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تسرهف
5تسرهف

مالسلامهیلع نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  10یناگدنز 

باتک 10تاصخشم 

مجرتم 10همدقم 

فلؤم 11همدقم 

مالسلامهیلع نیرهاط  تیب  لها  زا  ماما ، نیمراهچ  بلاطیبا  نب  یلع  نبا  نیسحلا  نب  یلع  12نیدباعلانیز 

ترضح نآ  نفدم  رمع و  تدم  تافو و  12دلوت و 

هیفنح نب  دمحم  اب  نیدباعلانیز  ماما  13جاجتحا 

ترضح نآ  15ردام 

؟ رغصا یلع  ای  ربکا  15یلع 

ترضح نآ  15يهینک 

ترضح نآ  16بقل 

ترضح نآ  16نابرد 

ترضح نآ  16رعاش 

ترضح نآ  رصع  16نیطالس 

ماما 16دالوا 

ترضح نآ  17سابل 

ترضح نآ  18قالخا 

ماما لیاضف  21بقانم و 

21هراشا

ترضح نآ  22ملع 

ماما 24ملح 

ماما 27تعاجش 
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ماما مرک  27تواخس و 

ترضح نآ  تاقدص  28ترثک 

ادخ هار  رد  ناگدنب  ندرک  29دازآ 

ماما تغالب  30تحاصف و 

ماما ییاسراپ  30عرو و 

ردام هب  32ناسحا 

ناویح اب  ارادم  32قفر و 

ماما تمظع  32تبیه و 

ماما لاوحا  35رابخا و 

البرک يهعقاو  رد  ماما  هب  طوبرم  38رابخا 

تیب لها  نیسح و  ماما  دوخ  راوگرزب  ردپ  تداهش  رد  ترضح  نآ  39يهیرگ 

دتسرفیم نیدباعلانیز  ماما  دزن  ار  دایز  نبا  رس  40راتخم 

هرح يهعقاو  رد  ترضح  نآ  هب  طوبرم  41رابخا 

تسا هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  هفلتخم  مولع  رد  43هچنآ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  43رد 

ملع نامتک  43رد 

ربص 43يهرابرد 

تدابع 44رد 

تعانق 44يهرابرد 

هقدص 44يهرابرد 

دناهدرک تیاور  لقن  نیسحلا  نب  یلع  زا  هک  ینادنمشناد  44املع و 

ترضح نآ  راثآ  45بتک و 

ۀلماکلا 45ۀفیحص 

هیداجس يهیناث  46يهفیحص 
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هیداجس يهثلاث  46يهفیحص 

هیداجس يهعبار  47يهفیحص 

هیداجس يهسماخ  47يهفیحص 

قوقحلا 47ۀلاسر 

47هراشا

ادخ قح  48نیرتگرزب 

سفن 48قح 

نابز 48قح 

شوگ 49قح 

مشچ 49قح 

اپ 49قح 

تسد 49قح 

مکش 49قح 

یلسانت وضع  49قح 

زامن 50قح 

هزور 50قح 

هقدص 50قح 

ینابرق 51قح 

ناطلس 51قح 

ملعم 51قح 

کلام 52قح 

تیعر 52قح 

درگاش 52قح 

نز 53قح 
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مالغ كولمم و  53قح 

ردام 53قح 

ردپ 53قح 

دنزرف 54قح 

ردارب 54قح 

هتخاس دازآ  ار  وت  هک  ییالوم  54قح 

ياهتخاس دازآ  ار  وا  هک  ياهدنب  54قح 

هدرک ناسحا  وت  هب  هک  یسک  55قح 

نذؤم 55قح 

زامن ياوشیپ  ماما و  55قح 

نیشنمه بحاصم و  55قح 

هیاسمه 55قح 

تسود 56قح 

کیرش 56قح 

لام 56قح 

راکبلط 56قح 

رشاعم 56قح 

دراد ییاعدا  وت  رب  هک  یسک  57قح 

يراد يوعد  وا  رب  هک  ینمشد  57قح 

دنک تروشم  وت  اب  هک  یسک  57قح 

دنک تروشم  ار  وت  هک  یسک  57قح 

دیوج تحیصن  وت  زا  هک  یسک  58قح 

حصان 58قح 

رتگرزب 58قح 
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رتکچوک 58قح 

لئاس 58قح 

دنهاوخب يزیچ  يو  زا  هک  یسک  59قح 

ددرگ يداش  يهلیسو  هک  یسک  59قح 

هدرک يدب  هک  یسک  59قح 

ناشیکمه 59قح 

همذ لها  60قح 

رردلا رثن  باتک  زا  ترضح  نآ  يهنامیکح  نانخس  هظعوم و  تمکح و  رد  نیدباعلانیز  ماما  روثأم  60تاملک 

لوقعلا فحت  زا  لقن  ترضح  نآ  يهنامیکح  61نانخس 

نودمح نبا  يهرکذت  زا  لقن  ترضح  نآ  راصق  64تاملک 

صاوخلا ةرکذت  زا  لقن  ترضح  نآ  64تاملک 

ۀمهملا لوصف  زا  لقن  ترضح  نآ  يهنامیکح  65نانخس 

فلتخم بتک  زا  ترضح  نآ  ظعاوم  65مکح و 

نیدباعلانیز ماما  هب  بوسنم  66راعشا 

66یقرواپ
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مالسلامهیلع نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  یناگدنز 

باتک تاصخشم 

/ ترضح نآ  راصق  تاملک  یقوقح و  هلاسر  همیمض  هب  مالسلاامهیلع : نیسحلا  نبیلع  نیدباعلانیز  ماما  یناگدنز  روآدیدپ : مان  ناونع و 
تاصخشم . 1353 ریبک ، ریما  نارهت : رشن : تاصخشم  ینادجو . نیـسح  فیلات  همجرت و  1952م ،  - 1865 یلماعینیسح ، نیما  نسحم  رثا 

باتک مراهچ  دـلج  زا  مراهچ  شخب  رـضاح  باتک  تشاددای : موس ) پاچ   ) لاـیر  1400 964-00-0134-1 ؛ کباش : 119ص . يرهاظ :
: عوضوم قوقحلا  هلاسر  رگید : ناونع  سیونریز  تروص  هب  همان  باـتک  تشادداـی : . 1374 موس : پاچ  تشاددای : تسا . هعیـشلا " نایعا  "

مجرتم نیـسح ، ینادجو ، هدوزفا : هسانـش  یقالخا  ثیداحا  عوضوم : همان  تشذگرـس  . 94ق --   - 38 مراهچ ، ماما  ع ،)  ) نیـسح نب  یلع 
هلاسر . 94ق .  - 38 مراهچ ، ماما  ع ،)  ) نیسح نبیلع  هدوزفا : هسانش  هدیزگرب  هعیشلا . نایعا  . 1865  - 1952 نسحم ، نیما ، هدوزفا : هسانش 

م61-54 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/954 ییوید : يدنب  هدر  8ز91353  فلا /BP43 هرگنک : يدنب  هدر  قوقح 

مجرتم همدقم 

تسا يرایـسب  دیاوف  ياراد  یعامتجا  یبهذم و  یخیرات و  رظن  زا  یمالـسا  ناگرزب  یناگدنز  رد  تقد  یـسررب و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ینید لاجر  فارطا  رد  هعلاطم  زا  تشاد . دـهاوخ  ییازـسب  رثا  تسا  یبلق  شمارآ  نانیمطا و  ثعاب  دوخ  هک  نامیا ، يورین  تیوقت  رد  هک 

قالخا تلیضف و  زا  يزراب  يهنومن  خیرات و  نانامرهق  زا  دوخ  کی  ره  هک  ص - )  ) مالسا گرزب  ربمایپ  تیب  لها  زا  نایاوشیپ ، صوصخب 
دنوشیم و سوه  يوه و  شوختسد  دوخ  یقیقح  یگدنز  رد  یلومعم  دارفا  یتقو  هک  مینیبیم  ام  دوشیم . هتفرگ  میظع  یسرد  دناهدوب - 

يهبنج دقاف  هک  ییاه  یتخبدب  طوقس و  داسف و  هب  هنوگچ  دننزیم ، تسد  يرگدادیب  ملظ و  هنوگ  ره  هب  دوخ  موش  دصاقم  يارجا  هار  رد 
هب ناـمیا  يهیاـس  رد  تیناـسنا  هب  قـشع  تقیقح و  قـح و  هار  رد  هک  ادـخ  نادرم  یفرط  زا  دـنوشیم . هداد  قوـس  تسا  لـالج  تـمظع و 
زا البرک -  يهعقاو  رد  هک  نانچ  دنام ، دهاوخ  دیواج  نانچمه  نانآ  مان  هتفای و  تسد  یعقاو  تمظع  هوکش و  هب  دنرادیمرب  ماگ  دنوادخ 

نامیا هوکـش  یفرط  زا  و  مینیبیم ، مسجم  ار  دـیزی  رکـشل  نایابر  همقل  ناراوخ و  هفیظو  نازاب و  لغد  تراقح  گنن  یگریت و  فرط  کی 
نانچمه شمان  هک  قالخا  تلیـضف و  تعاجـش و  تیناسنا و  نانامرهق  نیا  زا  یکی  مینکیم ... هدـهاشم  ار  تیناسنا  تمظع  ادـخ و  نادرم 

، دندوب هدنز  دوخ  گرم  رد  یتح  شباحصا  و  ع )  ) یلع نب  نیسح  تسا . مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  ناگدازآ  رورـس  دوب ، دهاوخ  رادیاپ 
ناشخرد ناگراتـس  زا  یکی  ناهج  نایعیـش  مراهچ  ماما  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  دندوب ). هدرم  دوخ  یگدنز  رد  یتح  شعابتا  دیزی و  و 

مالـسا گرزب  ربمایپ  ص )  ) هللا لوسر  شیمارگ  دج  و  هحفص 6 ] ( ] ع  ) نیسح ماما  شراوگرزب  ردپ  هک  دوریم ، رامـش  هب  تماما  نامـسآ 
راشتنا زاغآ  نامه  زا  هدیدرگ  راوتـسا  يدازآ  داد و  لدع و  يهیاپ  رب  هک  ص )  ) دـمحم كاپ  نییآ  دـهدیم  ناشن  خـیرات  هک  نانچ  تسا .
رـسمه تبـسانم  هب  یفرط  زا  دیدرگ ، هجاوم  دندوب ، تیناسنا  داد و  لدـع و  تموکح  نتفریذـپ  يهدامآ  دوخ  هک  نایناریا  لابقتـسا  اب  دوخ 
دمحم نید  هب  هدیدرگ و  کیدزن  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هب  رتشیب  نایناریا  ناریا ، هاشداپ  درگدزی ، رتخد  ونابرهـش  ع )  ) نیـسح ماما  ردقنارگ 

ماما دهدیم . ناشن  نایناریا  اب  ار  ع )  ) یلع نادناخ  دنویپ  يهشیر  دوخ  نیا  و  دنتـسویپ ، ناناملـسم  فص  هب  دـندرک و  ادـیپ  شیارگ  (ص )
يوقت و شناد و  ملع و  رد  هک  تسا  یمالسا  ملاع  ناشخرد  ياهتیصخش  زا  یکی  هعیش  مراهچ  ياوشیپ  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  داجس 
رد يدمرـس  دیواج و  ار  يو  مان  خیرات  دمآ و  لیان  یحور  یلاعت  هب  دـنوادخ  هب  برقت  نامیا و  يهیاس  رد  و  دوب ، نارقا  دمآرـس  تلیـضف 

داجس ماما  یناحور  تمظع  يونعم و  تیـصخش  تسا - : هدش  هدروآ  باتک  نیا  تاحفـص  رد  هک  نانچ  تسا ، هدرک  تبث  دوخ  تاحفص 
رارق يو  تیناحور  هبذـج و  ریثأـت  تحت  دـندشیم  وربور  وا  اـب  هک  یماـگنه  هب  زین  ترـضح  نآ  نانمـشد  یتح  هک  دوب  ياهزادـنا  هب  (ع )

هب ار  مندب  تشحو  سرت و  دش ، دراو  نم  رب  نیـسحلا  نب  یلع  هک  هاگنآ  دنگوس ، ادـخ  هب  : » دـیوگیم ناورم  نب  کلملادـبع  دـنتفرگیم .
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ارم یبیجع  میب  سرت و  مدید  دوخ  لباقم  رد  ار  نیسحلا  نب  یلع  هک  نیمه  : » دیوگ زین  هبقع  نب  فرسم  رگید  ياج  رد  [. 1 « ] دروآرد هزرل 
دوجو اب  و  تشاد ، هک  يذوفن  تردـق و  مامت  اب  کلملادـبع  نب  ماشه  هب  سک  چـیه  ادـخ  يهناخ  ترایز  ماگنه  هب  ای  و  [. 2 « ] درک هطاحا 

شریقحت هب  ناـنچ  هدرکن و  ییاـنتعا  نیرتـمک  وا  تنطلـس  کـلم و  هب  و  دـندوب -  هدز  هقلح  شدرگ  هب  هک  ماـش  لـها  لاـجر  زا  هدـع  نآ 
ماما دناسرب . دوسالارجح  هب  ار  دوخ  تسناوتن  دروآ ، لمع  هب  شنارای  دوخ و  هک  یشالت  ششوک و  مامت  اب  دیجنرب و  تخس  هک  دنتخادرپ 

مدـخ و هنوگچیه  تشادـن و  راـیتخا  رد  يرگید  ياوق  شناد ، ملع و  يراـکزیهرپ و  يوـقت و  نید و  يورین  زج  هک  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع 
: رضاح باتک  اما  [. 3 . ] دنتخادرپ شمیرکت  لیلجت و  هب  یگمه  داتفا ، هار  هب  دوسالارجح  مالتـسا  دـصق  هب  هک  نیمه  دوبن ، يو  اب  یمـشح 

همجرت یسراف  هب  ار  لهالا  دیس  زیزعلادبع  داتسا  رثا  [ 4  ] مالسلاامهیلع نیـسحلا  نب  یلع  نیدباعلانیز  باتک  یهلا  قیفوت  هب  هک  نآ  زا  سپ 
هناتخبشوخ اما  مزادرپب ، دهد . ناشن  ار  ع )  ) داجس ماما  يهریس  یناگدنز و  يایاوز  هک  عماج -  یباتک  يهیهت  هب  هک  متـشاد  رظن  رد  مدرک ،

هک متفایرد  یلماع -  ینیسح  نیما  نسحم  دیس  ریبک  يهمالع  رثا  هعیـشلا -  هحفص 7 ]  ] نایعا باتک  تادلجم  زا  یکی  يهعلاطم  نمـض  رد 
و دراد . رارق  نم  سرتسد  رد  هدرورپ و  هجو  نسحا  هب  مدوب  هدروآ  رظن  رد  ع )  ) داجس ماما  یناگدنز  حرش  رد  هک  ار  یبلاطم  مظعا  تمسق 

لیمکت تهج  هدـنراگن  دوب ، هتخادرپ  بلاطم  رکذ  هب  هصالخ  روط  هب  دوشیم  بوسحم  هعیـشلا  نایعا  مراهچ  دـلج  هک  روبزم  باتک  نوچ 
هب ررکم  نوچ  هیداجس  يهفیحص  ياهاعد  و  مدوزفا . نادب  زین  يرگید  ياهتمـسق  یمالـسا ، یخیرات و  كرادم  دانـسا و  يهعلاطم  اب  نآ 
اب هک  نیما  نسحم  دیـس  همالع  دـیدرگ . يراددوخ  باتک ، نیا  رد  اهنآ  ندروآ  زا  ور  نیا  زا  تسا ، هتفاـی  راـشتنا  هدـش و  همجرت  یـسراف 
رب دوخ  زا  يریظنیب  بلاج و  راثآ  تسا و  هدرک  ءافیا  ار  ياهدمع  شقن  هیماما  يهعیـش  یفرعم  رد  دوخ  لدتـسم  ياههتـشون  نیتم و  راکفا 

عیشت هعیـش و  تقیقح  زا  یلک  روط  هب  هک  تسا  یبلاطم  رب  لمتـشم  لوا ، دلج  تسا . ۀعیـشلا  نایعا  باتک  اهنآ  نایم  زا  هک  هتـشاذگ  ياج 
(، ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  تشذگرـس  موس ، دلج  ص ،)  ) مالـسا ربمایپ  تشذگرـس  هریـس و  يواح  مود ، دلج  دـنکیم . ثحب 

حرش همجرت و  هب  هتفای  میظنت  ءابفلا  فورح  بیترت  هب  هک  مجنپ  دلج  زا  مالسلامهیلع و  راهطا  يهمئا  ریاس  یناگدنز  حرش  رد  مراهچ  دلج 
تقیقح هعیـش و  بتکم  نوماریپ  رد  ار  یعونتم  فلتخم و  ياهسرد  يو ، دسریم . دـلج  هب 56  اهنآ  دادعت  هتخادرپ و  هعیـش  لاجر  لاح 
ياجرب دوخ  زا  یخیرات  یبهذم و  لاجر  لاوحا  رد  یشزرا  رپ  راثآ  بتک و  دناهدیـشوک  ناققحم  زا  يرایـسب  دنچ  ره  درادیم . نایب  عیـشت 

هیهت دنتـسم  كرادم  دانـسا و  نایم  زا  هک  رـضاح  باتک  اما  دنهدب ، ناشن  ار  اهنآ  یگدنز  ثداوح  نادرم و  نیا  یعقاو  يهرهچ  دنراذگ و 
ماـما هـک  تـهج  نـیا  زا  و  دـهدیم ، ناـشن  یبوـخ  هـب  ار  ترـضح  نآ  لـیاضف  بقاـنم و  و  ع )  ) داجــس ماـما  یگدـنز  تاـیئزج  هدـیدرگ 

نیا نادـنزرف  هک  دـیامرف  تیاـنع  قیفوت  یلاـعت  يادـخ  تسا  دـیما  تسا ، هدـیدرگ  مجع  برع و  نیب  طاـبترا  يهلیـسو  ع )  ) نیدـباعلانیز
نیـسح نارهت -  قیفوتلا  یلو  هللا  و  دندرگ ، رادروخرب  ترـضح  نآ  يهنامیکح  نانخـس  یعامتجا و  یقالخا و  یتیبرت و  جـیاتن  زا  نیمزرس 

هحفص 9]  ] هام 1352 دادرم  ینادجو 

فلؤم همدقم 

باحـصا نیرهاط و  ترتع  دمحم و  اندیـس  رب  تمحر  دورد و  و  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  يادخ  ساپـس  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
. دهد رارق  دوخ  يدونشوخ  تیانع و  لومشم  زیخاتسر  زور  ات  ار  احلص  املع و  و  [ 6  ] نیعبات نیعبات  و  [ 5  ] نیعبات دنوادخ  داب ، شاهدیزگرب 

تـسا دیما  هک  یلماع  ینیـسح  نیما  میرکلادبع  دیـس  موحرم  دنزرف  نسحم  زاینیب  راگدرورپ  شیاشخب  وفع و  هب  دنمزاین  يهدنب  دـعب ، اما 
هریس و رد  دوشیم  بوسحم  هعیشلا ) نایعا   ) باتک زا  مراهچ  شخب  هک  رـضاح  باتک  دیوگ : نینچ  دریگ  رارق  یهلا  لضفت  فطل و  دروم 

قیفوت يرای و  ار  اـم  رما  نیا  رد  هک  میهاوخیم  یلاـعت  يادـخ  هاـگرد  زا  هدـیدرگ و  نیودـت  مهیلع ) هللا  تاولـص   ) راـهطا يهمئا  تـالاح 
هحفص 12] . ] دیامرف تیانع 
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مالسلامهیلع نیرهاط  تیب  لها  زا  ماما ، نیمراهچ  بلاطیبا  نب  یلع  نبا  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلانیز 

ترضح نآ  نفدم  رمع و  تدم  تافو و  دلوت و 

رتشیب دننام  دوریم  رامـش  هب  تماما  نامـسآ  ناشخرد  ناگراتـس  زا  یکی  کشیب  هک  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدـباعلانیز  ماما 
هیناثلا و يدامج  مهدزناپ  ای  نابعش و  متفه  هبنشکی  ای  مجنپ و  هبنشجنپ  ای  مهن  هعمج  زور  رد  تسا و  هتـسیزیم  هنیدم  رد  شدادجا  ءابآ و 

تایاور فالتخا  هب  دعب  لاس  تفه  هاجنپ و  و  داهن ، دوجو  يهصرع  هب  مدق  هنیدم  رهش  رد  يرجه  ای 36  ای 37  لاس 38  یلوالا  يدامج  ای 
رد هک  روط  نامه  تسب . ورف  ناهج  زا  مشچ  رهـش  نامه  رد  يرجه  ای 94  لاس 95 و  مرحم  ای 25  22 و  ، 19 ، 18 هبنش 12 ، زور  رد  ینعی 
نآ نس  [. 7 . ] تسا هدمآ  يددـعتم  تایاور  زین  ترـضح  نآ  تافو  خـیرات  رد  هدـیدرگ  رکذ  یفلتخم  تایاور  ترـضح  نآ  دـلوت  خـیرات 
دج اب  دـناهدرک ، رکذ  فلتخم  تایاور  لاوقا و  هب  انب  زور  دـنچ  هام و  دـنچ  لاـس و  هن  هاـجنپ و  اـی  58 و  ، 57 ، 56 یخرب 55 ، ار  ترـضح 

شزیزع ردپ  اب  هدوب و  رـصاعم  لاس  هد  ای  هدزاود و  ع )  ) نسح ماما  شدـنمجرا  يومع  اب  رتشیب و  ای  لاس  ود  ع )  ) نینمؤملاریما شراوگرزب 
اب لاس  هد  تدـم  نسح  ماما  شمع  تاـفو  زا  سپ  هدرک و  یگدـنز  لاـس  هحفـص 13 ]  ] راهچ تسیب و  ای  هس و  تسیب و  ع )  ) نیـسح ماـما 

رکذ لاس  ای 35  ای 33 و  دوشیم 34  بوسحم  زین  شتماما  تدم  هک  شردپ  تداهـش  زا  سپ  ار  وا  یناگدنز  و  تسا ، هتـسیزیم  شردـپ 
ناورم نب  کلملادبع  مکح و  نب  ناورم  دیزی و  نب  ۀیواعم  هیواعم و  نب  دیزی  تنطلـس  هک  تسا  یتدـم  يهیقب  زین  تدـم  نیا  و  دـناهدرک ،

نسح ماما  شراوگرزب  مع  اب  عیقب  هاگمارآ  رد  هداد و  يور  کلملادبع  نب  دیلو  تنطلس  رـصع  رد  ترـضح  نآ  تافو  تسا . هتـشاد  همادا 
رد دیفم  خیـش  تسا . هدش  هدرپس  كاخ  هب  تسا  نوفدـم  نآ  رد  زین  مالـسلامهیلع  بلطملادـبع  نب  سابع  ربق  هک  ياهعقب  رد  ع )  ) یلع نب 

مالـسلاامهیلع و نیدباعلانیز  نیـسحلا  نب  یلع  دمحموبا  هنبا  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  دعب  مامالاو  دسیونیم : ص 138  ج 2  داشرا 
: هوجوب ۀـمامالا  هل  تبث  و  ع )  ) یلع نب  نسحلا  همع  عم  عیقبلاب  نفد  و  ۀنـس ، نیثالث  اعبرأ و  هتماما  تناک  و  نسحلاابأ ...، اـضیا  ینکی  ناـک 

ناک هنا  اـهنم : و  - 2 لوقعلا . لیالدـب  لوضفملا  نود  لضفال  ۀـمامالا  و  المع ، املع و  هیبا  دـعب  یلاعت  هللا  قلخ  لضفأ  ناـک  هنا  اهدـحا : - 1
يوذ ۀیآ  ۀلالدب  هریغ  نم  هماقمب  قحأ  یضاملا  مامالاب  یلو  الا  و  بسنلا ، لضفلل و  هدعب  نم  هماقمب  قحأو  مالسلاهیلع  نیـسحلا  هیباب  یلوأ 

نب یلع  مایا  یف  ۀـمامالل  عدـم  لک  يوعد  داسف  و  نامز ، لـک  یف  ـالقع  ۀـمامالا  بوجو  اـهنم : و  - 3 مالـسلاهیلع . ایرکز  ۀصق  و  ماحرالا ،
، ۀـصاخ ةرتعلا  یف  اضیا  ۀـمامالا  توبث  اهنم : و  - 4 مامالا . نم  نامزلا  ولخ  ۀلاحتـسال  هیف  تتبثف  هاوس ، هل ، اعدـم  وأ  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا 
، اهب هیلع  صنلا  نم  هیرعتب  هنع  هللا  یـضر  ۀیفنحلا  نب  دمحمل  اهاعدا  نم  لوق  داسف  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  ربخلا  رظنلاب و 

صن اـهنم : و  - 5 هانرکذ . امب  اهنع  هجورخ  و  دـمحم ، يوس  ةرتعلا  نم  ۀـمامالا  هل  اعدـم  ـال  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  یف  اـهنا  تبثف 
و ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  رباج  هاور  يذلا  حوللا  ثیدح  نم  يور  امیف  هیلع ، ۀمامالاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

هدـج صن  و  ملـس ، هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  تـنب  ۀـمطاف  نـع  هدـج  نـع  هـیبا  نـع  مالـسلاامهیلع  رقاـبلا  یلع  نـب  دـمحم  هاور 
ما هعادیا  هیلا و  مالسلاهیلع  نیسحلا  هیبا  ۀیصو  و  رابخالا ، نم  کلاذ  نمض  امب  مالسلاهیلع  نیـسحلا  هیبا  ةایح  یف  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 

حفصت نم  هفرعی  باب  اذه  و  مانالا ، نم  هل  بلاطلا  ۀماما  یلع  ۀمالع  ۀملـس  ما  نم  هسامتلا  لعج  ناک  دق  و  هدعب ، نم  یلع  هضبق  ام  ۀملـسلا 
نیدــباعلانیز نیــسحلا  نـب  یلع  دــمحموبا  شدــنزرف  مالــسلاامهیلع ، یلع  نـب  نیــسح  زا  سپ  ماـما  هـمجرت : هحفـص 14 ] ... ] راـبخالا

نـسح شیومع  ربق  رانک  عیقب  رد  و  دوب ، لاس  راهچ  یـس و  ترـضح  نآ  تماما  تسا ... هدوب  نسحلاابا  شرگید  يهینک  و  مالـسلاامهیلع ،
رد شراوگرزب  ردـپ  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  نیا  لوا  - 1 دـش : تباث  ییاههار  هب  ترـضح  نآ  يارب  تماما  و  دـیدرگ ، نفد  ع )  ) یلع نب 

مدرم ياهدرخ  نخـس  نیا  رب  هاوگ  دـشاب . رترب  لـضفا و  همه  زا  هک  تسا  یـسک  نینچ  يارب  تماـما  و  دوب . ناـمدرم  نیرترب  لـمع  ملع و 
هب داژن  تلیـضف و  تهج  زا  دوب و  رتکیدزن  همه  زا  ماـقم  ظاـحل  زا  ع )  ) نیـسح شردـپ  هب  ترـضح  نآ  هک  نیا  مود  - 2 تسا . دنمدرخ 
نآ هاوگ  و  تسا ؛ رتراوازـس  نارگید  زا  زین  وا  ینیـشناج  هب  دـشاب  رتکیدزن  نیـشیپ  ماما  هب  هک  یـسک  و  رتراوازـس . نارگید  زا  وا  ینیـشناج 
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نادـنواشیوخ و  ... ) هللا باـتک  یف  ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماـحرالاولا  و  : » دوـمرف یلاـعت  يادـخ  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  ماـحرالا  يوذ  يهیآ 
: تفگ هک  تسا  ع )  ) ایرکز ترضح  ناتـساد  رگید  و  يهیآ 75 » لافنا ، يهروس  ادـخ )... باتک  رد  یخرب  هب  دنرتراوازـس  ناشیا  زا  یخرب 
زا مسرتیم  نم  هتبلا  و  ... ) بوقعی لآ  نم  ثری  ینثری و  ایلو  کندـل  نم  یل  بهف  ارقاع  یتأرما  تناـک  یئارو و  نم  یلاوملا  تفخ  ینا  «و 

تسا ازان  نم  نز  نم و  سپ  زا  دننک  جرخ  وت  ياضر  ریغ  رد  ارم  لام  هک  اهومع  رسپ  اهومع و  زا  دنتـسه  نم  زا  دعب  هک  دوخ  ثرا  يایلوا 
رد موس  - 3 يهیآ 5 » میرم ، يهروس  ار )... بوقعی  لآ  ارم و  دریگ  ثاریم  هک  يدـنزرف ... دوخ  بناج  زا  نم  يارب  امرف  اطع  شخبب و  سپ 

یعدم ع )  ) نیسحلا نب  یلع  نامز  رد  هک  سک  ره  ياعدا  نوچ  و  دشاب . هتشاد  دوجو  ییاوشیپ  ماما و  تسا  بجاو  لقع  لیلد  هب  نامز  ره 
هک اریز  ددرگ . تباث  وا  تماما  هجیتن  رد  تسا ، دساف  ترـضح ، نآ  زج  دندرکیم  ار  وا  تماما  ياعدا  نارگید  هک  سک  ره  ای  دوب  تماما 

ربمغیپ ترتع  هب  صاصتخا  اهنت  تماما  لـقع ، لـیلد  هب  هک  نیا  مراـهچ  - 4 دـشاب . یلاخ  ینید  يامنهار  ماما و  زا  یناـمز  ره  تسا  لاـحم 
نب دمحم  يهرابرد  ار  تماما  هک  سک  نآ  راتفگ  و  تسا ، هدیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  هک  تسا  يربخ  لیلد  هب  و  هتـشاد ، (ص )

زج یسک  اریز  هدوب . ماما  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  هک  ددرگ  تباث  سپ  هدیـسرن . وا  تماما  يهرابرد  یـصن  اریز  تسا . دساف  دنک  اعدا  هیفنح 
مجنپ - 5 تسا . نوریب  بصنم  نیا  زا  مـیدرک  ناـیب  هـچنآ  هـب  زین  وا  و  هدرکن ، يرگید  يارب  تماـما  ياـعدا  هـیفنح  نـب  دـمحم  يهراـبرد 

. تسا حول  ثیدح  هب  فورعم  هک  یثیدح  رد  هدیسر  ترضح  نآ  تماما  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  یحیرصت 
همطاف ترضح  زا  شدج  زا  وا  شردپ و  زا  ع )  ) رقاب ماما  زین  و  هدرک . تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  رباج  ار  روبزم  ثیدح 

ینیلک مالـسالا  ۀقث  ار  حول  ثیدح  : » دسیونیم هدرک  هفاضا  داشرا  باتک  مجرتم  اجنیا  رد  هدرک . ثیدـح  ار  نآ  ص )  ) ادـخ لوسر  رتخد 
مالعا رد  یـسربط  زین  و  جاجتحا ، رد  یـسربط  و  تبیغ ، باتک  رد  خیـش  اـضرلا و  هحفـص 15 ]  ] رابخا نویع  رد  قودـص  و  یفاک ، رد  هر ) )

دهاوـخب نآ  يهمجرت  نتم و  زا  هک  ره  و  دـناهدرک ، تـیاور  مـهیلع  هللا  ناوـضر  نیثدـحم  رگید  بقاـنم و  رد  بوشآرهـش  نـبا  يروـلا و 
مالسلاهیلع نینمؤملاریما  شدج  هک  تسا  یحیرـصت  رگید  و  دنک » هعجارم   289 يهحفص 285 -  ةادهلا  تابثا  مود  دلج  هب  دنک  هدافتـسا 

تماما رب  رگید  يهناشن   ) نینچ مه  و  هدیـسر ، هراب  نیا  رد  يرابخا  دومرف و  وا  تماما  يهرابرد  ع )  ) نیـسح شردـپ  ندوب  هدـنز  نامز  رد 
ۀملس ما  زا  ار  نآ  ندیبلط  دراذگ و  تناما  هب  هملـسما  دزن  ع )  ) نیـسح هچنآ  ترـضح و  نآ  هب  ع )  ) نیـسح شردپ  تیـصو  ترـضح ) نآ 

بیترت نیا  هب  نآ  نایرج  هدرک  تیاور  تبیغ  باتک  رد  خیـش  هک  نانچ  داد ... رارق  وا  تماـما  يهناـشن  دـیایب  وا  زا  سپ  هک  سک  نآ  يارب 
درپس و هملسما  هب  دوب  بانج  نآ  دزن  هک  يرگید  ياهزیچ  اهباتک و  تیـصو و  دش  هجوتم  قارع  يوس  هب  ع )  ) نیـسح ماما  نوچ  هک  دوب 

لقن و  تسا ». نم  زا  سپ  ماما  وا  هک  نادب  و  راپسب ، يو  هب  تساوخب  ار  تاناما  نیا  دمآ و  وت  دزن  مدنزرف  نیرتگرزب  هاگره  : » دومرف يو  هب 
ماما هچ  ره  هملسما  تساوخ و  وا  زا  ار  اهنآ  دمآ و  هملسما  دزن  هب  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  دش  دیهش  ع )  ) نیسح ماما  نوچ  هک  دنک 

شرتخد هب  تبسن  ار  راک  نیا  ع )  ) نیسح ماما  هک  تسا  هدمآ  زین  رگید  تایاور  رد  و  درک . بانج  نآ  میلـست  دوب  هدرپس  وا  هب  ع )  ) نیـسح
نوچ ، ) دنادیم یبوخ  هب  ار  نآ  دشاب  هدرک  ور  ریز و  ار  رابخا  هک  ره  هک  تسا  یباب  دوخ  نیا  درپس و  وا  هب  ار  اهتناما  داد و  ماجنا  همطاف 

.( میدومن يراددوخ  باتک  نیا  رد  تایاور  يهمه  رکذ  زا  دوب  یفاک  رادقم  نیمه  دوصقم  تابثا  يارب 

هیفنح نب  دمحم  اب  نیدباعلانیز  ماما  جاجتحا 

هللا لوسر  نا  تملع  دـق  کنا  هل  لاـق  نیـسحلا و  نب  یلع  عم  هکمب  عمتجا  هیفنحلا  نب  دـمحم  نا  ع )  ) رقاـبلا رفعج  یبا  باحـصا  ثدـحتی 
کـمع و اـنا  صوـی و  مل  كوـبا و  لـتق  دـق  و  ع )  ) نیـسحلا یلا  مث  نـسحلا  یلا  مـث  نینمؤـملاریما  یلا  هدـعب  نـم  ۀـمامالاب  یـصوا  (ص )

