، باتفآ 
دـندرک و نیمک  هناخ  ياهراوید  تشپ  دـندمآرد . تکرح  هب  ماما  لزنم  يوس  هب  یمارآ  هب  لـکوتم ، نارومأـم  زا  یهورگ  ماـگنه ، نیا  رد 
ار هناخ  همه  ادص ، یب  دـنتفر و  الاب  اهراوید  زا  كالاچ  نارومأم  نانابهگن ، سیئر  هراشا  اب  دـناشوپ ، ار  اج  همه  بش  هایـس  هدرپ  هک  نیمه 

نیا ات  دنتفاییمن ؛ يزیچ  دنتشگیم ، هچ  ره  یلو  دندرک ؛ وج  تسج و 
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هیلع يداه  ماما  دندوشگ ، ار  قاتا  برد  دیـسریم . شوگ  هب  نآرق  توالت  نیـشنلد  يادـص  نآ ، زا  هک  دـندش  کیدزن  یقاتا  برد  هب  هک 

لوغـشم نآرق  تئارق  دنوادخ و  تدابع  هب  هتـسشن و  شرفگنـس  ینیمز  رب  دراد و  نت  رب  نیمـشپ  سابل  هک  دنتفای  یقاتا  رد  اهنت  ار  مالـسلا 
. تسا

. ییایب لکوتم  دزن  ام  اب  دیاب  هتساوخ ، ار  وت  لکوتم  زیخرب ؛ درم ! يا  تفگ : نانابهگن  سیئر 
. تفر میهاوخ  لکوتم  دزن  مه  اب  سپس  مناسرب و  مامتا  هب  ار  هروس  نیا  دیهد ، هزاجا  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

گنردیب میتفای ، ار  امش  یلاح  ره  رد  ات  تسا  هتـساوخ  ام  زا  هفیلخ  میرادن ؛ ياهزاجا  نینچ  هن ! تفگ : يرتدنلب  يادص  اب  نانابهگن  سییر 
. میربب وا  دزن 

ار وا  میتفاین و  يزیچ  ترضح  هناخ  رد  دنتفگ : وا  هب  دندرب و  لکوتم  دزن  لاح  نامه  اب  ار  وا  نانابهگن  تساخرب و  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 
تخت يور  سلجم ، يالاب  رد  دایز ، رورغ  اب  لکوتم  دـش ، دراو  مالـسلا  هیلع  ماما  یتقو  دـناوخیم . نآرق  هک  یلاح  رد  میدـید ؛ هلبق  هب  ور 

ماج هداتسیا ، شربارب  رد  یسک  هچ  دوب  هدرک  شومارف  یتسم  رثا  رب  هک  لکوتم  دنربب . شدزن  ار  مالسلا  هیلع  ماما  ات  داد  روتسد  دوب . هتسشن 
، بارـش هک  تسناد  دید ، لّکوتم  زا  ار  لمع  نیا  یتقو  مالـسلا  هیلع  ماما  درک ؛ فراعت  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  دوب ، شتـسد  رد  هک  ار  یبارش 

: تفگ دوشگ و  نخس  هب  بل  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدوبر  ار  وا  شوه  لقع و 
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! رادب فاعم  ارم  هدشن ؛ نم  تشوگ  نوخ و  لخاد  بارش  زگره  مسق ، ادخ  هب 

! هد قنور  ار  ام  سلجم  رعش ، ندناوخ  اب  ناوخب و  يرعش  سپ  تفگ : تفریذپ و  لکوتم 
رارصا اب  تفریذپن و  ار  ماما  رذع  لکوتم  راب  نیا  مراد . دای  رد  ناگتشذگ  راعشا  زا  رتمک  متـسین و  رعـش  لها  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 

. دناوخب يرعش  ًامتح  هک  تساوخ  ماما  زا 
: دوب نینچ  نآ  نومضم  هک  درک  يراعشا  ندناوخ  هب  عورش  دید ، ار  لکوتم  رارصا  یتقو  زین  مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

زا کی  چیه  یلو  دندرکیم ؛ ینابهگن  اهنآ  زا  دندوب و  اهنآ  فارطا  رد  حّلـسم  نادرم  هراومه  دـندرک . هاگلزنم  دوخ  يارب  ار  دـنلب  ياههّلق 
نآ لـخاد  زا  دـنلب و  ياـههّلق  نآ  نماد  زا  ناـیاپ  رد  درادـب . ظوفحم  راـگزور  دـنزگ  زا  ار  اـهنآ  دریگب و  ار  گرم  يولج  تسناوتن  اـهنآ 
نآ زا  سپ  دندمآ . دورف  اهلادوگ  نآ  هب  یتخبدب  هچ  اب  دندش و  هدیـشک  نییاپ  روگ  ياهلادوگ  لخاد  هب  مکحتـسم ، مکحم و  ياهخاک 

اهدنبتـسد و لالج  هوکـش و  اهجات و  نآ  رویز و  رز و  نآ  تفر  اـجک  دروآرب : داـیرف  يرگداـیرف  دـندش ، هدرپس  كاـخ  هب  اهدنبتـسد  هک 
!؟ رخاف ياهسابل 

رب داد  خـساپ  درک و  اوسر  ار  اهنآ  تبقاع  روگ ، دـنتخیوآیم ؟ هدرپ  ناشمارتحا  اب  هک  ياهدرورپ  تمعن  زان و  هب  ياههرهچ  نآ  تفر  اـجک 
رد اهمرک  نونکا  اههرهچ ، نآ 
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، دندوب زیچ  همه  هدنروخ  هک  اهنامه  زورما  یلو  دندیعلب ؛ ار  زیچ  همه  دندیماشآ و  دـندروخ و  ایند  زا  يزارد  نامز  دـندمآ ؛ تفر و  لاح 

. دناهدش نآ  تارشح  نیمز و  كاروخ 
زا مادـک  ره  دـش و  اـپرب  ییاـغوغ  همهمه و  دـش ، لیدـبت  گوس  سلجم  هب  مزب ، سلجم  هک  دوـب  ردـق  نآ  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  ریثأـت 

. دندرک دنلب  هلان  هیرگ و  هب  ادص  دوخ ، دنسپان  لمع  دب و  ِتخب  زا  نارضاح ،
اهطاسب نیا  دز : دایرف  دنلب  يادص  اب  دیبوک و  نیمز  رب  مکحم  ار  بارـش  ماج  ناهگان  دش . بوطرم  شـشیر  هک  تسیرگ  ردـق  نآ  لکوتم 

رورغ و تخت  زا  ار  هفیلخ  یهاـتوک ، تّدـم  يارب  هچرگ  تسناوـت  تقیقح  روـن  تخیر و  مه  هب  سلجم  يرآ !  (1) دـینک . عمج  رتدوز  ار 
يادرف ِیگدنز  قرب  قرز و  دوز ، یلیخ  دیـشکن و  ازارد  هب  يرادیب  نیا  یلو  دنک ؛ رادـیب  مرن و  ار  وا  لدگنـس  بلق  دـشکب و  ریز  هب  ّربکت ،

 ... ون زا  يزور  ون و  زا  زور  درک . وحم  لکوتم  مشچ  يولج  زا  ار  هتشذگ  بش  ياهقافتا  همه  زور ، نآ 

یف هقانألا  رثآـم  ص 272 ؛ ج 3 ، نایعالا ، تاـیفو  ص 361 ؛ صاوخلاةرکذـت ، ص 166 ؛ راـصبألارون ، ص 11 ؛ ج 4 ، بهذـلا ، جورم  - 1
ص 232 ج 1 ، هفالخلا ، ملاعم 
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تالکشم لالح 

. دهدب هقدص  ادخ  هار  رد  يدایز  رز  هکس  ای  رانید  دبای ، افش  رگا  درک  رذن  دوخ  اب  دش و  رامیب  دوخ  تفالخ  نیزاغآ  ياهزور  رد  لکوتم 
ادخ هار  رد  رانید  دیاب  رادقم  هچ  هک  دیشیدنا  هچ  ره  یلو  داتفا ؛ شرذن  يادا  رکف  هب  درب و  رد  هب  ملاس  ناج  يرامیب  نآ  زا  لکوتم  اضق  زا 

. دننک هدامآ  لکشم  لح  يارب  ار  نادنمشناد  همه  داد  روتسد  ور  نیا  زا  دش ؛ هدنامرد  هدربن و  ییاج  هب  هار  دهدب ،
هب هتفر و  ورف  تریح  هب  رتشیب  دندیـشیدنایم ، هلأـسم  نیا  رد  رتشیب  هـچ  ره  یلو  دـندمآ ؛ مـه  درگ  روـشک  ياـج  ياـج  زا  نادنمـشناد 

؛ دوب دـمحم  نب  یلع  تسد  هب  لکـشم  لح  نآ ، دوب و  هدـنامن  رتشیب  هار  کی  اهنت  دـندرکیم . فارتعا  هلأسم  نیا  لـح  رد  دوخ  یناوتاـن 
زا توعد  عنام  شّربکت  یلو  دـنک ؛ لح  ار  لضعم  نیا  دـناوتیم  هک  تسوا  اهنت  هک  تسنادیم  یبوخ  هب  تسخن  نامه  زا  لکوتم  هک  ومه 

. دوب هدش  مالسلا  هیلع  ماما 
تالکـشم زا  هرگ  نادنمـشناد ، همه  روضح  رد  ات  درکیم  توعد  ار  ماما  دوخ ، یبلق  لیم  مغر  هب  دـیاب  تشادـن و  ياهراـچ  رگید  کـنیا 

. دسرپب مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  دش  ریزگان  لکوتم  دیاشگب .
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خـساپ نیا  زا  لکوتم  نادنمـشناد و  اهقف ، يزادرپب ». رانید  هس  داتـشه و  دیاب  ترذـن  يارب  : » داد خـساپ  گنردیب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 

زا ار  خساپ  نیا  دهد  یحیضوت  ات  دیهاوخب  وا  زا  تفگ : لکوتم  هب  نادنمشناد  گرزب  تفرگارف . ار  سلجم  ياهمهمه  دندش . هدز  تفگش 
؟ تسا هدروآ  اجک 

. دننادب ار  امش  خساپ  لیلد  دنهاوخیم  اهنیا  تفگ : درک و  ترضح  هب  ور  لکوتم 
؟ تسا هدوب  ردقچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نامز  ياههیرس  اهگنج و  دیوگب  دناوتیم  یسک  هچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هـس داتـشه و  مینکیم  رکف  ام  دنتفگ : هک  دوب  نیا  نانآ  يرکفمه  لصاح  دنتخادرپ و  تروشم  روش و  هب  نادنمـشناد  ماما ، ِشـسرپ  نیا  اب 
؟ دراد دوجو  امش  خساپ  شسرپ و  نیا  نیب  ياهطبار  هچ  مینادیمن  اما  تسا ؛ هدوب  گنج 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
: دیامرفیم دیجم  نآرق  رد  دنوادخ 

