
http://www.ghaemiyeh.com






 ( مالسلا هیلع  يرکسع (  نسح  ماما  یناگدنز  رد  يریس 

: هدنسیون

یعراز نیسح  دمحم 

: یپاچ رشان 

نارکمج سدقم  دجسم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  رد  11يریس 

باتک 11تاصخشم 

11هراشا

راتفگ 21شیپ 

رون دالیم  لوا  23لصف 

23هراشا

رون 24دالیم 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تماما  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ّصن  مود  27لصف 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تماما  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  27ّصن 

تازجعم بیغ و  ملع  تامارک ، موس  35لصف 

تازجعم بیغ و  ملع  35تامارک ،

35هراشا

یقارع فوسلیف  36هابتشا 

ناناملسم يوربآ  38ظفح 

تسا یبوخ  يوزاب  40َدلَو ،

مالسلا هیلع  ماما  ناکیدزن  زا  یکی  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  41رما 

نایفوص ربارب  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  يریگ  43عضوم 

دیوشب فّرشم  جح  هب  45ًامتح 

متسه يرافغ  رذوبا  ناگداون  زا  46نم 

دنک یم  دیدهت  ار  وت  47يرطخ 

وت رب  داب  48هدژم 

یناوخ یم  هناخ  رد  زورما  ار  رهظ  48زامن 

شاب هنتف  48بقارم 
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ناراکوکین 49شاداپ 

تسا هناگی  50دنوادخ 

دسر یم  تتسد  هب  تا  50هعرزم 

...اّما دوش ، یم  بوخ  51ترامیب 

رامشب رگید  زور  جنپ  51ات 

؟ درک دهاوخ  يرواد  هنوگچ  روهظ  زا  دعب  جع ) ) دمحم لآ  52مئاق 

درُم دهاوخ  زور  هس  زا  دعب  یغاط ، 53نآ 

ناذاش نب  لضف  تافو  زا  53ربخ 

دنداد یم  نم  هب  ار  ملق  شاک  55يا 

دوخ تداهش  لاس  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ییوگ  56شیپ 

( ناگرگ  ) ناجرج رد  ناشیا  57روضح 

تشون یم  دوخ  هب  دوخ  59ملق ،

یبصان درم  ندش  60هعیش 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رضحم  رد  یحیسم  بهار  ندش  61هعیش 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  طسوت  گنس  ندرک  رهُم  هیبلاو و  هبابَح  65هداون 

؟ دنباوخ یم  ولهپ  مادک  هب  68نانمؤم 

ییوگ غورد  69تبقاع 

دنوش یم  میسقت  هتسد  دنچ  هب  70مدرم 

مهدب ار  مضرق  ات  دینک  72اعد 

شابن 73نارگن 

دنک يزور  رسپ  دنزرف  تیارب  یلاعت  73يادخ 

ناشیرپ رامیب  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  73فطل 

یبیغ ربخ  اعد و  74تباجتسا 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نامز  ناقفخ  یتینما و  دیدش  ریبادت  مراهچ  77لصف 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نامز  ناقفخ  یتینما و  دیدش  77ریبادت 

77هراشا
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یتینما دیدش  78ریبادت 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  ندش  کیدزن  تروص  رد  یناج  78رطخ 

! يدازآ بلس  تخس و  78تیعضو 

تمیق ره  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  اب  79رادید 

تسا هفیلخ  سوساج  80وا 

ردپ نامز  ياه  توغاط  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ياه  يریگ  81عضوم 

تماما رصع  ياه  توغاط  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  يریگ  82عضوم 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هنابش  83يریگتسد 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رصع  رد  نایولع  84مایق 

؟ دندوب نادنز  رد  هراومه  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  84ارچ 

ْمُکِتَنِْسلَأ ِریغب  ِساّنلا  َهاعُد  اُونوُک  لمع  اب  يرگ  تیاده  غیلبت و  مجنپ  89لصف 

( ْمُکِتَنِْسلَأ ِریغب  ِساّنلا  َهاعُد  اُونوُک  لمع  اب  يرگ  تیاده  89غیلبت و 

89هراشا

( ناب نادنز  ود  تیاده   ) نادنز رد  یتح  90غیلبت 

ناگدنرد نایم  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  90ماما 

نانمشد نابز  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  91تمظع 

یکدوک رد  یتح  لاعتم  دنوادخ  زا  دیدش  95فوخ 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  ینارصن  شونا  میظع  97مارتحا 

تاهبش تالاؤس و  هب  خساپ  مشش  101لصف 

تاهبش تالاؤس و  هب  101خساپ 

101هراشا

؟ قولخم ریغ  ای  تسا  قولخم  ثداح ، ای  تسا  میدق  102نآرق ،

درب یم  ثرا  درم  فصن  نز  103ارچ 

ینآرق لاؤس  کی  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  104خساپ 

؟ تسیک امش  زا  دعب  104ماما 

باوخ رد  یتح  مالسلا  هیلع  ماما  زا  ناطیش  108يرود 
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  108تواضق 

ءامسا 110قلخ 

لیباق لیباه و  111لثم 

مایا 111يانعم 

« هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم   » 112يانعم

؟ تسیچ 112هوکشم 

ینلع يّرس و  ياه  تیلاعف  متفه  115لصف 

ینلع يّرس و  ياه  115تیلاعف 

115هراشا

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  يّرس  ياه  116تیلاعف 

بوچ لخاد  هدش  يزاساج  ياه  116همان 

تبیغ نارود  يارب  نایعیش  يزاس  117هدامآ 

ناشراوگرزب ردپ  تایح  نامز  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  اب  نارای  زا  رفن  لهچ  118رادید 

سوفنم نب  بوقعی  نیشنلد  119رادید 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  اب  رادید  زا  قاحسا  نب  دمحا  120شرازگ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  اب  یتخبون  یلع  نب  لیعامسا  لهسوبا  122رادید 

یملع ياه  125ششوک 

هعیش مهم  رصانع  لاجر و  یسایس  هیجوت  126تیوقت و 

نایعیش اب  یطابترا  هکبش  127داجیا 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نوماریپ  رگید  یبلاطم  متشه  131لصف 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نوماریپ  رگید  131یبلاطم 

131هراشا

« هلیل موی و   » باتک 132دییأت 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دقرم  هوکش  نوماریپ  یسابع  هفیلخ  قیمع  132نخس 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  قالخا  133سرد 

دیرامشن کچوک  ار  هریغص  136ناهانگ 
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لاعتم دنوادخ  137ملع 

دنتسه مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  زا  هورگ  هس  138ره 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نخس  رد  هیقف  تیالو  139طیارش 

اوران ياه  تبسن  زا  ناگتشرف  144تسادق 

نایعیش زا  یلام  ینابیتشپ  147تیامح و 

نایعیش هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یقالخا  ياه  149تحیصن 

ندرک اعد  150هویش 

؟ تسیک هَّللا  151بزح 

یگدنب 152تدابع و 

یتمالس روتسد  نادنز و  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نتفرگ  152هزور 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  153زرح 

ناملسم نز  هب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  153يرای 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  متاخ  هتشون  154شقن و 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  ترایز  زور  هبنشجنپ  154زور 

رطخ ماگنه  رد  ندرک  هیقت  هب  155شرافس 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  رادید  157یفرعم و 

مظعا 160مسا 

هضّوَفُم هّیفقاو و  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  يریگ  160عضوم 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  نوماریپ  یهاتوک  161حرش 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  162تافیلأت 

يارب هنیزه  فرصم  هدیقع و  نادزد  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  163تیعطاق 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  164تواخس 

یغیلبت ياه  همان  مهن  167لصف 

یغیلبت ياه  167همان 

167هراشا

هللا همحر  یمق  هیوباب  نبا  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  168همان 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


هوآ مق و  مدرم  هب  170همان 

نایعیش هب  نادنز  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  171همان 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  مهد  173لصف 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  173تداهش 

173هراشا

تداهش 174ربخ 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  دروم  رد  رگید  176دهاوش 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  باحصا  زا  رفن  دنچ  رکذ  مهدزای  179لصف 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  باحصا  زا  رفن  دنچ  179رکذ 

179هراشا

يرعشا قاحسا  نب  دمحا  لاح  180حرش 

رهطم نب  دمحم  نب  دمحا  لاح  181حرش 

تخبون لیعامسا  لاح  182حرش 

زیمآ تمکح  تاملک  مهدزاود  183لصف 

زیمآ تمکح  183تاملک 

183هراشا

184هراشا

مدرم مالک  رب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  و  لاعتم )  ) دنوادخ مالک  186لضف 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هاگدید  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  186یفرعم 

تسا هدش  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  هک  ییاه  ملظ  186تلع 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تمدخ  187رد 

ذخآم 189عبانم و 

زکرم 191هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  رد  يریس 

باتک تاصخشم 

نیسحدمحم یعراز ، هسانشرس : 

.یعراز نیسحدمحم  مالسلا / هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  رد  يریس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

نارکمج 1388. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص 180 يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 9-191-973-964-978  18000 کباش : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  180 ؛ [ - 179  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

همانتشذگرس 260ق --   - 232 مهدزای ، ماما  ع ،)  ) یلع نب  نسح  عوضوم : 

BP50/ز4س9 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9584 ییوید :  يدنب  هدر 

1860592 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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راتفگ شیپ 

يرکسع نسح  ماما  ترضح  یغیلبت  هریس  دروم  رد  هک  دومرف  نم  ِبیصن  ار ، گرزب  راختفا  نیا  هک  منک  یم  رکش  ار  لاعتم  دنوادخ 
: دننک یم  یفرعم  هنوگ  نیا  ار  ناشیا  حول »  » فیرـش ثیدح  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  يراوگرزب  ماما  نامه  منک ، قیقحت  مالـسلا  هیلع 

(1) «. ُنَسَْحلَا یِْملِِعل ، َنِزاخلا  و  ِیلِیبَس ، یِلا  َیِعاّدلا  ُْهنِم  ُجِرْخُأ  »

یم نم  ملع  نزخم  دـناوخ و  یم  ارف  هدرک و  توعد  نم  هار  هب  ار  مدرم  هک  مروآ  دوجو  هب  يدـنزرف  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  زا  «و 
.تسا مالسلا  هیلع  نسح  شمان  دشاب و 

ات منک  يروآ  عمج  ربتعم  بتک  زا  ار  یبلاطم  راوگرزب ، ماما  نیا  یغیلبت  هریس  یگدنز و  نوماریپ  ات  ما  هدرک  یعس  قیقحت  نیا  رد  نم 
ناشیا یغیلبت  هریـس  زا  هدنیآ  رد  ات  منک ، انـشآ  ناشیا  تیـصخش  فلتخم  داعبَا  اب  ار  نارگید  مود ، هلحرم  رد  مدوخ و  لّوا  هلحرم  رد 

( هّللا ءاش  نا   ) .مینک يرادرب  هرهب 

، حـلاص ِفلخ  قح و  رب  بئان  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّـجع  رـصع  ماـما  ترـضح  ناـشیا  دـنمورب  دـنزرف  هب  میدـقت  هتـشون  نیا 
.میامن یم  هتاکرب ) تماد   ) يا هنماخ  ماما  هَّللا ، تیآ  ترضح 

یعراز نیسح  دّمحم 

ص:11
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رون دالیم 

رون دالیم  لوا  لصف 

هراشا
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رون دالیم 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  زا  يرصتخم 

تدالو زور  نییعت  رد  .دـمآ  ایند  هب  ق.ه  لاس 232  یناثلا  عیبر  هام  رد  نایعیـش  ياوشیپ  نیمهدزای  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
بـش یـضعب  مهد و  رگید  یـضعب  یناثلا ، عیبر  هام  متـشه  هعمج  زور  دـنا : هدومرف  هللا  همحر  یـسلجم  همّالع  .تسا  فالتخا  ناـشیا 

رد ار  ترضح  نآ  ّدلوت  خیرات  دوخ  هزوجرا  رد  هدرک و  هراشا  فالتخا  نیمه  هب  زین  هللا  همحر  یلماع  ّرح  خیش  .دنا  هتفگ  زین  مراهچ 
: دنا هدومرف  نایب  تیب  ود 

ِرِخآلا ِعِیبَر  ُرْهَش  ُهُِدلْوَم 

ِرِشاعلا ِفیِرَّشلا  ِمْوَیلا  ِیف  َكاذَو 

ُِعباّرلا َلِیقَو  ِْنیَْنثِالا  ِمْوَی  ِیف 

ٌِعیاش َوُهَو  ِنِماّثلا  ِیف  َلِیقَو 

هتفگ هب  تسا و  هدوب  هبنشود  زور  رد  یناثلا ،) عیبر   ) رخآلا عیبر  هام  مهد  فیرش  زور  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زورداز  »
« .تسا روهشم  لوق  نیا  .دمآ  ایند  هب  یناثلا ) عیبر   ) رخآلا عیبر  هام  متشه  زور  رگید : لوق  هب  هام و  نآ  مراهچ  زور  رد  یضعب :

* * *

ّیکز و شباقلا  نیرتروهـشم  تسا و  دّمحموبا »  » شا هینُک  و  نسح ،»  » ترـضح نآ  فیرـش  مسا  دندش ، ّدلوتم  هبّیط  هنیدم  رد  ناشیا 
ناشراوگرزب ردام  مان  .دنتفگ  یم  اضرلا » نبا   » مالـسلا مهیلع  ناشراوگرزب  ّدـج  ردـپ و  ترـضح و  نآ  هب  نینچمه  تسا ؛ يرکـسع 

زین  (1) هّدج و  لیلس »  » یلوق هب  و  ثیَدُح » »

ص:14

.دنتسه فیرشلا } هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع   } رصع ماما  هّدج  گرزبردام و  ناشیا  نوچ  . 2 - 1
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تفرعماب هتـسیاش و  ناوناب  زا  ناشیا  تسا ، هدش  رکذ  ناشیا  يارب   (3)« هثیدح  » »(2) و نسوس : » نوچ يرگید  ياه  ماـن   (1) .دنا هتفگ 
عجرم هانپ و  راوگرزب  يوناب  نیا  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  هک  سب ؛ نیمه  ناشیا  ماقم  يدنمجرا  رد  هدوب و 

.دوب نایعیش 

ماما رهاوخ  مالـسلا -  هیلعداوج  ماـما  رتخد  همیکح  دزن  نم  هک : دـنک  یم  لـقن  نینچ  میهاربا  نب  دـمحا  زا  هللا  همحر  قودـص  خـیش 
هب کی  ار  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ناشیا  تسیچ ؟ تنید  مدیـسرپ : متفگ و  نخـس  ناشیا  اب  هدرپ  تشپ  زا  متفر و  مالـسلا -  هیلع  يداه 

.دندروآ نابز  هب  ار  نسحلا  نب  هّجح  ترضح  مان  نایاپ  رد  دندرب و  مان  کی 

.تسا ناهنپ  دنتفگ : ناشیا  تساجک ؟ رد  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامز  ماما   ) دنزرف نیا  مدیسرپ : ناشیا  زا 

نامز ماما  گرزبردام  يرکسع -  نسح  ماما  ردام  هب  هّدج ، هب  : » دنتفگ ناشیا  دنربب ؟ هانپ  یسک  هچ  هب  نایعیش  سپ  مدیـسرپ ، هرابود 
.دنربب هانپ  مالسلا -  هیلع 

نک ادتقا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  : » تفگ خساپ  رد  همیکح  دشاب ؟ یم  نز  کی  وا  ّیصو  هک  منک  يوریپ  یـسک  زا  ایآ  : » مدیـسرپ
هیلعداّجـس ماما  بناـج  زا  هک  یملع  ره  و  درک ، ّتیـصو  مالـسلا  اـهیلع  يربک  بنیز  شرهاوخ  هب  رهاـظ ، بسحرب  ترـضح  نآ  هک 

مالسلا هیلعداجس  ماما  نتشاد  یفخم  يارب  دیسر ، یم  مالسلا 

ص:15

ص 725 ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  هللا  همحر  یمق  سابع  خیش  . 3 - 1
ص 616 نایاوشیپ ، هریس  ییاوشیپ ، يدهم  . 4 - 2

باب 31 ص 650 ، داشرالا ، هللا ، همحردیفم  خیش  . 5 - 3
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(1) .دش یم  هداد  تبسن  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  هب 

نایهاپـس تنوکـس  لحم   ) رکـسع هّلحم  رد  اّرماس و  رد  یـسابع  هفیلخ  روتـسد  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  ییاج  نآ  زا 
.دنیوگ یم  يرکسع  ناشیا  هب  لیلد  نیمه  هب  دنتشاد ، يرابجا  تنوکس  یسابع ) تموکح 

فیرش رمع  دنتشاد ، هدهعرب  ار  نایعیش  تماما  لاس  شش  تدم  هب  دیسر و  تداهـش  هب  ناشراوگرزب  ردپ  هک  دندوب  هلاس  ناشیا 22 
يداه ماما  ناشراوگرزب  ردپ  ینارون  دقرم  رانک  اّرماس  رد  دوخ  هناخ  رد  هدیسر و  تداهش  هب  ق.ه  لاس 260  رد  دوب و  لاس  ناش 28 

(2) .دندش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع 

ص:16

ص 473. هیهبلا ، راونا  همجرت  مالسلا ، مهیلع  موصعم  یناگدنز 14  رب  یهاگن  هللا ، همحر  یمق  سابع  خیش  . 6 - 1
ص 616. نایاوشیپ ، هریس  ییاوشیپ ، يدهم  . 7 - 2
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يرکسع نسح  ماما  تماما  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ّصن 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تماما  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ّصن  مود  لصف 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تماما  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ّصن 
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: دنا هدومرف  هراشا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تماما  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  اهنآ  رد  هک  يرابخا  ثیداحا و  زا  يدادعت 

هیلع يرکـسع  نسح  ماما  دوخ  دـنزرف  ناشتداهـش ، زا  شیپ  هام  راهچ  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  تسا : هدرک  لـقن  يرینع  ییحی   - 1
يا هدع  نم و  هاگ  نآ  .دریگب  هدهع  هب  ار  تماما  روما  دیاب  نم ، زا  سپ  ناشیا  هک  دندرک  حیرصت  هداد و  رارق  دوخ  ّیصو  ار  مالـسلا 

.دنتفرگ دهاش  هاوگ و  مالسلا ) هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ینیشناج   ) راک نیا  رب  ار  ناشدوخ  ناکیدزن  زا 

زا نم  .درک  روبع  ام  رانک  زا  دـمحم  ناشدـنزرف  متـشاد ، روضح  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  لزنم  رد  تسا : هدرک  لـقن  یلفون  یلع   - 2
یسک امش ، تیالو  بحاص  هکلب  هن ؛ دندومرف : ناشیا  تسا ؟ دنزرف  نیمه  امش  زا  سپ  ماما  ایآ  مدرک : لاوس  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 

.تسا مالسلا ) هیلع  يرکسع  نسح  ماما   ) نسح مدنزرف  دوش ؛ تماما  ماقم  دهعتم  دناوت  یم  هک 

هزانج رب  هک  تسا  یگرزب  نامه  نم ، زا  سپ  امـش  ماما  دندومرف : مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تسا : هدرک  لقن  یناهفـصا  هَّللا  دـبع   - 3
زامن ناشراوگرزب  ردـپ  رهطم  هزانج  رب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دندیـسر ، تداهـش  هب  ناشیا  هک  ینامز  .دـناوخب  زاـمن  نم 

.میتخانش یمن  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زامن ، ندناوخ  زا  شیپ  ات  ام  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دندناوخ و 

يداه ماما  متـشاد ، روضح  اجنآ )  ) مالـسلا هیلع  يداه  ماما  دنزرف  دـمحم ، تافو  ماگنه  رد  نم  تسا : هدرک  لقن  رفعج  نب  یلع   - 4
دنوادخ زا  کنیا  مرسپ ) يا  : ) دندومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دمحموبا  شدنزرف  هب  باطخ  مالسلا  هیلع 

ص:18
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هب ار  نم  زا  دعب  تماما  ینعی   ) درک ثادحا  ار  يریخ  رما  کی  وت  يارب  دـنوادخ ، سدـقا  تاذ  هک  نوچ ) ( ؛ شاب رازگـساپس  لاعتم ) )
(. دومرف راذگاو  وت 

رد دندروآ  فیرشت  ناشیا  متشاد ، روضح  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  دنزرف  دمحم  تافو  ماگنه  رد  تسا : هدرک  لقن  يرابنا  دمحا   - 5
يا هشوگ  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دمحموبا  ناشرگید  دنزرف  دندوب و  هدش  عمج  اجنآ  رد  مه  ناشیا  تیب  لها  هک  یلاح 
هیلع يرکسع  نسح  ماما  دمحموبا  هب  دنداد ، ماجنا  ار  ّتیم  هب  طوبرم  ياهراک  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هکنیا  زا  سپ  .دندوب  هداتـسیا 

ار يا  هزات  رما  وت  يارب  دنوادخ ، سدـقا  تاذ  هک  نوچ ) ( ؛ نک رکـش  ار  لاعتم  دـنوادخ  نم ! دـنزرف  دـندومرف : هدرک و  هاگن  مالـسلا 
(. تسا هداد  رارق  نم  زا  دعب  ماما  ار  وت  ینعی   ) تسا هدومرف  ثادحا 

، امـش تداهـش )  ) راوگان دمآ  شیپ  هدرکان  يادخ  هاگره  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  تسا : هتفگ  رایزهم  نب  یلع   - 6
ياوشیپ گرزب ، ناسنا  مادـک  مینک و  هدافتـسا  ماما ) ناونع  هب   ) یـسک هچ  دوجو  زا  دـیاب  ام  درک ، نینوخ  هصغ ) زا   ) ار اـم  ياـه  لد 

تفالخ روما  دـهعتم  مالـسلا ) هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما   ) نسح نم ، نادـنزرف  گرزب  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  تساـم ،
.تسا نم  زا  سپ  تماما ) )

هیلع يداه  ماما  روضح  هب  نم  دندوب ، هدنز  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دنزرف  دمحم  هک  یماگنه  تسا : هتفگ  راطع  ورمع  نب  یلع   - 7
ماما دمحم )  ) ناشرسپ ناشیا ، زا  دعب  ایآ )  ) هک مدرک  یم  رکف  هک  یلاح  رد  مدش  بایفرش  مالسلا 
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: دندومرف ناشیا  .تسا  رت  کیدزن  امـش  هب  ناتنادـنزرف  زا  کی  مادـک  موش ! امـش  يادـف  مدرک : لاوس  ناشیا  زا  سپـس ) ، ) دـنوش یم 
نیرت کیدزن  مدوخ  ًادعب )  ) هکنیا ات  دینادن ؛ رت  کیدزن  نم  هب  تماما  ماقم  رظن  زا  ار  منادـنزرف  زا  مادـک  چـیه  نامز ، نیا  رد  امـش ) )

.منک یفرعم  امش  يارب  ار  مدنزرف 

ماما هب  يا ) همان   ) يا هضیرع  یتدـم ، زا  سپ  متـشادن ، لـمحت  ربص و  نیا  زا  شیب  هک  نم  دـیوگ : یم  همادا  رد  راـطع  ورمع  نب  یلع 
يداه ماما  دش ؟ دهاوخ  هرادا  ناتنادنزرف  زا  کی  مادک  تسد  هب  امش ، زا  سپ  تماما  رما  مدرک : لاؤس  متـشون و  مالـسلا  هیلع  يداه 

.درک دهاوخ  هرادا  نم  تداهش )  ) زا دعب  ار  تماما  روما  منادنزرف ، نیرتگرزب  دندومرف : خساپ  رد  مالسلا  هیلع 

رت گرزب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  رگید  دنزرف  دمحم  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک : دنک  یم  هفاضا  راطع  ورمع  نب  یلع 
(. تسا مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  يدعب ، ماما  هک  مدیمهف  نم  و   ) .دندوب

ماما دنزرف  دمحم  هک  يزور  تسا : هدرک  لقن  سطفا  نیـسح  نب  نسح  زا  هلمج  زا  مشاه ، ینب  زا  يا  هدع  زا  هَّللا  دـبع  نب  دعـس   - 8
يدایز مدرم  دـندوب و  هدرتسگ  یطاـسب  ناـشیا  يارب  لزنم ، طـسو  رد  میدوب ) ناـشیا  لزنم  رد  اـم  ، ) درک تلحر  مالـسلا  هیلع  يداـه 
نابیرگ یتحاران  تّدـش  زا  هک  داتفا  مالـسلا ) هیلع  يرکـسع  نسح  ماما   ) یلع نب  نسح  هب  نم  مشچ  ماـگنه  نآ  رد  .دنتـشاد  روضح 
هدـیدن ار  ناشیا  زور  نآ  ات  ام  هک  یلاح  رد  دوب ، هداتـسیا  مالـسلا  هیلع  يداه  ماـما  شراوگرزب  ردـپ  تسار  فرط  رد  هدز و  كاـچ 

هاگن مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  یتدم  زا  دعب  .میدوب 
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ماما ار  وت  و   ) هدرک ثادحا  وت  يارب  ار  يا  هزات  رما  هک ) نوچ  ( ؛ نک يرازگرکش  ار  لاعتم  دنوادخ  مدنزرف ) يا  : ) دندومرف دندرک و 
ّبر هّلل  دمحلا  دندومرف : دنتفگ و  عاجرتسا  دـندرک و  هیرگ  مالـسلا ) هیلع  يرکـسع  نسح  ماما   ) نسح تسا .) هداد  رارق  نم  زا  دـعب 
همه راتساوخ  وا  زا  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  يادخ  ساپس  نوعجار ؛ هیلإ  ّانإو  هَّلل  ّانإ  انیلع ، همعن  مامت  لئـسأ  هاّیإو  نیملاعلا ،

.میدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  میتسه و  ادخ  زا  ام  هدومرف ، ینازرا  ام  هب  هک  میتمعن  هنوگ 

هیلع يداه  ماما  دنزرف  مالـسلا ) هیلع  يرکـسع  نسح  ماما   ) نسح وا  تفگ : ام  هب  وا  تسیک ؟ ناوج  نیا  هک  میدیـسرپ  رفن  کی  زا  ام 
ماما نیـشناج و  ناشیا  هک  میدـیمهف  میتخانـش و  ار  ناشیا  زور  نآ  ام  دوب و  لاس  تسیب  دودـح  ناـشیا  كراـبم  ّنس  تسا و  مالـسلا 

.دنتسه يدعب 

مالـسلا هیلع  يداه  ماما  روضح  هب  مالـسلا ،) هیلع  يداه  ماـما  دـنزرف   ) دـمحم تشذـگرد  زا  سپ  تسا : هتفگ  ییحی  نب  دـمحم   - 9
اب تشاد و  روضح  اجنآ  رد  مالسلا ) هیلع  يرکـسع  نسح  ماما   ) دمحموبا هظحل  نامه  رد  میوگب ، تیلـست  ناشیا  هب  ات  مدش  بایفرش 

، مدـنزرف يا  دـندومرف : دـندرک و  هاگن  ناشیا  هب  ناشراوگرزب  ردـپ  ماـگنه  نیا  رد  .درک  هیرگ  هب  عورـش  ناـشیا  نم ، نتفگ  تیلـست 
.نک رکش  ار  ادخ  رطاخ  نیا  هب  سپ  .تسا  هداد  رارق  نم  راگدای  نیرتهب  ار  وت  لاعتم  دنوادخ  هک  نیا ) يارب  ( ؛ شابن كانهودنا 

رد مدش ، بایفرـش  ناشیا  روضح  هب  مالـسلا ) هیلع  يداه  ماما  دنزرف   ) دمحم تشذـگرد  زا  سپ  تسا : هتفگ  يرفعج  مشاهوبا   - 10
رکف دوخ  اب  هک  یلاح 
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؛ تسا هداتفا  مالسلا ) هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دمحم و   ) ناتنادنزرف يارب  هک  یقافتا  نیا  میوگب : ناشیا  هب  متـساوخ  یم  مدرک و  یم 
رد .تسا  هداتفا  مالـسلا ) هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  لیعامـسا و  ینعی   ) مالـسلا هیلع  قداص  ماما  دنزرف  ود  يارب  هک  تسا  یقافتا  دـننام 

ماما  ) دـمحموبا مدـنزرف  قح  رد  لاعتم  يادـخ  مشاهوبا ، يا  يرآ ، دـندومرف : هدرک و  نم  هب  ور  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  هظحل  نیا 
هک ینایرج  رگم  تشادن ؛ هقباس  يزیچ  نینچ  دومرف و  ءادب  داجیا  دمحم  شردارب  تشذـگرد  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  يرکـسع  نسح 

روط نامه  تفای ، روهظ  ناشیا  تماما  تقیقح  و  داتفا ، قافتا  لیعامـسا  شردارب  گرم  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  يارب 
.دش يراج  لاعتم )  ) دنوادخ هدارا ) و   ) تساوخ نایوگ ، لطاب  هدارا  فالخرب  يدوب و  هدرک  ار  رکف  نیا  تدوخ  شیپ  مه  وت  هک 

هب مدرم  هک  يزیچ  نآ  زا  وا  تسا و  نم  نیشناج  مالسلا ) هیلع  يرکـسع  نسح  ماما   ) دمحموبا مدنزرف  دندرک : هفاضا  ناشیا  هاگ  نآ 
.تساراد ار  تماما  هیور  تسا و  ربخاب  دندنمزاین ، نآ 

ماـما  ) دـمحموبا مدـنزرف  هزیرغ  تعیبط و  دنتـشون : نم  هب  يا ) هماـن  رد   ) مالـسلا هیلع  يداـه  ماـما  تسا : هتفگ  یکفهف  رکبوبا   - 11
نیرتـگرزب وا  تسا و  رت  مکحم  همه  زا  شتّجح  هیاـپ  رت و  تسرد  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  همه  زا  مالـسلا ) هـیلع  يرکـسع  نـسح 

لاؤس و ره  هجیتن  رد  دریذـپ ، یم  نایاپ  وا  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ماـکحا  تماـما و  ساـسا  تسا و  نم  نیـشناج  نم و  نادـنزرف 
.دنک یم  هدروآرب  ار  وت  ياه  يدنمزاین  وا  اریز  سرپب ؛ وا  زا  یسرپب ، نم  زا  یهاوخ  یم  هک  ار  یبلطم 
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نم زا  یتساوخ  یم  دـندوب : هدومرف  نآ  رد  هتـشون و  نم  هب  يا  همان  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تسا : هتفگ  هَّللا  دـبع  نب  هیوهاـش   - 12
؟ درک دهاوخ  تاهابم  نم  نادنزرف  زا  کی  مادـک  دوجو  هب  تماما  بصنم  دـمحم )  ) رفعجوبا مرـسپ  تشذـگرد  زا  سپ  هک  یـسرپب 

دنوادخ اریز  شاب ؛ هتـشادن  رطاخ  بارطـضا  هک )  ) منک یم  راطخا  وت  هب  نونکا  یتشاد ، رطاخ  بارطـضا  شـسرپ  نیا  رد  وت )  ) نکیل
ار نآ  يربـهر  بابـسا  هنوـگ  همه  دزاـس و  یمن  هارمگ  ار  اـهنآ  رگید  دوـمرف ، تیادـه  تسار  هار  هب  ار  یمدرم  هکنآ  زا  سپ  لاـعتم 

نیـشناج مالـسلا ) هیلع  يرکـسع  نسح  ماما   ) دمحموبا مدنزرف  نادب  .دنیامنن  تفلاخم  لاعتم )  ) دنوادخ نامرف  زا  ات  دنک ، یم  هدامآ 
مدقم دشاب ، هدومرف  هدارا  هک  ار  هچره  لاعتم  دنوادخ  دنوش ، دنم  هرهب  وا  زا  دنناوت  یم  دـنهاوخب ، هک  ار  يزیچ  ره  مدرم  تسا و  نم 

ای رتهب  هک  نآ  زج  منک ، یمن  خسن  ار  یتیآ  : » تسا هدومرف  هراشا  هک  روط  نامه  دزادنا ، یم  ریخأت  هب  دـهاوخب  ار  هچره  .دـنک و  یم 
.تسا یفاک  رادیب  دنمدرخ  ناسنا )  ) يارب رصتخم  بلطم  نیمه  .مروآ » یم  دوجو  هب  ار  نآ  لثم 

هیلع يرکـسع  نسح  ماـما   ) نسح نم  نیـشناج  دـندومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  زا  تسا : هتفگ  رفعج  نب  دواد   - 13
نم دوب ؟ دیهاوخ  هنوگچ  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  يدهم  ماما  دمحم ، لآ  مئاق  ینعی   ) وا نیشناج  اب  امـش )  ) تسا و مالـسلا )

یمن ار  وا  زا  سپ  ِنیـشناج  امـش  هک  نوچ  دندومرف : ناشیا  تسیچ ؟ شیامرف  نیا  زا  امـش  دوصقم  مدرگ ! امـش  يادـف  مدرک : ضرع 
.دینک يراج  نابز  رب  ار  وا  مان  یتح )  ) هک تسین  زیاج  امش  يارب  دینیب و 
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مهیلعدـمحم لآ  تّجح  دـییوگب ، دـندومرف : مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  مـینک !؟ رکذ  دـیاب  ار  ناـشیا  ماـن  هنوـگچ  سپ  مدرک : ضرع 
(1) .مالسلا

يداه ماما  رسپ   ) رفعج هک  میدوب  ناشیا  هناخ  نحـص  رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هارمه  نم ) : ) تسا هتفگ  یلفون  رمع  نب  یلع   - 14
نیا امش ) زا  دعب   ) ام بحاص  ایآ  موش ! امش  يادف  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  نم  سپس  .درک  روبع  ام  رانک  زا  مالـسلا ) هیلع 

(2) .دوب دهاوخ  مالسلا ) هیلع  يرکسع  نسح  ماما   ) نسح امش  بحاص  هن ! دندومرف ، ناشیا  دوب ؟ دهاوخ  امش ) رسپ  )

ناشیا تماما  رد  هعیش  فالتخا  ماگنه  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  عیقوت 

راک رگا  .دندشن  راتفرگ  هعیـش  تعامج  امـش )  ) دیدرت کش و ) راچد   ) هنوگ نیا  نم  دننام  مناردـپ  زا  مادـک  چـیه  دـندومرف : ناشیا 
دوب کش ) و   ) دیدرت ياج  دش ، یم  عطقنم  دوب و  یم  تقوم  دیتسه -  نّیدتم  نآ ) هب  تبسن   ) دیراد و هدیقع  نآ  هب  امش  هک  تماما - 

هلیـسو هب  تماما  هک  نآلا  یلو  دیدرک ؛ یم  کش  دیاب  امـش  دش ، یم  عطقنم  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  مردپ  زا  دـعب  تماما  رگا  ینعی  )
نایرج رد  دنوادخ  ياهراک  ات  تسا ، یقاب  هتـسویپ و  يرما  تماما )  ) رگا و  تسین .) دیدرت  کش و  ياج  رگید  هدرک ، ادـیپ  همادا  نم 

(3) !؟ دراد ینعم  هچ  رگید ) نم  تماما  دروم  رد  امش  دیدرت  و   ) کش نیا  تسا ،
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تازجعم بیغ و  ملع  تامارک ،

تازجعم بیغ و  ملع  تامارک ، موس  لصف 

تازجعم بیغ و  ملع  تامارک ،

هراشا
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یقارع فوسلیف  هابتشا 

فیلأت یباتک  تشاد ، تماقا  قارع  رد  تفر و  یم  رامش  هب  برع  مالسا و  هفسالف  زا  هک  يدنِک  قاحسا  دسیون : یم  بوشآرهـش  نبا 
نآ شراگن  هب  ار  دوخ  هدرک و  رایتخا  ینیـشن  هشوگ  تسـشن و  یم  لزنم  رد  يدایز  ياه  تدـم  وا  نآرق .» ياه  ضقانت   » مان هب  دومن 
هب مالسلا  هیلع  ماما  دش ، بایفرش  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رضحم  هب  شنادرگاش  زا  یکی  يزور  .دوب  هتخاس  لوغـشم  باتک 

: درک ضرع  درگاش  نآ  دیوگ ؟ خساپ  ار  يدنِک »  » ناتداتسا ياه  هتفگ  هک  درادن  دوجو  دیـشر  يدرم  امـش  نایم  رد  ایآ  دندومرف : وا 
.مینک ضارتعا  داتسا  هابتشا  هب  میناوت  یمن  میتسه و  وا  نادرگاش  زا  یگمه  ام 

: تفگ درگاش  دینک ؟ لقن  دوخ  داتـسا  يارب  ار  نآ  دیناوت  یم  دوش ، میهفت  نیقلت و  امـش  هب  یبلاطم  رگا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.يرآ

وا اب  نک  یعس  نک و  راتفر  وا  اب  تبحم  یمرگ و  هب  ورب و  دوخ  داتـسا  روضح  هب  یتشگرب ، هک  اج  نیا  زا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
هک هدمآ  شیپ  نم  يارب  يا  هلئـسم  وگب : وا  هب  دمآ ، دوجو  هب  امـش  نیب  ییانـشآ  سنُا و  ًالماک  هک  یماگنه  ینک ، ادیپ  تفُلا  سنُا و 

یناعم دوخ ، راتفگ  زا  نآرق  هدنیوگ  تسا  نکمم  ایآ  هک : تسا  نیا  هلئسم  نآ  درادن و  ار  نآ  هب  خساپ  یگتسیاش  یسک  امش ، زا  ریغ 
هتـشاد يروظنم  نینچ  تسا  نکمم  یلب  تفگ : دهاوخ  خساپ  رد  وا  دشاب ؟ هدرک  هدارا  دـینز ، یم  سدـح  امـش  هچنآ  زا  ریغ  يرگید 

زا ریغ  ییانعم  نآرق  هدنیوگ  دیاش  دیناد !؟ یم  هچ  امش  وگب : ماگنه  نیا  رد  .دشاب 
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نیا رد  مالسلا  هیلع  ماما  دیا - !؟ هدرب  راک  هب  دوخ  يانعم  زا  ریغ  رد  ار  وا  ظافلا  امش  دشاب و  هدرک  هدارا  دینز ، یم  سدح  امش  هچنآ 
.دنک دوخ  هابتشا  هجوتم  ار  وا  هک  تسا  یفاک  هتکن  نیا  حرط  تسا ، یشوهاب  مدآ  وا  دندرک - : هفاضا  اج 

، دیدرگ بسانم  بلطم  حرط  يارب  هنیمز  هک  نآ  ات  دومن  راتفر  مالسلا  هیلع  ماما  روتـسد  قبط  دیـسر و  دوخ  داتـسا  روضح  هب  درگاش 
دنک هدارا  ار  یبلطم  نآ  زا  دیوگب و  ینخـس  يا  هدـنیوگ  تسا  نکمم  ایآ  درک : حرطم  وحن  نیا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  لاؤس  سپس 

؟ تسا بطاخم  نهذ  رد  هک  هچنآ  زا  ریغ  دشاب  يزیچ  هدنیوگ  دوصقم  تسا  نکمم  ایآ  دسرن ؟ هدنناوخ  نهذ  هب  بلطم  نآ  هک 

رارکت ار  لاؤس  درگاـش  .نک  رارکت  ار  دوخ  لاؤس  تفگ : سپـس  داد و  شوگ  شدرگاـش  لاؤس  هب  ّتقد  لاـمک  اـب  یقارع  فوـسلیف 
دیاین بطاخم  نهذ  هب  هک  دشاب  نخس  هدنیوگ  نهذ  رد  يزیچ  دراد  ناکما  .تسین  دیعب  چیه  يرآ ، تفگ : درک و  یلّمأت  داتسا  درک ،

.دشاب بلطم  نآ  فالخ  هدنیوگ  روظنم  هک  دمهفب  يزیچ  هدنیوگ  مالک  رهاظ  زا  هدنونش  و 

درک درگاش  هب  ور  تسین ، وا  هشیدنا  ّدح  رد  دنک و  حرطم  دناوت  یمن  دوخ  شیپ  زا  ار  یلاؤس  نینچ  وا  درگاش  تسناد  یم  هک  داتسا 
؟ درک روطخ  وت  رکف  هب  اجک  زا  یلاؤس  نینچ  ییوگب ، نم  هب  ار  تقیقح  هک  مهد  یم  مسق  ار  وت  تفگ : و 

؟ دشاب هدمآ  نم  نهذ  هب  یلاؤس  نینچ  هک  دراد  یلاکشا  هچ  تفگ : درگاش 

هب یشاب ، هدیسر  یلئاسم  نینچ  هب  هک  تسا  دوز  زونه  هن ، تفگ : داتسا 
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؟ يا هتفرگ  دای  اجک  زا  ار  لاؤس  نیا  وگب  نم 

.دومن انشآ  لاؤس  نیا  اب  ارم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دمحموبا  هک  تسا  نیا  تقیقح  تفگ : درگاش 

دنناوت یم  هک  دنتـسه  نانآ   ) تسا نادناخ  نیا  هدـنبیز  اهنت  ییاه  لاؤس  نینچ  دوزفا : سپـس  .یتفگ  ار  رما  عقاو  نونکا  تفگ : داتـسا 
(. دنزاس راکشآ  ار  تقیقح 

هراـبرد دوخ  هدـیقع  هب  هک  ار  هچنآ  دـندرک و  نشور  یـشتآ  داد  روتـسد  دوخ ، هابتـشا  هب  هجوت  تیعقاو و  كرد  اـب  داتـسا  هاـگ  نآ 
(1) .دنازوس ًامامت  دوب ، هتشون  نآرق » ياه  ضقانت  »

ناناملسم يوربآ  ظفح 

مدرم دنورب ، ناراب ) بلط   ) ءاقـستسا زامن  هب  مدرم  هک  داد  نامرف  تقو  هفیلخ  دـمتعم  دـمآ ، شیپ  یتخـس  یطحق  اّرماس  رد  لاس  کی 
.دماین ناراب  یلو  دنتشادرب ؛ اعد  هب  تسد  دنتفر و  یّلصم  هب  زامن  يارب  یپ  رد  یپ  زور  هس 

ار دوخ  تسد  تقو  ره  نابهار  زا  یکی  تفر ، ارحص  هب  نابهار  نایحیسم و  اب  هارمه  یحیـسم ، نافقـُسا  گرزب  قیلثاج »  » مراهچ زور 
رگید هک  دمآ  ناراب  ردق  نآ  درک و  ار  راک  نامه  قیلثاج  زین  دعب  زور  .دیراب  یم  ورف  تشرُد  یناراب  درک ، یم  دنلب  نامسآ  يوس  هب 

کش ثعاب  دنوش و  هدز  تفگش  مدرم  ات  دش  بجوم  رما  نیمه  دنتشادن ، ناراب  ياضاقت  مدرم 
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ماما ریزگان  دـمآ و  راوگان  هفیلخ  هب  عضو  نیا  .دـش  ناناملـسم  زا  يرایـسب  نایم  رد  تیحیـسم  هب  لیامت  مدرم و  داـقتعا  رد  دـیدرت  و 
! دندش هارمگ  هک  بایرد  ار  تّدج  تّما  تفگ : تساوخ و  شرابرد  هب  دوب ، ینادنز  هک  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح 

.دنورب ارحص  هب  هبنش  هس  ادرف  هک  هاوخب  نابهار  قیلثاج و  زا  دومرف ، مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دراد يا  هدیاف  هچ  نتفر  ارحص  هب  نیاربانب  تسا ، هدمآ  ناراب  یفاک  ردق  هب  نوچ  دنهاوخ ، یمن  ناراب  رگید  مدرم  تفگ : هفیلخ 

اب هارمه  نایحیـسم  ياوشیپ  داد ، ناـمرف  هفیلخ  مزاـس ، فرطرب  ار  ههبـش  کـش و  هَّللا  ءاـش  نِا  هک  نآ  يارب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
نابهار نایحیسم و  هاگ  نآ  دنتفر ، ارحص  هب  مدرم  زا  یمیظع  تیعمج  نایم  رد  زین  مالسلا  هیلع  ماما  دنتفر ، ارحص  هب  هبنش  هس  نابهار 
بهار نآ  تسد  هک  داد  نامرف  مالسلا  هیلع  ماما  دمآ ، ناراب  دش و  يربا  نامسآ  دنتشادرب ، نامـسآ  يوس  هب  تسد  ناراب  بلط  يارب 
یمدآ ياه  ناوختسا  زا  یماف  هایس  ناوختسا  وا  ناتـشگنا  نایم  رد  دنروآ ، نوریب  دوب ، وا  ناتـشگنا  نایم  رد  هک  ار  هچنآ  دنریگب و  ار 

.دنتفای

هب تسد  بهار  نک ! ناراب  بلط  کنیا  دومرف : بهار  هب  سپس  دیچیپ و  يا  هچراپ  رد  ار  نآ  تفرگ و  ار  ناوختسا  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دندش هدز  تفگش  مدرم  دش ! نایامن  دیشروخ  تفر و  رانک  ربا  دش و  سکعرب  راب  نیا  تشادرب ، نامسآ 

؟ تسیچ ناوختسا  نیا  دیسرپ : مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  هفیلخ 
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ناراب هک  نآ  زج  ددرگ  یمن  رهاظ  يربمایپ  چیه  ناوختسا  تسا ، یهلا  ناربمایپ  زا  يربمایپ  ناوختـسا  نیا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.دوش یم  لزان 

هثداح نیا  .دندومرف  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  روط  نامه  دندید  دندومزآ ، ار  ناوختـسا  .درک  نیـسحت  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هفیلخ 
زا مالـسلا  هیلع  ماما  ماگنه  نیا  رد  دور ، الاب  یمومع  راکفا  رد  ناشیا  مارتحا  دوش و  دازآ  نادـنز  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـش  ثعاب 

هتـساوخ نیا  زین  وا  دنتـساوخ و  هفیلخ  زا  دـندوب ، نادـنز  رد  ترـضح  نآ  اـب  هک  ار  دوـخ  ناراـی  يدازآ  دـندرک و  هدافتـسا  تـصرف 
(1) .دروآ اج  هب  تفریذپ و  ار  ترضح 

تسا یبوخ  يوزاب  دَلَو ،

زین ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  میدوب ، نادـنز )  ) سَبْحَم رد  ام  هک  یتاقوا  رد  تفگ : هک  تسا  تیاور  حـیبص  نب  یـسیع  زا 
.متخانش یم  ار  ناشیا  مدوب و  فراع  بانج  نآ  هب  تبسن  نم  .دندروآ  ام  نادنز  سلجم و  رد  ار  ناشیا  دندرک و  سبح 

رد هک  متـشاد  مدوخ  دزن  رد  ییاعد  باتک  کی  نم  .يا  هدرک  رمع  زور  هام و  دنچ  لاس و  جنپ  تصـش و  وت  دـندومرف : نم  هب  ناشیا 
زا مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  دوب  یخیرات  نامه  ًاقیقد  مدید  مدرک  عوجر  نآ  هب  دوب ، هدش  هتـشون  نم  تدالو  خـیرات  نآ 

ایادخ دندومرف : ناشیا  .هن  متفگ : تسا ؟ هدـش  وت  يزور  يدـنزرف  ایآ  دـندومرف : نم  هب  ناشیا  سپـس  دـندوب ، هدومرف  هراشا  نم  رمع 
؛ نک وا  ِيزور  دشاب ، وا  يوزاب  دُضَع و  هک  يدلو  وا  يارب 
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: دش رعش  نیا  هب  لثمتم  سپ  تسا ؛ يوزاب  دضع و  بوخ  َدلَو  انامه 