هللا قتا  نیدباعلانیز : هل  لاقف  ۀمامالا  ۀیصولا و  یف  ینعزانت  الف  ۀمامالاب  قحا  نوکا  نسلا  یف  یمدقت  و  ع )  ) یلع نم  یتدالول  کیباونص و 
نا لبق  یلا  دـهع  قارعلا و  یلا  هجوی  نا  لبق  یلا  یـصوا  ع )  ) یبا نا  نیلهاجلا  نم  نوکت  نا  کظعا  ینا  قحب  کل  سیل  ام  عدـت  مع ال  ای 

یلاعت هللا  نا  لاحلا  تیتشت  رمعلا و  صقن  کیلع  فاخا  یناف  رمالاذهل  ضرعتت  الف  يدنع  ص )  ) هللا لوسر  حالـس  اذه  ۀـعاسب و  دهـشتسی 
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مامالاب رقی  نا  هلأسن  هیلا و  مکح  احتن  دوسالارجحلا  یلا  انب  قلطناف  کلاذ  ۀحـص  ملعت  نا  تدرا  اذاف  ع )  ) نیـسحلا بقع  یف  ۀـمامالا  لعج 
نا یف  یلاعت  هللا  یلا  لهتبا  تنا و  ءدبا  دمحمل : نیدباعلانیز  لاقف  دوسالارجحلا  یلا  ایهتنا  ۀـیفنحلا و  نب  دـمحم  لبقف  ع ،)  ) نیـسحلا دـعب 

مدقت و  ادبا ، ءیـشب  هبجی  ملف  رجحلا  هل  قطنی  نا  یف  هناحبـس  هللا  یلا  لهتبا  ۀیفنحلا و  نب  دمحم  مدـقتف  ۀـمامالاب  کل  دهـشیف  رجحلا  قطنی 
یف بوتکملا  هحفـص 16 ]  ] کمـساب کلأسا  دـجملا و  قدارـس  یف  بوتکملا  کمـساب  کـلأسا  ینا  مهللا  لاـق : و  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع 

کمـساب کـلأسا  ةزعلا و  قدارـس  یف  بوتکملا  کمـساب  کـلأسا  لـالجلا و  قدارـس  یف  بوـتکملا  کمـساب  کـلأسا  ءاـهبلا و  قدارس 
بر هینامثلا و  ۀـکئالملا  بر  لیمجلا  نسحلا  قئافلا  قباسلارـسلا  قدارـس  یف  بوتکملا  کمـساب  کلأسا  ةردـقلا و  قدارـس  یف  بوتکملا 

توکلمب طیحملا  طیحملا  طیحملا  مظعالا  مظعالا  مظعالا  مسـالاب  ربکـالا و  ربکـالا  ربکـالا  مسـالاب  ماـنتال و  یتلا  نیعلا  میظعلا و  شرعلا 
هب ماق  يذلا  مسالاب  لابجلا و  هب  تبـصن  راحبلا و  هب  ترجـس  رمقلا و  هب  ءاضا  سمـشلا و  هب  تقرـشا  يذـلا  مسالاب  ضرالا و  تاومـسلا و 

یلع یلصت  نا  هلک  کلاذب  کلأسأ  كدنع  بیغلا  ملع  یف  تانوزخملا  تانونکملا  تاسدقملا  تامرکملا  کئامساب  یسرکلا و  شرعلا و 
یتح رجحلا  كرحتف  [. 9 ( ] ع  ) یلع نب  نیـسحلا  دعب  ۀـمامالاب  ربخی  حیـصف  یبرع  ناسلب  رجحلا  اذـه  تقطنا  امل  [ 8  ] دمحم لآ  دـمحم و 

ۀمطاف نبا  یلع و  نب  نیـسحلا  دعب  ۀـمامالا  ۀیـصولا و  نا  مهللا  رـضح  نم  لک  هعمـس  یبرع  حیـصف  توصب  قطن  هناکم و  نع  لوزی  ناداک 
ۀعاطلا ضرتفم  کـنا  ءامـسلا و  ضرـالا و  یف  نم  عیمج  یلع  هیفنحلا و  نب  دـمحم  یلع  نیـسحلا  نب  یلع  اـی  کـل  ص )  ) هللا لوسر  تنب 
ۀماماب انعذـم  هیفنحلا  نبا  فرـصنا  هئامـس و  هضرا و  یف  هللا  ۀـجح  ای  ۀـعاط  اعمـس و  هیفنحلا  نب  دـمحم  لاقف  عطاو . دـمحم  اـی  هل  عمـساف 

هب هکم  رد  هیفنح  نب  دمحم  هک : تسا  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  همجرت : [. 10  ] نیعمجا سانلا  یلع  هیلع و  نیدباعلانیز 
زا دعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ینادیم  نم ، يهدازردارب  : » تفگ ترضح  نآ  هب  هدیسر  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  روضح 

نیـسح اـب  وا  زا  سپ  مالـسلاهیلع و  نسح  ماـما  هب  سپ  نآ  زا  تشاذـگ و  مالـسلاهیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  اـب  ار  تماـما  تیـصو و  دوـخ 
دنزرف وت و  ردپ  ردارب  وت و  مع  نم  کنیا  تشاذگن . تیصو  هدیدرگ  لیان  تداهـش  يهجرد  هب  تردپ  هک  نونکا  تشاذگاو . مالـسلاهیلع 

نم اب  رما  نیا  رد  يراذگاو و  نم  هب  ار  تماما  تیصو و  هک  تسا  نیا  راوازس  ور  نیا  زا  مرتگرزب ، وت  زا  نس  هب  متـسه و  مالـسلاهیلع  یلع 
هظعوم ار  وت  نم  زیگنیم . رطاخ  یتسین  نآ  راوازس  هچنآ  یپ  رد  زیهرپب و  ادخ  زا  مع  يا  : » دومرف يو  هب  ع )  ) نیدباعلانیز ماما  ینکن ». عازن 

داهن و تیـصو  نم  اب  دیامرف  هجوت  قارع  هب  هک  شیپ  نآ  زا  هیلع  هللا  تاولـص  مردپ  ومع ، يا  یـشاب . نالهاج  رامـش  رد  ادابم  هک  منکیم 
لوسر حالس  هک  ینیبیم  کنیا  دومرف و  راوتسا  نم  اب  نامیپ  و  هحفص 17 ]  ] دهع تیصو  تماما و  رما  رد  شتداهش  زا  شیپ  تعاس  کی 

بوشآ و وت  لاوحا  رد  دوش و  هاتوک  ترمع  مراد  میب  نم  هچ  درگم ، رما  نیا  درگ  سپ  تسا ، نم  دزن  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
و دـیامرف . ررقم  مالـسلاهیلع  نیـسح  لسن  رد  زج  ار  تیـصو  تماما و  هک  دراد  عانتما  ابا و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـیامن . يور  لالتخا 
زا رما  نیا  تقیقح  زا  مییوج و  يو  زا  يرواد  میوش و  دوسالارجح  کیدزن  ات  يآ  نم  دزن  يوش  اناد  کـین  هلمج  نیا  رب  یهاوخب  هچناـنچ 

دمحم هب  يور  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  دندش . ناور  دوسالارجح  بناج  هب  درک و  لوبق  هیفنح  نب  دمحم  مینک ». شـسرپ  وا 
؛ دروآرد نخـس  هب  وت  رهب  زا  ار  دوسالارجح  ات  وش  راتـساوخ  تعارـض  يراز و  هب  یلاعت  يادخ  هاگـشیپ  رد  نک و  ادتبا  وت  : » دومرف درک و 
ار دوسالارجح  هاگنآ  دناوخب  یمه  ار  يادخ  دروآ و  لاعتم  قلاخ  هاگرد  هب  لاهتبا  تلأسم و  يور  دـمحم  سپ  نک ». شـسرپ  وا  زا  هاگنآ 

يا : » تفگ دـمحم  دادیم ». باوج  ار  وت  رجح  يدوب  ماـما  یـصو و  وـت  رگا  مع  يا  : » دوـمرف ترـضح  دادـن . باوـج  ار  وا  رجح  دـناوخ .
تخادرپ انث  اعد و  هب  دش -  هراشا  البق  هک  روط  نامه  ع - )  ) نیسحلا نب  یلع  هاگنآ  نک ». شسرپ  ناوخب و  ار  رجح  وت  نونکا  هدازردارب ،

ار ام  یهد  ربخ  داد ، رارق  وت  رد  ار  نامدرم  یمامت  ءایـصوا و  ناربمغیپ و  قاثیم  دهع و  هک  يدنوادخ  قح  هب  وت  زا  منکیم  لاوس  : » تفگ و 
دوخ ياج  زا  تسا  کیدزن  ییوگ  هک  دـمآرد  شبنج  هب  نانچ  رجح  سپ  تسیک ». ماما  یـصو و  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  دـعب  هک 

نب یلع  هب  و  دندینـشب ، دنتـشاد  روضح  هک  اهنآ  يهمه  هکنانچ  دروآ ؛ قطن  هب  ار  وا  حیـصف  یبرع  نابز  هب  شیادخ  هاگنآ  دوش . هدـنکرب 
رب و  تسوت . صوصخم  مالسلامهیلع  هللا  لوسر  تنب  همطاف ، رـسپ  یلع ، نب  نیـسح  زا  دعب  تماما  تیـصو و  : » تفگ مالـسلاهیلع  نیـسحلا 
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ار وا  ونـشب و  دـمحم  يا  سپ  تسا ، بجاو  يو  تعاطا  هدوب و  ماما  دنتـسه ، نامـسآ  نیمز و  رد  هک  یناـسک  يهمه  و  هیفنح ، نب  دـمحم 
ادخ تجح  هک  یـسک  يا  : » تفگ ترـضح  نآ  هب  باطخ  ۀعاط » اعمـس و  : » تفگیم هک  یلاح  رد  هیفنح  نب  دـمحم  هاگنآ  نک ». تعاطا 

. درک كرت  ار  يو  هدومن  فارتعا  نامدرم  عیمج  رب  دوخرب و  ع )  ) نیدباعلانیز ماما  تماما  هب  یتسه ». نامسآ  نیمز و  رد 

ترضح نآ  ردام 

دناهدرک تبث  ناوریشونا  رسپ  زیورپ  رسپ  هیوریش  رسپ  رایرهش  دنزرف  درگدزی  رتخد  هیونابرهش  ای  ونابرهش  یـضعب  ار  ترـضح  نآ  ردام  مان 
دـالوا زا  هک  تسا  هفالـس  شماـن  دـسیونیم : لـماک  رد  دربم »  » یماـن خروم  هک  ناـنچ  اـما  دـناهدیمان . درگدزی  ار  ناریا  هاـشداپ  نیرخآ  و 

نبا تاقبط  رد  اما  دناهتـشون ، هلوخ  ار  يو  مان  یخرب  و  دوشیم ، بوسحم  ناهج  نانز  نیرتهب  زا  روهـشم و  شبـسن  هدنام و  یقاب  درگدزی 
تبث يرسک  نب  رایرهش  نب  درگدزی  رتخد  نانز  هاش  ار  ترضح  نآ  ردام  [ 11  ] دیفم خیش  و  هحفص 18 ]  ] هدیدرگ رکذ  هلازغ  يو  مان  دعس 

هاش يو  یلصا  مان  دیآیمرب  زین  تایاور  رهاظ  زا  هدرک و  لقن  دیفم  خیش  هک  روط  نامه  اما  تسا . هیونابرهش  شمان  دنیوگ  یخرب  هدرک و 
هب يدنوار  بطق  دندروآ . هنیدم  هب  رمع  تفالخ  نامز  رد  ار  يو  دنیوگ  تسا . هتفای  رییغت  هفالس  هب  دربم  يهتفگ  هب  انب  سپس  هدوب و  نانز 

ع)  ) یلع دـناسرب  شورف  هب  ار  يو  تفرگ  میمـصت  تقو  يهفیلخ  رمع  هک  هاگنآ  هک  [ 12  ] تسا هدرک  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  دوخ  دـنس 
وا يهیرهم  دنک و  جاودزا  يو  اب  باختنا و  ار  نیملسم  زا  یکی  هک  دنک  داهنشیپ  يو  هب  دومرف : رمع  هب  تشادزاب و  رما  نیا  زا  ار  يو  [ 13]
هک مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  درک . باختنا  ار  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  يو  هک  دوب  عقوم  نیمه  رد  دزادرپب . لاملا  تیب  مهـس  زا  ار 

نانز هاش  بیترت  نیا  هب  دومن . ناوارف  يهیـصوت  ع )  ) نیـسح ماما  دوخ  دنزرف  هب  يو  ناسحا  يرادـهاگن و  رد  دـیدرگ ، دنـسرخ  رما  نیا  زا 
زا مشچ  لمح  عضو  ماگنه  هب  ع )  ) نیدباعلانیز ماما  ردام  دنیوگ  دشیم . بوسحم  نیمز  يور  مدرم  نیرتهب  زا  هک  دروآ  ایند  هب  يدنزرف 

يردام نوچ  تفرگ و  هدهع  رب  ار  يو  يراتـسرپ  هک  دـمآرد  دوخ  راوگرزب  ردـپ  نازینک  زا  یکی  تلافک  رد  يو  و  تسبورف ، ناهج  [ 14]
جیردت هب  اما  دوب ، هدیدن  وناب  نیا  زا  ریغ  يردام  رهاظ  رد  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  دنچ  ره  دیشوکب . يو  یتسرپرـس  يرادهاگن و  رد  نابرهم 

ردام مان  هب  ار  يو  نایفارطا ، تسا و  نازینک  زا  یکی  دنکیم  یتسرپرـس  ار  يو  هک  ییوناب  هک  دیدرگ  فقاو  رما  نیا  هب  تفاییم  دشر  هک 
داب هب  ار  وا  ياهدع  هک  دیدرگ  ثعاب  رما  نیمه  دروآرد . دوخ  جاودزا  هب  تخاس و  دازآ  ار  يو  يدنچ  زا  سپ  ترضح  نآ  دنناوخیم . وا 

. دنداد رارق  شنزرس  باتع و  دروم  ار  يو  طلغ  هب  دنتفرگ و  ناهد  هب  ار  عوضوم  نیا  هیما  ینب  نیطالس  زا  یضعب  هک  اجنآ  ات  دنریگ  داقتنا 
دوخ رب  هنیدـم  یلاها  هک  دوب  نانچ  عقاوم  نآ  رد  تشاد . هدـهع  رب  ار  شیتسرپرـس  تلافک و  اهنت  دوبن و  يو  ردام  نز  نیا  تقیقح  رد  اـما 

هب رـضاح  دوب  هتفاین  دـلوت  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هک  هاگ  نآ  ات  و  دـنروایب ، دـنزرف  هداز  ریـسا  و  هحفـص 19 ]  ] زینک زا  هک  دنتـسنادیم  راع 
. دندوبن نازینک  اب  جاودزا 

؟ رغصا یلع  ای  ربکا  یلع 

زین یخرب  لاح  نیع  رد  اما  هدوب ، ع )  ) داجس ماما  زا  رتگرزب  دیسر  تداهش  هب  البرک  يهعجاف  رد  هک  ترـضح  نآ  ردارب  هک  تسا  فورعم 
[. 15 . ] دناهدناوخ رغصا  یلع  ار  يو 

ترضح نآ  يهینک 

« نیسحلا ابا   » رفعج یبا  تیاور  هب  تاقبط  باتک  رد  دعس  نبا  اما  دناهتـشون . رکبوبا  یـضعب  نسحلاوبا و  دمحموبا ، ار  ترـضح  نآ  يهینک 
نآ دسیونیم : یفاک  لوصا  رد  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  هحفـص 20 ] . ] دناهدیمان دـمحمابا  ار  يو  بلغا  رگید  تایاور  رد  تسا . هدروآ 
نآ فیرـش  بسن  و  سراـف ، لـها  مجع  رد  تسا و  مشاـه  اـهنآ  نیرتـهب  برع  ناـیم  رد  هک  اریز  دـندناوخیم ، نیتریخلا  نـبا  ار  ترـضح 
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برعلا نم  هتریخف  ناتریخ  هدابع  نم  یلاعت  هللا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هچنانچ  دوشیم ، یهتنم  ود  نیا  هب  ترـضح 
وبا هکنانچ  سراـف .) برع  ریغ  زا  شیرق و  برع  زا  دنـشاب ، رترب  راـتخم و  هورگ  ود  شناگدـنب  زا  ار  يادـخ  . ) سراـف مجعلا  نم  شیرق و 
هیلع تطین  نم  مرکال  مشاه  يرـسک و  نیب  امالغ  نا  و  دیوگیم : هدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  حدم  رد  یلئود  دوسالا 

هب هک  تسا  یکدوـک  نیرتهتـسیاش  نیرترب و  هک  یتـسارب  دـشاب ، هدـمآ  دوـجو  هب  مشاـه  ورـسخ و  داژن  ود  دـنویپ  زا  هک  یناوـج   ) مئاـمتلا
.( تسا هدش  هتخیوآ  زرح  شندرگ 

ترضح نآ  بقل 

ياهدننک دایرف  زیخاتسر  زور  هب  : » دومرف ص )  ) مالسا ربمایپ  هک  دیوگیم  سابعنبا  دسیونیم : بقانم ج 3 ص 304 ، رد  بوشآرهش  نبا 
اب رـشحم  لها  فوفـص  نایم  رد  ماگنه  نآ  رد  نیـسحلا  نب  یلع  مدنزرف  هک  منیبیم  ایوگ  ناگدننک ؟ تدابع  تنیز  تساجک  دـنک : زاوآ 

ع)  ) نیـسحلا نب  یلع  زا  يرهز  تقو  ره  : » تسا هدمآ  نینچ  بقانم  يهحفص 304  نامه  رد  زین  و  دزاس ». یمه  ماگ  نوکـس  راقو و  مامت 
ماما هب  ترـضح  نآ  ندش  بقلم  ببـس  : » هک تسا  هدمآ  همغلا  فشک  رد  نیدباعلانیز ». تفگیم : رابکـشا  ینامـشچ  اب  درکیم  ثیدح 

، تشگ رادومن  ترضح  نآ  هب  ییاهدژا  تروص  هب  ناطیش  سپ  دوب ، هداتسیا  زامن  هب  شیوخ  هاگزامن  رد  یبش  هک  تسا  نیا  نیدباعلانیز 
ناطیـش دومرفیمن . یتافتلا  ناطیـش  هب  و  دوب ، لوغـشم  دوخ  تدابع  هب  نانچمه  ترـضح  نآ  درادزاب و  تدابع  زا  ار  شکراـبم  رطاـخ  اـت 
شیوخ ياعد  مامتا  يارب  دوب ، هاگآ  ارجام  نیا  زا  هک  مالـسلاهیلع  ماما  دـیزگب ، ناهد  رد  ار  مالـسلاهیلع  ماما  ماهبا  تشگنا  هدـش  کیدزن 

ار هملک  نیا  و  نیدباعلانیز ، تفگ : راب  هس  دیدیمن  ار  هدـنیوگ  هک  یلاح  رد  دینـشب و  ییادـص  هحفـص 21 ]  ] ماگنه نیا  رد  دومرف ، مایق 
دیـس نیدـباعلانیز ، ار  يو  بـقل  نیرتـفورعم  اـما  دـناهدرک ، رکذ  يرایـسب  باـقلا  ترــضح  نآ  يارب  دـنچ  ره  [. 16 .« ] دندینـشب نارگید 

. دننادیم تانفثلاوذ  داجس و  نیدباعلا ،

ترضح نآ  نابرد 

لتق هب  جاـجح  تسد  هب  هـک  ار  یمعطم  لـیوطلا  ما  [ 17  ] نب ییحی  یـضعب  دناهتـشون و  ۀلبج  وبا  یلباک و  دـلاخوبا  ار  ترـضح  نآ  نابرد 
. دناهدرب مان  زین  هدش  هدرپس  كاخ  هب  طساو »  » رد دیسر و 

ترضح نآ  رعاش 

. دناهتشون هزع  ریثک  قدزرف و  ار  ترضح  نآ  يارعش  نیرتفورعم 

ترضح نآ  رصع  نیطالس 

. دناهتشاد تنطلس  کلملادبع  نب  دیلو  ناورم و  نب  کلملادبع  مکح ، نب  ناورم  دیزی ، نب  ۀیواعم  هیواعم ، نب  دیزی  ترضح  نآ  نامز  رد 

ماما دالوا 

صخش هب  ع )  ) نیسحلا هللادبعوبا  لسن  هتشاد و  صاصتخا  ع )  ) نیدباعلانیز ماما  هب  اهنت  لسانت  دلاوت و  ع )  ) نیـسح ماما  نادنزرف  نایم  رد 
هدزناپ ترضح  نآ  دالوا  دادعت  هک  دناهدروآ  ۀمهم  لوصف  رد  غابص  نبا  داشرا و  رد  [ 18  ] دیفم خیش  تفای . راصحنا  ع )  ) نیسحلانب یلع 

نآ مع  رتخد  همطاف ، شردام  هک  ع )  ) رقاـب دـمحم  ماـما  - 1 بیترت : نیا  هب  دـناهدوب ، رتخد  راـهچ  رـسپ و  اـهنآ  زا  رفن  هدزاـی  هک  هدوب  رفن 
رسپ ود  ردام  ربکا : نیسح   - 4 نسح .  - 3 هللادبع .  - 2 هحفص 22 ] . ] تسا هتشاد  هینک  هللادبع  ما  هدوب و  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  ترـضح ،
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8 رغصا . نیسح   - 7 دوب . نازینک  زا  زین  رفن  ود  نیا  ردام  رمع :  - 6 دیز .  - 5 درواین . يرگید  دـنزرف  ود ، نیا  زا  ریغ  دوب و  نازینک  زا  ریخا 
هدوب رتـکچوک  ماـما  نادـنزرف  يهمه  زا  هک  یلع   - 10 تشادـن . يرگید  دـنزرف  هدوب و  بقع  الب  زین  يو  رداـم  نامیلـس :  - 9 هللادیبع . - 

14 همطاف .  - 13 دوب . نازینک  زا  شردام  هک  رغصا  دمحم   - 12 تسا . هدوب  زینک  زین  هجیدخ ) یلع و   ) ود نیا  ردام  هجیدـخ :  - 11 تسا .
هد ار  ترـضح  نآ  دالوا  دادـعت  ریبکلا  تاقبطلا  دوخ  باتک  رد  دعـس  نب  دـمحم  اما  دوب . زینک  زین  ناشیا  ردام  هک  موثلکما .  - 15 ۀیلع . - 

ربکا نیـسح  جرد ، یلع  نب  نسح  تسا : حرـش  نیا  هب  یلع  نب  نیـسح  نبا  رغـصا  یلع  دالوا  دـسیونیم : هدرک و  تبث  رتخد  تفه  رـسپ و 
نآ دالوا  زا  رگید  یکی  تسا ، هدوب  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  تخد  هللادـبع  ما  اهنآ  ردام  هک  هللادـبع  و  هیقفلا ، رفعجاـبا  دـمحم  جرد ،

رغـصا نیـسح  دوب ، نازینک  زا  ناشردام  هک  هجیدخ  یلع و  نب  یلع  و  دیـسر ، تداهـش  هب  هفوک  رد  هک  دوب  دیز  يرگید  و  رمع ، ترـضح 
، درواین يرگید  دنزرف  وا  زا  ریغ  شردام  هک  نامیلس  رگید  موثلک و  دوب و  زینک  زین  ود  نیا  ردام  دوب و  یلعما  شاهینک  هک  هیلع  یلع و  نبا 

نادنزرف زا  رگید  یکی  و  دوب ، نازینک  زا  ناشردام  زین  اهنیا  هک  ۀمعاف  و  نیـسحلاما ، و  مساق ، و  تسا ، هدوب  زینک  زین  ناشردام  هک  ۀکیلم  و 
هدوب و رـسپ  هن  ياراد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دنیوگ  یخرب  هک : تسا  هدـمآ  همغلا  فشک  رد  اما  [ 19  ] دوب نسحلاما  شاهینک  ترـضح  نآ 

دالوا هدوب و  رـسپ  تشه  ياراد  ترـضح  نآ  هدروآ ، تیب  لها  دیلاوم  رد  يوحن  باشخ  نبا  هکنانچ  و  تسا . هتـشادن  رتخد  دنزرف  الوصا 
، نیسح نسح ، هللادیبع ، هللادبع ، هدیـسر ، تداهـش  هب  هفوک  رد  هک  دیز  و  رقابلا ، دمحم  دسیونیم : هدرکن و  رکذ  ترـضح  نآ  يارب  رتخد 

رفن هدزیـس  هب  اهنآ  دادـعت  هک  ترـضح  نآ  نادـنزرف  تسا : نینچ  هدروآ  بقاـنم  رد  [ 20  ] بوشآرهـش نبا  هک  ار  هـچنآ  اـما  رمع . یلع و 
ءزج ناشردام  اهنآ  يهیقب  هدوب  ع )  ) یلع نب  نسح  رتخد  هللادـبعما  اهنآ  رداـم  هک  رهاـب  هللادـبع  و  ع )  ) رقاـب دـمحم  ماـما  زا  ریغ  دیـسریم 

رغـصا دـمحم  دـناهدوب ، وـلق  ود  رگیدـکی  اـب  رمع  هدـیدرگ و  دیهـش  هفوـک  رد  هک  دـیز  نیـسحلاوبا  و  تـسا ، هدوـب  هحفـص 23 ]  ] نازینک
نآ دالوا  نیرتکچوک  و  رغصا ، دمحم  دناهدوب و  ولق  هس  رگیدکی  اب  زین  هللادیبع  نیسح و  نسح و  هدوب ، ولق  هس  زین  نامیلـس  نمحرلادبع و 

، همطاف رگید  یـضعب  اما  هتـشادن ، رتخد  دنزرف  ترـضح  نآ  الوصا  دنیوگ  یخرب  هک  دـنچ  ره  و  هجیدـخ ؛ و  هدرک ، رکذ  یلع  ار  ترـضح 
شش ع )  ) نیدباعلانیز ماما  زا  هک : تسا  هدمآ  نینچ  بلاطلا  ةدمع  باتک  رد  و  دناهتسناد . ترـضح  نآ  نارتخد  زا  زین  ار  موثلکما  هیلع و 

. تسا هدنام  یقاب  رغصالا  یلع  رغصالا و  نیسح  فرشالا و  رمع  دیهشلا و  دیز  رهاب  هللادبع  رقاب ، دمحم  ماما  ياهمان  هب  دنزرف 

ترضح نآ  سابل 

ع)  ) نیسحلا نب  یلع  رب  يزور  هک  یئاط  سوا  نب  رضن  ار  ام  درک  ثیدح  دسیونیم : نکد  نب  لضف  زا  لقن  هب  دعس  نبا  تاقبط  باتک  رد 
هب زین  درکیم و  هدافتـسا  نآ  زا  بلغا  دوب و  هدـیناشوپ  مرگ  هریت و  گنر  هب  ياهچراپ  اب  ار  نآ  يور  هک  تشاد  نت  رب  ياهماج  مدـش  دراو 

« متک  » مان هب  يرگید  هایگ  اب  هارمه  ءاـنح ، اـب  بلغا  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هک : هدرک  تیاور  یفئاـطلا  بیبح  یبا  نب  یـسوم  زا  دوخ  دـنس 
هعمج زور  رد  هک  دوب  زخ  زا  ياهماج  ياراد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دـسیونیم : زین  و  دـمآیم ، رد  یگـشم  گنر  هب  هک  دومنیم  باـضخ 
نامه زا  رگید  ياهبج  دوب و  رتهاتوک  یکی  درکیم ، نت  رب  زخ  زا  هماج  عون  ود  ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  دوخ  دنـس  هب  و  دیـشوپیم ،
ياراد هک  ینیتسوپ  دیوگ : هک  هدرک  تیاور  رفعج  یبا  زا  دوخ  دنس  هب  زاب  و  درکیم . هدافتـسا  نآ  زا  دوخ  ياهسابل  يور  رب  هک  زخ  عون 

هدافتـسا نآ  زا  بلغا  ترـضح  نآ  مدرک ، ءادـها  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هب  هیدـه  ناونع  هب  هدـیدرگ  هیهت  قارع  رد  دوـب و  يدـنلب  نیتـسآ 
ناتـسمز رد  هک  تسا  هدروآ  رفعج  یبا  زا  دوخ  دنـس  هب  رگید  ياج  رد  و  تخاسیم ، جراخ  دوخ  نت  زا  زامن  يادا  ماـگنه  هب  اـما  درکیم 

رد دادیم ، هقدـص  ارقف  هب  ار  نآ  لوپ  دـیناسر و  یم  شورف  هب  ار  نآ  دیـسریم  ارف  ناتـسبات  نوچ  دـیرخیم و  رانید  هاجنپ  هب  زخ  يهماـج 
رب ار  اهنآ  زا  یکی  عقوم  ره  رد  هدرک و  يرادیرخ  رانید  کی  ياهب  هب  هک  دومنیم  هدافتسا  يرـصم  ياهسابل  زا  هماج  عون  ود  زا  ناتـسبات 
نب دمحم  ار  ام  داد  ربخ  دـیوگیم : رگید  ثیدـح  رد  [. 21  ] هدابعل جرخا  هحفـص 24 ]  ] یتلا هللا  ۀـنیز  مرح  نم  لق  دومرفیم : هدرک و  نت 

هک لاله  نبا  دمحم  زا  ار  ام  درک  ثیدـح  دـنیوگ  هک  سیوا  یبا  هللادـبع  نب  لیعامـسا  ۀملـسم و  نب  هللادـبع  کیدـف و  یبا  نب  لیعامـسا 
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دوخ رـس  تشپ  رد  ار  نآ  زا  یتمـسق  هداهن و  رـس  رب  ياهمامع  يو  هک  یلاح  رد  مدمآ  لیان  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  رادید  هب  يزور  دـیوگ :
. دوب هتخیوآ  ورف 

ترضح نآ  قالخا 

لامک دح  هب  تلیـضف  قالخا و  تیناسنا و  زراب  تافـص  يهیلک  رد  هک  تسا  تماما  نامـسآ  ناشخرد  ناگراتـس  زا  یکی  ع )  ) داجـس ماما 
هقدـص و هار  رد  قالخا و  مراکم  رد  حـصفا و  ربصا و  ملحا و  مرکا و  دـبعا و  عروا و  هقفا و  ملعا و  لضفا و  نامز  لـها  هب  تبـسن  و  دوب ،
و دیـسریمن ، يو  يهیاپ  هب  سک  چـیه  هدوب و  دارفا  نیرتوکین  زا  یهاوخریخ ، نیکاـسم و  ءارقف و  هب  تبـسن  تفوطع  یناـبرهم و  قاـفنا و 

رارق دوخ  تیناـحور  هبذـج و  ریثأـت  تحت  ار  نمـشد  تسود و  کـیدزن و  رود و  هک  دوب  ياهزادـنا  هب  ترـضح  نآ  تمظع  تیـصخش و 
نب یلع  اهنت  دـننک  تعیب  يو  اب  هنیدـم  یلاـها  يهیلک  داد  روتـسد  هک  هرح  يهعقاو  زا  سپ  هیواـعم  نب  دـیزی  دـنیوگ : هک  اـجنآ  اـت  دادیم 
دوخ مع  نبا  ردارب و  ار  يو  هک  دوب  تهج  نادـب  تساوخ  تعیب  زین  وا  زا  رگا  و  دوب ، هدـیدرگ  ءانثتـسا  نامرف  نیا  زا  هک  دوب  ع )  ) نیـسحلا

زا تشاد ، رایسب  تهابش  مالـسلاامهیلع  نینمؤملاریما  دوخ  راوگرزب  دج  هب  تدابع  هقف و  ملع و  سابل و  ندیـشوپ  رد  تشادیم . بوسحم 
. درکیم راتفر  ناسحا  یکین و  هب  يو  اب  سکعرب  دادیم  ناشن  یئوس  راتفر  يو  هب  تبـسن  سک  ره  هک  دوب  نیا  ترـضح  نآ  زراب  تافص 
زا هک  یتقو  هب  اما  داد ؛ رارق  رازآ  جـنر و  دروم  تدـش  هب  ار  ترـضح  نآ  دوب  هنیدـم  یلاو  هک  یماگنه  هب  لیعامـسا  نب  ماـشه  لـثملا  یف 

تـساوخزاب يو  زا  هدومن  لامیاپ  ار  یـسک  قح  هچنانچ  دنهد و  رارق  ناورم  يهناخ  رد  رب  ار  يو  داد  روتـسد  دیلو  دیدرگ ، لوزعم  تراما 
مالـس وا  رب  درک  هدهاشم  لاح  نیدـب  ار  يو  ماما  هک  نیمه  اما  دـنداد ، رارق  مانـشد  شنزرـس و  دروم  ار  يو  مدرم  بیترت  نیدـب  دـنیامن و 

نآ مع  رـسپ  هـک  نـیا  بـیجع  دـنزادرپن . شرازآ  هـب  و  هدـیدرگن ، وا  ضرعتم  زگره  داد  هحفـص 25 ]  ] روتـسد دوخ  ناـکیدزن  هب  هدرک و 
هب لوپ  يرایسب  غلابم  دیامن  یفرعم  ار  دوخ  هکنآیب  درکیم و  هعجارم  يو  يهناخ  هب  اهبش  تخادرپیم ، يو  رازآ  هب  بلغا  هک  ترضح 
نب یلع  اـما  تفگیم : درکیم ، ییوگدـب  ماـما  هب  هک  یلاـح  رد  دـشاب و  هتـشاد  یعـالطا  رما  نیا  زا  هکنآیب  يو  و  دوـمرفیم ، اـطعا  يو 

درکیم و لمحت  ییابیکـش  ربص و  اب  و  دومنیم ، عامتـسا  ار  تاملک  نیا  ناـنچمه  ترـضح  نآ  دـیامنیمن . نم  زا  يداـی  زگره  نیـسحلا 
ره هک  یسک  تسناد  تفاتـش ، یمن  يو  کمک  هب  یـسک  رگید  تسبورف و  ناهج  زا  مشچ  هک  هاگنآ  ات  دروآیمن ، نابز  رب  ینخـس  زگره 

هیما ینب  رب  هرح  يهعقاو  رد  هنیدم  یلاها  هک  هاگنآ  و  تسا . هدوب  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  نامه  دومنیم  شیرای  هتفر و  يو  يهناخ  هب  بش 
رـضاح سک  چیه  هک  زین  وا  يهداوناخ  یفرط  زا  درک . دادمتـسا  يو  زا  هدش ، لسوتم  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هب  مکح  نب  ناورم  دندیروش ،