(1) ٍةَرِیثَک » َنِطاوَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقل  »
ربمایپ نامز  ياههیرس  اهگنج و  هک  دناهدرک  تیاور  ام  نادناخ  همه  تسا و  هدرک  يرای  يریثک  دراوم  رد  ار  ناناملسم ) ) امش دنوادخ ،  ؛

(2) تسا . هدوب  گنج  هس  داتشه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا 

25 هبوت : - 1

ص 360 صاوخلا ، ةرکذت  - 2
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: تفگ بل  ریز  نانآ  زا  یکی  دندرب و  یپ  یبوخ  هب  رز  رانید  هس  داتشه و  ریثک و  نیب  قیقد  هطبار  هب  نادنمشناد 

« دهد رارق  نادناخ  مادک  يارب  ار  شناد  ملع و  هک  دنادیم  رتهب  ادخ  ربکا ! هَّللا  »
، دوخ خساپ  هب  یبایتسد  نیع  رد  درکیم ، ار  هنحص  نیا  ینیبشیپ  لبق  زا  هک  لکوتم  دندادیم و  ناکت  رـس  دییأت  تمالع  هب  زین  نارگید 

 ... دوب تحاران  نارگن و  مالسلا  هیلع  ماما  یملع  تیبوبحم  زا  لد  رد 
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مهدزیس  موصعم 

هراشا

مالسلا هیلع  يداه  ترضح  مهد  ماما  شردپ  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  ق . لاس 232 ه . رد  نایعیش  ياوشیپ  نیمهدزای  يرکسع ، نسح  ماما 
. دناهدرک دای  نسوس »  » مان هب  وا  زا  یخرب  هک  تسا  هثیَدُح »  » هتسیاش اسراپ و  يوناب  شردام  و 

هدیمان يرکسع  ور  نیمه  زا  تشاد ، يرابجا  تنوکس  رکسع »  » هلحم رد  ارماس ، رد  یسابع  هفیلخ  روتـسد  هب  مهدزای  ياوشیپ  هک  اجنآ  زا 
. دشیم

. دیسر تداهش  هب  شدنمجرا  ردپ  هک  دوب  هلاس  وا 22  تسا . دمحموبا  شاهینک  و  یکز »  » و یقن » ، » ترضح رگید  باقلا  نیرتروهشم  زا 
هدرپس كاخ  هب  شردپ  دقرم  رانک  ارماس ، رد  دیسر و  تداهش  هب  ق . لاس 260 ه . رد  دوب . لاس  شفیرش 28  رمع  لاس و  شتماما 6  تدم 

. دش
. تفرگ هدهع  رب  ار  تما  ییاوشیپ  لاس  تدم 6  هب  دیسر و  تماما  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  تداهش  زا  سپ  يرکسع  ماما 

نت هس  نیا  دوب  رـصاعم  دـندوب ، رترگمتـس  يرگید  زا  کـی  ره  هک  یـسابع  ياـفلخ  زا  رفن  هس  اـب  دوخ  تماـما  هاـتوک  تدـم  رد  ترـضح 
. دندوب هَّللاب  دمتعملا  هَّللاب و  يدتهملا  هَّللابزتعملا ،
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ار دوخ  ياههدعو  مامت  دندوب ، هدرک  مایق  هیماینب  زا  ماقتنا  نتفرگ  ناونع  هب  نایولع و  زا  يرادفرط  مان  هب  تسخن  زور  هک  یـسابع  يافلخ 
هک دـندوب  یناکرت  تسد  تلآ  تقیقح  رد  هفیلخ  هس  نیا  هک  دـنامن  هتفگان  دـندرکیم . متـس  تیب  لها  هب  ناـنآ  زا  رتشیب  هتفرگ و  هدـیدان 

. دوبن شیب  یتافیرشت  ماقم  کی  اهنت  هفیلخ  دندوب و  یعقاو  مکاح  هدش و  طلسم  رابرد  رب  لکوتم  لتق  زا  سپ 
دنداتفا شناج  هب  قامچ  بوچ و  اب  هاگنآ  دندرب ، یقاتا  هب  ناشک  ناشک  ار  وا  دندش ، زتعم  رـصق  دراو  ناکرت  زا  یهورگ  يزور  لاثم  يارب 

دوب غاد  رونت  دننام  نیمز  هک  دوب  مرگ  يردق  هب  زور  نآ  باتفآ  دنتـشاد . هگن  باتفآ  ریز  رـصق  طایح  رد  ار  وا  دندنازوس و  ار  شنهاریپ  و 
ماقم زا  ار  وا  ناکرت  عقوم  نیا  رد  دوش . اپهباپ  حالطـصا  هب  دوب  راچان  دراذـگب و  نیمز  يور  رب  ار  دوخ  ياپ  ود  تسناوتیمن  سک  چـیه  و 

. دنتفرگ هاوگ  علخ  نیا  رب  ار  یهورگ  دندرک و  علخ  تفالخ 
هب ناوارف  ياههجنکـش  یگنـشت و  یگنـسرگ و  رثا  رد  اـت  دنراپـسب  رفن  کـی  هب  ار  وا  دـنتفرگ  میمـصت  لوزعم  هفیلخ  لـتق  روظنم  هب  سپس 

تشخ اب  ار  بادرـس  برد  دنداد و  اج  یبادرـس  رد  تشاد  ندب  رد  یناج  همین  هک  یلاح  رد  ار  هفیلخ  هنوگ  نیدب  دهد . همتاخ  وا  یگدنز 
ات دوب و  رتلدتعم  يدتهم  هتبلا  تسـشن . تخت  رب  يدـتهم  وا  زا  سپ   (1) دش . روگ  هب  هدنز  تلاح  نامه  هب  زتعم  دندرک و  دودـسم  چـگ  و 

رد یگدیسر و  مدرم  تایاکش  هب  يدودح 

196 صص 195 - ج 7 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 1
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دننام هک  يزور  ات  درکیم ، راتفر  تنوشخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  لاح  نیا  اـب  تشاد . ياهنالدـتعم  یـشم  يداـصتقا  روما  ساـبل و  اذـغ و 

. دوب نادنز  رد  مالسلا  هیلع  ماما  يو ، ندش  هتشک  بش  ات  داتسرف و  نادنز  هب  ار  يرکسع  ماما  يو  دش . هتشک  دوخ  ردارب 
مدرم هب  دوب و  یشایع  ینارذگشوخ و  هتفیش  دمتعم  تسیز . وا  نامز  رد  لاس  راهچ  مالسلا  هیلع  ماما  دیـسر و  تفالخ  هب  دمتعم  وا  زا  سپ 

. دوب قفوم  شردارب  هدهع  هب  تقیقح  رد  تفالخ  هفیظو  هک  دوب  تاوهش  رد  قرغ  نانچ  وا  تشادن ، یهجوت 
ياوشیپ هس  هک  دوب  يدـح  هب  اهراشف  تدـش  دـندرکیمن . غیرد  ناماما  هب  تبـسن  تیدودـحم  راشف و  لاـمعا  هنوگره  زا  یـسابع  ياـفلخ 

يداه ماما  یگلاس ، نس 25  رد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  یهاتوک - رمع  اب  دنتسیزیم  ارماس  ینعی  اهنآ  تموکح  زکرم  رد  هک  هعیـش  گرزب 
. دندیشون تداهش  ماج  یگلاس - نس 28  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  یگلاس و  نس 41  رد 

. تشاد یمومع  تیلوبقم  زین  ماما  دوب . هدمآرد  میظع  تردق  کی  تروص  هب  هعیش  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نامز  رد 
زا سک  چیه  يار  نم  ّرُـس  رد  : » تسا هدرک  فیـصوت  نینچ  ناقاخ  نب  هَّللادیبع  نب  دمحا  ینعی  دمتعم  رابرد  ریزو  ار  ماما  تمظع  هوکش و 
رد شمرک ، يراوگرزب و  فافع و  توکـس و  راقو و  رد  متخانـش و  هن  مدـید و  هن  اـضرلا  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نسح  نوچمه  ار  هیولع 

شیوخ نارگناوت  ناگدروخلاس و  رب  ار  وا  مشاه  ینب  مدـیدن . وا  نوچ  ییاـتمه  مشاـه  ینب  ماـمت  ناطلـس و  دزن  رد  زین  شنادـناخ و  ناـیم 
مشاه و ینب  زا  یسک  زا  وا  هرابرد  دننکیم و  مدقم  ار  وا  سانلا  ماوع  ناریبد و  ناریزو و  ناهدنامرف و  رب  دنرادیم و  مدقم 
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یهاگیاج تهبا و  هوکـش و  تیاغ  رد  نانآ  دزن  رد  ار  وا  هکنآ  زج  مدرکن  قیقحت  نامدرم  رگید  ناهیقف و  نارواد و  ناریبد و  ناهدنامرف و 

.« دننکیم دیجمت  وا  زا  تسود  نمشد و  دنرامشیم و  مدقم  نارگید  شخیاشم و  نادناخ و  رب  ار  يو  هک  مدید  متفای و  وکن  راتفگ  الاو و 
تـشاد مان  فیـصو  نب  حلاص  دوب و  ماما  ینادنز  رومأم  هک  یـسک  هب  نایـسابع  زا  یکی  تخادـنا  دـنبرد  ار  يو  توغاط  هک  یماگنه   (1)

، منک ادـیپ  متـسناوت  هک  ار  یناسک  نیرتدـب  زا  نت  ود  نم  منک ؟ هچ  وا  اب  تفگ : حـلاص  راذـگم ، هدوسآ  ار  وا  ریگب و  تخـس  وا  رب  تفگ :
. دناهدیسر گرزب  یهاگیاج  هب  زامن  تدابع و  رد  ود  نآ  کنیا  متخاس و  يو  رومأم  ار  اهنآ  متفای و 

؟ دیدرک هچ  نسح ) ماما  ) درم نیا  اب  امش  امش ، رب  ياو  دیسرپ : ود  نآ  زا  دننک ، راضحا  ار  نت  ود  نآ  داد  روتسد  سپس 
دوشیمن و نخسمه  یـسک  اب  دتـسیایم و  زامن  هب  ار  بش  مامت  درادیم و  هزور  اهزور  هک  يدرم  هرابرد  تفگ  میناوت  هچ  دنتفگ : ود  نآ 