ُهَتَمالَض ْكِرُْدی  ٍَدلَو  اذ  َناک  ْنَم 

ٌدُضَع َُهل  ْتَْسَیل  يِذَّلا  َلیلَّذلا  َّنِإ 

.درادن وزاب  دضع و  هک  تسا  یسک  نآ  لیلذ  انامه  دریگ ؛ یم  ار  دوخ  داد  قح و  دشاب ، دلو  بحاص  هک  سک  ره 

تمارک نم  رب  يرـسپ  لاعتم  دنوادخ  يدوز  هب  مسق ! ّلجوّزع )  ) ادـخ هب  يرآ ، دـندومرف : ناشیا  دـیراد ؟ دـنزرف  امـش  ایآ  متفگ : نم 
: دندش لثمتم  رعش  ود  نیا  هب  تقو  نآ  دنک ؛ ُرپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  دومرف  دهاوخ 

امَّنَأَک ِیناَرت  ْنَأ  ًامْوَی  َکَّلََعل 

ُِدباوَّللا ُدوُسُألا  َِّیلاوَح  َِّیَنب 

یصَْحلا َِدلَی  ْنَأ  َْلبَق  ًامیِمَت  َّنِإَف 

ٌدِحاو ِساّنلا  ِیف  َوُهَو  ًانامَز  َماقَأ 

مالسلا هیلع  ماما  ناکیدزن  زا  یکی  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

نب دـمحم  نب  رفعج  نب  نسح  نب  نیـسح  نسحلاوبا  هک  هدرک  تیاور  مق  خـیاشم  زا  مق » خـیرات   » بحاص هک  تسا  راونالا  راـحب  رد 
يارب يزور  .دیـشون  یم  بارـش  درک و  یم  رمخ  برُـش  اراکـشآ  ینلع و  تروـص  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  نب  لیعامـسا 

نب دمحا  اما  تساوخ ؛ ار  وا  هناخ  هب  ندش  لخاد  هزاجا  تفر و  مق ) رد  فاقوا  لیکو   ) يرعـشا قاحـسا  نب  دـمحا  يارـس  هب  یتجاح 
.تشگرب دوخ  لزنم  هب  دوب ، كانمغ  تحاران و  هک  یلاح  رد  دیس  .دادن  دورو  هزاجا  وا  هب  قاحسا 

تفر مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هناخ  برد  هب  دیسر ، اّرماس  هب  یتقو  دش ، جح  رفـس  مزاع  قاحـسا  نب  دمحا  هّصق ، نیا  زا  سپ 
دورو هزاجا  و 
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وا هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  ات  درک ، عّرضت  ینالوط و  هیرگ  قاحـسا  نب  دمحا  .دادن  دورو  هزاجا  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تساوخ ،
فّرشت تقایل  نم  هچ  يارب  هَّللا ! لوسر  نبای  درک : ضرع  دیسر ، مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  قاحـسا  نب  دمحا  یتقو  داد ، دورو  هزاجا 

!؟ متسه امش  نایلاوم  نایعیش و  زا  نم  هک  یلاح  رد  متشادن ؛ ار  امش  تمدخ  هب 

درک و هیرگ  قاحـسا  نب  دـمحا  .يدـنادرگرب  دوخ  لزنم  برد  زا  ار  ام  يومعرـسپ  وت  هک  نیا  تهج  هب  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنک هبوت  بارش  ندروخ  زا  وا  هک  نیا  رطاخ  هب  رگم  هدرکن  عنم  ار  وا  هک  دروخ  مسق 

ینکن و ریقحت  ار  وا  ینک و  مارتحا  وا  هب  یلاح  ره  رد  دیاب  تسین و  يا  هراچ  یلو  ییوگ ؛ یم  تسار  هلب ، دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
.دراد باستنا  ام  هب  وا  نوچ  ینکن ؛ تناها  وا  هب 

نوچ قاحسا  نب  دمحا  دوب ، مدرم  نیب  رد  زین  نیسح  دندمآ و  وا  ندید  هب  مدرم  فارشا  دیسر ، مق  هب  تشگرب و  رفس  زا  دمحا  نوچ 
نب دمحا  يوس  زا  ار  یمارتحا  نینچ  عّقوت  هک  نیـسح  دیناشن ، دوخ  سلجم  يالاب  ار  وا  درک و  مارکا  مارتحا و  وا  هب  دـید ، ار  نیـسح 

، دوب هداتفا  قافتا  مالسلا  هیلع  ماما  وا و  نیب  هک  ار  ییارجام  قاحسا  نب  دمحا  .دیسرپ  ار  وا  هب  مارتحا  همه  نیا  ّتلع  تشادن ، قاحسا 
تشگرب و دوخ  لزنم  هب  درک ، هبوت  دش و  نامیشپ  دوخ  تشز  هحیبق و  ياهراک  زا  دینش ، ار  ناتساد  ات  نیسح  .درک  لقن  نیسح  يارب 

نیحلاص زا  عرواب و  اوقتاب و  دارفا  زا  تسکش و  ار  همه  دوب ، رمخ  لیاسو  زا  هچره  تخیر و  نیمز  رب  تشاد ، بارش )  ) رمخ هچره 
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رازم یکیدزن  رد  ناشیا  .تفر  ایند  زا  هک  نیا  ات  دوب  فاـکتعا  تداـبع و  لوغـشم  دجـسم  رد  هتـسویپ  هشیمه و  دـش و  تداـبع  لـها 
(1) .دیدرگ نوفدم  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح 

نایفوص ربارب  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  يریگ  عضوم 

اذغ سابل ، رظن  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دننام  نیموصعم  زا  یضعب  دوبن ، بوخ  مالسا  ردص  رد  ناناملـسم  يداصتقا  عاضوا 
يداصتقا عاضوا  یلو  دـشابن ؛ راوشد  تخـس و  نادنمتـسم  رب  ات  دـندرک ، یم  یگدـنز  يا  هداس  نییاـپ و  رایـسب  حطـس  رد  نکـسم  و 

هب هجوت  اب   ) مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  تهج  نیا  زا  دوب ؛ بوخ  دعب  هب  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  رـصع  رد  ناناملـسم 
.دندرک یم  هدافتسا  نکسم  اذغ و  سابل و  زا  طسوتم  ّدح  رد  دوخ ) نامز  مدرم  يداصتقا  عاضوا  دوبهب 

عضو نیرت  هداس  رد  دیاب  دیشوپ و  سردنُم  هنهک و  سابل  دیاب  هشیمه  مالسا  رظن  زا  هک  نیا  رّوصت  اب  شنم  یفوص  یفوص و  یهورگ 
نیا .دنتفرگ  یم  لاکـشا  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هب  تاقوا  یهاگ  دندوب و  هدرک  تسرد  یّـصاخ  بتکم  ناشدوخ  يارب  درک ، یگدنز 

نایفس هک  درک ، ادیپ  همادا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رصع  ات  دش و  راکشآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  زا  یـشارت  لاکـشا 
.دوب یفارحنا  هدیقع  هدیا و  نیا  ناراذگ  ناینب  زا  يروث 

دوخ شیپ  دـید ، مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  نت  رب  يدیفـس  سابل  کی  یتقو  میهاربا ،» نب  لماک   » مان هب  اـه  شنم  یفوص  نیا  زا  یکی 
مرن سابل  ادخ  ّیلو  تفگ :

ص:33

ص 734. ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش  . 13 - 1

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  رد  www.Ghaemiyeh.comيریس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 43 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/655/AKS BARNAMEH/#content_note_33_1
http://www.ghaemiyeh.com


نیا رد   ) .دـنک یم  یهن  فیطل  مرن و  ياه  سابل  ندیـشوپ  زا  دـنک و  یم  توعد  راثیا  يردارب و  هب  ار  ام  هاگ  نآ  دـشوپ و  یم  ابیز  و 
نیتسآ دندوب ، هدیمهف  ار  میهاربا  نب  لماک  لد  فرح  دنتـشاد و  بل  رب  هدنخ  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هظحل )

هایس و سابل  نیا  ْمَُکل ؛ اذهَو    ِ ِهَّلل اذه  دندومرف : سپس  دنداد ، ناشن  ار  دیفس  سابل  ریز  رد  نشخ  هایس و  سابل  هدز و  الاب  ار  ناشسابل 
( تسا مرن  دیفس و  هک   ) ییالاب سابل  نیا  و  ددرگن ) هدرورپزان  نم  ْسْفَن  ات   ) تسادخ يارب  ما ، هدیشوپ  میاه  سابل  ریز  رد  هک  نشخ 

.ما هدیشوپ  امش  يارب 

.مدش هدنمرش  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ  زا  ّتلع ) ندیمهف  زا  سپ  : ) دیوگ یم  میهاربا  نب  لماک 

* * *

ار مدرم  زا  یعمج  ییامندوخ ، يزاب و  یفوص  اب  لاله » نب  دمحا   » مان هب  یصخش  هک  دیسر  ربخ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب 
ماما .دـنک  یم  فرحنم  ار  اه  نآ  دزات و  یم  نایعیـش  بیع  یب  فاص و  هدـیقع  هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ماـن  هب  هدومن و  دوخ  هتفیرف 

دنتـساوخ یم  دارفا  زا  یـضعب  دنچره  تسا ؛ هدیقع  نادزد  نارازگ و  تعدب  زا  یکی  زین  وا  هک  دنتفایرد  قیقحت  زا  سپ  مالـسلا  هیلع 
ماما اّما  ...و ؛ تسا  هتفر  هّکم  هب  جـح  ماجنا  يارب  هدایپ  ياپ  اب  راب  وا 54  دنتفگ : یم  دنیامن و  یفّرعم  راکتسرد  يدرف  ار  صخـش  نآ 

یگتخاس و یفوص  نآ  زا  َعَّنَصَتُملا ؛ َِّیفوُّصلا  اوُرَذِْحا  تشون : قارع  رد  دوخ  ناگدنیامن  يارب  تیعطاق  اب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح 
.دینک يرود  نیغورد 
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ضوع لاله  نب  دمحا  دروم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  رظن  ات  دنداتـسرف  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دزن  ار  الع  نب  مساق  یعمج 
؛ دیسر امش  هب  دزرماین ، ار  وا  شیادخ  هک  لاله  نبا  نیغورد ، صخش  نیا  دروم  رد  ام  رما  دندومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  اّما  دنک ؛

نودـب وا  دریگ ، یمن  سپ  ار  وا  شزغل  دزرمآ و  یمن  ار  وا  ناـهانگ  لاـعتم  دـنوادخ  میا ) هتفگ  ًـالبق  هک  تـسا  ناـمه  اـم  رظن  ینعی  )
لاعتم دنوادخ  دنک ، یم  راتفر  دوخ  یناسفن  ياه  سوه  قبط  تسا و  هدرک  تلاخد  ام  روما  رد  يأر  دادبتـسا  اب  ام ، تیاضر  هزاجا و 

...دنک هاتوک  ار  وا  رمُع  ام ، نیرفن  رثا  رب  دنوادخ  ات  مینک  یم  ربص  ام  دتسرفب و  خزود  هب  ار  وا  هک  تسا  هدومرف  هدارا 

ُعاُّطق مُهَّنِإ  الَأ  دندومرف : ناکلسم  یفوص  شنزرس  رد  يراتفگ  نمض  مشاهوبا  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رگید ، دروم  رد  و 
یفوـص  ) ناـنآ دیـشاب  هاـگآ  ُهَناـمیِإَو ؛ ُهَنیِد  نُصْیل ل  و  ْمُهْرَذْـحَْیلَف ، ْمُهَکَرْدَأ  ْنَمَف  َنیِدِْـحلُملا ، ِهَلِْحن  یلِإ  ُهاعُّدـلاَو  َنِینِمْؤُْـملا ، ِقـیِرَط 

دیاب دش ، وربور  نانآ  اب  سکره  .دـنناوخ  یم  ارف  نادـحلم  هار  هب  ار  مدرم  دنتـسه و  نانمؤم  هار  رـس  رب  هندرگ  رـس  نادزد  ناکلـسم )
(1) .دنک ظفح  اه  نآ  دنزگ  زا  ار  دوخ  نامیا  نید و  دنک و  يرود  اه  نآ  زا  ًامتح 

دیوشب فّرشم  جح  هب  ًامتح 

زا مدرم  یلاسکـشخ ، رثا  رب  لاسما  درک : ضرع  تشون و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هب  يا  هماـن  هیـسداق ، زا  يرهطم  یلعوبا 
( جح  ) ادخ هناخ  هب  نتفر 

ص:35
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هیلع ماـما  .موش  كـاله  یگنـشت  زا  هار  نیب  رد  موش ، فرـشم  هَّللا  تیب  تراـیز  هب  رگا  هک  مسرت  یم  مه  نم  دـنا و  هدـش  فرـصنم 
يارب همه  دیسر ، ام  هب  همان  باوج  نوچ  .دیسر  دهاوخن  امش  هب  ینایز  دیوش و  فرشم  جح  رفس  هب  امـش  دنتـشون : خساپ  رد  مالـسلا 
سپـس میدرک و  ترایز  میدروآ و  اج  هب  ار  جـح  لامعا  دـسرب ، اـم  هب  يا  همدـص  هک  نیا  نودـب  میدـش و  رفـس  مزاـع  جـح  لاـمعا 

(1) .میتشگرب

متسه يرافغ  رذوبا  ناگداون  زا  نم 

شیوخ هناخ  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ات  میدوب  رظتنم  میدوب و  هدـش  عمج  مه  راـنک  رد  اّرماـس  رد  اـم  دـیوگ : یم  یبلح 
چیه رادشه ! دوب : هدش  هتشون  نآ  رد  هک  دیـسر  ام  هب  ناشیا  زا  يا  همان  ماگنه  نیا  رد  .مینیبب  کیدزن  زا  ار  ناشیا  ام  ات  دنوش ، جراخ 

.داتفا دهاوخ  رطخ  هب  ناتناج  تروص  نیا  ریغ  رد  دنکن ، هراشا  نم  فرط  هب  تسد  اب  مه  یسک  دنکن و  مالس  نم  رب  سک 

هرابرد تفگ : ینک ؟ یم  هچ  اّرماس )  ) اجنیا متفگ : .هنیدم  تفگ : ییاجک ؟ لها  مدیسرپ : وا  زا  دوب ، هداتسیا  یناوج  کی  نم  رانک  رد 
ای مونـشب و  ناشیا  زا  ینخـس  منیبب و  ار  ناشیا  ات  ما  هدـمآ  نم  تسا ، هدـمآ  شیپ  یفالتخا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تماـما 

.متسه هللا  همحر  يرافغ  رذوبا  ناگداون  زا  نم  تفگ ): داد و  همادا  ناوج   ) .دریگ مارآ  ملد  ات  منیبب ، ناشیا  زا  يا  هناشن 

زا دوخ  مداخ  هارمه  ناشیا  دش و  زاب  مالسلا  هیلع  ماما  هناخ  برد  ماگنه  نیا  رد 

ص:36
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؟ یتسه يرافغ  وت  ایآ  دـندومرف : دـندرک و  هاگن  دوب ، نم  رانک  رد  هک  ناوج  نآ  هب  دندیـسر ، ام  يوربور  یتقو  دـندمآ ، نوریب  هناخ 
.تسا بوخ  داد : خساپ  ناوج  دنک ؟ یم  هچ  هیودمح »  » تردام دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  .يرآ  داد : خساپ  ناوج 

؟ يدوب هدـید  ًالبق  ار  ناشیا  ایآ  متفگ : مدرک و  ناوج  نآ  هب  ور  نم  دـنتفر ، ام  رانک  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هاـتوک ، نانخـس  نیا  زا  سپ 
رب ماما  ناشیا  هک  يدـش  نئمطم  تفرگ و  مارآ  تلد  ایآ  ( ؟ دوب یفاک  وت  يارب  رادـقم  نیمه  ایآ  متفگ : وا  هب  .ریخ  داد : خـساپ  ناوج 

(1) .دوب یفاک  نم  يارب  مه  رادقم  نیا  زا  رتمک  يرآ ) : ) داد خساپ  ناوج  دنتسه ) قح 

دنک یم  دیدهت  ار  وت  يرطخ 

ار وت  يرطخ  دنا : هدومرف  هک  دیـسر  نم  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  فرط  زا  يا  همان  دـیوگ : یم  دایز  نب  دـمحم  نب  یلع 
هب يا  همان  مدرک ، تشحو  نآ  زا  هک  دـمآ  شیپ  نم  يارب  يراتفرگ  کی  زور  نامه  رد  .وشن  جراخ  هناـخ  زا  سپ  دـنک ، یم  دـیدهت 
رد مالـسلا  هیلع  ماما  دـیدوب ؟ هدومرف  امـش  هک  تسا  يرطخ  نامه  يراتفرگ  نیا  ایآ  مدیـسرپ : ناشیا  زا  متـشون و  مالـسلا  هیلع  ماـما 

رارق بیقعت  تحت  دومحم » نب  رفعج   » رطاخ هب  نم  هک  دیـشکن  یلوط  .تسا  رتدب  نیا  زا  میتفگ  ام  هک  يرطخ  دندوب : هدومرف  خـساپ 
(2) .دیدرگ مالعا  هزیاج  مهرد  رازه  دص  دنک ، ریگتسد  ارم  هک  یسک  يارب  تموکح  فرط  زا  و  متفرگ ،

ص:37

ص 259 و 260. ج 50 ، راونالاراحب ، ص 650 ؛ نایاوشیپ ، هریس  ییاوشیپ ، يدهم  . 16 - 1
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وت رب  داب  هدژم 

 - مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نارای  نیرت  کیدزن  زا  یکی  يرفعج -  مشاهوبا  طسوت  نم  دیوگ : یم  يورـس  هزمح  نب  دمحم 
هیلع ماما  موش ، دـنمتورث  رگناوت و  نم  ات  دـنکب  ییاعد  نم  قح  رد  ات  متـساوخ  ناشیا  زا  متـشون و  مالـسلا  هیلع  ماـما  نآ  هب  يا  هماـن 

هک نوچ  درک ، دـهاوخ  زاین  یب  ار  وت  يدوز  نیا  هب  لاعتم  دـنوادخ  وت ! رب  داب  هدژم  دـندوب : هدومرف  باوج  ناشکرابم  طخ  اب  مالـسلا 
دهاوـخ وـت  هب  يدوز  هب  تسا ، مهرد  رازهدـص  هک  وا  ییاراد  سپ  درادـن ، یثراو  هتفر و  اـیند  زا  هزمح » نب  ییحی   » وـت يوـمع  رـسپ 

(1) .دیسر

یناوخ یم  هناخ  رد  زورما  ار  رهظ  زامن 

تیاکش مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  ریجنز  لُغ و  ینیگنس  نادنز و  راشف  زا  مدوب و  ینادنز  نم  دیوگ : یم  يرفعج  مشاهوبا 
صالخ نادـنز  زا  نم  هک  دیـشکن  یلوط  .دـناوخ  یهاوخ  دوخ  لزنم  رد  ار  ترهظ  زامن  زورما  وت  دنتـشون : خـساپ  رد  ناـشیا  مدرک ،

(2) .مدناوخ دوخ  لزنم  رد  ار  رهظ  زامن  مدش و 

شاب هنتف  بقارم 

نآ دـیوگ : یم  دوب ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ناراـی  نیرت  یمیمـص  نیرت و  کـیدزن  زا  یکی  هک  يرمـس  یلع  نب  دـمحم 
هس زا  دعب  .دیشاب  هدامآ  دمآ ، دهاوخ  شیپ  امش  يارب  يا  هنتف  دندومرف : دنتشون و  همان  نم  هب  ترضح 

ص:38
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نآ نیا ، دنداد : خـساپ  ناشیا  تسا ؟ هنتف  نامه  نیا  ایآ  متـشون : مالـسلا  هیلع  ماما  هب  نم  داد ، يور  یفالتخا  مشاه  ینب  نایم  رد  زور 
(1) .دش هتشک  هفیلخ )  ) زتعم زور  دنچ  زا  سپ  دیشاب ! بظاوم  .تسین  هنتف 

دوخ هناخ  رد  دنتـشون : يریبز  رفعج  نب  قاحـسا  هب  هفیلخ )  ) زتعم لتق  زا  شیپ  زور  تسیب  دودـح  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
ماما رـضحم  هب  نم  دش ، هتـشک  هحیرب »  » هک نآ  زا  سپ  دیوگ : یم  يریبز  رفعج  نب  قاحـسا  .داتفا  دهاوخ  قافتا  یمهم  هثداح  نامب ،

نم هک  يا  هثداح  دنداد : خساپ  مالـسلا  هیلع  ماما  منک ؟ راک  هچ  نونکا  داد ؛ خُر  دـیدوب ، هدومرف  هک  يا  هثداح  متـشون : مالـسلا  هیلع 
(2) .دش هتشک  زتعم  هک  دیشکن  یلوط  .تسا  هثداح  نیا  زا  ریغ  هب  يرگید  هثداح  کی  متفگ ،

ناراکوکین شاداپ 

یکین « ] فورعم  » نآ هب  هک  تسا  يرد  تشهب ، رد  دـندومرف : هک  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  مدینـش  دـیوگ : یم  مشاـهوبا 
.دنوش یمن  دراو  برد  نآ  زا  ناراکوکین )  ) فورعم نابحاص  زج  هب  سک  چیه  دنیوگ ، یم  [

نیا رد  ، ) ما هدـش  یتامحز  لمحتم  اـهراب  مدرم ، ياـهزاین  نیمأـت  يارب  هک  مدـش  لاحـشوخ  رکـش و  ار  ادـخ  متفگ : مدوخ  شیپ  نم 
ناـمه اـیند ، رد  یکین )  ) فورعم ناـبحاص  هک  نادـب  هدـب ، همادا  دوـخ  راـک  هب  يرآ ، دـندومرف ، نم  هب  ور  مالـسلا  هیلع  ماـما  هظحل )

دنوادخ دنتسه ، ترخآ  رد  فورعم  نابحاص 

ص:39

ص 646. نایاوشیپ ، هریس  ییاوشیپ ، يدهم  . 20 - 1
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(1) .مشاهوبا يا  دزاس ، شتمحر  لومشم  ار  وت  دهد و  رارق  اه  نآ  زا  ار  وت  لاعتم ) )

تسا هناگی  دنوادخ 

هتفگ زا  مدمآ ، اّرماس  هب  سپس  مدرک و  هرظانم  زاوها  رد  ییادخود )  ) اه يونث  زا  يدرم  کی  اب  نم  تفگ :  (2) یئاش عیبر  نب  دمحم 
هیلع يرکـسع  نسح  ماما  هک  مدوب  هتـسشن  بیـضخ  نب  دمحا  هناخ  برد  رب  مدمآ و  دوب ، هدنام  یقاب  ملد  رد  يرادـقم  کی  وا  ياه 

هراشا نم  هب  دوخ  هبابـس  تشگنا  اب  درک و  یهاگن  نم  هب  دمآ و  نوریب  ندـید ) ناس   ) یتفالخ بکوم  زور  رد  هفالخلاراد  زا  مالـسلا 
(3) .متفر شوه  زا  مداتفا و  نم  تسا ،» هناگی  تسا ، هناگی  : » هک درک 

دسر یم  تتسد  هب  تا  هعرزم 

زا تیاکش   ) مّلظت يارب  تساوخ  یم  اّرماس و  رهش  رد  دمآ  ام  دزن  ثیل  نب  فیس  مان  هب  رصم  لها  زا  يدرم  دیوگ : یم  ملسم  نب  رمع 
دوب و هتفرگ  وا  زا  روز  هب  مداخ  عیفش  هک  يا  هعرزم  کی  دروم  رد  دورب ، هفیلخ )  ) يدتهم دزن  هب  دنا ) هتفرگ  ار  شقح  ینعی  شّقح ؛

مالـسلا هیلع  ماما  سیونب ، ناشیا  هب  يا  همان  ای ) ورب و   ) مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  دزن  هب  میتفگ : وا  هب  .دوب  هدرک  نوریب  ار  وا 
ار اج  نآ  هک  سک  نآ  دزن  هب  وت  ورن و  هفیلخ  شیپ  دیـسر ، دـهاوخ  تتـسد  هب  وت  هعرزم  شابن ) تحاران  : ) دـندوب هتـشون  باوج  رد 

ورب هتفرگ 

ص:40
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رگید دش و  هدنادرگرب  وا  هب  براوشلاوبا  یـضاق  روضح  رد  هعرزم  نآ  تفر و  وا  .ناسرتب  لاعتم ) دنوادخ   ) مظعا ناطلـس  زا  ار  وا  و 
(1) .درکن ادیپ  هفیلخ )  ) يدتهم دزن  هب  نتفر  هب  يزاین 

...اّما دوش ، یم  بوخ  ترامیب 

رسپ مدمآ ، یم  نوریب  رصم  زا  یتقو  .متشاد  رصم  رد  يرامیب  رسپ  کی  نم  تفگ : نم  يارب  ثیل  نب  فیس  دیوگ : یم  ملسم  نب  رمع 
هیلع يرکسع  نسح  ماما  هب  يا  همان  سپس  مداد ، رارق  هعرزم  هداوناخ و  یتسرپرس  رب  دوب ، نم  مّیق  ّیصو و  ناونع  هب  هک  ار  مرتگرزب 

؛ هدش بوخ  هدوب ، رامیب  هک  ترسپ  نآ  دنتشون : خساپ  رد  ناشیا  .دنک  اعد  مرامیب  رسپ  يارب  هک  متساوخ  ناشیا  زا  متـشون و  مالـسلا 
ات نکن  یبات  یب  نک و  يرازگ  ساپـس  دمح و  ار  لاعتم )  ) دنوادخ تسا ، هتفر  ایند  زا  دوب ، وت  مّیق  ّیـصو و  هک  تگرزب  رـسپ  نآ  اما 
زا دندوب ، هدومرف  ماما  هک  يزور  نامه  رد  مگرزب  رـسپ  هدش و  بوخ  مرامیب  رـسپ  هک  دیـسر  ربخ  ًادعب  .دورن  نیب  زا  وت  باوث  رجا و 

(2) .دوب هتفر  ایند 

رامشب رگید  زور  جنپ  ات 

هیلع يرکـسع  نسح  ماما  تمدخ  درک ، دوخ  ياه  هتـسباو  راتـشک  هب  عورـش  هفیلخ )  ) يدتهم هک  ینامز  نآ  تفگ : دمحم  نب  دمحا 
هب ار  يدتهم )  ) وا هک  لاعتم )  ) دنوادخ ساپس  دمح و  نم ! ياقآ  يا  هک : متشون  يا  همان  مالسلا 

ص:41
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يدـتهم هک  مدوـب  هدینـش  نوـچ  مدـش ) لاحـشوخ  نم   ) .تسا هدرک  رود  نایعیـش  امـش و  تیذا  رازآ و  زا  هدرک و  لوغـشم  شدوـخ 
.منار یم  نیمز  يور  زا  ار  اه  نآ  نم  هک  دوب  هتفگ  هدرک و  دیدهت  ار  امش  هفیلخ ) )

، تشذگ هک  زور  جنپ  رامـشب ، زورما  زا  دنک ، هاتوک  ار  شرمع  هک ) دش  ثعاب   ) دیدهت نآ  دنتـشون : نم  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هدومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دـش  روط  ناـمه  ًاـقیقد ) ، ) دـش دـهاوخ  هتـشک  ینوبز  ّتلذ و  يراوـخ و  اـب  يدـتهم ) ، ) مشـش زور  رد 

(1) .دندوب

؟ درک دهاوخ  يرواد  هنوگچ  روهظ  زا  دعب  جع ) ) دمحم لآ  مئاق 

نـسح ماما  زا  ار  اه  نآ  خساپ  متـساوخ  یم  دوب و  هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ارم  نهذ  هشیمه  هلئـسم  ود  دـیوگ : یم  فیرظ  نب  نیـسح 
.مریگب دای  مالسلا  هیلع  يرکسع 

نایم رد  ناشیا  تواضق  يرواد و  سلجم  دنک و  یم  يرواد  هنوگچ  دنک ، روهظ  هاگره  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  مئاق  لّوا : شـسرپ 
؟ تسا هنوگچ  مدرم 

ار مود  شـسرپ  نیا  همان  نتـشون  ماـگنه  رد  ًاـقافتا  هک  مهاوخب ، هبون  بت  ناـمرد  يارب  ییاـمنهار  روتـسد و  ناـشیا  زا  مود : شـسرپ 
.مدرک شومارف 

یم يرواد  هنوگچ  ناشیا  مالـسلا  هیلع  مئاق  روهظ  ماگنه  رد  هک  يدیـسرپ  دـندوب : هدومرف  خـساپ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
مدرم زا  دنک و  یم  تموکح  دوخ  ملع  قباطم  مالـسلا  هیلعدوواد  ترـضح  دننام  روهظ  ماگنه  رد  ناشیا  هک  تسا  نیا  خساپ  دـیامن ،

.دهاوخ یمن  ...و ) تابثا  يارب   ) ناهرب دهاش و 

ص:42
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التبم بت  نیا  هب  یسک  رگا  دوب ، هبون  بت  نامرد  هراچ و  هرابرد  لاؤس  يدرک ، شومارف  ار  نآ  نتشون ، عقوم  رد  هک  مود  شـسرپ  اما 
هک دـهد  یم  همادا  فیرظ  نب  نیـسح  .دزیوآ  ندرگ )  ) رب دـسیونب و  هقرو  رد  ار  میِهاْربِإ » یلَع  ًامالَـسَو  ًادَْرب  ِینوُک  ُران  اـی   » هیآ دوش ،

(1) (. تفای دوبهب  وا  لاح  و   ) دش عقاو  رثؤم  مدرک ، نازیوآ  ار  روبزم  هیآ  يراد  بت  صخش  رب  نم 

درُم دهاوخ  زور  هس  زا  دعب  یغاط ، نآ 

رد ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  همان  مدش و  دراو  هَّللادبع  نب  دمحا  یبا  رـضحم  هب  نم  دـیوگ : یم  دایز  نب  دـمحم  نب  یلع 
ار هفیلخ ) یـسابع ، نیعتـسم   ) یغاط نیا  ماـقتنا  لاـعتم )  ) دـنوادخ زا  نم  هک : دوب ) هدـش  هتـشون  هماـن  نآ  رد  و   ) مدـید شیور  شیپ 

.تفرگ دهاوخ  ار  وا  شزرا ) یب  ناج   ) زور هس  زا  دعب  لاعتم )  ) دنوادخ متساوخ ،

« طساو  » هب شا  هداوناخ  اب  علخ و  تفالخ  زا  شدوخ  دمآ ، دوجو  هب  ثیبخ  نآ  هیلعرب  هک  یشروش  هطـساو  هب  نیعتـسم ، دعب  زور  هس 
(2) .دروآ یسابع  زتعم  دزن  دنک و  ادج  ار  نیعتسم  رس  ات  داتسرف  ار  حلاص  نب  دیعس  یسابع ، زتعم  دنتفر ،

ناذاش نب  لضف  تافو  زا  ربخ 

لقن يدنقرمس  قاّرو  میهاربا  نب  دمحم  زا  دوخ  لاجر  رد  یّشَک  خیش 

ص:43
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وا مسرب ، باحـصا  زا  يدرم  تراـیز  هب  جـح  زا  لـبق  متـساوخ  متفر ، نوریب  شیوخ  نطو  زا  جـح  لاـمعا  ماـجنا  دـصق  هب  دـنک : یم 
.تشاد تنوکس  تاره  ياهاتسور  زا  ناجنشوب »  » رد دوب و  قروب »  » شمان دوب ، ریخ  عرو و  حالص و  قدص و  هب  فورعم 

هب ـالتبم  ناذاـش  نب  لـضف  تفگ : قروب » ، » دـمآ ناـیم  هب  يروباـشین  ناذاـش  نب  لـضف  زا  تبحـص  مدیـسر ، ناـشیا  رـضحم  هب  یتقو 
.تفر یم  تجاح  ياضق  هب  هبترم  هاجنپ  دص و  ات  دص  بش  کی  رد  هک  يروط  هب  دوب ، دیدش   (1)« نطب »

، دندوب وا  هارمه  زین  يا  هّدع  ...متفای  یلضاف  خیـش  ار  وا  مدیـسر ، يدیبع » یـسیع  نب  دمحم   » تمدخ هب  مدوب ، هتفر  جح  هب  یلاس  نم 
.دندوب نیگمغ  نوزحم و  اه  نآ  همه  یلو 

زا سپ  مداد ، ماجنا  ار  جح  لامعا  ًادعب  نم  دـنا ، هدرک  ینادـنز  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  دـمحموبا  دـنتفگ : تسیچ ؟ نایرج  متفگ :
ربخ ّتلع و ) : ) متفگ تسا ، نامداش  لاحـشوخ و  مدید  مدیـسر ، يدیبع » یـسیع  نب  دـمحم   » تمدـخ هب  هرابود  جـح ، مسارم  مامتا 

.تسا هدش  دازآ  نادنز  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تفگ : وا  تسیچ ،؟

هب ار  باتک  متفر و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدـخ  هب  متـشاد و  دوخ  اب  ار  هلیل » موی و   » باتک متفر و  اّرماـس  هب  نم  سپس 
مداد ناشن  ناشیا 
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نآ همه  مالـسلا  هیلع  ماما  .دینک  رظن  راهظا  نآ  دروم  رد  دینک و  یهاگن  باتک  نیا  هب  دیناد ، یم  حالـص  رگا  موش ، تیادف  متفگ : و 
.دوش لمع  نآ  هب  هک  تسا  هتسیاش  تسا و  حیحص  باتک )  ) نیا دندومرف : دندز و  قرو  ار 

ّیصو هتفگ : وا  هک  نیا  رطاخ  هب  دیا ، هتفرگ  مشخ  ناشیا  هب  تبـسن  امـش  دنیوگ : یم  تسا ، ضیرم  تّدش  هب  ناذاش  نب  لضف  متفگ :
تبـسن وا  هب  هکلب  تسا ؛ هتفگن  ار  یفرح  نینچ  وا  یلو  تسا ؛ رتـهب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ّیـصو  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا 

.دنا هداد  غورد 

ُهَّللا َمِحَر  .دـنک  تمحر  لضف  هب  ادـخ  دـنک ، تمحر  لضف  هب  ادـخ  .دـنا  هداد  غورد  تبـسن  وا  هب  يرآ ، دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.َلْضَفلا ُهَّللا  َمِحَر  َلْضَفلا ،

هب مالسلا  هیلع  ماما  هک  یماّیا  نامه  رد  تسرد  ناذاش ، نب  لضف  مدید  متـشگرب ، اّرماس  زا  یتقو  دیوگ : یم  دهد و  یم  همادا  قروب » »
(1) .تسا هتفر  ایند  زا  داتسرف ، یم  تمحر  وا 

دنداد یم  نم  هب  ار  ملق  شاک  يا 

نم ات  دیسیونب  يزیچ  نم ) يالوم  : ) متفگ مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  دیوگ : یم  يرعشا  قاحـسا  نب  دمحا  ردقلا  لیلج  هقث 
هتشون يرگید  درف  ای  دیا  هتشون  ار  نآ  امش  هک  مهدب  صیخشت  مناوتب  دیسر ، متسد  هب  يا  همان  هک  عقوم  ره  ات  مسانـشب ، ار  امـش  ّطخ 

.تسا

طخ و هک  نیا  یلو  دوش ؛ یم  توافتم  ملق ، یکچوک  ای  تشرد و  اب  ّطخ  دمحا ! ای  دندومرف : دعب  .يرآ و  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
.شاب هتشادن  کش  نآ  رد  تسا ، نم  زا  هتشون 

ص:45
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مالسلا هیلع  ماما  ملق  هک ) تسا  بوخ  ردق  هچ  : ) متفگ مدوخ  شیپ  نم  دندرک ، نتشون  هب  عورـش  دنتـساوخ و  ار  یتاوَد  ناشیا  سپس 
نآ تاود  گنر  دندوب و  تبحص  لوغشم  نم  اب  دش و  مامت  مالـسلا  هیلع  ماما  نتـشون  هک  نیمه  .مریگب  ناشیا  زا  كّربت  ناونع  هب  ار 

.ریگب دمحا ! يا  دندومرف : دندروآ و  نم  فرط  هب  ار  ملق  نآ  سپس  دش ) كاپ  هک  ملق  ، ) دندومرف یم  كاپ  یلامتسد  اب  ار  ملق 

دوخ تداهش  لاس  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ییوگ  شیپ 

هب نم  لد  رد  یـشزوس  ق.ه ، لاس 160  رد  : » دـندومرف ناشراوگرزب  ردام  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يزور  هدـش  تیاور 
.دسرب نم  هب  یتخس  جنر و  نآ ، رثا  رب  هک  مراد  نآ  سرت  دیآ ، یم  دوجو 

هب دـندومرف : ناشردام  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  درک ، هیرگ  هدرک و  یبات  یب  نخـس ، نیا  ندینـش  اب  ناـشراوگرزب  رداـم 
.نکن یبات  یب  دوش ، یم  عقاو  لاعتم  دنوادخ  رما  راچان 

زا دـندرک و  رما  جـح  ماجنا  يارب  ار  ناـشردام  ق.ه ، لاـس 259  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هک  هدـمآ  رگید  تیاور  رد  و 
ماـجنا يارب  هّکم  هب  ق.ه )،  260  ) لاس نآ  رد  ناشراوگرزب  ردام  دـنداد و  ربخ  ناـشردام  هب  دوخ ) تداهـش  ، ) ق.ه لاس 260  هثداح 
ناشیا مه  لاس  نیمه  رد  .دنوش  یم  هدنکارپ  نم  نایعیش  ق.ه ، لاس 260  رد  دندومرف : ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  زین  .تفر و  جح 

(1) .دندش هدنکارپ  ناشیا  نایعیش  دندش و  دیهش 

ص:46
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ص 514. يدراهتشا ،
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( ناگرگ  ) ناجرج رد  ناشیا  روضح 

رد نآ  زا  لبق  مدروآ و  اج  هب  ار  جح  اه  لاس  زا  یکی  رد  نم  تفگ : هک  یناجرج  فیرـش  نب  رفعج  زا  هدرک  تیاور  يدـنوار  بطق 
ات دندوب  هداد  نایعیش  هک  متشاد  لوپ  يرادقم  دوخ  هارمه  نم  هک  یلاح  رد  مدیسر ، مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدخ  اّرماس 

.مهدب مالسلا  هیلع  ماما  هب 

هارمه تسوت و  اب  هک  هچنآ  دـندومرف : ناشیا  مهدـب ، لـیوحت  یـسک  هچ  هب  ار  اـه  لوپ  هک  منک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  متـساوخ 
رد امـش  نایعیـش  اقآ ! مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  مداد و  مداخ  هب  ار  اـه  لوپ  نآ  مه  نم  هدـب ، كراـبم »  » نم مداـخ  هب  يراد 

یمرب ناجرج  هب  هلب ، متفگ : يدرگ ؟ یمنرب  ناجرج  هب  جح  ماجنا  زا  دعب  رگم  دـندومرف : ناشیا  .دـنناسر  یم  مالـس  امـش  هب  ناجرج 
.مدرگ

رد تسا و  یناـثلا  عیبر  موس  هک  هعمج  زور  رد  یـسرب ، ناـجرج  هب  وت  اـت  دـشک  یم  لوط  رگید  زور  زورما 170  زا  دـندومرف : ناشیا 
.دمآ مهاوخ  ناجرج  هب  زور  نامه  رخآ  نم  هک  نک  مالعا  مدرم  هب  يدیـسر ، هک  عقوم  نامه  یـسر ، یم  ناجرج  هب  وت  زور  يادـتبا 

هداوناخ لها و  رب  وت  هک  یماگنه  دیناسر و  دهاوخ  تمالـس  هب  تسوت ، اب  هک  ار  هچنآ  وت و  لاعتم  دـنوادخ  انامه  تسار ، هار  هب  ورب 
ار هچب  نآ  لاعتم  دنوادخ  يدوز  هب  هدب ، رارق  تلص »  » ار وا  مان  تسا ، هدش  راددنزرف  فیرش ، ترـسپ  هک  ینیب  یم  یـسر ، یم  دوخ 

.دهد یم  رارق  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  ناتسود  ایلوا و  زا  ار  وا  دناسر و  یم  لامک  ّدح  هب 

ص:47
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رایسب امـش  يایلوا  ناتـسود و  هب  وا  تسا و  امـش  نایعیـش  زا  یکی  یناجرج  لیعامـسا  نب  میهاربا  هَّللا ! لوسر  نبای  مدرک : ضرع  نم 
تمعن زا  یکی  ناجرج  يارب  وا  دـنک ، یم  هنیزه  اه  نآ  يارب  ار  دوخ  لاوما  زا  مهرد  رازه  دـص  زا  شیب  لاس  ره  دـنک و  یم  ناسحا 

.دیآ یم  باسح  هب  لاعتم  دنوادخ  ياه 

یم ام  نایعیش  هب  هک  یناسحا  رطاخ  هب  لیعامسا ، نب  میهاربا  قاحساوبا  هب  لاعتم  دنوادخ  دندومرف : مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
هب و  دنک ، اطع  وا  هب  دشاب  وگ  قح  قح و  هب  لئاق  هک  ملاس  حیحـص و  يرـسپ  دزرمایب و  ار  وا  ناهانگ  دیامرف و  اطع  ریخ  يازج  دنک ،

.راذگب دمحا  ار  ترسپ  مان  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  وگب  لیعامسا  نب  میهاربا 

ناجرج هب  مداد و  ماجنا  ار  جـح  مدـش و  صخرم  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  زا  نم  دـیوگ : یم  یناـجرج ) فیرـش  نب  رفعج   ) يوار
باحصا ناتسود و  مدش ، دراو  یتقو  .مدیسر  مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  قبط  یناثلا ، عیبر  موس  هعمج  زور  نم  هک  یلاح  رد  متـشگرب ،

رد هک  دـنا  هداد  هدـعو  نم  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  متفگ : اه  نآ  هب  ماگنه  نیا  رد  نم  دـنتفگ ، تینهت  نم  هب  دـندمآ و 
، دراد ناشیا  زا  یتجاح  ره  ای  لاؤس و  ره  سکره  دـیوش و  عمج  یگمه  سپ  .دـنروآ  یم  فیرـشت  ناجرج )  ) اج نیا  هب  زورما  رخآ 

.دنک هدامآ 

ماما هک  میدشن  هجوتم  ام  هک  لاعتم  دنوادخ  هب  دـنگوس  .دـندش  عمج  نم  هناخ  رد  یگمه  دـندناوخ و  ار  رـصع  رهظ و  زامن  نایعیش 
ام رب  لّوا  ناشیا  دنیآ و  یم  ام  يوس  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  میدید  ار  نیا  طقف  دندمآ ، روط  هچ  مالسلا  هیلع 

ص:48
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.میدیسوب ار  ناشیا  كرابم  تسد  میدرک و  لابقتسا  ناشیا  زا  مه  ام  درک و  مالس 

رد ار  رـصع  رهظ و  زامن  نم  میایب و  امـش  دزن  هب  زورما  رخآ  رد  هک  مدوب  هداد  هدعو  فیرـش  نب  رفعج  هب  نم  دندومرف : ناشیا  سپس 
یتجاح لاؤس و  سکره  سپ  ما ، هدامآ  نآلا  منک و  دهع  دیدجت  امش  اب  ات  مدمآ  امـش  يوس  هب  سپـس  مدرک ، هماقا  مدناوخ و  اّرماس 

.دنک حرطم  دراد 

لطاب هک  تسا  هام  دنچ  نم  رسپ  مشچ  هَّللا ! لوسر  نبای  تفگ : هک  دوب  رباج  نب  رضن  درک ، ندیسرپ  لاؤس  هب  عورش  هک  یسک  نیلوا 
دعب .روایب  ار  ترـسپ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  .دنادرگرب  ار  وا  مشچ  هک  دیهاوخب  لاعتم  دنوادخ  زا  امـش  سپ  تسا ،) انیبان   ) هدش

تـسرد شنامـشچ  ییانیب  دـش و  نشور  رـسپ  ياه  مشچ  تشاذـگ و  رـسپ  نآ  ياه  مشچ  رب  ار  دوخ  نینزان  كرابم و  تسد  ناشیا 
ار اه  نآ  تاجاح  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دـندرک و  یم  حرطم  ار  دوخ  تجاح  دـندمآ و  یم  یکی  یکی  مدرم  دـعب  .دـش 

تعجارم زور  ناـمه  رد  دـندومرف و  اـعد  یگمه  قـح  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـش ، هدروآرب  هـمه  تجاـح  یتـقو  .درک  یم  هدروآرب 
(1) .دندرک

تشون یم  دوخ  هب  دوخ  ملق ،

نتشون لوغشم  ناشیا  مدش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  روضح  هب  تفگ : هک  هدش  تیاور  يرفعج  مشاهوبا  زا  زین  و 
رب ناشتسد  زا  ار  ذغاک  نآ  ناشیا  دش ، ترضح  نآ  لّوا  زامن  تقو  یتّدم ، زا  دعب  دندوب ، يذغاک 

ص:49

ص 740. ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش  . 33 - 1
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.دیـسر ذغاک  رخآ  هب  ات  درک ، نتـشون  هب  عورـش  ذغاک  يور  ملق  ناهگان  هک  مدید  نم  دندش ، زامن  لوغـشم  دنتـشاذگ و  نیمز  يور 
دنتفرگ و ناشکرابم  تسد  هب  ار  ملق  دندرک ، هماقا  ار  ناشزامن  ناشیا  هک  یتدم  زا  دعب  مداتفا ، هدجـس  هب  مدـید  ار  هنحـص  نیا  ات  نم 

(1) .دنوش هناخ  لخاد  ات  دنداد  دورو  هزاجا  دندوب ، هدمآ  ناشیا  هناخ  برد  هب  هک  یمدرم  هب 

ادیپ تاجن  یکدوک و  نینس  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نداتفا  هاچ  هب 

ناشیا ندرک 

زامن لوغشم  هک  ناشراوگرزب  ردپ  رانک  رد  يزور  دندوب ، كدوک  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  یماگنه  تسا : هدش  تیاور 
( یلکـشم یتحاران و   ) یکاب دـندومرف : اه  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دـش ، دـنلب  اه  نز  هلاـن  نویـش و  دـنداتفا ، بآ  هاـچ  هب  دوب ،

مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دیـسر و  هاچ  رـس  هب  ات  دمآ  الاب  مک  مک  هاچ  رعق  زا  بآ  هک  دـندید  دـندرک و  هاگن  اه  نآ  تسین ،
(2) .دندمآ نوریب  هاچ  بآ و  زا  ناشیا  بیترت  نیا  هب  درک ، یم  يزاب  بآ  اب  دمآ و  بآ  يالاب 

یبصان درم  ندش  هعیش 

، میدرک یم  وگتفگ  مه  اب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تامارک  دروم  رد  هک  میدوب  رفن  دـنچ  ام  دـیوگ : یم  شایع  نب  دـمحم 
رگا مسیون ، یم  وا  يارب  بّکرم  نودب  يا  هتشون  نم  تفگ : ام  هب  مالسلا ) مهیلع  تیب  لها  نمشد   ) یبصان يدرف 

ص:50

ص 123. مجنپ ،} نرق   } باهولادبع نب  نیسح  تازجعملا ، نویع  ص 744 -  ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش  . 34 - 1
ص 17. مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگدنز  رب  یهاگن  يدراهتشا ، يدمحم  . 35 - 2
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میتشون و ار  دوخ  رظن  دروم  لئاسم  ام  .تسا  قح  رب  وا  هک  منک  یم  لوبق  نم  داد ، ما  هتـشون  بکرم  نودب  هک  ارم  همان  نیا  باوج  وا 
دوجو تمدـخ  هب  اه  همان  هیقب  اـب  ار  وا  هماـن  تشون و  يا  هگرب  کـی  يور  رب  بکرم  نودـب  ار  دوخ  بلطم  مه  یبصاـن  صخـش  نآ 
صخش نآ  هب  طوبرم  هگرب  يور  دندوب و  هدومرف  ار  ام  ياه  لاؤس  خساپ  ناشیا  میداتسرف ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نینزان 
قحرب دمآ ، شوه  هب  هک  یتقو  تفر ، شوه  زا  دید  ار  نآ  نوچ  یبصان  دوب ، هتـشون  ار  صخـش  نآ  ردپ  مسا  شدوخ و  مسا  یبصان ،

(1) .تفرگ رارق  نایعیش  هرمز  رد  درک و  قیدصت  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ندوب 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رضحم  رد  یحیسم  بهار  ندش  هعیش 

زا لاس  هاجنپ  دص و  دوب و  هدرک  لیصحت  ّبط  ملع  رد  هک  قیِرِطب ) ای   ) سرُطف دسیون : یم  جئارخ  باتک  رد  هللا  همحر  يدنوار  بطق 
ناونع هب  ارم  وا  مدوب ، ساـبع ) ینب  هفیلخ  نیمهد   ) یـسابع لّـکوتم  کـشزپ   (2) عوشیتَْخب درگاـش  نم  تفگ : دوب ، هتـشذگ  شرمُع 

گر  ) دْـصَف يارب  ار  دوخ  باحـصا  زا  یکی  هک  داد  مایپ  وا  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  .دوب  هدرک  باختنا  زاـتمم  درگاـش 
نب نسح  تفگ : نم  هب  درک و  باختنا  ارم  عوشیتَخب ، .تسرفب  ندز )

ص:51

ج 4، یناردنزام ، بوشآ  رهش  نب  دمحم  مالسلا ، مهیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  ص 648 -  نایاوشیپ ، هریس  ییاوشیپ ، يدهم  . 36 - 1
ص 460.