هک دوب  هزادـنا  هچ  ات  ع )  ) نیدـباعلانیز ماما  یگرزب  تمظع و  یتسار  دنتـساوخ . يرای  وا  زا  هدرک و  ءاجتلا  یلع  هب  دریذـپب  ار  اـهنآ  دـشن 
یلع يهناخ  هب  گنج  زورب  عقوم  رد  زین  هنیدم  رهش  نانز  تشادنرب . شیوخ  ینابرهم  تفوطع و  زا  تسد  دروآ ، يور  وا  هب  نمـشد  یتقو 

هاگنآ ات  دیـسریم  رفن  دصراهچ  هب  ناشدادعت  دندوب و  فانمدبع  نانز  زا  ابلاغ  هک  اهنآ  دـندرب . هانپ  يو  هب  هدروآ ، يور  ع )  ) نیـسحلا نب 
دادـعت شاعم  داجـس  ماما  درکیم . نیمأت  ار  ناشـسابل  اذـغ و  نانچمه  دـندش  قرفتم  هبقع  نب  فرـسم  هاپـس  تفاـی و  ناـیاپ  هعقاو  نیا  هک 

هک یعقوم  ات  و  دومرفیم ، ءاطعا  نانآ  هب  لوپ  ماعط و  درکیم و  هعجارم  اهنآ  يهناخ  هب  بش  ره  درکیم و  نیمأـت  ار  اـههداوناخ  زا  يریثک 
ربارب رد  هک  هاگنآ  و  دـیامنیم . نیمأت  ار  نانآ  تشیعم  هک  تسا  یـسک  هچ  هک  دوبن  فقاو  رما  نیا  هب  سک  چـیه  تسبورف  ناهج  زا  مشچ 
هدوب تسرد  يدروآ  نابز  رب  نم  يهرابرد  هک  ار  هچنآ  رگا  : » دومرف دوب  هداد  رارق  مانـشد  ازـسان و  داب  هب  ار  يو  هک  تفرگ  رارق  یـصخش 

هب دوخ  رتش  اب  هک  راب  تسیب  دنیوگ  دـیامرف ». وفع  ار  وت  دـنوادخ  هدوب  تسردان  يداد  نم  هب  هک  ییاهتبـسن  رگا  دـشخبب و  ارم  دـنوادخ 
نآ هک  دـندوب  هایـس  ياهدـع  نامالغ  نیا  ناـیم  رد  درکیم ، دازآ  دـیرخیم و  ار  ناـمالغ  دزن . يو  رب  هناـیزات  کـی  یتح  درک  رفـس  جـح 

درکیم ناشدازآ  تخاسیم و  هدروآرب  ار  اهنآ  جیاوح  هاگنآ  تشادیماو ، ناشراک  هب  دربیم و  تافرع  هب  ار  نانآ  ترضح  هحفص 26 ] ]
يو دز و  دوخ  مالغ  هب  ياهنایزات  يزور  دشیم  بوسحم  ترضح  نآ  باحـصا  زا  هک  يرهز  دومرفیم . ءاطعا  اهنآ  هب  يزیاوج  سپـس  و 
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یلع تمدخ  هب  ماجنارس  و  تفرگ ، ناهد  رب  تمادن  تشگنا  هدش ، برطضم  تخس  ارجام  نیا  زا  يو  درک . میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ار  ناج 
لمع ینک و  هبوت  یناوتیم  ياهدش و  بکترم  یهانگ  نم  رظن  هب  دومرف : يو  هب  داجس  ماما  درک . فیرعت  ار  هثداح  هدمآ  ع )  ) نیـسحلا نب 

هک هچنآ  يرهز  دوش . هدوشخب  وت  هانگ  ات  يریگب  هزور  یلاوتم  هام  ود  ای  دازآ و  ار  ياهنمؤم  زینک  هک  بیترت  نیا  هب  ییامن ، ناربج  ار  دوخ 
هودـنا مغ و  بارطـضا و  زا  هک  دوب  ع )  ) داجـس ماـما  يهلیـسو  هب  مه  و  تشاذـگ ، ارجا  عقوم  هب  دومرف  يرواد  وا  يارب  ع )  ) نیدـباعلانیز

زین اهنآ  اب  دنـسانشن و  ار  يو  هک  تفریم  رفـس  هب  یناسک  اب  بلغا  داجـس  ماـما  تفاـی . ییاـهر  ینارگن  شیوشت و  تلاـح  زا  هدـمآ  نوریب 
يو زا  عوضوم  نیا  زا  هک  هاگنآ  و  دـهد . ماجنا  اصخـش  هدرک و  کـمک  دوخ  دـنراد  جاـیتحا  اهنادـب  هار  رد  هک  يروما  رد  درکیم  طرش 

همغلا فشک  رد  [. 22  ] دـنیامن راـتفر  نم  اـب  مراد  قاقحتـسا  هچنآ  زا  شیب  ص )  ) هللا لوسر  ماـن  هب  هک  نیا  زا  مراد  میب  دومرف : دندیـسرپ ،
نتفرگ وضو  وشتـسش و  رد  و  دـیناشوپ ، یم  ار  بآ  فرظ  يور  و  تفرگیم . وضو  باوخ  زا  شیپ  ابلاغ  ع )  ) داجـس ماما  هک : تسا  هدـمآ 

كاوسم ادتبا  وضو  نتفرگ  زا  شیپ  تساخیمرب ، باوخ  زا  تشذـگیم  بش  زا  یـساپ  هک  نیمه  تفرگیمن ، کمک  سک  چـیه  زا  دوخ 
هتسناوتن زور  رد  هک  ار  هچنآ  هلفان  ياهزامن  زا  و  درکن ، كرت  ار  بش  زامن  زگره  رضح  رفس و  رد  تخادرپیم . زامن  هب  سپـس  دومنیم و 

هلفان ياهزامن  هک  دنچ  ره  دومرفیم : هدرک  هیـصوت  دوخ  نادنزرف  هب  دروم  نیا  رد  دومنیم ، ناربج  ار  اهنآ  بش  ماگنه  هب  دهد  ماجنا  دوب 
دیهد و تداع  نادب  ار  دوخ  هک  مراد  تسود  دراد  رایـسب  تلیـضف  هک  تسا  یتادابع  زا  نوچ  اما  هدیدرگن ، بجاو  امـش  رب  ضیارف  دـننام 

ابحرم دومرفیم : دمآیم  شدزن  هب  یلئاس  تقو  ره  دـییامن . ناربج  لفاون  يهلیـسو  هب  دـیاهدرک  روصق  دوخ  تابجاو  ضیارف و  رد  هچنانچ 
زگره نتفر  هار  ماـگنه  هـب  دزاـسیم ، مـهارف  ارم  ترخآ  يهشوـت  هـک  سکنآ  رب  اـبحرم   ) ةرخـالا هحفـص 27 ]  - ] یلا يداز  لـمحی  نـمب 
مدـق راـقو  یمارآ و  هـب  دــهد  ناـشن  دوـخ  زا  يرورغ  ربـک و  هـکنآیب  و  درکیمن ، زواـجت  شکراـبم  ياـه  نار  زا  شکراـبم  ياـهتسد 

اب ناـنچ  درکیمن و  هجوت  تسار  پچ و  هب  زگره  نتفر  هار  ماـگنه  هب  ترـضح  نآ  دوـمرف : دروـم  نیا  رد  ع )  ) قداـص ماـما  تشادیمرب .
هب تفریم  رعشم  هب  هک  نادادماب  هفرع و  رد  بش  ماگنه  هب  [ 23  ] دشاب هداتسیا  یغرم  شرس  زارفرب  ییوگ  هک  تفریم  هار  مارآ  نوکس و 
ادا دهد  رارق  هلـصاف  اهنآ  نیب  هکنآیب  درکیم و  عمج  ار  ءاشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  ياهزامن  نیب  رفـس  رد  تشادیمرب و  ماگ  یمارآ 
هک تسا  یـسک  اهنت  ع )  ) نیدباعلانیز دـسیونیم : قعاوص  دوخ  باتک  رد  رجح  نبا  هکنانچ  تخادرپیم . هرمج  یمر  هب  هدایپ  و  درکیم ،

نتفرگ تقو  رد  هک  دوب  نانچ  ترـضح  نآ  دوب و  نارقا  دمآرـس  رما  نیا  رد  هتفرگ و  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  ياج  تدابع  دهز و  ملع و  رد 
صخش هچ  تمدخ  رد  دینادیمن  امـش  دومرف : دندیـسرپ  يو  زا  عوضوم  نیا  زا  یتقو  دییارگیم ، يدرز  هب  شگنر  تفاییم و  رییغت  وضو 

مالـسلاهیلع نیـسحلا  نب  یلع  مردپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  هیوباب  نبا  موشیم ! رـضاح  یتمظع  اب 
هدجس نآ  رد  هک  درکن  تئارق  ار  ادخ  باتک  زا  ياهیآ  و  تمعن ، نآ  رکش  يارب  درک  هدجـس  هکنآ  رگم  درکن  دای  ادخ  زا  ار  یتمعن  زگره 

زا ار  ياهدننکرکم  رکم  ای  درکیم  عفد  دوب  میب  رد  نآ  زا  هک  ار  ینایز  وا  زا  یلاعت  قح  هچنانچ  دروآیم و  اجب  ياهدجس  هکنآ  رگم  دشاب 
نایم هک  تفاییم  قیفوت  رما  نیا  هب  هاگره  و  دروآیم ، اجب  هدجـس  دشیم  غراف  بجاو  زامن  زا  هاگره  و  درکیم ، هدجـس  دـینادرگ  یم  وا 

نآ ور  نیا  زا  دوب ، نایامن  ترـضح  نآ  دوجـس  عضاوم  عیمج  رد  هدجـس  رثا  و  درکیم ، هدجـس  نآ  رکـش  يارب  دنک  حالـصا  ار  سک  ود 
يو يدرم  دنیوگ  هک  نانچ  دیسریمن ، يو  يهیاپ  هب  سکچیه  ضامغا ، وفع و  يراوگرزب و  تمظع و  رد  دنتفگیم . داجـس  ار  ترـضح 

، دمآ لیان  ماما  تاقالم  هب  هک  رگید  راب  تشاذگ ، دوخ  لاح  هب  ار  يو  تفگن و  ینخـس  ترـضح  نآ  اما  داد  مانـشد  ازـسان و  تدش  هب  ار 
: درکیم تئارق  هحفـص 28 ]  ] ار هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  ترـضح  نآ  اما  درک ، دـهاوخ  تازاجم  ار  يو  هک  درک  ساـسحا  نینچ  دوخ  شیپ 

رقاب ماما  زا  دوخ  دنس  هب  لاصخ  رد  قودص  خیـش  مدرک . وفع  ار  وت  دومرف : يو  هب  [ 24 « ] نیلهاجلا نع  ضرعأ  فرعلاب و  رما  وفعلاذخ و  »
رد و  داتفایم ، هار  هب  نیکاسم  ءارقف و  هب  تدعاسم  يرای و  تهج  کیرات  ياهبش  رد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هک : تسا  هدروآ  نینچ  (ع )

اذغ و اهنآ  هب  دیبوکیم و  ار  رد  تفریم ، ارقف  يهناخ  هب  تشاد  اذغ  زا  ینابنا  شکرابم  تشپ  رب  لوپ و  يرادقم  تسد  کی  هب  هک  یلاح 
نانچمه رما  نیا  تسبورف  ناهج  زا  مشچ  هک  هاگنآ  ات  و  دسانشن ، ار  وا  یسک  ات  دیناشوپ  یم  ار  دوخ  تروص  هدرک و  تمحرم  لوپ  نان و 
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دندش فقاو  رما  نیا  هب  هک  دوب  عقوم  نینچ  رد  و  دـیامن ، نیمأت  ار  اهنآ  شاعم  هک  دـنتفاین  ار  یـسک  هنیدـم  یلاها  سپ  نآ  زا  تشاد . همادا 
هک يزور  دـنیوگ  تسا . هدوب  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دـناسریم  لوپ  اذـغ و  اـهنآ  هب  هتفر و  اـهنآ  ياـههناخ  هب  بش  همه  هک  یـصخش  هک 
نآ تخیوآرد ، ءادر  نآ  هب  داد و  رارق  ضارتـعا  دروم  ار  يو  لاؤس  ناونع  هب  یلئاـس  داـتفا ، هار  هب  هناـخ  زا  هدرک و  نت  رب  زخ  زا  ياهماـج 

ترضح نآ  هجوت  یعمج  هک  دوب  هفرع  زور  رد  تشاذگب . ودب  هماج  درک و  كرت  ار  يو  دیوگ ، خساپ  يو  ضارتعا  هب  هکنآیب  ترضح 
يور رب  یهلا  تمحر  ياـهرد  هک  يزور  نینچ  رد  امـش  رب  ياو  دومرف : اـهنآ و  هب  درک  ور  دـندرکیم ، لاؤـس  مدرم  زا  هک  هدرک  بلج  ار 
لاؤـس هـب  ادـخ  ریغ  زا  هنوـگچ  دـندرگ ! تخبـشوخ  دوـخ  نارداـم  مکــش  رد  ناـکدوک  دوریم  دـیما  هـک  تـسا  هدوـشگ  اـجنآ  اـت  مدرم 
بلغا فصو  نیا  اب  دومنیم  راتفر  یکین  ناسحا و  هب  رتشیب  دوخ  ردام  هب  تبسن  سک ، ره  زا  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  هک  نیا  اب  دیاهتخادرپ ؟

: دـنتفگ هدـش و  ایوج  يو  زا  عوضوم  نیا  يهرابرد  ترـضح  نآ  ناکیدزن  نارای و  هک  هاگنآ  و  دـیزرویم ، عانتما  يو  اـب  اذـغ  ندروخ  زا 
زا هک  تسا  هنوگچ  سپ  دییامنیم ، راتفر  ناسحا  هب  رتشیب  دوخ  ردام  هب  تبسن  سک  ره  زا  دیتسه و  مدرم  نیرت  لیصا  نیرتوکین و  زا  امش 

رتدوز وا  هک  مرب  تسد  ياهمقل  هب  هک  مراد  میب  و  مروآیم ، اـج  هب  مارتـحا  بدا و  طرـش  نم  : » دوـمرف دـیراد ؟ ءاـبا  يو  اـب  ندروـخ  اذـغ 
ادـخ تهج  هب  ار  امـش  نم  هللا ، لوسر  نباـی  تفگ : ترـضح  نآ  هب  باـطخ  یـصخش  هک  هاـگنآ  و  هحفـص 29 ] .« ] دشاب هدـش  نآ  هجوتم 

زا يرادب . نمشد  ارم  وت  دنرادب و  تسود  وت  رطاخ  هب  ارم  مدرم  هکنیا  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  نم  ادنوادخ  دومرف : ترضح  نآ  مراد ، تسود 
هک دنتساوخ  يو  زا  یتقو  مهد ؟ حرش  لیصفت  هب  ای  راصتخا  هب  تفگ : يو  دندش ، ایوج  ترـضح  نآ  قالخا  زا  ماما  [ 25  ] نازینک زا  یکی 
هک دوب  تهج  نادب  نیا  و  مدرکن ، نهپ  باوختخر  هاگ  چیه  زین  اهبـش  مدرواین و  ییاذغ  وا  يارب  زگره  اهزور  تفگ : دـنک ، نایب  رـصتخم 
اما هتفرگ  ییوگدب  ازسان و  داب  هب  ار  يو  هک  دیدرگ  هجاوم  ياهدع  اب  يزور  دوب . لوغشم  تدابع  هب  بش  رد  تشاد و  هزور  زور  رد  بلغا 
نم هب  هک  ییاهتبسن  رگا  و  دنک ، وفع  ارم  دنوادخ  تسا  تسرد  نم  يهرابرد  امش  نخس  هچنانچ  دومرف : اهنآ و  هب  درک  ور  ترـضح  نآ 

دـشیم رـضاح  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  یملع  بلاط  هک  هاگنآ  و  دـیامرف ، وفع  ار  امـش  هانگ  مهاوخیم  ادـخ  زا  هدوب  تسردان  دـیاهداد 
دوخ يهناخ  زا  هک  تقو  نامه  زا  شناد  ملع و  بلاط  دومرفیم : سپس  ملـس » هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀیـصوب  أبحرم  : » دومرفیم

نیـسحلا نب  یلع  دنزادرپیم . حیبست  هب  وا  يارب  همه  هک  نآ  رگم  دـهنیم  مدـق  هک  تسین  نیمز  زا  یکـشخ  رت و  چـیه  هب  دوشیم ، جراخ 
، تباجن وربآ و  طرف  زا  هک  یناگراچیب  ناگدـنامرد و  هب  دوخ  كرابم  تسد  هب  دـیبوکیم و  ار  هناـخ  دـصکی  رد  ییاـهنت  هب  بش  ره  (ع )
نامالغ و زا  هکنآیب  دومنیم و  ینیگنـس  شتـشپ  رب  اذـغ  نابنا  هک  یلاـح  رد  درکیم ، قاـفنا  دـندرکیمن  زاربا  ار  دوخ  یتسدـگنت  رقف و 
ارقف و زا  ياهدـع  یفرط  زا  و  دوش ، هاـگآ  رما  نیا  زا  یـسک  تساوخیمن  اریز  درکیم ، میـسقت  ار  اذـغ  دریگب  کـمک  دوخ  نارازگتمدـخ 

دومرفیمن لیم  یماعط  چیه  ددرگن . شاف  ناشزار  دیشوکیم  زین  ترـضح  نآ  دسانـشب  ار  اهنآ  یـسک  دنتـشادن  لیم  وا  دننام  زین  نیکاسم 
هب اذغ  عقوم  ره  و  تسیرگیم ، دوخ  راوگرزب  ردپ  رب  لاس  تسیب  تدـم  دومنیم . اطعا  ارقف  هب  هقدـص  ناونع  هب  ار  نآ  دـننامه  هکنآ  رگم 
زا یکی  يزور  هک  اجنآ  ات  دشیم ، نایرگ  دـیدرگیم و  راکـشآ  شیامیـس  رد  هودـنا  مغ و  راثآ  گنردیب  دـندروآیم  ترـضح  نآ  دزن 

، وت رب  ياو  دومرف : ع )  ) نیدباعلانیز دیـشابن ؟ كانهودنا  نوزحم و  امـش  هک  دـسریم  ياهظحل  ایآ  هللا  لوسر  نبای  تفگ : يو  هب  نامالغ 
هک تسیرگ  ردـق  نآ  دـش  التبم  اـهنآ  هحفـص 30 ]  ] زا یکی  غارف  هب  هک  نیمه  تشاد  رـسپ  هدزاود  مالـسلاهیلع  بوـقعی  میوـگب ، هچ  نـم 
هب نوچ  هک  مشابن ، نیگمغ  هنوگچ  نم  لاح  تشاد ، تایح  فسوی  شزیزع  دنزرف  هک  یلاح  رد  دیدرگ ، انیبان  هودـنا  مغ و  زا  شنامـشچ 

مـشچ ولج  رد  مردپ  باحـصا  زا  ياهدع  منادناخ و  زا  رفن  هدفه  میومع و  ردارب و  رگید  يوس  زا  مردـپ و  وس  کی  زا  مرگنیم  فرط  ره 
ماما زا  یلاما  رد  خیـش  هکنانچ  میآ ؟ نوریب  هودـنا  مغ و  زا  مشاب و  هدوسآ  ياهظحل  مناوتیم  اـیآ  لاـح  نیا  اـب  دندیـسر ؟ تداهـش  هب  نم 

ربـص و اـب  هک  تسین  بضغ  يهعرج  زا  رتبوـبحم  نـم  دزن  ياهـعرج  چـیه  دوـمرفیم : ع )  ) نیـسحلا نـب  یلع  تـسا : هدروآ  ع )  ) قداـص
هک مرادـن  تسود  نم  هک : دومرف  زین  دـناشنیم و  ورف  ار  راگدرورپ  بضغ  هقدـص  دومرف : رگید  ياـج  رد  و  مناـشن ، ورف  ار  نآ  ییاـبیکش 
مزال وا  تافاکم  موش و  بضغ  مشخ و  رد  یـسک  زا  نوچ  هکنیا  يهمه  اب  مریذپ  زاب  شیوخ  رب  یتلذ  كدـنا  مبایرد و  گرزب  ياهتمعن 
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هب هک  نآ  زا  شیپ  هک  دوب  ناـنچ  ترـضح  نآ  میاـمن . يراددوخ  وا  تاـفاکم  زا  و  منک ، راومه  دوخ  رب  ار  مشخ  ندروـخ  ورف  تلذ  دـشاب 
رد هکلب  مسوبیم ، نم  هک  تسین  لئاس  تسد  نیا  دومرف : دندیسرپ ، يو  زا  رما  نیا  زا  هک  هاگنآ  و  دیـسوبیم ، ار  نآ  دزادرپب  هقدص  نداد 

هتفرگ رارق  مراـگدرورپ  تسد  رد  دـسرب  ریقف  تسد  هب  هکنآ  زا  لـبق  هقدـص  هک  اریز  مسوـبیم ، نم  هک  تسا  راـگدرورپ  تسد  تـقیقح 
هب سپس  هدرب و  يرانک  هب  ار  نآ  دوخ  تسد  هب  دشیم و  هدایپ  دوخ  رتش  زا  تفاییم  یگنـس  هار  نیب  رد  هچنانچ  ترفاسم  ماگنه  هب  تسا .
هک نیمه  هتسشن ، اذغ  يهرفـس  رب  هک  دروخرب  دندوب  التبم  ماذج  [ 26  ] يراـمیب هب  هک  يدارفا  زا  ياهدـع  هب  يزور  دادیم . همادا  دوخ  هار 

روبع اجنآ  زا  هدرک و  مالـس  اهنآ  رب  ادتبا  ترـضح  نآ  دندومن ، توعد  اذـغ  ندروخ  هب  ار  يو  دـندرک  هدـهاشم  ار  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع 
رادهزور نم  دومرف  سپ  درک . تعجارم  اـهنآ  فرط  هب  نیربـکتملا » بحی  ـال  هللا  نا  : » دومرفیم هک  یلاـح  رد  دـییاپن ، يرید  اـما  دوـمرف ،

ار يو  توعد  يدنچ  زا  سپ  درک ، توعد  دوخ  يهناخ  هب  نانآ  زا  ضوع  رد  دـیزرو و  عانتما  اهنآ  اب  تکرـش  زا  هلیـسو  نیا  هب  و  متـسه ،
هب تفاییم  نایاپ  ناتـسمز  هک  نیمه  هک  تشاد  ياهماج  دومرف . ءادـها  نانآ  هب  ییایاطع  هدرک و  ماعطا  ناـنآ  هب  زین  ترـضح  نآ  هتفریذـپ 

ءارقف هب  دوب  هدرک  هیهت  ناتـسبات  يارب  هک  یـسابل  دـیدرگیم  يرپـس  ناتـسبات  نوـچ  درکیم و  اـطعا  هحفـص 31 ]  ] ءارقف هب  هقدـص  ناونع 
سابل : » دندیـسرپ يو  زا  هک  هاگنآ  دادیم و  هقدـص  ار  دوخ  سابل  ناـمه  ترـضح  نآ  هک : تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  و  دیـشخبیم ،

دیناسرب و شورف  هب  ار  نآ  تسین  رتهب  دشابن ، سابل  نیا  ندیشوپ  قیال  دیاش  هتشادن و  عالطا  نآ  ياهب  زا  هک  دیـشخبیم  یـسک  هب  ار  دوخ 
. مناسر شورف  هب  ماهدرازگ  زامن  نآ  اب  هک  ار  یسابل  مرادن  شوخ  نم  دومرف : خساپ  رد  دییامن »؟ اطعا  ار  نآ  لوپ 

ماما لیاضف  بقانم و 

هراشا

ولع یگرزب و  رد  دوـب و  نیما  قـثوم و  یتیـصخش  رادرک  راـتفگ و  رد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هک : تسا  هدـمآ  نینچ  دعـس  نبا  تاـقبط  رد 
انومأم ۀـقث  نیـسحلا  نب  یلع  ناک  ، » دوب لامک  دـح  هب  لیاضف  يهیلک  رد  تشاد و  یلاع  سب  یماقم  يراـبدرب  ملح و  ییاـسراپ و  تمه و 

هک تسا  ياهزادنا  هب  ع )  ) داجـس ماما  یقالخا  لیاضف  بقانم و  دسیونیم : نانجلا  ةآرم  باتک  رد  و  ها . » »  » اعرو اعیفر  ایلع  ثیدحلا  ریثک 
رد دوب  نازینک  زا  شردام  هک  شیرق  نامدرم  زا  یکی  يزور  دـسیونیم : لماک  رد  دربم  هکناـنچ  دـجنگیمن . رـصتخم  نیا  رد  اـهنآ  حرش 

هتخاس بطاخم  ار  يو  دوش  هاگآ  شردام  ردپ و  زا  دسانشب و  ار  يو  یبوخ  هب  هک  نیا  يارب  دیعس  تفای ، روضح  بیسم  نب  دیعس  سلجم 
دوخ شیپ  تفای  نایاپ  شنخـس  هک  نیمه  دوب ، زینک  ییوناب  مردام  داد : باوج  یـشیرق  درم  دـندوب ؟ یناـسک  هچ  امـش  ياـههلاخ  دیـسرپ :

هک روط  نآ  دینادرگ و  ور  وا  زا  يدوز  هب  اریز  هدرک  هدهاشم  وا  رد  یصقن  دیاش  ای  هتشاد و  رـسک  يزیچ  دیعـس  رظن  رد  هک  درک  ساسحا 
ياج زا  دیعـس  دش ، دراو  مالـسلامهیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  هک  دـییاپن  يرید  درکن ، انتعا  يو  هب  دیعـس  تشاد  راظتنا 
نیا سپ  اقآ ، تفگ : دیعس و  هب  درک  ور  یشیرق  درم  اجنیا  رد  دومن ، ناوارف  میرکت  میظعت و  يو  هب  تبـسن  مالـس  زا  سپ  هتـساخرب و  دوخ 

نب یلع  نبا  نیسحلا  نب  یلع  يو  دسانشن ، ار  وا  دشاب و  ناملسم  یـسک  تسین  نکمم  هک  تسا  ییاقآ  نیا  تفگ : دیعـس  تسیک ؟ صخش 
هب یشرق  هاگنآ  هحفص 32 ] . ] دوب نازینک  زا  شردام  داد : خساپ  دیعس  تسیک ؟ وا  ردام  دیسرپ : درک و  هفاضا  یـشرق  درم  تسا . بلاط  یبا 
رد هک  ناـنچ  و  دـیتسیرگن ! نم  هب  ریقحت  رظن  اـب  هدوـب  زینک  مرداـم  هـک  دـیتسناد  امـش  هـک  یعقوـم  زا  مدرک  رکف  نـم  سپ  تـفگ : دـیعس 

هدش و رضاح  زیزعلادبع  نب  رمع  سلجم  هب  ياهدع  يزور  هدروآ ، زیزعلادبع  نب  رمع  بقانم  رد  زین  يزوج  نبا  هدمآ و  بغار  تارضاحم 
نب رمع  هاگنآ  درک . كرت  ار  ناـنآ  هتـساخرب و  اـج  زا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هک  دوب  اـنثا  نیمه  رد  دـنتخادرپ . هرکاذـم  هب  يو  اـب 
يو دیتسه ، امـش  سک  همه  زا  رتفیرـش  دنتفگ : ادص  کی  همه  تسیک ؟ مدرم  نیرتفیرـش  ایآ  دیـسرپ : راضح و  هب  درک  ور  زیزعلادـبع 

و ع )  ) نیسحلا نب  یلع  دسریمن ، وا  يهیاپ  هب  سک  چیه  تفارـش  تلیـضف و  رد  هکنآ  تسین ، نینچ  زگره  ریخ ، تفگ : اهنآ  هب  گنردیب 
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يو دننامه  هدوب و  يو  ياج  هب  دراد  تسود  سک  همه  هک  تسا  یسک  وا  و  درک ، كرت  ار  سلجم  لبق  هظحل  دنچ  هک  تسا  یسک  نامه 
هب للعلا  باتک  رد  قودص  خیـش  دهد . رارق  نامدرم  رگید  دننامه  ار  دوخ  هک  تسین  لیام  زگره  وا  اما  ددرگ ، هتـساریپ  یقالخا  لیاضف  هب 

شرادید هب  یلب  تفگ : يو  ياهدرک ؟ تاقالم  ار  نیسحلا  نب  یلع  ایآ  مدیـسرپ  يرهز  زا  تفگ : هک  هدروآ  ۀینیع  نب  نایفـس  زا  دوخ  دنس 
رداق هک  مسانـشیم  ار  یـسک  رتمک  هک  دنگوس  ادخ  هب  ماهدیدن . وا  زا  لضفا  ار  يدحا  یتسار  هب  هک  میوگب  دیاب  مه  ار  نیا  ماهدش و  لیان 
ایوج دروم  نیا  رد  يرهز  زا  هک  هاگنآ  و  دیامن ، راکشآ  ار  دوخ  ینمشد  تسا  وا  نانمشد  زا  هچنانچ  ای  هتـشاد و  یفخم  ار  وا  تبحم  دشاب 

ترـضح نآ  يراوگرزب  لـضف و  هب  هک  نآ  رگم  هتـشاد  تسود  ار  يو  هک  ماهدـیدن  ار  یـسک  زگره  نم  تفگ : هداد  حیـضوت  يو  دـندش 
ینمـشد و هب  يو  اب  هک  سکنآ  و  دـش ، دـهاوخ  یهتنم  تداسح  هب  يو  هب  تبـسن  هاگ  هک  تسا  يدـح  هب  یهاگآ  نیا  و  هدـیدرگ ، فقاو 
بقانم و دـنچ  ره  دـیامنیم . مرـش  وا  اب  ینمـشد  زا  يو  هک  دـیامنیم  راتفر  ینابرهم  تمیالم و  تفأر و  هب  يو  اب  ناـنچ  دزادرپ  توادـع 
هک اهنآ  زا  يرـصتخم  رکذ  هب  اجنیا  رد  ام  یلو  تسین ، ریذپ  ناکما  اهنآ  يهمه  حرـش  هک  تسا  ياهزادنا  هب  ع )  ) نیدباعلانیز ماما  لیاضف 

: میزادرپیم تسا  بسانم  باتک  نیا  شیاجنگ  اب 

ترضح نآ  ملع 

هفلتخم مولع  رد  نادنمشناد  اهقف و  هک  ار  هچنآ  هحفص 33 ] ، ] هک دوب  بیترت  نیا  هب  دیفم  خیش  راتفگ  میتشاد ، نایب  زین  البق  هک  روط  نامه 
میرک و نآرق  لیاضف  هیعدا و  ظعاوم و  زا  هک  ار  هچنآ  و  تسا ، نوریب  ددع  رامـش  زا  هک  تسا  ياهزادنا  هب  دـناهدرک  لقن  ترـضح  نآ  زا 

تـسد هب  یناـسک  زا  بلغا  تسا  روهـشم  نادنمـشناد  ءاـملع و  نیب  هک  هفلتخم  مولع  رگید  ماـیا و  ثداوـح و  يهراـبرد  مارح و  لـالح و 
هفاضا نآ  لابند  هب  و  تسا ، هدیدرگ  باریـس  ترـضح  نآ  مولع  يهمـشچ  زا  هتخومآ و  ع )  ) نیدـباعلانیز ماما  بتکم  رد  هک  دـناهدروآ .