همه  (2) دوشیم . نوریب  فک  زا  نامرایتخا  هک  میوشیم  نانچ  میتفایم و  هزرل  هب  درگنیم  ام  هب  نوچ  دزادرپیمن . تداـبع  زج  يراـک  هب 
، مارآان ینارحب و  طیارـش  رد  یتقو  دمتعم  هک  اجنآ  ات  دنتـشاد  یهاگآ  شراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  ترـضح  نآ  تمارک  تیاهن  شزرا و  زا 

ره تسنادیم  نوچ  دش و  هفیلخ 

ص 482 رشع ، ینثالا  همئالا  ةریس  - 1

ص 309 نامه ، - 2
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لوط هب  لاس  تسیب  وا  تفالخ  ات  دنک  اعد  شیارب  تساوخ  يو  زا  هتفر  يرکسع  ماما  دزن  دنیشنیم ، تخت  رب  لاس  دنچ  ای  کی  اهنت  هفیلخ 

رام رات و  هک  دوعوم  يدهم  هک  دنتـسنادیم  رتاوتم  رابخا  تایاور و  قبط  نانآ ، ناوریپ  یـسابع و  نادـناخ  اهیتسناد ، نیا  مامت  اب  دـماجنا .
عـضو بقارم  هتـسویپ  تهج  نیمه  هب  دوب  دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  لـسن  زا  تسا ، هماـکدوخ  ياـهتموکح  همه  هدـننک 
دیدش هداعلا  قوف  مهدزای  ياوشیپ  دروم  رد  قانتخا  راشف و  دننک . دوبان  هدروآ و  گنچ  هب  ار  وا  دنزرف  دـنناوتب  هکلب  ات  دـندوب  وا  یگدـنز 

هک دوب  نارگن  ماما  یعامتجا  مهم  تیعقوم  ذوفن و  زا  يردق  هب  یـسابع  تموکح  دنتـشاد . تراظن  لرتنک و  تحت  ار  وا  فرط  ره  زا  دوب و 
يرکـسع ماما  اهيریگتخـس ، نیا  مامت  اب   (1) دوش . رـضاح  رابرد  رد  هبنـشجنپ  هبنـشود و  ياـهزور  هتفه  ره  دوب  هدرک  ریزگاـن  ار  ماـما 

هشیدنا نییبت  زین  نافلاخم و  تاهبش  ّدر  مالسا و  نییآ  زا  عافد  رد  یملع  ياهششوک  زا  دومن . یهدناماس  روحم  تفه  رد  ار  دوخ  تیلاعف 
تموکح ياهتبقارم  اهلرتنک و  یمامت  مغرب  دیشوک . عاضوا  لرتنک  تهج  رد  یطابترا  هکبش  داجیا  اب  دومنن  راذگورف  یمالـسا  حیحص 

هیجوت هب  دومن . یلاـم  یناـبیتشپ  تیاـمح و  دوخ ، صاـخ  ناراـی  هژیو  هب  نایعیـش و  زا  تخادرپ و  یـسایس  يّرـس  ياـهتیلاعف  هب  یـسابع ،
یبیغ رابخا  زا  تشامگ . تمه  هعیش  مهم  رصانع  لاجر و  یسایس 

ص 376 يرولا ، مالعا  - 1
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210 ص :
رد ماما  تخاس . هدامآ  دوخ ، دـنزرف  تبیغ  نارود  يارب  ار  نایعیـش  هرخالاب  تفرگ و  هرهب  نایعیـش  یمرگلد  تماـما و  نارکنم  بلج  يارب 

ماما نارای  نیرتیمیمـص  نیرتکیدزن و  زا  هک  يورمَع  دیعـس  نب  نامثع  دوب . هدروآ  يور  يراک  ناهنپ  هیقت و  هب  یـسایس ، تخـس  طـیارش 
هک ار  یهوجو  لاوما و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  ناوریپ  نایعیـش و  درکیم ، تیلاـعف  یـشورفنغور  شـشوپ  رد  دوب ، مالـسلا  هیلع 

مالسلا هیلع  ماما  روضح  هب  هداد و  رارق  نغور  ياهکشم  اهفرظ و  رد  ار  اهنآ  وا  دندناسریم و  وا  هب  دنهد ، لیوحت  ماما  هب  دنتساوخیم 
. دناسریم

هنافراع اوتحمرپ و  ياهاعد  ینالوط و  ياهتونق  رکذ ، تدابع ، رد  دوب ، زاتـشیپ  رامـشیب و  ياهتلیـضف  اـهتمارک و  بحاـص  ترـضح 
، تفالخ هاگتسد  ياهراشف  لباقم  رد  شاهدارا  و  نکش ، نمشد  شتمواقم  ریگمشچ ، شايرابدرب  ملح و  نوزفا ، وا  ملع  تسا ، یندز  لاثم 

اضر رب  هتسویپ  ار  یهلا  ياضر  داد . نت  نانآ  تساوخ  هب  هن  درک و  شزاس  هن  شیوخ  نامز  يافلخ  اب  زگره  دوب و  راوتسا  ریذپانتسکش و 
وا ياهاطع  زا  دنتسنادیم و  دوخ  دیما  هطقن  ار  وا  هناخ  نادنمزاین ، دوب و  ناوارف  وا  یگدنـشخب  تواخـس و  دادیم . حیجرت  ماّکح  دنـسپ  و 

. دندشیم رادروخرب 
نایعیـش هار  غارچ  هراومه  دناوتیم  ترـضح  نانخـس  دادیم . رارق  ریثأت  تحت  ار  همه  وا  يالاو  كولـس  باّذج و  دروخرب  وکین و  قالخا 

. دشاب تداعس  لامک و  هب  ندیسر  رد 
امش هب  هک  ره  هب  يزادرپتناما  ییوگتـسار و  ادخ و  ار  رد  شـشوک  دوخ و  نید  رد  ییاسراپ  ادخ و  زا  سرت  هب  ار  امـش  دومرفیم : ناشیا 

نداد لوط  هب  دب ، ای  دشاب  بوخ  هدرپس ، يزیچ 
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211 ص :
. منکیم شرافس  یگیاسمهشوخ  اههدجس و 

. ناردارب هب  ندناسر  دوس  دنوادخ و  هب  نامیا  تسین ، يزیچ  اهنآ  زا  رترب  هک  تسا  تلصخ  ود  دومرفیم : ترضح 
. دنتسنادیم شایگرزب  رد  وا  یساپسان  هب  رجنم  ار  شايدرُخ  رد  ردپ ، رب  دنزرف  یخاتسگ  ترضح 

هک تسا  یسک  مدرم  نیرتدباع  دتسیا ، زاب  كانههبش  روما  اب  دروخرب  ماگنه  هب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتاسراپ  دومرفیم : راوگرزب  نآ 
ار ناـهانگ  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتشوکتخـس  دـیوش و  تسد  مارح  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدـهاز  دراد و  ياـپ  رب  ار  ضیارف 

. دیوگ كرت 
يرجه لاس 260  رد  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ترـضح  ناتفـصشافخ ، نآ  دـنرادن ، ار  تلیـضف  رون و  لمحت  بات  ناشافخ ، هتبلا  و 

. تشاد لاس   28 ترضح ، هک  یلاح  رد  دندناسر  تداهش  هب  مومسم و 
. دشاب ام  یگدنز  يارب  یسرد  ات  میاهتخادرپ ، يو  ياهتلیضف  زا  هنومن  ود  رکذ  هب  تمارک ، یگرزب و  همه  نآ  زا 
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212 ص :

اهلد بوبحم 

دمحا دمآ . نایم  هب  نانآ  دیاقع  نایولع و  زا  نخـس  شـسلجم ، رد  يزور  دوب . مق  جارخ  یـضارا و  يّدصتم  ناقاخ ، نب  هَّللادیبع  نب  دمحا 
یلع نب  دّـمحم  نب  یلع  نبا  نسح  دـننامه  ار  ناـیولع  زا  یـسک  اّرماـس  رد  نم  تفگیم : دوب ، تخـسرس  بّصعتم و  ناـیبصان  زا  دوخ  هک 

. متخانشن مدیدن و  مالسلا  مهیلع  اضرلا 
. تشاد ار  عضو  نیمه  زین  نادرم  مومع  ناریزو و  هاپس و  نارس  دزن  دنتشادیم و  مّدقم  دوخ  نامرتحم  نالاسگرزب و  رب  ار  وا  شنادناخ 

. تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  اضرلا  نبا  دّمحموبا  هک ، دندروآ  ربخ  نانابرد  مدوب ؛ مردپ  دزن  يزور  مراد  دای  هب 
! دوش دراو  دیراذگب  تفگ : دنلب  يادص  اب  مردپ 

ای هفیلخ  زا  زج  مردـپ ، دزن  اریز  مدـش ؛ هدز  تفگـش  دـندرک ، دای  مارتحا  هینک و  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  مردـپ  دزن  ناـنابرد  هک  نیا  زا  نم 
، تماـق شوـخ  نوگمدـنگ ، ناوـج ، يدرم  هاـگ  نآ  دـندرکیمن . داـی  هینک  هب  یـسک  زا  دـشاب ، هداد  روتـسد  هفیلخ  هک  یـسک  اـی  دـهعیلو 

دای هب  تفر . وا  لابقتـسا  هب  ماگ  دـنچ  تساـخرب و  داـتفا ، وا  رب  مردـپ  مشچ  نوچ  دـش . دراو  تلـالج  تبیه و  اـب  مادـنا و  وکین  ورشوخ ،
. دشاب هدرک  نینچ  یماظن  ناهدنامرف  ای  مشاهینب  زا  یسک  هب  تبسن  مردپ  متشادن 

رانک رد  دوخ  دیناشن و  دوخ  زامن  ياج  رب  تفرگ و  ار  وا  تسد  دیسوب و  ار  وا  هنیس  تروص و  تخادنا و  وا  ندرگ  رد  تسد 
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213 ص :
! موش تیادف  تفگیم : وا  اب  وگ  تفگ و  نمض  تخادرپ . تبحص  هب  وا  اب  تسشن و  وا 

، دمآیم قفوم  نوچ  هک  دوب  نیا  لومعم  تسا . هدمآ  یـسابع  قفوم  تفگ : دمآ و  ینابرد  هاگان  مدوب . تفگـشرد  مدیدیم ، هچنآ  زا  نم 
هب دنداتـسیایم و  فص  ود  رد  مردـپ  سلجم  ات  هناخ  برد  هلـصاف  رد  دـندمآیم و  وا  هاپـس  هژیو  ناهدـنامرف  زین  ناـنابرد و  وا  زا  رتشیپ 
هک نآ  اـت  درکیم ؛ وگ  تفگ و  وا  اـب  دوب و  مالـسلا  هیلع  دـمحموبا  هّجوتم  هتـسویپ  مردـپ  دورب . دـیایب و  ّقفوم  اـت  دـندنامیم  لاـح  نیمه 