يارب یـسابع  يداه  ًالبق  تفرگ ، تمدـخ  هب  ار  وا  دیـشّرلا  نوراـه  هک  تسا  نایـسابع  تلود  بیبط  نیرتروهـشم  عوشیتخب ، . 37 - 2
هب دوخ  رصع  نابیبط  دمآرس  ّبط  ملع  رد  دوب و  هبرجت  اب  قذاح و  دارفا  زا  وا  دوب ، هدروآ  روپاش  يدنج  زا  ار  وا  دوخ  يرامیب  نامرد 

، مالسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ  یگدنز  رب  یهاگن  یمق ، سابع  خیـش   } .دوب لّکوتم  کشزپ  مود » عوشیتخب   » وا هون  تفر ، یم  رامش 
{. ص 480 هّیهبلا ، راونا  همجرت 
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و ورب ، ناشیا  دزن  وت  ما ) هدرک  باختنا  ار  وت  نم  ، ) متـسرفب وا  دزن  ینز  گر  يارب  ار  یـسک  اـت  تسا  هداد  ماـیپ  مالـسلا  اـمهیلع  یلع 
هدب و ماجنا  دهد  یم  روتـسد  وت  هب  هک  ار  هچنآ  .تسا  رت  ملاع  دنتـسه ، نامـسآ  ریز  رد  زورما  هک  یتاقولخم  همه  زا  ناشیا  هک  نادب 

.ینک فّلخت  ناشیا ) فرح  زا  هک   ) ادابم

ییامنهار یقاتا  هب  ارم  مدیسر ، شرضحم  هب  یتقو  متفر ، مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هناخ  هب  اّرماس ) رد   ) نم دیوگ : یم  سرُطف 
گر  ) دْصَف هک  مدوب  هتفر  ناشیا  رـضحم  هب  نم  هک  یتعاس  نآ  منک ، ادص  ار  امـش  ات  شاب ، قاتا  نیا  رد  امـش ) : ) دندومرف دـندرک و 

.دوبن وکین  نم  رظن  هب  هک  دیبلط  ارم  ینامز  رد  ترضح  نآ  یلو  دوب ؛ راک  نیا  يارب  یبوخ  رایسب  تعاس  نم  رظن  هب  منک ، ینز )

دمآ نوخ  هتـسویپ  گر )  ) نآ زا  و  مدز ، رتشین  ار  وزاب ) رد  مادنا  راهچ  گر   ) لَحکَا گر  درک ، رـضاح  ار  یگرزب  تشط  متفر ، نم 
دنتـسُش و ار  شتـسد  ناشیا ) ، ) مدروآ دـنب  ار  نوخ  نم ) ، ) نک عطق  ار  نوخ  دـندومرف : نم  هب  ناشیا )  ) سپـس دـش ، ُرپ  تشط  نآ  اـت 

.دندروآ نم  يارب  درس ، مرگ و  ياذغ  زا  يدایز  رادقم  دینادرگزاب و  قاتا  نامه  هب  ارم  تسب و  ار  دصف  ياج 

رـضاح ار  تشط  نامه  .نک و  زاب  ار  گر  رـس  دندومرف : دندرک و  راضحا  ارم  رگید  راب  ناشیا ) ، ) مدـنام قاتا  نآ  رد  رـصع  ات  نم ) )
عطق ار  نوخ  دندومرف : نم ) هب  ناشیا   ) .دش رپ  تشط  هک  دمآ  نوخ  گر  نآ  زا  ردق  نآ  هرابود ) ، ) مدوشگ ار  گر  نآ  نم  دندرک ،

.دینادرگزاب یلبق  قاتا  نامه  هب  ارم  و  تسب ، ار  گر  يور  ناشیا  مدروآ و  دنب  ار  نوخ  نآ  نم ) ، ) نک
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رـضاح ار  تشط  نامه  دـندیبلط و  ارم  ناشیا ) ، ) دـمآ ـالاب  دیـشروخ  دـش و  حبـص  هک  یتقو  مدوب ، اـج  نآ  رد  ًـالماک  ار  بش  نم ) )
ماما تسد  زا  ریـش  دـننامه  دیفـس ، ینوخ  راب  نیا  اّما ) ( ؛ مداد ماجنا  ار  راک  نآ  نم  .نک  زاب  ار  گر  رـس  دـندومرف : نم  هب  دـندرک و 

ناـشیا و  مدروآ ، دـنب  ار  نوخ  نم )  ) .نک عـطق  ار  نوـخ  دـندومرف : نم  هب  ناـشیا )  ) .دـش رپ  تشط  نآ  اـت  دـمآ ، نوریب  مالـسلا  هیلع 
.ورب رادب و  روذعم  ارم  ریگب و  دندومرف : دنداد و  نم  هب  لوپ  رانید  هاجنپ  سابل و  ناد  هماج  کی  دنتسب و  ار  شتسد 

ْریَد رد  هک  یـسک  نآ  اب  يرآ ، دـندومرف : ناشیا ) ، ) مهد ماجنا  ناتیارب ) ، ) دیـشاب هتـشاد  يرما  رگا  مدرک : ضرع  مدرک و  رکـشت  نم 
.نک يراتفر  شوخ  وا ) اب  ، ) دنک یم  رادید  وت  اب  لوقاع 

ندب نوخ  رثکادـح  هک  دـنراد  رظن  قاّفتا  اه  بیبط  مامت  تفگ : عوشیتخب  مدرک ، وگزاب  وا  يارب  ار  ارجام  متفر و  عوشیتخب »  » دزن نم 
نیا رت  بیجع  تسا و  بجعت  ياج  دـیایب ، نوریب  یبآ  همـشچ  زا  رگا  يدرک  نایب  وت  هک  يزیچ  نآ  یلو  تسا ؛ هناـمیپ  تفه  ناـسنا ،

.تسا هدمآ  نوریب  گنردیفس  ریش  دننام  ینوخ  موس ، راب  رد  هک 

نـسح ماما  اب  نم  تشذگرـس  لثم  يریظن  دیاش  ات  دش  باتک  ندـناوخ  لوغـشم  زور  هنابـش  هس  هدرک و  رکف  یتدـم  عوشیتخب  سپس 
تشون لوقاع ) دبعم  گرزب  دباع   ) لوقاع ْریَد  بهار  يارب  يا  همان  ماجنارس  درکن ، ادیپ  يزیچ  اّما ) ( ؛ دنک ادیپ  مالسلا  هیلع  يرکسع 

، درادن دوجو  بهار  نآ  زا  رتدنمشناد  ّبط ، ملع  رد  یصخش  تیحیسم ، ناهج  رد  تفگ : داد و  نم  هب  و 
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.هدب وا  هب  ار  هدش ) هتشون  نآ  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  وت و  تشذگرس  هک   ) همان نیا  و  ورب ، وا  دزن  هب  وت ) )

؟ یتسیک دیـسرپ : دمآ و  ماب  يور  بهار  نآ  مدیـسر ، اج  نآ  هب  یتقو  مداتفا ، هار  هب  لوقاع » رید   » يوس هب  متـشادرب و  ار  همان  نآ  نم 
نم درک ، زارد  نییاپ  هب  الاب  زا  یلیبنز  بهار  نآ  سپـس  .هلب  متفگ : تسوت ؟ دزن  رد  وا  همان  ایآ  دیـسرپ : وا  عوشیتخب ، درگاـش  متفگ :

دش و جراخ  لوقاع » رید   » زا هظحل  نامه  رد  دناوخ و  ار  همان  نآ  و  دیشک ، الاب  ار  لیبنز  وا  متشاذگ ، لیبنز  نآ  لخاد  رد  ار  همان  نآ 
! يرآ متفگ : يدرک ؟ ندز ) گر   ) دصف ار  مالسلا ) هیلع  يرکسع  نسح  ماما   ) صخش نآ  وت  ایآ  تفگ : نم  هب 

کی زونه  میدرک ، تکرح  اّرماس  يوس  هب  مه  اـب  دـش و  بکرم  رب  راوس  دراد و  وت  نوچ  يدـنزرف  هک  يرداـم  نآ  هب  اـشوخ  تفگ :
ماما  ) درم نآ  هناخ  هب  اـی  میورب ، عوشیتخب )  ) داتـسا هناـخ  هب  یهاوخ  یم  متفگ : وا  هب  میدیـسر ، اّرماـس  هب  هک  دوب  یقاـب  بش  زا  موس 

؟) مالسلا هیلع  يرکسع  نسح 

، میدیسر مالسلا  هیلع  ماما  هناخ  برد  هب  حبص  ناذا  زا  لبق  میورب ، مالسلا ) هیلع  يرکسع  نسح  ماما   ) درم نآ  هناخ  هب  تفگ : بهار 
! موش تیادف  تفگ : بهار  دیتسه ؟ لوقاع  رید  بحاص  امـش  زا  کی  مادک  تفگ : دـمآ و  نوریب  هرهچ  هایـس  یمداخ  میدز ،) رد  (و 

.متسه نم 

تفرگ ار  بهار  تسد  مداخ  نآ  سپس  .راد  هگن  ار  بکرم  ود  نیا  تفگ : نم  هب  مداخ  نآ  سپس  .وش  هدایپ  بکرم  زا  تفگ : مداخ 
، دمآ نوریب  دیشروخ  یتقو  .دش  حبص  ات  مدنام ، اه  بکرم  رانک  نم  دنتفر ، هناخ  هب  مه  اب  و 
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هدیـشوپ و يدیفـس  سابل  اه ، بهار  سابل  ياج  هب  هک  یلاح  رد  دـمآ ، نوریب  مالـسلا  هیلع  ماما  هناخ  زا  لوقاع  رید  بهار  نآ  مدـید 
«. ربب عوشیتخب  تداتسا ، هناخ  هب  ارم  نونکا  : » تفگ نم  هب  سپس  .دوب  هدش  ناملسم 

( دـید وا  نت  رب  اه  بهار  سابل  ياـج  هب  ار  دیفـس  ساـبل  نآ  و   ) داـتفا وا  هب  عوشیتخب  هاـگن  یتقو  میتفر ، عوشیتخب  هناـخ  هب  مه  اـب  اـم 
هدش جراخ  مالـسلا  هیلع  حیـسم  نید  زا  ارچ  تسیچ ؟ ّتلع  دیـسرپ : وا  زا  دمآ و  وا  دزن  هب  هلجعاب  .تسا  هدش  ناملـسم  وا  هک  دیمهف 

؟ يا

.مدش ناملسم  وا  روضح  رد  متفای و  ار  مالسلا  هیلع  حیسم  نم  تفگ : باوج  رد  وا 

نینچ ریظن  نوچ  متفای ؛ ار  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ریظن  نم  يرآ ، داد : خـساپ  وا  یتفای ؟ ار  مالـسلا  هیلع  حیـسم  وت  اـیآ  تفگ : عوشیتخب 
( مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما   ) درم نیا  دوب و  هدادن  ماجنا  مالـسلا  هیلع  حیـسم  زج  یـسک  ناهج  همه  رد  ار  ینز ) گر   ) يدصف

.تسا مالسلا  هیلع  حیسم  دننامه  تازجعم ، تایآ و  رد 

(1) .تفر ایند  زا  هک  نآ  ات  دوب  ناشیا  تمدخ  رد  هشیمه  تسویپ و  مالسلا  هیلع  ماما  نارای )  ) هب هدش ، ناملسم  هزات  بهار  نآ  سپس 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  طسوت  گنس  ندرک  رهُم  هیبلاو و  هبابَح  هداون 

ار وت  لاعتم )  ) دنوادخ نینمؤملاریما ! ای  تفگ : دیسر و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تمدخ  هب  هفوک  رد  هک  دوب  ینز  هیبلاو  هبابَح 
.روایب نم  شیپ  ار  گنس  نآ  دندومرف : دنداد و  ناشن  وا  هب  ار  یگنس  مالسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ امش  تماما  لیلد  دنک ، تمحر 
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نآ ياج  رهُم و  رثا  و   ) دندز گنس  نآ  هب  ار  ناشدوخ  رهُم  مالسلا  هیلع  ماما  دروآ ، مالـسلا  هیلع  ماما  شیپ  ار  گنـس  تفر و  نز  نآ 
گنس نیا  نم  دننام  تسناوت  درک و  تماما  ياعّدا  رفن  کی  یتقو  هبابح ! ای  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دش .) راکشآ  گنـس  يور  رب 

.تسا هعاطلا  ضرتفم  ماما  وا  هک  نادب  دنک ، رهُم  ار 

دوب و هدش  ناوج  هرابود  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  هزجعم  اب  نوچ ) ( ؛ دـنام هدـنز  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  نامز  ات  هبابح ) ینعی   ) نز نیا 
همادا ار  گنـس ) ندرک  رهُم   ) راک نیا  رگید ، ناماما  نامز  رد  يو  نادـنزرف  هاگ  نآ  دـیناسر ، مالـسلا  هیلعاضر  ماما  رهُم  ات  ار  گنس 

.دنداد

دنداد ربخ  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دزن  نم  دیوگ : یم  يرفعج  مساق  نب  دواد  ردقلا  لیلج  هقث 
وزاب يوق  تماقدنلب و  يدرم  مدید  .دندومرف  هزاجا  مالـسلا  هیلع  ماما  .دراد  ار  ناشیا  رـضحم  هب  دورو  هزاجا  نمی ، لها  زا  يدرم  هک 

.دنداد وا  هب  نتسشن  هزاجا  دندومرف و  ار  وا  ِمالـس  باوج  مالـسلا  هیلع  ماما  داد ، تیالو  مالـس  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  دمآ ، هناخ  لخاد 
.تسشن مرانک  رد  درم  نآ 

، نم ناردپ  هک  تسا  ینز  نآ  نادنزرف  زا  نیا  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسیک ؟ صخش  نیا  متسناد  یم  شاک  يا  متفگ : مدوخ  اب 
، درم نیا  الاح  تسا ، هتـسب  شقن  گنـس  نآ  رد  ناشرهُم  ياـج  رثا و  دـنا و  هدرک  رهُم  وا  يارب  ار  تشاد ، دوخ  دزن  رد  وا  هک  یگنس 

.روایب ار  گنس  نآ  دندومرف : درم  نا  هب  دعب  منک ؛ رهُم  ار  گنس  نآ  زین  نم  ات  تسا  هدروآ  ار  گنس  نآ 
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دنتفرگ و ار  گنس  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  تسا ، هدروخن  رهم  تسا و  فاص  زونه  گنس  نآ  زا  ییاج  مدید  دروآ ، نوریب  ار  گنس  وا 
هیلع یلع  نب  نسحلا   » تسب شقن  گنـس  يور  رب  هک  ناشیا  رهُم  شقن  دـندرک ، رهُم  ار  گنـس  نآ  هدروآ و  نوریب  ار  ناـشدوخ  رهُم 
یلو هَّللاَو ! هن  تفگ : وا  يدوب ؟ هدـید  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  لاح  هب  اـت  اـیآ  متفگ : ینمی  درم  نآ  هب  نم  .دوب  مالـسلا »

هب زیخرب و  تفگ : دمآ و  نم  دزن  هک  مدید  مدوب  هدیدن  الاح  ات  هک  ار  یناوج  متشاد ، ار  ناشیا  رادید  يوزرآ  قوش و  هک  دوب  یتدم 
.مدمآ ناشیا  رضحم  هب  نم  دعب  .ورب و  مالسلا  هیلع  ماما  رضحم 

َّنَأ ِهَّللِاب  ُدَهْشَأ  ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًهَّیِّرُذ  ْتیَْبلا  َلْهَأ  مُکیَلَع  ُهتاکََربَو  ِهَّللا  ُهَمْحَر  : » تفگ یم  هک  یلاح  رد  تساخرب  ینمی  درم  نآ  سپس 
.مدیدن ار  وا  نم  رگید  تفر و  سپس  َنیِعَمْجَأ » ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  ِهِدَْعب  ْنِم  ِهَِّمئَألاَو  َنِینِمْؤُملاِریِمَأ  ِّقَح  ِبُوجُوَک  ِبِجاولا  َکَّقَح 

، تلص رسپ  عجهم  نم  مان  دوب : هتفگ  نم  باوج  رد  وا  تسیچ ؟ تمـسا  ینمی ) درم  يا   ) هک مدوب  هدیـسرپ  وا  زا  دیوگ : یم  مشاهوبا 
رب مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  یگنس  بحاص  ینمی ، هیبارعا  نز  نآ  مناغ ؛ ّما  رسپ  مناغ ، رسپ  ناعمـس ، رـسپ  هبقع ، رـسپ 
ات دنک ، رهُم  ناشیا  ات  میروآ  یم  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  تمدـخ  میا و  هتـشاد  هگن  ار  گنـس  نآ  ام  لاح  هب  ات  و   ) (1) دز رهُم  نآ 

(. دنتسه هعاطلا  ضرتفم  ماما  ناشیا  هک  دوش  تباث  ام  يارب 
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؟ دنباوخ یم  ولهپ  مادک  هب  نانمؤم 

هدرک نیگمغ  ارم  هک  هدمآ  شیپ  نم  يارب  يا  هضراع  موش ! تیادف  متفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  دیوگ : یم  يرعشا  قاحـسا  نب  دمحا 
.دندومرف تلحر  ناشیا  دشن و  رّسیم  اّما  منک ، لاؤس  ناتراوگرزب  ردپ  زا  متساوخ  تسا ،

دنباوخ و یم  افق  رب  ایبنا  هک  هدش  لقن  ناتراوگرزب  ناردپ  زا  نم ! يالوم  متفگ : تسیچ ؟ نآ  دمحا ! يا  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنباوخ یم  ناشیور  رب  نیطایش  پچ و  فرط  رب  ناقفانم  تسار ، فرط  رب  نانمؤم 

مباوخ مناوت و ) یمن  ، ) مباوخب متسار  يولهپ  رب  هک  منک  یم  شالت  ردقره  نم  نم ! يالوم  متفگ : تسا ، نینچ  هلب ) : ) دندومرف ناشیا 
هب ار  تتسد  دندومرف : ناشیا  متفر ، ولج  نم  ایب ، ولج  دمحا ! يا  دندومرف : دعب  دندنام و  تکاس  يرادقم  مالـسلا  هیلع  ماما  درب ، یمن 

دروآ و نوریب  سابل  ریز  زا  ار  ناشدوخ  تسد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  سپس  مدُرب ، سابل  ریز  ار  متـسد  نم  نک ، لخاد  تسابل  ریز 
.دندیشک هبترم  هس  نم ، تسار  يولهپ  هب  ار  ناشپچ  تسد  نم و  پچ  يولهپ  هب  ار  ناشتسار  تسد  سپس  دُرب ، نم  سابل  ریز 

مباوخب و پچ  يولهپ  رب  مناوت  یمن  رگید  نم  دنداد ، ماجنا  ار  راک  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يزور  زا  دیوگ : یم  قاحـسا  نب  دمحا 
(1) (. مدش ملاس  بوخ و  ، ) درب یمن  مباوخ 

ص:58

هدراهچ تشذگرس  یحو  نادناخ  ییانب ، یشرق  ربکا ، یلع  مالسلا ؛ هیلع  يرکسعلا  دلوم  باب  ص 513 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  . 40 - 1
ص 719. پاچ 5 ، مالسلا ، مهیلع  موصعم 
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ییوگ غورد  تبقاع 

هار رـس  رب  نم  تفگ : هک  بلطملادبع  نب  سابع  نب  هَّللادبع  نب  یلع  نب  لیعامـسا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  لیعامـسا  زا  هدـش  تیاور 
ناـشیا هب  یتسدـگنت  رقف و  زا  نم  درک ، یم  روـبع  نم  دزن  زا  ناـشیا  هک  نیمه  متـسشن ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  تـکرح 

مـسق ارچ  دـندومرف : نم  هب  ناشیا  مراد ، ییاذـغ  هن  مرادـن و  مه  نآ  زا  رتالاب  مهرد و  کـی  یتح  هک  مدروخ  مسق  مدرک و  تیاـکش 
هک تسین  نیا  رطاـخ  هب  نم  تبحـص  نـیا  يا و  هدرک  نـفد  نـیمز  لـخاد  رد  ار  یفرـشا  تـسیود  هـک  یلاـح  رد  يروـخ ! یم  غورد 

.مهدن يزیچ  منک و  اطع  وت  هب  يزیچ  مهاوخن 

هیلع ماما  سپـس  .داد و  نم  هب  یفرـشا  دص  مالغ  نآ  .هدب  وا  هب  تسوت  هارمه  هچره  لاوما  زا  دـندومرف : دوخ  مالغ  هب  ماگنه  نیا  رد 
زاـین لوپ  نآ  هب  یلیخ  هک  یتـقو  یفرـشا ،) تسیود   ) يا هدرک  ناـهنپ  هک  یلوـپ  نآ  زا  دـندومرف : دـندرک و  نم  فرط  هب  ور  مالـسلا 

.يوش یم  مورحم  يراد 

نآ هب  هک  ینامز  ات  مدوب  هدرک  ناهنپ  نیمز  لخاد  ار  یفرـشا  تسیود  نم  دنتفگ  یم  تسار  ناشیا  دـیوگ : یم  دـمحم  نب  لیعامـسا 
، منک نیمأت  ار  ما  یگدنز  یجرخ  هک  نیا  يارب  مدش ، یتسد  گنت  یتخس و  راچد  یتدم  زا  دعب  .منک  هدافتـسا  نآ  زا  مدرک  ادیپ  زاین 

عوضوم زا  هک  مرـسپ  تسین ، اج  نآ  رد  لوپ  هک  مدـید  بجعت  لامک  اب  اما  متفر ؛ مدوب  هدرک  نفد  هک  یفرـشا  تسیود  نآ  غارـس  هب 
اه لوپ  نآ  زا  رادقم  چیه  هب  نم  دوب و  هدرک  رارف  دوب و  هتشادرب  ار  اه  لوپ  نآ  نم  زا  لبق  دوب ، هدش  هاگآ  هدش  نفد  ياه  لوپ 

ص:59
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(1) .مدش مورحم  اه  لوپ  نآ  زا  مدیسرن و 

دنوش یم  میسقت  هتسد  دنچ  هب  مدرم 

زا ناـشیا ) هب   ) متـشون و يا  هماـن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هب  هک  تفگ  نم  هب  طابـسا  نارـسپ  زا  یکی  تسا : هـتفگ  يوره 
ناشیا دنیامرف ، راکشآ  يا ) هزجعم   ) یلیلد فالتخا ، عفر  يارب  متـساوخ  ناشیا  زا  مداد و  ربخ  دوب ، ناشیا  ناتـسود  نیب  هک  یفالتخا 
نیرخآ هک  هچنآ  زا  شیب  دـناوت ، یمن  سکچیه  دـنک ، یم  وـگتفگ  لـقاع  اـب  لـیلج ، زیزع و  يادـخ  یتـسار  هـب  دنتـشون : خـساپ  رد 

ناشیا هب  شموق  لاح ، نیع  رد  اّما ) ، ) دروایب لیلد  هناشن و  هدومرف ، هئارا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نالسرم ، رورـس  ناربمایپ و 
شمارآ نوکـس و  هیام  تازجعم  هکنآ  زج  دومن ، تیاده  دندوب ، ریذـپ  تیادـه  هک  ار  یناسک  تسا ، باّذـک  رحاس و  هک )  ) دـنتفگ

زا ار  ام  مییوگ و  یم  نخـس  اـم  و  دـهد ، یم  نذا  اـم  هب  لـیلج  زیزع و  يادـخ  هک  تسا  تهج  نآ  هب  نیا  و  تسا ، مدرم  زا  يرایـسب 
.میوش یم  تکاس  ام ) و  ، ) دیامرف یم  عنم  نتفگ )  ) نخس

یمن رب  نداد  میب  نداد و  تراشب  هب  ار  مالـسلا  امهیلع  ناربمایپ  زگره ) ، ) دوشن راکـشآ  قح  هک  تشاد  تسود  لاعتم )  ) دنوادخ رگا 
( لاعتم  ) دنوادخ ات  دنتفگ ، نخس  یهاگ  دنتخاس و  راکشآ  ار  قح  يدنمورین  فعـض و  لاح  رد  لاعتم )  ) دنوادخ ِناربمایپ  تخیگنا ،

.دیامن ذیفنت  ار  شمکح  دنادرگ و  مامت  ار  شرما 

ص:60
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یم گنچ  یهلا ، نامـسیر  هب  و   ) هدیزای تسد  قح  هب  و  دـنتاجن ، هار ) و   ) طارـص رب  هاگآ و  یهورگ  دـنا ، هقبط  هتـسد و  دـنچ  مدرم 
.دنیوج یمن  ار  يرگید  هاگهانپ  دنرادن و  یلدود  کش و  دننک ،) یم  لمع  اهنآ  هب  و   ) دندنب ياپ  یمالسا  ِلوصا  عورف و  هب  و  دننز )

یمارآان ماگنه  هب  هک  دننک  یم  تکرح  ایرد  رد  هک  دنتسه  یناسک  دننام  هتسد  نیا  دنریگ ، یمن  نآ  لها  زا  ار  قح  رگید ، يا  هتـسد 
.دنتسه شمارآ  رد  نآ ، شمارآ  ماگنه  هب  و  دنتسه )  ) برطضم مارآان و  اهنآ ) ، ) ایرد

دنا هتخادرپ  لطاب  هلیسوب  قح  عفد  و  قح ، لها  اب  تفلاخم  هب  دسح  يور  زا  هدش و  ّطلـسم  نانآ  رب  ناطیـش  هک  دنتـسه  یموس  هتـسد 
ره ناپوچ  .نک ) اهر  و   ) راذگاو دنور ، یم  تسار  پچ و  هب  هتـشادرب و ) تسد  میقتـسم  طارـص  تسار و  هار  زا   ) هک ار  یناسک  نآ 

.درک دهاوخ  عمج  یششوک  نیرتمک  اب  ار  هّلگ  دهاوخب ، هک  تقو 

بصنم رد  هک  یـسک  نآ  تسین ، يدیدرت  سپ  تسا ، لیلد  یگرزب ، تلالج و  رگا  يا ، هدرک  رکذ  ام  ناتـسود  یلاوم و  فالتخا  زا 
رد هکنانآ  دروم  رد  وت  تسا ، رتراوازـس  نداد ، ناـمرف  نتفرگ و  میمـصت  هب  موصعم ) ماـما  ینعی   ) تسا هتفرگ  رارق  تفـالخ  مکح و 

تکاله هب  ار  ناسنا  ود  نیا  هک  زیهرپب  یبلط  تسایر  ام و  رارـسا  ندرک  شاف  زا  نک و  تیاعر  کین  دـنراد ، رارق  وت  تاـعارم  ورملق 
.دنناشک یم 

هب هللا ، ءاش  نا  دـهاوخب ، یبوخ  ریخ و  تیارب  لاعتم )  ) دـنوادخ ورب ، سراـف  هب  وت ) ، ) يدرک رکذ  و  لاؤس )  ) سراـف هب  رفـس  دـصق  زا 
یتمالس

ص:61

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  رد  www.Ghaemiyeh.comيریس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com


دنوادـخ هاگـشیپ  رد  يراکزیهرپ  ياوقت و  هب  ار  ناـنآ  ناـسرب و  مناتـسود  زا  نیّقثوم  هب  ارم  مالـس  يوش ، یم  دراو  رـصم  هب  ینمیا  و 
« .تسا گنج  رد  ام  اب  ام  رارسا  هدننک  شاف  هک  نک  مالعا  نانآ  هب  و  هدب ، نامرف  تناما  يادا  لاعتم و 

مدـناوخ هماـن ) رد   ) ار يوش  یم  دراو  رـصم  هب  ینمیا  یتمالـس و  اـب  هلمج  هک  یتقو  نم  تسا : هتفگ  هداد و ) همادا  طابـسا  رـسپ  نآ  )
هب متساوخ  یم  مدیـسر و  دادغب  هب  هک  یتقو  اّما  متـشادن ) ار  رـصم  هب  رفـس  دصق  نم  نوچ   ) مدیمهفن ار  نآ  يانعم  مدرک و ) بجعت  )

(1)( مدیمهف ار  يرکسع  نسح  ماما  روظنم  هاگنآ   ) .متفر رصم  هب  نم  دشن و  رسیم  سراف ، هب  رفس  مورب ، سراف 

مهدب ار  مضرق  ات  دینک  اعد 

وا یلو  مدوب ، هتـساوخ  ار  مبلط  وا  زا  اـهراب  متـشاد و  بلط  راـنید  رازه  هد  وا  زا  هک  متـشاد  ییومعرـسپ  نم  تسا : هتفگ  تارفلا  یبا 
لام دندوب : هتشون  نم  هب  ناشیا  مدرک ، اعد  ياضاقت  ناشیا  زا  متشون و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  يا  همان  سپ  .دوب  هدادن 

.دریم یم  هعمج  زا  دعب  تیومعرسپ )  ) وا دسر و  یم  تتسد  هب  وت 

دـش روطچ  متفگ : وا  هب  و  ( ؟ مدیـسرپ ار  شراک  نیا  تلع  وا  زا  داد ، سپ  ار  ملام  نآ  دمآ و  میومعرـسپ  دهد : یم  همادا  تارفلا  یبا 
باوخ رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  تفگ : وا  يداد ؟ یمن  سپ  نم  هب  ار  لوپ  نآ  وـت  هک  یلاـح  رد  يداد )؟ ار  تضرق  هک 

(2) .نادرگزاب وا  هب  ار  تیومعرسپ  لام  سپ  تسا ، هدیسر ) ارف  تگرم  تقو   ) هدش کیدزن  وت  لجا  دندومرف : نم  هب  هک  مدید 

ص:62

مالسلا ص 25. هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مهدزای ، ياوشیپ  مق ، قح  هار  رد  هسسؤم  ناگدنسیون  ياروش  زا  هدنسیون  . 42 - 1
ص 311. همغلا ، فشک  . 43 - 2
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شابن نارگن 

مدای ًادعب ) ، ) متسشن ناشیا  دزن  متفر و  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دزن  نم  تسا : هتفگ  دیز  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دیز  نب  یلع 
هب تسین ، نم  هارمه  نآ ، نونکا  دوب و  نآ  رد  رانید  هاجنپ  هک  متـشاد  هارمه  تسا ) لوپ  هسیک  روظنم ، ًالامتحا   ) یلیدنم نم  هک  دمآ 

تسین یکاب  دندومرف : نم ) هب   ) مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هظحل ) نیا  رد  ، ) مدش نارگن ) و   ) برطضم لیدنم ) دوبن   ) نآ رطاخ 
(1) .داد نم  هب  ار  لیدنم )  ) نآ مردارب  مدمآ ، ملزنم  هب  هک  یتقو  .تسا  ظوفحم  تردارب  دزن  رد  هَّللا  ءاش  نا  نآ ، شابن ) نارگن  )

دنک يزور  رسپ  دنزرف  تیارب  یلاعت  يادخ 

سامتلا ناـشیا ) هب   ) متـشون و مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هب  يا ) هماـن  نم  : ) تسا هتفگ  ینادـمه  میهاربا  نب  یلع  نب  دـمحم 
هک دمآ  ناشیا  همان  باوج  عیقوت و  یتدم ) زا   ) سپ دـنک ، نم  ِيزور  يدـنزرف  میومعرتخد ، زا  یلاعت  قح  ات  دـنیامرف  اعد  هک  مدرک 

(2) .دش دلوتم  میومع ) رتخد  نآ  زا   ) رسپ راهچ  ًادعب )  ) .دنک يزور  تیارب  رسپ  نادنزرف  یلاعت  يادخ  دندوب : هدومرف 

ناشیرپ رامیب  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  فطل 

زا رفن  ود  .دوب  نارگن  ناشیرپ و  رایـسب  دـش و  يرتسب  يرامیب ، یتخـس  رثا  رب  دوب و  هدـش  رامیب  رـشب  نب  یلع  مان  هب  نایعیـش  زا  یکی 
رد هک   ) ارم يرامیب  هک  دیهاوخب  لاعتم )  ) دنوادخ زا  تفگ : اهنآ  هب  درک ، یم  هلان  هک  یلاح  رد  رامیب  نآ  دنتفر ، شتدایع  هب  نایعیش 

نسح ماما  يارب  يا  همان  نم ) منک ، یمن  هانگ  رگید  زین  نم  و   ) دریگب سپ  تسا ) هداد  نم  هب  هانگ  ربارب 

ص:63

همغلا ص 305. فشک  . 44 - 1
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.دیناسرب ناشیا  هب  ار  همان  نآ  ًافطل  ما ، هتشون  مالسلا  هیلع  يرکسع 

؟ تساجک همان  نآ  دنتفگ : ناگدننک  تدایع 

، دنناوخب ات  دندوشگ  ار  نآ  دنتـشادرب و  ار  همان  نآ  ناگدننک  تدایع  مدناوخ ، یم  زامن  نآ  يور  هک  تسا  یـشرف  ریز  تفگ : رامیب 
دنوادخ هاگرد  زا  میدناوخ و  ار  وت  همان  تسا : هدومرف  نینچ  ار  وا  همان  خـساپ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  دـندید  ناهگان 

دمح ار  ادخ  داد ، دهاوخ  رمُع  وت  هب  رگید  لاس  هن  لهچ و  لاعتم )  ) دـنوادخ میتساوخ ، ار  وت  شزغل  نتفرگ  سپ  یتمالـس و  لاعتم ) )
هاتوک ترمع  هک  شابن  نآ  زا  نمیا  يدرک ، هانگ  رگا  ُدـیُِری ؛ ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِإَف  َكَرْمُع ، َرَْتُبی  ْنَأ  َتْأَسَأ  ْنِإ  ْنَمَأت  ـالَو   » ...نک رکـش  و 

.دهد یم  ماجنا  دهاوخب  ار  هچنآ  دنوادخ  اریز  ددرگ ؛

رامیب نآ  .دنا  هداد  ناشدوخ  ّطخ  اب  ار  وت  خساپ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  دنداد  تراشب  رامیب  نآ  هب  ناگدـننک  تدایع 
نسح ماما  هدنیامن  يرمع ، دیعس  نب  نامثع  فرط  زا  زور ، هس  زا  سپ  .داد  هقدص  ار  شلاوما  تساخرب و  مد  نامه  دش و  لاحـشوخ 

دش شبیصن  یلاوما  دوب ، هداد  هقدص  هک  هچنآ  ربارب  هس  هلاوح ، نآ  قباطم  دیسر و  شتسد  هب  یناگرزاب  هلاوح  مالسلا  هیلع  يرکسع 
(1) .داد همادا  يداش  یتمالس و  لامک  اب  دوخ  یگدنز  هب  و 

یبیغ ربخ  اعد و  تباجتسا 

زا یکی  درد  يافـش  دروم  رد  مدرک  اضاقت  يا  همان  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  نم  دیوگ : یم  نسح  نب  دـمحم 
اریز دینک ؛ اعد  میاهمشچ 
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.دوش روک  مه  نآ  هک  تسا  کیدزن  دنک و  یم  درد  تّدش  هب  مه  مرگید  مشچ  هدش و  روک  منامشچ  زا  یکی 

بجوم ناشیا  ياعد  نیمه  .دراد  هگن  تیارب  ار  تمشچ  لاعتم )  ) دنوادخ دندوب : هتـشون  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
.دهد کین  شاداپ  رجا و  وت  هب  دنوادخ  ََکباَوث ؛ َنَسْحَأَو  ُهَّللا  َكَرَجآ  دندوب : هتـشون  همان  رخآ  رد  ناشیا  دـیدرگ و  نم  مشچ  يافش 

(. دوش یم  هتفگ  تیلست  ناونع  هب  برع  نایم  رد  هلمج  نیا  )

هب مالسلا  هیلع  ماما  هک   ) تسا هدرم  مناشیوخ  زا  یسک  هچ  متسناد  یمن  مدش و  نیگمغ  نارگن و  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  زا  نم 
نتفگ تیلـست  زار  هب  هک  دوب  اج  نیا  .تسا  هتفر  ایند  زا  ّبیط »  » مرـسپ دندروآ  ربخ  هک  تشذگ  زور  دـنچ  دـیوگ !) یم  تیلـست  نم 

(1) .مدش هاگآ  مالسلا  هیلع  ماما 

ص:65
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نامز  ناقفخ  یتینما و  دیدش  ریبادت 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نامز  ناقفخ  یتینما و  دیدش  ریبادت  مراهچ  لصف 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نامز  ناقفخ  یتینما و  دیدش  ریبادت 

هراشا
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یتینما دیدش  ریبادت 

تموکح طسوت  ناشیا  هیلع  رب  یتینما  دـیدش  ریبادـت  دـندوب و  رظن  تحت  ناشتکربرپ  یگدـنز  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
: زا دنترابع  هک  یتینما  دیدش  ریبادت  نیا  زا  ییاه  هنومن  دوب ، هدش  داجیا 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  ندش  کیدزن  تروص  رد  یناج  رطخ 

تـصرف لابند  هب  و  میدش ، اّرماس  دراو  هک  میدوب  هورگ  کی  ام  هک  دـیوگ  یم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نارای  زا  یکی   - 1
همان ماگنه  نیا  رد  مینیبب ، نابایخ  هچوک و  رد  ار  ناشیا  میناوتب  ات  دوش  جراـخ  لزنم  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هک  میدوب 

هراشا نم  يوس  هب  امـش  زا  سک  چیه  دینکن ، مالـس  نم  رب  مادـک  چـیه  دیـسر : ام  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  فرط  زا  نومـضم  نیا  هب  يا 
(1) .دراد یناج  رطخ  امش  يارب  نوچ  دنکن ،

! يدازآ بلس  تخس و  تیعضو 

هیلع يرکسع  نسح  ماما  ناهگان  مدوب ، هتسشن  اه  شورفدنفـسوگ  رازاب  هب  یهتنم  نابایخ  رد  يزور  دیوگ : یم  یخلب  زیزعلادبع   - 2
نیا مدرم ! يا  میوگب : منک و  دایرف  هک  تسا  بوخ  متفگ : ملد  رد  دـندرک ، یم  تکرح  رهـش  هزاورد  يوس  هب  هک  مدـید  ار  مالـسلا 

نم رانک  هب  مالسلا  هیلع  ماما  یتقو  دنشک ! یم  ارم  تروص  نیا  رد  متفگ : مدوخ  اب  یلو  .دیـسانشب  ار  وا  تسا ، لاعتم  دنوادخ  تّجح 
شیپ تعرس  هب  نم  توکس ! هک  دندرک  هراشا  دنتشاذگ و  ناشکرابم  ناهد  رب  ار  هبابس  تشگنا  مدرک ، هاگن  ناشیا  هب  نم  دندیسر و 

متفر
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ماما روضح  هب  زور  نآ  بش  يوش ! یم  كاله  ینک ، شاـف  رگا  شاـب ! بظاوم  دومرف ! نم  هب  ناـشیا  مدز ، هسوب  ناـشیا  ياـهاپ  رب  و 
(1) .دیزادنین رطخ  هب  ار  دوخ  دیوش ، یم  هتشک  هنرگ  دینک و  يرادزار  دیاب  دندومرف : ناشیا  مدیسر ، مالسلا  هیلع 

تمیق ره  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  اب  رادید 

يوس هب  هدـمآ و  نوریب  اّرماس  زا  راک  يزور و  بسک  رطاخ  هب  نایولع  زا  یـصخش  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نامز  رد   - 3
مدرم زا  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  نارادتـسود  زا  یـصخش  تفر ، نیوزق ) نادـمه و  ات  ناریا  برغ  یناتـسهوک  ياه  تمـسق   ) لَبَج دالب 

.اّرماس زا  تفگ : درم  نآ  يا ؟ هدمآ  اجک  زا  دیسرپ : وا  زا  دروخرب و  وا  هب  دوب ، باهذ » لپ  ناولِح  »

.يرآ داد : باوج  یسانش ؟ یم  ار  هچوک  نالف  هّلحم و  نالف  ایآ  دیسرپ : هرابود 

.هن تفگ : درم  نآ  يراد ؟ يربخ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  زا  ایآ  دیسرپ : هرابود  مالسلا  هیلع  ماما  رادتسود  نآ 

.ما هدمآ  راک  بسک و  يارب  داد : خساپ  يولع  درم  نآ  يا ؟ هدمآ  لَبَج  هب  هچ  يارب  تفگ : وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  رادتسود 

یلع نب  نسح  هناـخ  هب  ارم  میورب و  اّرماـس  هب  مه  اـب  ریگب و  ار  نآ  مراد ، راـنید  هاـجنپ  نم  تفگ : وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  رادتـسود 
.دیناسر مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هناخ  هب  ار  وا  تفریذپ و  يولع  صخش  نآ  .ناسرب  مالسلا  امهیلع 

هدوب و لکشم  يّدح  هچ  ات  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هب  یـسرتسد  تموکح ، دیدش  لرتنک  هطـساو  هب  هک  دهد  یم  ناشن  ارجام  نیا 
هک نامز  نآ  رد 
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ار وا  ات  هداد  يولع  صخش  نآ  هب  ار  رتش  هاجنپ  دودح  تمیق  مالسلا ، هیلع  ماما  رادتسود  نآ  دوب ، رانید  کی  دودح  رتش  کی  تمیق 
(1) .دورب دوخ  يالوم  ترایز  هب  دناوتب  دربب و  اّرماس  هب 

تسا هفیلخ  سوساج  وا 

رفعج شردارب  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  میدوب  نادنز  رد  رفن  دنچ  ام  دیوگ : یم  يرفعج  مساق  نب  دوواد  مشاهوبا   - 4
نادنز رد  .میدش  عمج  ناشیا  درگ  هب  و  میتفر ، مالـسلا  هیلع  ترـضح  يوس  هب  تمدخ  بدا و  ضرع  يارب  دـندرک ، نادـنز  دراو  ار 

امش عمج  رد  رگا  دندومرف : دندش و  يو  روضح  هّجوتم  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ، نایولع  زا  هک  درک  یم  اعدا  دوب و  یحمج »  » يدرم
، دورب نوریب  هک  دندرک  هراشا  یحمج  درم  هب  هاگ  نآ  دیوش !؟ یم  دازآ  تقو  هچ  هک  متفگ  یم  دوب ، یمن  تسین ، امـش  زا  هک  يدرف 

.تفر نوریب  وا  و 

رد نونکا  مه  هدرک و  هیهت  هفیلخ  يارب  دیا  هتفگ  هچنآ  زا  یشرازگ  وا  دیـشاب ، رذحرب  وا  زا  تسین ، امـش  زا  درم  نیا  دندوزفا : سپس 
؛ درک فشک  ار  دوب ، هدرک  ناهنپ  شسابل  نایم  رد  هک  وا  زا  یشرازگ  درک و  شیتفت  ار  وا  نارـضاح  زا  یکی  .تسوا  ياه  سابل  نایم 

.دوب هتشون  ام  هرابرد  یکانرطخ  مهم و  بلاطم  وا 

سوساج یفخم و  رومأم  نایعیش ، مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  لرتنک  يارب  مه ، نادنز  رد  یتح  هک  دهد  یم  ناشن  هثداح  نیا 
(2) .دندوب هتشامگ 

ص:70

ص 625. نایاوشیپ ، هریس  ییاوشیپ ، يدهم  . 50 - 1

ص 624. نایاوشیپ ، هریس  ییاوشیپ ، يدهم  . 51 - 2

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  رد  www.Ghaemiyeh.comيریس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 80 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/655/AKS BARNAMEH/#content_note_70_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/655/AKS BARNAMEH/#content_note_70_2
http://www.ghaemiyeh.com


ردپ نامز  ياه  توغاط  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ياه  يریگ  عضوم 

ناشراوگرزب

هیلع يداه  ماما   ) ناشراوگرزب ردپ  رصع  رد  دسرب ، لاس 254 ) رد   ) تماما ماقم  هب  هک  نیا  زا  لبق  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
: زا دنترابع  هک  دندوب  وربور  هفیلخ  راهچ  اب  مالسلا )

( لاس دودح 13   ) یسابع هفیلخ  نیمهد  لّکوتم ، فلا :

( هام دودح 6   ) یسابع هفیلخ  نیمهدزای  رصتنم ، ب :

( لاس دودح 5   ) یسابع هفیلخ  نیمهدزاود  نیعتسم ، ج :

( شتفالخ زاغآ  رد  لاس  ود  دودح   ) یسابع هفیلخ  نیمهدزیس  ّزتعم ، د :

زج هب  هفیلخ -  راهچ  نیا  ربارب  رد  درک و  یم  تکرح  ناشراوگرزب  ردـپ  ياپ  هب  اپ  نامز ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
ار ناشدوخ  تفلاخم  یتصرف  نامز و  ره  رد  هکلب  دندرکن ؛ دییأت  ار  اه  نآ  زگره  دنتـشاد و  ار  شردپ  يریگ  عضوم  نامه  رـصتنم - 
زا رتمک  یـساّبع ) هفیلخ  نیمهد   ) لّکوتم تفالخ  رـصع  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  نیا  اب  .دـندرک  یم  زاربا  اه  نآ  اـب 