نانچ و  تسا . جراخ  زین  نامز  يهلـصوح  زا  هدیدرگ و  مالک  يهلاطا  بجوم  میزادرپب  اهنآ  حرـش  هب  میهاوخب  هچنانچ  دـسیونیم : هدرک ،
نب یلع  لاق   » ترابع هتفای و  میظنت  يوقت  دـهز و  هظعوم و  رد  هک  تفای  ناوتیم  یباتک  رتمک  دـسیونیم : بقاـنم  رد  بوشآرهـش  نبا  هک 

تیاور نسح  نب  نسح  نب  هللادبع  زا  دوخ  دنس  هب  داشرا ج 2 ص 141  رد  دیفم  خیش  دشاب . هدماین  نآ  رد  نیدباعلانیز » لاق   » ای نیسحلا »
تقو ره  نم  ونـشب و  ار  شنانخـس  نیـشنب ، تراوگرزب  یئاد  اب  دومرفیم  نم  هب  هشیمه  ع )  ) نیـسحلا تنب  همطاف  مردام  دیوگیم - : هدرک 

شروضح زا  ضیف  ریخیب و  هک  دوب  لاحم  مدشیم  بایفرش  منینزان  یئاد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  روضح  هب  هدرک ، تعاطا  ار  مردام  نامرف 
ارم هک  دوب  يو  شناد  ملع و  ترثک  تیناحور و  هبذج و  هتشاد و  دوخ  راگدرورپ  زا  هک  دوب  وا  تیشخ  فوخ و  رثا  رد  زین  نیا  و  مزیخرب ،

: دسیونیم هدرک  تیاور  يرهز  زا  دوخ  دنـس  هب  ءایلوالا ص 141  ۀـیلح  باتک  رد  میعنوبا  هک  نانچ  دادیم . رارق  ریثأت  تحت  تدـش  هب  زین 
هجیتـن نیا  هب  هدوـمن و  هرکاذـم  هزور  يهراـبرد  یتعاـمج  اـب  نم  متفگ : هدـش ، بایفرـش  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تمدـخ  هب  يزور 

هب هزور  دومرف : ع )  ) داجـس ماما  تسیچ ؟ دروم  نیا  رد  ترـضح  نآ  رظن  دراد . صاصتخا  ناضمر  هام  هب  اهنت  بجاو  يهزور  هک  میدیـسر 
يهزور ءزج  نآ  عون  هد  ناضمر و  هام  يهزور  دـننام  دوشیم  بوسحم  بجاو  ياههزور  ءزج  نآ  زا  مسق  هد  دوشیم ، میـسقت  عون  لـهچ 

هزور دـهاوخب  هچنانچ  تسا  راـتخم  صخـش  هک  تسا  بحتـسم  يهزور  دـسریم  عون  هدراـهچ  هب  نآ  ماـسقا  هک  رگید  عون  تسا و  مارح 
رگید راب  يرهز  هحفـص 34 ] . ] دوشیم بوسحم  بجاو  زین  فاکتعا  يهزور  رذن و  يهزور  و  دیامنیم . راطفا  دـشابن  لیام  رگا  دریگیم 

يهزور اما  دومرف : هداد ، همادا  زین  ترـضح  نآ  دـییامرف . نایب  نم  يارب  ار  اـهنآ  ماـسقا  هللا ، لوسر  نباـی  تفگ : ترـضح و  نآ  هب  درک  ور 
هک نآ  يهرافک  يهدهع  زا  هدیدرگ و  دـمع  ریغ  اطخ و  لتق  بکترم  هک  یـسک  يارب  یلاوتم  هام  ود  يهزور  ناضمر و  هام  يهزور  بجاو 
نم و  دیامرفیم : یلاعت  دـنوادخ  هک  نانچ  دریگیم ، هزور  یپردیپ  هام  ود  عقوم  نینچ  رد  هک  دـشاب ، هدـماینرب  تسا  ياهدـنب  ندرک  دازآ 

لجوزع يادـخ  ددرگن ، ءارقف  هب  ماعطا  هب  رداق  هک  یـسک  يارب  مسق  يهرافک  رد  تسا  بجاو  زین  زور  هس  و  هیـالا » [ » 27  ] اطخ انمؤم  لتق 
يهزور اما  هیآ 89 . هدـئام  يهروس  دـیدروخ ) مسق  یتقو  امـش  ياهمسق  يهرافک  تسنیا  : ) متفلح اذا  مکنامیا  ةراـفک  کـلذ  دـیامرفیم :
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ماعطا نتفرگ و  هزور  ینعی  نآ  يهرافک  قیرط  هس  زا  یکی  زا  هچنانچ  تروص  نیا  رد  هک  دـشارتب : ار  دوخ  رـس  مارحا  لاـح  رد  هک  یـسک 
ناک نمف  دومرف : یلاعت  دـنوادخ  هکنانچ  ددرگیم . بجاو  يو  رب  هزور  زور  هس  نتفرگ  دـیامن ، باختنا  ار  هزور  ندرک ، ینابرق  اـی  ریقف و 

هک دشاب  یـشوخان  وا  رـس  رد  ای  دشاب  شوخان  امـش  زا  هک  ره  سپ   ) کسنوا ۀقدص  وا  مایـص  نم  ۀیدفف  هسأر  نم  يذا  هب  وا  اضیرم  مکنم 
هب هک  ياهزور  اما  هیآ 196 . هرقب  يهروس  ندرک ). ینابرق  ای  نداد  قدصت  ای  نتفرگ ، هزور  زا  دهدب  ادف  سپ  دوش  رس  ندیـشارت  هب  روبجم 

یلاـعت يادـخ  دـیامن . یناـبرق  دـناوتن  هک  یـسک  يارب  دریگیم  ماـجنا  عـتمت  جـح  رد  هک  تسا  ياهزور  دوـشیم  هدـناوخ  هـعتم » مد   » ماـن
دنک عتمت  جح  هک  نآ  سپ  دیـشاب  نمیا  هدوسآ و  نوچ  سپ  ... ) يدهلا نم  رـسیتسا  امف  جحلا  یلا  ةرمعلاب  عتمت  نمف  متنما  اذاف  دیامرفیم :
هیآ يهرقب  يهروس  دنک )... ینابرق  دنفـسوگ  رتش و  واگ و  زا  تسا  نکمم  هچ  ره  سپ  جح  لامعا  زا  شیپ  هرمع  لاعفا  هب  دوش  لوغـشم  و 

ادـمعتم مکنم  هلتق  نم  و  دـیامرفیم : هک  میرک  نآرق  يهفیرـش  يهیآ  صن  هب  دریگیم  ماـجنا  دیـص  يازج  ربارب  رد  هک  ياهزور  اـما  . 196
لثم نآ  هک  راکش  زا  تسا  هتشک  هچنآ  لثم  تسوا  يازج  سپ  ادمع  ار  يراکش  دشکب  امش  زا  سک  ره  و  ... ) معنلا نم  لتق  ام  لثم  ءازجف 

مدـنگ نآ  تمیق  قباطم  هدرک و  نییعت  ار  دیـص  ياـهب  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  هیآ 95 . هدئام  يهروس  دـشاب )... رتش  دنفـسوگ و  واگ و  زا 
شش يهزور  هبنش و  جنپ  زور  هبنشود و  زور  يهزور  تسا ، راتخم  اهنآ  ماجنا  هحفص 35 ]  ] رد صخش  هک  حابم  ياههزور  اما  دزادرپیم ،

اما و  تسا . راتخم  نآ  نتفرگ  رد  صخش  دراوم  نیا  مامت  رد  هک  [ 28  ] اروشاع زور  هفرع و  زور  ناضمر و  هام  زا  سپ  لاوش  هاـم  لوا  زور 
اب زج  ناضمر  هام  ریغ  رد  یبحتـسم و  ياههزور  رد  نز  لثملا  یف  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  دوشیم  هدناوخ  عوطت  ای  نذا  مان  هب  هک  ياهزور 
اما دـنریگب . هزور  دوـخ  يـالوم  نذا  اـب  تسیاـبیم  هک  زینک  مـالغ و  يهزور  تسا  بیترت  نـیمه  هـب  و  دریگیمن ، هزور ، رهوـش  يهزاـجا 
دراد بوسحم  ناضمر  هام  ناونع  هب  هچنانچ  زین  کشلا  موی  و  قیرشت ، مایا  زور  هس  نابرق و  رطف و  دیع  يهزور  زا  دنترابع  مارح  ياههزور 
تسا توکـس )  ) تمـص يهزور  لاصو و  يهزور  مارح  ياههزور  زا  رگید  تسا . هدش  یهن  ام  يارب  نآ  نتفرگ  هک  تسا  ییاههزور  ءزج 

زا تسنآ ) ءزج  زین  نیدـیع  هک  نتفرگ  هزور  لاس  کـی  ینعی   ) رهدـلا موص  رگید  دـشاب و  هاـنگ  تیـصعم و  اـب  مأوت  هک  يرذـن  يهزور  و 
ص)  ) مالـسا ربمایپ  هکنانچ  دریگیمن ، هزور  نابزیم  يهزاجا  اب  زج  نامهیم  بجاو  ریغ  ياههزور  رد  و  دوشیم ، بوسحم  مارح  ياههزور 
.( دریگب هزور  یتسیابن  هناخ  بحاـص  نذا  هب  زج  دـش  دراو  یموق  رب  هک  یـسک   ) مهنذاـب ـالا  اـعوطت  نموصی  ـالف  موق  یلع  لزن  نم  دومرف :

هدشن بجاو  يو  رب  هدیـسرن و  غولب  نس  هب  زونه  هک  هاگنآ  ات  ار  دوخ  كدوک  ردـپ  هک  تسا  یبیدأت  هزور ي  هزور ، عاونا  زا  رگید  یعون 
للع هب  صخـش  هک  یعقوـم  تسا  بیترت  نیمه  هب  و  دوـشیمن ، بوـسحم  بـجاو  ياـههزور  ءزج  نـیا  و  دـیامنیم ، هزور  نـتفرگ  هـب  رما 
دوخ نیا  هدـیدرگ و  كاسما  هب  رما  دـیدرگ ، فرطرب  يو  فعـض  زور  طسو  رد  هچنانچ  اما  هدرک  راـطفا  زور  لوا  زا  فعـض  اـی  يراـمیب 
یتقو هک  تسا ، بیترت  نیمه  هب  زین  رفاسم  صخش  مکح  و  تسین ، بجاو  هتبلا  دوریم و  رامـش  هب  لجوزع  يادخ  بناج  زا  بیدأت  یعون 

هک هحابا  يهزور  اما  تسا . هدـیدرگ  كاـسما  هب  رما  دـسرب  دـصقم  هحفـص 36 ]  ] هب سپـس  هتخادرپ  اذـغ  ندروـخ  هب  زور  لوا  زا  صخش 
رما نیا  هدیشون ، بآ  ای  هدروخ  اذغ  دمع  ریغ  یـشومارف و  يور  زا  هک  تسا  یـسک  يهزور  دنک  راطفا  ای  دریگب  هزور  تسا  ریخم  صخش 
نایم رد  رفاسم  ضیرم و  يهزور  يهرابرد  اـما  تشاد . دـهاوخ  بوسحم  وا  يارب  ماـمت  يهزور  يازج  دـنوادخ  هدـیدرگ و  حاـبم  وا  يارب 
هزور یتسیابن  هک  دناهدیقع  نیا  رب  یـضعب  دریگب و  هزور  یتسیاب  دنیوگ  یخرب  هک  بیترت  نیا  هب  تسا . هدیدرگ  رکذ  یفلتخم  يارآ  هماع 

ای ضیرم   ) دروم ود  ره  رد  هیماما )  ) اـم يهدـیقع  هب  اـما  تسا ، ریخم  نآ  ندرک  راـطفا  اـی  هزور  نتفرگ  رد  دـندقتعم  زین  ياهدـع  و  دریگب ،
هک دوشیم  مزال  يو  رب  درادب  هزور  رفـس  يرامیب و  ماگنه  هب  صخـش  هچنانچ  و  دیامن ، يراددوخ  هزور  نتفرگ  زا  هک  تسا  مزال  رفاسم )
هب تاقبط  باتک  رد  دعس  نبا  و  [. 29  ] رخا مایا  نم  ةدعف  دیامرفیم : لجوزع  يادـخ  هکنانچ  دروآ ، اجب  ار  نآ  ياضق  ناضمر  هام  ریغ  رد 

بارطـضا و شوختـسد  تدـشب  هدـیدرگ و  دـمع  ریغ  اطخ و  لـتق  بکترم  هک  يرهز  يزور  هک  داـتفا  نینچ  هک : تسا  هدروآ  دوخ  دـنس 
سپ دنکفا  هیاس  نم  رب  هناخ  فقس  هک  متسین  لیام  زگره  تفگیم  دوخ  شیپ  هک  هتفر  ورف  هودنا  مغ و  رد  نانچ  دوب و  هدیدرگ  شیوشت 

جح مزاع  هک  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هک  هاگنآ  ات  تشاد  همادا  نانچمه  رما  نیا  دـیدرگ . ناـهنپ  يراـغ  هب  هتخادرپ و  راـید  راـی و  كرت  هب 
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رتدیدش بتارم  هب  وت  سأی  يدیمون و  هانگ  هک  نادب  باهـش ، نبای  دومرف : يو  هب  باطخ  درک و  هدهاشم  لاح  نیدب  ار  يو  دوب ، هدـیدرگ 
هب تسرفب و  لوتقم  ثراو  يارب  ار  نآ  يهید  نک و  رافغتـسا  هبوت و  شهاگرد  هب  زیهرپب و  ادـخ  زا  ياهدـش . بکترم  هک  تسا  یهانگ  زا 

سانلا مظعا  نیـسحلا  نب  یلع  لوقی  يرهزلا  ناکف  ، » دـیدرگ فرط  رب  يرهز  هودـنا  مغ و  ینارگن و  بیترت  نیا  هب  و  درگرب . دوخ  يهناخ 
[. 30 « ] تشاد دهاوخ  نم  رب  یگرزب  قح  هداهن و  تنم  نم  رب  هک  تسا  یتیصخش  رتمیظع  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  هک  یتسار  هب  « » ۀنم یلع 

ماما ملح 

ضامغا وفع و  هب  یهابتـشا  اطخ و  هحفـص 37 ]  ] ره ربارب  رد  هک  دوب  نانچ  تشذگ  وفع و  يرابدرب و  ملح و  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
نیـسحلا نـب  یلع  زا  دوـخ  دنــس  هـب  یفاـک  رد  ینیلک  دوـمنیم . راـتفر  یکین  ناـسحا و  هـب  یئوـس  راـتفر  يدـب و  ره  ربارب  رد  هـتخادرپ و 

رتهب ياهعرج  « » اهبحاص اهب  ءیفاکا  ظیغ ال  ۀعرج  نم  یلا  بحا  ۀعرج  نم  تعرجت  ام  : » دومرف هک  تسا  هدروآ  یثیدح  رد  مالسلاامهیلع 
[31  ] دـیفم خیـش  هکنانچ  دـناشن ». ورف  ار  بضغ  ظیغ و  يرابدرب  ملح و  اب  دـیآرب  یفـالت  ماـقم  رد  هکنآیب  ناـسنا  هک  تسین  ياهعرج  زا 

ثیدـح نارگید  رفعج و  نب  دـمحم  زا  نم  يارب  زین  وا  مدـج و  ارم  درک  ثیدـح  هک  دـمحم  نب  نسح  دـمحموبا  ارم  داد  ربـخ  دـسیونیم :
هب ترضح  نآ  يور  شیپ  رد  و  تفگیم ، ازـسان  هدرک و  تراسج  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هب  تبـسن  مشاه  نادناخ  زا  يدرم  هک : دناهدرک 

نیـسحلا نب  یلع  يدنچ  زا  سپ  تشاذـگ . دوخ  لاح  هب  ار  يو  هدوشگن  نخـس  هب  بل  زگره  ع )  ) داجـس ماما  اما  دوشگ ، ناهد  تسیاشان 
میورب و شتاقالم  هب  نم  هارمه  مراد  تسود  دیدینـش ، ار  درم  نیا  تاملک  دومرف : دـندوب  شروضح  رد  هک  اهنآ  هب  تساخرب و  اج  زا  (ع )
و : » تفگیم هک  یلاح  رد  زین  ماما  دنداتفا ، هار  هب  ماما  هارمه  دنناسرب ، شیازـس  هب  ار  وگدب  درم  نآ  دندوب  لیام  هک  اهنآ  دینیبب ، ارم  خساپ 

دوخ شیپ  تاملک  نیا  ندینـش  اب  ترـضح  نآ  ناهارمه  داتفا . هار  هب  [ 32 « ] نینـسحملا بحی  هللا  سانلا و  نع  نیفاعلا  ظیغلا و  نیمظاـکلا 
یقاب شیارب  دیدرت  ياج  ماما  يهدـهاشم  ضحم  هب  زین  صخـش  نآ  تخادرپ . دـهاوخن  ناربج  یفالت و  هب  زگره  ماما  هک  دـندرک  ساسحا 

. تسا هدوب  هدوهیب  شروصت  هدرک و  هابتـشا  هک  تسناد  يدوزب  اما  تسا ، هدمآ  شتاقالم  هب  يو  مانـشد  ناربج  هیبنت و  يارب  يو  هک  دنامن 
نیا رگا  یتفگیم ، هچ  منادیمن  نم  يدز ، فرح  یلیخ  نم  اب  وت  نم ، ردارب  دومرف - : يو و  هب  درک  ور  دمآ و  شیپ  ع )  ) نیسحلا نب  یلع 
زاب هدوب  غورد  وت  ياهتبسن  رگا  اما  منکیم ، رافغتسا  مهاوخیم و  شزوپ  ادخ  هاگرد  زا  دراد  دوجو  نم  رد  ياهداد  نم  هب  هک  اهتبـسن 

هدهاشم داجس  ماما  زا  يراوگرزب  تشذگ و  وفع و  نینچ  کی  هک  صخش  نآ  دشخبب . ار  وت  هانگ  مرادیم  تلئـسم  دنوادخ  هاگرد  زا  مه 
وت هب  هچنآ  هللا  لوسر  نباـی  تفگ - : کـشا  زا  زیربل  هحفص 38 ]  ] ینامـشچ اب  دیـسوب و  ار  ترـضح  نآ  كرابم  یناشیپ  دمآ و  ولج  درک 

نسح ارم  داد  ربخ  دسیونیم : رگید  ياج  رد  و  مرتراوازـس . راب  نارازه  وت  زا  اهتمهت  اهمانـشد و  نیا  هب  نم  دوخ  هدوبن ، حیحـص  ماهتفگ 
فیرعت نم  يارب  دوب  هتـشذگ  لاس  دون  زا  شنـس  هتـشاذگ و  نس  هب  اپ  هک  نمی  یلاـها  زا  یکی  يزور  تفگ : هک  دوخ  دـج  زا  دـمحم  نب 

یکی نابز  زا  هک  قازرلادبع  زا  مدینش  تفگ ، زین  وا  دشیم و  هدناوخ  دمحم  نب  هللادبع  مان  هب  هک  يدرم  ارم  داد  ربخ  تفگ : زین  يو  درک ،
وـضو نتفرگ  يارب  يزور  تشاد ، ار  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  تمدـخ  راختفا  هک  یماـگنه  تفگیم : هدرک  فیرعت  ترـضح  نآ  نازینک  زا 
يرظن يو  رب  هدرک  دنلب  ار  رس  دیدرگ . حورجم  شکرابم  یناشیپ  دش و  اهر  شتـسد  زا  بآ  فرظ  هاگان  تخیریم . وا  ياهتسد  رب  بآ 

دروآ و دای  هب  ار  ترـضح  نآ  يراوگرزب  شـشخب و  وفع و  يدوز  هب  اما  تفرگارف ، ار  يو  تشحو  سرت و  تفگن . ینخـس  نکیل  دـنکفا 
خـساپ ترـضح  نآ  ظیغلا . نیمظاکلا  و  دـیامرفیم : دـنوادخ  تفگ - : يو  هب  هاگنآ  داد ، ناـنیمطا  دوخ  هب  شتمارک  تمظع و  لـباقم  رد 

: تفگ زینک  درذـگرد . وت  هانگ  زا  دـنوادخ  تفگ : ع )  ) ماما ساـنلا . نع  نیفاـعلا  و  تفگزاـب : مدربورف . ار  دوخ  بضغ  مشخ و  يرآ  داد :
و مدرک .) دازآ  لـجوزع  دـنوادخ  رطاـخ  هب  ار  وت   ) لـجوزع هللا  هجول  ةرح  تناـف  یبهذا  دومرف : ع )  ) نیدـباعلانیز نینـسحملا . بحی  هللاو 
هک نازینک  زا  یکی  يزور  هک : تسا  هدـمآ  بوشآرهـش  نبا  بقاـنم  رد  و  تسا . هدروآ  دوـخ  باـتک  رد  ار  تـیاور  نـیا  دـننام  زین  یقهیب 
اما دـییارگ ، يدرز  هب  شگنر  دـیزرلب و  تخـس  يو  تسکـش . دـش و  اهر  شتـسد  زا  ناهگان  تشاد  تسد  رد  ماـعط  زا  یگرزب  يهساـک 

مالسلامهیلع نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


دزن هک  نامالغ  زا  یکی  هک  تسا  هدمآ  همغلا  فشک  رد  مدرک . دازآ  ار  وت  ادخ  رطاخ  هب  دومرف : يو و  هب  درک  ور  ترضح  نآ  گنردیب 
ياهدع هحفـص 39 ]  ] هک زور  کی  دوب ، نم  يهدهع  رب  اذـغ  يهیهت  تاقوا  رتشیب  دـیوگیم : هدرک  فیرعت  درکیم  تمدـخ  ترـضح  نآ 
تدـش زا  هک  یلاـح  رد  ار  باـبک  ياهخیـس  باتـش  هلجع و  اـب  مدوب  لوغـشم  باـبک  ندرک  ناـیرب  هب  نم  دوب و  هدـش  دراو  وا  رب  ناـمهیم 

نب یلع  کچوک  لفط  رـس  يور  رب  نیـشتآ  ياهخیـس  ناهگان  مدـش  هناور  ناشیا  فرط  هب  هتـشادرب  دوب  هدـش  شتآ  هچراپ  کی  ترارح 
هاگنآ دنتفر . هدرک و  لوانت  ار  اذـغ  نانامهیم  درپس . ناج  دـش و  حورجم  یتخـس  هب  داتفیب و  دوب  هداتـسیا  طایح  رانک  رد  هک  ع )  ) نیـسحلا

هب ار  رـس  مدش و  هناور  وا  فرط  هب  داد . تسد  نم  رب  یبیجع  تشحو  بارطـضا و  دیرپ و  میور  زا  گنر  درک ، ادص  ارم  ع )  ) نیدباعلانیز
هتخاس بطاخم  ارم  هک  یلاح  رد  درک و  وفع  ارم  مهاوخب  شزوپ  هک  نآ  زا  شیپ  درک  هدـهاشم  لاح  نیا  هب  ارم  هک  نیمه  وا  مدـنکفا ، ریز 

دوخ سپـس  دینک و  نفک  دیناشوپب و  ار  لفط  دوزفا : مدرک و  دازآ  ار  وت  يدشن  لمع  نیا  بکترم  رایتخا  دمع و  يور  زا  نوچ  تفگ : دوب 
: دیوگیم هدرک  فیرعت  ار  دوخ  تشذگرـس  ترـضح  نآ  نامالغ  زا  رگید  یکی  دندرک . نفد  ار  وا  هدرک  کمک  يو  نفد  نفک و  رد  زین 

هاچ زا  بآ  جارختسا  اب  منک و  دابآ  ار  نآ  هک  درک  لوحم  نم  هب  ار  دوخ  كالما  زا  یتمسق  يو  [ 33  ] مدوب وا  تمدخ  رد  یمالغ  هب  نم  - 
هدش ناریو  نیمز  زا  يرادقم  دندروآ  فیرشت  هعرزم  دیدزاب  یشکرس و  يارب  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  هک  يزور  اما  مزاس  بورشم  ار  نیمز 

مدوب و هدیزرو  روصق  نآ  تبظاوم  يرادـهگن و  رد  هک  دوب  نم  لامها  یتالابمیب و  رثا  رب  نیا  دوب و  هدیـسر  ناتخرد  هب  يدایز  بیـسآ  و 
رد هک  ياهنایزات  اب  دـش و  ینابـصع  كانمـشخ و  دـیدرگ  هاگآ  ع )  ) نیدـباعلانیز هک  نیمه  مدادیمن . ماـجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  يهفیظو 
نم درک  راضحا  ارم  دیسر ، لزنم  هب  هک  یماگنه  دومرف . تعجارم  اجنآ  زا  دنادرگرب و  ور  نم  زا  سپس  دز ، مندب  رب  یتبرـض  تشاد  تسد 

هنایزات تسا . نایامن  شاهرهچ  رد  بضغ  مشخ و  راثآ  هک  متفاـیرد  مدـش  کـیدزن  يو  هب  هک  یتقو  متفر . شروضح  هب  هدرک  تعاـطا  زین 
اطخ ناربج  هیبنت و  ماقم  رد  هدرکن و  تبوقع  ارم  زونه  اریز  دش  یلوتـسم  نم  رب  يدیدش  سرت  دیزرل و  میاپارـس  تشاد . رارق  شیولج  رد 

رد زونه  تفگ : نم و  هب  درک  ور  وا  تسا . يرگید  يهشیدـنا  رد  ع )  ) نیدـباعلانیز هک  مدـیمهف  يدوز  هب  اما  دوب . هدـماینرب  نم  هابتـشا  و 
ار و هنایزات  نیا  ریگب  دوزفا : تفرگیمن و  ارف  ارم  بضغ  مشخ و  تعرس  نیا  هب  مدوب و  هدرکن  راتفر  نینچ  نیا  یـسک  يهراب  هحفص 40 ] ]
هک منادیم  و  دـیاهدومرف ، راضحا  ارم  هیبنت  يارب  امـش  هک  مدرک  نامگ  نم ، يـالوم  يا  اـبجع !! متفگ  نک . یفـالت  ریگب و  صاـصق  نم  زا 

. منادیم راکهانگ  ار  دوخ  زونه  هک  یتروص  رد  مراد ، اور  امـش  يهرابرد  یتراسج  نینچ  هک  منک  تأرج  هنوگچ  لاـح  متبوقع ، قحتـسم 
یگرزب زا  نم  يریگ ؟ یمن  ماقتنا  نم  زا  ارچ  وت  رب  ياو  دومرف : دادیم  نم  تسد  هب  ار  هنایزات  هک  یلاح  رد  هراـبود  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع 

زا رتالاب  امـش  دروایب . نم  يارب  ار  يزور  نینچ  هک  ادخ  هب  مربیم  هانپ  داب ، امـش  يادف  مناج  متفگ  هدـنکفا  ریز  هب  رـس  ع )  ) ماما تمظع  و 
ینتورف عـضاوت و  رب  نآ  ره  هدرک و  میظعت  شربارب  رد  زین  نم  درکیم و  رارـصا  ناـنچمه  يو  میاـمنب . ار  یتراـسج  نـینچ  نـم  هـک  دـینآ 

زا هک  لاح  دومرف : نم و  هب  درک  ور  یـصاخ  تمیـالم  فطل و  اـب  مزرویم  عاـنتما  نینچ  نیا  هک  درک  هدـهاشم  نوچ  مدوزفا ، یم  شیوخ 
تفرگ شوغآ  رد  ارم  تداعس  یتخبـشوخ و  سپ  نآ  زا  مدیـشخب ، وت  هب  تاریخ  هقدص و  ناونع  هب  ار  نیمز  کلم و  يراد  ابا  نم  صاصق 

نب رمع  نب  دمحم  نب  هللادبع  ارم  درک  ثیدـح  دـیوگیم : هدرک  تیاور  يدـقاو  هک  نانچ  مدـش . رادروخرب  زین  یناوارف  لام  تورث و  زا  و 
مدرم اب  هدز و  دنسپان  تشز و  ياهراک  هحفص 41 ]  - ] هب تسد  تسشن ، تموکح  دنسم  رب  [ 34  ] لیعامسا نب  ماشه  هک  یعقوم  ع )  ) یلع

نب دـیلو  هک  هاـگنآ  و  تخادرپ . ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  رازآ  هب  همه  زا  شیب  ناـیم  نـیا  رد  و  درکیم ، راـتفر  یتـشرد  تنوـشخ و  هـب  رهش 
مدرم زا  یقح  هچنانچ  اـت  دتـسیاب  ناورم  يهناـخ  ربارب  رد  تساوخ  مدرم  زا  دـننک و  لوزعم  يرادـنامرف  زا  ار  يو  داد  روتـسد  کلملادـبع 

ع)  ) نیـسحلا نب  یلع  زا  زج  تفگیم : دوخ  دوب  فقاو  همه  زا  شیب  دوخ  راتفر  زا  هک  ماشه  اما  دـنیامن ؛ تساوخزاب  ار  يو  هدومن  لامیاپ 
دوب عقوم  نیمه  رد  درکیم . نیرفن  نعل و  دادیم و  مانشد  ار  يو  تشذگیم  وا  ربارب  زا  سک  ره  بیترت  نیدب  و  مرادن . میب  سک  چیه  زا 

. دـیآیم شیپ  ماشه  يوس  هب  هک  دـش  هدـید  دـندوب  هدز  هقلح  وا  درگ  نامالغ  تیب و  لها  زا  ياهدـع  هک  یلاح  رد  ع )  ) نیدـباعلانیز هک 
هدرک و مالـس  يو  رب  ع )  ) ماما يو  روصت  فالخرب  اما  دـیدیم . دوخ  مشچ  هب  ار  گرم  ییوگ  درک ، مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  ماشه  سپ 
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نینچ زگره  هک  ماما  يراوگرزب  همه  نیا  يهدـهاشم  اب  ماشه  دـنناسرن . یبیـسآ  رازآ و  يو  هب  زگره  هک  دومرف  هیـصوت  زین  دوخ  ناراـی  هب 
تلاسر هب  ار  یـسک  هچ  هک  تسا  رتاناد  سک  ره  زا  دـنوادخ   ) هتلاسر لـعجی  ثیح  ملعا  هللا  تفگ : یـصاخ  نحل  اـب  تشادـن  ار  يراـظتنا 

رد هک  دوب  ياهزادـنا  هب  ع )  ) ماما يراوگرزب  تمظع و  دـیوگیم : هدرک  هفاضا  تیاور  نیا  لابند  هب  دوخ  باتک  رد  ضایف  نبا  دـنیزگرب ).
ار يو  درک و  زارد  وا  يوس  هب  تفوـطع  تسد  دـنادرگن و  يور  تمیـالم  تفطـالم و  زا  ماـشه  ياـهتراسج  یخاتـسگ و  همه  نآ  ربارب 

عقوم رد  ای  يراد و  یتجاح  رگا  دومرف : هتخاس  بطاخم  ار  يو  ع )  ) ماما هاگنآ  تخادنا ، ریز  هب  ار  رـس  هدرک  مرـش  ماشه  دومن . تلامتـسا 
ره زا  دـنوادخ  تفگ : دوب  يراج  شنامـشچ  زا  کشا  هک  یلاـح  رد  يو  مشوکب . نآ  يادا  رد  اـت  وگب  ياهدـش  یـسک  نویدـم  تموکح 

تیاور نیسحلا  نب  یلع  نب  هللادبع  زا  دوخ  دنس  هب  تاقبط  باتک  رد  دعـس  نبا  و  دنیزگرب . تلاسر  هب  ار  یـسک  هچ  هک  تسا  رتاناد  سک 
يو رازآ  زا  ار  ام  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  مردپ  دیدرگ  لوزعم  دوخ  تمس  زا  لیعامسا  نب  ماشه  هک  هاگنآ  تفگ : يو  هک : دسیونیم  هدرک 

شراـیتخا رد  ییورین  نونکا  لوزعم و  تموکح  زا  ماـشه  هک : دومرف  میدوب  شروـضح  هب  یگمه  هک  هاـگنآ  تشاد و  رذـح  رب  تدـش  هب 
ره ات  میاهدروآ  اجنیا  هب  ار  ماشه  دـناهتفگ : هحفـص 42 ]  ] مدرم هب  هدروآ و  مکح  نب  ناورم  يهناـخ  ربارب  رد  ار  يو  دـیلو  رما  هب  تسین و 
اما دناهتفرگ . ازسان  نعل و  داب  هب  ار  يو  بلغا  زین  مدرم  دیآرب . یفالت  ماقم  رد  هدینش  يو  زا  یمانشد  ازسان و  دراد و  یتیاکش  يو  زا  سک 
راثآ زونه  ناج  ردپ  تفگ : دوخ و  ردپ  هب  درک  ور  هللادبع  اجنیا  رد  دینک . يراددوخ  يو  رازآ  ءاذیا و  زا  هک  منکیم  هیـصوت  امـش  هب  نم 

نیـسحلا نب  یلع  هاگنآ  میدرکیم . يرامـش  زور  یتیعقوم ، نینچ  یپ  رد  ام  دهدیم . نامجنر  تسا و  یقاب  ام  رب  ماشه  يرگدادـیب  ملظ و 
نادناخ زا  تفریذـپ  همتاخ  رما  نیا  هک  هاگنآ  ات  دـنگوس  ادـخ  هب  میراذـگاو . ادـخ  هب  ار  يو  هک  تسا  نیا  رتهب  دـنزرف ، يا  دومرف - : (ع )

يدرم هب  ع )  ) نیدباعلانیز دنیوگ  هک : تسا  هدمآ  نانجلا  ةآرم  رد  و  دیدرگن . هدهاشم  يرازآ  نیرتمک  يو  هب  تبسن  ع )  ) یلع نب  نیسح 
نخـس رگا  دشخبب و  ارم  دنوادخ  دشاب  تسرد  نم  يهرابرد  وت  راتفگ  هچنانچ  تفگ : دوب  هتفرگ  ءارتفا  تمهت و  داقتنا و  داب  هب  ار  يو  هک 
تلجخ زا  هک  یلاح  رد  دیسوب و  ار  ترضح  نآ  یناشیپ  هدمآ  ولج  درم  نآ  سپس  دیامرف ، وفع  ار  وت  مهاوخیم  ادخ  زا  تسا  تسردان  وت 

ع)  ) ماما دییامرف . وفع  ارم  دوب و  تسردان  دش  يراج  منابز  رب  امـش  يهرابرد  هچنآ  داب ، امـش  يادف  مناج  تفگ : دوب  هدنکفا  ریز  هب  ار  رس 
هدمآ راحب  رد  هک  نانچ  و  دنیزگرب . تلاسر  هب  ار  یـسک  هچ  دنادیم  رتهب  دنوادخ  تفگ : درم  نآ  سپـس  دـشخبب . ار  وت  دـنوادخ  دومرف :

ياهدع هاگان  تفگیم  يو  هب  اوران  تاملک  هتفرگ و  ازـسان  داب  هب  ار  هیلع  هللا  تاولـص  نیدباعلانیز  هنیدم  یلاها  زا  یکی  هک  هاگنآ  تسا :
وا تفگ : تشادزاب و  رما  نیا  زا  ار  نانآ  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  اما  دندیود  يو  فرط  هب  هتفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  ترـضح  نآ  نامالغ  زا 

ینادب وت  هک  تسنآ  زا  رتشیب  هتشاد  هدیشوپ  وت  زا  ار  ام  ياهراک  زا  هچنآ  يادخ  دومرف : يو و  هب  درک  ور  سپـس  دیراذگ . دوخ  لاح  هب  ار 
زا هدرک ، مرـش  نم  دـیوگیم : يو  منک ؟ يراـی  ار  وـت  نآ  ماـجنا  رد  هک  يراد  یتـساوخرد  تجاـح و  اـیآ  دوـمرف : نآ  زا  سپ  ییوـگب . و 

هحفص  ] مرش و شیوشت و  بارطضا و  زا  ارم  هک  نیا  يارب  درک  هدهاشم  لاح  نیا  هب  ارم  ترضح  نآ  نوچ  مدنکفا . ریز  هب  ار  رـس  تلجخ 
ره سپ  نآ  زا  دنروایب . نم  يارب  مهرد  رازه  داد  روتـسد  تخادـنا و  نم  شود  رب  دوب  وا  دوخ  صوصخم  هک  ار  ياهماج  دـناهرب  ایح  [ 43

و ییادخ )... لوسر  دنزرف  وت  هک  مهدیم  یهاوگ   ) هللا لوسر  نبا  کنا  دهشا  تفگیم : دشیم  لیان  ترـضح  نآ  رادید  هب  درم  نآ  عقوم 
راب دادن ، باوج  وا  درک و  ادص  راب  ود  ار  دوخ  مالغ  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  يزور  تسا : هدـمآ  بوشآرهش ج 3 ص 296  نبا  بقانم  رد 

يراددوخ باوج  زا  هک  دش  ثعاب  هچ  سپ  مدینـش - . یلب  يدینـشن - ؟ ارم  يادص  تفگ - : وا و  هب  درک  ور  ع )  ) ماما داد  خساپ  هک  موس 
یننمأی یکولمم  لعج  يذلا  هللادمحلا  دومرف : ع )  ) نیسحلا نب  یلع  هاگنآ  متسه . ناما  رد  امش  تمدخ  رد  هک  متـسنادیم  نوچ  يدرک - ؟

هک تقو  ره  هک : تسا  هدمآ  ناویحلا  ةایح  باتک  رد  و  داد ). رارق  ناما  رد  نم  هانپ  رد  ارم  مالغ  هک  يدـنوادخ  هاگرد  هب  ساپـس  رکـش و  )
هقدـص و نداد  هب  زورما  هک  ییاـمرف  تیاـنع  قیفوت  مهاوخیم  وت  زا  ایادـخ  راـب  تفگیم : دـشیم  جراـخ  هناـخ  زا  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع 

ملح رد  و  مراذگیم . او  وت  هب  ار  دوخ  راک  مهد و  رارق  شـشخب  وفع و  دروم  درک ، راتفر  يدب  هب  نم  اب  یـسک  هچنانچ  هتخادرپ و  تاریخ 
 - تشادـنپیم یجراخ  ناریـسا  ار  تیب  لها  هک  ماش -  یلاها  زا  ياهدروخلاس  درم  یتقو  هک  سب  نامه  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  يراـبدرب  و 
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هدوسآ امـش  لاجر  زا  ار  دالب  نیا  دـیناسر و  تکاله  هب  ار  امـش  هک  رکـش  ار  ادـخ  : » تفگ تراسج  لامک  رد  هتخاـس و  بطاـخم  ار  يو 
: - تفگ يو  هب  باطخ  يدرسنوخ  یمرن و  اب  هکلب  تفگن ، يو  هب  ازـسان  مانـشد و  زگره  دادن و  ار  يو  خساپ  ع )  ) نیدباعلانیز تخاس ».