: تفگ ترضح  نآ  هب  ماگنه  نیا  رد  داتفا ؛ ّقفوم  صوصخم  نامالغ  نازابرس و  هب  شمشچ 
! دیربب فیرشت  دیلیام ، رگا  موش ، تیادف 

یمرگ هب  مردپ  تساخرب و  مالـسلا  هیلع  ماما  دنیبن . ار  وا  ّقفوم  ات  دـنربب  فص  ود  رد  تشپ ، زا  ار  ناشیا  ات  تفگ : دوخ  نانابرد  هب  هاگنآ 
. درک هقردب  ار  وا 

؟ تشاد يراتفر  نینچ  وا  اب  مردپ  دیدرک و  دای  هینک  هب  مردپ  روضح  رد  ار  وا  هک  دوب  یسک  هچ  نیا  متفگ : مردپ  نامالغ  نانابرد و  هب 
. تسا فورعم  اضّرلانبا  هب  دنیوگیم و  یلع  نب  نسح  وا  هب  هک  تسا  نایولع  زا  یکی  وا  دنتفگ :

تسشنیم و اشع  زامن  زا  سپ  هک  دوب  نیا  مردپ  تداع  دش ؛ بش  هک  نیا  ات  مدوب  ینارگن  هشیدنا و  رد  هتـسویپ  دش و  رتشیب  نم  ِیتفگش 
یسک متسشن . مدمآ و  مه  نم  تسشن . دناوخ ، زامن  یتقو  دناسرب . هفیلخ  شوگ  هب  ات  درکیم  هدامآ  دوب ، مزال  هک  ار  يروما  اهشرازگ و 

. دوبن وا  شیپ 
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214 ص :
؟ يراد يراک  دمحا ! دیسرپ :

؟ میوگب یهدیم  هزاجا  رگا  ردپ ، يرآ  متفگ :
و موش » تیادف  : » یتفگیم وا  هب  هراومه  یتشاذگیم و  مارتحا  ردقنیا  وا  هب  تبسن  هک  دوب  یسک  هچ  مدید ، ار  وا  حبص  هک  درم  نیا  ردپ !

؟ يدرکیم وا  يادف  ار  تردام  ردپ و  تدوخ و 
. درک توکس  یکدنا  هاگنآ ، تساضرلانبا . نب  فورعم  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  نایضفار ، ماما  وا  مرسپ ! تفگ :

نآ راوازـس  وا  زج  مشاهینب  زا  یـسک  دور ، نوریب  سابعینب  يافلخ  تسد  زا  تفـالخ  رگا  مرـسپ ! تفگ : سپـس  مدـنام . تکاـس  زین  نم 
راوگرزب و يدرم  يدیدیم ، ار  وا  ردپ  رگا  تسوا . یگتـسیاش  وکین و  قالخا  تدابع و  دهز و  تّفع و  تلیـضف و  تهج  هب  نیا ، تسین و 

. يدوب هدید  ار  تلیضف  اب 
. مدمآرب رتشیب  قیقحت  یپ  رد  دیدرگ . هدوزفا  مردپ  هب  تبسن  ممشخ  دش و  رتشیب  ماینارگن  هشیدنا و  نانخس ، نیا  اب 

هک نآ  رگم  مدیدن ، ار  ینمشد  تسود و  چیه  متفای و  يدنمجرا  یگرزب و  تیاهن  رد  صخش ، نآ  دزن  ار  وا  رگم  مدیـسرپن ، سک  چیه  زا 
(1) دوتسیم . ار  وا  تفگیم و  نخس  یکین  هب  وا  دروم  رد 

ص 206 ج 1 ، هباغلادسا ، - 1
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215 ص :

ماما يدنمشوه 

: دیوگیم ترضح  یهلا  ماقم  هرابرد  يرفعج ، مساق  نب  دوواد  مشاهوبا ،
هیلع ماما  ندش  ینادنز  زا  يزور  دنچ  دندوب . یلاسکشخ  راچد  ارماس  مدرم  میدوب . ینادنز  رگید ، يرامش  يرکـسع و  دمحموبا  هارمه  هب 

ياهجیتن یلو  دـنتفر ؛ رهـش  نوریب  ناراب ، زاـمن  يارب  یپ  رد  یپ  زور  هس  یـسابع ، هفیلخ  دـمتعم  روتـسد  هب  مدرم  هک  دوب  هتـشذگن  مالـسلا 
: تفگ دمآ و  دمتعم  دزن  یحیسم  گرزب  نابهار  زا  ياهداتسرف  ماگنه ، نیا  رد  دیشخبن .

. دش دهاوخ  باجتسم  ام  ياعد  هک  میراد  نانیمطا  دیهد ، هزاجا  ام  هب  رگا  مینک ؛ ییاشگلکشم  میناوتیم  ام 
. داد هزاجا  نانآ  هب  تشادرب و  رس  هاگ  نآ  تفر و  ورف  رکف  هب  یمک  دمتعم 

رهـش نوریب  هب  وا ، رب  هیکت  اب  نایحیـسم  دـشیم . ریزارـس  تمحر  ناراب  تشادیمرب ، اعد  هب  تسد  هاگ  ره  هک  دوب  يدرم  نابهار ، نایم  رد 
مکمک دیچیپ و  اج  همه  رد  اهربا  ویرغ  دندید  ناهگان  دندش ؛ شیاین  نیا  رگاشامت  رودارود ، زین  ناناملـسم  دندش ، زامن  لوغـشم  دـنتفر و 
دمتعم دزن  رگید  راب  مدرم  دـش ، عطق  ناراب  هک  نآ  زا  سپ  دـشیم . هدوزفا  نآ  تّدـش  رب  يراج و  ناگمه  يور  رـس و  رب  ناراب  ياـههرطق 

: دنتفگ دنتفر و 
روتسد نانآ  هب  رگید  راب  دنرتبّرقم ، ناملسم  ناملاع  زا  دنوادخ  دزن  نانآ  هک  لاح  دهدیمن ؛ ار  ام  فافک  ناراب ، هزادنا  نیا  ریما ! يا 
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216 ص :
. دننک ناراب  ياضاقت  دنور و  ارحص  هب  زین  ادرف  ات  دیهد 

. دنتسیاب ناراب  ياعد  هب  ات  داد  روتسد  نانآ  هب  رگید  راب  دمتعم 
ردـق نآ  راب ، نیا  دـنتخادرپ ؛ یهلا  هاگرد  زا  یـسردایرف  هب  دـنتفر و  ارحـص  هب  هوعّدلاباجتـسم  بهار  هارمه  هب  نایحیـسم  زین  مود  زور  و 

. دندش زاینیب  نآ  زا  مدرم  ات  دمآ  ناراب 
دنورگب و تیحیسم  نید  هب  دنوش و  دیدرت  راچد  دوخ ، نید  تیناّقح  هب  تبسن  داینبتسس ، ناناملسم  زا  یهورگ  ات  دوب  یفاک  تمارک  نیا 

نامگ ریما ! يا  تفگ : یـصخش  تسُج . هراچ  هار  نانآ  زا  داد و  بیترت  نارواشم  اـب  یتسـشن  نیارباـنب  دـمآ . نارگ  یلیخ  هفیلخ  يارب  نیا ،
! دینک رضاح  ار  وا  رتدوز  هچ  ره  تسا ؟ یسک  هچ  وا  تفگ : دمتعم  دناهرب . انگنت  نیا  زا  ار  ام  دناوتیم  رفن  کی  اهنت  هک  منکیم 

؟ منک یفرعم  امش  هب  ار  وا  ات  متسه  نمیا  ایآ  هفیلخ ! يا  تفگ : درم 
! تسا نادنز  رد  کنیا  هک  يرکسع  دمحموبا  زج  تسین  یسک  وا  تفگ : درم  داد ؛ ناما  وا  هب  دمتعم 

زا تسا ، رتهب  سپ  تسین ؛ هتخاس  يراک  هک  نایفارطا  ام و  زا  دیشیدنا ، دوخ  شیپ  دش و  مارآ  مکمک  یلو  دش ؛ نیگمشخ  تسخن  دمتعم ،
فـسوی نب  حـلاص  هب  دـمآ و  نادـنز  هب  هفیلخ  هداتـسرف  دـنروایب . شدزن  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  داد  روتـسد  ور  نیا  زا  مییوجب ؛ دادمتـسا  وا 

. مربب شدزن  هب  ار  نسح  دمحموبا  ات  هداد  ماغیپ  ریما  تفگ : نابنادنز 
دنلورغ و  تسا ؟ هداد  ار  وا  يدازآ  روتـسد  دوز  ردق  نیا  ارچ  تسا ؛ دنبرد  وا  هک  تسین  رتشیب  زور  دـنچ  زونه  تفگ : فسوی  نب  حـلاص 

برد تفر و  نادنز  ياهدیلک  تمس  هب  نانک 
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217 ص :
. داتسرف رابرد  هب  هفیلخ  هداتسرف  هارمه  دز و  ادص  ار  مالسلا  هیلع  ماما  دوشگ و  ار  نادنز 

حرـش ار  ارجام  هاگ  نآ  تسا و  هدش  راچد  يراوگان  دـمآشیپ  هب  هک  بایرد  ار  دـمحم  تما  تفگ : داتفا ، ترـضح  هب  هفیلخ  مشچ  نوچ 
. داد

. دننک ناراب  بلط  شیپ ، زور  ود  دننام  دنوش و  نابایب  یهار  ات  دیهد  هزاجا  نانآ  هب  زین  ادرف  ینعی  موس  زور  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
هدوزفا مدرم  دـیدرت  کـش و  رب  دـنوش  قـفوم  رگا  تسا ؟ يداهنـشیپ  هچ  نیا  هک  دیـشیدنایم  دوـخ  اـب  وا  دـش ؛ هدوزفا  هـفیلخ  یتفگـش  رب 

! دوشیم
. دناهدش زاینیب  ناراب  زا  مدرم  دراد ؟ يدوس  هچ  راک  نیا  تفگ : ور  نیا  زا 

شمارآ ناـنیمطا و  یتـقو  دـمتعم  دوـش . هدودز  مدرم  لد  زا  کـش  هک  تسا  نآ  يارب  راـک  نـیا  دوـمرف : شمارآ  تبالـص و  اـب  ترـضح 
یهورگ مالسلا و  هیلع  ماما  دنروآ . ياج  هب  ناراب  ياعد  دنور و  ارحص  هب  شیپ  زور  ود  دننامه  نایحیسم  ات  داد  روتـسد  دید ، ار  ترـضح 

يدنت ناراب  دش و  يربا  نامـسآ  لاح ، نامه  رد  دنتخادرپیم . اعد  هب  شیپ  زور  ود  تداع  هب  نانآ  دـندش . هارمه  نانآ  اب  زین  ناناملـسم  زا 
. دیراب ورف 