لّکوتم ینعی  تقو ؛ توغاط  روتـسد  هب  هدیـسر ، تاـیاور  زا  یـضعب  قبط  دوب ، هدیـسرن  تماـما  ماـقم  هب  زونه  تشاد و  لاـس  هدزناـپ 
(1) .دوب يدنمجرا  یتوکلم و  ماقم  ياراد  نمشد  تسود و  دزن  رد  مه  یناوج  نینس  نامه  رد  ناشیا  و  دش ، ینادنز 
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تماما رصع  ياه  توغاط  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  يریگ  عضوم 

ناشدوخ

اب تدم  نیا  رد  ناشیا  دوب ، لاس  شـش  ناشیا  تماما  تّدم  دندیـسر ، تماما  هب  ق.ه  لاس 254  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
: زا دنترابع  هک  دندوب  وربور  توغاط  هس 

( لاس کی  دودح   ) یسابع هفیلخ  نیمهدزیس  لّکوتم ، رسپ  یسابع  ّزتعم  فلا :

( لاس کی  دودح   ) یسابع توغاط  نیمهدراهچ  قثاو ،) نب  دمحم   ) يدتهُم ب :

(. دیشک لوط  لاس  وا 23  تفالخ  تّدم  هک   ) يدتهم يومعرسپ  لّکوتم ) رسپ  دمحا   ) یساّبع دمتعم  ج :

یم توغاط  ار  اه  نآ  و  تشاد ، ور  رد  ور  عطاق و  يریگ  عضوم  روکذم ، توغاط  هس  ره  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
هب دـندرک ؛ یم  راکـشآ  ار  ناشدوخ  تفلاخم  نوگانوگ ، ياه  هویـش  اب  یتصرف  ره  رد  هکلب  درکن ؛ دـییأت  ار  اـه  نآ  زگره  تسناد و 

دمتعم تفالخ  رـصع  رد  صوصخ  هب  هراومه ، دندوب و  دیدهت  دروم  هراومه  نامز  نیا  رد  ناشنارای  زا  یـضعب  ناشیا و  رطاخ  نیمه 
.دندرب یم  رس  هب  فلتخم  ياه  نادنز  رد 

رومأم هب  ّزتعم  .دـنک  دیهـش  ار  ناـشیا  اـت  تفرگ  میمـصت  ّزتعم  هک  اـج  نآ  اـت  داتـسیا  یم  شربارب  رد  ّزتعم  تفـالخ  ناـمز  رد  ناـشیا 
يوس هب  ار  مالسلا ) هیلع  يرکسع  نسح  ماما   ) دمحموبا هک : داد  روتسد  بجاح » دیعس   » شدالج
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.نزب ار  شندرگ  تولخ ) ياج  رد   ) هار ریسم  رد  سپس  ربب ، نوریب  هفوک 

نـسح ماما  زا  يا  هنایفخم  همان  میدش ، نارگن  میتفای ، عالّطا  نامرف  نیا  زا  ام  یتقو  دیوگ : یم  لبلب  نب  دّمحم  مان  هب  نایعیـش  زا  یکی 
( ّزتعم  ) وا ّرش  يدوز  هب  و  دوش ) یمن  ققحم   ) دیا هدینش  امش  هک  ار  هچنآ  : » دندوب هتشون  نآ  رد  هک  دیسر  ام  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع 

.دیشابن نارگن  امش )  ) دنک یم  تیافک  ار  امش  لاعتم )  ) دنوادخ دوش و  یم  هتشادرب  امش  رس  زا 

(1) .دیسر ام  هب  هفیلخ )  ) ّزتعم ندش  هتشک  ربخ  ارجام ، نیا  زا  دعب  زور  هس 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هنابش  يریگتسد 

لقن دندرب ، یم  رس  هب  یسابع  دمتعم  نادنز  رد  نایتوغاط ) زا  یکی   ) یـسابع دمحم  نب  هَّللادبع  لتق  رطاخ  هب  هک  نایعیـش  زا  یتعامج 
توکـس میدینـش و  ار  نادنز  برد  يادص  ناهگان  میدرک ؛ یم  تبحـص  مه  اب  میدوب و  هتـسشن  مه  رانک  نادنز  رد  یبش  دننک : یم 

.دندرک نادنز  دراو  ار  یسک  هچ  نیبب  تفگ : ام  زا  یکی  هب  دوب ، هدش  رامیب  هک  مشاهوبا  مان  هب  ام ، ياه  ینادنز  مه  زا  یکی  .میدرک 
ود نآ  زا  وا  .دندرک  لفق  ار  نادنز  برد  دندرک و  ام  نادنز  دراو  یکیرات  رد  ار  رفن  ود  دش و  زاب  نادـنز  برد  دـید  دـش و  دـنلب  وا 

یلع نب  رفعج  مه  نیا  متسه و  مالسلا ) هیلع  يرکسع  نسح  ماما   ) یلع نب  نسح  نم  تفگ : اهنآ  زا  یکی  دیتسیک ؟ امش  دیسرپ : رفن 
، دید ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ات  مشاهوبا  .دندش  هفاضا  اه  ینادنز  ام  عمج  هب  مه  اهنآ  .تسا 
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(1) .دیسوب ار  ناشیا  تروص  تساخرب و 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رصع  رد  نایولع  مایق 

ياه مایق  دننام  دندرک ؛ شروش  مایق و  نایـسابع  رگمتـس  میژر  دض  رب  يرایـسب  نایولع  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نامز  رد 
نولوط نب  دمحا  طسوت  هک  رـصم  رد  هَّللادبع  نب  دمحم  نب  دمحا  هفوک ؛ رد  نیـسح  نب  دیز  نب  یلع  هزمح و  نب  دـمحم  نب  نیـسح 

رد نایعیش  نایولع و  زا  رفن  دنچ  و  هفوک ؛ رد  دیز  نب  یلع  رفعج و  نب  یسیع  دنداتسرف ؛ یـسابع  دمتعم  يارب  ار  شرـس  دش و  هتـشک 
.دندیسر تداهش  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رصع  رد  یسابع  ياه  توغاط  كانسرت  فوخم و  ياه  نادنز 

هیلع نیـسح  ماما  ناـگداون  زا  یقیقع  دـمحم  نب  نسح  دندیـسر : تداهـش  هب  اـه  نادـنز  رد  رـصع  نآ  رد  هک  یناـیولع  زا  رفن  دـنچ 
نسح ماما  ناگداون  زا  نیسح  نب  دمحم  یـسوم و  نب  یلع  دمحم ، نب  دمحا  رایط ؛ رفعج  ناگداون  زا  لیعامـسا  نب  یـسیع  مالـسلا ؛

نب یـسوم  نیـسح و  نب  دمحم  دـمحم ، نب  هَّللادـبع  یـسوم ، نب  میهاربا  مالـسلا ؛ هیلع  مظاک  ماما  هون  یـسوم  نب  یلع  مالـسلا ؛ هیلع 
(2) .مالسلا هیلعداجس  ماما  نب  دیز  ناگداون  زا  دمحا  نب  دمحم  مالسلا ؛ هیلع  نسح  ماما  ناگداون  زا  یسوم 

؟ دندوب نادنز  رد  هراومه  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ارچ 

نسح ماما  دروم  رد  تهج  دنچ  زا  ساّبع  ینب  ياه  توغاط 
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دوب و رایسب  قارع  رد  صوصخ  هب  رصع ، نآ  رد  نایعیش  تیعمج   (1): دندوب ساسح  دنتشاد و  ینارگن  سرت و  مالسلا  هیلع  يرکسع 
تخت جات و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يربهر  تماـعز و  اـب  دـنریگ و  تسد  هب  ار  تردـق  اـهنآ  هک  دندیـسرت  یم  اـهتوغاط 

.دنیامن نوگژاو  ار  نایسابع 

ماما يوگ  غورد  ردارب   ) باّذک رفعج  دیوگ : یم  ناقاخ  نب  هَّللا  دـیبع  نب  دـمحا  هک  دـندوب  دـنمورین  يردـق  هب  نامز  نیا  رد  نایعیش 
رابرد رد  یلاع  ماقم  ياراد  هک  هَّللا  دـیبع   ) مردـپ دزن  درک ) تماما  ياـعدا  غورد  هب  ناـشیا  زا  دـعب  هک  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 

.متسرف یم  وت  يارب  رانید  رازه  تسیب  یلاس  ضوع ، رد  مه  نم  هدب و  نم  هب  ار  مردارب  ماقم  تفگ : دمآ و  دوب ) یساّبع  هفیلخ 

تردـپ و تماما  هب  نایعیـش ) و   ) نیدـقتعم يور  هب  هفیلخ ، نادان ! قمحا  يا  تفگ : وا  هب  ازـسان  مشخ و  اب  درک و  يدـنت  وا  هب  مردـپ 
اهنآ و رگا  نیاربانب  تسناوتن ؛ یلو ) ، ) دنادرگرب داقتعا  نیا  زا  ار  اهنآ  ات  دیشک ، ریشمش  مالسلا ) هیلع  يرکـسع  نسح  ماما   ) تردارب

هلیـسو هب  دنرادن ، لوبق  تماما  هب  ار  وت  اهنآ  رگا  یلو ) ( ؛ يرادن وا  ریغ  هفیلخ و  هب  زاین  رگید ) وت  ، ) دنراد لوبق  ار  وت  تماما  نایعیش ،
هدنز ات  و  درکن ، ییانتعا  باّذک )  ) رفعج هب  ًالـصا  دعب ، هب  نآ  زا  مردپ  .یـسرب  نایعیـش ) رب  تماما   ) ماقم نیا  هب  یناوت  یمن  زگره  ام 

.دیایب وا  دزن  باّذک )  ) رفعج هک  دادن  هزاجا  دوب 

دنتشاد و مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  یـصاخ  هجوت  نایعیـش  هک  تشاد  هجوت  زین  مهم  هلأسم  نیا  هب  دیاب  رگید  يوس  زا   - 2
هب ار  يرایسب  لاوما 
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ییاه لوپ  زا  ًارثکا  هک  الط ، لاقثم  رازهدص  ینعی   ) رانید رازهدص  راب  کی  ترضح  نآ  لاثم : ناونع  هب  دندناسر ، یم  ناشیا  رـضحم 
ات داد  یناّمه  رفعج  نب  یلع  مان  هب  شنانیمطا  دروم  ناگدنیامن  ناتـسود و  زا  یکی  هب  دـندوب ) هداد  ترـضح  نآ  هب  نایعیـش  هک  دوب 
وا يارب  رانید  رازه  یس  موس  راب  داتسرف و  وا  يارب  رانید  رازهدص  رگید  راب  و  دنک ، میسقت  جح ، مسارم  رد  نایعیش  نادنمتسم و  نیب 

.درک هلاوح 

راتفگ ناشیا ، ناگدنیامن  نادرگاش و  تیلاعف  ناشیا ، ياه  کیپ  اه و  همان  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یسایس  ياه  شالت   - 3
؛ تسین سابع  ینب  یتوغاط  هاگتـسد  میلـست  زگره  اهنت  هن  ناشیا  هک  داد  یم  ناشن  همه  همه و  ...و  ناـشیا  شخب  تکرح  هدـنزاس و 

.دنداد یم  ماجنا  تموکح  هاگتسد و  نآ  ّدض  رب  يا  هدرتسگ  قیمع و  یسایس  یگنهرف و  يزاس  هنیمز  هکلب 

یم روهظ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دمحم  لآ  مئاق  ماجنارس  هک  دنتـسناد  یم  اه  ناملـسم  همه  رتاوتم ، ددعتم و  تایاور  قبط   - 4
رگید فرط  زا  و  دش ؛ دهاوخ  ماجنا  ناشیا  تسد  هب  ناهج  رسارس  رد  متـس  روج و  نیطالـس  ناهاش و  تخت  جات و  ینوگژاو  دنک و 

دندوب و ساسح  رایسب  ناشیا ، دروم  رد  اذل  تسا ؛ مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  لسن  زا  یناهج  حلـصم  نیا  هک  دنتـسناد  یم  مه 
ناشراوگرزب ردپ  رصع  رد  یتح  لاس 255  رد  دلوت  نامز  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ساسا  نیمه  رب  دندرک ؛ یم  رطخ  ساسحا 

زا  ) صوصخم نایعیش  نارای و  يارب  زج  لاس ) یضعب 5  لاس 260  ات  )
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.دندوب یفخم  رگید ) دارفا  ناگدید 

ار مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  دنتـساوخ  سابع  ینب  ياـفلخ  زا  رفن  هس  دـسیون : یم  هراـب  نیا  رد  یمق  ثدـحم  ریبخ  ملاـع 
مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  اهنآ  .تسا  ناشیا  بلص  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هک  دوب  هدیـسر  ربخ  اهنآ  هب  اریز  دنـشکب ؛

.دندومن ینادنز  راب  نیدنچ  ار 

ناملاظ دـندومرف : مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تدالو  ماـگنه  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هک  تسا  هدـش  تیاور  نینچمه 
!؟ دنا هدید  هنوگچ  ار  رداق  دنوادخ  تردق  اهنآ  دنیامن ، عطق  ارم  لسن  هکنیا  ات  دنشک  یم  ارم  هک  دنتشادنپ 

هیلع يرکسع  نسح  ماما  رب  ار  روسناس  قانتخا و  راشف و  نیرت  تخـس  سابع ، ینب  نایتوغاط  هک  دش  بجوم  نآ ، ریظن  لماوع و  نیا 
نامثع هک  اج  نآ  ات  دندرک ، یم  دیکأت  یـشوپزار  يراک و  ناهنپ  هب  دوخ  نارای  ظفح  يارب  ماما  .دنزاس  دراو  ناشیا  نارای  مالـسلا و 

زا هنامرحم  ار  بلاطم  شورف  نغور  سابل  رد  مالسلا ) هیلع  يدهم  ماما  صاخ  بیان  نیلوا  و   ) ناشیا صوصخم  رای  يرمع  دیعـس  نب 
(1) .دنتفگ یم  شورف ) نغور   ) ناّمَس وا  هب  ور  نیا  زا  داد ؛ یم  شرازگ  سکعرب  نایعیش و  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
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لمع اب  يرگ  تیاده  غیلبت و 

ْمُکِتَنِسْلَأ ِریغب  ِساّنلا  َهاعُد  اوُنوُک  لمع  اب  يرگ  تیاده  غیلبت و  مجنپ  لصف 

( ْمُکِتَنِسْلَأ ِریغب  ِساّنلا  َهاعُد  اوُنوُک  لمع  اب  يرگ  تیاده  غیلبت و 

هراشا
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( ناب نادنز  ود  تیاده   ) نادنز رد  یتح  غیلبت 

نادنز رد  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  حلاص  هک  ینامز  فیـصو ، نب  حلاص  رب  دندش  لخاد  سابع  ینب  هک ؛ دنا  هدرک  تیاور 
(. راذگن تحار  ار  وا   ) وا رب  هدم  تعسُو  مالسلا و  هیلع  ماما  رب  نک ) يریگ  تخس   ) ریگب گنت  دنتفگ : وا  هب  دوب و  هدرک  سبح 

ود ره  اّما  مدرپس ؛ دنشاب ، یم  صاخـشا  نیرتدب  زا  هک  يرفن  ود  تسد  هب  ار  ناشیا  نم  هک  ارچ  وا ؛ اب  منک  راک  هچ  نم  تفگ : حلاص 
باتِع ار  رفن  ود  نآ  دندروآ ، ار  رفن  ود  نآ  درک  رما  سپ  دنا ، هدیـسر  میظع  یماقم  هب  تدابع  رد  دـنا و  هدـش  هزور  زامن و  لها  رفن 

ار اهزور  هک  يدرم  قح  رد  مییوگب  هچ  دنتفگ : اه  نآ  تسیچ ؟ صخش  نیا  اب  امش  نأش  امش ! رب  ياو  تفگ : درک و  يدب ) دروخرب  )
يرگید زیچ  هب  تدابع  زا  ریغ  هب  یـسک و  اـب  دـنک  یمن  مّلکت  تسا و  لوغـشم  تداـبع  هب  حبـص  هب  اـت  ار  اـه  بش  دریگ و  یم  هزور 

یمن میتسین و  دوخ  سفن  کلام  ایوگ  هک  میوش  یم  نانچ  دزرل و  یم  ام  ندب  دنک ، یم  هاگن  ام  رب  وا  تقو  ره  و  دوش ، یمن  لوغـشم 
یلاح نیرتدب  هب  ّتلذ  لامک  رد  فیـصو  نب  حلاص  دزن  زا  دندینـش ، ار  اه  فرح  نیا  نوچ  سابع  لآ  .میراد  هگن  ار  نامدوخ  میناوت 

(1) .دنتشگرب

ناگدنرد نایم  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

یم تخس )  ) گنت ترضح  نآ  رب  ریرحن  دندرپس ، ریرحن )  ) مان هب  یـصخش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  هدش  تیاور 
ار ناشیا  تفرگ و 
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، تسا ینادـنز  وت  لزنم  رد  هک  يدرف  نیا  یناد  یمن  وت  انامه  سرتب ؛ لاـعتم  دـنوادخ  زا  درم ، يا  تفگ : وا  هب  شنز  درک ، یم  تیذا 
نایب ترضح  نآ  تلالج  تادابع و  حالص و  زا  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  فاصوا  نایب  هب  درک  عورـش  نز  سپ  تسیک !؟

.يراد ناشیا  اب  وت  هک  يدب  راتفر  نیا  رطاخ  هب  مسرت  یم  وت  لاح  رب  نم  تفگ : درک و 

هزاجا هفیلخ  زا  راک  نیا  يارب  دنکفا و  مهاوخ  ناگدنرد  ناریش و  نایم  عابسلا و  هکرب  رد  ار  وا  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ریرحن 
هک دنتـشادن  کش  دـنداد و  رارق  ناگدـنرد  ناریـش و  نایم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  سپ  .داد  هزاجا  وا  هب  مه  هفیلخ  دـیبلط ،

ناگدنرد و دنناوخ و  یم  زامن  دنا و  هداتـسیا  ناشیا  هک  دندید  دندرک و  هاگن  یتّدم  زا  دعب  دروخ ، دـنهاوخ  ار  ترـضح  نآ  ناریش 
(1) .دندرب شا  هناخ  هب  دندروآ و  نوریب  اج  نآ  زا  ار  بانج  نآ  هک  درک  رما  سپ  دنشاب ، یم  ترضح  نآ  فارطا  رد  ناریش 

نانمشد نابز  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تمظع 

ِسلجم رد  يزور  دوب ، مق  تافوقوم  ّیلوتم  ناقاخ  هَّللادیبع  نب  دمحا  دنا : هدرک  تیاور  نارگید  ییحی و  نب  دمحم  يرعـشا و  نسح 
تیّدـض و لامک  درک و  یم  ییوگدـب  هزادـنا  یب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  وا  دـمآ ، ناـیم  هب  نخـس  ناـش  نییآ  اـه و  يولع  زا  وا 
؛ مدیدن مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  دننام  ار  یسک  اّرماس  رهش  رد  نم  تفگ : نینچ  تینابصع  لاح  رد  تشاد و  اهنآ  اب  ار  ینمـشد 

راوگرزب نمادکاپ ، مارآ و  رادرک ، تسرد  يدرم  وا  اریز 
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، دننک یم  مّدقُم  دوخ ، نامرتحم  نادرمریپ و  رب  ار  ناشیا  دـندراذگ و  یم  مارتحا  هدرب و  مان  وا  زا  مشاه  ینب  همه  دوب و  ردـق  یلاع  و 
.دنراذگ یم  مارتحا  ناشیا  هب  زین  رگید  دارفا  ناریزو و  نارگشلرس و  هکلب  دنراذگ ؛ یم  مارتحا  يو  هب  وا  نادناخ  طقف  هن 

رانک نم  دـندمآ و  یم  ناشیاهزاین  جـیاوح و  نتفگ  يارب  مدرم  هک  یماگنه  مدوب ، مردـپ  راـنک  رد  نم  هک  ار  يزور  دور  یمن  مداـی 
مردپ دنتسه ، دورو  رظتنم  هناخ  برد  يولج  رد  مالسلا  هیلعدمحموبا  هک  دنداد  عالطا  دندش و  دراو  نانابرد  هک  مدوب  هداتسیا  مردپ 

.دیهدب ندش  لخاد  هزاجا  نِذا و  وا  هب  دز : دایرف  دنلب  يادص  اب  دینش ، ار  ناشیا  مان  ات 

اریز مدـش ؛ بجعتم  دـننک ، داـی  مردـپ  روضح  رد  هینُک  اـب  يدرم  زا  هک  دـنا  هدرک  تراـسج  تأرج و  هنوـگچ  ناـنابرد  هکنیا  زا  نم 
دای هینُک  اب  دنتـسناوت  یمن  نارگید  زا  دـندرک و  یم  دای  هینک  اب  وا  زا  دنـشاب ، زاجم  هک  یـسک  ای  وا و  نیـشناج  ای  هفیلخ  طقف  نانابرد 

.دننک

هنوگ همه  هک  دـندوب  ناوج  تماق و  ابیز  هرهچ و  شوخ  مادـناوکین ، نوگ ، مدـنگ  يدرم  مالـسلا ) هیلع  يرکـسع  نسح  ماما   ) ناشیا
تفر و ناشیا  فرط  هب  مدق  دنچ  تساخرب و  اج  زا  داتفا ، ناشیا  هب  مردپ  مشچ  نوچ  .دندش  دراو  دوب ، ادیوه  ناشیا  رد  یگرزب  راثآ 

نـسح ماما  ات  .مدوب  هدیدن  نارگـشلرس  ای  مشاه و  ینب  زا  مادـک  چـیه  هب  تبـسن  مردـپ  زا  ار  يراتفر  نینچ  هقباس  نم  .درک  لابقتـسا 
رب هتفرگ و  ار  ناشیا  تسد  دیسوب و  ار  شا  هنیس  تروص و  درک و  هقناعم  ناشیا  اب  مردپ  دندمآ ، رت  کیدزن  مالسلا  هیلع  يرکسع 
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نم تفگ : یم  ناشیا ، اب  تبحـص  ماگنه  رد  هدرک و  ناشیا  هب  ور  تسـشن و  ناشیا  راـنک  مه  شدوخ  دـیناشن و  دوخ  تخت )  ) دَنْـسَم
! موش امش  يادف 

هدـمآ هفیلخ ) ردارب  « ) قفوم  » هک داد  عالطا  هدـش و  دراو  نابرد  ناهگان  مدوب ، هدـش  بجعتم  دوب ، مراظتنا  فـالخرب  هک  اـهراک  نیا 
ناـنابرد و تسخن  دـیایب ، مردـپ  رادـید  هب  تساوـخ  یم  وا  هک  یماـگنه  دوـب : نیا  قـفوم )  ) هفیلخ ردارب  دورو  نییآ  مسارم و  .تسا 

یم هداتـسیا  تلاح  رد  مارتحا  يارب  برد  رانک  اـت  مردـپ  تخت )  ) دنـسَم زا  فیدر  ود  رد  دـندش و  یم  دراو  وا  صوصخم  ناـکیدزن 
.دندنام یم  هداتسیا  تلاح  نامه  هب  اه  نآ  جورخ ، ماگنه  ات  دورو  تقو  زا  دندنام و 

ییانتعا چیه  دوب و  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  اب  تبحـص  مرگرـس  نانچمه  تفای ، عالطا  قفوم  ندمآ  زا  هک  نآ  زا  سپ  مردپ 
هیلع يرکـسع  نسح  ماما  هب  مردـپ  ماگنه  نیا  رد  دـندش ، دراو  قفوم  صوصخم  نارکون  هک  یماـگنه  اـت  درک  یمن  قفوم  ندـمآ  هب 

تشپ زا  ار  ناشیا  ات  داد  روتسد  دوخ  نانابرد  هب  هاگ  نآ  .دیربب  فیرـشت  دیهاوخ ، یم  رگا  کنیا  مدرگ ، امـش  يادف  تفگ : مالـسلا 
ناشیا اب  تساخرب و  شیاج  زا  ناشیا  مارتحا  هب  مه  مردپ  دنتـساخرب ، ناشیا  هک  نیا  زا  سپ  .دـنیبن  ار  ناشیا  قفوم  ات  دـنربب  اه  فص 

.تفر نوریب  درک و  هقناعم 

دیدرب و مان  هینُک  هب  مردـپ  روضح  رد  هک  ار  درم  نیا  امـش ! رب  ياو  مدیـسرپ : دـندوب ، هدرب  مان  هینک  اب  ار  وا  هک  مردـپ  نانابرد  زا  نم 
زا دنتفگ : نانابرد  تسیک ؟ داد ، ماجنا  ناشیا  لباقم  رد  هقباس  یب  تامارتحا  هنوگ  نیا  مردپ 
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.تسا مالسلا  هیلعاضرلا  نبا  هب  فورعم  یلع  نب  نسح  تسا و  اه  يولع 

نایاپ هب  مدوب ، هدـید  وا  زا  هچنآ  مردـپ و  درم و  نیا  هشیدـنا  رد  هراومه  ار  زور  نآ  دـش و  رتداـیز  اـه  نآ  راـتفگ  نیا  زا  نم  بجعت 
ياهراک هب  سپـس  دـناوخ ، یم  دروآ و  یم  اج  هب  ار  اشع  زامن  هک  دوب  نآ  مردـپ  راتفر  يوخ و  .دـش  بش  هک  یماگنه  اـت  مدـناسر ،

.تخادرپ یم  دسیونب ، هفیلخ  هب  دیاب  هک  ییاه  همان  مدرم و 

زا ییامرف ، روتـسد  هاگره  يرآ ، متفگ : يراد ؟ يزاین  دیـسرپ : نم  زا  مدیـسر ، شتمدخ  هب  دوب  اهنت  مردپ  هک  یلاح  رد  بش  نآ  نم 
هچ يدرک ، مارتحا  ناشیا  هب  یتشاد و  گرزب  ار  ناشیا  همه  نیا  زورما  هک  درم  نیا  مدیـسرپ : .وگب  تفگ : مردپ  .مراد  یـشسرپ  امش 

؟ دوب یسک 

تکاس یتّدـم  نم  مردـپ و  هاگ  نآ  .تسا  مالـسلا ) هیلعاضرلا  نبا  هب  فورعم  یلع  نب  نسح   ) نایعیـش ياوشیپ  وا  داد : خـساپ  مردـپ 
يدرم ناـشیا  اریز  ناـشیا ؛ رگم  تسین  تفـالخ  هتـسیاش  نوـنکا )  ) مشاـه ینب  زا  مادـک  چـیه  درک ... : هفاـضا  مردـپ  سپـس  میدـش ،

لضف و رطاخ  هب  يدوب ، هدـید  ار  ناشیا  ردـپ  وت  رگا  .تسا  هتـسیاش  قالخا و  شوخ  اسراپ ، دـهاز ، راد ، هگن  نماد ، كاپ  دنمـشناد ،
.يدرک یم  شیاتس  ار  شردپ  سفن ، تزع  یگرزب و 

مردپ هب  تبـسن  ما  هنیک  هشیدنا و  بارطـضا و  داد ، ماجنا  ناشیا  هب  تبـسن  زور  نآ  هک  یلمع  دومن و  مردپ  هک  یفیـصوت  نیا  زا  نم 
نیمه هب  موش ، ربخ  اب  مالـسلا ) هیلع  يرکـسع  نسح  ماما   ) ناشیا لاوحا  زا  یبوخ  هب  ات  مدرک  یم  یعـس  دـعب  هب  نآ  زا  .دـش  رتداـیز 

، نارکشلرس مشاه ، ینب  زا  کی  ره  اب  تبسانم 

ص:84

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  رد  www.Ghaemiyeh.comيریس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


ًالماک ناشیا  زا  همه  هک  مدـید  یم  مدـش و  یم  ایوج  ناشیا  لاوحا  زا  مدـش ، یم  وربور  هک  دارفا  ریاس  ناهیقف و  نایـضاق و  ناـبتاک ،
تمظع و هجیتن  رد  دنتـشاد ، یم  مّدـقُم  نادرمریپ  نادـناخ و  ماـمت  رب  دـندرک و  یم  شیاتـس  ار  ناـشیا  دـننک و  یم  مارتحا  لـیلجت و 

(1) .دننک یم  دای  مارتحا  یگرزب و  هب  ناشیا  زا  نمشد  تسود و  هک  مدش  هجوتم  اریز  تشگ ؛ میظع  مرظن  رد  ناشیا  تیعقوم 

یکدوک رد  یتح  لاعتم  دنوادخ  زا  دیدش  فوخ 

نآ لاـح  یلو  دـید ؛ رگید  ناـکدوک  راـنک  رد  دـندوب -  كدوک  هک  یناـمز  ار -  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  لوـلهب ، يزور 
يزاب لـیاسو  رگید  ناـکدوک  هک  تسا  رطاـخ  نیا  هب  ناـشیا  هیرگ  هک  درک  رکف  لولهب  .درک  یم  هیرگ  هک  دـید  بلقنم  ار  ترـضح 

!؟ منک مهارف  يزاب  لیاسو  نآ  زا  امش  يارب  دیهاوخ  یم  درک : ضرع  دمآ و  ناشیا  کیدزن  .دنرادن  يزاب  لیاسو  ناشیا  یلو  دنراد ؛
هدـشن هدـیرفآ  يزاب  يارب  هک  ام  لقع ! مک  يا  انِْقلُخ ؛ ٍْبعَِلل  ام  ِلقَعلا ! َلِیلَق  ای  دـندومرف : لولهب  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 

.میا

.تدابع ملع و  يارب  دندومرف : باوج  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  میا ؟ هدش  هدیرفآ  يزیچ  هچ  يارب  سپ  دیسرپ : لولهب 

میرک نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  نوچ  دـندومرف : باوج  ناشیا  میا ؟ هدـش  هدـیرفآ  تدابع  ملع و  يارب  لیلد  هچ  هب  دیـسرپ : لولهب 
امش هک  دیرادنپ  یم  ایآ  َنوُعَجُْرت ؛ اْنَیلِإ ال  ْمُکَّنِإَو  ًاثَبَع  ْمُکانْقَلَخ  امَّنِإ  ُْمْتبِسَحَفَأ  دیامرف : یم 
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(1) .دینک یمن  تشگزاب  ام  هب  امش  میا و  هدیرفآ  هدوهیب  ار 

ار وا  يراعـشا  ندناوخ  اب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  .دینک  تحیـصن  هظعوم و  ارم  هک  منک  یم  اضاقت  امـش  زا  تفگ : لولهب 
امـش هک  نیا  اب  درک : ضرع  لولهب  دش ، بوخ  ناشلاح  یتقو  .دنتفر  لاح  زا  هدش و  بلقنُم  ناشلاح  هظعوم  ماگنه  رد  درک و  هظعوم 

يا دندومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دیدش ؟ دوخیب  دوخ  زا  هنوگ  نیا  ارچ  دیرادن ، مه  یهانگ  دیتسه و  یکدوک  نینس  رد 
اب ار  گرزب  ياه  مزیه  نیمه  یلو  درک ؛ یم  نشور  شتآ  گرزب  ياـه  مزیه  اـب  هک  مدـید  ار  مرداـم  نم  وگن ، ار  نخـس  نیا  لولهب !

! موش خزود  کچوک  ياه  مزیه  زا  هک  مسرت  یم  نم  دز ، یم  شتآ  درک و  یم  نشور  کچوک  ياه  مزیه 

.نک هظعوم  يرصتخم  روط  هب  ارم  منیب ، یم  هاگآ  میکح و  یصخش  ار  امش  ناج ! رسپ  تفگ : لولهب 

: دندناوخ لولهب  يارب  هظعوم  ناونع  هب  ار  زیگنا  تربع  راعشا  نیا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

ِقالِْطنِاب َزَّهََجت  اْینُّدلا  يَرَأ 

ِقاسَو ٍمَدَق  یلَع  ًهَرَّمَشُم 

ٍیَِحل ٍهَِیقاِبب  اْینُّدلا  اَلَف 

ِقاِبب اْینُّدلا  یَلَع  ٌّیَح  الَو 

اهِیف َناثْدَحلاَو  َتْوَملا  َّنَأَک 

ِقابُس ًاسَرَف  یتَفلا  ِسْفَن  یلِإ 

ًاْدیَوُر اْینُّدلِاب  ُروُْرغَم  ایَف 

ِقاثِْولِاب َکِسْفَِنل  ْذُخ  اْهنِمَو 

الاب ار  شیاه  هچاپ  تسا و  نتفر  نتشذگ و  هدامآ  هک  مرگن  یم  ار  ایند 
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.دنک یم  تکرح  باتش  اب  هدز و 

.تسا یقاب  ایند  يارب  هدنز  هن  تسا و  رادیاپ  هدنز ، يارب  ایند  هن 

.دَوَد یم  ناوج  ناج  نتفرگ )  ) يوس هب  هدنریگ  تقبس  بسا  نوچمه  ایند ، رد  راوگان  ثداوح  گرم و  ییوگ 

(1) .ریگرب راوتسا  يا  هشوت  تترخآ  يارب  ایند  زا  ریگب و  مارآ  ایند ! هتخابلد  رورغم و  يا  سپ 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  ینارصن  شونا  میظع  مارتحا 

ریصق دمحا  دوب ، راک  لوغشم  هدنـسیون  یـشنُم و  ناونع  هب  ینارـصن » شونا   » هب فورعم  یحیـسم  یـساّبع ، يافلخ  زا  یکی  رابرد  رد 
رـضحم هب  نایرابرد  زا  یکی  ناهگان  مدوب ، اّرماس  رهـش  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رـضحم  رد  يزور  دـیوگ : یم  يرـصب 

ریهطت ار  دوخ  رسپ  ود  هک  تسا  هتفرگ  میمصت  ینارصن » شونا   » ام یشنُم  دیوگ : یم  دناسر و  یم  مالـس  هفیلخ  تفگ : دمآ و  ناشیا 
دیروایب فیرشت  وا  هناخ  هب  مینک  اضاقت  امش  زا  هک  هدرک  تساوخرد  هفیلخ )  ) ام زا  وا  تساه .) نآ  ندرک  هنتخ  روظنم  ًارهاظ  ، ) دنک

یم اـم  دـیوگ : یم  شونا  یلو  میزادـنیب ؛ تمحز  هب  ار  امـش  میتـساوخ  یمن  اـم  دـینک ، اـعد  شنارـسپ  رمع  لوط  یتمالـس و  يارب  و 
.مییوجب كّربت  تلاسر ، توبن و  هدنامیقاب  امش )  ) ياعد هب  هک  میهاوخ 

هب تبـسن  رتانـشآ  رت و  هاگآ  ام  قح  هب  ار  نایحیـسم  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  دـمح و  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
هداد رارق  ناناملسم 
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تکرح شونا  هناخ  فرط  هب  مه  اب  دندش و  نآ  رب  راوس  دننک و  نیز  ار  ناشیا  بسا  هک  دنداد  روتسد  مالسلا  هیلع  ماما  سپس  .تسا 
ناشیشک و دوب و  هتخیوآ  شندرگ  هب  لیجنا  باتک  هک  یلاح  رد  هنهرب ، ياپ  رس و  اب  شونا  میدیسر ، وا  هناخ  برد  هب  یتقو  میدرک ،

نیا هب  ار  امـش  ام ! ياقآ  يا  : » تفگ دـمآ و  مالـسلا  هیلع  ماما  لابقتـسا  هب  دـندوب ، وا  فارطا  رد  یحیـسم  هتـسجرب  ياملع  ناـبهار و 
دـیدرک و لوبق  هک  تمحز  لوبق  نیا  رطاـخ  هب  ار  اـم  هاـنگ  مهد  یم  مسق  دـیتسه ، رت  هاـگآ  رتانـشآ و  نآ  هب  اـم  زا  امـش  هک  یباـتک 

هفیلخ زا  ام  ياضاقت  هدـش ، لزان  حیـسم  رب  ادـخ  دزن  زا  هک  لیجنا  باتک  قح  هب  میرم و  نب  یـسیع  حیـسم  ّقح  هب  .دیـشخبب  دـیدمآ ،
ادخ هاگشیپ  رد  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  دننام  لیجنا  باتک  رد  ار  امـش  ام  هک  دوب  تهج  نیا  زا  طقف  اجنیا ، هب  امـش  توعد  يارب 

.میا هتفای 

.هَّلل دمحلا  دندومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

دندوب و هداتسیا  نارضاح  دندوب و  دوخ  رتسب  رد  شونا  رـسپ  ود  هک  یلاح  رد  دش  ینارـصن  شونا  هناخ  دراو  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
یم اینُد  زا  زور  هس  زا  دعب  يرگید  دنام و  یم  یقاب  وت  يارب  تنارـسپ  زا  یکی  دندومرف : شونا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  .دندرک  یم  هاگن 

يوریپ مالسلا  مهیلع  تلاسر  نادناخ  ام  زا  و  دوش ) یم  ناملسم  و   ) دریذپ یم  ار  مالـسا  دنام ، یم  یقاب  ایند  رد  هک  يرـسپ  نیا  دور ،
.دنک یم  لوبق  ار  ام  تیالو  دنک و  یم 

، دوش یم  امش  وریپ  دنام و  یم  یقاب  مرسپ  کی  دیدومرف  هک  نیا  تسا ، ّقح  امش  نخـس  ادخ  هب  دنگوس  نم ! ياقآ  يا  تفگ : شونا 
.دنک یم  ناسآ  نم  يارب  ار  مرگید  رسپ  گرم 

ص:88

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  رد  www.Ghaemiyeh.comيریس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ يوش یمن  ناملسم  تدوخ  ارچ  سپ  تفگ : شونا  هب  دوب  رضاح  اج  نآ  رد  هک  ناشیشک  زا  یکی 

مه مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  .متـسه  ناملـسم  نم  هک  دناد  یم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  میالوم  داد : خـساپ  شونا 
هاگرد زا  .درکن  توف  وا  یلو  میداد ، ربخ  ترـسپ  تافو  هب  ام  هک  دـنتفگ  یمن  مدرم  رگا  دومرف : سپـس  درک و  قیدـصت  ار  وا  نخس 

.مهاوخ یمن  يرگید  زیچ  نم  امش ، هتساوخ  زج  نم ! ياقآ  يا  تفگ : شونا  .مدرک  یم  تساوخرد  ار  وا  رمع  لوط  لاعتم  دنوادخ 

دعب شرگید  رسپ  دْرم و  زور  هس  زا  دعب  رـسپ ، نامه  هک  لاعتم  دنوادخ  هب  دنگوس  دیوگ : یم  دهد و  یم  همادا  يرـصب  ریـصق  دمحا 
(1) .دیدرگ مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هناخ  مزالم  رمع  رخآ  ات  ام  اب  دش و  ناملسم  لاس  کی  زا 
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تاهبش تالاؤس و  هب  خساپ 

تاهبش تالاؤس و  هب  خساپ  مشش  لصف 

تاهبش تالاؤس و  هب  خساپ 

هراشا
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؟ قولخم ریغ  ای  تسا  قولخم  ثداح ، ای  تسا  میدق  نآرق ،

هب دـیوگ : یم  تسا ، هدرک  كرد  ار  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ماما  جـنپ  نامز  هک  يرفعج  مشاـهوبا  مساـق  نب  دواد  ردـقلا ، لـیلج  هقث 
ُِقلاخ ُهَّللَا  ٍمِشاهابَأ ! ای  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  قولخم ؟ ریغ  ای  تسا  قولخم  نآرق  اـیآ  هک  درک  روطخ  مرطاـخ 

.تسادخ قولخم  زیچ ) همه   ) دنوادخ زا  ریغ  تسا و  زیچ  ره  قلاخ  دنوادخ  (1) ؛ ٌقُولْخَم ُهاوِس  ْیَش ٍء َو  ٍّلُک 

ار مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رظن  شاک  يا  متفگ : مدوخ  شیپ  رد  نم  دیوگ : یم  مشاهوبا )  ) هک تسا  هدمآ  رگید  لقن  رد  و 
وت ایآ   ) تسا هدیـسرن  وت  هب  ایآ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  قولخم ؟ ریغ  اـی  تسا  قولخم  نآرق  اـیآ  هک  متـسناد  یم  نآرق  هراـبرد 
نآ يارب  لاعتم )  ) دنوادخ دش ، لزان  دَحَا » هَّللا  َوُه  ُلق   » نوچ دنا : هدومرف  لقن  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبا  هک  هچنآ  زا  يرادـن ) عالطا 

راگدرورپ تبـسن  دـندرک ، یم  عوشخ  وا  هب  تبـسن ) اه  هکئالم  ، ) تشذـگ یم  هک  هکئالم  زا  یهورگ  ره  هب  دـیرفآ ، لاب  رازهراهچ 
(2) .تسا نیا  یلاعت  كرابت و 

زین تسایـس  تسد  نایـسابع ، نامز  رد  هک  دوب  تنـس  لها  نایم  رد  لیاسم  نیرت  لاجنجرپ  زا  یکی  نآرق  قلخ  هلأسم  دـنامن : هتفگاـن 
میدق ادخ  دوخ  دننام  ادخ  ندوب  ملکتم  تسادخ ، مالک  نآرق  دنتفگ : یم  يا  هّدع  .تفر  نامسآ  هب  اهدایرف  درک و  يزاب  نآ  هرابرد 

.تسین قولخم  تسا و  میدق  زین  نآرق  و  تسا ،

ص:92

ص 436. ج 4 ، هتایآ ، یف  لصف  مالسلا ، مهیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  یناردنزام ، بوشآرهش  نب  دمحم  . 64 - 1
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: دیوگ یم  هک  تسا  هنیمز  نیمه  رد  رعاش  نخس  و 

امَّنِإَو ِداؤُْفلا  یَِفل  َمالَکلا  َّنِإ 

ًالِیلَد ِداْؤفلا  یَلَع  ُناسِّللا  َلِعُج 

(1) .تسا نیمه  زین  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يأر  هک  دندوب  لئاق  نآرق  ندوب  قولخم  ثداح و  هب  يا  هّدع  یلو 

درب یم  ثرا  درم  فصن  نز  ارچ 

ار ثرا  زا  مهس  کی  فیعض  نیکـسم و  نز  ارچ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  یکفهف  دیوگ : یم  يرفعج  مشاهوبا 
اه نیا  و  تسین ، هلقاع  رب  هید  و  هناخ ) جراخم   ) هقفن داهج و  نز  يارب  نوچ  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مهـس ؟ ود  درم  یلو  درب ؛ یم 

.تسا نادرم  هدهعرب 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  دوب و  هدیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  لاؤس  نیا  مه  ءاجوعلا  یبا  نبا  هک  هدش  لقن  متفگ : مدوخ  شیپ 
یبا نبا  لاؤس  نیا  يرآ ، دندومرف : دندرک و  ور  نم  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ناهگان )  ) ...دندوب هداد  ار  باوج  نیمه  مه 

( مالسلا مهیلع  تیب  لها   ) ام همه  دشاب ، یکی  هلأسم  لاؤس و  یتقو  .تسا  یکی  مالـسلا ) مهیلع  تیب  لها   ) ام باوج  تسا و  ءاجوعلا 
ملع و رد  ام  رخآ  لّوا و  .تسا و  نامه  زین  ام  زا  رفن  نیرخآ  رد  تسا  ام  لّوا  رد  هک  ملع  زا  هچنآ  نوچ  میهد ؛ یم  باوج  عون  کـی 

(2) .دنراد تلیضف  ام  رب  مالسلا  امهیلع  نینمؤملاریما  ادخ و  لوسر  هتبلا )  ) .تسا یکی  راک 
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ینآرق لاؤس  کی  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  خساپ 

16  ) هیآ نیا  رد  هجیلو »  » زا روظنم  مدرک : لاؤس  يا  همان  نمض  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  دیوگ : یم  دمحم  نب  نایفس 
نادـهاجم نآ  ًهَجِیلَو ؛» َنِینِمؤْْملا  اـَلَو  ِِهلوُسَر  ـالَو  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  اوُذِـخَّتَی  َْملَو  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  اـج  نآ  تسیچ ؟ هبوت ) هروس 

.دندادن رارق  دوخ  رارسا  مرحم  ار  نانمؤم  زا  ریغ  شلوسر و  ادخ و  زا  ریغ  هک  یصلخم 

نم همان  باوج  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  هیآ  نیا  رد  نینمؤم »  » زا روظنم  هک  مدرک  یم  رکف  دوخ  اب 
روطخ ترطاخ  رد  هک  نیا  اما  و  دوش ؛ یم  بصن  قح  ماما  ياج  هب  هک  تسا ) لطاب   ) تسا قح  ماما  ریغ  هجیلو ، دندوب : هتـشون  نینچ 

یم ناما  مدرم  يارب  ادخ  زا  هک  دنّقح  رب  ناماما  نینمؤم  نآ  هک  نادـب  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  قوف  هیآ  رد  نینمؤم »  » زا روظنم  هک  درک 
(1) .دریگ یم  رارق  ادخ  لوبق  هزاجا و  دروم  اه  نآ  ناما  دنریگ و 

؟ تسیک امش  زا  دعب  ماما 

رد مدرب ، یم  اهرهـش  هب  ار  ناشیا  ياه  همان  مدوب و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نارازگ  تمدخ  زا  نم  دـیوگ : یم  نایدألا  وبا 
دنتـشون و ییاه  همان  ناشیا  مدـمآ ، ناشیا  تمدـخ  هب  دـنتفر ) ایند  زا  نآ  هلیـسو  هب  هک  يرامیب  نآ   ) مالـسلا هیلع  ماما  یـضیرم  لاح 
، دـش یهاوخ  رهـش  لخاد  هک  مهدزناپ  زور  رد  دوب ، یهاوخن  اّرماس  رد  زور  هدزناپ  وت  يرب و  یم  نئادـم  هب  ار  اه  همان  نیا  دـندومرف :

رد
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.دنا هتشاذگ  لسغ  لحم  رد  ارم  ندب  تسا و  دنلب  هیرگ ) و   ) هلان نم  هناخ  زا  هک  دید  یهاوخ  ماگنه  نآ 

باوج هک  یسکره  دندومرف : ناشیا  میربب ) هانپ  یسک  هچ  هب  ام  و  ( ؟ تسیک امش  زا  دعب  ماما  دوش ، نینچ  رگا  نم ! يالوم  متفگ : نم 
ناشیا .دـییامرفب  زین  يرگید  دـهاش  کـی  نم ) يـالوم  : ) متفگ ناـشیا  هب  تسا .) نم  زا  دـعب  ماـما  وا   ) دـهاوخب وت  زا  ارم  ياـه  هماـن 

دهاش دوش  یم  رگا  نم ) يالوم  : ) متفگ زاب  تسا ،) ماما  وا  و   ) تسا نم  زا  دعب  ِمئاق  دناوخب ، زامن  نم  ندب  رب  هک  یسکره  دندومرف :
رارق نآ  رد  رانید  لوپ و  هک  تسا  دننام  فیک  يدـنبرمک   ) نایْمَه ياوتحم  زا  هک  یـسکره  دـندومرف : ناشیا  .دـینک  نایب  زین  يرگید 
نـسح ماـما  تمظع  تبیه و  .تسا  نم  زا  دـعب  ماـما  وا  دراد ، رارق  يزیچ  هـچ  نآ ، لـخاد  رد  هـک  دـیوگب  دـهد و  ربـخ  دـنداد ) یم 

؟ تسیچ تسا ، نایمَه  رد  هک  هچنآ  زا  روظنم  هک  منک  لاؤس  هرابود  ات  دش  عنام  مالسلا  هیلع  يرکسع 