هک دوب  عقوم  نیمه  رد  تخادرپ و  هدـیدرگ  لزان  تیب  لها  لضف  رد  هک  میرک  نآرق  زا  یتایآ  رکذ  هب  هاـگنآ  سپ  ياهدـناوخ ؟ نآرق  اـیآ 
یناگدنز حرش  رد  هک  روطنامه  درک و  رافغتسا  هبوت و  تفرگ و  ناهد  رب  تمادن  تشگنا  دش و  نامیـشپ  تخـس  دوخ  يهدرک  زا  درم  نآ 

رارق ع )  ) نیدـباعلانیز ماما  يرابدرب  ملح و  تمکح و  تلیـضف و  يهبذـج  ریثأت  تحت  تدـش  هب  يو  هدـش  هراشا  نادـب  ع )  ) نیـسح ماما 
هحفص 44] . ] تفرگ

ماما تعاجش 

لد و تابث  یحور و  ياوق  تعاجـش و  رد  دوب ، ماع  صاخ و  دزناـبز  یقـالخا  لـیاضف  هدـیمح و  تافـص  يهیلک  رد  هک  ع )  ) داجـس ماـما 
يو لتق  هب  رما  هک  یتقو  هب  رگمتس -  ملاظ و  دایز  نب  هللادیبع  خساپ  رد  هک  ترضح  نآ  نانخـس  دوب . لامک  دح  هب  زین  تماهـش  تأرج و 

هللادـیبع هب  باطخ  هک  بیترت  نیا  هب  تسا . ترـضح  نآ  تماهـش  تعاجـش و  رب  لـیلد  نیرتـالاب  دوخ  تشاد ، ناـیب  شربارب  رد  دوب  هداد 
تمرک و يهیام  تداهش  يداع و  يرما  ام  يارب  لتق  هک  ینادیمن  وت  ینکیم )؟ دیدهت  گرم  هب  ارم  ( ؟ ینددهت لتقلابا  دایز ، نبای  دومرف :

بل دندوب  يو  اب  هک  اهنآ  زا  کی  چـیه  اب  دندیـسر  ماش  هب  هک  یعقوم  ات  دـندربیم  تراسا  هب  ار  يو  هفوک  زا  هک  هاگنآ  و  تسام . تاهابم 
زگره وا  تفگیم : دروم  نیا  رد  دیسر  دیزی  رابرد  هب  نوچ  دوب  هدز  تسد  عیجف  رما  نیا  هب  هک  ۀبلعث  نبرفحم  هک  نانچ  دوشگن ، نخس  هب 
دیزی ربارب  رد  ترضح  نآ  نانخس  و  تسا . رتمیئل  رترجاف و  دییاز  هچنآ  رفحم  ردام  تفگ - : رفحم  باوج  رد  زین  دیزی  اما  تفگن ، ینخس 

نیدباعلانیز تشاد . هیکت  تردق  تموکح و  دنسم  رب  دیزی  هک  دوب  یماگنه  هب  نآ  و  تسا ، وا  تعاجـش  تماهـش و  رب  يزراب  لیلد  دوخ 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مچرپ  هک  ینادیم  دوخ  وت  رخـص ، دنه و  هیواعم و  نبای  دومرف - : نینچ  هیواعم  رـسپ  هب  باطخ  (ع )

. دنتـشاد تسد  هب  ار  رافک  مچرپ  وت  دج  وت و  ردپ  اما  تشاد ، رارق  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  مدج  تسد  رب  بازحا  دحا و  ردـب و  گنج  رد 
هدوـلآ ار  دوـخ  نماد  هک  ياهعجاـف  نیا  هـب  رگا  وـت ، رب  ياو  تـفگ : تخاـس و  بطاـخم  ار  دـیزی  بـیترت  نـیمه  هـب  زین  رگید  ياـج  رد  و 

تراشب وت  رب  نونکا  يدادیمن ، رارق  رتسکاخ  زج  ار  دوخ  شرف  هتخیرگ و  ناـبایب  هوک و  هب  تقو  نآ  يدرکیم ، هشیدـنا  یمک  ياهتخاـس 
. دش یهاوخ  راتفرگ  یگرزب  نایز  يراوخ و  تلذ و  هب  هتفرگ و  ناهد  رب  تمادن  تشگنا  ماجنارس  هک  داب 

ماما مرک  تواخس و 

دوخ نایرکشل  هیواعم  نب  دیزی  هک  هاگنآ  هحفـص 45 ] : ] دسیونیم هدرک  تیاور  یبارعا  نبا  زا  رردلا  رثن  باتک  زا  همغلا  فشک  رد  یلبرا 
دبع ینب  يهلیبق  زا  دوخ  نارهوش  اب  هارمه  نز  دصراهچ  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تشاد ، لیـسگ  هنیدـم  هب  تراغ  لتق و  تهج  ار 

هب ع )  ) نیسحلا نب  یلع  يهناخ  رد  نانچمه  دندرک  كرت  ار  هنیدم  دندش و  قرفتم  هبقع  نب  فرسم  هاپس  هک  هاگنآ  ات  هداد و  هانپ  ار  فانم 
نیـسحلا نب  یلع  تخادرپ  زاجح  زا  هیما  ینب  جارخا  درط و  هب  زین  ریبز  نبا  هک  یعقوم  دـیوگیم : هدرک  هفاضا  یلبرا  همالع  دـندربیم . رس 

عیبر رد  يرـشخمز  زا  و  دروآرد . دوخ  تیامح  فنک  رد  ار  فلتخم  ياـههداوناخ  زا  يرایـسب  درک و  راـتفر  بیترت  ناـمه  هب  مه  زاـب  (ع )
زا رفن  دصراهچ  ع )  ) نیدباعلانیز داتـسرف ، هنیدم  تراغ  لتق و  هب  ار  هبقع  نب  ملـسم  هیواعم  نب  دـیزی  یتقو  هک : تسا  هدـمآ  نینچ  راربالا 

ار هنیدـم  ملـسم  رکـشل  هک  یتقو  ات  داد و  ياج  دوخ  يهناخ  رد  دروآرد و  دوخ  تلافک  رد  ار  نانآ  مشح  دـالوا و  اـب  هارمه  هنیدـم  ناـنز 
رد يو  دندش ، ایوج  نانز  زا  یکی  زا  دروم  نیا  رد  هک  هاگنآ  و  درکیم ، هرادا  ار  نانآ  كاروخ  اذغ و  هقوذآ و  نانچمه  دوب  هدرکن  كرت 

ردام ردپ و  يهناخ  رد  زگره  تشذگیم  نم  رب  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  يهناخ  رد  هک  ینیریـش  یگدـنز  شیاسآ و  تمعن و  تفگ : خـساپ 
وا يدیمح و  زا  نیـسح  نب  دمحم  ار  ام  درک  ثیدح  تفگ  هک  تسا  هدمآ  ایندلا  یبا  نبا  زا  صاوخلا  ةرکذت  رد  و  مدرکن . هدـهاشم  دوخ 
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يارب ع )  ) یلع نب  نیسح  رتخد  ۀنیکس  دیدرگ  هرمع  جح و  مزاع  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  هک  هاگنآ  تفگ : هک  يروث  نایفـس  زا  زین 
ارقف نیب  داد  روتسد  دش  کیدزن  هرح  يهقطنم  هب  هک  نیمه  ترضح  نآ  داتسرف ، دوب  هدش  نآ  جرخ  مهرد  رازه  هک  ياهرفـس  هشوت و  يو 

. دننک میسقت  نیکاسم  و 

ترضح نآ  تاقدص  ترثک 

نان و زا  رپ  هک  ینابنا  درکیم و  هدافتسا  رهش  تملظ  توکس و  زا  هنیدم  ياهبش  رد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هک  هدش  دراو  يرایـسب  تایاور 
يرـس يهقدـص  رد  صوصخب  درکیم ، میـسقت  قحتـسم  ياههداوناخ  نایم  داتفایم و  هار  هب  اـههچوک  رد  تشادیمرب و  دوب  اذـغ  اـمرخ و 

ارقف هب  هقدص  هحفـص 46 ]  ] ناونع هب  ار  نآ  هباشم  هکنآ  رگم  درکیمن  لیم  ار  ییاذـغ  زگره  هک  تسا  تیاور  دوب . ماع  صاـخ و  دزناـبز 
اهبـش ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  تسا : هدروآ  یلامث  يهزمح  یبا  زا  دوخ  دنـس  هب  ءاـیلوالا  ۀـیلح  رد  [ 35  ] میعنوبا هک  ناـنچ  و  دومنیم . اـطعا 

بـضغ یفطت  رـسلا  ۀـقدص  نا  تفگیم : هک  یلاح  رد  درکیم ، میـسقت  ارقف  نیب  بش  یکیرات  رد  تفرگیم و  شود  رب  ناـن  زا  رپ  یلیبنز 
لقن ۀماعن  نب  ۀبیش  زا  دوخ  دنـس  هب  میعنوبا  رگید  ياج  رد  و  دناشنیم ). ورف  ار  لجوزع  راگدرورپ  بضغ  يرـس  يهقدص   ) لجوزع برلا 

دص شاعم  ترـضح  نآ  هک  دندش  فقاو  رما  نیا  هب  هنیدم  یلاها  دومرف  تلحر  ایند  زا  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هک  یعقوم  دسیونیم : هدرک 
نب یلع  هک  تسا  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  لاصخ  رد  قودص  خیـش  لبنح و  نب  دمحا  زا  تسا و  هدرکیم  هرادا  ار  هنیدـم  مدرم  زا  هداوناخ 

میعنوبا تشاد و  هدهع  رب  دندرکیم ، یگدنز  یتعامج  هناخ  ره  رد  هک  ار  هنیدم  يارقف  زا  هناخ  دص  نان  اذغ و  هک  دوب  نانچ  ع )  ) نیسحلا
زگره دـیدرگیم  هرادا  اهنآ  یگدـنز  هک  هنیدـم  مدرم  زا  يرایـسب  هک : تسا  هدروآ  قاحـسا  نب  دـمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  هیلح  باتک  رد 

فقوتم رما  نیا  درک و  كرت  ار  اـیند  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هک  نیمه  دوـشیم . نیمأـت  اـهنآ  شاـعم  یـسک  هچ  تسد  هب  هک  دنتـسنادیمن 
وا هشیاع و  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  ۀیلح  باتک  رد  زین  و  دناسرب . ار  اهنآ  شاعم  اذغ و  هک  درادن  دوجو  یـسک  رگید  دندرک  ساسحا  دـیدرگ 

تایح دیق  رد  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  هک  هاگنآ  ات  يرـس  يهقدص  دنتفگیم  هک  مدینـش  هنیدم  یلاها  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  ردپ  زا 
کی رد  يرهز  هک  داتفا  نینچ  هک : تسا  هدروآ  ۀینیع  نب  نایفـس  زا  دوخ  دنـس  هب  للع  باتک  رد  قودـص  خیـش  دوب . هدـیدرگن  كرت  دوب 
لوسر نبای  تفگ : دش و  ایوج  يو  زا  درک و  تاقالم  تشاد  دوخ  اب  درآ  يرادقم  هک  یلاح  رد  ار  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  یناراب  درس  بش 

: تفگ يرهز  منکیم . هریخذ  دوخ  يارب  هک  تسا  نم  يهشوت  داز و  نیا  ماهدرک و  رفـس  دصق  دومرف : دیراد ؟ دوخ  اب  هک  تسیچ  نیا  هللا ،
تفگیم درکیم و  يراددوخ  رما  نیا  زا  هک  یلاح  رد  ماما  منک . لمح  ار  راب  نم  دیهد  هزاجا  ای  دنک ، کمک  ار  امش  نم  مالغ  تسا  رتهب 

نکمم دنچ  ره  دوش ، ماجنا  نم  دوخ  تسد  هب  یتسیاب  نآ  روما  يهیلک  هک  تسا  يرفس  نیا  ریخ ، دومرف : متسه ؛ راک  نیا  لوئسم  دوخ  نم 
مهارف ارم  تاجن  شیاسآ و  تاـبجوم  دـصقم  هب  دورو  ماـگنه  هحفـص 47 ]  ] هب اما  دـشاب ، تمحز  ثعاـب  یمک  نم  يارب  نآ  لـمح  تسا 
كرت ار  يو  دزاس ، هدروآرب  ار  وت  جـئاوح  هک  مراد  تلئـسم  دـنوادخ  زا  تفگیم  يرهز  هب  هک  یلاح  رد  ترـضح  نآ  تخاـس . دـهاوخ 
يرهز يارب  ع )  ) ماما دـیتشاد ؟ ترفاسم  دـصق  ایوگ  هللا ، لوسر  نبای  تفگ : درک و  تاقالم  ار  يو  يرهز  رگید  راب  يدـنچ  زا  سپ  درک .

رفـس هکلب  تسین ، ییایند  ياهرفـس  زا  نم  رفـس  درک : هفاـضا  و  دوبن ، يدرک  ناـمگ  وت  هک  روط  نآ  نم  رفـس  هلب ، تفگ - : دومرف و  ناـیب 
هک تسا  يرفـس  نیا  درک . هریخذ  یتسیاب  ترخآ  يارب  هک  تسا  ياهشوت  داز و  نآ  و  منکیم ، هدامآ  شیارب  ار  دوخ  نم  هک  تسا  گرم 
نآ يهریخذ  هشوت و  مارح و  زا  بانتجا  دـنکیم ، ایهم  رفـس  نیا  يارب  ار  ناسنا  هک  يزیچ  دزاس و  هداـمآ  شیارب  ار  دوخ  یتسیاـب  سکره 

دوب و قافنا  هقدـص و  تهج  درکیم  لمح  دوخ  شود  رب  هک  یناـبنا  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  بیترت  نیا  هب  تسا . نارگید  هب  ناـسحا  ریخ و 
ار هنیدـم  ياضف  بش  یکیرات  هک  نیمه  ع )  ) ماما تسا : هدـمآ  راحب  رد  هک  نانچ  و  تخودـنا . یم  ترخآ  هب  رفـس  يارب  هک  دوب  ياهشوت 

ینابنا رد  تشاد  هناخ  رد  كاروخ  اذغ و  زا  هچنآ  تفریم و  لزنم  هب  درکیم و  هدافتـسا  بش  شمارآ  توکـس و  زا  دربیم  ورف  دوخ  رد 
هار هب  اـههچوک  رد  دـیناشوپ  یم  ار  دوـخ  يور  هک  یلاـح  رد  دـشیم و  جراـخ  هناـخ  زا  هاـگنآ  تـخیوآیم . دوـخ  ندرگ  رب  هداد و  رارق 
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رد دندرکیم  هدهاشم  ار  يو  هک  نیمه  دنداتـسیایم و  شراظتنا  هب  دوخ  ياههناخ  ولج  ارقف  زا  ياهدـع  هک  داتفایم  قافتا  رایـسب  داتفایم .
نب یلع  هک  تسا  تیاور  یناغماد  هللادبع  یبا  زا  سورعلا  قوس  باتک  زا  دنتفاتشیم . يو  بناج  هب  دمآ  نابنا  بحاص  دنتفگیم  هک  یلاح 

: دومرفیم دادیم و  قدصت  هب  همه  زا  شیب  ار  لیجآ  نیا  تشادیم و  تسود  دوب  رکش  ماداب و  زغم  زا  بکرم  هک  ار  یلیجآ  ع )  ) نیـسحلا
نآرق رد  هک  اجنآ  مراذگب . هقدص  هب  ادخ  هار  رد  دوخ  بوبحم  عاتم  نیمه  زا  منادیم  راوازـس  مرادیم  تسود  ار  یکاروخ  نیا  نم  نوچ 

رد دعـس  نبا  هدرک و  تیاور  هیلح  رد  میعنوـبا  هـک  ناـنچ  و  هحفص 48 ] [. ] 36  ] نوبحت اـمم  اوقفنت  یتح  ربلا  اولاـنت  نل  دـیامرفیم : میرک 
میـسقت لجوزع  يادخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  رابود  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  مردـپ  تفگ : يو  هک  هدروآ  رفعج  یبا  زا  دوخ  دنـس  هب  تاقبط 
تـسود دـنکیم ، هبوت  هک  ار  يراـکهانگ  نمؤم  يهدـنب  یلاـعت  دـنوادخ   ) بئاـتلا بنذـملا  نمؤملا  بحی  یلاـعت  هللا  نا  تفگیم : درک و 

.( درادیم

ادخ هار  رد  ناگدنب  ندرک  دازآ 

ترهـش ناگدـنب  نتخاـس  دازآ  رد  هک  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هک : تسا  هدروآ  هناـجرم  نب  دیعـس  زا  دوـخ  دنـس  هب  ۀـیلح  رد  [ 37  ] میعنوبا
. تخاس دازآ  ار  يو  درک و  يرادـیرخ  رانید  رازه  ای  مهرد و  رازه  هد  هب  رفعج  نب  هللادـبع  زا  ار  ناـمالغ  زا  یکی  يزور  تشاد ، ییازـسب 

نیـسحلا نب  یلع  هک : تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  لابقا  باـتک  هب  فورعم  ناـضمر  رهـش  باـتک  رد  سوواـطنبا 
تیاعر ار  رما  نیا  رگید  عقاوم  زا  شیب  دیـسریم  ارف  ناضمر  هاـم  هک  نیمه  تخادرپ و  یمن  نازینک  ناـمالغ و  ندز  هب  زگره  مالـسلاهیلع 

تعاس و دومنیم و  تبث  يرتفد  رد  يو  مان  هب  دشیم  بکترم  يزینک  ای  مالغ  هک  ار  ییاطخ  هانگ و  ره  هک  دوب  نانچ  وا  شور  دومرفیم .
هک نآ  ات  درکیمن ، راهظا  ناـنآ  هب  يزیچ  هراـب  نیا  رد  دومرفیم و  يراددوخ  ناـنآ  تبوقع  زا  درکیم و  تشادداـی  زین  ار  نآ  عوقو  زور 

اـهاطخ و دوشگیم و  ار  رتـفد  دـیبلطیم ، روـضح  هب  ار  اـهنآ  يهمه  رطف  دـیع  بش  رد  دیـسریم . ارف  ناـضمر  كراـبم  هاـم  بش  نیرخآ 
، ماهدرکن تبوقع  ار  وت  نم  ياهدـش و  بکترم  ار  ییاطخ  نینچ  زور  نالف  رد  تفگیم : يو  هب  دـناوخیم و  مان  هب  ار  کی  ره  تاهابتـشا 

فارتـعا دوخ  هاـنگ  هب  اـهنآ  کـی  کـی  بیترت  نیدـب  هللا . لوـسر  نباـی  یلب  تفگیم : ترـضح  نآ  خـساپ  رد  يو  يراد ؟ رطاـخ  هب  اـیآ 
ياهدرک تبث  ار  ام  لامعا  هک  نانچمه  نیـسحلا ، نب  یلع  ای  دنیوگب : هک  تساوخیم  نانآ  زا  داتـسیایم و  اهنآ  نایم  رد  هاگنآ  دندرکیم .

وا رظن  زا  یگرزب  ای  کچوک  لـمع  زگره  تسا و  قح  هب  قطاـن  هک  تسا  یباـتک  وا  دزن  هدـناسر و  تبث  هب  ار  وت  لاـمعا  زین  تراـگدرورپ 
اوفعیل و و  هحفـص 49 ] : ] تفگیم زین  وا  دیامرف . وفع  زین  ار  وت  میرک  دنوادخ  ات  رذگرد ، ام  هانگ  زا  سپ  دوب . دـهاوخن  هدیـشوپ  یفخم و 

هراشا زین  ناـنآ  هب  درکیم و  دـنلب  اـعد  هب  تسد  دوب  هداتـسیا  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  یلاـح  رد  سپـس  مکل . هللا  رفغی  نا  نوبحت  ـالا  اوحفـصیل 
امک انملظ  نمع  انوفع  دق  انملظ و  نمع  وفعت  نا  انترما  کنا  انبر  تفگیم : نینچ  نایرگ  ینامـشچ  اب  دوخ  دنناوخب و  يو  اب  هک  دومرفیم 

لهاب ینطلخاف  فورعملاب  تدج  کلاؤس و  نم  تنک  ذا  ینمرکاف  تمرک  یهلا  نیرومأملا ، نم  انم و  کلذب  یلوا  کناف  انع  فعاف  ترما 
سپ مدیـشخب ، ار  نانآ  وت  نامرف  هب  نونکا  میرذگرد ، هدرک  متـس  ام  رب  هک  سکنآ  زا  يدرک ، رما  دوخ  وت  اراگدرورپ ، . ) میرک ای  کلاون 

. اشگب زین  نم  يور  رب  ار  تمرک  تمحر و  ياهرد  سپ  یمیرک ، وت  اهلاراب  يرتراوازـس . ام  زا  شـشخب  هب  وت  هک  اریز  شخبب ؛ ار  ام  زین  وت 
هدب و رارق  ناکین  يهرمز  رد  زین  ارم  هدیدرگ ، دنمهرهب  وت  ششخب  ناسحا و  يایرد  زا  هدومن  تلئسم  وت  هاگرد  زا  سک  ره  هک  روط  نامه 

ناـنآ هب  باـطخ  یـصاخ  یناـبرهم  تفوـطع و  اـب  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هاـگنآ  میرک ). يادـخ  يا  اـمرف ، تیاـنع  ناـسحا  یکین و  قـیفوت 
دوخ زین  نم  هک  اریز  دـیداد ؟ رارق  وفع  دروم  ماهدوب  راکمتـس  یکلام  امـش  هب  تبـسن  هک  ارم  مه  امـش  اـیآ  مدرک ! وفع  ار  امـش  تفگیم :
سک همه  شتمحر  لضف و  يایرد  زا  هک  يراکوکین  لداع و  و  هدنـشخب ، میرک و  یهاـشداپ  ربارب  رد  متـسه  يراکمتـس  زیچاـن و  يهدـنب 

زا سپس  میاهدرکن . هدهاشم  امـش  زا  یئوس  راتفر  زگره  ام  و  میدرک ، وفع  ار  امـش  دنتفگیم : ادصکی  نامالغ  هاگنآ  دش . دهاوخ  دنمهرهب 
، دیـشخب ار  ام  زین  وا  هک  نانچمه  شخبب  ار  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ادـنوادخ  دـنیوگب : هدرک  دـنلب  عرـضت  اعد و  هب  تسد  تساوخیم  اهنآ 
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نآ هتخادرپ و  اعد  هب  نانآ  بیترت  نیا  هب  امرف ! دازآ  خزود  شتآ  زا  ار  وا  تخاس  دازآ  یگدـنب  دـیق  زا  ار  ام  يو  هک  نانچمه  اراـگدرورپ 
وفع و دروـم  ار  يو  زین  دـنوادخ  هک  دـیما  نیا  هب  تخاـسیم ، دازآ  ار  ناـمالغ  سپـس  نیملاـعلا . بر  نیمآ  مهللا  تفگیم : زین  ترـضح 
هک نیمه  و  یتبقر . قتع  ینع و  وفعلل  ءاجر  مکباقر  تقتعا  مکنع و  توفع  دقف  اوبهذا  دومرفیم : نینچ  هدرک  هفاضا  و  دهد . رارق  ششخب 

جایتحا نارگید  هب  ات  تخاسیم  نیمأت  مدرم  رگید  قباطم  ار  نانآ  یگدنز  دومرفیم و  اطع  نانآ  هب  يرایـسب  زیاوج  دیـسریم  ارف  رطف  دیع 
هام بش  نیرخآ  رد  هک  یلاس  رد  هک  داتفایم  قاـفتا  رتمک  تشاد و  همادا  ناـنچمه  تاونـس  ماـمت  رد  رما  نیا  هحفص 50 ] . ] دنشاب هتشادن 

یلاعت دنوادخ  تفگیم : يو  دندرگن . دازآ  ع )  ) نیدباعلانیز ماما  تسد  هب  نامالغ  زا  رتشیب  ای  رتمک  هاگ  رفن و  تسیب  دودح  رد  ناضمر 
و دزاسیم ، دازآ  دنتـسه  خزود  بجوتـسم  کش  نودب  هک  ار  دوخ  ناگدـنب  زا  رفن  رازه  داتفه  راطفا  ماگنه  هب  ناضمر  هام  زا  بش  ره  رد 

تاقالم هب  هک  هاگنآ  مراد  تسود  نم  و  تخاس . دـهاوخ  دازآ  ناضمر  هام  ياهبش  يهمه  يهزادـنا  هب  ناـضمر  هاـم  رخآ  بش  کـی  رد 
شتآ زا  ارم  زین  دـنوادخ  هک  دـیما  نیا  هب  مشاب  هتخاس  دازآ  دـناهدوب  مرایتخا  رد  اـیند  نیا  رد  هک  یناـمالغ  میآیم  لـیان  دوخ  راـگدرورپ 

لاس زونه  درکیمن و  يرادهگن  لاس  کی  زا  شیب  دندرکیم  راک  شتمدخ  رد  هک  ار  ینامالغ  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دیامرف . دازآ  خزود 
دوب هدرک  عایتبا  لاس  يهمین  رد  ای  لاـس و  لوا  رد  ار  یمـالغ  رگا  هک  دوب  ناـنچ  ترـضح  نآ  شور  درکیم . ناـشدازآ  هدیـسرن  ناـیاپ  هب 
يو سپس  و  درکیم . يرادیرخ  وا  ياج  هب  ار  رگید  یکی  دیدج  لاس  رد  تخاسیم و  دازآ  ار  يو  دیـسریم  ارف  رطف  دیع  بش  هک  نیمه 

. دادیم همادا  نانچمه  دـمآ  لیان  دوخ  راگدرورپ  ياقل  هب  هک  هاگنآ  ات  رمع و  نایاپ  ات  ار  رما  نیا  هک  دوب  ناـنچ  و  تخاـسیم . دازآ  زین  ار 
جایتحا روبع  هار  هداج و  رگا  هدرب و  تافرع  هب  ار  نانآ  و  تخادرپیم ، ناهایـس  ندیرخ  هب  دربیم ، رـس  هب  هکم  رد  ناضمر  هام  رد  هچنانچ 

يرایـسب لاوما  زیاوج و  هتخاس و  دازآ  ار  نانآ  تفاییم  نایاپ  اهنآ  راک  هک  نیمه  تشادیم و  او  راک  هب  ار  نانآ  تشاد  ریمعت  تمرم و  هب 
. دومرفیم قافنا  نانآ  هب 

ماما تغالب  تحاصف و 

، اهلد رد  شتارثا  ذوفن و  دومرف و  داریا  البرک  يهعقاو  رد  رگید  دراوم  رد  هنیدـم و  ماـش و  هفوک و  رد  هک  داجـس  ماـما  تاـنایب  اـههبطخ و 
یناعم و عیادـب  و  هیداجـس ، يهلماک  يهفیحـص  هب  یهاگن  اهنت  تسا . ترـضح  نآ  تحاصف  لامک  تغالب و  نسح  رب  لیلد  نیرتالاب  دوخ 
رد هک  یحور  تردـق  هوکـش و  ییابیز و  یهلا و  قیاقح  فیاطل و  ابیز و  نانخـس  تاملک و  بیکرت  تارابع و  تغالب  ظافلا و  تحاـصف 

هحفـص 51]  ] تحاـصف و رد  هک  دزاـسیم ، راکـشآ  ار  تقیقح  نیا  دوخ  دوشیم  هدـید  مالـسلاهیلع  داجـس  ترـضح  رورپ  حور  تاریبعت 
هزجعم تاملک  و  هتفای ، ترهـش  ص )  ) دمحم لآ  لیجنا  هب  هلماک  يهفیحـص  هک  نانچ  هدیـسرن  ترـضح  نآ  يهیاپ  هب  سک  چـیه  تغالب 

برع ياحـصف  زا  یـسک  لاح  ات  هک  تسیزاجعا  دوخ  تسا  هدـنام  یقاـب  ترـضح  نآ  زا  هک  هریغ  هیعدا و  هیداجـس و  يهفیحـص  زا  اـسآ 
نآ راثآ  بتک و  شخب  رد  هدنیآ  تاحفـص  رد  ام  و  دناهدیدرگ ، عشاخ  عضاخ و  نآ  تمظع  ربارب  رد  دروایب و  اهنآ  دننامب  تسا  هتـسناوتن 

. داد میهاوخ  رارق  ثحب  دروم  لیصفت  هب  ار  هلماک  يهفیحص  ترضح 

ماما ییاسراپ  عرو و 

رد میعنوبا  هک  نانچ  دوب . نارقا  دمآرس  دوخ  رصع  رد  زین  يوقت  ییاسراپ و  رد  دوب ، هتـسارآ  قالخا  لیاضف  يهیلک  هب  هک  ع )  ) داجـس ماما 
زا نم  . ) نالف نم  عروا  ادحا  تیأر  ام  تفگ : بیـسم  نب  دیعـس  هب  يدرم  هک  هدرک  تیاور  ناسح  نب  حلاص  زا  دوخ  دنـس  هب  ۀیلحلا  باتک 

دیعـس ریخ . تفگ : يو  ياهدید )؟ ار  نیـسحلا  نب  یلع  ایآ  ( ؟ نیـسحلا نب  یلع  تیأر  له  تفگ : دیعـس  ماهدیدن ). رتاسراپ  صخـش  نالف 
زا یتعاـمج  لوـق  زا  ناـنجلا  ةآرم  رد  و  ماهدـیدن ). ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دـننام  زگره  ییاـسراپ  عرو و  رد  . ) هنم عروا  تـیأر  اـم  تـفگ :
نب یلع  دننام  ییاسراپ  يوقت و  رد  زگره  ام  دنیوگ : هک  تسا  تیاور  درب  مان  ناوتیم  زین  ار  بیـسم  نب  دیعـس  اهنآ  نایم  رد  هک  ناینیـشیپ 
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ماما رـضحم  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  موثلک  نب  دیعـس  زا  دوخ  دنـس  هب  [ 38  ] ییحی نب  دمحم  نب  نسح  میاهدـیدن . ع )  ) نیـسحلا
وا ع )  ) قداص ماما  دمآ ، نایم  هب  مالسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  زا  نخس  مدوب ، بایفرش  مالـسلاهیلع  دمحم  نب  رفعج  قداص 

لوط رد  مالسلاهیلع  یلع  ادخ  هب  دومرف : هاگنآ  تفگ ، نخس  راوگرزب  نآ  حدم  رد  دوب  ترـضح  نآ  يهتـسیاش  هچنآ  و  دوتـس ، رایـسب  ار 
هک راک  ود  ماجنا  داهنـشیپ  هچنانچ  و  درکن ، راذـگورف  شـشوک  راـک و  هنوگ  چـیه  زا  ادـخ  هار  رد  زگره  دروخن ، مارح  ياهرذ  دوخ  رمع 

ياهثداـح زگره  و  تفرگیم ، هدـهع  رب  دوب  رتراوشد  و  هحفـص 52 ]  ] رتتخـس همه  زا  هک  نآ  دشیم ، يو  هب  دوب  ادخ  يدونـشوخ  دروم 
ار شنامرف  هک  نآ  زج  تساوخن  يرای  هب  ار  ع )  ) یلع زگره  تساوخ و  يرای  هب  ار  ع )  ) یلع هک  نآ  زج  دماین  شیپ  ص )  ) هللا لوسر  يارب 

تما نیا  زا  یسک  و  تشاد ، يو  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دوب  يدامتعا  رطاخ  هب  نیا  و  داد ، ماجنا  ار  شروتسد  درک و  تعاطا  دوب  هچ  ره 
همهاو و نانچ  تخادرپیم  تدابع  ریخ و  لامعا  هب  هک  ماگنه  نآ  رد  و  تشادـن ، ترـضح  نآ  زج  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  لمع  ماجنا  بات 
اب هک  یلام  دوخ -  لام  زا  ع )  ) یلع دبایرد . ار  تشهب  دـنکیم  یعـس  هداتـسیا و  خزود  تشهب و  نایم  نونکا  مه  ییوگ  هک  تشاد  ساره 
هک دـیرخیم  یطیارـش  رد  ار  ناـمالغ  نیا  درک . ناـشدازآ  ادـخ  رطاـخب  دـیرخ و  هدـنب  رازه  دوب -  هدروآ  تسد  هب  شیوـخ  يوزاـب  روز 

ار نانآ  هداـس  رایـسب  یکاروخ  اـب  هک  ینعم  نیا  هب   ) دوب هداد  بیترت  اـمرخ  هکرـس و  نوتیز و  زا  ار  دوخ  يهچب  نز و  هداوناـخ و  كاروخ 
رگا هک  دوب  انتعایب  تـالمجت  هب  ردـقنآ  دوبن و  ساـبرک  زا  زج  شاهماـج  و  دومنیم ) فرـصم  هار  نیا  رد  ار  نآ  يداـیز  درکیم و  هرادا 

نب یلع  مه  وا  تشاد و  ریظن  کی  اهنت  شنادنزرف  نایم  رد  ع )  ) يایلع نینچ  کی  دیربیم و  ار  نآ  دوخ  درکیم  يدایز  شاهماج  نیتسآ 
مـشاه نادناخ  نایم  تمحرم  تدابع و  دـهز و  هقف و  ملع و  رد  یلع  نیمود  تسناوتیم  هک  دوب  نیـسحلا  نب  یلع  اهنت  دوب . ع )  ) نیـسحلا