. تسشن شناهارمه  بهار و  نابل  هشوگ  رب  تیاضر  دنخبل  دنتخادنابهار و  هب  رکشت  زا  یکاح  زیمآنیسحت  یهاگن  ناگمه 
. دنروایب نوریب  ار  تسا  نآ  رد  هچنآ  دنریگب و  ار  دوب  دنلب  نامـسآ  هب  اعد  يارب  هک  ار  بهار  تسد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  لاح  نیا  رد 

هدوشگ بهار  تسد  یمارآ  هب  تشادن ؛ عمج  ربارب  رد  میلست  زج  ياهراچ  یلو  درک ؛ یگداتسیا  یمک  بهار 
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218 ص :
. دندروآ مالسلا  هیلع  ماما  دزن  هتشادرب و  ار  نآ  تشگ . ادیوه  وا  ناتشگنا  نیب  زا  یمدآ  ناوختسا  ياهراپ  دش و 

. دیچیپ ياهچراپ  لخاد  تفرگ و  ار  ناوختسا  مالسلا  هیلع  ماما 
زا مدرم  دش . نایامن  دیشروخ  تسسگ و  مه  زا  اهربا  نوچ  دوب ، هدیافیب  نانآ  ياعد  راب ، نیا  دینک ! اعد  نونکا  تفگ : نایحیسم  هب  سپس 

هفیلخ لاح  نیا  رد  دـنتخادنا ؛ بهار  هب  يراد  انعم  هاگن  هدـش ، رثایب  نانآ  ياعد  هک  نیا  زا  زین  نایحیـسم  دـندش و  هدزتفگـش  ماما  راک 
: دیسرپ

؟ دوب ییارجام  هچ  نیا  دمحموبا ! يا 
هاگ ره  تسا ؛ هدروآ  تسد  هب  ناـنآ  روبق  زا  درم  نیا  هک  تسا  ناربماـیپ  زا  یکی  ناوختـسا  ناوختـسا ، هکت  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

. درابیم نامسآ  دوش ، هنهرب  نامسآ  ریز  يربمایپ  ناوختسا 
هناصلخم ياعد  ریثأت  هن  هدوب ؛ ناوختـسا  نیا  رطاخ  هب  ناراب  لوزن  هک  دـننادب  مدرم  ات  مینک  ناحتما  ار  نآ  مه  ام  دـییایب  سپ  تفگ : هفیلخ 

هب عورش  ناراب  ياههرطق  نوچ  دوب . هدومرف  ترـضح  هک  دنتفای  هنوگنامه  دندومزآ و  ار  نآ  ناناملـسم  ات  داد  روتـسد  هاگنآ  نایحیـسم .
ماما نآ ، زا  سپ  دش . هدوزفا  ماما  هب  تبسن  نانآ  تبحم  فطل و  رب  هدش و  هدزتفگش  مالسلا  هیلع  ماما  يدنمـشوه  زا  مدرم  درک ، ندیراب 

. دـندوب نامداش  هفیلخ  ناناملـسم و  هدـش و  هدودز  مدرم  لد  زا  ههبـش  نآ  هک  یلاح  رد  تشگزاب ؛ ارماس  رد  شیوخ  لزنم  هب  مالـسلا  هیلع 
(1)

ص 282 ۀمئالا ، لاوحا  ۀفرعم  یف  همهملا  لوصف  ص 339 ؛ راتخملا ، یبنلا  لآ  بقانم  یف  راصبالا  رون  - 1

ماما زا www.hajj.ir   www.Ghaemiyeh.com240يدنمشوه  هحفص 215 

http://www.ghaemiyeh.com


219 ص :

مالسلا هیلع  نامز  ماما  مهدراهچ  موصعم 

هراشا

ارماس رهش  رد  ق . لاس 255 ه . نابعش  همین  رد  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  يدهملا ، نسحلا  نب  ۀجح  ترـضح  موصعم ، ياوشیپ  نیمهدزاود 
. دوشگ ناهج  هب  هدید 

. تسا مساقلاوبا »  » ترضح نآ  هینک  مالسا و  ربمایپ  مانمه  وا 
. دشابیم يدهم  اهنآ  نیرتروهشم  تسا و  هَّللاۀیقب  نامّزلا و  بحاص  حلاص ، فلخ  مئاق ، تّجح ، ترضح ، نآ  باقلا  هلمج  زا 

نسوس و هناحیر ، مان  هب  هک  تسا  سجرن  یمارگ ، يوناب  شردام  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  مهدزای ، ياوشیپ  شردپ ،
. تسا هدش  دای  وا  زا  زین  لقیص 

نادناخ دنمجرا  ناوناب  زا  دوخ  هک  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  رهاوخ  همیکح  هک  دوب  الاو  ردق  نآ  نوتاخ  سجرن  تیونعم  تلیـضف و  نازیم 
. دیمانیم وا  رازگتمدخ  ار  دوخ  شیوخ و  نادناخ  رورس  دمآرس و  ار  وا  دوب ، تماما 

: دنتسه تبیغ  هرود  ود  ياراد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 
ماگنه ات  يربک - تبیغ  یمود - هصاخ و  تباین  هرود  نایاپ  ات  دلوت  ماگنه  زا  يرغص - تبیغ  یلوا - يربک . يرغص و 
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220 ص :
. دباییم همادا  ترضح  نآ  مایق  روهظ و 

دناوخ و زامن  ردپ  رهطم  ندب  رب  ترضح  دیـسر . تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  شردپ  هک  دوب  هلاس  جنپ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
اهمشچ زا  هناخ  ياهبادرس  زا  یکی  رد  ترضح  یلو  دندروآ ، موجه  ماما  لزنم  هب  وا  بیقعت  رد  دندش  ربخاب  وا  دوجو  زا  نارومأم  نوچ 

، دنراد لوبق  ار  نآ  زین  تنس  لها  هکلب  درادن ، هعیـش  هب  صاصتخا  تیودهم ، عوضوم  هب  داقتعا  دنتفاین . ار  وا  دنتـشگ  هچ  ره  دش و  دیدپان 
زونه هداد ، ربخ  وا  مایق  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  یتیصخش  دنیوگیم : دننکیم و  راکنا  ار  يدهم  ترضح  دلوت  نانآ  اهتنم 

نآ دـلوت  تنـس ، لها  ناثدـحم  ناخروم و  زا  یهجوت  لباق  دادـعت  لاـح  نیا  اـب   (1) تفای . دهاوخ  دـلوت  هدـنیآ  رد  تسا و  هدـشن  دـلوتم 
ترضح رادید  هب  قفوم  نایعیـش  صاوخ  زا  یـضعب   (2) دناهتـسناد . تیعقاو  کی  ار  نآ  دـناهدرک و  رکذ  دوخ  ياـهباتک  رد  ار  ترـضح 
مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  رـضحم  هب  يدعب ، ماما  هرابرد  شـسرپ  يارب  ام  دیوگیم : حون  نب  بویا  نب  نسح  دناهدش . مالـسلا  هیلع  يدهم 

یعوضوم زا  مهاوخیم  درک  ضرع  تساخ و  اپ  هب  يورمَع  دیعـس  نب  ناـمثع  دنتـشاد . روضح  رفن  لـهچ  ترـضح  نآ  سلجم  رد  میتفر .
. يرتاناد نم  زا  نآ  هرابرد  هک  منک  لاؤس 

ص 94 ج 7 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 1

ص 36 ج 3 ، هدوملا ، عیبانی  ص 310 ؛ همهملا ، لوصف  ص 168 ؛ راصبالارون ، ص 179 ؛ فاحتالا ، ص 208 ؛ هقرحملا ، قعاوص  - 2
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221 ص :
. دوش جراخ  سلجم  زا  تساوخ  یتحاران  اب  نامثع  نیشنب . دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ادص ار  نامثع  مالسلا  هیلع  ماما  ماگنه ، نیا  رد  تشذگ . یتدم  تفرن و  نوریب  یـسک  دورن ، نوریب  سلجم  زا  سک  چیه  دومرف : ترـضح 
: دومرف ترضح  تساخ . اپب  وا  درک ،

؟ دیاهدمآ اجنیا  هب  هچ  يارب  میوگب  امش  هب  دیهاوخیم 
. دییامرفب دنتفگ : همه 

. دیسرپب نم  زا  سپ  ماما  تجح و  زا  هک  دیاهدمآ  اجنیا  هب  نیا  يارب  دومرف :
. يرآ دنتفگ :

هب هراشا  اب  ترضح  دش ، سلجم  دراو  دوب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هب  مدرم  نیرتهیبش  هک  هام  هراپ  نوچمه  ینارون  يرسپ  ماگنه  نیا  رد 
نیا رد  هک  دینکن  فالتخا  نم  زا  سپ  دینک و  تعاطا  ار  وا  نامرف  تسا ، امش  نایم  رد  نم  نیشناج  نم و  زا  دعب  امش  ماما  نیا ، : » دومرف وا 

نانمشد تسد  هب  شکاپ ، ناکاین  نوچ  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هنافـسأتم   (1) دوشیم ». هابت  ناتنید  دـیوشیم و  كاله  تروص 
رد دومن . بیاغ  اههدید  زا  ار  ناشیا  دنوادخ  هجیتن  رد  دندمآرب . مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نتفای  یپ  رد  نانمشد  دیشون و  تداهش  ماج 

کش و شوختـسد  دوشیم و  رهاظ  ناشنطاب  دـنرادن ، يراوتـسا  نامیا  هک  یهورگ  دـنوشیم ، شیامزآ  مدرم  يدـهم  ترـضح  تبیغ  رثا 
هشیر ناشبلق  قامعا  رد  نامیا  هک  یناسک  دندرگیم و  دیدرت 

ص 355 رثالابختنم ، ص 123 ؛ ج 3 ، هدوملا ، عیبانی  - 1
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222 ص :
رجا و زا  يدنلب  تاجرد  هب  دندرگیم و  رتهتسیاش  رتهتخپ و  دئادش  ربارب  رد  یگداتسیا  ترضح و  نآ  روهظ  راظتنا  ببس  هب  تسا  هدیناود 

. دنیآیم لئان  یهلا  شاداپ 
نید زا  ار  امش  یسک  ادابم  دیـشاب ، دوخ  نید  بظاوم  دش ، بیاغ  مدنزرف  نیمجنپ  هک  یماگنه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما 

، تبیغ هلیـسو  هب  دنوادخ  دـندرگیمرب ، شیوخ  هدـیقع  زا  نانمؤم  زا  یهورگ  هک  يروط  هب  تشاد  دـهاوخ  یتبیغ  ریزگان  وا  دـنک ، جراخ 
ماما نارای  زا  یکی  هرارز  دوب ، مالـسلا  هیلع  ماما  ناـج  ظـفح  تبیغ ، ياـهتلع  زا  رگید  یکی   (1) دنکیم ». شیامزآ  ار  شیوخ  ناگدـنب 