ماما هک  روط  نامه   ) مهدزناپ زور  رد  متفرگ و  ار  اه  همان  نآ  باوج  مدرب و  نئادم  هب  دندوب ، هداد  نم  هب  ناشیا  هک  ار  ییاه  همان  نم 
يادص مالسلا  هیلع  ماما  هناخ  زا  دندوب ، هدومرف  ناشیا  هک  روط  نامه  مدیسر ، اّرماس  هب  دندوب ) هدومرف  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 
هتسشن ترضح  نآ  هناخ  رانک  رد  باّذک ) رفعج   ) رفعج مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ردارب  هک  مدید  تسا و  دنلب  هلان  هیرگ ) )

! دنیوگ یم  کیربت  وا  هب  ار  باّذک ) رفعج   ) ندیسر تماما  هب  دنیوگ و  یم  تیلست  وا  هب  دنتسه و  وا  فارطا  رد  نایعیش  و 

رگا متفگ : مدوخ  شیپ  مدروخ و  ناکت  مدید ، هک  يا  هعقاو  نیا  زا  نم 
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دروخ و یم  بارـش  رفعج  هک  مدوـب  هدـید  مدوـخ  مشچ  اـب  نم  نوـچ  تسا ؛ هدـش  ضوـع  تماـما  ناـیرج  رگید  دـشاب ، ماـما  رفعج 
نـسح ماـما   ) شردارب تلحر  مدیـسر ،) باّذـک  رفعج  هب  یتـقو   ) متفر وـلج  مه  نم  .تـسا  روـبنت  راـت و  لـها  درک و  یم  يزاـبرامق 

ماما وا  رگا  هک  یلاح  رد   ) .دیـسرپن يزیچ  نم  زا  وا  یلو  متفگ ؛ کیربت  ار  شتماما  متفگ و  تیلـست  وا  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  يرکـسع 
( .درک یم  لاؤس  نم  زا  اه  همان  باوج  زا  دیاب  دوب 

ندب ! ) نم يالوم  تفگ : وگغورد )  ) باّذـک رفعج  هب  دـمآ و  نوریب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مداخ  دـیقع »  » ماگنه نیا  رد 
لخاد وا  هارمه  مه  نایعیـش  دش و  هناخ  لخاد  رفعج  دیناوخب ، ناشیا  ندب  رب  زامن  دـییایب و  امـش  دـنا ، هدرک  نفک  ار  تردارب  رّهطم )

ندب میدمآ ، هناخ  نحص  هب  ام  نوچ  .دندوب  تکرح  رد  نایعیش  شیپاشیپ  رد  هملس »  » هب فورعم  یلع  نب  نسح  ناّمس و  دنتفر ، هناخ 
، دناوخب زامن  ناشیا  ندب  رب  ات  تفر  ولج  مالسلا  هیلع  ماما  ردارب  رفعج  میدید ، هدش  نفک  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رّهطم 

مه زا  يّدـح  ات  شیولج  ياـه  نادـند  هک  يوم  هایـس  نوگمدـنگ و  یلفط  هاـگان  دـیوگب ، ار  ّتیم )  ) زاـمن ریبکت  تساوخ  هک  نیمه 
تسا نم  ّقح  هک ) نوچ  ، ) رانک ورب  ومع ! تفگ : رفعج  هب  .دیشک و  رانک  ار  وا  تفرگ و  ار  رفعج  سابل  دمآ و  نوریب  تشاد ، هلـصاف 
هجرف یلاعت  هَّللا  لّجع  نامز  ماما   ) كدوک نآ  تفر و  راـنک  دوب ، هدرک  رییغت  شا  هفاـیق  هک  یلاـح  رد  رفعج  مناوخب ، زاـمن  مردـپ  رب 

نفد مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ناشردپ  ربق  رانک  رد  ار  ناشیا  دناوخ و  زامن  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رّهطم ) ندب   ) رب فیرشلا )
.دندرک
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نم هب  تسوت  هارمه  هک  ار  ییاه  همان  باوج  يرـصب ! درم  يا  دومرف ، درک و  ور  نم  هب  مالـسلا ) هیلع  نامز  ماما   ) كدوک نامه  دـعب 
نـسح ماما  رّهطم  ندب  رب  ندـناوخ  زامن  یلوا   ) دـهاش ود  الاح  ات  متفگ : مدوخ  شیپ  مداد و  ناشیا  هب  ار  اه  همان  باوج  مه  نم  .هدـب 
نایمَه زا  ربخ  نآ ) هک  یموس  دـهاش   ) هدـنام طقف  مدـید ، كدوک  نیا  زا  اه ) هماـن  باوج  نتـساوخ  یمود  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع 

.تسا

كدوک نآ  تفگ : رفعج  هب  تشاد  روضح  اج  نآ  رد  هک  ءاّشو  زجاح  دوب ، دنلب  شیادـص  هک  یلاح  رد  مدـمآ  رفعج  دزن  نم  سپس 
.ما هتخانشن  هدیدن و  ار  وا  نم  لاح  هب  ات  هَّللاو  تفگ : رفعج  دنک ، باجم  ار  رفعج  لاؤس ، نیا  اب  تساوخ  یم  وا  دوب ؟ یسک  هچ 

نآ هب  ام  یتقو  دندرک ، لاؤس  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دروم  رد  دندمآ و  مق  لها  زا  یهورگ  هک  میدوب  هتسشن  اج  نآ  رد  ام 
رفعج هب  مق  یلاها  .دنداد  ناشن  ار  رفعج  نارضاح  تسیک ؟ ناشیا  نیشناج  دندیسرپ : مق  یلاها  دندومرف ، تلحر  ناشیا  هک  میتفگ  اه 
همان يرادقم  ام  دندیسرپ : دنتفگ و  تینهت  رفعج  هب  مه  ار  ناشیا  تماما  دنتفگ و  تیلـست  ناشردارب  تلحر  رطاخ  هب  دندرک و  مالس 

!؟ تسا رادقم  هچ  مه  لوپ  دنا و  هتشون  یناسک  هچ  ار  اه  همان  نآ  هک  دییامرفب  امش  میا ، هدروآ  لوپ  و 

یم ام  زا  اه  نیا  تفگ : درک  یم  كاپ  ار  دوخ  ياه  سابل  كاخ ) و   ) درگ هک  یلاح  رد  دـش و  ینابـصع  اـه  نآ  لاؤس  نیا  زا  رفعج 
ار همان  تفگ : دمآ و  نوریب  هناخ  زا  یمداخ  کی  هظحل  نیا  رد  مینادب !! بیغ  ملع  هک  دنهاوخ 
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.دنا هداد  الط  بآ  ار  اهنآ  زا  ددع  هد  هک  تسا  رانید  رازه  مه  نایمه  رد  تسا و  هتشون  ینالف  ینالف و 

نآ تسا ، هداتـسرف  نایمَه  نتفرگ  و  نداد ) باوج   ) يارب ار  وت  هک  یـسکره  دنتفگ : مداخ  هب  دنداد و  ار  نایمَه  اه و  همان  مق ، یلاها 
(1) .تسا ماما  صخش 

باوخ رد  یتح  مالسلا  هیلع  ماما  زا  ناطیش  يرود 

ار هماـن  هک  نآ  زا  سپ  دوش ؟ یم  ملتحم  ماـما  اـیآ  متـشون : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  يارب  نم  دـیوگ : یم  عرقا  نب  دـمحم 
.تسا هدرک  ظفح  ناطیش  ذوفن  زا  ار  دوخ  يایلوا  لاعتم  دنوادخ  تسا و  ناطیش  ذوفن  عون  کی  مالتِحا  متفگ : مدوخ  شیپ  مداتسرف ،

تسا و يرادـیب  رد  ناشلاح  نامه  باوخ  رد  ناماما  لاح  دـندوب : هتـشون  نآ  رد  هک  دیـسر  نم  هب  ناشیا  هماـن  باوج  یتدـم  زا  سپ 
رد هک  هنوگ  نامه  هدرک ، ظفح  ناطیـش  سامت  زا  ار  دوخ  يایلوا  لاعتم  دنوادخ  دـهد و  یمن  رییغت  ار  اه  نآ  لاح  زا  يزیچ  باوخ ،

(2) .يدوب هدیمهف  ار  خساپ  نیمه  تدوخ ، نهذ 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تواضق 

وا رب  ار  یمالسا ) تازاجم   ) ّدح ات  تساوخ  لکوتم  دندروآ ، لکوتم  دزن  هب  ار  وا  دوب ، هدرک  زواجت  ناملـسم  ینز  هب  ینارـصن  يدرم 
، دنک يراج 
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.دش ناملسم  دروآ و  مالسا  تشادرب و ) تسد  دوخ  نید  زا   ) ینارصن درم  نآ  یلو 

رگید ار  وا  و   ) درب یم  نایم  زا  ار  وا  فالخ  لمع  كرش و  ینارصن ) درم  نآ  ندش  ناملـسم  و   ) ندروآ نامیا  تفگ : مثکا  نب  ییحی 
(. دوش یم  هتشادرب  وا  زا  ّدح  مینک و  تازاجم  دیابن 

ار وا   ) نانچ نینچ و  دـیاب  هک  دـنتفگ  یم  يزیچ  مادـک  ره  زین  نارگید  تسا ، بجاو  ّدـح  هس  وا  رب  دـنتفگ : اـهقف ) زا   ) رگید یـضعب 
مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  يا  هماـن  اـت  داد  روتـسد  دـید ) ار  فلتخم  يارآ  نیا  نوچ   ) لـکوتم مینک ، وفع ) اـی  تازاـجم و 

.دنسرپب ناشیا  زا  ار  هلأسم  دنسیونب و 

ناملسم هک  ینارـصن  درم  نآ  : ) دنتـشون نینچ  باوج ) رد  ، ) دندناوخ ار  همان  ناشیا  دیـسر و ) مالـسلا  هیلع  ماما  تسد  هب  همان   ) یتقو
! دریمب ات  دوش  هدز  ردق  نآ  دیاب  هدش )

(! لکوتم  ) نینمؤملاریما ای  دـنتفگ : دـندرک و  راکنا  ار  مالـسلا ) هیلع  يرکـسع  نسح  ماما   ) مکح نیا  رگید  ياـهقف  مثکا و  نب  ییحی 
! تسین تنس  باتک و  رد  یمکح  نینچ  اریز  دینک ؛ لاؤس  ناشیا  زا  مکح  نیا  هرابرد 

لوبق ار  امش )  ) مکح نیا  نیملسم  ياهقف  هک  تشون  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يارب  نومـضم ) نیا  هب  رگید  يا  همان   ) لکوتم
رداص ار  یمکح  نینچ  ارچ  هک  دـینک  نشور  اـم  يارب  امـش )  ) سپ تسین ! تنـس  باـتک و  رد  یمکح  نینچ  دـنیوگ : یم  دـنرادن و 

؟ دیا هدومرف 

ِهَّللا ِمِْسب  دندومرف : حرش  نیا  هب  یخساپ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
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؛(1) و انَـسَْأب اْوَأَر  اَّمل  ْمُُهنامیِإ  ْمُهُعَْفنَی  ُکَی  ْمَلَف  َنیِکِرْـشُم  ِِهب  اّنُک  اِمب  انْرَفَکَو  ُهَدْـحَو  ِهَّللِاب  اـّنَمآ  اُولاـق  انَـسَْأب  اْوَأَر  اّـمَلَف  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا 
هک یماگنه  یلو  میرفاک ؛ کنیا  میدوب  هدروآ  كرـش  هچنآ  هب  میدروآ و  نامیا  دنوادخ  هب  اهنت  دنتفگ : دـندید ، ار  ام  باذـع  نوچ 

(2) .تشادن يدوس  ناشیارب  ناشنامیا  رگید  دندید ، ار  ام  باذع 

ءامسا قلخ 

اهنت دوخ ، هراومه  لاعتم )  ) دنوادخ هنوگچ  دندیسرپ : ناشیا  زا  دش و  لاؤس  دیحوت  دروم )  ) رد مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا 
ءامـسا و نیا  هک  نآ  لاـح  دـیزگرب ، شیوخ  يارب  ار  اـهنآ  هدومرف و  قلخ  ًاعیدـب  ار  ءامـسا  سپـس  هدوبن و  شهارمه  يزیچ  هدوـب و 
هب دومرف ، هدارا  هک ) ار   ) هچنآ سپس  تسا ،)  ) هدوب هراومه  لاعتم )  ) دنوادخ دنتـشون : باوج ) رد   ) ناشیا دنـشاب ؟ یم  میدق  فورح 

.تسین یمکح  وا  مکح  زا  سپ  تسین و  وا  ياضق  زا  يزیرگ  دروآ و  نیوکت 

نالطبُم ياه  هتفگ  دربن و  ییاج  هب  هر  ناگدننک  فصو  فاصوا  دنام و  رـصاق  ناگدننیب  هاگن  دور و  ورف  تریح  رد  نامّهوتم  ماهوا 
هک تسا  یناکم  رد  و  یهانتمان ، تسا  یعـضوم  رد  وا  سپ  شناکم ، ّولع  هب  ندیـسر  اـی  شنأـش و  بیجع  كرد  زا  ددرگ  لحمـضم 

(3) !. تاهیه تاهیه ! دنکن ، هراشا  نآ  هب  تارابع  دسرن و  نآ  هب  نامشچ  دید 
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لیباق لیباه و  لثم 

باّذـک رفعج )  ) ار وا  .درک  تماما  ياعدا  باذـک  رفعج  ناشیا ، ردارب  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تداهـش )  ) تلحر زا  دـعب 
( هرابرد  ) مالـسلا هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  یلباک  دـلاخوبا  هک  روط  نامه  مالـسلا ، هیلع  قداص  رفعج  ماما  مسا  لـباقم  رد  دـنتفگ ،
زا یلباک  دـلاخوبا  دندیـسر ، مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  كرابم  مان  هب  ناشیا  هک  یتقو  .دیـسرپ  مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا  ءامـسا 

مالـسلا هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  دـنیوگ ؟ قداـص  ار  ناـشیا  ارچ  سپ ) ، ) دـیقداص مالـسلا  مهیلع  همئا  امـش  همه  درک : لاؤس  ناـشیا 
، قحان هب  و   ) .دیوگ یم  بْذِـک )  ) غورد تماما  ياعدا  رد  وا  هک  دوش  یم  هدـیمان  رفعج  زین  وا  دالوا  زا  مجنپ  دـنزرف  نوچ  دـندومرف :

هیلع يدهم  ماما  دمحم ، لآ  مئاق  يدعب ، ماما  هک  یلاح  رد  دنک ، یم  یفرعم  مالـسلا ) هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  دـعب  ماما  ار  دوخ 
(. تسا مالسلا 

هک نوچ  دینک !) يرود   ) دینک رذح  رفعج  مرـسپ  زا  دندوب : هدومرف  باّذـک ) رفعج  شرـسپ  ینعی   ) وا هرابرد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 
ُهَّنِإ َِکلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  .دش ) هارمگ  درکن و  تعاطا  شردپ  زا  مه  مالسلا  هیلع  حون  رسپ   ) .تسا مالسلا  هیلع  حون  رسپ  هلزنم  هب  وا ) )

يرکسع نسح  ماما  هک  نانچ  دیزرو ، یم  تداسح  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  شردارب  هب  باذک ) رفعج   ) وا .ٍِحلاص  ُْریَغ  ُلَمَع 
(1) .تسا لیباق  لیباه و  لثم  نم ، اب  باذک ) رفعج   ) وا لثم  دندومرف : مالسلا  هیلع 

مایا يانعم 

ياقآ لکوم ، یتقو  تفگ : هک  هدش  تیاور  یخرک  فلد  یبا  نب  رفص  زا 
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: متـشاد هضرع  هاگ  نآ  تفگ ) هک  اج  نیا  هب  ات  ، ) مسرپب ار  ناشیا  لاح  ات  متفر  نم ) ، ) دروآ ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  اـم 
( ثیدـح  ) نآ دـندومرف : ناـشیا  .ممهف  یمن  ار  نآ  ياـنعم  هک  هدـش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  یثیدـح  نم ! ياـقآ 

؟ تسیچ ثیدح  نیا  يانعم  دننک » یم  ینمشد  امش  اب  هک  دینکن  ینمشد  مایا  اب  : » هک ناشیا  نخس  نیا  متشاد : هضرع  نم  تسیچ ؟

(1) .میتسه مایا  ام  تساپرب ، نیمز  اه و  نامسآ  هک  مادام  یلب ! دندومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

« هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم   » يانعم

لوسر هدومرف  ینعم  هک  مدیسرپ  ناشیا  زا  متشون و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  يا ) همان   ) نم تسا : هتفگ  فیرظ  نب  نسح 
نـسح ماما  تسیچ ؟ ْهالْوَم » ٌِّیلَع  اذـهَف  هـالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  : » دـندومرف هک  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ِهَقْْرفلا ؛ َْدنِع  ِهَّللا  ْبْزِح  ِِهب  ْفَْرْعی  ًامَلَع  ْهَلَعْجَی  ْنَأ  َِکلَذب  َدارَأ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  يرکـسع 
لوـسر تلحر  ییادـج و  زا  دـعب  یهلا  بزح  ملع ) نیا  هلیـسو  هـب   ) اـت دـنهدب  رارق  ار  یمَلَع  شیاـمرف ، لوـق و  نـیا  اـب  دـنا  هتـساوخ 

هَّللا بزح  ياـمنهار  ربهر و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ینعی   ) .دوش هتخانـش  یهلا  بزح  ریغ  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
(2)( .دریگب رارق 

؟ تسیچ هوکشم 

نسح ماما  هب  يا  همان  نم  : ) تسا هتفگ  یشاقر  بایرد  نب  دمحم 
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رادراب هک  منز  يارب  ات  مدرک  تساوخرد  ناشیا  زا  سپ  مدرک ، لاؤس  هوکشم »  » دروم رد  ناشیا  زا  متـشون و  مالـسلا ) هیلع  يرکـسع 
.مدرک لاؤس  ناشیا ) زا   ) هّچب نآ  يراذگ  مان  دروم  رد  نینچ  مه  دهدب ، رسپ  دنزرف  وا  هب  یلاعت  قح  ات  دننک  اعد  دوب ،

.تسا و ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترـضح  لد  بلق و  هوکـشم » : » دندوب هدومرف  باوج  ناشیا  دمآ ، همان )  ) باوج یتقو  سپ 
هَّللا مـظع  : » دـندوب هتـشون  هماـن  رخآ  رد  ناـشیا )  ) دـندوب و هتـشونن  یباوـج  وا ) ندـش  راددـنزرف  و   ) نـم نز  لاـح  دروـم  رد  ناـشیا 

یتدم زا  دعب  دمآ و  ایند  هب  هدرم  نم  دـنزرف  یتدـم )  ) زا سپ  .دـهدب  دـنزرف  نینچمه  دـهدب و  میظع  رجا  وت  هب  دـنوادخ  ...كرجأ ؛
(1) .دروآ ایند  هب  يرسپ  دش و  هلماح  هرابود  منز ) )
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ینلع يّرس و  ياه  تیلاعف 

ینلع يّرس و  ياه  تیلاعف  متفه  لصف 

ینلع يّرس و  ياه  تیلاعف 

هراشا
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  يّرس  ياه  تیلاعف 

کی دش ، یم  لامعا  تفالخ  هاگتـسد  فرط  زا  هک  ییاه  لرتنک  اه و  تیدودحم  یمامت  دوجو  اب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
بقارم رادیب و  مشچ  زا  اه  تیلاعف  نیا  فیرظ ، ياه  هویـش  شنیزگ  اب  هک  دندرک  یم  يربهر  ار  یـسایس  يّرـس  ياه  تیلاعف  هلـسلس 

هیلع يرکـسع  نسح  ماما  نارای  نیرت  یمیمـص  نیرت و  کیدزن  زا  يرمَع  دیعـس  نب  نامثع  دننام : دـنام ، یم  ناهنپ  رابرد  ناسوساج 
هک ار  یهوجو  لاوما و  درک و  یم  تیاده  ار  مالسلا  هیلع  ماما  ناوریپ  نایعیش و  تیلاعف و  یشورف  نغور  سابل  رد  هک  دندوب  مالسلا 

رارق نغور  ياه  کشَم  اه و  فرظ  رد  ار  لاوما  نآ  تفرگ و  یم  اه  نآ  زا  دنهدب ، لیوحت  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دنتساوخ  یم  نایعیش 
(1) .دیناسر یم  مالسلا  هیلع  ماما  روضح  هب  داد و  یم 

بوچ لخاد  هدش  يزاساج  ياه  همان 

نب دواد  .دوب  ناشیا  هناخ  ندرک  مرگ  یـشک و  مزیه  رومأم  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رازگ  تمدـخ  دوسا ، نب  دواد 
دزن ریگب و  ار  بوچ  نیا  دندومرف : دنداد و  نم  هب  ار  يدنلب  رودم و  بوچ  تساوخ و  ارم  مالـسلا  هیلع  ماما  يزور  دـیوگ : یم  دوسا 

.هدب لیوحت  وا  هب  ربب و  دیعس  نب  نامثع 

هتـسب ار  هار  ریـسم  رطاق  هک  مدیـسر  اّقـس  کی  هب  هار  نیب  رد  مداتفا ، هار  هب  متفرگ و  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  بوچ  نم  دـیوگ : یم  وا 
هداد نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  ار   ) بوچ نآ  نم  منزب ، رانک  ار  ناویح  نآ  نم  هک  تساوخ  نم  زا  اّقس  نآ  دوب ،
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هب ممـشچ  مدرک ، هاگن  بوچ  يور  یگتـسکش  لحم  هب  یتقو  تسکـش ، بوچ  نآ  هبرـض ، ندز  اب  مدز ، رطاـق  هب  مدرک و  دـنلب  دوب )
نم هب  اّقس  نآ  متشگرب و  هناخ  هب  متفرگ و  لغب  ریز  ار  بوچ  تعرس  هب  دوب ! هدش  يزاساج  بوچ  نآ  لخاد  رد  هک  داتفا  ییاه  همان 

...تفگ ازسان  شحف و 

ملابقتـسا هب  هناخ  برد  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ياهراک  تمدخ  زا  یکی  یـسیع  متـشگرب ، مالـسلا  هیلع  ماما  هناخ  برد  هب  یتقو 
رد هک  متـسناد  یمن  نم  مداد : باوج  نم  یتسکـش ؟ ار  بوچ  يدز و  ار  رطاق  ارچ  وت  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  تفگ : دـمآ و 

!؟ تسیچ بوچ  لخاد 

، یهد ماجنا  ار  يراک  نینچ  دـعب  هب  نیا  زا  ادابم  يوش ؟ یهاوخرذـع  هب  روبجم  هک  ینک  یم  يراک  ارچ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
يراید رهـش و  دـَب  رد  ام  نکن ، ثحب  هرجاشم و  وا  اب  هدـب و  همادا  ار  تدوخ  هار  وت  دـیوگ ، یم  ازـسان  ام  هب  مه  یـسک  يدینـش  رگا 

(1) .دسر یم  ام  هب  تیاهراک  شرازگ  هک  نادب  هدب و  ماجنا  ار  تدوخ  راک  طقف  وت  مینک ، یم  یگدنز 

تبیغ نارود  يارب  نایعیش  يزاس  هدامآ 

لمحت زین  نآ و  ندرک  رواب  و  تسا ، سونأـمان  یعیبط و  ریغ  هثداـح  کـی  یتیعمج ، ره  ربهر  ماـما و  ندـش  بیاـغ  هک  ییاـج  نآ  زا 
نیا اـب  ار  مدرم  جـیردت  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  مرکا و  ربماـیپ  دـشاب ، یم  راوشد  مدرم  عون  يارب  نآ ، زا  یـشان  تالکـشم 

.دندرک یم  هدامآ  نآ  شریذپ  يارب  ار  راکفا  دندرک و  یم  انشآ  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامز  ماما  تبیغ  ینعی   ) عوضوم
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دـّلوت و نامز  هک  نوچ  تفرگ ؛ یم  دوخ  هب  يرتشیب  هولج  مالـسلا  امهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  يداـه و  ماـما  ناـمز  رد  شـالت  نیا 
ناگدنیامن طسوت  ًاعون  ار  دوخ  ياهراک  تامادـقا و  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  .دـش  یم  کیدزن  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  سپس 

، دوب رت  سوسحم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نامز  رد  هیـضق  نیا  تفرگ ، یم  ساـمت  دارفا  اـب  ًاصخـش  رتمک  داد و  یم  ماـجنا 
؛ داد یم  ناشن  ناشدوخ  ّصاخ  نایعیش  هب  اهنت  ار  وا  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  ّدلوت  رب  دیکأت  دوجو  اب  فرط  کی  زا  ناشیا  نوچ 
رد یتح  هک  يروط  هب  دش ، یم  رتمک  رتدودحم و  زور  هب  زور  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  اب  نایعیـش  سامت  رگید  فرط  زا  و 

.دندومرف یم  خساپ  ناگدنیامن  ای  همان  قیرط  زا  نایعیش ، لئاسم  تاعجارم و  هب  اّرماس  رهش 

هدامآ مالسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  اب  میقتسم  ریغ  طابترا  تبیغ و  رصع  فیلاکت  طیارـش و  عاضوا و  لمحت  يارب  ار  نانآ  بیترت  نیدب 
شیپ رد  يرغـص  تبیغ  ناـمز  رد  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع  ناـمز  ماـما  هک  تسا  یـشور  ناـمه  تسرد  نیا  و  درک ، یم 

.دنتخاس هدامآ  يربک  تبیغ  نارود  يارب  جیردت  هب  ار  نایعیش  دنتفرگ و 

هک دندش  ناشیا  یکدوک  نامز  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  اب  رادید  هب  قفوم  صاخ ، نایعیـش  زا  یخرب  یهاگ  هک  میدرک  هراشا 
.مینک یم  هراشا  ناراوگرزب  نیا  زا  هنومن  دنچ  هب 

ناشراوگرزب ردپ  تایح  نامز  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  اب  نارای  زا  رفن  لهچ  رادید 

يرمع نامثع  نب  دمحم  زا  ...زا  دوخ  دانسا  هب  هللا  همحر  قودص  خیش 
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روضح مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هناخ  رد  هک  میدوب  رفن  لهچ  ام  دنک : یم  لقن  مالسلا ) هیلع  نامز  ماما  صاخ  بیان  نیمود  )
يِدـَْعب َو ْنِم  ْمُکُمامِإ  اذـه  دـندومرف : دـنداد و  ناشن  ام  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  يدـهم  ترـضح   ) ناشراوگرزب دـنزرف  ناشیا  هک  میتشاد 
زا دعب  امـش  ماما  رـسپ  نیا  اذه ؛ ْمُکِمْوَی  َدَْعب  ُهَنْوََرت  ْمُکَّنِإ ال  امَأ  ْمُِکنایْدَأ ، ِیف  اوِْکلُْهتَف  يِدـَْعب ، ْنِم  اُوقَّرَفَتَت  الَو  ُهْوعیِطَأ  مُْکیَلَع ، ِیتَفِیلَخ 
امش دیشاب  هاگآ  .دوش  یم  ناتنید  يدوبان  بجوم  هک  دیوشن  هدنکارپ  نم  زا  دعب  دینک و  تعاطا  ار  وا  تسا ، امش  رب  نم  هفیلخ  نم و 

هک نوچ  دـینیب ، یمن  ار  وا  يدوز  هب  ای  دـینیبن و  رگید  ار  وا  امـش  زا  يرایـسب  هک  تسا  نکمم  ینعی  ( ؛ دـینیب یمن  زورما  زا  دـعب  ار  وا 
( .دندید یم  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  شّصاخ  تباین  مایا  رد  نامثع  نب  دمحم 

سوفنم نب  بوقعی  نیشنلد  رادید 

ناشیا مدیسر ، مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رضحم  هب  تفگ : هک  دنک  یم  تیاور  سوفنم  نب  بوقعی  زا  هللا  همحر  قودص  خیش 
: مدرک ضرع  .دندوب  هتخیوآ  نآ  رب  يا  هدرپ  هک  دوب  یقاتا  ناشیا ، تسار  بناج  رد  دندوب و  هتسشن  ناشدوخ  هناخ  يوّکـس  يور  رب 
، مدز راـنک  ار  هدرپ  نآ  نم  .نزب  راـنک  ار  هدرپ  دـندومرف : نم  هب  ناـشیا  تسیک ؟ امـش ) زا  دـعب   ) تماـما رما  بحاـص  نم ! ياـقآ  يا 

یناشیپ .درک  یم  هولج  دودح ، نیا  رد  هلاس و  تشه  ای  هلاس  هد  ياه ) هچب   ) دننامه یلو  مدـید ؛ ار  تشاد  لاس  جـنپ  هک  ار  یناوجون 
رس رد  دوب و  لاخ  شتـسار  هنوگ  رد  تشاد و  لیامتم  ناوناز  دنمورین و  ياه  تسد  ناشخرد ، ياه  مشچ  دیفـس ، يا  هرهچ  هداشگ ،

ناشکرابم
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اذـه دـندومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تسـشن ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يوناز  يور  دـمآ و  هچبرـسپ  نآ  .دوب  ییوسیگ 
.تسا هچب ) رسپ   ) نیمه امش  بحاص  مُُکبِحاص ؛

تقو ات  ورب  مرـسپ ! يا  دندومرف : وا ) هب   ) مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دنتفر ، دنتـساخرب و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  سپس 
: دندومرف نم  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  سپـس  دندش ، قاطا  دراو  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  .ینک  روهظ  دـیاب  هک  یمولعم 

(1) .مدیدن اج  نآ  رد  ار  یسک  اّما  مدرک ؛ هاگن  قاتا  نآ  لخاد  هب  متفر و  نم  تسا !؟ قاتا  رد  یسک  هچ  هک  نک  هاگن  ورب و  نونکا 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  اب  رادید  زا  قاحسا  نب  دمحا  شرازگ 

هب نم  دیوگ : یم  تسا ) مق  ماما  دجـسم  يوربور  شدـقرم  هک  مق ، رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  لیکو   ) قاحـسا نب  دـمحا 
: دندومرف ناشدوخ  ناشیا  منک ، لاؤس  ناشیا  نیشناج  هرابرد  ناشیا  زا  متساوخ  یم  متفر و  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رـضحم 
، زین تمایق  ات  هدومنن و  تّجح  زا  یلاخ  ار  نیمز  نونکات ، مالـسلا  هیلع  مدآ  تقلخ  نامز  زا  لاـعتم  دـنوادخ  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا  »

یم عفد  نیمز  زا  الب  هک  تسا  لاـعتم  دـنوادخ  تّجح  دوجو  رطاـخ  هب  نوچ  دوب ؛ دـهاوخن  مدرم  رب  دـنوادخ  تّجح  زا  یلاـخ  نیمز 
.دنک یم  زورب  نیمز  ياه  تکرب  دراب و  یم  ناراب  ناشیا  رطاخ  هب  ددرگ و 

؟ تسیک امش  زا  دعب  هفیلخ  ماما و  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  مدرک : ضرع 

یلاح رد  دندش ؛ جراخ  سپس  دندش و  یقاتا  دراو  دنتساخرب و  ناشیا 
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نـسح ماما  دیـشخرد ، یم  هدراهچ  بش  هام  دـننامه  شتروص  هک  یکدوک  .دـندمآ  دوب ، ناشیا  كرابم  شود  يور  رب  یکدوک  هک 
يدنمجرا ماقم و  دنوادخ ، ياه  تجح  دـنوادخ و  هاگـشیپ  رد  رگا  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا  دـندومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

، تسا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  نآ  اب  هینک  مه  ادخ و  لوسر  مانمه  رسپ  نیا  مداد ، یمن  ناشن  وت  هب  ار  مرـسپ  نیا  یتشادن ،
ترضح ینعی   ) وا لَثَم  قاحسا ! نب  دمحا  يا  .دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ  هدش ، متس  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  ار  نیمز  رـسارس  هک 

اهرظن زا  نانچ  نآ  وا  ادخ ! هب  دنگوس  .تسا  نینرقلاوذ  لَثَم  نینچمه  یبن و  رضخ  ترـضح  دننام  تّما  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  يدهم 
ماما تماما  هب  لوق  رب  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  هک  نآ  رگم  دـبای  یمن  تاـجن  تکـاله  زا  یـسک  شتبیغ  رـصع  رد  هک  دوش  یم  بیاـغ 

.دهدب ار  ترضح  نآ  روهظ  جرف و  يارب  اعد  قیفوت  وا  هب  و  دیامن ، مدق  تباث  مالسلا  هیلع  يدهم 

راشرس ار  مبلق  هک  تسه  دروم  نیا  رد  يا  هناشن  ایآ  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  دیوگ : یم  قاحـسا  نب  دمحا 
الَف ِِهئادْعَأ  ْنِم  ُمِقَْتنُملاَو  ِهِضْرَأ -  ِیف  ِهَّللا  ُهَّیَِقب  اَنَأ  دـندومرف : اویـش  یبرع  نابز  اب  كدوک  نآ  هک  دوب  هظحل  نیا  رد  دـنک ؟ نانیمطا  زا 

زا سپ  مشاب ، یم  ادخ  نانمـشد  زا  هدـنریگ  ماقتنا  و  متـسه ، وا  نیمز  رد  ادـخ  هیقب  نم  ٍقاحْـسِإ ؛ َْنب  َدَـمْحَأ  ای  ٍْنیَع ، َدـَْعب  ًاَرثَأ  ُْبلْطَت 
.قاحسا نب  دمحا  يا  نکن ، بلط  هناشن  رگید  زاجعا ) نیا  ندید  زا  سپ  و  ( ) مشچ  ) نیع اب  ندید 

ماما هناخ  زا  نامداش  لاحشوخ و  نم  دیوگ : یم  قاحسا  نب  دمحا 

ص:111

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  رد  www.Ghaemiyeh.comيریس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


: مدرک ضرع  مدیسر و  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رضحم  هب  هرابود  زور  نآ  يادرف  مدمآ ، نوریب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح 
هیلع يدهم  ترـضح   ) وا دـیدومرف : هک  نیا  مراد ) لاؤس  کی  امـش  زا  نم  ، ) مدـش لاحـشوخ  امـش  فاطلا  زا  هَّللا ! لوسر  دـنزرف  يا 
هیلع يرکسع  نسح  ماما  ...تسا ؟ راوگرزب  ود  نآ  دننام  يدروم  هچ  رد  تسا ، مالسلا  هیلع  نینرقلاوذ  یبن و  رضخ  دننامه  مالـسلا )

.تساهنآ دننام  تبیغ  لوط  رد  قاحسا ! نب  دمحا  يا  دندومرف : مالسلا 

ادخ هب  يرآ ، دندومرف : ناشیا  دش ؟ دهاوخ  ینالوط  وا  تبیغ  ایآ  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  مدرک : ضرع  دیوگ : یم  قاحـسا  نب  دـمحا 
تماما رب  دقتعم   ) یسک و  دندرگ ، یمرب  داقتعا  نیا  زا  وا ، تماما  هب  نیدقتعم  رثکا  هک  تسا ) ینالوط  تبیغ  نیا   ) نانچ نآ  دنگوس !

هب و  هدومرف ، رّرقم  وا  بلق  رب  ار  نامیا  و  هتـسب ، نامیپ  وا  اب  ام  تیـالو  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یـسک  رگم  دـنام ؛ یمن  یقاـب  ناـشیا )
زا یبیغ  زار و  دـنوادخ و  رما  زا  يرما  عوضوم ، نیا  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا  .تسا  هدومن  يراـی  ار  وا  دوخ  بناـج  زا  یحور  هلیـسو 

( تمایق رد   ) ات شاب ، نارازگ  ساپس  زا  و  نک ) یفخم   ) ناشوپب ار  نآ  ریگ و  ارف  متفگ  هک  ار  هچنآ  تسا ، لاعتم  دنوادخ  زار  بیغ و 
(1) .یشاب یلاع  تاماقم  رد  ام ، اب 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  اب  یتخبون  یلع  نب  لیعامسا  لهسوبا  رادید 

هدرک تیاور  یتخبون  یلع  نب  لیعامسا  لهسوبا  زا  هللا  همحر  یسوط  خیش 
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نم دندینارذگ ، یم  ار  ناشفیرش  رمع  رخآ  تاعاس  دندوب و  يرامیب  رتسب  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  ماگنه  نآ  تسا :
هیلع يداه  ماما  شراوگرزب  ردپ  راکتمدخ  ًالبق  هک  « ) دیقع  » دوخ هرهچ  هایـس  راکتمدـخ  هب  ناشیا  .مدـش  بایفرـش  ناشیا  روضح  هب 

.ناشوجب نم  يارب  ار  یکَطصَم (1)  بآ و  دندومرف : دوب ) زین  مالسلا 

يرکسع نسح  ماما  دزن  یفرظ  لخاد  رد  ار  هدناشوج  نآ  مالـسلا ) هیلع  نامز  ماما  ردام   ) (2) لقیص هاگ  نآ  دیناشوج و  ار  نآ  دیقع 
هک دیزرل  یم  نانچ  نآ  راوگرزب  نآ  تسد  دنشونب ، ات  دنتشادرب  ناشکرابم  تسد  اب  ار  فرظ  نآ  یتقو  ناشیا  داد ، رارق  مالسلا  هیلع 

قاتا نآ  هب  دندومرف : مداخ )  ) دیقع هب  دنتشاذگ و  نیمز  يور  رب  ار  فرظ  نآ  ناشیا  دروخ ، یم  ناشکرابم  ياه  نادند  هب  فرظ  نآ 
.روایب نم  دزن  ار  وا  ینیب ، یم  هدجس  لاح  رد  ار  یکدوک  اج  نآ  رد  ورب ،

یکدوک مدوب ، كدوک  يوجتـسج  رد  متفر و  قاتا  نآ  هب  نم  دیوگ : یم  هک  دنک  یم  لقن  دیقع )  ) مداخ نابز  زا  لهـسوبا  زا  لقن  هب 
وا دزن  تسا ، هدرک  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  هراشا ) تشگنا   ) هبابـس تشگنا  تلاح ) نامه  رد   ) هک مدـید  هدجـس  لاـح  رد  ار 

دوخ زامن  ناشیا  مدرک ، مالس  متفر و 

ص:113

هک یتخرد  زا  هک  كانبسچ ، نیریش و  وبشوخ ، دیفس و  تسا  یغمص  هک  یمور  رُْدنُک  ینعم  هب  ابحرم } نزو  رب   } یکَطْـصَم . 82 - 1
(. دیمع گنهرف   ) .دیآ یم  تسد  هب  دیور  یم  طاقن  ریاس  ماش و  رد 
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نیا رد  .يورب  ناشیا  دزن  امـش  هک  دنا  هداد  روتـسد  نم  ياقآ  مدرک : ضرع  ناشیا  تمدخ  .دندیناسر  نایاپ  هب  دـندرک و  رـصتخم  ار 
كدوک نآ  یتقو  .دندرب  ناشراوگرزب  ردپ  دزن  دنتفرگ و  ار  ناشیا  تسد  دـندمآ و  نوتاخ ) سجرن   ) لقیـص ناشیمارگ  ردام  ماگنه 

هداشگ شیاه  نادـند  نیب  هدـیچیپ و  مه  هب  شرـس  يوم  ناشخرد ، شگنر  كدوک  نآ  هک  مدـید  نم  داتفا ، هار  هب  ردـپ ، روضح  رد 
.تسا

( هدناشوج  ) بآ نیا  دوخ ! نادناخ  رورس  يا  دندومرف : دنتسیرگ و  داتفا ، كدوک  نآ  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هاگن  یتقو 
.تفر مهاوخ  مراگدرورپ  يوس  هب  نم  .ناشونب  نم  هب  ار 

شکرابم ياه  بل  دنتفرگ و  تسد  هب  دوب ، یکَطصَم  هدناشوج  نآ  رد  هک  ار  فرظ  نآ  مالسلا ،) هیلع  يدهم  ترضح   ) كدوک نآ 
مالسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  نآ  زا  سپ  دیناشون ، شراوگرزب  ردپ  هب  ار  هدناشوج  نآ  داد و  تکرح  اعد ) ندناوخ  يارب   ) ار
ياضعا کیاکی  كدوک ، نآ  دـندینارتسگ و  شرانک  رد  یلامتـسد  .دـینک  هدامآ  زامن  هماقا )  ) يارب ارم  دـندومرف : دندیـشون ، نآ  زا 
كدوک نآ  هب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دیـشک ، حسم  ناشراوگرزب  ردپ  ياپ  رـس و  رب  سپـس  داد و  وضو  ار  ناشیا  يوضو 

وت یتسه ، شنیمز  رب  لاعتم  دنوادخ  تّجح  وت  یـشاب ، یم  يدهم  وت  یتسه ، نامز  بحاص  هک  وت  رب  داب  هدژم  مناج ! رـسپ  دـندومرف :
دمحم نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب  م ح م د »  » وت متسه ، وت  ردپ  نم  یشاب و  یم  نم  ّیصو  دنزرف و 

مالسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب 
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هللا یلـصادخ  لوسر  یتسه ، موصعم  كاپ و  ناماما  زا  درف  نیرخآ  وت  یـشاب و  یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  لسن  زا  و 
یم لقن  دوخ  موصعم  ناردـپ  زا  مردـپ  ار  بلطم  نیا  هدروآ و  نابز  رب  ار  وت  هینک  مان و  هداد و  تراشب  وت  دوجو  هب  ملـسو  هلآو  هیلع 

(1) .دنتفر ایند  زا  هظحل  نامه  رد  ترضح  نآ  هاگ  نآ  .وکین  هدوتس و  تسوا  داب ، نادناخ  ام  رب  راگدرورپ  دنوادخ  دورد  .دنک 

یملع ياه  ششوک 

هدرک رارقرب  یـسابع  تموکح  هک  يدیدش  رایـسب  تیدودحم  دعاسمان و  طیارـش  مکح  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هچرگ 
ار ینادرگاش  ناقفخ ، راشف و  نامه  اب  لاح  نیع  رد  اما  دـندشن ؛ هعماج  لـک  حطـس  رد  دوخ  شناد  راد  هنماد  شرتسگ  هب  قفوم  دوب ،

.دنتشاد يرثؤم  شقن  نانمشد  ِتاهبش  عفر  یمالسا و  فراعم  شرتسگ  رشن و  رد  دوخ  مهس  هب  مادک  ره  هک  دندرک  تیبرت 

، نشور ياـه  هرهچ  اـه  نآ  ناـیم  رد  هک  هدرک  تبث  رفن  دـص  زا  زواـجتم  ار  ترـضح  نآ  نادرگاـش  دادـعت  هللا  همحر  یـسوط  خـیش 
نب هَّللادبع  يرفعج ، مساق  نب  دواد  مشاهوبا  یمق ، يرعـشا  قاحـسا  نب  دـمحا  دـننام : يا  هتـسراو  نادرم  هتـسجرب و  ياه  تیـصخش 

.دنروخ یم  مشچ  هب  راّفص  نسح  نب  دمحم  رفعج و  نب  یلع  يرمع ، دیعس  نب  نامثع  ورمعوبا  يریمح ، رفعج 

هیلع يرکسع  نسح  ماما  زج  هک  دمآ  یم  شیپ  ناناملسم  يارب  ییاهانگنت  تالکـشم و  نانچ  یهاگ  نادرگاش ، نیا  تیبرت  رب  هوالع 
زا یسک  مالسلا 
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دنتـسکش و یم  ار  تسب  ُنب  هداعلا ، قوف  ریبدت  کی  اب  تماما  ملع  وترپ  رد  عقاوم ، هنوگ  نیا  رد  ماما  دـمآ ، یمنرب  اه  نآ  ّلح  هدـهع 
.دندرک یم  لح  ار  لکشم  نآ 

هعیش مهم  رصانع  لاجر و  یسایس  هیجوت  تیوقت و 

اهراشف و ربارب  رد  هعیش  مهم  لاجر  یـسایس  هیجوت  تیوقت و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یـسایس  ياه  تیلاعف  نیرت  بلاج  زا 
راشف رد  هعیش  گرزب  ياه  تیصخش  هک  اج  نآ  زا  دوب ، عّیشت  دنلب  ياه  نامرآ  زا  تیامح  تهج  رد  یـسایس ، تازرابم  ياه  یتخس 

درک و یم  ییاـمنهار  مرگلد و  يوحن  هب  ار  ناـنآ  زا  کـی  ره  دروم ، بساـنت  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  دـندوب ، يرتـشیب 
و دـنربب ، الاب  یتسدـگنت  رقف و  اهانگنت و  اهراشف و  ربارب  رد  ار  نانآ  یهاگآ  ربص و  لّـمحت و  نازیم  اـت  درب  یم  ـالاب  ار  ناـنآ  هیحور 

.دنهد ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  ینید  فیاظو  یسایس و  یعامتجا و  گرزب  تیلوؤسم  دناوتب 

یلو مدرک ؛ هوکش  یتسدگنت  رقف و  زا  متشون و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  يا  همان  دیوگ : یم  نومیم  نب  نسح  نب  دمحم 
ام اب  ندش  هتـشک  تسا و  نارگید  اب  يرگناوت  زا  رتهب  ام  اب  رقف  دـنا : هدومرفن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رگم  متفگ : مدوخ  شیپ  ًادـعب 

.تسام نانمشد  اب  ندنام  هدنز  زا  رتهب 

یم راتفرگ  رقف  هب  ار  اه  نآ  دنوادخ  دوش ، دایز  ام  ناتـسود  ناهانگ  هاگره  دنتـشون : وا  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
نارگید اب  يرگناوت  زا  رتهب  ام  اب  رقف  يا  هتفگ  دوخ  شیپ  هک  ناـنچمه  درذـگ ، یم  رد  ناـنآ  ناـهانگ  زا  يرایـسب  زا  یهاـگ  دـنک و 

، دنوش هدنهانپ  ام  هب  هک  یناسک  يارب  ام  تسا ،
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لـسوتم ام  هب  یهارمگ  زا  تاجن  يارب  هک  میتسه  یناسک  رادـهگن  ام  میرون ، دـنیوجب ، تیادـه  ام  زا  هک  یناسک  يارب  میهاگ و  هاـنپ 
يوس هب  دشابن ، ام  هار  وریپ  هک  یـسک  تسام و  اب  لاعتم ) دنوادخ  هب  بّرقت   ) دنلب هبتر  رد  درادـب ، تسود  ار  ام  سک  ره  .دـنوش  یم 

(1) .تفر دهاوخ  شتآ 

نایعیش اب  یطابترا  هکبش  داجیا 

زکرمت یناوارف  طاقن  رد  نایعیش  شرتسگ و  يددعتم  ياهرهش  فلتخم و  قطانم  رد  عّیشت  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نامز  رد 
، اّرماس ناـجیابرذآ ، ير ، نمی ، ناـسارخ ، نئادـم ، هوآ ،)  ) هبآ مق ، روباـشین ، دادـغب ، هفوک ، دـننام : یقطاـنم  اهرهـش و  دـندوب ، هتفاـی 