رفعجوبا شراوگرزب  دـنزرف  دوبن . رتهیبش  شناد  هماج و  رد  وا  هب  نیـسحلا  نب  یلع  زا  وا  يهداوناـخ  نادـنزرف و  ناـیم  رد  یـسک  و  دـشاب ،
نادب يدحا  هک  دوب  هدیسر  اجنادب  تدابع  طرف  زا  مدیسر ، ع )  ) نیسحلا نب  یلع  مردپ  روضح  هب  يزور  دیوگیم : مالسلاهیلع  رقاب  دمحم 

زا يو  یناـشیپ  هتـشگ ، حورجم  شنامـشچ  هیرگ  يرایـسب  زا  و  هدـییارگ ، يدرز  هب  شگنر  بش  يرادـیب  يهطـساو  هـب  هدـماین ، رد  لاـح 
ار وا  نوچ  دیوگیم : رقاب  ماما  دوب . هدرک  مرو  شیاه  قاس  اهاپ و  هک  هداتـسیا  اپ  يور  زامن  يارب  يردـق  هب  و  هتـسب ، هنیپ  هدجـس  يرایـسب 
. دوب قرغ  دوخ  ياههشیدنا  رد  دسرپب  نم  يهیرگ  زا  هکنآیب  وا  اما  مداتفا ، هیرگ  هب  منک ، يراددوخ  متـسناوتن  مدرک  هدهاشم  لاح  نیدـب 

نآ رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تدابع  يهمانرب  هک  ار  هفیحـص  نآ  مرـسپ ، زیخرب  دومرف - : داتفا . نم  هب  شهاگن  هظحل  دـنچ  زا  سپ 
هودـنا اب  هاگنآ  هحفـص 53 ] . ] دـناوخب ار  نآ  زا  یکدـنا  مداد ، شتـسد  هب  دوب  هتـساوخ  هک  ار  هفیحـص  نآ  نم  روایب . نم  يارب  هدـش  تبث 

زا نیسح  نب  دمحم  و  دشاب ؟ هتشاد  ار  مالسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تدابع  يورین  بات  هک  تسیک  دومرف : داهن و  نیمز  رب  ار  نآ  ناوارف 
زا گنر  تساخیمرب  وضو  هب  زاـمن  يارب  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هک  هاـگنآ  [: 39  ] تسا هدرک  تیاور  یـشرق  دمحم  نب  هللادـبع 

باوج رد  دـهدیم ؟ تسد  امـش  هب  هک  تسا  بارطـضا  شیوشت و  هچ  نیا  هللا  لوسر  نبای  دـشیم - : هتفگ  دـیرپیم . شـسدقم  يهرهچ 
رفعجوبا میوگب . نخـس  یـسک  هچ  اـب  متـسیاب و  مهاوخیم  یـسک  هچ  ربارب  رد  دـینادیم  منکن ، شیوشت  بارطـضا و  روطچ  دومرفیم - :

زا نانچ  زامن  ماگنه  تشاذگیم و  زامن  تعکر  رازه  يزور  بش و  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  مردپ  دـیوگیم : هیلع  هللا  تاولـص  رقاب  دـمحم 
تدابع هب  تین  صولخ  اب  [ 40 ( ] ع  ) نیسحلا نب  یلع  دربیم . وس  نآ  وس و  نیا  هب  مدنگ  يهشوخ  دننامه  ار  وا  داب  هک  دشیم  دوخیب  دوخ 

هب یتح  مدرم و  ایند و  يرهاظ  لاوحا  هب  هک  دوب  شتسرپ  تدابع و  وحم  ياهزادنا  هب  دروآیم و  ياجب  ار  وا  ساپس  دمح و  تخادرپیم و 
زور کی  هچنانچ  درکیمن ، ساسحا  دادیم  يور  نآ  لاثما  هلزلز و  لیبق  زا  ياهثداح  زاـمن  ندـناوخ  ماـگنه  رگا  تشادـن و  یهجوت  دوخ 
مدرم درک . هطاحا  ار  وا  فارطا  نآ  ياههلعـش  هک  اجنآ  ات  دـیدرگ  روهلعـش  يدایز  شتآ  شاهناـخ  رد  دوب  لوغـشم  زاـمن  هب  هک  یماـگنه 

هک دوب  هدش  یگدنب  تدابع و  قرغ  نانچ  ع )  ) نیدباعلانیز اما  دریگارف ، ار  وا  شتآ  هک  دندیسرت  دنتـشاد و  رذح  رب  ار  وا  دندرک و  دایرف 
زیچ هچ  دندیـسرپ - : وا  زا  مدرم  تفای  نایاپ  ع )  ) ماما زامن  نوچ  دـندرک و  شوماخ  ار  شتآ  ناـنآ  درکن . دـنلب  ار  رـس  زاـمن  يهمتاـخ  اـت 
نم هک  دش  ثعاب  [ 41  ] يرت نازوس  رتمیظع و  شتآ  زا  سرت  دومرف : دـیدرکن ؟ یهجوت  انتعا و  شتآ  ياههلعـش  هب  امـش  هک  دـش  بجوم 
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. مشاب هتشادن  هحفص 54 ]  ] هجوت

ردام هب  ناسحا 

هک تسا  هدـمآ  ناـنجلا  ةآرم  رد  دومنیم ، ناـسحا  یکین و  هزادـنا  یب  رداـم  هب  تبـسن  هک  دوب  نیا  ترـضح  نآ  صاـخ  تافـص  زا  یکی 
، دـیزرویم عانتما  يو  اب  ندروخ  اذـغ  زا  لاح  نیع  رد  اما  دومنیم ، راـتفر  یکین  هب  دوخ  رداـم  هب  ياهقباـسیب  زرط  هب  ع )  ) نیدـباعلانیز

دیتسه مدرم  نیرت  لیصا  نیرتوکین و  زا  امـش  : » دنتفگیم يو  هب  هدش و  ایوج  عوضوم  نیا  زا  یپردیپ  هک  ترـضح  نآ  ناکیدزن  نارای و 
میب دادیم : خساپ  يو  دیراد ، »؟ ابا  يو  اب  ندروخ  اذغ  زا  هک  تسا  هنوگچ  سپ  دییامنیم ، راتفر  یکین  هب  همه  زا  شیب  ردام  هب  تبـسن  و 

[. 42 . ] دنک مقاع  دجنرب و  نم  زا  تهج  نیمه  هب  دشاب و  هدش  نآ  هجوتم  رتدوز  وا  هک  مرب  تسد  ياهمقل  هب  مراد 

ناویح اب  ارادم  قفر و 

ناـسحا یکین و  هب  سک  ره  هب  تبـسن  هک  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هک  تسا  هدروآ  تباـث  نب  ورمع  زا  دوخ  دنـس  هب  ۀـیلح  رد  [ 43  ] میعنوبا
هب داشرا  رد  دـیفم  خیـش  تخاسیمن . دراو  ياهمدـص  نیرتکچوک  زگره  زین  درکیم  رفـس  هکم  هب  هنیدـم  زا  هک  يرتش  هب  دومنیم ، راتفر 

تسد رب  هک  ياهنایزات  اب  دومیپیم . هار  يدنک  هب  جح  ياهرفـس  زا  یکی  رد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  رتش  هک : تسا  هدرک  تیاور  دوخ  دنس 
دوخ لاح  هب  ار  رتش  تخادـنا و  يرانک  هب  ار  هنایزات  ناهگان  صاصقلا ، » الول  هآ ،  » تفگ هک  یلاح  رد  سپـس  درک و  هراشا  نآ  هب  تشاد 
کی نیا  رفیک  هب  مدیـسرتیمن  رگا  تفگ : درک و  هراشا  يو  هب  تشاد  تسد  رب  هک  ياهناـیزات  اـب  هک  تسا  يرگید  تیاور  رد  تشاذـگ .
کی ندز  زا  یتح  درک  رفـس  جح  هب  هک  راب  تسیب  یط  ترـضح  نآ  هک  تسا  تیاور  مدزیم . هنایزات  مرتش  رب  امتح  موش  صاصق  هنایزات 

هحفص 55] . ] درک يراددوخ  ناویح ، رب  هنایزات 

ماما تمظع  تبیه و 

وربور وا  اـب  هک  یماـگنه  هب  زین  ترـضح  نآ  نانمـشد  یتـح  هک  دوب  ياهزادـنا  هب  ع )  ) داجـس ماـما  یناـحور  تمظع  يونعم و  تیـصخش 
نب یلع  هک  هاگنآ  دنگوس ، ادخ  هب  دیوگیم : ناورم  نب  کلملادبع  هکنانچ  دنتفرگیم ، رارق  يو  تیناحور  هبذج و  ریثأت  تحت  دندشیم 

لباقم رد  ار  نیسحلا  نب  یلع  هک  نیمه  دیوگ : زین  هبقع  نب  فرسم  و  دروآرد . هزرل  هب  ار  مندب  تشحو  سرت و  دش ، دراو  نم  رب  نیـسحلا 
دوخ ردپ  زا  زین  وا  هشیاع و  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  [ 44  ] ءایلوالا ۀیلح  رد  یناهفـصا  میعنوبا  درک . هطاحا  ارم  یبیجع  میب  سرت و  مدـید  دوخ 
زور هب  تبوـن  جـح  کـسانم  ماـجنا  زا  سپ  تفر ، هکم  هب  دـسرب  تفـالخ  هب  هکنآ  زا  لـبق  کلملادـبع  نب  ماـشه  هک : تسا  هدرک  تیاور 
مدرم هک  درک  ساسحا  ناهگان  انثا  نیا  رد  دیدرگ . دوسالارجح  هب  وا  ندیسر  عنام  مدرم  عامتجا  ماحدزا و  اما  دیـسر  دوسالارجح  مالتـسا 

نیسحلا نب  یلع  وا  دنک . مالتـسا  ات  دننکیم  زاب  هار  یـصخش  يارب  همه  تسا و  هدش  هتخود  وس  کی  هب  اهمـشچ  دناهدناماو و  تکرح  زا 
شنایفارطا هک  يدنـسم  رب  تفر و  يرانک  هب  بجعت  اب  ماشه  ماـگنه  نیا  رد  دوب . تکرح  رد  دوسـالارجح  فرط  هب  یمارآ  هب  هک  دوب  (ع )

نیا ریما  ای  دندیـسرپ : يو  زا  دـندوب  يو  هارمه  هک  ماش  یلاها  تخود . اـشامت  مشچ  ماـحدزا  هرظنم و  نآ  هب  تسـشنب و  دـندوب  هدرک  هیهت 
مامه عمج  نیا  نایم  رد  مسانشیمن ، ار  وا  نم  تفگ : اهنآ  خساپ  رد  دوش  هتساک  دوخ  تیـصخش  زا  تشاد  میب  هک  ماشه  تسیک ؟ صخش 

: تفگ و  تفشآرب ، تخـس  ماشه  خساپ  ندینـش  اب  دوب ، رظان  رود  زا  هک  قدزرف  هب  فورعم  مالـسا  لوا  نرق  يارعـش  نیرتفورعم  بلاغ  نب 
ریخ نبا  اذـه  تفگ : تخادرپ و  دوـخ  راعـشا  ندورـس  هب  بیترت  نیا  هب  و  تسا . نیـسحلا  نب  یلع  صخـش  نیا  تسیک . نیا  مـنادیم  نـم 

هحفص 56] [. ] 46  ] مرحلا لحلا و  هفرعی و  تیبلا  هتأـطو و  ءاـحطبلا  فرعت  يذـلا  اذـه  [. 45  ] ملعلا رهاطلا  یقنلا  یقتلا  اذـه  مهلک  هللاداـبع 
لها دع  نا  [. 48  ] مرکلا یهتنی  اذه  مراکم  یلا  اهلئاق  لاق  شیرق  هتار  اذا  [. 47  ] ملتسی ءاج  ام  اذا  میطحلا  نکر  هتحار  نافرع  هکسمی  داکی 
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سیل و  [. 50  ] اومتخ دق  هللا  ءایبنا  هدـجب  هلهاج  تنک  نا  ۀـمطاف  نبا  اذـه  [. 49  ] مه لیق  ضرالا  لـها  ریخ  نم  لـیق  وا  مهتمئا  اوناـک  یقتلا 
خیش [. 52  ] مستبی نیح  الا  ملکی  الف  هتباهم  نم  یـضغی  ءاـیح و  یـضغی  [. 51  ] مجعلا ترکنا و  ام  فرعت  برعلا  هرئاـضب  اذـه  نم  کـلوق 

نیـسحلا نب  یلع  هک  یعقوـم  دـسیونیم : هدرک  تیاور  لیعامـسا  نب  دـمحم  رفعج  یبا  زا  دوـخ  دنـس  هـب  ص 150  داـشرا ج 2  رد  دـیفم 
سک همه  هدـش و  وا  لـالج  تمظع و  ياـشامت  وحم  ارثکا  مدرم  دروآیم  اـجب  ار  جـح  کـسانم  دوب و  هتفر  هبعک  يهناـخ  هب  مالـسلاهیلع 
نیا رد  تسیک ؟ اقآ  نیا  دنتفگیم  یپ  رد  یپ  دندادیم  ناشن  رگیدکی  هب  ار  يو  هک  یلاح  رد  دزاس و  کیدزن  يو  هب  ار  دوخ  تساوخیم 

لحلا هفرعی و  تیبلا  هئاطو و  ءاحطبلا  فرعت  يذلا  اذه  تفگیم : نینچ  هدرک و  ءاشنا  يراعشا  تشاد  روضح  اهنآ  نایم  رد  هک  قدزرف  انثا 
ءایح یضغی  ملتسی  ءاج  ام  اذا  میطحلا  نکر  هتحار  نافرع  هکـسمی  داکی  ملعلا  رهاطلا  یقنلا  یقتلا  اذه  مهلک  هللا  دابع  ریخ  نبا  اذه  مرحلا  و 

نم نیدلاف  اذ  ۀیلوا  فرعی  هللا  فرعی  نم  معن  هلوا  اذه  ۀیلو  مهباقر ال  یف  تسیل  قیالخلا  نیا  مستبی  نیح  الا  ملکی  امف  هتباهم  نم  یضغی  و 
نامه صاوخلا  ةرکذت  رد  زین  يزوج  نبا  طبس  و  هحفـص 57 ]  ] مرکلا یهتنی  اذه  مراکم  یلا  اهلئاق  لاق  شیرق  هتار  اذا  ممالا  هلان  اذه  تیب 
هفاضا بلطم  نیا  حیضوت  رد  سپـس  هدش و  هدروآ  هیلح  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  هدرک  رکذ  هک  یتایبا  اما  هدروآ  ار  ءایلوالا  ۀیلح  تیاور 

هدرک و باختنا  قدزرف  ناوید  زا  ار  تایبا  يهیقب  هدرکن و  رکذ  هیلح  رد  تیب  دـنچ  زا  شیب  میعنوبا  مدرک  هراشا  هکنانچ  دـسیونیم : هدرک 
دمحم نب  هللادبع  هشیاع  نبا  هب  نآ  تاور  يهلـسلس  هک  دوخ  دنـس  هب  هیعفاش  تاقبط  رد  زین  یکبـس  ار  تیاور  نیا  و  ماهدومن . هفاضا  نادب 

، فاوط زا  سپ  دوب ، هدیدرگ  جح  يهناور  دیلو  ای  کلملادـبع و  نب  ماشه  هک  یلاس  هب  هک : تسا  هدروآ  دوخ  ردـپ  زا  زین  وا  ددـنویپیم و 
دناـسرب دوسـالارجح  هب  ار  دوخ  درک  یعـس  هزادـنا  ره  مدرم  عاـمتجا  ماـحدزا و  رثا  رد  ماـشه  اـما  دیـسر ؛ دوسـالارجح  مالتـسا  هب  تبوـن 

انثا نیا  رد  تسیرگنیم . مدرم  هب  دندوب  وا  اب  ماش  یلاها  زا  ياهدع  هتـسشن و  دـندوب  هتـشاذگ  شرطاخ  هب  هک  يدنـسم  رب  هاگنآ  تسناوتن ؛
رد و  دوب ، ناـیامن  شرهاـظ  زا  یتوکلم  لاـمج  ییاـبیز و  تهبا و  یگرزب و  راـثآ  تشاد و  ینارون  ياهرهچ  هک  داـتفا  يدرم  هب  ناشمـشچ 

هبعک فاوط  یگتسهآ  راقو و  اب  هک  دوب ، بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  وا  دوب . هدشن  هدید  وا  دننام  یـسک  زگره  راقو  تمظع و 
هب هتفر  يرانک  هب  دنداتـسیا و  زاب  تکرح  زا  هدـش  وا  هجوتم  یگمه  مدرم  درک  تکرح  رجح  مالتـسا  دـصق  هب  هک  نیمه  دادیم ، ماجنا  ار 

: تفگ ماشه و  هب  درک  ور  ماش  یلاها  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  درک . مالتـسا  ار  نآ  هدـش و  کیدزن  دوسالارجح  هب  ات  دـنتخادرپ  شیاـشامت 
يو هب  هدروآ و  يور  وا  هب  زین  ناـیماش  اداـبم  تشاد  میب  هک  ماـشه  دـناهتخادرپ ؟ شمیرکت  میظعت و  هب  مدرم  همه  نـیا  هـک  تـسیک ، نـیا 
: - تفگ درک و  عطق  ار  اهنآ  نخس  هدمآ  شیپ  دوب  رـضاح  عمج  نیا  نایم  رد  هک  قدزرف  مسانـشیمن . ار  وا  نم  داد - : خساپ  دننک  میظعت 
نیا رد  تسیک ؟ درم  نیا  یـسانشیم  وت  سپ  سارفوبا ، تفگ - : یماش  درم  تسیک . صخـش  نیا  دیـسرپب  نم  زا  تسیک ، نیا  منادیم  نم 

اب هتـشادن و  یتوافت  نادنچ  تیب  دـنچ  رد  زج  یکبـس  يزوج و  نبا  طبـس  تیاور  تخادرپ . دوخ  راعـشا  ندورـس  هب  قدزرف  هک  دوب  عقوم 
هفرعی و تیبلا  هتأطو و  ءاحطبلا  فرعت  يذـلا  اذـه  دـناهدرک : رکذ  بیترت  نیا  هب  ار  قدزرف  راعـشا  و  تسا : قباـطم  رگیدـکی  هحفص 58 ] ]

اذا ملتـسی  ءاج  ام  اذا  میطحلا  نکر  هتحار  نافرع  هکـسمی  داکی  ملعلا  رهاطلا  یقنلا  یقتلا  اذـه  مهلک  هللا  دابع  ریخ  نبا  اذـه  مرحلا  لـحلا و 
نا ۀمطاف  نبا  اذه  مه  لیق  ضرالا  لها  ریخ  نم  لیق  وا  مهتمئا  اوناک  یقتلا  لها  دع  نا  مرکلا  یهتنی  اذه  مراکم  یلا  اهلئاق  لاق  شیرق  هتأر 

هتباهم نم  یضغی  ءایح و  یـضغی  مجعلا  ترکنا و  نم  فرعت  برعلا  هرئاضب  اذه  نم  کلوق  سیل  اومتخ و  دق  هللا  ءایبنا  هدجب  هلهاج  تنک 
هتما لضف  هل و  ءایبنالا  لضف  ناد  هدـج  نم  مدـقلا  اهکاردا  نع  فکالا و  اهنع  ترـصق  یتلا  زعلا  ةورذ  یلا  یمنی  مستبی  نیح  الا  ملکی  اـمف 

میخلا و هرصانع و  تباط  هتعبن  هللا  لوسر  نم  ۀقتشم  ملظلا  اهقارشا  نع  باجنت  سمشلاک  هترغ  حبـص  نع  يدهلا  رون  قشنی  ممالا  هل  تناد 
ۀفیلخلا ال لهس  مدعلا  امهورعی  نافکوتسی و ال  امهعفن  مع  ثایغ  هیدی  اتلک  ملقلا  ۀحول  یف  هل  كاذب  يرج  هلـضف  امدق و  هفرـش  هللا  میـشلا 

هدهـشت یف  الا  طق  لاق ال  ام  مزتعی  نیح  بیرا  ءانفلا  بحر  اوحدـف  اذا  ماوقا  لاقثا  لاـمح  مرکلا  قلخلا و  نسح  ناـنثا  هینزی  هرداوب  یـشخت 
اجلم مهبرق  رفک و  مهضغب  نید و  مهبح  رشعم  نم  مهک  قله و ال  ۀبایغلا ال  هنع  تعشقناف  ناسحالاب  ۀیربلا  مع  معن  هؤال  تناک  دهشتلا  الول 

مدتحم ال يأرلا  يرشلا و  دسا  دسالا  تمزا و  ۀمزا  ام  اذا  ثویغلا  مه  اومرک  نا  موق و  مهینادی  مهتیاغ و ال  دعب  داوج  عیطتـسی  مصتعم ال  و 
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دعب مدقم  معنلا  ناسح و  الا  هب  برتسی  مهبحب و  يولبلا  ءوسلا و  عفدتسی  اومدع  ناوا  رثا و  نا  کلذ  نایـس  مهفکا  نم  اطـسب  رـسعلا  صقنی 
قیالخلا يا  هحفـص 59 ]  ] مضه يدنلاب  دیا  میرک و  میخ  مهتحاس  مذلا  لحی  نا  مهل  یبأی  ملکلا  هب  موتخم  ءدب و  لک  یف  مهرکذ  هللا  رکذ 
فورعم رعاش  قدزرف  بیترت  نیا  هب  ممالا و  هلان  اذه  تیب  نم  نیدلا  اذ  ۀیلوا  فرعی  هللا  فرعی  نم  معن  هلوا  اذـه  ۀـیلوال  مهباقر  یف  تسیل 

رما هب  زین  شنارای  و  تفر ، ورف  بضغ  مشخ و  رد  تخس  هرظنم  نیا  زا  ماشه  دومن . یفرعم  ار  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع 
ع)  ) نیـسحلا نب  یلع  تفای ، نایاپ  جح  مسارم  هک  یماگنه  دندنکفا . نادنز  هب  دوب ، هنیدـم  هکم و  نیب  یلحم  هک  نافـسع  رد  ار  قدزرف  وا 

رطاخ هب  نم  هک  نک  ضرع  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  هب  تفگ - : ع )  ) ماما يهداتـسرف  هب  تفریذپن و  يو  اما  داتـسرف ، قدزرف  يارب  رانید  رازه 
: تفگ تشگزاـب و  قدزرف  يوـس  هب  هراـبود  ع )  ) یلع يهداتـسرف  تـسا . هدوـبن  هزیاـج  شاداـپ و  يارب  ماهدورـس و  ار  دوـخ  راعـشا  ادـخ 

هاگنآ تفریذپب . ار  ع )  ) ماما ياطع  راب  نیا  قدزرف  تفرگ . میهاوخن  سپ  هدـش  اطع  تیب  لها  ام  تسد  زا  هچنآ  دومرف : ع )  ) نیدـباعلانیز
يوهی سانلا  بولق  اهیلا  یتلا  ۀـنیدملا و  نیب  ینـسبحیأ  تفگ : دورـس و  ماشه  وجه  رد  ار  ریز  تاـیبا  دربیم  رـس  هب  نادـنز  رد  هک  قدزرف 
نادنز رد  هک  قدزرف  يهیوجه  زا  ماشه  هک  يدـنچ  زا  سپ  [. 54  ] اهبویع داب  ءالوح  هل  انیعو  دیـس  سأر  نکی  مل  اسأر  بلقی  [. 53  ] اهبینم

نیا هب  ندرب  یپ  نآ  دوشیم و  هتفرگ  میظع  یـسرد  هتـشذگ  بلاـطم  زا  [. 55  ] درک رداص  ار  شیدازآ  نامرف  دـش  هاـگآ  دربیم  رـس  هب  وا 
هب هدمآ و  دوجو  هب  شناد  ملع و  يوقت و  نید و  يهیاس  رد  اهنت  یعقاو ، ماقم  تیـصخش و  یقیقح و  تیبوبحم  تزع و  هک  تسا  تقیقح 

ترایز ماگنه  مینکیم  هظحالم  هک  نانچ  دـمآ ، دـهاوخن  تسد  هب  هبلغ  رهق و  روز و  هب  لسوت  اب  زگره  تسین و  یکتم  تنطلـس  کـلم و 
یلع اما  دیجنرب . تخـس  هک  دنتخادرپ  شریقحت  هب  نانچ  هدرکن و  ییانتعا  نیرتمک  شتنطلـس  کلم و  هب  ماشه و  هب  سکچیه  ادخ  يهناخ 

هب هک  نیمه  تشادـن و  رایتخا  رد  يرگید  ياوق  شناد  هحفـص 60 ]  ] ملع و يراگزیهرپ و  يوقت و  نید و  يورین  زج  هک  ع )  ) نیـسحلا نب 
تقد یـسررب و  یکدـنا  اب  هک  تسا  یتقیقح  دوخ  نیا  و  دـنتخادرپ . شمیرکت  لیلجت و  هب  یگمه  داتفا  هار  هب  دوسـالارجح  مالتـسا  دـصق 

رد يرجه )  898 یماج 817 -  هک  ار  يراعـشا  قدزرف  يهدیـصق  ندش  نشور  يارب  کنیا  . ) دش دهاوخ  راکـشآ  یبوخ  هب  سک  ره  يارب 
زا نکیل  مدق  هبعک  فاوط  ردنا  دزیم  ماش  یلاها  اب  دوب  مرح  رد  ماشه  مان  هب  کلملادبع  روپ  مینکیم : لقن  هدورـس  هدیـصق  نآ  يهمجرت 
رد یلع  نیـسح  نب  داـبع  نیز  یلو  یبن و  يهبخن  ناـهگان  تسـشنب  ياهشوگ  هراـظن  رهب  تسد  شدادـن  رجح  مالتـسا  مرح  لـها  ماـحدزا 

مالتـسا رهب  مدق  دز  فاکـش  داتفیم  قلخ  فص  رد  فاوط  رهب  تشذـگیم  فرط  ره  روبع  دـنکف  مرح  میرح  رد  رون  يهلح  اهب و  ياسک 
زو درک  للعت  نآ  رد  تلاهج  زا  لالج ؟ لامج و  نینچ  اب  نیا  تسیک  لاؤس  ماشه  زا  درک  یییماش  رذـگ  هار و  قلخ  یلاخ ز  تشگ  رجح 

نایماش عمج  رد  دوب  ردان  رونخس  نآ  سارف  وب  تسا ! یکم  ای  ینامی ، ای  یندم ، تسیک ، منادن  شمـسانشن  تفگ : درک  لهاجت  شییاسانش 
فیخ و سیبقوب و  مزمز و  احطب  هکم و  هک  نیا  تسا  سک  نآ  ور ! نک  نم  يوس  هب  یـسرپ ؟ هچ  زو  وکین ، شمـسانش  نم  تفگ : رـضاح 

دمآ کی  ره  تارف  البرک و  هفوک  يهبیط  تافرع  رجح  افص و  یعـس ، هورم ، میهاربا  ماقم  نادوان و  میطح  نکر و  تیب و  لح و  مرح و  انم 
غار يهلال  راتخم  دـمحا  غاب  يهویم  تسارهز  يهحود  خاش  يهچنغ  تسا  ادهـشلا  دیـس  نیعلا  ةرق  فقاو  وا  ماقم  ولع  رب  فراع  وا  ردـق  هب 

يهورذ مرک  لضف و  دیسر  تیاهن  هب  میش  هدوتس  رورـس  نیدب  هک  شیرق  نابز  رب  رخف  زا  دور  شیرق  نایم  رد  ياج  دنک  نوچ  رارک  ردیح 
نیکمت دنـسم  هب  ار  وا  دـج  رـصاق  دوب  مجع  مه  برع  مه  رهاـظ  تلود  زع و  نینچ  زا  وا  لـمحم  تسا  تلود  لـماح  وا  لزنم  تسا  تزع 

ییانـشور زورفا  زور  باتفآ  شتعلط  افو  میمـش  وا  يوخ  زا  حیاف  ادـه  غورف  وا  يور  زا  حـیال  هحفـص 61 ]  ] نیگن شقن  تسا  ایبنالا  متاخ 
قلخ هدید  سک  يو  رب  دیاشگ  هک  هدیدنـسپ  شدیان  ایح  زا  قتـشم  هدش  يردصم  نانچ  زا  قح  تیاده  ردصم  وا  دج  زوس  تملظ  يازف و 

شنادم وگ  روهشم  دوب  مجع  رد  برع  رد  وا  ملکت  تقاط  ار  قلخ  وا  مسبت  تقبسیب  تسین  دنناوتن  هاگن  تباهم  زک  دنناباوخ  هدید  زین  وزا 
كاب هچ  هرهب  تفاین  ناز  رگا  موب  كالفا  رب  باتفآ  دنلب  دش  ررـض  هچ  وا  زا  دیدن  يریرـض  رگ  روخ  وترپ  تفرگ  ملاع  همه  رورغم  یلفغم 

نییآ دنلب  رـشعم  نآ  زا  تسه  مک  ددرگن  یمن  دزیرب  رگ  ملاع  همه  رب  ربا  نآ  ضیف  ناراب  تبهوم  ربا  وا  تسد  ناراکدب  ناتریـس و  وکن  رب 
ار الوم  ياضر  نابلاط  ار  يوقت  لها  دنرامش  رگ  قافن  رفک و  ناشن  ناشیا  ضغب  قافو  قدص و  لیلد  ناشیا  بح  نییلع  جوا  هتشذگ ز  هک 
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بکاوک و نابز  هب  ضرالا ؟ لها  رایخ  نم  یلیاس : ضرفلاب  نامسآ  دنسرپب ز  رگ  دنـشاب  اوشیپ  لیخ  نآ  ردنا  دنـشاب و  ادتقم  موق  نآ  ردنا 
رکذ دعب  قلخ  همه  رب  هاوفا  رد  تسا  قباس  ناشرکذ  اویهن  اذا  يرثلا  ثویل  مه  اوبهو  اذا  يدنلا  ثویغ  مه  مه »  » الا دـیاین  یظفل  چـیه  مجنا 

نیخروم رثکا  دنچ  ره  قنور  ناشمان  نمی  زا  دشاب  قحلا  ار  رثن  مظن و  ره  متخ  يادخ  مان  دـعب  تساهنآ  مان  يازفا  جاور  ار  همان  ره  رـس  هللا 
هب هدش  هدورس  ع )  ) نیدباعلانیز ماما  حدم  رد  هک  ار  روبزم  يهدیصق  ثیدح  تاور  نادنمـشناد و  املع و  ناگرزب  زا  يرایـسب  یمالـسا و 

یخرب هدرک و  افتکا  نآ  لوا  تیب  دـنچ  هب  اهنت  اهنآ  زا  یـضعب  تسا . فـالتخا  نآ  تاـیبا  دادـعت  لـقن  رد  اـما  دـناهدرک ؛ تبث  قدزرف  ماـن 
هک ناونع  نیا  هب  هدرکن و  رکذ  رتشیب  ار  نآ  زا  تیب  دـنچ  یلاما ج 1 ص 48  رد  یضترم  دیـس  هکنانچ  دناهدرک  رکذ  ار  نآ  تایبا  يهمه 

فشک رد  یلبرا  يهمالع  هحفص 62 ] . ] تسا هدرک  يراددوخ  نآ  تایبا  يهمه  ندروآ  زا  تسا  روهـشم  سک  همه  دزن  روبزم  يهدیـصق 
ار نآ  تیب  تفه  يافوتم 413 ، دـیفم  خیـش  تسا . هدرک  لقن  ار  نآ  تیب  دوخ 19  باـتک  زا  رد ص 203  تـیب و  هدزاود  ص 200  همغلا 

يافوتم  ) یضترم دیس  [ 57 . ] تسا هدرک  لـقن  ار  نآ  تیب  تـسیب  دودـح  رد  لاس 430 ه ) يافوتم   ) یناهفـصا میعنوبا  [ 56 . ] تسا هدروآ 
[59  ] هدروآ ار  نآ  تیب  ود  تسیب و  دودـح  رد  يافوتم 588 ه )  ) بوشآرهش نبا  [ 58  ] تسا هدرک  لقن  ار  دیفم  خیـش  تیب  تفه  436 ه )

نبا [ 61 . ] هدروآ تیب  هدزاود  یعفاـش  هحلط  نب  دـمحم  [ 60 . ] تسا هدرک  لـقن  تیب  جـنپ  تسیب و  ياـفوتم 597 ه )  ) يزوج نب  جرفلاوبا 
نمحرلادبع دوریم . تشهب  دیما  راعـشا  نیا  ندورـس  اب  قدزرف  يارب  دسیونیم : هدروآ و  ار  هدیـصق  تایبا  مامت  608 ه )  - 661  ) ناکلخ

هدروآ حرش  نیا  هب  فلتخم  بتک  رد  روبزم  يهدیـصق  تسا . هدروآرد  یـسراف  هب  ار  نآ  هتفای و  تسد  اهنآ  رب  زین  898 ه )  - 817  ) یماج
ءارعشلا ص 9 رعشلا و  رـصم -  پاچ  قدزرف  ناوید  بوشآرهـش ص 259 ج 2 -  نبا  بقانم  یبوقعی ج 3 ص 47 -  خیرات  : ) تسا هدـش 

هیعفاشلا تاقبط  ات 202 -  همغلا ص 200  فـشک  رد  یلبرا  نارهت -  پاـچ  دـیفم ص 277  داشرا  ص 48 -  یلاـما ج 1  پاچ 1305 - 
 - لاس 1332 رصم  پاچ  یطویس ص 249  زا  ینغم  دهاوش  حرش  یناغا ج 19 ص 40 -  رد  یناهفصا  جرفلاوبا  یکبس ج 1 ص 153 - 
لاح حرـش  رد  ناکلخ  نبا  نکد  دابآردـیح  پاچ  ص 239  یعفای ج 1  ناـنجلا  تآرم  ص 139 -  یناهفـصا ج 3  میعنوبا  ءایلوالا  ۀیلح 
دقع يهیـشاح  یناوریق  بادالا  رهز  ج 2 –  يدادغب ص 513  بدالا  ۀـنازخ  يهیـشاح  رد  ینیع  دومحم  يربکلا  دـهاوش  حرـش  قدزرف - 
ردص بلاطلا  ۀـیافک  صاوـخلا ص 185 -  ةرکذـت  رد  يزوـج  نبا  ص 143 -  دامع ج 1  نبا  بهذـلا  تارذـش  ص 66 -  دـیرفلا ج 1 