ضرع دش . دهاوخ  بیاغ  اهرظن  زا  یتدم  شیوخ  مایق  زا  شیپ  رَظتنم  ماما  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم ، مالـسلا  هیلع  قداص 
؟ ارچ مدرک :

هب هیقت ، يور  زا  یتـح  ار ، یتـموکح  چـیه  مهدزاود  ياوـشیپ  تسا ، هدـمآ  نـینچمه   (2) دوب . دـهاوخ  كاـنمیب  شیوخ  ناـج  رب  دومرف :
. دروآرد ارجا  هب  لماک  روط  هب  ار  دنوادخ  نید  عقوم ، هب  ات  دیامنیمن  تعیب  سک  چیه  اب  دسانشیمن و  تیمسر 

لاس 260 زا  يرغـص  تبیغ  يربک ، تبیغ  يرغـص و  تبیغ  دوشیم : میـسقت  هرود  ود  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  تبیغ  تشذـگ ، هکنانچ 
ياهنوگ هب  نانآ  دوبن و  عطق  یلک  هب  ماما  اـب  نایعیـش  طاـبترا  يرغـص ، تبیغ  نارود  رد  دوب . لاـس  دودـح 69  ینعی  لاس 329 ، اـت  يرجه 

ماما اب  دودحم ، صاخ و 

ص 337 ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1

نامه - 2
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223 ص :
هلیسو هب  دنتسناوتیم  نایعیش  دندوب و  سامت  رد  ترـضح  اب  صاخ » بیان   » ناونع هب  یـصخشم  دارفا  تدم ، نیا  لوط  رد  دنتـشاد . طابترا 

نیا دنوش . لئان  ماما  رادید  هب  هاگ  یتح  دنراد و  تفایرد  خساپ  نانآ  طسوت  دنناسرب و  ماما  ضرع  هب  ار  شیوخ  تالکـشم  لئاسم و  نانآ 
فارحنا بجوم  دوب  نکمم  داتفایم  قافتا  یناهگان  يربک  تبیغ  رگا  دوب . يربک  تبیغ  يارب  نایعیـش  يزاسهدامآ  هرود  تقیقح  رد  هرود 

. دراد همادا  نونک  ات  دش و  زاغآ  يربک  تبیغ  هناربدم  يزاسهنیمز  اب  لاح  ره  رد  دشابن . نآ  شریذپ  هدامآ  اهنهذ  دوش و  راکفا 
تشاد دهاوخ  تبیغ  ود  ام ، بیاغ  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هنومن : يارب  دوب ، هدش  ییوگشیپ  یلبق  ناماما  طسوت  تبیغ ، ود  نیا 
ینیقی ياراد  هک  دـننامیم  رادـیاپ  شتماـما  هب  داـقتعا  رد  یناـسک  اـهنت  وا ، تبیغ  نارود  رد  دوب ، دـهاوخ  يرگید  زا  رتینـالوط  یکی  هک 

لآ مئاق  دومرفیم : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگیم : ریصبوبا   (1) دنشاب ». لماک  یتفرعم  راوتسا و 
. دوب دهاوخ  يرگید  زا  رتینالوط  یکی  هک  تشاد  دهاوخ  تبیغ  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

. تفای ققحت  ماما  تبیغ  ود  درک و  دییأت  ار  اهییوگشیپ  نیا  نامز ، تشذگ   (2) تسا . نینچ  یلب  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دنراد هماع  تباین  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يوس  زا  طیارشلادجاو ، ياملع  يربک ، تبیغ  هرود  رد 

ص 82 ج 3 ، هدوملا ، عیبانی  - 1

ص 173 ینامعن ، ۀبیغلا ، - 2
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224 ص :
ماما هاگـشیپ  هب  ار  ماهمان  متـساوخ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  صاخ  بیان  نیمود  نامثع ، نب  دمحم  زا  دـیوگیم ، بوقعی  نب  قاحـسا 
یسک هچ  هب  تبیغ  رصع  رد  اهدمآشیپ  رد  هک  دوب  نیا  متالاؤس  هلمج  زا  مدوب . هدیـسرپ  متـشاد  هک  یلکـشم  لئاسم  همان  نآ  رد  دناسرب ،

؟ منک هعجارم 
: دوب هتشون  باوج  دوخ  طخ  اب  ترضح 

(1) هَّللا ؛ ۀجح  انأو  مکیلع  یتجح  مهنإف  انثیدح  ةاور  یلإ  اهیف  اوعجراف  ۀعقاولا  ثداوحلا  اّمأ  «و 
( ناشیا رب  ) ادـخ تجح  نم  دنتـسه و  امـش  رب  نم  تجح  اـهنآ  دـینک ، هعجارم  اـم  ثیداـحا  ناـیوار  هب  دـهدیم  خر  هک  یثداوح  رد  اـّما  و 

.« متسه
هکلب هدش ، لیدبت  یئرمان  حور  کی  هب  ترضح  نآ  دوجو  هک  تسین  انعم  نیا  هب  زگره  ماما  ندوب  بیاغ  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  هتبلا ،

رد دراد و  دـمآوتفر  هعماج  لد  رد  مدرم و  نایم  رد  ترـضح  نآ  ینالوط ، يرمع  اـب  اـهتنم  دراد ، یجراـخ  ینیع و  یعیبط  یگدـنز  يو 
هرهب ترضح  نآ  دوجو  زا  مدرم   (2) سانشان . یئرمان و  نیب  تسا  رایسب  قرف  سانـشان و  تروص  هب  یلو  دنکیم ، یگدنز  فلتخم  طاقن 

ياهدیاف مئاق ، دوجو  زا  تبیغ ، نامز  رد  هعیـش  ایآ  هک ، شـسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  هک  روطنامه  دـنریگیم ،
؟ دربیم

يربمایپ هب  ارم  هک  يراگدرورپ  هب  دنگوس  يرآ ، دومرف :

ص 163 ج 2 ، جاجتحا ، - 1

ص 250 گرزب ، یبالقنا  يدهم  - 2
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225 ص :
رد نتفرگ  رارق  ماگنه  هب  دیـشروخ  زا  هک  هنوگ  نامه  دنریگیم ، هرهب  شتیالو  رون  زا  دـنربیم و  عفن  وا  زا  شتبیغ  نارود  رد  تخیگنارب ،

یگنوگچ اما  دنتـشون : بوقعی  نبا  قاحـسا  تالاؤس  هب  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  دوخ   (1) دننکیم . هدافتـسا  اهربا  تشپ 
هب مالـسلا  هیلع  نامز  ماما   (2) دوشیم . ناهنپ  اهربا  تشپ  رد  هک  یماگنه  دیـشروخ ، زا  تساـهنآ  هدافتـسا  نوچمه  نم ، زا  مدرم  هدافتـسا 

ار دوخ  دنریگ و  باتش  اهیکین  رد  اهنآ  هک ، دوشیم  بجوم  تقیقح  نیا  زا  نانمؤم  تخانش  تسا ، مدرم  رب  دهاش  يدنوادخ ، تصخر 
ماما ادخ و  تجح  تخانـش  نانآ ، تلاسر  نیلوا  دـنراد  هدـهعرب  ینیگنـس  فیاظو  شترـضح  نارظتنم  هتبلا  دـنزاس . شیوخ  ماما  دـننامه 

: تسا هدمآ  تیاور  رد  هک  دراد  تیمها  هجرد  نادب  عوضوم  نیا  تسا ،. مالسلا  هیلع  رصع 
(3) ًۀَّیلِهاج ؛ ًۀَْتیَم  َتام  ِِهنامز  َماما  ْفِْرعَی  َْمل  َو  َتام  ْنَم  »

.« تسا هدرم  یلهاج  گرم  هب  دسانشن  ار  شنامز  ماما  دریمب و  یسک  ره 
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  تسوکین . قالخا  هب  یگتسارآ  سفن و  بیذهت  رظتنم ، هعیش  رگید  هفیظو 

راتفر وکین  قالخا  يراگزیهرپ و  هب  لاح ، نیا  رد  دشاب و  رظتنم  دیاب  دشاب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  نارای  زا  درادیم  تسود  سک  ره  »
زا سپ  دریمب و  لاح  نیا  رد  هچ  نانچ  سپ  دیامن .

ص 93 ج 52 ، راونالاراحب ، - 1

ص 177 یسوط ، هبیغلا ، - 2

ص 371 ج 1 ، یفاک ، - 3
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ششوک سپ  تسا ، هدرک  كرد  ار  ترضح  نآ  هک  دوب  دهاوخ  یسک  شاداپ  نوچ  مه  وا  شاداپ  دزیخ ، اپ  هب  مالـسلا  هیلع  مئاق  شندرم ،

اب یبلق  دنویپ  تیوقت  ظفح و  فیاظو ، نیا  رانک  رد   (1) دنوادخ ». تمحر  لومشم  هورگ  يا  ار  امـش  داب  اراوگ  دینامب ، راظتنا  رد  دینک و 
زور و ره  زاغآ  رد  هک  هدش  هتـساوخ  نایعیـش  زا  تسا . مهم  رایـسب  ترـضح  نآ  اب  نامیپ  دهع و  یمیاد  دیدجت  مالـسلا و  هیلع  رـصع  ماما 

. دراد تیالو  يامظع  ماقم  اب  نایعیش  یمیاد  دنویپ  تیمها  زا  ناشن  هک  دنناوخب  دهع  ياعد  بجاو ، زامن  زا  دعب  یتح 
. دننک داجیا  دوخ  رد  قح  تجح  روهظ  يارب  یگدامآ  هک  تسا  مزال  نایعیش  رب  رصع ، نیا  رد 

دشاب ریت  کی  دنچ  ره  دنک  ایهم  یحالس  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  جورخ  يارب  دیاب  امش  زا  کی  ره  : » دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
دیاب  (2) دـنک ». كرد  ار  ترـضح  نآ  ات  دـنک  ینالوط  ار  شرمع  مراودـیما  دراد ، یتین  نینچ  یـسک  هک  دـنادب  هاگره  یلاعت  يادـخ  هک 
رادرک زا  راوگرزب  نآ  هک  تسین  دیدرت  ياج  تسا ، ناگدنب  ادـخ و  نیب  یهلا  تمحر  ضیف و  هطـساو  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  تسناد 