.دنتفر یم  رامش  هب  نایعیش  ياه  هاگیاپ  زا  هرصب  ناجرج و 

زکارم یگدـنکارپ  شرتسگ و  دوب ، رادروخرب  يا  هژیو  تیّمها  زا  روباشین  مق و  دادـغب ، هفوک ، اّرماس ، یلیالد ، هب  قطانم  نیا  نایم  رد 
ار نانآ  طابترا  وس و  کی  زا  تماما  هزوح  اب  ار  نایعیـش  دنویپ  ات  درک  یم  باجیا  ار  یمظنم  یطابترا  نامزاس  دوجو  نایعیـش ، عمجت 
زا زاین  نیا  دنک ، یهدـنامزاس  يربهر و  یـسایس  ینید و  رظن  زا  ار  نانآ  رذـگهر  نیا  زا  و  دزاس ، رارقرب  رگید  ییوس  زا  رگیدـمه  اب 

يرارقرب روظنم  هب  نوگانوگ ، قطانم  رد  ناگدـنیامن  بصن  تلاکو و  یطابترا  هکبـش  دـش ، یم  ساسحا  مالـسلا  هیلع  مهن  ماما  نامز 
.دش یم  هتشاذگ  ارجا  دروم  هب  نامز  نآ  زا  یمتسیس ، نینچ 

هب دیدرگ ، بیقعت  زین  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نامز  رد  همانرب  نیا 
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ياه تیـصخش  ناشخرد و  ياه  هرهچ  ناـیم  زا  یناگدـنیامن  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  یخیراـت  دـهاوش  دانـسا و  یهاوگ 
قطانم همه  رد  ار  عّیـشت  ناوریپ  قیرط  نیا  زا  دوب و  طابترا  رد  نانآ  اب  هدرک و  بوصنم  ددعتم  قطانم  رد  هدیزگرب  نایعیـش ، هتـسجرب 

همان یط  مالـسلا  هیلع  ماما  .درک  دای  روباشین  رد  ماما  هدنیامن  هدبع » نب  میهاربا   » زا ناوت  یم  ناگدنیامن  نیا  نایم  زا  تشاد ، رظن  ریز 
ترورض حیرشت  یمالسا ، تما  تیاده  رد  تماما  شقن  حیضوت  زا  سپ  روباشین  نایعیش  لیعامسا و  نب  قاحـسا  هب  باطخ  یلّـصفم 

ات یتسه  هدبع  نب  میهاربا  دزن  نم  هداتـسرف  وت  قاحـسا ! يا  دنتـشون : ماما  نامرف  زا  یچیپرـس  زا  رادشه  ناماما و  زا  يوریپ  تیّمها  و 
، دنتـسه وت  رهـش  رد  هک  یناسک  همه  وت و  .دنک  لمع  ما ، هداتـسرف  يروباشین  یـسوم  دمحم  طسوت  هک  يا  همان  رد  نم  هچنآ  هب  يو 

یقاب یماهبا  لاؤس و  ياج  ات  دـناوخب  همه  يارب  ارم  همان  نیا  هدـبع  نب  میهاربا  دـینک ، لمع  روبزم  همان  ساسا  رب  هک  دـیتسه  فّظوم 
مدرم زا  نم و  ناوریپ  زا  هک  یناسک  همه  داب ! ام  ناوریپ  همه  وت و  رب  هدبع و  نب  میهاربا  رب  دـنوادخ  ناوارف  تمحر  دورد و  ...دـنامن 
هدبع نب  میهاربا  هب  ار  ام  یلام  قوقح  دـیاب  دـنا ، هدـشن  فرحنم  قح  زا  هیحان  نآ  رد  هک  یناسک  دـنناوخب و  ار  همان  نیا  دـناوت ، رهش 

 . ...تسا نم  روتسد  نیا  و  دهدب ، لیوحت  دنک ، یم  یفرعم  يو  هک  یسک  هب  ای  يزار »  » هب ار  نآ  دیاب  زین  وا  دنزادرپب و 

عیشت ههبج  يداصتقا  عضو  میکحت  تیوقت و  رد  ییازسب  تیّمها  هک  نایعیـش ، یلام  هوجو  يروآ  عمج  عوضوم  رب  هوالع  همان  نیا  زا 
، دراد
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دوب و صخـشم  نانآ  زا  مادـکره  تیلاعف  هزوح  دـندوب و  یبتارم  هلـسلس  ياراد  مالـسلا  هیلع  ماـما  ناگدـنیامن  هک  دوش  یم  هدافتـسا 
(1) .دناسرب مالسلا  هیلع  ماما  هب  وا  دسرب و  یلصا  لیکو  تسد  هب  تیاهن  رد  تسیاب  یم  هدش  يروآ  عمج  هوجو 

هیلع يرکسع  نسح  ماما  هدنیامن  هللا  همحر  قودص  خیش  داتـسا  يرعـشا ، یمق  قاحـسا  نب  دمحا  دسیون : یم  يربط  ریرج  نب  دمحم 
همان ترضح  فرط  زا  تفرگ ، هدهعرب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تلاکو  ناشیا  دندیسر ، تداهش  هب  ترضح  نآ  یتقو  دوب ، مالـسلا 

، دناسر یم  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هدومن و  يروآدرگ  ار  نآ  فارطا  مق و  یلام  قوقح  هوجو و  وا  دش و  یم  رداص  وا  هب  باطخ  ییاه 
مجح نیا  درک و  میلـست  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  دوب ، هتفرگ  مق  نایعیـش  زا  هک  ار  هرقن  ـالط و  هسیک  تصـش  دـص و  قاحـسا  نب  دـمحا 

(2) .دهد یم  ناشن  ار  هدش  يروآ  عمج  هوجو  ریگمشچ 

يروآ عمج  وا  دزن  لاملا  تیب  زا  یلاوما  دوب ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  يـالکو  زا  رگید  یکی  يزاوها  راـیزهم  نب  میهاربا 
هب دـش ، ضیرم  رایزهم  نب  میهاربا  هک  یماگنه  راوگرزب ، نآ  تداهـش  زا  سپ  دـهدب ، ترـضح  نآ  هب  دوب  هدـشن  قفوم  دوب و  هدـش 

نیا زین  وا  دـناسرب ، فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع   ) ناـمز ماـما  كراـبم  رـضحم  هب  ار  لاوما  نآ  درک  ّتیـصو  دـمحم  شدـنزرف 
(3) .دش بوصنم  مالسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  یگدنیامن  هب  شردپ  ياج  هب  داد و  ماجنا  ار  تیرومأم 
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رد مالـسلا  هیلع  ماما  اب  وا  هلیـسو  هب  رگید ، يالکو  هک  تشاد  رارق  يرْمَع  نامثع  نب  دـمحم  ماـما ، يـالکو  بتارم  هلـسلس  سأر  رد 
هیلع يرکـسع  نسح  ماما  رـضحم  هب  وا  دـنداد و  یم  لیوحت  يو  هب  ار  هدـش  يروآ  عمج  هوجو  لاوما و  ًاـعون  ناـنآ  .دـندوب  طاـبترا 

(1) .دناسر یم  مالسلا 
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نوماریپ  رگید  یبلاطم 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نوماریپ  رگید  یبلاطم  متشه  لصف 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نوماریپ  رگید  یبلاطم 

هراشا
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« هلیل موی و   » باتک دییأت 

باتک نآ  هب  ناشیا  مدرب ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  رـضحم  هب  ار  سنوی  هلیل » موی و   » باـتک دـیوگ : یم  يرفعج  مشاـهوبا 
.ًاّقح یئابآ  ُنید  ینید و  اذه  دندومرف : دعب  دندز و  قرو  ار  نآ  دندرک و  یهاگن 

نب سنوی  تفگ : مشاهوبا  تسیک ؟ فینـصت  باتک  نیا  دیـسرپ : مشاهوبا  زا  ترـضح  نآ  هک  هدرک  لقن  شیوخ  لاجر  رد  یـشاجن 
(1)« ِهَّنَْجلا ِیف  ًارُون  ٍفْرَح  ِّلُِکب  ُهَّللا  ُهاطْعَأ  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  نیطقی ، لآ 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دقرم  هوکش  نوماریپ  یسابع  هفیلخ  قیمع  نخس 

نیمشش یس و   ) رصنتسم هک  دندرک  تیاکح  نم  يارب  باحصا  زا  یضعب  دسیون : یم  هّمغلا ) فشک  بحاص   ) یلبرا یـسیع  نب  یلع 
يرکـسع نسح  ماما  يداه و  ماـما  ربق  راـنک  تراـیز  يارب  اـج  نآ  رد  تفر و  اّرماـس  هب  راـب  کـی  ق.ه  یفوتم 640  ( ] یـسابع هفیلخ 

يا هّبق  ریز  رد  افلخ  نآ  ربق  دید  تفر ، شنادـناخ  ناردـپ و  زا  سابع  ینب  يافلخ  ربق  رانک  هب  اج  نآ  زا  سپـس  تفر ، مالـسلا  امهیلع 
.دش یم  هدید  نآ  ياج  ره  رد  ناگدنرپ  هلضف  دراب و  یم  نآ  رب  ناراب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  هدش  ناریو 

؛ تسا امـش  تسد  هب  ناهج  نیا  رد  روما  همه  دـیتسه و  ایند  ناهاش  نیمز و  يور  يافلخ  هک  نیا  اـب  امـش  تفگ : هفیلخ  هب  یـصخش 
زا مه  یسک  دیآ و  یمن  ناهاش ) نیا   ) ربق ترایز  هب  یسک  ارچ )  ) و تسا ، ریقح ) فیثک و   ) عضو نیا  هب  امـش  ناردپ  ربق  ارچ )  ) یلو

ياهربق یلو  دنک ؛ یمن  دای  اه  نآ 
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ياراد هتـشگ و  هتـسارآ  اهولیز  شرف و  غارچ و  اه و  لیدنق  اه و  هدرپ  اب  اه ) نآ  ياه  مرح  ، ) ینیب یم  هک  تسا  هنوگ  نامه  نایولع 
!؟ تساهزیچ ریاس  دوع و  عمش و  شاّرف و  مداخ و 

هب ام  ششوک  اب  هک  تسا  یتوکلم  ینامسآ و  رما  کی  عوضوم ، نیا  انداهتجاب ؛ لصحی  ال  ّيوامـس ، رمأ  اذه  تفگ : خساپ  رد  هفیلخ 
ماجنا دـنریذپ و  یمن  مدرم ) ، ) مینک راداو  یـسابع ) يافلخ   ) نامناردـپ روبق  هب  ندومن  هّجوت  هب  ار  مدرم  اـم  رگا  و  دـیآ ، یمن  تسد 

.دنهد یمن 

دیاقع هک  تسین  رداق  یـسک  ددرگ و  یمن  لصاح  رابجا  لیمحت و  اب  تاداقتعا ، اریز  داد ؛ یتسرد  خساپ  هفیلخ  هک  تفگ  دیاب  يرآ 
(1) .دنک لیمحت  مدرم  هب  ار  یبلق 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  قالخا  سرد 

هب زین  ار  قوقح  قالخا و  سرد  یمالـسا ، فراعم  هقف و  سیردت  رب  هوالع  دوخ ، هیملع  هزوح  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
زا ریز ، سرد  هب  اتـسار  نیا  رد  .تخاس  یم  انـشآ  نیتسار  عّیـشت  هاگدـید  زا  قوقح  بادآ  هب  ار  اـه  نآ  تخومآ و  یم  شنادرگاـش 

: دینک هّجوت  لامک  ملع و  درم  گرزب  نآ  بتکم 

یسک نآ  دندومرف : یم  سیردت  نینچ  اه  نآ  هب  ناشیا  و  دنداد ، یم  ارف  شوگ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تانایب  هب  نادرگاش 
، دنک یم  نیمأت  ار  اه  نآ  ياهزاین  دسانش و  یم  ار  دوخ  ینید  ناردارب  قوقح  همه  زا  رتهب  هک 
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هاگـشیپ رد  وا  دنک ، عضاوت  شا  ینید  ناردارب  ربارب  رد  ایند  رد  هک  یـسک  تسا و  نارگید  زا  رتدنمجرا  لاعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد 
.تسا مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  یقیقح  نایعیش  ءزج  نیتسار و  ياه  ناسنا  زا  لاعتم  دنوادخ 

( ترـضح نآ  اب  رادید  نامهم و  ناونع  هب   ) مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هناخ  هب  دـندوب ، ینید  ناردارب  زا  هک  رـسپ  ردـپ و  رفن  ود 
ردص رد  ار  اه  نآ  دندرک و  مارتحا  اه  نآ  هب  دندرک و  لابقتسا  اه  نآ  زا  دنتساخرب و  اج  زا  مالـسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دندمآ ،

دندروآ دندرک و  رضاح  ار  اذغ  دیروایب ، اذغ  اه  نآ  يارب  دندومرف  سپس  دنتسشن ، اه  نآ  يوربور  مه  ناشدوخ  دندیناشن و  سلجم 
ود نآ  تسد  هب  ات  دروآ  ار  یبآ  فرظ  دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  مالغ  هک  ربنق  سپـس  دندروخ ، اذـغ  نآ  زا  رفن  ود  نآ  و 

.دننک زیمت  کشخ و  ار  دوخ  تسد  اه  نآ  ات  دوب  هدروآ  هلوح  دنیوشب و  ار  ناشتسد  اه  نآ  ات  دزیرب ، نامهم 

نامهم درم  نآ  اما  دـنزیرب ؛ بآ  ردـپ )  ) نامهم درم  نآ  تسد  رب  ناشدوخ ، اـت  دـنتفرگ  ار  بآ  فرظ  نآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
یبدا یب  تراسج و  متسه ، امـش  ياپ  كاخ  نم  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : تخادنا و  كاخ  هب  ار  شدوخ  دش و  ترـضح  عنام  ردپ ) )

رب تمظع  ماقم و  نیا  اب  امش  هک  دنیبب  دنک و  هاگن  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  راوازس  ایآ  دیزیرب ، بآ  نم  تسد  رب  امـش  رگا  دوش  یم 
!؟ دیزیرب بآ  نم  تسد 

ینید ردارب  هک  دنیب  یم  لاعتم  دنوادخ  يوشب ؛ مزیر ، یم  هک  یبآ  اب  ار  تیاهتسد  نیشنب و  : » دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
نودب نم )  ) وت
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نیا لـباقم  رد   ) هک تسا  نیا  تمدـخ  نیا  زا  نم  روظنم  متـسه و  وت  هب  تمدـخ  لوغـشم  وت ، هب  تبـسن  يرترب  راـهظا  یبلط و  قّوفت 
.دننک تمدخ  نم  هب  یهلا  کلامم  لها  ایند و  لها  ربارب  هد  تشهب  رد  تمدخ )

ار نآ  هک  وت  رب  مدوخ  میظع  ّقح  هب  ار  وت  دندومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تسـشن ، دینـش ) ار  نانخـس  نیا  ات   ) درم نآ 
رگا هک  يوشب ، ار  تتـسد  نیـشنب و  شمارآ  لامک  اب  يا  هنوگ  هب  يا ، هدـناسر  تدوخ  يرازگ  تمدـخ  راختفا  هب  ارم  يا و  هتخاـنش 

.یتسشن یم  هنوگ  نامه  تسش ، یم  ار  وت  تسد  ربنق 

هب ار  بآ  فرظ  اقآ  دش ، مامت  درم  نآ  نتسش  تسد  یتقو  تخیر ، بآ  وا  تسد  رب  مالسلا  هیلع  یلع  تسشن و  هنوگ  نامه  درم  نآ 
دزن وا  نوچ  یلو  متسش ؛ یم  ار  وا  تسد  نم  دوب ، یم  نم  دزن  اهنت  درم  نیا  رسپ  رگا  مرـسپ ! دندومرف : دنداد و  هیفنح  دمحم  شرـسپ 
يا وت  الاح  تسـش ، ار  ردپ  تسد  ردپ  .دوش  راتفر  يواسم  روط  هب  رـسپ  ردپ و  نیب  هک  درادن  تسود  لاعتم  دـنوادخ  تسا ، شردـپ 

.يوشب ار  درم  نیا  رسپ  تسد  مرسپ !

ابیز نایرج  نیا  ندش  مامت  زا  سپ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  سپـس  دومن ، ارجا  ار  شراوگرزب  ردپ  روتـسد  مه  هیفنح  دمحم 
يوریپ مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هنوگ  نیا  یقوقح  روما  رد  هک  یـسک  ًاّـقَح ؛ ُهَّیِعیِّشلا  َوُهَف  َکـِلذ ، یلَع  ًاـِّیلَع  َعَـبَِّتا  ْنَمَف  دـندومرف :

(1) .تسا ناشیا  یقیقح  هعیش  دنک ،
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دیرامشن کچوک  ار  هریغص  ناهانگ 

یمن هدیزرمآ  هک  یناهانگ  زا  دندومرف : هک  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  مدینـش  تفگ : هک  هدش  تیاور  يرفعج  مشاهوبا  زا 
نم هانگ  شاک  يا  ینعی  هانگ ؛ کی  نیمه  هب  رگم  مدش  یمن  هذـخاؤم  نم  شاک  يا  دـیوگ : یم  هک  تسا  یمدآ  لوق  فرح و  دوش ،

(. درادن یتیمها  هک  کچوک  هانگ  کی   ) دوب کچوک  هانگ  کی  نیمه  طقف 

نیا ات  .دنک  وجتسج  ار  يزیچ  ره  دوخ  سفن  رد  یمدآ  هک  تسا  هتـسیاش  تسا و  یمهم  قیقد و  بلطم  نیا  متفگ : مدوخ  لد  رد  نم 
دوـخ لد  رد  هک  هچنآ  هب  یتـفگ ، تسار  مشاـهوبا ! يا  دـندومرف : دـندرک و  نم  هب  ور  مالـسلا  هیلع  ماـما  تشذـگ ، مـلد  رد  بـلطم 

زا رت  ناهنپ  کیرات و  بش  رد  اراخ  گنـس  رب  هچروم  ندـیبنج  زا  رت  ناهنپ  مدرم  نایم  رد  كرـش  انامه  سپ  نک ؛ لـمع  يدـنارذگ 
(1) .تسا هایس  سالپ  رب  هچروم  ندیبنج 

ناسنا هکلب  دهد ؛ ماجنا  ار  هانگ  نآ  دنکن و  يرود  نآ  زا  هانگ  یکچوک  ببـس  هب  ای  دنادب و  کچوک  ار  هانگ  چیه  دیابن  ناسنا  سپ 
؛ دیآ یم  باسح  هب  لاعتم  دنوادخ  روتسد  زا  يّدعت  یچیپرس و  هریبک ، هانگ  هچ  کچوک و  هچ  یهانگ ، ره  ماجنا  هک  دنک  هاگن  دیاب 

هداتـسیا لاعتم  دـنوادخ  ربارب  رد  هدرک و  یبدا  یب  دوخ  لاعتم  راگدرورپ  لباقم  رد  ناسنا  کچوک ، هانگ  کـی  یتح  ماـجنا  اـب  ینعی 
.درمشب کبس  ار  نآ  شبحاص  هک  تسا  یهانگ  نآ  ناهانگ ، نیرتدیدش  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  .تسا 
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لاعتم دنوادخ  ملع 

دنوادـخ لوق  میرک و  نآرق  هیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  حـلاص  نب  دـمحم  هک  هدرک  لقن  يرفعج  مشاهوبا   - 1
مالـسلا هیلع  ماما  .دنک  نایب  شیارب  ات  درک  لاؤس  ناشیا  زا   (1)« ِباتِْکلا ُّمُأ  ُهَْدنِعَو  ُِتْبُثیَو  ُءآشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  : » دـیامرف یم  هک  لاعتم 

ار يزیچ  دوب و  هک  دـنک  یم  وحم  ار  يزیچ  ادـخ  ایآ  ینعی  ْنُکَی ؛؟ َْمل  ام  ّالِإ  ُِتْبُثی  ْلَهَو  ناک  ام  ّالِإ  وُحْمَی  ْلَه  : » دـندومرف باوج  رد 
!؟ دنک یم  تابثا  دوبن  هک 

زا دعب  ءایـشا  هب  ادخ  ملع  هتفگ : هک  تسا  مکح  نب  ماشه  هتفگ  فالخ  ناشیا  ریـسفت  نیا  متفگ : دوخ  شیپ  نم  دیوگ : یم  مشاهوبا 
هب اناد  تسا و  رترب  مکاح  راّبج  يادخ  دندومرف : دـندرک و  هاگن  نم  هب  مالـسلا ) هیلع  ماما  ناهگان  هظحل  نیا  رد   ) .تساه نآ  دوجو 

(2) .ییادخ تّجح  وت  هک  مهد  یم  تداهش  متفگ : نم  .اه  نآ  ندوب  زا  لبق  تسا  ءایشا 

اه یندوب  بابسا ، للع و  رییغت  رثا  رد  دنوادخ  هک  تسا  تابثا  وحم و  حول  هب  هراشا  شلبقام و  زا  رظن  عطق  هفیرـش  هیآ  دنامن : هتفگان 
.تسا حرطم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  نابز  رد  طقف  هک  تسا  ءادب »  » هلأسم هب  عجار  نآ  دنک و  یم  تابثا  ار  اه  یندوبن  وحم و  ار 

يالب اعد  هک  نیا   (3) .ًاماْربِإ ُمِْربُأ  ْدَقَو  ِءآمَّسلا  َنِم  َلََزن  دَقَو  َءآضَقلا  ُّدُرَی  َءآعُّدلا  َّنِإ  : » هدـش لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد 
، درب یم  نیب  زا  ار  یمتح 

ص:127

هیآ 39. دعر ، هروس  . 94 - 1
ص 257. ج 50 ، راونالا ، راحب  . 95 - 2

.ءاعّدلا باتک  ص 469 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  . 96 - 3

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  رد  www.Ghaemiyeh.comيریس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 137 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/655/AKS BARNAMEH/#content_note_127_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/655/AKS BARNAMEH/#content_note_127_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/655/AKS BARNAMEH/#content_note_127_3
http://www.ghaemiyeh.com


ِءآـمَّسلا َنِم  ٍتاـکََرب  ْمِْهیَلَع  اـنْحَتََفل  اوُقَّتاَو  اُونَمآ  يرُْقلا  َلـْهَأ  َّنَأ  َْولَو  : » هدومرف هک  اـج  نآ  زین  تسا و  ُءآـشَی » اـم  ُهَّللا  وُحْمَی   » قادـصم
هناگادج دیاب  هک  تسا  یعیسو  رایسب  باب  نیا  .تسا  قادصم  نامه  زا  زین   (1)« َنُوبِسْکَی اوناک  اِمب  ْمُهانْذَخَأَف  اوبَّذَک  ْنِکلَو  ِضْرَألاَو 

.دوش هعلاطم 

دنتسه مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  زا  هورگ  هس  ره 

َنیِذَّلا َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث   » هیآ هرابرد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  دـیوگ : یم  هک  تسا  هدرک  تیاور  يرفعج  مشاهوبا   - 3
هب ار  ینامـسآ )  ) باـتک نیا  سپـس  »(2) ؛ ِهَّللا ِنْذِِإب  ِتاْریَخلاـِب  ٌِقباـس  ْمُْهنِمَو  ٌدِـصَتْقُم  ْمُْهنِمَو  ِهِسْفَِنل  ٌِملاـظ  ْمُْهنِمَف  اـنِدابِع  ْنِم  اْنیَفَطْـصا 

دندوب و ور  هنایم  يا  هدع  دندرک و  متـس  دوخ  رب  يا  هّدـع  اه  نآ  نایم  زا  اّما ) ( ؛ میداد ثاریم  هب  دوخ  هدـیزگرب  ناگدـنب  زا  یهورگ 
مهیلعدمحم لآ  زا  هورگ  هس  ره  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدرک ، لاؤس  .دنتفرگ  یشیپ  همه ) زا   ) اه یکین  رد  ادخ  نذا  هب  یهورگ 

هب قباس  دشاب ، ماما  هب  فراع  هک  تسا  یسک  دصتقم  .تسین  دقتعم  ماما  هب  هک  تسا  یسک  اه ، نآ  زا  سفن  هب  ملاظ  دنتسه ؛ مالـسلا 
( ناهگان  ) مدرک یم  رکف  هدـش ، هداد  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  هب  هک  یتمرکم  هرابرد  مدوخ  شیپ  نم  تسا ، ماما  دوخ  مه ، تاریخ 

.تفرگ ما  هیرگ 

هدمآ ترظن  هب  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  نأش  تمظع و  دندومرف : دـندرک و  هاگن  نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
دقتعم مالسلا ) مهیلعدمحم  لآ  ام   ) تیالو هب  ار  وت  هک  نک  يرازگ  ساپس  دمح و  ار  لاعتم )  ) دنوادخ تسا ،
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هب یتیعمج  ره  هک  ینامز  نآ ) رد   ) دـش یهاوخ  هدـناوخ  مالـسلا ) مهیلعدـمحم  لآ   ) ام اب  تمایق  زور  وت ) ، ) تسا هدرک  کـسمتم  و 
(1) .یتسه ریخ  رب  وت  دوش و  یم  هدناوخ  شماما 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نخس  رد  هیقف  تیالو  طیارش 

دروم رد  دشاب ، یم  لوبقم  دامتعا و  دروم  تسا و  هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریـسفت  رد  هک  یتایاور  زا  یکی 
هیلع يرکـسع  نسح  ماما  هک  تسا  ...ِهِسْفَِنل » ًاِنئآص  ِءآهَقُفلا  َنِم  َناـک  ْنَم   » ثیدـح ماـن  هب  داـمتعا  دروم  هیقف  طیارـش  هیقف و  تیـالو 

یسربط همّالع  .دنا  هدومرف  نایب  هرقب  هروس  هیآ 78 و 79  ریسفت  رد  هدنزاس ، قیمع و  حورشم و  نایب  نمض  رد  ار  نخس  نیا  مالـسلا 
َنوُمَلعَی كال  َنوُّیّمأ  ْمُْهنِمَو  : » دندناوخ ار  هیآ  ود  نیا  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هدش ، رکذ  هک  يدانـسا  ساسا  رب  دیوگ : یم 

ٌْلیَوَف ًالِیلَق  ًانَمَث  ِِهب  اوُرَتْشَِیل  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  اذه  َنُولوُقَی  َُّمث  ْمِهیِْدیَِأب  َباتِْکلا  َنُوُبتْکَی  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  َنوُّنُظَی *  ّالِإ  ْمُه  ْنِإَو  َِّینامَأ  ّالِإ  َباتِکلا 
تالایخ و تشُم  کی  زج  ار  ادخ  باتک  هک  دنتسه  یناماوع  نانآ  زا  يا  هراپ  و  (2) ؛ َنُوبِسْکَی اّمِم  ْمَُهل  ٌْلیَوَو  ْمِهیِْدیَأ  ْتَبَتَک  اّمِم  ْمَُهل 

یم سپـس  دنـسیون ، یم  دوخ  تسد  اب  يا  هتـشون  هک  اه  نآ  رب  ياو  سپ  دـنا ، هتـسب  لد  ناشیاهرادـنپ  هب  اهنت  دـنناد و  یمن  اهوزرآ 
مک ياهب  هب  ار  نآ  ات  تسادخ  فرط  زا  نیا  دنیوگ :
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.دنروآ یم  تسد  هب  هار  نیا  رد  هچنآ  زا  نانآ  رب  ياو  و  دنتشون ، دوخ  تسد  اب  هچنآ  زا  اه  نآ  رب  ياو  سپ  دنشورفب ،

نامه ینعی  دراد ؛ تبـسن  شردام  ُّما )  ) هب هک  تسا  یـسک  نآ  یُّما  دـندومرف : نینچ  هیآ  ود  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
هن دنناد ، یمن  زیچ  چیه  زین  يراصن ) دوهی و   ) باتک لها  زا  یضعب  دناد ، یمن  زیچ  چیه  ردام  محَر  زا  جورخ  ماگنه  ناسنا  هک  هنوگ 

.دنناوخب ار  يزیچ  دنناوت  یم  هن  دنسیونب و  ار  يزیچ  دنناوت  یم 

یم لزان  نامـسآ  زا  هک  یباتک  قرف  دـنهد  یمن  صیخـشت  دـنناد و  یمن  چـیه  تاروت ) لیجنا و   ) ناشدوخ باتک  زا  يراصن  دوهی و 
ار زیچ  چـیه  نآ ، تاحفـص  دادـعت  باتک و  کی  مان  زج  اه  نآ  تسیچ !؟ دـنهد ، یم  تبـسن  ادـخ  هب  هک  نیغورد  باتک  نآ  اب  دوش 
هب اهنت  ینعی  تساهوزرآ ؛ تالایخ و  ساسا  رب  طقف  ناشـصیخشت  .دنهد  یمن  صیخـشت  قح ، لطاب و  باتک  نیب  دننک و  یمن  كرد 
رب دنوش و  داشلد  مه  اه  نآ  تسادخ و  مالک  ادخ و  باتک  نیا  دـنیوگب : اه  نآ  هب  دوش و  هدـناوخ  نانآ  رب  باتک  نآ  هک  تسا  نیا 

نیتسار و باتک  نیب  تسا ، باتک  نامه  نایم  رد  ناـشدارم  دوصقم و  هک  دـننک  لاـیخ  ناـشیاهوزرآ  تـالایخ و  تارّوصت و  ساـسا 
...تسین یصیخشت  هار  یگتخاس ، رادنپ  نامه  زج  نیغورد ،

ار هچنآ  طقف  اه  نآ  .دنرادن  يزیچ  رادنپ  زا  ریغ  دـنمهف و  یمن  دوش ، هدـناوخ  ماوع  نیا  رب  باتک  نآ  ياوتحم  فالخ  هب  يزیچ  رگا 
يارب مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  بیذکت  زا  ناشناسیئر  هک 
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.دنرادنپ یم  ینامسآ  باتک  ار  نآ  دنریگ و  یم  قح  ياج  هب  تسین ، شیب  يرادنپ  هک  دنناوخ  یم  اه  نآ 

مارح ناشیارب  اه  نآ  زا  دیلقت  هک  یلاح  رد  دننک  یم  دـیلقت  ناشیاسؤر  زا  ماوع  نیا  و  ...ْمُهُدـِیْلقَت ؛ ْمِْهیَلَع  ٌمَّرَُحم  ُهَّنَأ  َعَم  َنوُدِّلَُقی  ْمُهَو 
مارح دـنک ، یم  نایب  ار  نآ  فالخ  تسا ، نآ  رد  هچنآ  تسا و  هدرک  فیرحت  ار  ادـخ  باتک  هک  ینئاـخ  ملاـع  زا  دـیلقت  اریز  تسا ؛

.تسا

یم دنـسیون و  یم  ار  یفاـصوا  دوهی ، ياـملع  نیا  دـندومرف : هرقب ، هروس  هیآ 79  توالت  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
رد تافص  نآ  زا  کی  مادک  دینیبب  دینک و  قیبطت  امـش  تسا و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  تافـص  زا  فاصوا  نیا  هک  دنیوگ 

ار متاخ  ربمایپ  تافـص  نآ  همه  ناشیا  هکلب  ( ؛ درادـن دوجو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  مالـسا  ربمایپ   ) صخـش نیا 
هک يربمایپ  تافـص  دنیوگ  یم  دوخ  داوس  یب  ماوع  مدرم و  هب  دـنیوگ و ) یم  ار  يرگید  تافـص  غورد ، هب  دوهی  ياملع  یلو  دراد ؛

زمرق و نیب  یگنر  هب  مه  شیوم  گنر  هدمآرب و  شمکـش  گرزب و  رایـسب  شندب  دنلب و  دـق  وا  تسا : نیا  دـیآ ، یم  نامزلارخآ  رد 
.تسا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تافص  فالخرب  دننک ، یم  رکذ  هک  ار  یتافص  نآ  همه  هک  یلاح  رد  تسا ، درز 

یهن رما و  اه و  نآ  عفانم  دنهدن و  تسد  زا  مدرم  رب  ار  ناشدوخ  تسایر  هک  تسا  نیا  اه  ییوگ  فالخ  نیا  زا  دوهی  ياسؤر  فده 
ربمایپ هب  شیارگ  تمدخ و  زا  ار  مدرم  سپ  دورن ، اه  نآ  تسد  زا  ماوع  يراک  تمدـخ  دـشاب و  هتـشاد  همادا  مدرم  هب  تبـسن  اه  نآ 

نینمؤملاریما مظعا و 
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نداد تاکز  سمخ و  ندرک و  داهج  ندناوخ و  زامن  هب  عورـش  دنوش ، ناملـسم  مدرم  رگا  نوچ  دنراد ، یم  زاب  مالـسلا  امهیلع  یلع 
تحت ار  مدرم  دـنهاوخ  یم  اسؤر  نیا  یلو  دـندرگ ؛ یم  جراخ  يراصن  دوهی و  ياسؤر  نامرف  هطلـس و  ریز  زا  هجیتن  رد  دـنیامن ، یم 
ربمایپ يارب  یگتخاـس  تافـص  رکذ  قیاـقح و  نداد  هولج  هنوراو  بلاـطم و  فیرحت  اـب  نیمه ، يارب  دـننک ، يرادـهگن  دوخ  ناـمرف 

 . ...اه نآ  رب  ياو  دنراد ، زاب  مالسا  يوریپ  زا  ار  ماوع  دنهاوخ  یم  نامزلارخآ 

دوخ تاروت  دوهی ) ماوع   ) موق نیا  رگا  دیسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدرم  دندومرف : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  سپس 
زا هک  نیا  رگم  تسین ، اـه  نآ  يارب  یهار  سپ  دنـسانش ؛ یمن  دـنا ، هدرک  هتکید  هتخوـمآ و  اـه  نآ  هب  ناـشیاملع  هـک  هـچنآ  زج  ار 

ماوع رگم  ایآ  دـنک ؟ یم  شنزرـس  ناشیاملع  زا  دـیلقت  رطاخ  هب  ار  اه  نآ  لاعتم )  ) دـنوادخ ارچ  نیاربانب  دـننک ، يوریپ  دوخ  ياملع 
دیلقت رد  ام  ماوع  هک  هنوگ  نامه  نیاربانب  دـننک ، یم  دـیلقت  ناشیاملع  زا  مه  ام  ماوع  اریز  تسا ؛!؟ ناملـسم )  ) ام ماوع  زا  ریغ  دوهی ،

املع زا  دـیلقت  زج  یهار  ماکحا  ندروآ  تسد  هب  يارب  اریز  دنـشاب ؛ راک  هنگ  دـیابن  مه  اه  نآ  ماوع  دنتـسین ، راـک  هنگ  ناـشیاملع  زا 
.تسین

مه اب  تهج  کی  زا  تسا و  قرف  تهج  کی  زا  دوهی  ياملع  ماوع و  اب  اـم  ياـملع  ماوع و  نیب  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
هتسد نآ   ) زا امش  ارچ  هک  درک ، شنزرس  زین  ار  ام  ماوع  لاعتم )  ) دنوادخ هک  دنتسه  يواسم  مه  اب  تهج  نآ  زا  اّما  دنتـسه ؛ يواسم 

دیلقت دنتسه ) حلاصان  هک   ) ناتیاملع زا )
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دوهی ياـملع  ماوع و  اـب  اـم  ياـملع  ماوع و  نیب  هک  يدروم  رد  اـما  تسا ؛ هدومن  شنزرـس  ار  دوهی  ماوع  هک  روط  ناـمه  دـینک ؟ یم 
حلاص ياملع  لابند  هب  دوهی  ماوع  یلو  دـنور ؛ یم  دوخ  حـلاص  ياملع  لابند  هب  اـم  ماوع  هک  تسا  بلطم  نیا  تسا ، قرف  تواـفت و 

...دنور یمن 

: دـندومرف هدـننک ، لاؤس  درم  لاؤس  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  خـساپ  رکذ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ماگنه  نیا  رد 
زا ام  ماوع  زا  یـسک  رگا )  ) سپ ْمِِهئآهَُقف ؛ ِهَقَـسَِفل  ِدـِیْلقَّتلِاب  ُهَّللا  ُمُهَّمَذ  َنیِذَّلا  ِدوُهَْیلا  ُْلثِم  ْمُهَف  ِءآهَقُْفلا ، ِءآلُؤه  ِْلثِم  انِماوَع  ْنِم  َدَّلَق  ْنَمَف 

ناشحلاصان ناهیقف  زا  دیلقت  رطاخ  هب  ار  اه  نآ  لاعتم )  ) دنوادخ هک  دنتـسه  ینایدوهی  دننامه  دننک ، دـیلقت  حـلاصان ) ي   ) اهقف نانچ 
.تسا هدومن  شنزرس 

ّالِإ ُنوُکَی  َِکلذَو ال  ُهوُدِّلَُقی ، ْنَأ  ِماوَْعِللَف  ُهالْوَم ، ِْرمَِأل  ًاعیِطُم  ُهاوَه ، یلَع  ًاِفلاُخم  ِِهنیِدـِل ، ًاِظفاح  ِهِسْفَِنل ، ًاِنئآص  ِءآـهَقُْفلا  َنِم  َناـک  ْنَم  اـّمَأَف 
دوخ و نید  نابهگن  هتـشاد ، هگن  هانگ  زا  نوصم  ار  دوخ  حور )  ) سفن هک  اهقف  زا  مادـک  ره  سپ  ...ْمُهَعیِمَج ؛ ِهَعیِّشلا ال  ِءآـهَُقف  َضَْعب 
ار یتافـص  نینچ  دننک و  دـیلقت  وا  زا  هک  تسا  مزال  ماوع  همه  رب  تسا ، دوخ  يالوم  عیطم  دـشاب و  یم  شـسفن  ياه  سوه  فلاخم 

.اه نآ  همه  هن  دنراد ، هعیش  ياهقف  زا  یضعب 

رایشوه بقارم و  هک  ماوع  هب  نداد  رادشه  حلاصان و  حلاص و  ياهقف  حرش  رد  ینایب  زا  سپ  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  سپس 
نیا اب  ار  دوخ  فرژ  هتکنرپ و  رابرهوگ و  نانخـس  دـنیامن ، يرود  هارمگ  ياهقف  زا  و  دـننک ، دـیلقت  حـلاص  ياهقف  زا  طـقف  دنـشاب و 

.دیناسر نایاپ  هب  ثیدح 
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دنوادخ قلخ  نیرتهب  اه ، یکیرات  نابات  ياه  غارچ  رگ و  تیاده  ناماما  زا  دـعب  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  یـصخش 
.دنیامیپب ار  تسرد  هار  دنشاب و  حلاص  هک  ییاملع  اوُحَلَص ؛ اذِإ  ُءآمَلُعلا  دندومرف : خساپ  ناشیا  دنتسه ؟ یناسک  هچ  لاعتم ) )

هداهن دوخ  هب  ار  امـش  بقل  مان و  هک  نانآ  زا  دعب  دورمن و  نوعرف و  سیلبا و  زا  دعب  لاعتم )  ) دنوادخ قلخ  نیرتدـب  دیـسرپ : يرگید 
؟ تسا یسک  هچ  دنا ، هتسشن  امش  ماقم  رب  هدومن و  بصغ  ار  امش  هاگیاج  دنا و 

دـساف هک  ییاملع  ِِقیاقَْحِلل ؛ َنوُِمتاکلا  ِلیِطابَْأِلل ، َنوُرِهْظُملا  ُمُه  اوُدَـسَف ، اذِإ  ُءآمَلُعلا  دـندومرف : خـساپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
یم املع  زا  هتـسد  نیمه  دروم  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  دنتـسه ، قیاقح  هدـننک  نامتک  اه و  لطاب  هدـننک  راکـشآ  هک  اه  نآ  دـندرگ ،
نآ زین  ناگدننک  تنعل  همه  دنک و  یم  تنعل  ار  اه  نآ  ادـخ  (1) ؛ ...اُوبات َنیِذَّلا  اَّلِإ  َنُونِعّاللا -  ُمُُهنَْعلَیَو  ُهَّللا  ُمُُهنَْعلَی  َِکئلُوا  : » دـیامرف

(2) .دندرک هبوت  هک  اه  نآ  رگم  دننک -  یم  نعل  ار  اه 

اوران ياه  تبسن  زا  ناگتشرف  تسادق 

دندش هدامآ  دندمآ و  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رـضحم  هب  درگاش  ود  ناونع  هب  راّیـس  نب  دمحم  نب  یلع  دمحم و  نب  فسوی 
.دش عورش  بیترت  نیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  اب  اه  نآ  هرکاذم  دنوش و  دنم  هرهب  ناشیا  لامک  ملع و  زا  ات 

هک دندقتعم  دننک و  یم  یگدنز  ام  دزن  رد  یهورگ  دندیسرپ : نادرگاش 

ص:134

تایآ 159 و 160. هرقب ، هروس  . 101 - 1
ص 54. مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگدنز  رب  یهاگن  يدراهتشا ، يدمحم  . 102 - 2

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  رد  www.Ghaemiyeh.comيریس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 144 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/655/AKS BARNAMEH/#content_note_134_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/655/AKS BARNAMEH/#content_note_134_2
http://www.ghaemiyeh.com


دـندیزگرب و اه  ناسنا  نیب  رد  هانگ  شیازفا  ماـگنه  هب  ار  هتـشرف  ود  نآ  ناگتـشرف ، هک  دنتـسه  يا  هتـشرف  ود   (1) تورام توراه و 
دننک و انز  هراتـس  نآ  اب  هک  دنتـساوخ  دنتفیرف و  ار  هرهز  هراتـس  هتـشرف  ود  نیا  داتـسرف ، ایند  هب  يرگید  هتـشرف  اب  ار  اه  نآ  دنوادخ 

.دنک یم  باذع  لباب  نیمزرس  رد  ار  اه  نآ  دنوادخ  دنـشُک و  یم  مدآ  دنروخ و  یم  بارـش  هتـشرف  ود  نیا  هک  دنیوگ  یم  نینچمه 
.درک خسم  ار  هرهز  هراتس  دنوادخ  دنتفرگ و  ارف  ار  وداج  رحس و  ّنف  هتشرف ، ود  نآ  زا  نارحاس 

فاطلا وترپ  رد  ناگتـشرف  اوران ، ياه  تبـسن  نینچ  زا  مرب  یم  هانپ  لاعتم )  ) دـنوادخ هب  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
ام َنُولَعْفَیَو  ْمُهَرَمَأ  ام  َهَّللا  َنوُصْعَی  ال  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  دنتسه ، اه  یتشز  رفک و  زا  ظوفحم  موصعم و  لاعتم )  ) دنوادخ

.دننک یم  ارجا  لماک ) روط  هب   ) دنا هدش  هداد  نامرف  ار  هچنآ  دننک و  یمن  تفلاخم  ار  ادخ  نامرف  زگره  اه  نآ  »(2) ؛ َنوُرَمُْؤی

ناگتشرف تمصع  رگ  نایب  اه  نآ  همه  هک  دندناوخ  ار  فسوی  ایبنا و 109  27 و 28  ، 20 هیآ 19 ، دننام  رگید  هیآ  دنچ  ناشیا  سپس 
مهیلع ناماما  ناربمایپ و  دننامه  ایند  رد  اه  نآ  داد ، رارق  نیمز  رد  دوخ  نانیشناج  ار  ناگتشرف  نیا  دنوادخ  دندومرف : هاگ  نآ  تسا ،

بارش ای  دننک و  یم  انز  ای  دنشک و  یم  مدآ  مالسلا  مهیلع  ناماما  ناربمایپ و  زا  مادک  چیه  ایآ  دنتسه ، مالسلا 

ص:135

.تسا هدمآ  هرقب  هروس  هیآ 102  رد  هتشرف  ود  نیا  مان  . 103 - 1
هیآ 6. میرحت ، هروس  . 104 - 2
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( دنوش یمن  هدولآ  ناهانگ  نیا  هب  زگره  دنتسه و  كاپ  اه  نیا  ریخ  ( ؟ دنشون یم 

ْنِم اْنلَـسْرَأ  امَو  : » دـیامرف یمن  دـنوادخ  رگم  تسا ، هدرکن  رـشب  سنج  زا  ماما  ای  ربمایپ  زا  یلاخ  ار  ایند  دـنوادخ  هک  دـیناد  یمن  اـیآ 
یم یحو  اه  نآ  هب  هک  ار  اـه  يداـبآ  زا  ینادرم  زج  میداتـسرفن ، وت  زا  لـبق  اـم  « ؛ يرُقلا (1) ِلْهَأ  ْنِم  ْمِْهَیلِإ  یِحُون  ًالاجِر  اـّلِإ  َکـِْلبَق 

.میدرک

، دـنوش نیمز  ناـمکاح  ناـیاوشیپ و  هک  نیا  ناونع  هب  نیمز  يوـس  هب  ار  ناگتـشرف  هک  دـهد  یم  ربـخ  هیآ  نیا  رد  لاـعتم )  ) دـنوادخ
.تسا هداتسرف  یحو ) ندناسر  يارب   ) ناربمایپ يوس  هب  ار  اه  نآ  هکلب  هداتسرفن ؛

هدینشن ایآ  تسا ، نایّنج  زا  وا  هکلب  هن ، دندومرف : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  .تسین  هتـشرف  سیلبا ، نیاربانب  دنتفگ : نادرگاش 
هب هک  ار  ینامز  دـیرآ  دای  هب  »(2) ؛ ِّنِْجلا َنِم  َناک  َسِیْلبِا  ّالِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِهَِکئآلَْمِلل  َلاق  ْذِإَو  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  دیا 

.دوب ّنج  زا  هک  سیلبا  زج  دندرک ، هدجس  یگمه  اه  نآ  دینک ، هدجس  مدآ  رب  میتفگ ، ناگتشرف 

لآ دـنوادخ  دـندومرف : هک  درک  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  مه  ناشیا  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  مّدـج 
یهاگآ اه  نآ  لاح  هب  هک  نآ  زا  دعب  رگم  دوبن  دـنوادخ  شنیزگ  دـیزگرب و  ار  بّرقم  ناگتـشرف  ناربمایپ و  مالـسلا و  مهیلعدـمحم 

باذع راوازس  هک  نانآ  هب  دنور و  یمن  نوریب  تمصع  میرح  زا  دندرگ و  یمن  جراخ  دنوادخ  نامرف  هرطیـس  تیالو و  زا  هک  تشاد 
.دندنویپ یمن  دنتسه  یهلا 

ص:136

هیآ 109. فسوی ، هروس  . 105 - 1
هیآ 50. فهک ، هروس  . 106 - 2
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هیلع یلع  نینمؤملاریما  تماما  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یماگنه  دـنا  هدرک  تیاور  ام  يارب  دندیـسرپ : نادرگاش 
ار ناشیا  تماما  اه  نآ  زا ) یضعب  ، ) دومن هضرع  ناگتـشرف  زا  نوگانوگ  ياه  تعامج  رب  ار  ناشیا  تماما  دندرک ، حیرـصت  مالـسلا 

.دندش خسم  هغابروق  تروص  هب  هانگ  نیا  رثا  رب  دنتفریذپن و 

، دـنهد یم  تبـسن  اـم  هب  ار  ییاـه  غورد  نینچ  هک  مرب  یم  هاـنپ  لاـعتم )  ) دـنوادخ هب  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نـسح  ماـما 
؟ دنز یم  رـس  دنوادخ  هب  رفُک  ناربمایپ  زا  تروص  نیا  رد  ایآ  دنیادخ ، نالوسر  ناگتـشرف  دنتـسه و  ادـخ  ناربمایپ  دـننام  ناگتـشرف 
میظع و ناگتشرف  نأش  دنز ، یمن  رس  رفک  مه  ناگتشرف  زا  نینچمه  دندومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هن ، دنتفگ : نادرگاش 