رجح ص نبا  ۀـقرحملا  قعاوص  یجنلبـش ص 128 -  راصبالارون  یکلاـم ص 189  غابـص  نبا  همهملا  لوصف  یعفاش ص 303 -  ظـفاحلا 
بلاطم هحفـص 63 ]  ] دـسا يهدام  رد  يریمد  ناویحلا  ةاـیح  ص 20 -  فرطتـسم ج 2  هیـشاح  يومح  ۀـجح  نبا  قاروـالا  تارمث   - 119

يدفص ج 2 ص مجعلا  ۀیمال  حرش  يهیشاح  يرصم  هتابن  نب  دمحم  نودیز  نبا  يهلاسر  حرش  یعفاش ص 79 -  هحلط  نب  دمحم  لوئسلا 
رگید يرایسب  و  ع )  ) نیدباعلانیز ماما  يهریس  رد  ماش  ثداوح  رد  رکاسع  نبا  يزیربت ج 2 ص 82 -  بیطخ  ۀسامح  ناوید  حرش   - 163

.( دناهتخادرپ قدزرف  يهدیصق  رکذ  هب  دوخ  ياهباتک  رد  نادنمشناد  زا 

ماما لاوحا  رابخا و 

دزن ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ریـشمش  هک  تفای  عالطا  کلملادبع  یتقو  تسا : هدروآ  نساحم  باتک  رد  [ 62  ] یقرب هکنانچ 
نیسحلا نب  یلع  اما  دراد ، لاسرا  يو  يارب  دراد  جایتحا  نادب  هک  رذع  نیا  هب  داتـسرف و  سک  ماما  روضح  هب  هدوب ، ع )  ) نیـسحلا نب  یلع 

ار وا  يررقم  هک  داد  عالطا  هدرک و  دیدهت  ار  ترـضح  نآ  داتـسرف و  يو  يارب  ياهمان  کلملادبع  هاگنآ  درک ؛ يراددوخ  رما  نیا  زا  (ع )
نمـض هللا  ناف  دـعب : اـما  دومرف - : نینچ  هتفگ و  خـساپ  ار  يو  ياهماـن  رد  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  درک . دـهاوخ  عطق  لاـملا  تیب  زا 

انیا رظناف  [ 63 .( ] روفک ناوخ  لک  بحی  هللا ال  نا   ) هرکذ لج  لاق  نوبـستحی و  ـال  ثیح  نم  قزرلا  نوهرکی و  ثیح  نم  جرخملا  نیقتملل 
نامگ زگره  هک  ییاج  زا  ار  سک  ره  يزور  تسا  نماض  وا  هدوب و  دـنوادخ  تسد  هب  ناراـگزیهرپ  تاـجن  هک  نادـب  . ) هیـالا هذـهب  یلوا 

. دنک ییاتـسدوخ  دزرو و  تنایخ  هک  ار  یـسک  درادن  تسود  دنوادخ  دیامرفیم : میرک  نآرق  رد  لجوزع  يادخ  و  دـیامرف . لاسرا  دـنربن 
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مردپ هک : تسا  هدروآ  ع )  ) رقاب ماما  زا  دوخ  تاوعد  باتک  رد  يدنوار  دوب )؟ میهاوخ  هیآ  نیا  لومـشم  ام  زا  کی  مادک  هک  رگنب  نونکا 
ع)  ) یلع نب  نیـسح  مدربیم ، جنر  تدش  هب  مدیدرگ و  التبم  يدیدش  يرامیب  هب  هک  هاگنآ  دیوگ : هدرک و  فیرعت  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع 

لیم ناج  ردـپ  متفگ : خـساپ  رد  زین  نم  نک . نایب  يراد  یتجاح  هچناـنچ  وگب ، یهاوخیم  هچ  دـنزرف  تفگ : هتفاـی و  روضح  نم  نیلاـب  رب 
خساپ نیا  زا  مردپ  دنیامنیمن . تلاخد  وا  راک  رد  هتشادن و  يدنوادخ  هاگرد  زا  یتساوخرد  داهنـشیپ و  هک  مشاب  یناسک  يهرمز  رد  مراد 
یتجاح ایآ  دیسرپ : لیئاربج  زین  ع )  ) لیلخ میهاربا  زا  ناج ، رـسپ  تنـسحا ، دومرف : نم و  هب  درک  ور  هحفص 64 ] ، ] هدیدرگ دنسرخ  داش و 
یهاگآ نم  زا  رتهب  دـنوادخ  اریز  مرادـن ؛ يداهنـشیپ  تجاح و  هنوگچیه  تفگ : وا  باوج  رد  ع )  ) میهاربا مناسر ؟ ماجنا  هب  نم  هک  يراد 

هیبش یلیخ  زین  وت  باوج  تفگ : ع )  ) یلع نب  نیـسح  مردپ  هاگنآ  دنک . تیافک  ارم  هنوگچ  دنادیم  دوخ  هدوب و  لیکو  نیرتهب  وا  و  دراد ،
نیـسحلا نب  یلع  هک : تسا  هدروآ  ع )  ) قداـص ماـما  زا  دوـخ  دنـس  هب  نوـیع  باـتک  رد  قودـص  خیـش  دوـب . ع )  ) لـیلخ میهاربا  نخـس  هب 

کمک اهنآ  اب  ترفاسم  روما  مامت  رد  هک  درکیم  طرش  زین  اهنآ  اب  و  دنسانشن ، ار  يو  هک  تفریم  رفـس  هب  یناسک  اب  بلغا  مالـسلاامهیلع 
ارم مراد  قاقحتسا  هچنآ  زا  شیب  ص )  ) هللا لوسر  مان  هب  هک  نیا  زا  مراد  میب  دومرف : دندش ، ایوج  يو  زا  عوضوم  نیا  زا  هک  هاگنآ  و  دنک ،
اهنآ زا  یکی  دـندوب ، هارمه  يو  اب  ياهدـع  هک  ترفاسم  ماگنه  هب  راب  کی  هک  داـتفا  نینچ  سپ  دـنهد . رارق  مارتحا  دروم  هدرک و  تیاـعر 

شوغآ رد  ار  يو  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  تسا . نیـسحلا  نب  یلع  صخـش  نیا  تفگ : دادیم  ناـشن  ار  وا  هک  یلاـح  رد  تخانـش و  ار  يو 
شتآ راتفرگ  ام  هک  يدومرف  هدارا  ایآ  هللا ، لوسر  نباـی  دـنتفگ : دـنتخاس و  هسوب  رد  قرغ  ار  ترـضح  نآ  ياـپ  تسد و  یگمه  هتفرگ و 

رد هک  هاگنآ  و  دـیدرگیمن ؟ ام  تکاله  ثعاب  رما  نیا  ایآ  تفریم  یتراسج  امـش  هب  تبـسن  ام  نابز  تسد و  زا  هچنانچ  میدرگ ؟ خزود 
ص)  ) هللا لوسر  يدونشوخ  رطاخ  هب  نانآ  هدرک ؛ رفس  دنتخانشیم  ارم  هک  یتعامج  اب  نم  هک  راب  کی  دومرف : دندیسرپ ، يو  زا  دروم  نیا 
. دینک راتفر  هنوگنامه  تسا  نکمم  زین  امش  هک  متشادنپ  نینچ  زین  راب  نیا  و  دندرک ، راتفر  ینابرهم  تفوطع و  هب  نم  اب  قاقحتـسا  زا  شیب 

رتحیحص دروم  نیا  رد  نویع  رد  قودص  تیاور  زا  بقانم  رد  بوشآرهـش  نبا  تیاور  مراد . هدیـشوپ  ار  دوخ  رما  هک  متـشاد  تسود  سپ 
جح مزاع  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  يزور  هک : تسا  هدمآ  یـسربط  جاجتحا  ص 298 و  ج 3 ، بوشآرهـش ، نبا  بقانم  رد  دسریم . رظن  هب 

هدرک اهر  ار  نآ  تالکشم  داهج و  امش  هک  تسا  هنوگچ  نیسحلا  نب  یلع  ای  تفگ : هدرک و  تاقالم  ار  يو  يرصب  دابع  هکم  هار  رد  دوب .
ناب مهلاوما  مهسفنا و  نینمؤملا  نم  يرتشا  هحفـص 65 ]  ] هللا نا  دیامرفیم : لجوزع  يادخ  ياهدرک ؟ رایتخا  تسا  ناسآ  يرما  هک  جح  و 
يو خـساپ  رد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  نینمؤملا ) رـشب  و  دـیامرفیم ، هک  اجنآ  ات  [ 64 ، ] نولتقی نولتقیف و  هللا  لـیبس  یف  نولتاـقی  ۀـنجلا  مهل 

تیعقوم نینچ  رد  هتـشاد و  دوجو  تافـص  نیا  اب  یناسک  هچنانچ   ) جـحلا نم  لضفا  داهجلاف  مهتفـص  هذـه  نیذـلا  ءالؤه  اـنیأر  اذا  تفگ :
دومناو نانچ  رهاظ  هب  دوب  هدیـسرن  تموکح  هب  هک  هاگنآ  ات  ناورم  نب  کلملادبع  تسا ). رتهب  جح  زا  بتارم  هب  داهج  کش  نودب  دنـشاب 

زا شروظنم  هک  دادیم  ناـشن  روـط  نیا  درک و  دـهاوخ  راـتفر  مدرم  اـب  داد  لدـع و  هب  دنیـشنب  ییاورناـمرف  دنـسم  رب  تقو  ره  هک  درکیم 
هیقفلا ةرامع  مان  هب  یـصخش  دوب  هتـسشن  هبعک  يهیاـس  رد  هک  يزور  دـشابیم . ناراـی  یهاوخریخ  ناتـسود و  تـالیامت  ماـجنا  تموکح 

ور [ 65  ] نم فرط  هب  هنوـگچ  مدرم  هک  دـید  یهاوـخ  یـشاب  هدـنز  رگید  زور  دـنچ  اـت  هچناـنچ  ةراـمع  تفگ : کلملادـبع  دـمآ ، شدزن 
نیمه تسا . هدوبن  شیب  ییاعدا  هتفگ  هک  ار  هچنآ  دش  مولعم  يدوز  هب  اما  درک ! دنهاوخ  میظعت  مذوفن  تیـصخش و  ربارب  رد  دـنروآیم و 
گنت مدرم  رب  ار  یگدـنز  هدـمآرد ، يرگید  تروـص  هب  شراـتفر  لاـمعا و  دیـسر ، تموـکح  هب  تفاـی و  قـقحت  شاهـنیرید  يوزرآ  هـک 

هک یـسک  داتـسرف . زاجح  هب  یلاها  ندرک  میلـست  گنج و  روظنم  هب  ار  شیوخ  رکـشل  درکیم . راتفر  ناشیا  اب  يدنت  مشخ و  اب  و  تفرگ ،
هتخادرپ گنج  هب  ناشیا  اب  هک  تفر  زاجح  هب  کلملادـبع  رما  هب  هک  دوب  یناسغ  ییحی  درکیم  هجوت  بلج  وا  هاپـس  نایم  رد  همه  زا  شیب 

و [ 66  ] دمآ تفگـش  هب  زین  ییحی  هک  تفرگیم  ماجنا  تقفـش  محر و  زا  رود  دیدش و  يردقب  کلملادبع  لامعا  دنک . میلـست  ار  مدرم  و 
كرت ار  هنیدم  هک  نآ  زا  شیپ  دیدرگ . راپسهر  همظعم  يهکم  هب  جح  رفـس  مزع  هب  کلملادبع  يرجه  لاس 57  رد  دش . ریحتم  توهبم و 
بوشآ هنتف و  شتآ  تخادرپ و  نخس  هب  مدرم  اب  یبیجع  يدنت  مشخ و  اب  تفرگ و  رارق  ربنم  رب  تفر . ص )  ) ادخ لوسر  دجسم  هب  دیوگ ،
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هبعک فرط  هب  دش و  جراخ  رهش  زا  سپس  درک . صیرحت  ینمشد  دسح و  هنیک و  هب  ار  ناشیا  تخورفارب و  ناشیا  نایم  رد  هحفص 66 ]  ] ار
زا نکیل  دناوخب . دنلب  يادص  اب  ار  يو  داتـسیا و  دراد . لاغتـشا  فاوط  هب  هک  دـید  ار  ع )  ) نیدـباعلانیز ماما  فاوط  ماگنه  دـیدرگ . هناور 

هاگشیپ رد  یـصاخ  عوشخ  عوضخ و  اب  درکیمن و  هجوت  سک  چیه  هب  دنوادخ  زج  ماگنه  نآ  رد  ماما  اریز  دینـشن  یباوج  ع )  ) ماما فرط 
مامت نارگ  شیارب  دروآ و  مشخ  هب  ار  کلملادبع  ع )  ) نیدـباعلانیز ییانتعایب  دوب . هتخادرپ  کیبل  نتفگ  فاوط و  هب  گرزب  راگدرورپ 

هب ع )  ) ماما زین  فاوط  مامتا  زا  دعب  وا  روصت  فالخرب  اما  دمآ ؛ دهاوخ  شدزن  ع )  ) نیدباعلانیز فاوط  نایاپ  زا  سپ  درک  روصت  وا  دـش .
لتاق نم  تفگ : کلملادبع  دش  کیدزن  يو  هب  ع )  ) ماما هک  نیمه  دیروآ . نم  دزن  ار  یلع  تفگ  دوخ  نایفارطا  هب  سپ  درکن . یهجوت  وا 

کلملادبع يا  تفگ : هتخاس  بطاخم  ار  وا  ع )  ) نیدباعلانیز دیدرک ؟ يراددوخ  نم  دزن  هب  ندمآ  زا  هک  تسیچ  ببس  ماهدوبن ، امش  ردپ 
زا دش ؛ راتفرگ  تلذم  یتخبدب و  هب  درک و  کیرات  گرزب  تیانج  نیا  ببس  هب  ار  دوخ  یگدنز  یفرط  زا  نم  راوگرزب  ردپ  لتاق  هک  نادب 

يدرگ و راـچد  عضو  نیمه  هب  یهاوخب  مه  وـت  هچناـنچ  لاـح  تخاـس ؛ مورحم  ترخآ  يراگتـسر  ریخ و  زا  ار  وا  زین  مردـپ  رگید  یفرط 
مهاوخن نینچ  ریخ !! تفگ : یـصاخ  نحل  اب  کلملادبع  ناسر . ماجنا  هب  یهاوخیم  هچ  ره  يوش  راتفرگ  یهلا  بضغ  مشخ و  هب  وا  دـننام 

میتسه ادخ  يهناخ  رد  نونکا  ام  تفگ : ع )  ) نیدباعلانیز هاگنآ  مهد . ماجنا  ات  دـییامرفب  دـیراد  یتجاح  رگا  دـییایب و  نم  دزن  امـش  درک .
ماما درک . رارکت  ار  دوخ  نخس  دیدرگ و  كانمشخ  تفشآرب و  ع )  ) ماما نخس  زا  کلملادبع  تساوخ . یتجاح  دیابن  وا  زج  یسک  زا  اذل 
زاـین زار و  هب  دوخ  يادـخ  اـب  دوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  هبعک  ياـههدرپ  هک  یلاـح  رد  تشاذـگن و  یعقو  وا  نخـس  هب  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع 

اما دـناهدرامگ ، نانابـساپ  نآ  تظافح  يارب  هتـسب و  مدرم  يور  رب  ار  دوخ  ياهخاک  رد  ناـهاشداپ  اراـگدرورپ ! تفگیم : نینچ  هتخادرپ 
ماهدروآ يور  وت  هاگرد  هب  نم  ادـنوادخ ! درک . یهاوخن  مورحم  ار  يدـنمتجاح  زگره  تسا و  زاب  سک  همه  يور  هب  وت  تمحر  ياـهرد 

يدرم هک  ار  نافع  نب  نامثع  نب  نابا  کلملادبع ، ییاشگب . میور  هب  ار  تتمارک  تمحر و  ياهرد  ییامرف و  [ 67  ] یهجوت هک  دیما  نیا  هب 
بوصنم وا  [ 68  ] ياج هب  ار  یموزخم  لیعامسا  نب  ماشه  درک و  لوزعم  هنیدم  رهـش  هحفـص 67 ]  ] يرادنامرف زا  دوب  عبط  خوش  وگ و  هلذب 

دنسپان تشز و  ياهراک  هب  تسد  تفای ، يذوفن  تسـشن و  تموکح  دنـسم  رب  نوچ  دوب  نابز  دب  نشخ و  روسج و  يدرم  هک  ماشه  درک .
لها و  ع )  ) نیدـباعلانیز ماما  صخالاب  داهز  اهقف و  رازآ  هب  ياهقباسیب  تدـش  اب  درک و  راتفر  یتشرد  تنوشخ و  هب  رهـش  مدرم  اـب  دز و 

مانـشد ازـسان و  ص )  ) دمحم لآ  هب  مدرم  نایم  رد  و  ص )  ) ربمغیپ دجـسم  رد  اراکـشآ  هک  دـناسر  ییاج  هب  ار  تراسج  تخادرپ و  شتیب 
يریگولج ماشه  لامعا  زا  هک  دش  نآ  رب  تیب  لها  زا  یکی  هک  یعقوم  یتح  دـماینرب . یفالت  ماقم  رد  زگره  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دادیم .
کـشیب هک  تسناد  دیاب  درک . فرـصنم  رکف  نیا  زا  ار  يو  دشن و  یـضار  رما  نیا  هب  ع )  ) ماما دیوگ ، خـساپ  ار  وا  زیمآ  تنوشخ  راتفر  و 

دادیم و جـنر  ار  سک  همه  دوـبن و  لـمحت  لـباق  مدرم  يارب  يو  یناطیـش  يوـخ  دوـب و  هدـننز  تشز و  رایـسب  یموزخم  رادرک  لاـمعا و 
يدوز هب  هک  تفریم  راظتنا  تهج  نیدب  تشادن . يدعاسم  رظن  وا  اب  مه  کلملادـبع  هک  نیا  لثم  یلو  دوب . لثملا  برـض  وا  يرگدادـیب 
دربیم جنر  تشرس  دب  مدرم  راگزور و  زا  هراومه  ع )  ) نیدباعلانیز ماما  دنوش . هدوسآ  شرش  زا  مدرم  هدیـسر و  ارف  وا  [ 69  ] لزع نارود 

ادـخ يهناخ  ترایز  جـح و  هب  هک  یماگنه  صوصخ  هب  تخادرپیم و  اعد  زاـمن و  هب  هک  یعقوم  اـهنت  درکیم . لـمحت  ار  تقـشم  راـب  و 
مدرم دشیم  دنوادخ  تمظع  وحم  تدابع و  قرغ  نوچ  دیدرگیم و  رطاخ  هدوسآ  یکدـنا  بئاصم  تامیالمان و  نیا  زا  دـشیم  فرـشم 
داجس ماما  هک  یماگنه  درکن . كرت  ار  گرزب  يهضیرف  نیا  ماجنا  زگره  و  تفریم ، جح  هب  هلاس  همه  ترـضح  نآ  درکیم . شومارف  ار 

عرـضت هلان و  اب  دـییارگیم و  يدرز  هب  شاهرهچ  گنر  دـیزرلیم و  شندـب  دـشیم  دراو  هکم  رهـش  هب  درکیم و  نت  رب  مارحا  سابل  (ع )
داتسیایم و هبعک  يهناخ  نادوان  ریز  رد  دشیم  لخاد  مارحلادجسم  هب  نوچ  تفگیم و  کیبل  درکیم و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  اهتـسد 

هدـش وا  هجوتم  سک  همه  هک  درکیم  هلان  هبدـن و  ردـقنآ  تخادرپیم و  اعد  هب  تسیرگیم  هک  یلاح  رد  دروآیم و  نابز  رب  ار  ادـخ  مان 
ع)  ) نیسحلا نب  یلع  دوب  ثدحم  و  [ 70  ] دهاز هحفص 68 ]  ] یصخش هک  سواط  يزور  دیدرگیم . ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  رایتخایب 

دوب هتخاس  بطاخم  ار  ع )  ) ماما هک  یلاح  رد  دمآ و  وا  تمدخ  هب  دـش  مامت  شیراز  هلان و  اعد و  هک  نیمه  درک . هدـهاشم  لاح  نآ  رد  ار 
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نمیا فوـخ  سرت و  زا  ار  امـش  هک  دـیراد  نارگید  رب  هک  تسا  تلیـضف  تیزم و  هس  هک  نیا  اـب  تسا ! بـیجع  هللا ، لوـسر  نباـی  تـفگ :
لوا داد : خساپ  سواط  تسیچ ؟ تیزم  هس  نیا  دیـسرپ : سواط  زا  ع )  ) نیدباعلانیز ماما  تسیچ ؟ بارطـضا  همه  نیا  تلع  سپ  درادیم ،
ماما یهلا . تمحر  هب  دـیما  موس  تسازج . زور  عفاش  هک  ناـتراوگرزب  دـج  تعافـش  مود  دـیتسه . ص )  ) ادـخ لوسر  دـنزرف  امـش  هک  نیا 

یلاعت دنوادخ  هک  اریز  دنکیمن ؛ نمیا  ارم  متـسه  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنزرف  ییوگیم  هکنیا  سواط ، يا  نادـب  تفگ : ع )  ) نیدـباعلانیز
اما و  دـیاین ). راـک  هـب  بـسن  بـسح و  ازج  زور  رد   ) يهیآ 101 نونمؤم  يهروس  مهنیب . باـسنا  ـالف  روصلا  یف  خـفن  اذاـف  تسا : هدوـمرف 

يهروس یـضترا . نمل  الا  نوعفـشی  و ال  تسا : هدومرف  هک  دوب ؛ دهاوخن  رـسیم  لاعتم  دنوادخ  تیاضر  نودـب  زین  مراوگرزب  دـج  تعافش 
یهلا تمحر  هب  دیما  اما  و  دننک ). مهارف  ار  ادخ  يدونشوخ  تیاضر و  هک  دنریگیم  رارق  تعافـش  وفع و  دروم  یناسک   ) يهیآ 28 ءایبنا ،

اهنت  ) يهیآ 56 فارعا ، يهروس  نینـسحملا ؟ » نم  بیرق  هللا  ۀـمحر  نا  : » تسا هدومرف  دـنوادخ  هک  ياهدینـشن  اـما  ییوـگیم ؛ تسرد  ار 
هک یلاح  رد  دش  صخرم  ع )  ) ماما تمدـخ  زا  سواط  سپـس  دـش ). دـنهاوخ  رادروخرب  يدـنوادخ  تمارک  ایاطع و  زا  هک  دـنناراک  وکین 

تمیزع همظعم  يهکم  يوـس  هب  جـح  مسارم  ماـجنا  يارب  [ 71  ] هرـصب یلاها  زا  ياهدـع  تخوماـیب . تسنادیمن  تقو  نآ  اـت  هک  ار  هچنآ 
هب لاس  نآ  رد  اریز  تسا . هدروآ  هوتس  هب  ار  مدرم  یگنشت  هدش و  بایمک  بآ  رهـش  رد  هک  دنتفایرد  دندیـسر  هبعک  هب  هک  نیمه  دندرک .
هب هکم  مدرم  نیب  رد  بیجع  یبارطـضا  دـندوب . هداتفا  وپاکت  هب  هدـمآ  نوریب  اـههناخ  زا  بآ  يهیهت  يارب  مدرم  دوب و  هدـیرابن  ناراـب  یلک 

فاوط هب  هدرک  عامتجا  ادخ  يهناخ  رد  هرصب  جاجح  دندرک . دادمتسا  ناشیا  زا  هدروآ و  ور  هرصب  یلاها  هب  هک  اجنآ  ات  دوب ، هدمآ  دوجو 
نوریب هحفـص 69 ]  ] یناشیرپ تلاح  زا  دندرگ و  باریـس  ات  درابب  ناراب  ناشیارب  دندرک  تساوخرد  ادـخ  زا  دـندرازگ و  زامن  دـنتخادرپ و 

هب بل  هاگنآ  دندنام . یقاب  یگنـشت  شطع و  رد  تخـس  دش و  گنت  مدرم  رب  یگدنز  دیرابن . یناراب  دشن و  باجتـسم  ناشیاعد  اما  دـنیآ .
ار اهنآ  هجوت  تشاد  یتوکلم  ياهرهچ  هک  یناوج  نایم  نیا  رد  دـندرکیم . هاگن  وس  ره  هب  نارگن  دـنتخادرپ . هثاغتـسا  هب  هدوشگ  تیاکش 

شعترم دزرلیم  داب  شزو  رثا  رد  هک  ياهشوخ  نوچ  شندب  اما  درکیمن . ملکت  یـسک  اب  دـشیم ، کیدزن  مارآ  مارآ  هک  يو  درک . بلج 
هب لاـح  نیا  اـب  تسا . هتفرگ  ارف  ار  شیاـضعا  رـسارس  ادـخ  زا  سرت  فوخ و  ییوگ  دوب . ناـیامن  شاهرهچ  رد  زین  هودـنا  مغ و  راـثآ  دوب .

نایاپ شفاوط  نوچ  دناهتفای . ار  تمحر  يهتشرف  هکنیا  لثم  دندمآ . تفگش  هب  دندرک  هدهاشم  ار  وا  مدرم  هک  نیمه  دش . لوغـشم  فاوط 
شطع دـنکیم ؛ دـیدهت  ار  ام  یگنـشت ، ناوج ، يا  دـنتفگیم : ادـص  کی  همه  دـش . اـپرب  یبیجع  ماـحدزا  دنتفاتـش و  شروضح  هب  تفاـی 

ارچ دیـسرپ  دومن ، ناشیا  فرط  هب  ور  هک  نیا  ضحم  هب  دومن . هجوتم  ار  ع )  ) نیدـباعلانیز مدرم  دایرف  دـنک . كاله  ار  ام  تسا  کـیدزن 
ار هرـصب  مدرم  زا  ياهدع  ترـضح  درک . دهاوخ  تباجا  دنوادخ  هللاءاشنا  مینکیم  اعد  زین  ام  دینادرگ ، نامباریـس  امـش  دـنتفگ  دیاهنـشت ؟

رفن کی  امـش  ناـیم  رد  هچناـنچ  هبعک ، يهناـخ  زا  دـیوش  رود  بویا ، تباـث ، کـلام ، تفگ : دـناوخ و  مسا  هب  ار  اـهنآ  هاـگنآ  تخاـنش و 
تساخرب و ترـضح  نآ  دـندش . رود  ادـخ  يهناخ  زا  هدرک  تعاطا  ار  وا  رما  مدرم  دـشیم . باجتـسم  شیاعد  کشیب  دوب ، تسرپادـخ 
زامن و هب  اددـجم  دوب ، هدـییارگ  يدرز  هب  ادـخ  فوخ  زا  شاهرهچ  گـنر  دـیزرلیم و  شندـب  هکیلاـح  رد  تخادرپ و  فاوط  هب  هراـبود 
رد تفرگ و  ندـیراب  دـیدش  یناراب  دـیناشوپ و  ار  نامـسآ  مکارتم  يربا  هک  دوب  هدیـشکن  تسد  اعد  زا  زونه  دـش . لوغـشم  اعد  هدـجس و 
نم درکیم : همزمز  ار  راعـشا  نیا  بل  ریز  تسیرگنیم و  ار  ناراب  ياههرطق  ع )  ) نیدباعلانیز ماما  درک . رپ  ار  اهلادوگ  بآ  ینامز  كدنا 
زعلا لک  زعلا  یقتلا و  ریغب  دبعلا  عنـصی  ام  یقل  اذام  هللاۀعاط و  یف  هلانام  ۀعاطلااذ  ءاسام  یقـشلا  كاذـف  برلا  ۀـفرعم  هنغت  ملف  برلا  فرع 

تعاطا هار  رد  هچ  ره  ار  دنوادخ  عیطم  تسا . تخبدب  دنکن  زاینیب  وا  ریغ  زا  ار  يو  ادـخ  ییاسانـش  دسانـشب و  ار  ادـخ  سک  ره   ) یقتملل
يوقت زج  هک  تسا  یناراگزیهرپ  يارب  لماک  تزع  و  دراد ، راک  هچ  يوقت  ریغ  اـب  هحفص 70 ]  ] ادخ يهدنب  تسین . دب  وا  يارب  دسرب  ادخ 

: دندادیم خساپ  هکم  یلاها  تسیک ؟ ناوج  نیا  دندیـسرپیم : هکم  یلاها  زا  دندیدیم  ار  وا  هک  یمدرم  دـنیوپن ). رگید  هار  يراگزیهرپ  و 
[. 72 . ] تسا ع )  ) نیسحلا نب  یلع  نیدباعلانیز  اقآ  نیا  دیسانشیمن ! ار  ناوج  نیا  امش  هک  تسا  بیجع 

البرک يهعقاو  رد  ماما  هب  طوبرم  رابخا 
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دهاوخن اهنآ  رارکت  هب  جایتحا  اجنیا  رد  هدیدرگ و  نایب  لیـصفت  هب  ع )  ) نیـسح ماما  یناگدـنز  شخب  رد  ع )  ) داجـس ماما  هب  طوبرم  رابخا 
نیا رب  نیخروم  رتـشیب  تسا : هدـشن  هراـشا  اهنادـب  ع )  ) نیـسح ماـما  يهریـس  رد  هک  میزادرپیم  یعیاـقو  رکذ  هب  اـهنت  شخب  نیا  رد  دوـب .

. تسا هتشذگ  یم  شفیرـش  نس  زا  لاس  هک 22  دندقتعم  یـضعب  هدوب و  هلاس  البرک 24  يهعقاو  رد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هک  دـناهدیقع 
شفیرـش 23 رمع  زا  ماگنه  نآ  رد  دوب و  دوخ  ردپ  هارمه  فط  يهعقاو  رد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دسیونیم : تاقبط  رد  دعـس  نب  دـمحم 
هک تشاد  يدنزرف  هدوب و  رـسمه  ياراد  يو  دادیم . شجنر  تدش  هب  هدرک  موجه  وا  رب  تخـس  ضرم ، يرامیب و  اما  تشذـگیم . لاس 

دیفم خیش  ناوتیم  اهنآ  نایم  رد  هک  نادنمـشناد  زا  یـضعب  تشذگیم . شنـس  زا  لاس  هس  ای  راهچ و  البرک  يهعقاو  رد  دوب و  رقاب  شمان 
داجس ماما  هک  تسا  نیا  رثکا ، لوق  اما  هدوب ؛ رتگرزب  دیـسر  تداهـش  هب  البرک  رد  هک  یلع  شردارب  زا  ترـضح  نآ  هک  دنیوگ  درب  مان  ار 
هدوب رتکچوک  ود  ره  زا  هک  رغـصا  یلع  شردارب  هب  تبـسن  ار  وا  زین  یخرب  هدناوخ و  طسوا  یلع  مان  هب  ار  يو  ور  نیا  زا  هدوب و  رتکچوک 
نوـچ و  میاهداد . حرـش  لیـصفت  هب  هدـیدرگ  دیهـش  ـالبرک  رد  هک  یلع  یناگدـنز  حرـش  رد  ار  عوـضوم  نـیا  اـم  و  دناهتـسناد . ربـکا  یلع 

درب رد  هب  ملاس  ناج  هکرعم  نیا  زا  درکن و  تکرـش  داهج  رد  دربیم  جنر  تدش  هب  دوب و  يرتسب  رامیب و  ماگنه  نآ  رد  ع )  ) نیدباعلانیز
زا و  دـیدرگ . رـصحنم  وا  دالوا  داجـس و  ماما  هب  ع )  ) نیـسح ماما  يهیرذ  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  هحفـص 71 ] ( ] ص  ) هللا لوسر  لسن  و 

نامه میتسین »؟ قح  رب  ام  ایآ  : » تفگ دوخ  ردـپ  هب  ـالبرک  هار  رد  هک  ع )  ) نیـسح ماـما  نادـنزرف  زا  یکی  دـیآیمرب  نینچ  تاـیاور  رهاـظ 
ماما یناگدـنز  حرـش  رد  هک  البرک  عیاقو  زا  ترـضح  نآ  هب  طوبرم  رگید  رابخا  زا  و  دیـسر . تداهـش  هب  البرک  رد  هک  دوب  یلع  شردارب 
نانآ اب  و  دناوخ ، ارف  ار  دوخ  باحصا  مردپ  دیـسر  ارف  اروشاع  بش  هک  نیمه  دیوگیم : هک  تسا  وا  نخـس  هدش  هراشا  نادب  ع )  ) نیـسح
مردپ نآ  موش  حبص  هک  تسا  یبش  نامه  مدربیم و  جنر  يرامیب  زا  تدش  هب  متـشاد  روضح  سلجم  نآ  رد  هک  نم  تخادرپ . هرکاذم  هب 

نیا هب  و  هبطخ ) رخآ  ات   ) ءانثلا نسحا  هللا  یلع  ینثا  دومرف : نانآ  هب  باطخ  دـندز  هقلح  شدرگ  هب  باحـصا  هک  نیمه  دیـسر . تداهـش  هب 
مزال نآ  زا  سپ  میوگیم ... وا  يانث  دمح و  لاوحا  يهمه  رد  مربیم و  یهلا  هاگرد  هب  ار  شیاتس  شیاین و  نیرتهب  دومرف : نانآ  هب  بیترت 

ار نات  ياهیبوخ  همه  نیا  رجا  شاداپ و  امـش  هب  ادخ  ماهدـیدن . دوخ  تیب  لها  زا  رتهب  رتافواب و  ینارای  باحـصا و  نم  میوگب  هک  منادیم 
رظن رد  ار  امـش  حـلاصم  مدرک و  هشیدـنا  امـش  راک  رد  نم  دـباییم . نایاپ  ادرف  نانمـشد ، نیا  لباقم  رد  ام  زور  منکیم  نامگ  نم  دـهدب .