هللا یلـص  ربمایپ  نوچ  مه  دراد و  یـصاخ  هجوت  نایعیـش  ناناملـسم و  هب  هک  نیا  ًاصوصخ  دوشیم ، هاگآ  راکدب  راکوکین و  ناگدـنب  همه 
رگا یتسار  هب   (3) دنکیم . رافغتـسا  ناشیارب  يدب  راک  ره  رب  دـیوگیم و  ساپـس  ار  ادـخ  دـنیبب ، نانآ  زا  ار  یکین  راک  هاگره  هلآ  هیلع و 

ترضح راب ، کی  هتفه  ره  رد  مینادب 

ص 177 ج 53 ، راونالاراحب ، - 1

نامه - 2

ص 150 ج 17 ، نامه ، - 3
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227 ص :
قداص ماما  دشاب . رثؤم  دناوتیم  ام  لامعا  يزاسهب  سفن و  حالـصا  هار  رد  ردقچ  دـنیبیم ، ار  ام  زا  کی  ره  همانراک  مالـسلا  هیلع  تجح 

: دیامرفیم يرکذت  رد  مالسلا  هیلع 
؛ َحیبقلا ِْهیَلَع  َضِْرعَی  ْنَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ْمُکُدَحَأ  یْحَتْـسَْیلَف  ٍسیمَخ  َّلُک  ِهَّللا  ِلوُسَر  یلَع  ُضَْرُعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِۀَّمُأ  َلامْعَأ  َّنا  »

(1)
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  دیاب  امـش  زا  کی  ره  سپ  ددرگیم ، هضرع  وا  رب  هبنـشجنپ  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  رادرک 

. درادب هضرع  وا  هب  ار  شیوخ  تشز  ياهراک  ادابم  هک  دنک  ایح 
لها يارب  ناگراتـس  هک  هنوگ  نامه  تسا ، ناـما  بجوم  نیمز  لـها  يارب  نم  دوجو  : » دـیامرفیم شفیرـش  دوجو  هراـبرد  ترـضح  دوخ 

رب سپ  دیراپسب . ام  هب  ار  اهراک  دیوش و  ام  میلست  دیسرتب و  ادخ  زا  : » دندومرف رگید  ینخس  رد  ناشیا   (2) دنتسه ». ناما  بجوم  اهنامسآ 
هچ نآ  یپ  رد  تسا و  هدوب  ام  هلیسو  هب  همشچرس  يوس  هب  امش  ندرب  هک  هنوگ  نامه  مینادرگرب ، باریس  همـشچرس  زا  ار  امـش  هک  تسام 

: تنس لها  نابز  زا  یلیاضف  لاقم ، نیا  شخب  نایاپ  (3) و  دیورن ». تسا ، هدیشوپ  امش  زا 

ص 150 ج 17 ، راونالاراحب ، - 1

ص 485 همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

ص 179 ج 52 ، راونالاراحب ، - 3
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228 ص :

مالسلا مهیلع  تیب  لها  زا  يدهم 

. تسا مالسا  یمارگ  لوسر  هّیرذ  تیب و  لها  زا  جع ) ) دوعوم يدهم  هک  دنراد  قافتا  رما  نیا  رب  ینس  هعیش و 
تیب لها  زا  يدهم  تفگ : اهنآ  زا  یکی  دندش ، مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هرابرد  وگ  تفگ و  ثحب و  لوغـشم  ّتنـسلها  زا  یهورگ 

. تسا مالسلا  مهیلع 
؟ ینزیم ار  فرح  نیا  لیلد  هچ  هب  تفگ : يرگید 

: دیوگیم هک  ّبیسم  نب  دیعس  زا  ماهدید  یتیاور  تفگ : وا 
. دمآ نایم  هب  يدهم  زا  نخس  هک  میدوب  هملسّما  دزن  »

زا مترتع ، زا  يدهم  دومرفیم : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : هملـسّما  هکنیا  ات  دزیم ، ینامگ  سدح و  سک  ره 
(1) تسا ». همطاف  دالوا 

یتیاور مه  نم  امش ، رتشیب  نانیمطا  يارب  ناتسود ! تفگ ، یصخش  یلو  دندش ؛ عناق  نارضاح  زا  يدایز  هورگ  نخس ، نیا  ندینش  اب  هتبلا 
. میوگب امش  هب  ار  نآ  دیشاب ، لیام  رگا  ماهدناوخ ؛ تنس  لها  ربتعم  ياهباتک  زا  ار 

. دنداد ناشن  ندینش  يارب  ار  ناشقایتشا  نارضاح 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  يردخ  دیعسوبا  زا  تفگ :

ص 346 ج 3 ، يراخب ، خیرات  ح 4086 ؛ ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  - 1
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229 ص :
. دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  نیمز  هک  نیا  ات  دوشیمن  اپرب  تمایق  دناهدومرف :

روج ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگنامه  دنکیم ؛ داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـنکیم و  مایق  متیب  لها  زا  ای  مترتع  زا  يدرم  سپـس  دومرف : هاگنآ 
زا یملاع  ماـگنه ، نیا  رد   (1) ماهدید . مکاح  كردتـسم  نابح و  نبا  حیحـص  یلعی ، یبا  دمحا ، دنـسم  رد  ار  تیاور  نیا  نم  تسا . هدـش 
رد دیلوغـشم ؛ ییاور  يوگ  تفگ و  یملع و  هثحابم  هب  منیبیمهَّلل  دـمحلا  دیـسرپ : نانآ  زا  دـش و  هدوزفا  نانآ  عمج  هب  تنـس  لها  ناملاع 

؟ دیدرکیم تبحص  يزیچ  هچ  دروم 
وگ تفگ و  هب  رگید  نادـناخ  زا  ای  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تیب  لـها  زا  دوعوم  يدـهم  هک  نیا  رد  اـم  دـنتفگ : نارـضاح 
امش رظن  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  لآ  زا  يدهم  هک  میاهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ًابیرقت  دش و  هتفگ  تایاور  نیا  میدوب و  هتـسشن 

؟ تسیچ
. ماهدیقع مه  امش  اب  مه  نم  تفگ : ّتنس  لها  ملاع 

دیناوتیم ایآ  دیتسه ، تنس  لها  بتک  زا  ربتعم  تایاور  زا  يرایسب  نآرق و  ظفاح  هک  امش  تسا ، نینچ  هک  لاح  دیسرپ : نارـضاح  زا  یکی 
؟ دراد دوجو  ادخ  لوسر  زا  مه  يرگید  تیاور  ایآ  ًاساسا  دینک ؛ نامهیم  رگید  یتیاور  هب  ار  ام 

ح 6874؛ ، 291 صص 290 - ج 8 ، ناـبح ، نبا  حیحـص  ح 987 ؛ ص 274 ، ج 2 ، یلعی ، یبا  دنــسم  ص 36 ؛ ج 3 ، دـمحا ، دنـسم  - 1
ص 557 ج 4 ، مکاح ، كردتسم 
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: دیوگیم يردخ  دیعس  یبا  زا  دوخ  دنس  هب  يروباشین  مکاح  لاثم  يارب  میراد ، يرگید  تایاور  مه  زاب  يرآ ! تفگ : ملاع 

ِْتیَْبلا َلْها  اَّنِم  ُّيِدْهَْملا  »
.« تسا تیبلها  ام  زا  يدهم   ؛

: تسا هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  دوخ  دنس  هب  مه  يذمرت 
یمْسا (1) ُهُمْسا  یطاُوی  یْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ٌلُجَر  یلَی  »

.« تسا نم  مانمه  وا  مان  هک  دش  دهاوخ  نیمز  لک  ّیلوتم  متیب ، لها  زا  یصخش   ؛
زا یکی  هنومن ، ناونع  هب  هک  دـنراد ؛ یتاـیاور  زین  ناـنآ  تسا و  قاـفتا  هلأـسم  نیا  رد  ینـس  هعیـش و  ناـیم  هک  میوـگب  امـش  هب  مهاوـخیم 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  مینکیم . رکذ  ار  تایاور 
ۀَمِطاف (2) ِْدلُو  ْنِم  ٌلُجَر  ُّيِدْهَْملا  »

.« تسا همطاف  دالوا  زا  يدرم  يدهم   ؛

ص 376 ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 505 ؛ ج 4 ، يذمرت ، عماج  - 1

ص ج 2 ، هجام ، نبا  ننـس  ص 107 ؛ ج 4 ، دوواد ، یبا  ننـس  ص 346 ؛ ج 3 ، يراخب ، خـیرات  ح 32 و  ص 43 ، ج 51 ، راونـالاراحب ، - 2
ح 4086 ، 1368
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مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  يادتقا 

يزیچ امش  دنکیم ، ادتقا  ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  مالـسلا ، هیلع  يدهم  ماما  ندمآ  اب  هک  ماهدینـش  تفگ : شتـسود  هب  دلاخ 
؟ دینادیم هراب  نیا  رد 

. ماهدرکن هراب  نیا  رد  یشهوژپ  یلو  ماهدینش ؛ هرابنیا  رد  ییاهزیچ  امش  لثم  مه  نم  دلاخ ! تفگ : دیعس 
هناخباتک هب  مه  اب  هک  منکیم  داهنـشیپ  نم  دـنامیم ؛ راگدـنام  دـیامن ، شهوژپ  قیقحت و  یـسک  ياهلأسم ، هراـبرد  رگا  دـنیوگیم  دـلاخ :

. میسرب تقیقح  هب  ییاور ، یخیرات و  ياهباتک  یسررب  اب  میورب و 
. دباییم شهاک  زین  ام  يوج  تسج و  نامز  یکینورتکلا ، ياهرازفامرن  هب  اههناخباتک  ندش  زّهجم  اب  کنیا  مقفاوم ، مه  نم  دیعس :

. دوب زوسلد  دروخربشوخ و  لضاف ، يدرم  زین  رادباتک  دـندوب و  هناخباتک  ياضعا  زا  ناـنآ  دـندرک . تکرح  هناـخباتک  تمـس  هب  ود  ره 
نیا رد  هک  دنتفایرد  تقو  فرص  یمک  اب  دندرک و  یسررب  ار  دوجوم  ياهباتک  وا ، کمک  اب  دنتـشاذگ و  نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  لکـشم 

. دراد دوجو  هراب  نیا  رد  باتک  راهچ  هناخباتک ،
نارگید هب  لاقتنا  يارب  ار  دوخ  ياههتفای  ات  دندرک  هدامآ  زین  ار  دوخ  یقیقحت  رتفد  دنتشادرب و  هناخباتک  هسفق  زا  ار  اهباتک  یلاحشوخ  اب 

. دننک تبث 
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هیلع و هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  دوخ  دنس  اب  ملسم  باتک ، نیا  رد  دوب . ملسم  حیحـص  باتک ، نیتسخن 