(1) .دنشاب یم  رود  هب  اوران  ياه  تبسن  نیا  زا  تسا و  دنمجرا  ناشماقم 

نایعیش زا  یلام  ینابیتشپ  تیامح و 

صاخ و نارای  زا  هژیو  هب  نایعیـش ، زا  یلام  ینابیتشپ  تیامح و  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ياه  يریگ  عضوم  زا  رگید  یکی 
دندرک و یم  تیاکش  ناشیا  رضحم  رد  یلام ، يانگنت  زا  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نارای  زا  یخرب  یهاگ  دوب ، دوخ  کیدزن 

مالـسلا هیلع  ماما  دـننک ، زاین  راهظا  اه  نآ  هک  نآ  زا  شیپ  یتح  یهاگ  تخاس ، یم  فرطرب  ار  ناـنآ  یلاـم  يراـتفرگ  مه  ترـضح 
نانآ هک  دش  یم  نآ  زا  عنام  مالسلا  هیلع  ماما  مادقا  نیا  درک ، یم  فرطرب  ار  نانآ  لکشم 

ص:137

ص 62. مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگدنز  رب  یهاگن  يدراهتشا ، يدمحم  . 107 - 1
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رکذ نایعیش  زا  مالسلا  هیلع  ماما  یلام  تیامح  زا  لاثم  هنومن  دنچ  .دنوش  یـسابع  رگمتـس  تموکح  هاگتـسد  بذج  یلام ، راشف  ریز 
: دوش یم 

يرکسع نسح  ماما  تمدخ  يا  همان  یط  ار  دوخ  عضو  متساوخ  مدوب ، هقیـضم  رد  یلام  رظن  زا  نم  دیوگ : یم  يرفعج  مشاهوبا   - 1
نم يارب  راـنید  دـص  مالـسلا  هیلع  ماـما  مدـش ، لزنم  دراو  یتـقو  مدرک ، رظن  فرـص  مدیـشک و  تلاـجخ  یلو  مسیونب ، مالـسلا  هیلع 
ادخ تساوخ  هب  هک  هاوخب  ام  زا  نکم و  اورپ  شکن و  تلاجخ  یتشاد ، جایتحا  تقو  ره  دندوب : هتشون  يا  همان  یط  دندوب و  هداتـسرف 

.یسر یم  دوخ  دوصقم  هب 

يا هسیک  مالـسلا  هیلع  ماما  مدناسر ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  عالطا  هب  ار  دوخ  یلام  زاین  دیوگ : یم  يرفعج  مشاهوبا   - 2
(1) .ریذپب ار  ام  رذع  تسا  مک  رگا  ریگب و  ار  نیا  مشاهوبا ! دومرف : داد و  نم  هب  رانید  دصناپ  دودح  يواح 

، درک قافنا  یتفگنه  غلابم  رفعج  نب  یلع  هک  درک  هدـهاشم  جـح  مسارم  رد  دـش و  فرـشم  جـح  هب  لاس  کی  لالب  نب  رهاطوبا   - 3
هداد روتـسد  ًالبق  هک  دنتـشون  وا  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  درک ، شرازگ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  ناـیرج  تشگزاـب ، جـح  زا  یتقو 

ام لاـح  تیاـعر  يارب  وا  یلو  میدرک ؛ هلاوح  وا  يارب  ار  غلبم  نیمه  هب  غلاـب  ًاددـجم  سپـس  دـنهدب ، يو  هب  راـنید  رازه  دـص  میدوـب 
هب رانید  رازه  یس  غلبم  ترضح  روتـسد  هب  دش ، بایفرـش  مالـسلا  هیلع  ماما  روضح  هب  رفعج » نب  یلع  ، » نایرج نیا  زا  دعب  .تفریذپن 

(2) .دیدرگ تخادرپ  يو 

ص:138

ص 639. نایاوشیپ ، هریس  ییاوشیپ ، يدهم  . 108 - 1

ص 640. نایاوشیپ ، هریس  ییاوشیپ ، يدهم  . 109 - 2
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رد اـه  نآ  فرـصم  دروـم  هچرگا  تسا ، هدرک  یم  عـیزوت  زاـجح  رد  یتـشرد  غلاـبم  رفعج  نب  یلع  هک  دـهد  یم  ناـشن  تیاور  نیا 
دنمزاین نایعیش  ًاعبط  هدوب و  هدش  یحارط  عیـسو و  همانرب  کی  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  اه  لوپ  گرزب  مجح  یلو  هدشن ؛ نّیعم  تیاور 

یلام تیامح  تیاده و  یهاگآ و  اب  همانرب  نیا  دنا و  هدش  یم  رادروخرب  نآ  زا  هعیـش  زرابم  هتـسجرب و  گرزب و  ياه  تیـصخش  و 
(1) .تسا هدش  یم  ارجا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

نایعیش هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یقالخا  ياه  تحیصن 

نایعیش هکنیا  يارب  دنتسه ، رود  یتشز  هانگ و  زا  دنتسه و  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  ناشدوخ  هک  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
، دننک یم  داهنشیپ  اهنآ  يارب  تداعس  هب  ندیـسر  یگدنز و  يارب  لماک  همانرب  کی  دننک ، رود  اه  یتشز  اه و  يدیلپ  زا  ار  ناشدوخ 
، یهلا يوقت  هب : منک  یم  تیـصو  ار  امـش  ِثیِدَحلا ؛ ِقْدِصَو    ِ ِهَّلل ِداِهتْجِالاَو  ْمُِکنیِد  ِیف  ِعَرَْولاَو  ِهَّللا  يَْوقَِتب  ْمُکیِـصوُأ  دندومرف : ناشیا 
هب تناما  ندـنادرگزاب  ینـالوط ، ياـه  هدجـس  لاـعتم ،)  ) دـنوادخ هار  رد  شـالت  شـشوک و  نید ، رد  نتـسیز  كاـپ  يراـکزیهرپ و 

تدایع هب  دیوش ، رـضاح  اهنآ  ياه  هزانج  رـس  رب  هیاسمه ، اب  يراتفر  کین  دـب ،) ای  دـشاب  یبوخ  درف  هدـنهد  تناما  هاوخ   ) شبحاص
هب ار  تناما  دشاب و  وگتسار  دشاب و  راکزیهرپ  دوخ  نید  رد  هک  امش  زا  مادکره  نوچ  دیزادرپب ؛ ار  اهنآ  قوقح  دیورب ، ناشیاهرامیب 

نم تسا و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هعیش  کی  نیا  هک  دوش  هتفگ  درک ، يراتفر  شوخ  مدرم  اب  تخادرپ و  شبحاص 
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ام گنن  هیام  یتشز و  ثعاب  دیشاب و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  رویز  تنیز و  بجوم ) نایعیـش  امـش   ) .موش یم  نامداش  درف  نیا  زا 
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  اـم  هب  هک  یبوخ  ره  اریز  دـییامن ؛ عفد  اـم  زا  ار  یتشز  ره  دـینک و  بلج  اـم  يوس  هب  ار  اـه  یتسود  .دیـشابن 

باتک رد  ام  يارب  میتسه و  رود  يدب )  ) نآ زا  ام  دنهدب ، تبسن  ام  هک  ار  يدب  هنوگره  میتسه و  یبوخ )  ) نآ لها  ام  دنهدب ، تبـسن 
تیب لها  ام  لاعتم  دنوادخ  .میراد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  یتبـسن  تبارق و  تسا و  تباث  یّقح  میرک ،) نآرق   ) ادخ

وگغورد دنک ، تماما  ماقم  ياعّدا  ام  زج  هب  سکره   ) وگ غورد  زج  تسین  ماقم  نیا  یعدم  يدحا  هدرمش و  كاپ  ار  مالـسلا  مهیلع 
یفطصم دمحم  ترـضح  ربمایپ  رب  .دینک  توالت  دایز  ار  نآرق  .دیـشاب  گرم  دای  رایـسب  .دینک  دای  رایـسب  ار  لاعتم )  ) دنوادخ .تسا 

(1) .دراد هنسح  هد  ناشیا  رب  تاولص  هک  دیتسرفب  تاولص  دایز  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

ندرک اعد  هویش 

اعد نامه  اب  ات  زومایب  ییاعد  نم  هب  هک  درک  اضاقت  ناشیا  زا  يا  همان  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ناتـسود  زا  یکی 
َنیِعِماّسلا َعَمْـسَأ  ای  تسا : نینچ  نیا  اعد  نآ  نک و  شیاین  اعد  نیا  اب  دـندومرف : دنتـشون و  يا  هقرو  رد  ار  ییاعد  ناشیا  .منک  شیاین 

، ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َنیِمِکاحلا ! َمَکْحَأ  ایَو  َنیِمِحاّرلا  َمَحْرَأ  ایَو  َنِیبِساحلا  َعَرْـسَأ  ایَو  َنیِرِظاّنلا  َّزِع  ایَو  َنیِرَْـصبُملا  َرَْـصبَأ  ایَو 
َّیَلَع ُْنْنماَو  يِرْمُع ، ِیف  ِیل  َّدُمَو  ِیقْزِر  ِیف  ِیل  ْعِسْوَأَو 
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تّزع زکرم  يا  و  نایانیب ! نیرتانیب  يا  و  نایاونـش ! نیرتاونـش  يا  يِْریَغ ؛ ِیب  ْلِْدبَتْـسَت  الَو  َِکنیِدل  ِِهب  ُرُْـصنَت  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجاَو  َِکتَمْحَِرب 
نیرت مکاـح  يا  و  ناـنابرهم ! نـیرت  ناـبرهم  يا  و  ینک ! یم  یـسرباسح  نارگباـسح  هـمه  زا  رت  عیرـس  هـک  یــسک  يا  و  ناگدـننیب !

زا ارم  راذـگب و  تنم  نم  رب  تتمحر  هب  نک و  ینـالوط  ار  مرمع  هدـب ، هعـسوت  مقزر  هب  .تسرفب  دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ناـمکاح !
.هدب رارق  تباث  راوتسا و  هاگیاج  رد  ینک و  یم  يرای  ار  تنید  اهنآ  هلیسو  هب  هک  یناسک 

لآ دمحم و  رب  دورد  تاولص و  سپس  تسا و  لاعتم )  ) دنوادخ تافص  دیحوت و  زا  اعد  نیا  مهم  شخب  دینک ، یم  هظحالم  هچنانچ 
(1) .دشاب یم  هدیقع  هار  رد  يراوتسا  نید و  يرای  تکرب ، اب  رمع  قزر ، يارب  اعد  دعب  تسا و  مالسلا  مهیلعدمحم 

؟ تسیک هَّللا  بزح 

بزح نایم  رد  ایادـخ  َِکتَْرمُز ؛ ِیفَو  َِکبْزِح  ِیف  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللَا  مدـناوخ : یم  ار  اـعد  نیا  دوخ ، شیپ  دـیوگ : یم  يرفعج  مشاـهوبا 
هَّللا و بزح  زا  یتقو  وت  دندومرف : دندش و  هّجوتم  نم  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  .هدـب  رارق  تدوخ  تعامج  رد  تدوخ و 

.یـشاب هتـشاد  ادـخ  هب  نامیا  ...ًاِعبات ؛ ْمَُهلَو  ًافِراع  ِِهئآـِیلْوَِألَو  ًاقِّدَـصُم  ِِهلوُسَِرلَو  ًاـنِمُْؤم  ِهَّللاـِب  َْتنُک  هک : یتسه  ادـخ  تعاـمج  فص  رد 
يوریپ اهنآ  زا  .یـشاب  هاگآ  فراع و  مالـسلا ) مهیلع  ناماما   ) ادـخ يایلوا  ماقم  هب  .ینک  قیدـصت  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

هب تروص  نیا  رد  .ییامن 
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(1) .داب هدژم  وت  هب  داب ، هدژم  وت 

یگدنب تدابع و 

صلاخ و طابترا  دوب و  لاعتم )  ) دـنوادخ هدـنب  زیچ  ره  زا  لبق  مالـسلا  مهیلع  همئا  ریاس  دـننام  مه  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
یم هام  مهدـفه  مهدزناش و  ياهزور  رد  یتوکلم  زادـگ  زوس و  اـب  هک  ناـشیا  تاـحیبست  زا  .تشاد  دوخ  دوبعم  هلا و  اـب  یگنتاـگنت 
هزنم كاپ و  (2) ؛ هِدْمَِحب هَّللا َو  َناْحبُـس  ٌّيِوَق ، ِِهناْطلُـس  ِیفَو  ٌرِینُم  ِِهقارْـشِإ  ِیفَو  ٍلاع ، ِهُِّونُد  ِیفَو  ٍناد  ِهُِّولُع  ِیف  َوُه  ْنَم  َناْحبُـس  دـنناوخ :

تسا و نازورف  ششبات  تسا و  یلاع  ماقم  رد  ندوب  کیدزن  نیع  رد  تسا و  کیدزن  شماقم ، ّولع  نیع  رد  هک  يدنوادخ  نآ  تسا 
« .تسا وا  صوصخم  ساپس ، دمح و  هک  یهزنم  كاپ و  .دشاب  یم  دنمورین  شتردق  رد 

یتمالس روتسد  نادنز و  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نتفرگ  هزور 

ینادنز ریگتـسد و  قه ) لاس 258  رد   ) ناشیا زا  تیامح  مرج  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  صلخم  راـی  يرفعج ، مشاـهوبا 
رد ناشیا  ...دندومن  نادنز  دراو  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  سپـس  میدوب ، نادـنز  رد  یتعامج  اب  نم  تسا : هتفگ  وا  دـش ،
یم اذغ  نآ  زا  ناشیا  هارمه  مه  ام  .دروآ  یم  اذغ  هدرک  رهم  هب  رس  دبس  اب  وا  يارب  شمالغ  راطفا ، ماگنه  دنتفرگ و  یم  هزور  نادنز 

.متفرگ یم  هزور  ناشیا  اب  زین  نم  میدروخ و 

ار يراد  هزور  تقاط  رگید   ) دش هریچ  نم  رب  فعض  اهزور  زا  یکی  رد 
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چیه لاعتم !)  ) دنوادخ هب  دنگوس  .متـسکش  کشخ  نان  همقل  دنچ  ندروخ  اب  ار  دوخ  هزور  متفر و  نادـنز )  ) رگید قاتا  هب  متـشادن )
هب ییاذـغ  دـندومرف : دوخ  مالغ  هب  ناـشیا  متـسشن ، هدـمآ و  مالـسلا  هیلع  ماـما  رـضحم  هب  سپـس  .دـشن  ربخاـب  عوضوم  نیا  زا  سک 

.تسین هزور  وا  اریز  هدب ؛ مشاهوبا 

هک کـشخ  ناـن  روخب ، تشوگ  يوش ، دـنمورین  هک )  ) یتساوخ هاـگره  يدـنخ ! یم  ارچ  دومرف : نم ) هب   ) ناـشیا مدز ، يدـنخبل  نم 
هس دندومرف : نم  هب  ناشیا  مدروخ ، اذغ  هاگ  نآ  دییامرف ، یم  تسار  امش  ادخ و  لوسر  و  لاعتم )  ) دنوادخ متفگ : تسین ! روآ  تّوق 
زاب وا ) هب   ) شندـب يورین  زین ، زور  هس  ندروخ  اذـغ  زا  رتمک  هدومن ، ناوتان  ار  وا  نتفرگ  هزور  هک  سک  نآ  اریز  ریگن ؛ هزور  ار  زور 

(1) .ددرگ یمن 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زرح 

ِّقَِحب ًابَلَط  َُهل  ُعیِطَتْسَن  اَنل ال  ْبِّبَس  ِبابْسَألا ! َبِّبَسُم  ای  ِباْوبَألا ، َحِّتَفُم  ایَو  ِبازْحَألا  َمِزاه  ایَو  ِباقِّرلا  َِکلام  ای  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(2) .َنیِعَمْجَأ ِِهلآ  یلَعَو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَحَم  ِهَّللا  ّالِإ  َهلِإ  ال 

ناملسم نز  هب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  يرای 

ترـضح تمدـخ  هب  دنتـشاد  فالتخا  مه  اـب  ینید  ثحاـبم  زا  یکی  رد  هک  نز  ود  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
دناعم يرگید  دوب و  ینامیااب  نز  اهنآ  زا  یکی  دیشک ، اوعد  عازن و  هب  ود  نآ  ثحب  دندیسر ، مالسلا  اهیلعارهز 
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نسحم دّیسلا  هعیـشلا ، نایعا  زا  لقن  هب  ص 574  يولع ، دّمحم  دّیس  مالـسلا ، هیلع  موصعم  یگدنز 14  رب  رصتخم  یـشرگن  . 116 - 2

ص 42. ج 2 ، نیما ،

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  رد  www.Ghaemiyeh.comيریس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 153 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/655/AKS BARNAMEH/#content_note_143_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/655/AKS BARNAMEH/#content_note_143_2
http://www.ghaemiyeh.com


دوخ ّهلدا  لـیالد و  نتفگ  رد  نداد و  باوج  رد  ناملـسم  نز  نآ  هب  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  دوـب ، مالـسا  فلاـخم  و  نمـشد ) )
لاحـشوخ یلیخ  دنک ، تباث  ار  دوخ  فرح  تسناوت  ناملـسم ) نز  نآ   ) یتقو دنک ، تباث  ار  دوخ  قح  بلاطم  دـناوتب  ات  درک  کمک 

.دش

اِهنْزُِحب ِِهتَدَرَمَو  ِناْطیَّشلا  َنْزُح  َّنِإَو  ِکِحَرَف  ْنِم  ُّدَشَأ  اْهیَلَع  َكِراهِْظتْسِاب  ِهَِکئآلَملا  َحَرَف  َّنِإ  دندومرف : وا  هب  مالسلا  اهیلعارهز  ترـضح 
نیگمغ هک  نانچ  دـشاب ، یم  ناملـسم ) نز  يا   ) وت يدونـشخ  زا  شیب  وا  رب  وت  يزوریپ  زا  ناگتـشرف  يدونـشخ  (1) ؛ اِهنْزُح ْنِم  ُّدَشَأ 

.دشاب یم  نز  نآ  نزح  یتحاران و  زا  رت  شیب  ناملسم ) ریغ  نز  نآ  تسکش  زا   ) شناوریپ ناطیش و  ندش 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  متاخ  هتشون  شقن و 

وا تسد  رد  وا و  نآ  زا  نیمز  اه و  نامـسآ  ياهدـیلک  هک  يدـنوادخ  تسا  هزنم  كاپ و  ِضْرَألاَو ؛ ِتاومَّسلا  ُدـِیلاقَم  َُهل  ْنَم  َناـْحبُس 
(2) .تسا

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  ترایز  زور  هبنشجنپ  زور 

، ِهَّللا َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  یهد : یم  مالس  هنوگ  نیا  ناشیا  هب  هک  تسا  هبنش  جنپ  زور  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترایز  زور 
َْکیَلَع ُهَّللا  یَّلَـص  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  َهَّجُحَو  َنِیلَـسْرُْملا  َثِراوَو  َنِینِمْؤُْملا  َمامِإ  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهَتَِـصلاخَو ، ِهَّللا  َهَّجُح  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 

َوُهَو َکُمْوَی  اذهَو  َِکْتَیب  ِلِآلَو  ََکل  ًیلْوَم  اَنَأ  ٍِّیلَع ! َْنب  َنَسَْحلا  ٍدَّمَُحمابَأ  ای  َيالْوَم  ای  .َنیِرِهاّطلا  َنِیبِّیَّطلا  َِکْتَیب  ِلآ  یلَعَو 
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يا وت  رب  مالس  (1) ؛ َنیِرِهاّطلا َنِیبِّیَّطلا  َِکْتَیب  ِلآ  ِّقَِحب  ِیتَراجِإَو ، ِیتَفایِض  ْنِسْحَأَف  ِهِیف  َِکب  ُریِجَتْـسُمَو  ِهِیف  َکُْفیَـض  اَنَأَو  ِسیِمَْخلا  ُمْوَی 
! نایناهج راگدورپ  تجح  نالوسر و  ثراو  نانموم و  ماما  يا  وت  رب  مالـس  شـصلاخ ! هدنب  ادخ و  تجح  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ! ّیلو 

امش نادناخ  امش و  تسود  نم  يرکسع !) نسح  ماما   ) دمحمابا يا  نم ! يالوم  يا  تا ! هزیکاپ  كاپ و  تیب  لها  وت و  رب  ادخ  دورد 
زا سپ  زور  نیا  رد  ما  هدروآ  هانپ  امش  هب  متسه و  زور  نیا  رد  امش  نامهم  نم  تسا و  هبنش  جنپ  زور  نآ  تسوت و  زور  نیا  متسه و 

.امش هزیکاپ  رهاط و  ّبیط و  نادناخ  قح  هب  هد ! مهانپ  نک و  ییاریذپ  بوخ  نم 

رطخ ماگنه  رد  ندرک  هیقت  هب  شرافس 

نایعیش زا  یکی  میدوب ، مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رضحم  رد  دنیوگ : یم  نسحلاوبا  بوقعیوبا و  ياه  مان  هب  نایعیش  زا  رفن  ود 
تساوخ نم  زا  تفرگ و  رارق  هعیش  ریغ  نالهاج  زا  یضعب  ناحتما  دروم  شنید  رد  ام  هعیش  ناردارب  زا  يدرم  تفگ : ترضح  نآ  هب 

وت زا  و  ( ؟ دنیوگ یم  هچ  وت  هب  هعیـش  ریغ  نالهاج  نآ  متفگ : وا  هب  نم )  ) .دبای تاجن  اهنآ  تسد  زا  هنوگچ  منک ) ییامنهار  ار  وا  ات  )
)؟ دنسرپ یم  یلاوس  هچ 

دیاب راچان  هب  نم  تسا ؟ ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  هفیلخ  ماما و  رکبوبا )  ) ینالف ایآ  دنـسرپ : یم  نم  زا  تفگ : وا 
هب يرآ ، معن  متفگ : یتقو  دننز ) یم  ارم  و   ) دنریگ یم  کتک  داب  هب  تخس  ارم  اهنآ )  ) هنرگو يرآ ، معن  میوگب :
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دنناـم  ) یهلا ياـه  تمعن  زا  یکی  هژاو ، نآ  زا  مروـظنم  .معن و  میوـگ  یم  باوـج  رد  نم  ادـخ ، هـب  دـنگوس  وـگب  دـنیوگ : یم  نـم 
( .دنراد ار  نآ  ندینش  راظتنا  اهنآ  هک   ) يرآ ینعم  هب  هن  تسا و  رتش ) واگ و  دنفسوگ و 

ًالثم وگب : رگید  يا  هنوگ  هب  ار  هملک  نیا  وت ) ، ) هَّللاو ییوگب : يروخب و  مسق  دنتـساوخ  وت  زا  هعیـش  ریغ  نالهاج  هاگره  متفگ : وا  هب 
یم ادـیپ  تاجن  اهنآ  تسد  زا  وت  دـنهد و  یمن  صیخـشت  ار  ظـفلت  فـالتخا  نیا  اـهنآ  یلو  تسین ؛ دـنگوس  تروظنم  هک  ّیلَو  ّیلَو 

.ینک

هللا یلـصادخ  لوسر  زا  دـعب  ماما  ینالف  هَّللاو ، میوگب  راکـشآ  روط  هب  هک  دـندرک  لـیمحت  نم  رب  نـالهاج  نآ  رگا  تفگ : نم  هب  وا 
نوچ تسین ؛ دـنگوس  تروـص  نیا  رد  هک  هدـب ، همـض  ار  هَّللاو »  » ءاـه متفگ : وا  هب  نم  منک ؟ راـک  هچ  نم ) ، ) تسا ملـسو  هلآو  هیلع 

.يا هدادن  هرسک  ار  ءاه » »

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  ماما  ینالف  ایآ  دندیـسرپ : نم  زا  هعیـش  ریغ  نالهاج  تفگ : دمآ و  نم  دزن  یتدم  زا  دـعب  تفر و  وا 
( .مدرک ادیپ  تاجن  و   ) مداد باوج  يدوب ، هتفگ  وت  هک  روط  نامه  نم  تسا ؟ ملسو  هلآو 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  نخس  لومشم  وت  دندومرف : و  دندرک ) قیوشت  ارم  و   ) دوتس ارم  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
دنوادـخ .تسا  ریخ  راک  نآ  هدـنهد  ماجنا  دـننام  ریخ ، يوس  هب  هدـننک  ییامنهار  رجا  ِِهلِعاـفَک ؛ ِْریَخلا  یَلَع  ُلاّدـلا  دومرف : هک  یتسه 

ییاـمنهار ار  وا  هک   ) وت هب  نینچمه  دـیزرمآ و  ار  شناـهانگ  داد و  رایـسب  شاداـپ  درک  هّیقت  هک  دیعـس )  ) وت تسود  نیا  هب  لاـعتم ) )
.دومرف اطع  ار  شاداپ  نآ  دننام  يدرک )
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ياهرطخ اهراشف و  نیرتدـیدش  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رـصع  رد  نایعیـش  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  بیجع ، هثداـح  نیا 
(1) .دنداد یم  هیقت  یشوپزار و  هب  روتسد  اهنآ ، ناج  ظفح  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  دندوب و  نایتوغاط 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  رادید  یفرعم و 

ناـهج هب  هدـید  ارماـس  رد  قه  لاس 255  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  دـنزرف  اـهنت  هناـگی و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح 
.دندوب ناشراوگرزب  ردپ  رانک  رد  قه ) لاس 260  ات   ) لاس جنپ  دندوشگ و 

( یـسابع  ) نایتوغاط دـنزگ  بیـسآ و  زا  ات  درک  یم  ناهنپ  ار  ناشیا  لماک  روط  هب  تدـم ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
.داد یم  ناشن  تشاد ، نانیمطا  اهنآ  یشوپزار  هب  هک  دوخ  صاخ  نارای  هب  ار  ناشیا  كدنا ، دراوم  رد  یلو  دنامب ؛ ظوفحم 

رد مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  اب  هطبار  ندوب و  هعیـش  مرج  هب  يروباشین  سراف  نب  دـمحم  نب  میهاربا  ماـن  هب  نایعیـش  زا  یکی 
.دنک مادعا  ار  وا  تفرگ  میمصت  یسابع ، دمتعم  فرط  زا  فوع  نب  ورمع  مان  هب  قارع  رادنامرف  هک  تفرگ  رارق  یطیارش 

يداـیز صرح  نایعیـش  نتـشک  رد  هک ) دوب  یـصخش   ) فوـع نب  ورمع  نوـچ  مدـش ؛ برطـضم  نارگن و  رایـسب  دـیوگ : یم  میهاربا 
ناشیا اب  ات  مدیناسر  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هناخ  هب  ار  دوخ  مدرک و  یظفاحادخ  مناتـسود  هداوناخ و  دارفا  اب  نم ) ، ) تشاد

.منک رارف  ارماس  رهش  زا  هدرک و  عادو  زین 
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زا نم )  ) هک هتسشن  ناشیا  رانک  رد  ینارون  رایسب  یکدوک  هک  مدید  مدیسر ، مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رـضحم  هب  نم )  ) یتقو
َهَّللا َّنِإَـف  ْبَرْهَت ، ـال  ُمیِهاْربِإ ! اـی  دـندومرف : هدرک و  نم  هب  ور  كدوک  نآ  .مدـش  هدز  تریح  كدوـک  نآ  یگدنـشخرد  تیناروـن و 

.دیامرف تیافک  رادنامرف )  ) وا ّرش  زا  ار  وت  يدوز  هب  دنوادخ  انامه  نکن ؛ رارف  میهاربا ! يا  ُهَّرَش ؛ َکیِفْکَیَس 

نیا دزاس ، تیادـف  ارم  دـنوادخ  نم ! ياـقآ  يا  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هب  دـش ، هدوزفا  متریح  رب  هک ) نم  )
تسا یسک  نامه  تسا ، نم  زا  دعب  ِنیـشناج  مرـسپ و  كوک  نیا  دندومرف : ناشیا  دراد !؟ ربخ  نم  لد  فرح  زا  هک  تسیک  كدوک 

.دنک یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نآ  روُج ، ملظ و  زا  نیمز  رسارس  ندش  رپ  زا  سپ  ددرگ و  ینالوط  شتبیغ  هک 

ناشیا هینک  مه  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ماـنمه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  تسیچ ؟ ناـشیا  ماـن  مدرک : ضرع  نم 
.وگن يرگید  سک  هب  شلها ، هب  زج  و  نک ) یفخم   ) ناشوپب و يدینش  يدید و  ام  زا  هک ) ار   ) هچنآ ...تسا 

نم هب  زور  نامه  .مدمآ  نوریب  اهنآ  رضحم  زا  لاعتم )  ) دنوادخ فطل  هب  نانیمطا و  لامک  اب  مداتـسرف و  دورد  اهنآ  رب  نم )  ) هاگ نآ 
.دندومن هعطق  هعطق  ار  شرکیپ  دندرک و  ریگتسد  ار  وا  سپس  تسا ، هداد  فوع  نب  ورمع  نتشک  هب  نامرف  دمتعم  هک  دنداد  ربخ 

نم هب  درب ، ار  شمان  هک  یناریا  رفن  کی  تسا : هدرک  لـقن  یلع  نب  ءوض  زا  دوخ  دنـس  هب  هللا  همحر  ینیلک  گرزب ، ملاـع  ثدـحم و 
ارم ناشیا  مدش ، مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هناخ  برد  مزالم  متفر و  ارماس  رهش  هب  نم ) : ) تفگ
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یقوش رطاخ  هب  متفگ : يا ؟ هدمآ  اجنیا  هب  هچ  يارب  دـندومرف : ناشیا  مدرک ، مالـس  مدـش و  بانج  نآ  هناخ  دراو  مه  نم  دـندیبلط و 
.ما هدمآ  اجنیا  هب  يرازگ  تمدخ  يارب  مراد ، امش  هب  هک 

یم رازاب  هب  یهاگ  مدوب ، نامداخ  ریاس  هارمه  ناشیا  هناخ  رد  سپ ، نآ  زا  نم  .شاب  نم  هناخ  نابرد  وت )  ) نیارباـنب دـندومرف : ناـشیا 
ناهگان دـندوب ، هتـسشن  رفن  دـنچ  اب  ناشیا  هک  مدـید  مدـش و  هناخ  دراو  نم )  ) يزور مدـیرخ ، یم  ار  اهنآ  زاین  دروم  سانجا  متفر و 

اج نامه  نم  تسیاب ، دـندز : دایرف  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ماـگنه  نیمه  رد  .مدینـش  ییادـص  درک و  تکرح  قاـتا  برد 
دوخ هارمه  يا  هدیشوپ  رس  زیچ  کی  هک  یکزینک  هظحل ، دنچ  زا  دعب  متشادن ، ار  ندش  دراو  ای  نتفر و  نوریب  تأرج  مدرک و  فقوت 
ادـص ار  زینک  نآ  ناشیا  مدـش ، هناخ  دراو  نم  دـنداد و  دورو  هزاجا  نم ) هب   ) مالـسلا هیلع  ماما  سپـس  .درک  روبع  نم  دزن  زا  تشاد ،
هارمه هچنآ  يور  زا  ار  شوپور  دـندومرف : زینک  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تشگزاب ، مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  وا  دـندز ،

.رادرب يراد ،

، تشادرب ار  كدوک  نآ  مکـش  يور  شوپور  مالـسلا  هیلع  ماما  مدید ، ار  ییابیز  دیفـس و  كدوک  نم  و  تشادرب ، ار  شوپور  زینک ،
نیمه امـش  بحاص  دندومرف : نم  هب  هاگ  نآ  تسا ، هدـش  هدـییور  شفان  ات  ولگ  ریز  زا  تشادـن ، یهایـس  هک  يزبس  يوم  هک  مدـید 

مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تلحر  نامز  ات  ار  كدوک  نآ  دعب ، هب  نآ  زا  نم  .دربب و  ار  وا  دندومرف : رما  زینک  هب  سپـس  .تسا 
(1) .مدرک ترایز  رگید  راب  ار  كدوک  نآ  ناشیا ، تداهش  زا  دعب  مدیدن و 
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مظعا مسا 

اهنت فصآ  تسا و  فرح  هس  داتفه و  لاعتم )  ) دنوادخ مظعا  مسا  دندومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا 
ار سیقلب  شرع  تفر و  نیب  زا  ابـس  اب  وا  هلـصاف  دـش و  هتفاکـش  وا  يارب  نیمز  درک و  ملکت  نآ  هب  تسناد و  یم  ار  نآ  فرح  کـی 

(1) .دش هدرتسگ  نیمز  یندز  مه  هب  مشچ  زا  رتمک  رد  نآ  زا  سپ  دروآ و  نامیلس  دزن  تفرگ و 

هضّوَفُم هّیفقاو و  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  يریگ  عضوم 

باحصا زا  یکی  .دنتشادن  لوبق  ار  يدعب  ناماما  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما  ات  ینعی  دنـشاب ؛ یم  ماما  تفه  هب  دقتعم  هیفقاو  کهورگ 
هیفقاو هرابرد  امـش  رظن  تشون : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  يا  همان  نمـض  رد  ناریا ) برغ  یناتـسهوک  دالب   ) لبج لها  زا 

؟ دییوج یم  يرازیب  اه  نآ  زا  ای  دیناد و  یم  ناتدوخ  زا  ار  اه  نآ  ایآ  تسیچ ؟

يوجب يرازیب  وا  زا  وت )  ) دنکن تمحر  ار  وا  ادخ  ینک ، یم  مّحرت  تیومع  هب  ایآ  دنتشون : خساپ  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
نآ نارامیب  زا  وشن و  تسود  اه  نآ  اب  وت ) ( ) منک یم  يرود  اه  نآ  زا  و   ) مرازیب هیفقاو ، هورگ  زا  لاعتم )  ) دنوادخ هاگـشیپ  رد  نم  و 

فرط زا  هک  ار  یماما  اه ) نآ   ) هاوخ ناوخن ، زامن  اه  نآ  هزانج  رب  زگره  ورن و  مه  اه  نآ  هزانج  عییـشت  يارب  نکن و  تداـیع  زین  اـه 
ام زا  یکی  هک  یسک  نآ  دننک ، هفاضا  ناشدوخ  دزن  زا  یماما  هاوخ  ای  دننک و  راکنا  ار  تسا  هدش  بوصنم  دنوادخ 
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دنوادخ فرط  زا  هک  ار  يرفن  کی  هک  یـسک  تسا و  هدرک  راکنا  ار  نیتسخن  ناماما  هک  تسا  نیا  دننام  دنک ، راکنا  ار  رخآ  ناماما 
.دشاب یم  ام  تماما  رکنم  هدننک و  ضقن  دننام  دنک ، هفاضا  ناشدوخ ) فرط  زا   ) ار تسا  هدشن  نییعت  ماما  ناونع  هب  لاعتم 

یلک روط  هب  دنتشاد و  ار  شور  نیمه  زین  دندوب ، تالغ  زا  یهورگ  هک  هضّوفم  کهورگ  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
زا دندرک و  یم  دروخرب  اه  نآ  اب  تیعطاق  لامک  اب  دندمآ و  یمن  هاتوک  اه  نآ  ربارب  رد  دـندرک و  یمن  تاشامم  یکهورگ  چـیه  اب 

(1) .دندرک یم  يرود  اه  نآ 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  نوماریپ  یهاتوک  حرش 

هرقب هروس  زا  یـشخب  ریـسفت  هحتاف و  هروس  ریـسفت  هدـنام ، اج  هب  هک  هچنآ  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هب  بوسنم  ریـسفت  زا 
هک نیا  رطاخ  هب  دراد ؛ دوجو  رظن  فالتخا  ناسانـش  لاجر  املع و  نیب  هن ، ای  تسا  ناشیا  زا  ریـسفت  نیا  اـیآ  هک  دروم  نیا  رد  تسا ،

هدرک لقن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  ناشناردـپ  زا  اه  نآ  رفن و  ود  زا  ار  نآ  يدابآرتسا  مساق  نب  دـمحم  ماـن  هب  یـصخش 
دننام املع  زا  یـضعب  یلو  ...ریـسفت ؛ نیا  رد  كوکـشم  ثیداحا  زا  یـضعب  دوجو  رطاخ  هب  دنا و  هدومن  فیعـضت  ار  وا  یـضعب  دـنا ،

رد املع  زا  یضعب  هک  ار  یهوجو  دنناد و  یم  ربتعم  ار  ریسفت  نیا  كردتـسم  باتک  بحاص  يرون ، نیـسح  ازریم  جاح  گرزب  ملاع 
رابتعا تابثا  رد  دنک و  یم  ّدر  ار  دنا  هدرک  رکذ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  ریسفت  نیا  تبسن  فیعضت 

ص:151

ص 78. مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگدنز  رب  یهاگن  يدراهتشا ، يدمحم  . 123 - 1

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  رد  www.Ghaemiyeh.comيریس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 161 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/655/AKS BARNAMEH/#content_note_151_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دنک یم  يراشفاپ  نآ  ندوب ) ربتعم  )

راحب رد  یـسلجم  همّالع  هیقفلا ، هرـضحیال  نَم  رد  قودـص  خیـش  دـننام  گرزب  ياملع  زا  يرایـسب  : » هک تسا  نیا  وا  لیالد  زا  یکی 
، بقانم رد  بوشآرهـش  نبا  جـئارخلا ، رد  يدـنوار  بطق  جاجتحا ، رد  یـسربط  هعیّـشلا ، لئاسو  باتک  رد  یلماع  ّرح  خیـش  راونـالا ،

.دنا هداد  رارق  دوخ  رداصم  ءزج  ار  نآ  ...و  دیرملا  هینم  رد  یناث  دیهش 

نـسح ماما  هب  بوسنم  ریـسفت  هدرک و  دـییأت  ار  يرون  نیـسح  ازریم  جاح  شداتـسا  هیرظن  ینارهت ، گرزب  اـقآ  جاـح  همّـالع  موحرم 
ياراد هک  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ریسفت  یکی  هدوب ، ریسفت  ود  دیوگ : یم  هک  توافت  نیا  اب  دناد ، یم  ربتعم  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع 

ود نیا  تسا ، مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  يرگید  هدرک و  لقن  ار  نآ  یقرب  دلاخ  نب  نسح  تسا و  دلج   120
روط هب   ) دنتسه ریسفت  ود  هکلب  هدرک ) نامگ  يرون  نیـسح  ازریم  جاح  گرزب  ثّدحم  هک  هنوگ  نامه   ) دنتـسین ریـسفت  کی  ریـسفت 

(1) .دنشاب یم  ربتعم  ود  ره  و  هناگادج )

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تافیلأت 

فیلأت ار  دـیاقع  یمالـسا و  فراعم  تایاور ، ریـسفت ، زا  ییاه  هعومجم  یملع ، ياهراک  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
رد رایـسب  تایاور  هوالع  هب  داتـسرف ، یم  صاخـشا  يارب  هک  دوب  ینالوط  ياه  همان  تروص  هب  اـه  هعومجم  نیا  زا  یـضعب  دـندومن ،

یمالسا مولع  ریاس  هقف و  باوبا 
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.تسا هدش  لقن  ناشیا  زا  فلتخم  دارفا  طسوت 

: تسا هدومن  رکذ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تافیلأت  ناونع  تحت  ار  هعومجم  جنپ  نیما  نسحم  دیس  همّالع 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  فورعم ، ریسفت  فلا :

لوقعلا فُحت  باتک  رد  روکذم  يروباشین ، لیعامسا  نب  قاحسا  هب  ترضح  نآ  همان  ب :

لوقعلا فحت  رد  روکذم  راصق ، ظعاوم  ج :

مارح لالح و  ماکحا  رثکا  رب  لمتشم  هبقنملا ، هلاسر  د :

(1) لاجرلا تابتاکم  ه :

يارب هنیزه  فرصم  هدیقع و  نادزد  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تیعطاق 

اه نآ  ندرب  نیب  زا 

نب سراف  مان  هب  راذگ  تعدب  يدرف  ...و  تالُغ  ناراذگ و  تعدب  اب  ناشیا  یگنهرف  تازرابم  رد  مالـسلا و  هیلع  يداه  ماما  نامز  رد 
تفر مه  دینجوبا  دومن ، وا  یبالقنا  مادعا  رومأم  ار  دینجوبا  مان  هب  شناتسود  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  هدوب  ینیوزق  متاح 

.دش دازآ  وا  دشن ، هماقا  وا  ندوب  لتاق  رب  يا  هناشن  لیلد و  نوچ  یلو  دش ؛ ریگتسد  دینجوبا  اّما )  ) .تشُک روطاس  اب  ار  وا  و 

ناشیا و تداهـش  زا  سپ  دیدرگ ، یم  تخادرپ  وا  هب  دش و  نییعت  يا  هنایهام  قوقح  دینجوبا  يارب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  نامز  رد 
دینجوبا هنایهام  قوقح  تخادرپ  ات  دنداد  روتسد  ناشیا  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نامز  رد 
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نیا تخادرپ  دیزادرپب و  ار  دینجوبا  هنایهام  قوقح  هک  دنتـشون  يا  همان  ناشدوخ  هدـنیامن  يارب  هراب  نبا  رد  یّتح  دـنک و  ادـیپ  همادا 
.تشاد همادا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  رمع  رخآ  ات  قوقح 

شالت راذـگ  تعدـب  تعدـب و  يدوبان  يارب  هک  یناسک  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  دـهد  یم  ناشن  یخیراـت  زارف  نیا 
دوجو ناناملـسم  نیب  رد  يراذـگ  تعدـب  ات  تسا  هداد  ماجنا  يّدـج  تیامح  نانآ  زا  هتـشاد و  صاخ  تمحرم  تیانع و  دـنا ، هدرک 

(1) .دشاب هتشادن 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تواخس 

: تفگ هک  مالـسلا  مهیلعرفعج  نب  یـسوم  نب  میهاربا  نب  یلع  نب  دـمحم  زا  وا  يدرک و  نبا  زا  هدرک  تیاور  هللا  همحر  ینیلک  خـیش 
هیلع يرکـسع  نسح  ماما  ینعی   ) درم نیا  دزن  هب  ایب  مرـسپ  تفگ : نم  هب  مردپ  دش ، تخـس  گنت و  ام  رب  یگدـنز  جرخ  شاعم و  رما 

؟ یسانش یم  ار  وا  امش  ایآ  متفگ : نم  تسا ، هدنشخب  يدرم  تواخس و  تفص  ياراد  بانج  نآ  هک  هدش  لقن  اریز  میورب ؛ مالسلا )

تمدـخ هب  ندیـسر  يارب  ام  سپ  ما ، هدـیدن  ار  ناشیا  زگره  اّما  ما ؛ هدینـش  ییاهزیچ  ناشیا  زا  مسانـش و  یم  ار  وا  نم  تفگ : مردـپ 
ات دـهدب ، اـم  هب  مهرد  دـصناپ  ناـشیا  شاـک  يا  میراد ، لوپ  هب  جاـیتحا  اـم  تفگ : نم  هب  هار  نیب  رد  مردـپ  .میدرک  تکرح  ناـشیا 

رانید دـص  مینک و  هنیزه  دوخ  نید  ضرق و  تخادرپ  يارب  ار  نآ  مهرد  تسیود  مینک و  هماـج  ساـبل و  جرخ  ار  نآ  مهرد  تسیود 
فرصم دوخ  یگدنز  یجرخ  هقفن و  رد  ار  نآ 
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ار نآ  مهرد  دص  ات  دننک  تمحرم  مهرد  دصیـس  مه  نم  هب  ناشیا  شاک ، يا  متفگ : مدوخ  لد  رد  نم  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  .مینک 
ساـبل دـیرخ  يارب  ار  نآ  مهرد  دـص  مرادرب و  مدوـخ  یجرخ  هـقفن و  يارب  ار  نآ  مـهرد  دـص  مـنک و  هـنیزه  راـمح  ندـیرخ  يارب 

.مورب لبج  دالب  هب  ات  منک  فرصم 

؛ دنوش لخاد  دمحم  شرسپ  میهاربا و  نب  یلع  تفگ : دمآ و  نوریب  هناخ  زا  یمالغ  میدیـسر ، ترـضح  نآ  هناخ  برد  هب  هک  نیمه 
؟ يا هدمآ  ام  دزن  هب  يزیچ  هچ  يارب  یلع ! ای  دندومرف : مردپ  هب  ناشیا  میدرک ، مالس  ناشیا  هب  میدیـسر ، ترـضح  نآ  تمدخ  یتقو 

ترـضح نآ  تمدخ  زا  هک  یماگنه  مشک ، یم  تلاجخ  منک ، یم  تاقالم  ار  امـش  لاح  نیا  اب  هکنیا  زا  نم ! ياقآ  يا  تفگ : مردـپ 
هیهت يارب  نآ  مهرد  تسیود  تسا ، مهرد  دـصناپ  نیا  تفگ : داد و  مردـپ  هب  لوپ  هسیک  کـی  دـمآ و  ناـشیا  مـالغ  میدـمآ ، نوریب 

نم هب  ور  مالغ  نآ  .تسا  امـش  یگدـنز  یجرخ  هقفن و  يارب  مه  نآ  مهرد  دـص  و  یهدـب ، ضرق و  يارب  نآ  مهرد  تسیود  سابل ،
مهرد دص  رامح و  دیرخ  يارب  ار  نآ  مهرد  دـص  تسا ، مهرد  دصیـس  مه  هسیک  نیا  رد  تفگ : داد و  نم  هب  مه  هسیک  کی  درک و 

ورن و لبج  دالب  يوس  هب  هدب و  رارق  یگدنز  یجرخ  هقفن و  يارب  ار  نآ  مهرد  دص  نک و  فرـصم  هماج  سابل و  دیرخ  يارب  ار  نآ 
.نک تکرح  ءاروس  يوس  هب 

هبترم هب  يداـم  ظاـحل  زا  مدرک و  جاودزا  نز  کـی  اـب  اـج  نآ  رد  متفر و  ءاروس  هب  نم  دوب ، هدرک  شرافـس  ناـشیا  هک  روط  ناـمه 
هب لئاق  زونه  وا  اما  دیوگ : یم  يدرک  نبا  .تسا  رانید  رازه  زورما ، نم  لخد  هک  مدیسر  ییالاب 
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رت حـضاو  رت و  نشور  نیا  زا  يرما  وت  اـیآ  یتسه ، فقو  رب  مه  زونه  نشور  تمـالع  نیا  اـب  اـیآ   ] وت رب  ياو  متفگ : وا  هب  دوب ، فقو 
فقو بهذـم  هب  لاح ، هب  ات  ام  ینعی  ؛(1)  ِهیَلَع اْنیَرَج  ْدَـق  ٌرمَأ  اذـه  : » تفگ يدرک  نبا  باوج  رد  وا  يوش ]؟ تیادـه  ات  یهاوخ ، یم 

.مینام یم  یقاب  فقو  بهذم  لاح و  نامه  هب  مه  الاح  میا و  هدوب 
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یغیلبت ياه  همان 

یغیلبت ياه  همان  مهن  لصف 

یغیلبت ياه  همان 

هراشا
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هللا همحر  یمق  هیوباب  نبا  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  همان 

هک دنتشون  دشاب  یم  مق  رد  شدقرم  هک   (1) هیوباب نب  نیسح  نب  یلع  راوگرزب ، خیش  يارب  يا  همان  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
: تسا حرش  نیا  هب  همان  نآ  همجرت 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

، تسا ناتسرپاتکی  يارب  تشهب  و  دشاب ، یم  ناراکزیهرپ  يارب  کین  تبقاع  و  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  ِصوصخم  ساپـس  دمح و  »
نیرترب هـک  تــسین  اــتکی  يادــخ  زج  يدوــبعم  و  تــسین ، نارگمتــس  رب  زج  یناودــع  دــشاب و  یم  نارکنم  يارب  خزود  شتآ  و 

.مالسلا مهیلعوا  كاپ  ترتع  دمحم و  شقلخ  نیرتهب  رب  دورد  و  تساهراگدیرفآ ،

يدونشخ دروم  هچنآ  هب  ار  وت  ادخ  یّمق ! نیـسح  نب  یلع  نسحلاوبا ، نم ، هیقف  دمتعم و  خیـش و  يا  ار  وت  منک  یم  شرافـس  دعب : اّما 
وت لسن  رد  يا  هتسیاش  نادنزرف  شتمحر  وترپ  رد  درادب و  قفوم  تسوا ،

ص:158

اوشیپ و دوخ  رصع  رد  تسا ، هللا  همحر  قودص  خیش  راوگرزب  ردپ  یّمق » هیوباب  نبا   » هب فورعم  هیوباب ، نب  نیسح  نب  یلع  . 128 - 1
نـسح ماما  قوف ، همان }  } عیقوت رد  هک  تسا  یفاک  ردـق  نیمه  ناشیا  ماقم  رد  و  دوب ، ير  مق و  مدرم  دامتعا  دروم  تیـصخش  هیقف و 

، هیوباب نبا  : » دسیون یم  میدن  نبا  .تسا  هدرک  دای  نم » هیقف  و  نم ، دامتعا  دروم  نم ، خیش   » ناونع اب  ار  ناشیا  مالسلا  هیلع  يرکـسع 
نامز ماما  مراهچ  صاخ  بیان   ) يرمـس دـمحم  نب  یلع  تفر و  ایند  زا  مق  رد  ق.ه ، لاس 329  هب  يو  دومن .» فیلأت  باـتک ، تسیود 

رایـسب ماـقم  ياراد  گرزب ، درم  نیا  داد ، ربـخ  دـندوب ، هدرک  توـف  هک  هـظحل  ناـمه  رد  ار  ناـشیا  توـف  دادـغب ، رد  مالـسلا ) هـیلع 
ترایز هب  نینمؤم  تسا و  لّلجم  هاگراب  ياراد  پچ و  هیحان  نادرمراهچ ، ناـبایخ  لّوا  کـیدزن  مق  رد  شربق  دـشاب ، یم  يدـنمجرا 

ص 496. یمق ، سابع  خیش  موصعم ، هدراهچ  یناگدنز  رب  یهاگن   ) هّیهبلا راونا  .دنور  یم  ناشیا  ربق 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  رد  www.Ghaemiyeh.comيریس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 168 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/655/AKS BARNAMEH/#content_note_158_1
http://www.ghaemiyeh.com


تاکز هک  یـسک  زامن  اریز  تاکز ؛ نداد  زامن و  نتـشاد  اپرب  يراـکزیهرپ و  یهلا و  ياوقت  هب  ار ) وت  منک  یم  شرافـس   ) .دـهد رارق 
.دوش یمن  لوبق  دهد ، یمن 

ناردارب اب  يراکمه  راثیا و  محر ، هلـص  بضغ ، ماگنه  مشخ  ندرب  ورف  نارگید ، ياه  شزغل  ندیـشخب  هب  منک  یم  شرافـس  ار  وت  و 
یـسانش و نید  ینادان ، لهج و  ماگنه  يدـنمدرخ  لّقعت و  یناسآ ، یتخـس و  ماگنه  رد  اه  نآ  ياـهزاین  نیمأـت  رد  شـشوک  ینید و 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  اـه و  یتـشز  همه  زا  يرود  یقـالخا و  شوخ  نآ ، اـب  يوـنعم  دـنویپ  نآرق و  يریگارف  روـما ، رد  يراوتـسا 

ْلَعْفَی ْنَمَو  ِساّنلا ، َْنَیب  ٍحالْـصِإ  ْوَأ  ٍفوُْرعَم  ْوَأ  ٍهَقَدَِـصب  َرَمَأ  ْنَم  ّالِإ  ْمُهاوَْجن  ْنِم  ٍرِیثَک  ِیف  َْریَخ  ـال  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ  رکنم ،
، تسین يدوس  ریخ و  اه  نآ  هنامرحم ) تاسلج  و   ) یشوگرد زا  يرایسب  زا  »(1) ؛ ًامیِظَع ًارْجَأ  ِهِیتُْؤن  َفْوَسَف  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءآِغْتبا  َِکلذ 

يدونـشخ يارب  سک  ره  و  دـنک ، مدرم  نایم  رد  حالـصا  ای  کین ، راـک  اـی  نارگید ، کـمک  هب  رما  هلیـسو ) نیا  هب   ) هک یـسک  رگم 
.داد میهاوخ  وا  هب  یگرزب  شاداپ  دنک ، نینچ  راگدرورپ 

زامن داب  وت  رب  یلع ! يا  درک : تیـصو  نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اـنامه  بش ، زاـمن  هب  داـب  وت  رب  و 
رما وت  هب  هک )  ) ار هچنآ  و  نک ، لمع  نم  شرافس  هب  .تسین  ام  زا  درمشب ، کبس  ار  بش  زامن  هک  یسک  و  بش ! زامن  داب  وت  رب  بش ،

.دننک لمع  نآ  هب  ات  نک ، رما  منایعیش  همه  هب  مدرک ،

ملسو ف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  انامه  مالسلا ،) هیلع  يدهم  ماما   ) جرف راظتنا  ربص و  هب  داب  وت  رب  و 

ص:159

هیآ 114. ءاسن ، هروس  . 129 - 1

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  رد  www.Ghaemiyeh.comيریس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 169 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/655/AKS BARNAMEH/#content_note_159_1
http://www.ghaemiyeh.com


هک نامه  ددرگ ؛ راکـشآ  نم  رـسپ  ات  دنتـسه ، هودـنا  رد  ام  نایعیـش  هراومه  .تسا و  جرف  راـظتنا  نم ، تّما  لاـمعا  نیرتهب  دـندومر :
روج ملظ و  زا  رپ  هک  نآ  زا  سپ  ار  نیمز  رسارس  وا  تسا : هداد  تراشب  نینچ  ناشیا  دروم  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

.دنک داد  لدع و  زا  رپ  هدش ،

نآ زا  نیمز  رسارس  انامه  .نک  رما  تماقتسا  ربص و  هب  ار  منایعیـش  همه  نک و  ربص  نسحلاوبا ! نم ، دامتعا  دروم  يا  و  نم ! خیـش  يا 
.تسا ناراکزیهرپ  يارب  کین )  ) ماجنارس دنک و  یم  راذگاو  دنادب ) هتسیاش  و   ) دهاوخب سکره  هب  ار  نآ  و  تسادخ ،

کین و يالوم  تسا ، یکین  ِنابهگن  یفاک و  ام  يارب  ادـخ  و  اه ، نآ  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و  و  اـم ، نایعیـش  همه  وت و  رب  مالـس  و 
(1) .دشاب یم  وکین  روای 

هوآ مق و  مدرم  هب  همان 

نآ مدرم  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رـصع  رد  دشاب ، یم  هواس  یکیدزن  رد  يرهـش  دنیوگ ، یم  هوآ »  » نآ هب  هزورما  هک  هبآ 
ناوت یم  هک   ) يا همان  نمض  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  .دوب  اهنآ  دمآ  تفر و  نایعیـش و  زکرم  زین  مق  دندوب ، هعیـش  ًابلاغ 

نداتـسرف اب  شتایانع  فطل و  دوجو و  اب  لاـعتم  دـنوادخ  دنتـشون : نینچ  هوآ  مق و  مدرم  هب  دـیمان ) رکـشت  شابرادـیب و  هماـن  ار  نآ 
اب داد و  قیفوت  شنید  نتفریذپ  هب  ار  امش  داهن و  تنم  مدرم  رب  هدنهدرادشه ، شخب و  هدژم  ناونع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

تشاد یمارگ  شتیاده 

ص:160

ص 498. هّیهبلا ، راونا  همجرت  مالسلا ، مهیلع  موصعم  یناگدنز 14  رب  یهاگن  هللا ، همحر  یمق  سابع  خیش  . 130 - 1

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  رد  www.Ghaemiyeh.comيریس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 170 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/655/AKS BARNAMEH/#content_note_160_1
http://www.ghaemiyeh.com


شتعاطا نیمزرـس  رد  امـش  ناگدنیآ  ناگتـشذگ و  بولق  رد  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  كاپ  نادـناخ  یتسود  تبحم و  و 
فـص هب  دنتفر و  دندوب ، تقادص  دـشر و  تیادـه و  هار  رد  هک  یلاح  رد  .دـنتفر ) ایند  زا  و   ) دـندرک چوک  ایند  زا  هک  اهنآ  تشاک ،

.دندش لیان  دوخ  هداتسرف  شیپ  زا  لامعا  شاداپ  هب  دندیچ و  ار  دوخ  کین  رادرک  ياه  هویم  دنتسویپ و  ناراگتسر 

ام و نیب  تبارق  دـنویپ  تسا و  مارآ  امـش  كاپ  کین و  راکفا  هب  ام  ناور  تسا و  مکحم  راوتـسا و  ام  تین  هدارا و  هراومه  مدرم ! يا 
امـش ناریپ  ام و  ناناوج  هدهعرب  هک  تسا  ینامیپ  .دوب  امـش  ام و  ناگتـشذگ  ياه  شرافـس  زا  يدـنویپ  نینچ  هک  تسا ، ناوترپ  امش 

گـنتاگنت و طاـبترا  نیا  لاـعتم )  ) دـنوادخ هک  ارچ  میتـسه ، مکحم  یگتـسویپ  مـه  هـب  دـحاو و  داـقتعا  اـب  هراوـمه  تـسا و  رارقرب 
رب ادخ  مالس  مالسلا ) هیلع  مظاک  ماما  ای  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  هب  هراشا   ) ِملاع هکنانچ  تسا ، هدومن  رارقرب  ام  نیب  ار  ینتـسسگان 

(1) .تسا نموم  ردام  ردپ و  ردارب  نموم  ِهِیبَأَو ؛ ِهِّمُِأل  ِنِمْؤُملا  ُخَأ  ُنِمْؤُملَا  دیامرف : یم  وا 

نایعیش هب  نادنز  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  همان 

هتـشون یـساّبع  دمتعم  نادنز  رد  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ّطخ  تسا : هتفگ  يدومحم »  » مان هب  نایعیـش  زا  یکی 
َهِرَک َْولَو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللاَو  ْمِهِهاْوفَأـِب  ِهَّللا  َرُون  اُوئِفُْطِیل  َنوُدـیُِری  : » دـندوب هدومرف  تبث  ار  هیآ  نیا  هماـن  نآ  رد  و  دوب ، هدـش  جراـخ  دوب و 

دنهاوخ یم  نانمشد )  ) اهنآ (2) ؛ َنوُِرفاکلا

ص:161

ص 92. مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگدنز  رب  یهاگن  يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  . 131 - 1
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.دندنسپن ار  نآ  نارفاک  هچرگا  دنک ، یم  لماک  ار  دوخ  رون  دنوادخ  یلو  دننک ؛ شوماخ  دوخ  ناهد  ندرک  فپ  اب  ار  ادخ  رون 

دـیما و نایعیـش  هب  و  دـناوخ ، یم  رفاک  ار  ناـیتوغاط  داد و  یم  هیحور  نادـنز  زا  نوریب  نایعیـش  هب  نادـنز  رد  هیآ ، نیا  رکذ  اـب  ماـما 
: اریز ددرگ ؛ یمن  شوماخ  ناهد  فپ  اب  ادخ  رون  هک  دیشخب  یم  نانیمطا 

دزورفرب دزیا  هک  ار  یغارچ 

دزوسب ششیر  دنک  فپ  سک  نآ  ره 

ص:162
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  مهد  لصف 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش 

هراشا

ص:163
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تداهش ربخ 

زا هیرگ  هلان و  يادص  دش ، اپرب  یتمایق  رهش  نآ  رد  دش ، رشتنم  اّرماس  رهش  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تداهـش  ربخ  یتقو 
فارطا هک  داتسرف  ار  يا  هّدع  دوب و  مالـسلا ) هیلع  نامز  ماما   ) ناشیا راوگرزب  دنزرف  يوجتـسج  صّحفت و  رد  هفیلخ  .دش  دنلب  مدرم 

ار ناشیا  دنزرف  دنناوتب  دیاش  ات  دندرگب ؛ ار  هناخ  ياه  قاتا  اه و  هرجح  همه  دننک و  ینابهگن  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هناخ 
هلماح ادابم  هک  دننک  وجتـسج  صّحفت و  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نازینک  ات  داتـسرف  ار  هلباق  نانز  هفیلخ  .دننک  ریگتـسد 

صخـشم هیـضق  بذک  ای  قدـص  ات  درپس  ریرحن  هب  ار  وا  هفیلخ  داد ، لمح  لامتحا  نازینک ، زا  یکی  رد  هلباق )  ) نانز زا  یکی  دنـشاب ،
.دوش

ماما رّهطم  ندب  عییشت  رد  همه ، همه و  گرزب ، کچوک و  دندش و  علطم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  زا  رازاب  لها  همه 
زامن مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رّهطم  ندـب  رب  ات  داتـسرف  یـسیعوبا  ماـن  هب  ار  یـصخش  هفیلخ  .دـندرک  تکرـش  مالـسلا  هیلع 

نایولع و هفیلخ ، هب  تمهت  عفر  يارب  تشادرب و  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  كرابم  يور  زا  ار  نفک  دمآ و  یـسیعوبا  دناوخب ،
ماما هک  دننیبب  کیدزن  زا  دنیایب و  اه  نآ  همه  ات  دز  ادص  ار  فارـشا  ریاس  املع و  تاضق و  ناگدنـسیون و  ارزو و  ارما و  نایمـشاه و 

اّبطا و ناشیا ، یـضیرم  تّدـم  رد  تسا و  هدـیناسرن  وا  هب  یبیـسآ  یـسک  هتفر و  اـیند  زا  یعیبط  روط  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 
رضاح لداع  دارفا  تاضق و 
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(1) .دندوب علّطم  ناشیا  لاوحا  زا  دندوب و 

رد هفیلخ  .دندرک  نفد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ناشردپ  رّهطم  ندب  رانک  ار  ناشیا  سپس  دناوخ و  زامن  داتسیا و  ولج  یسیعوبا  سپس 
زا یلو  دندرک ؛ تبظاوم  لاس  ود  ات  ار  زینک  نآ  دنک و  ادیپ  تسناوتن  ار  مالسلا ) هیلع  نامز  ماما   ) وا اما  دوب ؛ ناشیا  دنزرف  يوجتـسج 

باّذـک و  ) رفعج شردارب  ناشراوگرزب و  ردام  نیب  ار  ناشیا  ثاریم  تنـس ، لـها  بهذـم  قبط  سپـس  دـشن ، يربخ  وا  ندوب  هلماـح 
.دندرک میسقت  وگغورد )

لاسره لباقم  رد  نم  یهدـب و  نم  هب  ار  مردارب  تماما  بصنم  اـت  مهاوخ  یم  امـش  زا  تفگ : تفر و  ناـقاخ  نب  هَّللادـیبع  دزن  رفعج 
! قمحا يا  تفگ : وگغورد ) باّذـک و   ) رفعج هب  دـش و  نیگمـشخ  ناقاخ  نب  هَّللادـیبع  اما  مهد ؛ یم  وت  هب  الط  راـنید  رازه  تسیود 

نیا هکلب  ( ؛ مریگب راـنید  لوپ و  وت  زا  نآ  لـباقم  رد  مهدـب و  وـت  هب  ار  نآ  هک  تسین  یبـصنم  وـت  ردارب  تماـما )  ) هاـگیاج بصنم و 
زا مدرم  ات  دنـشُک ، یم  ار  مدرم  دنـشک و  یم  ریـشمش  افلخ  هک  تساه  لاس  دنک .) یم  صخـشم  لاعتم  دـنوادخ  ار  تماما  بصنم و 

.دنا هتسناوتن  زونه  دندرگرب ، وت  ردارب  ردپ و  تماما  هب  داقتعا 

همه يراد ، ار  تماما  هبترم  نایعیش  دزن  رد  وت  رگا  باّذک )! رفعج  يا  )
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راب ود  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رّهطم  ندب  رب  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  مه  لامتحا  نیا  دیاش  .دنا  هدناوخ  زامن  ناشردپ  رّهطم 
.یسیعوبا ینعی  هفیلخ ؛ هدنیامن  طسوت  راب  کی  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  ینعی  ناشیا  دنزرف  طسوت  راب  کی  هدش : هدناوخ  زامن 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  رد  www.Ghaemiyeh.comيریس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 175 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/655/AKS BARNAMEH/#content_note_165_1
http://www.ghaemiyeh.com


سک چیه  يرادن ، يا  هبترم  نایعیـش  دزن  وت  رگا  .يرادن  هفیلخ  ای  نم  يوس  زا  دییأت  هب  يزاین  وت  دمآ و  دـنهاوخ  وت  يوس  هب  نایعیش 
( وگغورد باّذک و   ) رفعج ات  داد  روتـسد  ناقاخ  نب  هَّللادیبع  .دروآ  تسد  هب  وت  يارب  ار  هبترم  نیا  دـناوت  یمن  مه  نم  هفیلخ و  یتح 

(1) .دنهدن هار  شسلجم  هب  ار  وا  زگره  رگید  دننک و  نوریب  وا  سلجم  زا  ار 

عیبر تشه  هعمج  زور  رد  رهز  هلیسو  هب  ار  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یـسابع ) هفیلخ   ) دمتعم دنا : هتفگ  نارگید  هیوباب و  نبا 
مهیلع تیب  لها  راوگرزب و  نآ  نیتسار  ناوریپ  زا  ار  ام  هَّللا ) ءاـش  نا   ) لاـعتم دـنوادخ   (2) .دیناسر تداهش  هب  ق.ه  لاس 260  لوالا 

.دهد رارق  مالسلا 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  دروم  رد  رگید  دهاوش 

دهاوش یلو  دنا ؛ هدرک  دیدرت  نمـشد  رهز  رثا  رب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ندش  هتـشک  تداهـش و  دروم  رد  یـضعب  هچرگ 
: ًالثم تسا ، ناشیا  تداهش  رگنایب  يددعتم 

.دنام ماکان  وا  نیعتسم ، سردوز  گرم  اب  هک  ناشیا ، لتق  رب  یسابع ) هفیلخ  نیمهدزاود   ) نیعتسم ررکم  میمصت  فلا )

دیهش هب  قفوم  مه  وا  زتعم ، ندش  هتشک  اب  مالسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  لتق  رب  یـسابع ) هفیلخ  نیمهدزیـس   ) زتعم میمـصت  ب )
.دشن ناشیا  ندرک 

نیمهدراهچ  ) یسابع يدتهم  ررکم  هئطوت  میمصت و  ج )
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هیلع يرکسع  نسح  ماما  تسا : هدش  تیاور  هک  نانچ  يدتهم ؛ هئطوت  ندش  یثنخ  مالسلا و  هیلع  ترضح  نآ  لتق  رب  یسابع ) هفیلخ 
هب ار  لاعتم )  ) دنوادخ ماقم  هک  تساوخ  یم  بشما  يدتهم )  ) رگنایغط نیا  دندومرف : يرفعج  مشاهوبا  هب  يدتهم ، نادنز  رد  مالـسلا 
هک دیسر  ربخ  بش ، نآ  يادرف )  ) حبص داد ، يرگید  هب  وا  زا  ار  تفالخ  درک و  عطق  ار  شرمع  لاعتم  دنوادخ  یلو ) ( ؛ دریگب هچیزاب 

.دنا هتشک  ار  وا  دنا و  هدرک  هلمح  يدتهم )  ) وا هب  كرت ، ياهورین 

دندرک سبح  ریرحن  نادنز  رد  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یسابع ،) هفیلخ  نیمهدزناپ   ) یـسابع دمتعم  تفالخ  رـصع  رد  د )
دیهـش ار  ناشیا  دـنردب و  ار  ناشیا  ناگدـنرد  ات  دـنربب ، ناگدـنرد  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ات  داد  روتـسد  هفیلخ ) هزاجا  اب   ) ریرحن و 

.دندناسرن یبیسآ  ناشیا  هب  ناگدنرد  اما  دننک ؛

هک یماگنه  اما ) ( ؛ تفرگ ناشیا  لتق  رب  میمصت  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  لسن  عطق  يارب  رگید ، دراوم  رد  یـسابع  دمتعم  ه )
لسن ات  دنشک  یم  ارم  هک  دنرادنپ  یم  نارگمتـس  دندومرف : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دندش ، دلوتم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما 

هک يا  هدش  وزرآ   ) لَّمؤم بقل  هب  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هاگ  نآ  دنا ؟ هدید  هنوگچ  ار  ادخ  تردق  اهنآ ) ، ) دـننک عطق  ارم 
.دندیمان دنتسه ) وا  دنموزرآ  نارگید 

ماما هس  نیا  دـندش ، یم  هدـناوخ  اضرلا » نبا   » ناونع هب  کیره  مالـسلا ، مهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  يداـه و  ماـما  داوج و  ماـما  و )
نیا .دوبن  رتشیب  لاس  ماما 94  هس  نیا  رمع  عمج  دنتفر و  ایند  زا  یناوج  نارود  رد  راوگرزب 
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هک مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ات  دوب ، هداتفا  راک  هب  تماما  هتـشر  عطق  يارب  نایتوغاط  زومرم  ياه  تسد  هک  دهد  یم  ناشن  بلطم 
.دیاین ایند  هب  تسا ، نایتوغاط  هدننک  نوگژاو 

باوج و رد  تسا  مالسلا  هیلعاضر  ماما  شیامرف  دنا ، هدیسر  تداهش  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  يرگید  دهاوش  زا  ز )
مالسلا هیلعاضر  ماما  .تسا  هدش  هبتشم  يرگید  هب  هکلب  هدشن ؛ هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  هدش  هتفگ  هک  يا  ههبـش  ّدر 

(1)؛ ٌلُوتْقَم ّالِإ  اّنِم  امَو  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلاَو  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  ِْنیَسُحلا  َنِم  ًاْریَخ  َناک  ْنَم  َِلُتق  مالسلا و  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َِلُتق  ْدَق  ِهَّللاَو  : » دندومرف
نسح ماما  یلع و  نینموملاریما  دننام  دش ، هتشک  مه )  ) دوب وا  زا  رتهب  هک  یسک  دش و  هتشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  ادخ  هب  دنگوس 

.دوش یم  هتشک  هک  نیا  رگم  تسین ، ام  زا  کی  چیه  مالسلا و  امهیلع  یلع  نب 
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  باحصا  زا  رفن  دنچ  رکذ 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  باحصا  زا  رفن  دنچ  رکذ  مهدزای  لصف 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  باحصا  زا  رفن  دنچ  رکذ 

هراشا
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يرعشا قاحسا  نب  دمحا  لاح  حرش 

تسا و مق  لها  ءاّلجا  زا  ردـقلا و  عیفر  هقث  يرعـشا ، صوحا  کلام  نب  دعـس  نب  هَّللادـبع  نب  قاحـسا  نب  دـمحا  یلعوبا  لـجا  خـیش 
مدآ نب  اّیرکز  هَّللادبع ، نب  یسیع  هَّللادبع ، نب  نارمع  دننام   ) دنرابک نیثّدحم  زا  مالسلا و  مهیلع  همئا  نارای  باحصا و  زا  وا  هداوناخ 

(. سیردا نب  اّیرکز  و 

هیلع يرکـسع  نسح  ماما  باحـصا  ّصاوخ  زا  ناشیا  هدرک و  تیاور  مالـسلا  امهیلع  يداه  ماـما  داوج و  ماـما  زا  قاحـسا  نب  دـمحا 
نیحودمم ءارفس   ُ زا ناشیا  تسا ، هدش  لئان  مه  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  تاقالم  فرـش  هب  ناشیا  تسا و  هدوب  مالـسلا 

.دش رداص  ناشیا  حدم  رد  فیرش  عیقوت  هک  تسا  هدش ) فیصوت  حدم و  ياهریفس  زا  )

رد قاحـسا  نب  دمحا  هک  تسا  روکذم  نآ  رخآ  رد  هک  هدرک  لقن  یطوسبم  ثیدح  نیدلا  لامک  باتک  رد  هللا  همحر  قودص  خـیش 
وا هب  مهرد  هدزیـس  مالـسلا  هیلع  ترـضح  دنکب ، دوخ  نفک  ار  نآ  ات  تساوخ  يا  هچراپ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  اّرماس 

.دسر یم  ًادعب )  ) وت هب  هچراپ ) نفک و   ) یتساوخ هچنآ  نک و  جرخ  تدوخ  فراصم  رد  طقف  ار  لوپ )  ) نیا دندومرف : دنداد و 

تعجارم مالـسلا ) هیلع  يرکـسع  نسح  ماما   ) دوخ يالوم  تمدخ  زا  ام  یتقو  دـیوگ : یم  ربخ  يوار  هَّللا  دـبع  نب  دعـس  لیلج  خـیش 
بت قاحـسا  نب  دـمحا  اجنآ ) رد  ، ) میدیـسر تسا ، باهذ » لپ   » هب فورعم  نآلا  هک  ناولح  یخـسرف  هس  هب  اـت )  ) میتشگرب میدرک و 

رد میدش ، باهذ » لپ   » ناولُح دراو  یتقو  میدش ، سویأم  وا ) يدوبهب  زا  هک  يروط  هب  ، ) دش رامیب  تخس  درک و 
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هب ام  زا  سکره  .دیورب  دوخ  لزانم  هب  دیراذگب و  اهنت  بشما  ارم  دومرف : ام  هب  قاحـسا  نب  دمحا  میدرک ، تماقا  ییارـسناوراک  کی 
، مدرک زاب  ار  ممـشچ  اـت  هدـش ) بوخ  شلاـح  اـیآ  هک   ) مداـتفا قاحـسا  نب  دـمحا  رکف  هب  هک  دوب  حبـص  کـیدزن  میتفر ، دوخ  لزنم 

ِبُوبْحَملِاب َرَبَصَو  ْمُکازَع  ِْریَْخلِاب  ُهَّللا  َنَسْحَأ  دـیوگ : یم  نم  هب  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مداخ  روفاک »  » ناهگان
.ْمُکَتَّیِزَر

وا انامه  دینک ، نفد  ار  وا  دیورب و  امـش  الاح  میدش ، غراف  قاحـسا ، نب  دـمحا  ینعی  امـش ؛ بحاص  نفک  لسغ و  زا  ام  تفگ : سپس 
نسح ماما  مداخ  روفاک ،  ) وا سپس  تسا ، مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دزن  رد  لاعتم )  ) دنوادخ هب  برق  رطاخ  هب  امش  نیرتزیزع 

.دش یفخم  ام  مشچ  زا  مالسلا ) هیلع  يرکسع 

يردق نارگ  میظع و  درم  قاحـسا  نب  دمحا  و   ) تسا باهذ ) لپ   ) ناولح رد  اتـسور  نآ  هناخدور  یکیدزن  رد  قاحـسا  نب  دمحا  ربق 
(1) .دوب مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  لیکو  مق  یحاون  رد  اهلاس  وا  دندرک و  انب  ناشیا  رما  هب  ار  مق  فورعم  دجسم  و  دوب )

رهطم نب  دمحم  نب  دمحا  لاح  حرش 

.تسا و هدرک  ریبعت  مالـسلا  هیلعدمحم  یبا  بحاص  هب  ناشیا  زا  هدرک و  حدم  رهطم  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  هللا  همحر  قودص  خـیش 
دمحا ینعی : دراد ؛ يرتالاب  يانعم  هکلب  تسین ؛ دندوب ، مالسلا  هیلع  ماما  باحصا  زا  ناشیا  هک  نیا  ینعم  هب  طقف  بحاص »  » زا روظنم 

رد یگدیسر  لوؤسم  رهطم  نب  دمحم  نب 
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(1) .تسا تلادع  زا  رتالاب  قوف و  هک  يا  هبترم  زا  تسا  فشاک  نیا  دندوب و  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ياهراک 

تخبون لیعامسا  لاح  حرش 

رد و  دوب ، هیتخبون  هفیاط  گرزب  دادـغب و  هیماما  نیملکتم  خیـش  تخبون ، نب  لهـس  یبا  نب  قاحـسا  نب  یلع  نب  لیعامـسا  لهـسوبا ،
هتـشون هدرک و  فینـصت  ار  يدایز  ياه  باتک  دوب و  ءارزو  يارجم  يراج  تشاد و  ایند  نید و  رد  یگرزب  تلالج و  شدوخ ، نامز 

(2) .مالسلا مهیلعراهطا  همئا  خیراوت  رد  راونا  باتک  دننام  تسا ،
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زیمآ تمکح  تاملک 

زیمآ تمکح  تاملک  مهدزاود  لصف 

زیمآ تمکح  تاملک 

هراشا

ص:173
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هراشا

اب  ) .دـنوشن ریلد  وت  رب  ات  نکن  یخوش  دورن و  تمارتحا  اـت  نکن  لادـج  ؛(1)  َْکیَلَع يرَتُْجیَف  ْحِزاُمت  الَو  َكُؤاَهب  َبَهْذَـیَف  ِراُمت  ال  . » 1
.دنک یم  ادیپ  تأرج  وت  هیلع  لباقم  فرط  ندرک ، یخوش  اب  دور و  یم  نیب  زا  شمارتحا  ناسنا و  نسح  یبوخ و  ندرک ، لادج 

سلجم نییاپ  رد  نتـسشن  هب  هک  سکره  َموُقَی ؛ یّتَح  ِْهیَلَع  َنوُّلَُـصی  ُُهتَِکئآلَمَو  ُهَّللا  ِلَزَی  َْمل  ِسِلْجَملا ، َنِم  ِفَرَّشلا  ِنوُِدب  َیِـضَر  ْنَم  . » 2
(2) .دوش دنلب  شیاج  زا  هک  یماگنه  ات  دنتسرف  یم  تمحر  وا  رب  اه  هتشرف  ادخ و  هتسویپ  دوش ،) یضار   ) دوش دونشخ 

ِمظعا مسا  هب  میحرلا  نـمحرلا  هَّللا  مـسب  (3) ؛ اهِـضاِیب یلِإ  ِْنیَعلا  ِداوِـس  ْنِم  ِمَظْعَـألا  ِهَّللا  ِمْسا  َیلِإ  ُبَْرقَأ  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْـسب  . » 3
.تسا نآ  يدیفس  يوس  هب  مشچ  یهایس  زا  رت  کیدزن  لاعتم )  ) دنوادخ

نـیگمغ و صخـش  دزن  رد  یلاحـشوخ  ندرک  راـهظا  تـسا  رود  هـب  بدا  زا  (4) ؛ ِنوُزْحَملا َدـْنِع  ِحَرَفلا  ُراـهْظِإ  ِبَدَـألا  َنِم  َْسَیل  . » 4
.تحاران

، یناهنپ رد  ار  دوخ  ردارب  درک ) تحیصن   ) درک هظعوم  هک  یـسک  (5) ؛ ُهَناش ْدَقَف  ًهَِینالَع  ُهَظَعَو  ْنَمَو  ُهَناز  ْدَقَف  ًاّرِـس  ُهاخَأ  َظَعَو  ْنَم  . » 5
رد  ) اراکشآ رد  ار  وا  درک  هظعوم  هک  یسک  و  درک ) گرزب  ار  وا  و   ) تسارآ ار  وا  انامه 

ص:174

،ص 516. هلآو هیلع  هللا  یلص  لوسرلا  لآ  نع  لوقعلا  فحت  یناّرح ، هبعش  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  نسح  دمحم  یبأ  . 140 - 1
.نامه . 141 - 2

ص 517. نامه ، . 142 - 3
ص 374. ج 75 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  . 143 - 4

.نامه . 144 - 5
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.تسا هدرک  عیاض  ار  وا   ) هدرک تشز  ار  وا  انامه  ...و ،) مدرم  يولج 

ّالِإ ًهَرِیبَک  ِْتقَولا  َِکلذ  ِیف  ِسِدـْقَملا  ِْتَیب  یلِإ  ُهُّجَوَّتلا  َناک  اـّمنِإ  ُهَّللا ،» يَدَـه  َنیِذَّلا  یَلَع  اـّلِإ  ًهَرِیبََکل  َْتناـک  ْنِإَو   » یلاـعَت ِِهلْوَق  ِیف  . » 6
( راک نیا   ) دنچ ره   » هیآ هرابرد  (1) ؛ ُهاوَه ِهََفلاُخم  ِیف  ُهَتَعاط  َِیلَْتبَِیل  ُءْرَملا  ُهُدیُِری  ام  ِفالِِخب  ُدَّبَعَتَی  َهَّللا  َّنَأ  َفَرَعَف  َهَّللا ، يِدـْهَی  ْنَم  یلَع 

نارگ نامز  نآ  رد  سدقملا  تیب  تمـس  هب  ندرک  يور  دیامرف : یم  دوب » نارگ  تخـس  هدرک ، ناش  تیاده  ادـخ  هک  یناسک  رب  زج 
تساوخ لیم و  فالخرب  ار  ناسنا  دنوادخ  هک  تسناد  یم  یسک  نینچ  اریز  دوب ؛ هدرک  شتیاده  دنوادخ  هک  یـسک  يارب  رگم  دوب ،

.درب یم  نامرف  ادخ  زا  دوخ  شهاوخ  لیم و  فالخرب  ایآ  هک  شدیامزایب  ات  دریگ  یم  تدابع  هب  وا 

َكَرابَت ُهَّللا  ُهُظَفْحَی  ًاْقلُخَو ، ًاْقلَخ  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  ِساّنلا  َهَبْـشَأ  يِدَْعب ، ْنِم  َفَلَْخلا  َِینارَأ  یّتَح  اْینُّدلا  َنِم  ِینْجِرُْخی  َْمل  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَحلَا  . » 7
ات دربن  ایند  زا  ارم  هک  تسا  ییادخ  نآ  زا  ساپس  (2) ؛ ًاْملُظَو ًارْوَج  ْتَِئُلم  امَک  ًاطِْسقَو  ًالْدَع  َضْرَألا  ُأَلْمَیَف  ُهُرِهُْظی  َُّمث  ِِهتَْبیَغ ، ِیف  یلاعَتَو 

، تسا ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  قالخا ، شنیرفآ و  رظن  زا  وا  داد ، ناشن  نم  هب  ارم  نیـشناج  هک  نآ 
روج و زا  ّولمم  هک  نانچ  دیامرف ؛ لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  وا  دـنک و  راکـشآ  ار  وا  سپـس  دـیامرف ، ظفح  شتبیغ  رد  ار  وا  لاعتم  يادـخ 

.دشاب هدش  متس 

ص:175

هرامش 16277. ثیدح  ص 474 ، باب 428 ، ج 10 ، همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهش ، ير  . 145 - 1
ص 118. ناولهپ ، روصنم  مجرتم ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ،} خیش   } یلع نب  دمحم  هیوباب ، نبا  . 146 - 2
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.تسا تجح  مامتا  رفاک  رب  تسا و  تکرب  نمؤم  يارب  نمؤم  (1) ؛ ِِرفاکلا یَلَع  ٌهَّجُحَو  ِنِمْؤُملا  یَلَع  ٌهَکََرب  ُنِمْؤُملَا  »

مدرم مالک  رب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  و  لاعتم )  ) دنوادخ مالک  لضف 

( يرترب و   ) لضف لاعتم )  ) دنوادخ مالک  انامه  دندومرف : هک  مدینش  يرکسع ) نسح  ماما   ) دمحموبا زا  تسا : هتفگ  يرفعج  مشاهوبا 
لـضف دننامه  دراد ، مدرم  مالک  رب  يرترب ) و   ) لضف ام  مالک  و  قلخ ، رب  لاعتم  يادـخ  يرترب ) و   ) لضف دـننامه  دراد ، قلخ  مالک  رب 

(2) .اهنآ رب  ام  يرترب ) (و 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هاگدید  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یفرعم 

اّنَع َفَرَْحنِا  ْنَمَو  یلعَألا  ِمانَّسلا  ِیف  انَعَم  َناک  انَّبَحَأ  ْنَم  اِنب ، َمَصَتِْعا  ْنَِمل  ٌهَمْصِعَو  اِنب ، َءآضَتِْسا  ْنَِمل  ٌرُونَو  اْنَیلِإ ، َأَجَْتِلا  ْنَِمل  ٌفْهَک  ُنَْحن  »
بجوم دـبلط و  وترپ  ام  زا  هک  سک  نآ  يارب  میتسه  يرون  دروآ و  هانپ  ام  هب  هک  یـسک  يارب  میتسه  یهاگ  هانپ  ام  و  (3) ؛ ِراّنلا َیلِإَف 
فرحنم ام  هار  زا  هک  ره  دوب و  دهاوخ  ام  اب  الاب ، بتارم  رد  درادب ، تسود  ار  ام  هکره  دیوجب ، هانپ  ام  زا  هک  میتسه  یسک  تینوصم 

.تفر دهاوخ  شتآ  يوس  هب  دوش ، جک ) (و 

تسا هدش  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  هک  ییاه  ملظ  تلع 

هب لیلد  ود  هب  سابع  ینب  هیما و  ینب  دندومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

ص:176

ثیدح 20. ص 519  لوسرلا ، لآ  نع  لوقعلا  فحت  یناّرحلا ، هبعش  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  نسحلا  دمحم  یبا  . 147 - 1
، یئراوز نیـسح  نب  یلع  زا  بقانم  همجرت   ) همغلا فشک  یلبرالا  حتفلا  یبا  نبا  یـسیع  نب  یلع  نسحلا ، یبا  ققحم  همالع  . 148 - 2

ص 300. یجنایم ج 3 ، میهاربا  دّیس  اقآ  حیحصت  و 
ص 575. تیب ، لها  ناسل  هب  تیب  لها  لیاضف  یمیمص ، هَّللا  بیبح  . 149 - 3
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.دنتخادرپ مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  راتشک  لتق و 

مینک و تفالخ  ياعدا  ام  هک  دندیـسرت  یم  اذل  تسین ؛ اهنآ  قح  تفالخ  هک  دنتـسناد  یم  ناشدوخ  سابع ) ینب  هیما و  ینب   ) اهنآ . 1
.دوش رقتسم  دوخ  یلصا )  ) ياج رد  تفالخ 

دوبان مالـسلا ) هیلع  يدـهم  ماما   ) ام مئاق  تسد  هب  نارگمتـس  نارابج و  تموکح  هک  دـندوب  هدـیمهف  رتاوتم  راـبخا  قیرط  زا  اـهنآ  . 2
مهیلعادخ لوسر  تیب  لها  راتشک  رد  تهج  نیا  زا  دنتسه ؛ نارگمتـس  نارابج و  زا  ناشدوخ  هک  دنتـشادن  کش  نانآ  دش و  دهاوخ 

هدـناسر لتق  هب  ار  ناشیا  ای  دـنوش و  مالـسلا  هیلع  مئاق  دـّلوت  ِعنام  راک ، نیا  اب  هکلب  ات  دندیـشوک  ناشیا  لسن  ندرک  دوباـن  مالـسلا و 
دوش مولعم  یساّبع ) يوما و  يافلخ   ) اهنآ زا  رفن  کی  رب  یتح  مالسلا ) هیلع  مئاق   ) وا هیضق  هک  دنتساوخن  لاعتم )  ) دنوادخ اما  دنشاب ؛

(1) .دنشاب هتشادن  شوخ  نارفاک  دنچره  دنادرگ ، لماک  ار  شیوخ  رون  هک  ینامز  ات 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تمدخ  رد 

تسد و اب  هتـشاد و  تسود  ار  ام  شلد  اب  هک  یـسک  (2) ؛ اهِیف ُنَْحن  ِیتَّلا  ِهَفْرُغلا  ِیف  انَعَم  َوُهَف  ِِهناِسلَو ، ِهِدَِـیب  انَمَدْـخَأَو  ِِهْبلَِقب  انَّبَحَأ  ْنَم  »
« .دوب دهاوخ  ام  هفرغ  هجرد و  رد  تشهب  رد  وا  دشاب ، ام  تمدخ  رد  شنابز 

مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  میالوم  رـضحم  هب  يا  همان  دـمآ ، دـیدپ  ممـشچ  رد  یتخـس  يرامیب  تسا : هتفگ  نسح  نب  دـمحم 
ناشیا زا  متشون و 

ص:177

مالسلا ص 577. مهیلع  تیب  لها  ناسل  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لیاضف  میمصدلا ، بیبح  . 150 - 1
ص 524. مالسلا ، هیلع  تیب  لها  لیاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا  طبنتسم ، دمحا  دیس  همالع  . 151 - 2
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هک مدیـسرپ  یم  شترـضح  زا  شاک  يا  متفگ : مدوخ  اب  مداتـسرف ، ناـشیا  يارب  ار  هماـن  یتقو  .دـنیامرفب  اـعد  نم  يارب  هک  متـساوخ 
، دـمآ میارب )  ) دوـب مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  كراـبم  ّطـخ  هب  هک  هماـن  خـساپ  یتّدـم ، زا  دـعب  .درک  یم  ناـیب  مشچ  يارب  يا  همرس 

.دوب انیبان  منامشچ  زا  یکی  هک  نوچ  دندوب ؛ هدومرف  اعد  مرامیب  مشچ  تمالس  يارب  نآ  رد  ناشیا ) )

،(3)-(2) دمثا اـب  ار   (1) ربص هک  داـب  وت  رب  منک ، ناـیب  ار  يا  همرـس  وت  يارب  هک  يدوب  هتـساوخ  دـندوب : هدومرف  موقرم  ناـشیا  سپس 
ار مشچ  هدرب و  نیب  زا  ار  مشچ  ِيراـت  همرـس ، نیا  هک  شِِکب  تمـشچ  هب  نک و  هیهت  يا  همرـس  نآ  زا  نک و  طولخم  اـیتوت  روفاـک و 

.درب یم  نیب  زا  زین  ار  نآ  تبوطر  دهد و  یم  الج 

دنوادـخ تفای و  دوبهب  ممـشچ  مدرک و  تسرد  ار  همرـس  نیا  مدرک و  لمع  میـالوم  روتـسد  قبط  نم  تسا : هتفگ  نسح  نب  دـمحم 
(4) .میوگ یم  ساپس  هشیمه  ار  لاعتم ) )

ص:178

.دراد ییوراد  فرصم  هک  دنیوگ  ار  خلت  یتخرد  هراصع  ربص : . 152 - 1
عقاو نیمز  قرـش  رد  گنـس  نیا  نداـعم  .دنـشک  یم  مشچ  هب  همرـس  ناوـنع  هب  هدرک و  مرن  ار  نآ  هک  تسا  یگنـس  دـمثا : . 153 - 2

.تسا
.نامه . 154 - 3

ثیدح 6. ص 760 ، ج 2 ، هرطقلا ، . 155 - 4
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ذخآم عبانم و 

.میرک نآرق  . 1

.هیمالسا هناخپاچ  لوسّرلا ، لآ  نع  لوقعلا  فحت  یناّرح ، هبعش  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  نسح  دمحم  یبا  . 2

.1381 هوسا ، پاچ  تیب ، لها  ناسل  هب  تیب  لها  لیاضف  یمیمص ، هَّللا  بیبح  . 3

{. 1950  } ق.ه  1369 یبتکلا ، قداص  خیشلا  مظاک  دمحم  رشان : تازجعملا ، نویع  مجنپ ) نرق   ) باّهولا دبع  نب  نیسح  . 4

زا لـقن  هب  ص 574  مق 1385  تامغن ، تاراـشتنا  مالـسلا ، ، مهیلع  موصعم  یگدنز 14  رب  رصتخم  یـشرگن  يولع ، دمحم  دیـس  . 5
.نیما نسحم  دیسلا  هعیشلا ، نایعا 

.همعنلا مامت  نیدلا و  لامک  هرس ، سدق  قودص  خیش  . 6

.نانجلا حیتافم  هرس ، سدق  یمق  سابع  خیش  . 7

.نینمؤم تاراشتنا  هداز ، نسح  قداص  قیقحت : لامآلا ، یهتنم  هرس ، سدق  یمق  سابع  خیش  . 8

، يدراهتـشا يدـمحم  مجرتم : هیهبلا ، راونا  همجرت  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  یگدنز 14  رب  یهاگن  هرـس ، سدـق  یمق  سابع  خیـش  . 9
.مق رصان  تاراشتنا 

.هّیمالسا تاراشتنا  داشرالا ، هرس ، سدقدیفم  خیش  . 10

.1382، هالص تاراشتنا  یلمآ ، هداز  نسح  همالع  راثآ  رد  مالسلا  هیلع  موصعم  هدراهچ  هریس  لیاضف و  يزیزع ، سابع  . 11

.1384 مجنپ ، پاچ  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  لیاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  هرطقلا  طبنتسم ، دمحا  دیس  همالع  . 12

ص:179

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  رد  www.Ghaemiyeh.comيریس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 194زکرم  هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


.ق.ه  1404 نانبل ، توریب ، ءافولا ، هسسؤم  يدلج ،  110 راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  . 13

، یئراوز نیـسح  نب  یلع  زا  بقاـنم  همجرت   ) همغلا فـشک  یلبرـالا ، حـتفلا  یبا  نبا  یـسیع  نب  یلع  نسحلا ، یبا  قـقحم  همـالع  . 14
.هیمالسا تاراشتنا  یجنایم ، میهاربا  دیس  اقآ  حیحصت :

ناتسمز 1380، نارهت ، هیمالـسالا ، بتکلا  راد  تاراشتنا  موصعم ،) هدراهچ  تشذگرـس   ) یحو نادناخ  یبانب ، یـشرق  ربکا  یلع  . 15
پاچ 5.

.ق.ه  1409 مق ، جع ،) ) يدهم ماما  هسسؤم  پاچ  حئارجلا ، جئارخلا و  يدنوار ، نیدلا  بطق  . 16

بقانم یناردنزام ، بوشآرهش  نب  دمحم  . 18 . 1383 رورـس ، مق ، موصعم ،) هدراهچ  خیرات   ) نویعلا ءالج  یـسلجم ، رقاب  دمحم  . 17
.ق.ه  1379 مق ، هماّلع ، تاراشتنا  هسسؤم  پاچ  هتایآ ،) یف  ُلْصَف  ، ) مالسلا مهیلع  بلاط  یبا  لآ 

.همکحلا نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  . 19

.يرکسع نسح  ماما  یگدنز  رب  یهاگن  يدراهتشا ، يدمحم  . 20

.مق یفُحُص ، تاراشتنا  ناتسمز 1373 ، لوا  پاچ  مالسلا ، مهیلع  ناماما  همانیگدنز  يرهش ، ینیمخ  نایرقاب  یضترم  . 21

.دیحوت تاراشتنا  ش.ه ، ناتسمز 1375 پاچ 4 ، قداص ، ماما  یتاقیقحت  هسسؤم  مق ، نایاوشیپ ، هریس  ییاوشیپ ، يدهم  . 22

.ش 1362 مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مهدزای ، ياوشیپ  مق ، قح  هار  رد  هسسؤم  ناگدنسیون  ياروش  زا  هدنسیون  . 23
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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