: دوب هتشون  هلآ 
. تمایق زور  ات  دنرهاظ  قح و  رب  متّما  زا  یهورگ  هراومه 

. دیآ دورف  نامسآ  زا  میرم  نب  یسیع  دومرف : سپس 
یخرب رب  امـش  زا  یخرب  یتسار  هب  ریخ ! دـیوگیم : خـساپ  رد  وا  نک . تماما  ام  يارب  يآ و  شیپ  دـیوگیم : یـسیع  ترـضح  هب  اهنآ  ریما 

هب ار  تیاور  يانعم  هک  ییوگ  وت  دنزادنایم ؛ مه  هب  يرادانعم  هاگن  دیعس  دلاخ و   (1) تّما . نیا  رب  ادخ  مارکا  تهج  هب  تسا ؛ ریما  رگید 
لوزن ماگنه  هک  تسا  نیا  تیاور  نیا  زا  نم  تشادرب  دـیوگیم : تسا ، تلیـضف  بحاص  ملاع و  يدرم  هک  رادباتک  دـناهتفاینرد . یبوخ 
تهج هب  ار  اضاقت  نیا  زین  وا  دنک ؛ تعامج  تماما  تما ، نیا  رب  هک  دهاوخیم  وا  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  مالسلا ، هیلع  یـسیع  ترـضح 

. دنکیم راذگاو  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  ار  تعامج  تماما  رما  دریذپیمن و  یمالسا  تما  ترضح و  رب  نتشاذگ  مارتحا 
رظن دروم  هحفـص  هب  ندز  قرو  یمک  اب  دـناهتفای ؛ هنایار  کـمک  هب  اًـلبق  ار  سردآ  هحفـص و  دـسریم . يراـخب  حیحـص  هب  تبون  راـب  نیا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  هریرهیبا  زا  دوخ  دنس  هب  يراخب  هک  دناوخیم  ار  نآ  دلاخ  دنسریم و 

ص 137 ج 1 ، ملسم ، حیحص  - 1
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ْمِْکنِم (1)؛ مکمامِإ  َو  ْمُکیف  مَیرَم  نبا  َلََزن  اذِإ  ُْمْتنَأ  َْفیَک  »

؟ تسا ناتدوخ  زا  يدرف  امش  ماما  هک  یلاح  رد  هدمآ  دورف  میرم  دنزرف  هک  ینامز  دیاهنوگچ 
؟ دنراد يرظن  هچ  هراب  نیا  رد  نایعیش  منیبب  راب  نیا  دیراذگب  ناتسود ! دیوگیم : رادباتک 

هدـمآ مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  لوق  زا  اجنیا  رد  دوریم . رامـش  هب  عیـشت  ییاور  مهم  ياهباتک  زا  هک  تسا  راونـالاراحب  باـتک  نیا 
: تسا

، تفرگ دـهاوخارف  ار  ملاـع  برغم  قرـشم و  شتنطلـس  دـیخرچ و  دـهاوخ  وا  يارب  نیمز  دوـشیم . دـییأت  يراـی و  سرت  هلیـسو  هب  مئاـق ، »
؛ تسین یبارخ  ياج  نیمز  يور  دنـشاب . هتـشاد  تهارک  نآ  هب  تبـسن  ناکرـشم  دنچ  ره  دـنکیم ؛ رهاظ  ار  شنید  وا ، اب  ّلجوّزع  دـنوادخ 

رگا دیوگیم : دیعـس   (2) درک ». دـهاوخ  زاـمن  هماـقا  وا  رـس  تشپ  دـیآیم و  دورف  میرم  نب  یـسیع  هَّللاحور  دوشیم و  داـبآ  هک  نآ  رگم 
. تسا نم  تبون  دشاب ، مه  یتبون 

: دناوخیم میالم  ییادص  اب  دیاشگیم و  ار  ریغّصلاعماج 
: دنکیم لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يردخ  دیعسوبا 

هَْفلَخ (3)؛ مَیرَم  نب  یَسیِع  یّلَُصی  يذَّلا  اَّنِم 
. درازگیم زامن  هدرک و  ادتقا  وا  هب  میرم  نب  یسیع  هک  یسک  تسام  زا 

ص 205 ج 4 ، يراخب ، حیحص  - 1

ح 24 ص 191 ، ج 52 ، راونالاراحب ، - 2

ص 25 رردلادقع ، ح 38673 ؛ لامعلا ، زنک  ص 546 ؛ ج 2 ، ریغصلا ، عماج  - 3
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. دندوب نامداش  رایسب  دندوب ، هدیسر  یبوخ  تاعالطا  هب  هدیزگرب و  ار  تسرد  هار  هک  نیا  زا  دلاخ  دیعس و 

. تسا هدرک  بلج  شدوخ  هب  ار  مرظن  ياهتکن  هراب ، نیا  رد  شهوژپ  رب  نوزفا  تفگ : درک و  دلاخ  هب  ور  دیعس 
؟ يزیچ هچ  دیسرپ :

؛ تسا كرتـشم  ناـنآ  ینید  عورف  لوـصا و  زا  يرایـسب  دـننکیم و  رکف  مه  لـثم  اـهاج  زا  یلیخ  رد  ینـس  هعیـش و  هک  نیا  تفگ : دـیعس 
ینس هعیش و  كارتشا  ياههطقن  مینک و  رتشیب  ار  اهشهوژپ  هرتسگ  دیـشاب ، لیام  رگا  هک  نیا  نآ  مهدب و  امـش  هب  يداهنـشیپ  مهاوخیم 

! میروآ تسد  هب  ار 
نیـشنلد و يدنخبل  اب  رادباتک  میریگب . کمک  مه  رادباتک  ياقآ  زا  دراوم  زا  یخرب  رد  میناوتیم  یتح  تسا ؛ یبوخ  رکف  تفگ : دلاخ 

 .... میمصت کی  نایاپ  رب  دوب  يزاغآ  نیا  دز و  نانآ  میمصت  رب  دییأت  رهم  رس ، نداد  ناکت 
شراقنم رد  هیبعت  لزغ  لوق و  همه  نیا  تشادن  هنرو  نخس ، تخومآ  لگ  ضیف  زا  لبلب 
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هلظ دم  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدومنهر  ساسا  رب  ترایز  جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح 

هلمج زا  یفیاظو  رادهدهع  هرـس ، سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  سدقم  ماظن  راذـگناینب  رماوا  زا  يوریپ  اب  یلاعلا و 
تسا . بولطم  ترایز  یمیهاربا و  جح  ققحت  تهج  نالک  درخ و  يزیرهمانرب  يراذگتسایس و  يراذگفده ، یجنسزاین ،

یبهذـم یتفرعم و  يونعم ، ياهزاین  هب  ییوگخـساپ  ترایز ، جـح و  یعمج  باوبا  يارب  یـسایس  یـشزومآ و  یگنهرف ، ياـهحرط  يارجا 
نالووسم نارئاز و  اب  رمتـسم  طابترا  نینچمه  نویناحور و  مازعا  یهدـنامزاس و  بذـج ، قیرط  زا  هژیو  هب  تاـبتع  مارحلا و  هللاتیب  نارئاز 

مالسا ناهج  لئاسم  حرط  یمالسا و  بالقنا  عیشت و  مالـسا ، یفرعم  روظنم  هب  تابتع  ترایز  هرمع و  جح و  مسوم  رد  اهروشک  رگید  جح 
تسا . ترایز  جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  فادها  رگید  زا 

، بتک راشتنا  هیهت و  ناتـسبرع ، یمالـسا و  ياهروشک  یبهذـم  یملع و  زکارم  لفاحم و  اب  طاـبترا  هب  ناوتیم  زکرم  نیا  فادـها  رگید  زا 
یگدـنیامن هزوح  رد  یناسرعالطا  یمومع و  تاطابترا  یهدـنامزاس  نینچمه  يرـصب و  یعمـس و  بوتکم  تـالوصحم  رگید  تایرـشن و 

درک . هراشا  هیقف  یلو 
هکنیا رب  هوالع  ترایز ، جـح و  یـصصخت  هاـگیاپ  نیتسخن  ناونع  هب  تراـیز  جـح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  هزوح  لاـترپ  نینچمه 

کی تسا ، هکربتم  نکاما  سدقم و  ياهنیمزرـس  ریاس  تایلاع و  تابتع  یحو ، نیمزرـس  نارفاسم  ياهزاین  هجوت  لباق  مجح  يوگخـساپ 
تسا . یتنرتنیا  ناربراک  يارب  ترایز  جح و  ياههزوح  رد  یشزومآ  ییاوتحم و  عجرم 

هب ار  هکربتم  هسدـقم و  نکاما  نارئاز  هب  یـشزومآ  تاکن  هئارا  يارب  لاتیجید  هناسر  کی  ياـهتیلباق  یماـمت  جـح  یناـسرعالطا  هاـگیاپ 
هدرک داجیا  يزاجم  ياضف  رد  هاگیاپ  نیا  هک  درب  مان  یتیفرظ  زا  یشخب  ناونع  هب  ناوتیم  جح  یصصخت  هناخباتک  زا  تسا . هدروآ  نادیم 

تسا .
مظعم ماـقم  هثعب  هتـشذگ  ههد  ود  تـالاقم  هعومجم  یکینورتـکلا و  ياـهباتک  تاـعالطا ، هک  تسا  یعجرم  جـح ، یـصصخت  هناـخباتک 

. تسا تایلاع و … تابتع  نیفیرـش و  نیمرح  نارئاز  ینید ، نارگـشهوژپ  یتاعلاطم  ياهزاین  يوگخـساپ  هدرک و  عمج  دوخ  رد  ار  يربهر 
نیلوا هاگیاپ  نیا  دوشیم . رـشتنم  جح  یناسرعالطا  هاگیاپ  رد  زین  ترایز  جح و  هزوح  هب  طوبرم  یـصاصتخا  رابخا  نیرخآ  نیا  رب  هوالع 

تسا . ترایز  جح و  یصصخت  يرازگربخ 
، نکاما هناخباتک ، يرازگربخ ، لیبق  زا  یفلتخم  ياهشخب  ياراد  ترایز ، جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  یناسرعالطا  هاگیاپ 
، جـح دازآ  همانـشناد  زور ، ياهتبـسانم  تاهبـش ، هب  خـساپ  رازفامرن ، ملیف ، توص و  کناب  جـح ، کسانم  ماـکحا و  شزومآ  هناـخراگن ،

نآ ياهشخب  زا  مادـک  ره  زا  دـنناوتیم  دوخ  قیالـس  اـهزاین و  روخارف  هب  يزاـجم  ياـضف  ناربراـک  هک  تسا  رگید  يدراوم  گـالبو و 
. دننک هدافتسا 

www.hajj.ir تیاس سردآ  ترایز " جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  "

****
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
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راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
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ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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