دنتسه و نم  نتـشک  ددص  رد  نم و  لابند  هب  موق  نیا  هک  اریز  دیدرگزاب ... دیدمآ  هک  یهار  نامه  زا  ات  دیتسه  دازآ  امـش  يهمه  مدروآ .
وا يهلیـسو  هب  هدیدرگ و  لقن  ع )  ) داجـس ماما  قیرط  زا  تیاور  نیا  لاح  ره  هب  دننکیم ... رظن  فرـص  نم  ریغ  زا  دنتفای  تسد  نم  رب  رگا 

ماما تانایب  زا  نانآ  هک  یلابقتسا  دناهداد و  ترضح  نآ  هب  ع )  ) نیسح ماما  نارای  هک  یخساپ  و  هدش . فیرعت  موش  يهرطاخ  نیا  هک  تسا 
زین نیدباعلانیز  ماما  نتشک  دصق  هب  رمش  دیشون  تداهش  تبرش  ع )  ) نیسح ماما  هک  نیمه  تسا . هدیدرگ  نایب  لیصفت  هب  دناهدومن  دوخ 

ار ترضح  نآ  هب  رمش  يهلمح  تخادرپ و  عافد  هب  ملسم  نب  دیمح  دربیم و  رـس  هب  يرامیب  رتسب  رد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  اما  درب . هلمح 
يرامیب زا  هک  یلاح  رد  ار  ترضح  نآ  دعس  نب  رمع  هدش  هراشا  نادب  ع )  ) نیسح ماما  یناگدنز  شخب  رد  هک  روط  نامه  و  دیدرگ . عنام 

. داد لاقتنا  هفوک  هب  تیب  لها  اب  دربیم  جنر  تدش  هب  ضرم  و 

تیب لها  نیسح و  ماما  دوخ  راوگرزب  ردپ  تداهش  رد  ترضح  نآ  يهیرگ 

زا هک  هاگنآ  دسیونیم - : هدرک  تیاور  هحفص 72 ] ( ] ع  ) دمحم نب  رفعج  زا  یلامث  يهزمح  یبا  زا  دوخ  دنـس  هب  ءایلوالا  ۀیلح  رد  میعنوبا 
هنوگچ نم  : » تفگ باوج  رد  دوب  ریزارـس  شنامـشچ  زا  کشا  لیـس  هک  یلاح  رد  يو  دندیـسرپ ، ع )  ) نیدـباعلانیز ماما  يهیرگ  ترثک 

یلاح رد  دش ؛ انیبان  هودنا  مغ و  زا  شنامـشچ  هک  تسیرگ  ردق  نآ  دـش و  التبم  دوخ  نارـسپ  زا  یکی  غارف  هب  بوقعی  مشابن ؟ كانهودـنا 
منادـناخ زا  رفن  هدراهچ  رگید  يوس  زا  مردـپ و  وس  کی  زا  مشابن ؟ نوزحم  هنوگچ  نم  تسا . هدـنز  فسوی  شدـنزرف  هک  تسنادیم  هک 
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نبا بقاـنم  رد  و  منک »؟ شومارف  ار  هودـنا  مغ و  مناوـتیم  اـیآ  لاـح  نینچ  رد  دندیـسر . تداهـش  هب  مناگدـید  ربارب  رد  دربـن و  کـی  رد 
و تسیرگیم ، شراوگرزب  ردپ  رب  لاس  تسیب  تدم  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  هک : تسا  هدمآ  ع )  ) قداص ماما  زا  بوشآرهش ج 3 ص 303 
ات دیدرگیم . ریزارـس  لیـس  دننام  شنامـشچ  زا  کشا  رایتخایب  داتفایم  نان  بآ و  هب  شمـشچ  هدروآ و  اذغ  يهرفـس  شیارب  هک  نیمه 

! نیکلاهلا نم  نوکت  نا  فاـخا  ینا  هللا  لوسر  نبا  اـی  كادـف  تلعج  تفگ : ترـضح و  نآ  هب  درک  ور  ناـمالغ  زا  یکی  يزور  هک  اـجنآ 
یلا ینزح  یثب و  وکـشا  امنا  دومرف : شباوج  رد  ماما  يوش )! كاله  هودنا  تدـش  زا  مسرتیم  نم  داب ، امـش  يادـف  مناج  هللا  لوسر  نبای  )

نم هچنآ  مربیم و  ادـخ  هاگرد  هب  ار  دوخ  هودـنا  نم  . ) ةربعلا ینتقنخ  الا  ۀـمطاف  ینب  عرـصم  رکذا  مل  ینا  نوملعت ، الام  هللا  نم  ملعا  هللا و 
مروآیم دای  هب  ار  همطاف  نادـنزرف  هاگلتق  تقو  ره  نم  تسین . مدوخ  تسد  دـیوگیم - : هدرک ، هفاـضا  سپـس  دـینادیمن ). امـش  منادیم 

ع)  ) یلع نب  نیـسح  شردـپ  رب  لاـس  تسیب  تدـم  هب  ع )  ) داجـس ماـما  دـسیونیم : لاـصخ  رد  قودـص  خیـش  منک . يراددوخ  مناوـتیمن 
يو هب  شمالغ  هک  يزور  ات  ددرگن  يراج  شنامـشچ  زا  کـشا  دـننک و  رـضاح  يو  يارب  ییاذـغ  هک  داـتفایم  قاـفتا  رتمک  و  تسیرگ ،

)؟ دیشابن كانهودنا  نوزحم و  امـش  هک  دسریم  ياهظحل  ایآ  هللا ، لوسر  نبا  ای  ( ؟ یـضقنی نا  کنزحل  نآ  اما  هللا ، لوسر  نبا  ای  تفگ - :
زور کی  دیوگ : هدرک و  فیرعت  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  نامالغ  زا  یکی  هک : تسا  هدرک  تیاور  دوخ  دنـس  هب  ةرایزلا  لماک  رد  هیولوق  نبا 
نم تفریم و  هحفص 73 ]  ] نانچمه وا  مداتفا . هار  هب  يو  لابند  هب  زین  نم  هتشاذگ . ارحص  هب  رـس  هک  مدید  ار  ع )  ) یلع دوخ  يالوم  اقآ و 

زا کـشا  هک  یلاـح  رد  دوـمرف و  فـقوت  یناـبیاس  يهشوـگ  رد  سپ  درک . یط  ار  يداـیز  تفاـسم  هک  نآ  اـت  مدرکیم . بـیقعت  ار  وا  زین 
نا کنزحل  نآ  ام  نیسحلا ، نب  یلع  ای  متفگ : يو  هب  هتفشآ  یلاح  اب  نم  تشاذگ . هدجس  هب  رس  داتـسیا و  زامن  هب  دوب  ریزارـس  شنامـشچ 

تشپ زا  هتشادرب ، هدجس  زا  رس  ترضح  نآ  دوش )؟ هتـساک  امـش  هودنا  مغ و  زا  و  دیـشابن ، نایرگ  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  زونه  ( ؟ یـضقنی
نم هودنا  مغ و  يراتفرگ و  زا  رتمک  بتارم  هب  يو  هودـنا  مغ و  هک  نیا  اب  بوقعی  وت ! رب  ياو  : » تفگ دـنکفا و  نم  رب  یهاگن  کشا  جوم 

شیاهرـسپ زا  یکی  غارف  هب  اهنت  هک  یلاح  رد  دوشگ ، تیاکـش  هوکـش و  هب  بل  دوخ  راگدرورپ  دزن  و  فسوی » یلع  افـسا  ای  : » تفگ دوب ،
كانمغ نوزحم و  هنوگچ  دندیدرگ ، نوخ  هب  هتـشغآ  مرانک  رد  منادـناخ  زا  ياهدـع  مردـپ و  مدوب  رظان  دوخ  هک  نم  دوب . هدـیدرگ  التبم 

»؟ مشابن

دتسرفیم نیدباعلانیز  ماما  دزن  ار  دایز  نبا  رس  راتخم 

وا و رـس  دـیناسر ، لـتق  هب  ار  يو  تخادرپ و  دربن  هب  داـیز  نب  هللادـیبع  اـب  رزاـخ »  » يهناـخدور یکیدزن  رد  رتشا ، نب  میهاربا  هک  یماـگنه 
نیسحلا نب  یلع  هیفنح و  نب  دمحم  يارب  ار  دایز  نبا  رس  گنردیب  زین  راتخم  داتسرف . راتخم  دزن  هب  دندوب  يو  اب  هک  ار  یلاجر  زا  ياهدع 

رس دیسر و  ع )  ) نیدباعلانیز روضح  هب  تشاد  تسد  هب  هزین  يالاب  ار  دایز  نب  هللادیبع  رـس  هک  یلاح  رد  راتخم  يهداتـسرف  تخاس . هناور 
نبا سلجم  هب  هک  ار  یماگنه  مراد  دای  تفگ - : تخادرپ و  نخس  هب  دوب ، لوغـشم  اذغ  ندروخ  هب  هک  یلاح  رد  ماما  تشاذگ . وا  ولج  ار 
نم سپ  دـندوب . هتـشاذگ  شیولج  رد  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  مردـپ  رـس  هک  یلاح  رد  دوب ، لوغـشم  اذـغ  ندروخ  هب  وا  مدـش . دراو  دایز 

زا ارم  ایادخ  راب   ) یتوعد باجا  يذـلا  هللادـمحلاف  يدـغتا  انا  دایز و  نبا  سأر  ینیرت  یتح  ینتمت  مهللا ال  متفگ : متـشادرب و  اعد  هب  تسد 
تباجتسا ار  میاعد  هک  يدنوادخ  هاگرد  هب  ساپـس  رکـش و  منیبب ، دوخ  ولج  رد  اذغ  فرـص  ماگنه  هب  ار  دایز  نبا  رـس  هک  نیا  ات  ربم  ایند 

نیـسحلا نـب  یلع  اـمن  نـبا  تـیاور  هـب  و  ار . نآ  دـینک  رود  تـفگ : دـنادرگیم ، ور  نآ  زا  ترـضح  نآ  هـک  یلاـح  رد  سپــس  دوـمرف ).
هللا يزج  يودع و  نم  يراث  یل  كردا  يذـلا  هللادـمحلا  تفگ - : داهن و  رکـش  هحفص 74 ]  ] يهدجس هب  رـس  عقوم  نیا  رد  مالـسلاامهیلع 

.( داهد ریخ  يازج  ار  راتخم  دنوادخ  تخاس . لیان  منمشد  یهاوخنوخ  كرد  هب  ارم  هک  يدنوادخ  هاگرد  هب  ساپس  رکش و   ) اریخ راتخملا 
یتقو تشاد . ياهتـسجرب  تافتلا  مشاه  ینب  نایم  رد  لیقع  ینب  هب  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دسیونیم : ةرایزلا  لماک  رد  هیولوق  نبا  هک  نانچ 

رد دیراد »؟ هجوت  رفعج  لآ  زا  شیب  لیقع  ینب  هب  دوخ  مامعا  ینب  نایم  رد  امـش  هک  تسا  هنوگچ  : » دنتفگ هدـش و  ایوج  يو  زا  رما  نیا  زا 
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دای زا  ع )  ) نیـسحلا هللادـبع  یبا  مردـپ  اب  ار  اهنآ  يزاـبناج  اریز  مرادیم  تسود  رتشیب  نارگید  زا  ار  لـیقع  ینب  نم  : » دومرف اـهنآ  خـساپ 
.« دندیسر تداهش  هب  دندیشوک و  نارگید  زا  شیب  فط  يهعقاو  رد  هداوناخ  نیا  ماهدربن .

هرح يهعقاو  رد  ترضح  نآ  هب  طوبرم  رابخا 

داتفا قاـفتا  ياهقطنم  رد  دوب ، يرجه  موس  تصـش و  لاـس  هجح  يذ  متـشه  تسیب و  هبنـشراهچ  زور  هب  نآ  زاـغآ  هک  [ 73  ] هرح يهعقاو 
تاقالم تهج  هنیدم  لاجر  زا  یهورگ  هک  دوب  رارق  نیا  هب  نایرج  دیدرگ . فورعم  مقاو  يهرح  هب  دوب و  یصخش  مان  هک  مقاو  هب  بوسنم 

، روز لامعا  زج  تسین و  مالـسا  نییآ  نید و  هب  تناها  زج  دـیزی  لامعا  هک  دـندرک  هدـهاشم  هک  نیمه  اما  دـندیدرگ . مازعا  ماش  هب  دـیزی 
زین و  دنزاس . شرانک  رب  تموکح  زا  هتـساخرب و  هزرابم  هب  يو  اب  هک  دندرک  قافتا  رما  نیا  رب  درادـن  يرگید  روظنم  تنوشخ  يرگمتس و 
رفنت ثعاب  دوخ  نیا  دوب و  شون  شیع و  هب  هیواعم  نب  دیزی  ندش  مرگرس  زا  یکاح  بلغا  هک  دیـسریم  هنیدم  هب  يرابخا  لبق  اهتدم  زا 

زا دندیروش . دیزی  رب  ارثکا  دندرک و  حیبقت  ار  دیزی  لامعا  یگمه  هدش ، ناتسادمه  نانآ  اب  مدرم  سپ  دوب . هدیدرگ  هنیدم  یلاها  راجزنا  و 
ره دندرک و  درط  ار  نایفس  یبا  نب  دمحم  نب  نامثع  وا  لماع  علخ و  تراما  تفالخ و  زا  ار  يو  دش . زاغآ  هلمح  ضارتعا و  لیـس  فارطا 

هعجاف نیا  رد  دسیونیم : يربط  دندرک . ناشجارخا  هنیدم  زا  ماجنارـس  دنتخاس و  ینادـنز  ناورم  يهناخ  رد  دوب  وا  اب  هیما  ینب  زا  هک  سک 
نیا يارب  رفن  رازه  هدزاود  رب  غلاـب  یهاپـس  سأر  رد  دوـب  كاـبیب  روـسج و  هحفـص 75 ]  ] راوخنوخ و يدرم  هک  ار  هبقع  نب  ملـسم  دـیزی 
هدهع رب  ار  هاپس  یهدنامرف  يو  ياج  هب  ینوکس  ریمن  نب  نیـصح  دیـسریم  تکاله  هب  وا  هچنانچ  يو  نامرف  هب  انب  درک و  باختنا  گنج 

دوب هدرک  هیصوت  ملسم  اب  وگتفگ  ماگنه  هب  دیزی  دنچ  ره  درک . تکرح  هنیدم  مدرم  اب  دربن  يارب  هبقع  نب  ملـسم  بیترت  نیا  هب  تفرگیم .
رد دوخ  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  اما  درک ؛ دـهاوخن  تلاخد  روما  هنوگنیا  رد  وا  هک  دوب  هتفگ  دـناسرن و  يرازآ  همدـص و  داجـس  ماما  هب  هک 

، يراب دوب . هدرک  كرت  ار  هنیدـم  شیپ  يدـنچ  زا  یفرطیب  يریگ و  هرانک  ناونع  هب  تفرگیم  تروص  شتیاـضر  فـالخرب  هک  اولب  نیا 
شرـسمه مکح و  نب  ناورم  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دنتخاس ، هناور  ماش  فرط  هب  ار  ناشیا  دندیروش و  هیما  ینب  رب  هنیدـم  یلاها  هک  نیمه 

هب تلیـضف  یگرزب و  رد  سک  چیه  هک  تسناد  دیاب  داد . هانپ  شاهناخ  رد  دـندوب  هدـش  لسوتم  يو  هب  هک  ار  نافع  نب  نامثع  رتخد  هشیاع 
دوب هتساوخ  يو  زا  دوب و  هدروآ  يور  رمع  نب  هللادبع  هب  دوخ  ناج  میب  زا  ادتبا  مکح  نب  ناورم  دیـسریمن . ع )  ) نیدباعلانیز ماما  يهیاپ 

درپس و ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هب  ار  شاهداوناخ  ناورم  سپ  دوب . هدرک  یلاخ  هناش  رما  نیا  زا  رمع  دـنزرف  اما  دـهد ؛ هانپ  ار  شاهداوناخ  هک 
هراشا زین  البق  هک  نانچ  داد . ياج  عبنی  مان  هب  یلحم  رد  تخاس و  جراخ  هنیدـم  زا  دوخ  يهداوناخ  اب  هارمه  ار  ناـنآ  ع )  ) داجـس ترـضح 
هنیدم کیدزن  ياهدـکهد  رد  دـشاب ، رانک  رب  گنج  يوهایه  زا  تساوخیم  دوب و  یـضاران  ارجام  نیا  زا  هک  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دـش ،

يهدـکهد هب  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  اب  تاقالم  تهج  دوب ، هتفر  فیاـط  هب  هک  زین  ناورم  رـسمه  ناـمثع و  رتخد  هشیاـع  دوب . هدرک  تماـقا 
اب نانچمه  ارجام  نیا  نایاپ  ات  هک  داتسرف  فیاط  هب  شهارمه  ار  هللادبع  دوخ  دنزرف  يو  تظفاحم  تهج  ترضح  نآ  درک . هعجارم  روبزم 

مراـکم زا  يراوگرزب و  تلیـضف و  يهجرد  نیرتـالاب  نیا  و  دومن . رکـشت  دروـم  نیا  رد  ماـما  ناـسحا  يراوـگرزب و  زا  زین  ناورم  دوـب . وا 
ناسحا یکین و  اب  ار  يو  ءوس  راتفر  کنیا  دوب  هتـشاد  اور  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  ناورم  هک  يرازآ  همه  نآ  ربارب  رد  هک  دوب  ماما  قالخا 

تسا و هتفرگ  همـشچرس  دناهدوب  قالخا  تلیـضف و  عبنم  دوخ  هک  تلاسر  نادـناخ  زا  تشذـگ  وفع و  يراوگرزب و  نیا  درکیم و  ناربج 
مکبـسح حطبأ و  مدلاب  لاس  متکلم  املف  ۀیجـس  انم  وفعلا  ناکف  انکلم  دنیوگ : هک  نانچ  تسین  هحفص 76 ]  ] بجعت یتفگـش و  ياج  زگره 

يرازگـساپس هدرک ، هراشا  دوخ  تایاور  زا  یـضعب  لیذ  رد  هک  يربط  يهتفگ  فالخرب  اما  حضنی  هیف  يذلاب  ءانا  لک  اننیب و  توافتلا  اذـه 
نیسحلا و نب  یلع  هب  تبسن  ناورم  هک  یتوادع  ینمشد و  اریز  تسا ؛ هدوبن  یمیدق  يهناتسود  طباور  رب  ینتبم  نیـسحلا  نب  یلع  زا  ناورم 

نیا هک  درک  نییعت  ناوتیم  ایآ  تسا . هاگآ  نادـب  سک  همه  درادـن و  حیـضوت  هب  جایتحا  تشادیم ، اور  مالـسلامهیلع  نیرهاط  تیب  لها 
گنج رد  ناورم  هک  تسا  هدوب  زور  نآ  زا  ایآ  هدـیدرگ ؟ زاغآ  نامز  هچ  زا  هدوب  رارق  رب  ود  نآ  نیب  میدـق  زا  يربط  ياعدا  هب  هک  یتسود 

مالسلامهیلع نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


يو اب  نیفص  گنج  رد  هیواعم  اب  هارمه  هک  زور  نآ  ای  و  تخادرپ ؟! رازراک  هزرابم و  هب  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ترضح  نآ  دج  اب  لمج 
، درک دـهاوخن  تعیب  زگره  یلع  نب  نیـسح  : » تفگ دـیلو  هب  ع )  ) نیـسح ماما  يهراـبرد  ناورم  هک  تسا  هدوب  عقوم  نآ  زا  اـی  و  دـیگنج ؟
رد مه  تعاس  کی  يارب  یتح  هچنانچ  : » تفگ يو  هب  زین  رگید  ياج  رد  و  ناسرب ! » لتق  هب  ار  وا  گنردیب  يدـش  هجاوم  يو  اب  هک  نیمه 

رتهب سپ  تفای ؛ یهاوخن  تسد  وا  رب  يزوریپ  هب  زگره  يریگن  تعیب  يو  زا  يراذگ و  دوخ  لاح  هب  ار  نیسح  ماما  هدومن و  ریخأت  رما  نیا 
عیرـست يو  نتـشک  رد  تروـص  نیا  ریغ  رد  يریگب و  تعیب  يو  زا  تصرف  نیلوا  رد  ینکفا و  نادـنز  هب  ار  وا  رتدوز  هچ  ره  هک  تسا  نیا 

تمؤل هللا و  تبذـک و  یقنع  برـضب  رمأت  تنا  ءاقرزلا  نبای  کیلع  یلیو  تفگ - : يو  هب  باطخ  هک  ع )  ) نیـسح ماما  نخـس  ای  و  ییامن ».
هب ماجنارـس  دـیدرت  نودـب  تسین و  ریوزت  غورد و  زج  وت  راتفر  دـنگوس  ادـخ  هب  ینکیم ! دـیدهت  لتق  هب  ارم  ءاقرز ، رـسپ  يا  وت ، رب  ياو  )
هک نانچ  دـندروآ  يو  دزن  ار  ع )  ) نیـسح ماما  رـس  هک  یماگنه  هب  ناورم  يهتفگ  و  دـش ) یهاوخ  راـتفرگ  يدـیدش  یتخبدـب  ینامیـشپ و 

نیدخلا یف  رمحالا  کنول  نیدیلا و  یف  كدرب  اذبح  ای  تفگیم : هدرک  داش  ار  يو  بلق  ص )  ) مالـسا ربمایپ  يهدید  رون  تداهـش  ییوگ 
نینچ هتفای ، تسد  وا  نوخ  ماقتنا  هب  ییوگ  هدروآ ، رطاخ  هب  ار  نامثع  نارود  سپس  نیسحلا و  مد  نم  یسفن  تیفـش  نیتدروب  فح  امناک 

نیب هک  درک  لوبق  ناوتیم  مه  زاب  دـش  هراشا  اقوف  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  ایآ  ناـمثع » ماـیا  یلا  رظنا  ینأـکل  هللاو  [ » هحفص 77 : ] تفگیم
زاب ایآ  و  تسناد ؟ اهنآ  یتسود  بابسا  للع و  ار  قوف  بلاطم  ناوتیم  ایآ  و  هدوب ؟ رارقرب  یتسود  يهتـشر  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ناورم و 

، الک اشاح و  تفگ : دیاب  باوج  رد  تسا ؟ هدیزرون  توادع  ینمشد و  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هب  تبـسن  ناورم  هک  درک  لوبق  ناوتیم  مه 
مراکم لیاضف و  يهیاپ  رب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  دوجو  هک  دزاـسیم  راکـشآ  ار  تقیقح  نیا  قوف  بلاـطم  هب  هجوت  هدوبن و  نینچ  زگره 

نآ ناـشخرد  راونا  زا  زین  اـهنآ  نانمـشد  یتـح  سک و  همه  هک  دـندوب  یکاـنبات  دیـشروخ  اـهنآ  زا  کـی  ره  هدـیدرگ و  يزیریپ  قـالخا 
ناسحا یکین و  اب  تخادرپیم  ناشرازآ  هب  سک  ره  هک  تشاد  ياج  نانآ  دوجو  رد  نانچ  تلیضف ، تیصخش و  و  دندیدرگیم ، دنمهرهب 

هک دوب  یتافص  زا  نمشد  ربارب  رد  يراوگرزب  تشذگ و  وفع و  فاصنا و  لدع و  يدرمناوج و  هک  بیترت  نیا  هب  دندرکیم . راتفر  يو  اب 
یکین ناسحا و  تلیـضف و  تیـصخش و  رد  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدیـشخب  تنیز  ار  نانآ  تافـص  نیا  هب  هداد و  صاصتخا  ناشیا  هب  دـنوادخ 

: دومرف هک  تسا  یسک  نامه  ع )  ) نیدباعلانیز ماما  تسا . هدوبن  نانآ  اب  يربارب  يارای  ار  سکچیه  دیـسریمن و  اهنآ  يهیاپ  هب  سکچیه 
نآ اب  هک  ار  يریشمش  نامه  ع )  ) نیسح ماما  لتاق  هکنانچ  . ) هیلا هتددرل  نیسحلا  هب  لتق  يذلا  فیسلا  ینعدوتـسا  ع )  ) نیـسحلا لتاق  نا  ول 
زین البق  هک  نانچ  منادرگ ). زاب  يو  هب  ار  تناما  نیا  هک  منادیم  مزال  دوخ  رب  دراپس ، نم  دزن  هدناسر  لتق  هب  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  مردپ 
زور هس  ات  داد  روتسد  نایهاپس  هب  دروآرد  فرصت  هب  ار  رهش  نیا  ارهق  نوچ  دش و  زوریپ  هنیدم  رب  هبقع  نب  ملسم  هاپس  ماجنارس  دش  هراشا 
نب دیزی  مالغ  هدـنب و  همه  هکنیا  روصت  هب  [ 74  ] فرـسم هاگنآ  دنزادرپب . تراغ  لتق و  هب  هنیدم  رد  تقفـش  محر و  نودب  دوخ  هاوخلد  هب 

دهاوخ نامرف  اهنآ  يهداوناخ  لها و  لام و  ناج و  اب  دهاوخب  روط  ره  دیزی  تفگ  دننک و  تعیب  وا  اب  هک  تساوخ  مدرم  زا  دنتـسه  هیواعم 
ناما تساوخرد  يارب  هک  کلملادبع  شرسپ  ناورم و  اب  زین  ترضح  نآ  تفاتش ، ع )  ) نیسحلا نب  یلع  روضح  هب  ناورم  انثا  نیا  رد  درک .
هحفص ، ] دناسرن يرازآ  ع )  ) نیدباعلانیز هب  هک  دنتساوخ  ملـسم  زا  هناسمتلم  اهنآ  دمآ . فرـسم  دزن  دندوب ، هدش  هارمه  يو  اب  فرـسم  زا 

زا زگره  دوب  رفن  ود  نیا  رطاخ  هب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  : » تفگ هتخاس و  بطاخم  ار  ع )  ) نیدباعلانیز دندیسر ، فرسم  دزن  هک  نیمه  [ 78
يرگید تیاور  رد  داد . ياج  دوخ  رانک  رد  ار  وا  سپس  و  مناسرن » يرازآ  ار  امش  هک  هدرک  شرافـس  دیزی  اما  متـشاد ، یمن  رب  تسد  امش 

نب ملسم  هاگنآ  تسا . نیسحلا  نب  یلع  وا  دنتفگ  تسیک ؟ صخش  نیا  دیسرپ  دندروآ  فرسم  دزن  ار  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  یتقو  هک  تسا 
دیزی تفگ : ترـضح و  نآ  هب  درک  ور  سپ  داد . ياج  دوخ  تخت  رانک  رد  ار  ترـضح  نآ  درک و  مالـس  يو  رب  مارتحا  لیلجت و  اـب  هبقع 
لیان امـش  رادید  هب  مناوتب  نم  هک  دیدرگ  عنام  تخاس و  لوغـشم  دوخ  هب  ارم  ياهدع  راتفر  اما  هدرک ، رایـسب  شرافـس  امـش  يهرابرد  البق 

: دومرف ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  دـناهدیدرگ ؟ كانمیب  هعقاو  نیا  زا  زین  امـش  يهداوناخ  ایوگ  تفگ : هدرک و  هفاضا  ملـسم  اـج  نیا  رد  موش .
هب تساوخ  ع )  ) ماـما هک  نیمه  ماهدیدنـسپن . زگره  ار  مادـقا  نیا  مراد و  سوسفا  تیاـهنیب  تسا  هتـشذگ  هنیدـم  رب  هچنآ  زا  نم  و  يرآ ،
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نب یلع  تواخس  مرک و  شخب  رد  هک  روط  نامه  و  درک . دیدجت  ار  تامارتحا  تفرگ و  ار  وا  باکر  اصخش  ملـسم  ددرگرب  دوخ  يهناخ 
اهنآ نارهوش  اب  هارمه  نز  دص  راهچ  دندش  قرفتم  هبقع  نب  ملسم  هاپس  هک  هاگنآ  ات  هرح  يهعقاو  رد  ترضح  نآ  دش ، هراشا  ع )  ) نیسحلا
هانپ رد  ار  ناشنادـنزرف  اب  هارمه  نز  دـص  راهچ  دادـعت  هک : تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  و  درک . يرادـهگن  دوخ  تیاـمح  فنک  رد  ار 

. داد ياج  دوخ 

تسا هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  هفلتخم  مولع  رد  هچنآ 

هتـساک يو  راقو  بدا و  ملع و  زا  ددـنخب  درومیب  سک  ره  تسا : هدروآ  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  زا  دوخ  دنـس  هب  ءایلوالا  ۀـیلح  رد  میعنوبا 
ملعلا نم  ۀجم  جم  ۀکحض  کحض  نم  ددرگ .

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد 

نع یهنلا  فورعملاب و  رمالل  كراتلا  هحفص 79 - ] : ] دومرف هک  تسا  تیاور  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  زا  دوخ  دنس  هب  [ 75  ] ءایلوالا ۀیلح  رد 
رما هک  یـسک  . ) یغطی نا  وا  هیلع  طرفی  نا  ادینع  ارابج  فاخی  لاق : هتاقت ؟ ام  لیق و  ةاقت ، یقتی  نا  الا  هرهظ  ءارو  هللا  باتک  ذـبانک  رکنملا 

فوخ هب  هفیاط  نیا  دومرف : دنکن . لمع  نادب  هتشاذگ و  رس  تشپ  ار  نآرق  هک  تسا  یسک  دننام  دنک  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
نب یلع  زا  دوخ  دنس  هب  تاقبط  رد  زین  دعـس  نب  دمحم  ار  تیاور  نیا  هب  هیبش  دش . دنهاوخ  راتفرگ  نایغط  دانع و  متـس و  ملظ و  سرت و  و 

. تسا هدرک  لقن  ع )  ) نیسحلا

ملع نامتک  رد 

زا ار  دوخ  ملع  هک  یـسک  . ) ادبا هعفنی  الف  ادفر ، ارجا  هیلع  ذخا  وا  ادحا  املع  متک  نم  نیـسحلا  نب  یلع  لاق  تسا : هدمآ  ءایلوالا  ۀـیلح  رد 
.( دوب دهاوخن  ياهدیاف  دیفم  وا  يارب  زگره  دهاوخب  دزم  رجا و  نآ  ربارب  رد  ای  درادب و  یفخم  نارگید 

ربص يهرابرد 

هک نیمه  دومرف : هک  تسا  هدروآ  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا ، نب  یلع  زا  یلاـمث  يهزمح  یبا  زا  دوخ  دنـس  هب  [ 76  ] ءایلوالا ۀـیلح  رد  میعنوبا 
. دـنناوخیم ارف  تشهب  فرط  هب  ار  نانآ  هتـساخرب و  مدرم  زا  ياهدـع  سپ  دـنزیخ . اپب  لضف  لها  دـنکیم  مالعا  يدانم  دوش ، اپرب  تماـیق 

دنیوگ دیوریم ؟ اجک  هب  دنیوگ  هدرک  تاقالم  ار  نانآ  هکئالم  زا  یهورگ  انثا  نیا  رد  دنتفایم . هار  هب  تشهب  يوس  هب  گنردیب  زین  نانآ 
؟ دـیتسه یناسک  هچ  رگم  امـش  دنـسرپیم  زاب  یلب . دـنیوگ : دـیوریم ؟ تشهب  هب  باسح  زا  لبق  اـیآ  دنـسرپیم  اـهنآ  زا  تشهب . فرط  هب 

يرابدرب میدوب  لهاج  ام  هک  ياهلأسم  ره  رد  دـنیوگ : خـساپ  رد  تسیچ ؟ رد  امـش  لضف  دـنیوگ  اـهنآ  هب  زاـب  میتسه . لـضف  لـها  دـنیوگ 
دومنیم ام  رب  یئوس  راتفر  یـسک  هچنانچ  و  میدرکیم ، راتفر  ییابیکـش  ربص و  هب  میدـشیم  هجاوم  متـس  ملظ و  اب  تقو  ره  میدومنیم و 

هب سپس  ناراکوکین : شاداپ  تسا  بوخ  هچ  دیدرگ ، تشهب  لخاد  دنیوگ : ناگتـشرف  هاگنآ  میدادیم . رارق  شـشخب  وفع و  دروم  ار  يو 
ار نانآ  هکئـالم  یهورگ  دـیورب . تشهب  فرط  هب  هحفـص 80 ] ، ] دوشیم هتفگ  نانآ  هب  زین  و  دـنزیخ . اپ  هب  هک  دوشیم  باـطخ  ربص  لـها 

امش ربص  دنسرپیم : نانآ  زا  زاب  دنیامنیم . یفرعم  ربص  لها  ار  دوخ  خساپ  رد  زین  اهنآ  دنوشیم . ایوج  رما  نیا  زا  نانچمه  هدرک ، تاقالم 
تشهب لخاد  دنیوگ  نانآ  هب  سپ  میاهتسج . يرود  لجوزع  يادخ  تیصعم  زا  هدرک ، ربص  دنوادخ  تعاطا  رب  دنیوگ  تسا ؟ هدوب  هچ  رد 

، هتـساخرب يدودعم  يهدع  سپ  دنزیخرب . ادخ  ناگیاسمه  هک  دنکیم  مالعا  يدانم  هاگنآ  تسا . ناراکوکین  رجا  میعن  تشهب  هک  دیدرگ 
ناگیاسمه فیدر  رد  هنوگچ  امـش  دنیوگ : اهنآ  هب  دـنزادرپیم و  وگتفگ  هب  هدرک  تاقالم  نانآ  اب  ناگتـشرف  زا  یهورگ  بیترت  نامه  هب 
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يادـخ يدونـشوخ  هار  رد  و  میتخادرپیم ، ادـخ  تدابع  هب  هتفر  دـجاسم  هب  ادـخ  ياضر  رطاخ  هب  دـنیوگ : خـساپ  رد  دـیتفرگ ؟ رارق  ادـخ 
بوخ هچ  دیوش ، تشهب  دراو  دنیوگ  زین  نانآ  هب  میدومنیم . ششخب  لذب و  ادخ  ياضر  يارب  میدوب و  صلاخ  ناگدنب  نیشنمه  لجوزع 

هک ع )  ) نیسحلا نب  یلع  هک : تسا  هدروآ  دوخ  ردپ  زا  زین  وا  یبتع و  زا  دوخ  دنس  هب  ءایلوالا  ۀیلح  رد  میعنوبا  نیلماع . رجا  تسا  یـشاداپ 
و وشم ، نارگید  قوقح  ضرعتم  شاـب و  ابیکـش  بیاـصم  تالکـشم و  ربارب  رد  دـنزرف ، يا  دومرف : دوخ  دـنزرف  هب  دوـب  مشاـه  ینب  لـضفا 

نب یلع  زا  وا  یلاـمث و  يهزمح  یبا  زا  دوـخ  دنـس  هب  زین  و  نکم . راداو  تسا  وـت  عـفن  زا  رتـشیب  وا  يارب  شناـیز  هک  يراـک  هب  ار  تردارب 
هب دنزیخرب . ياهدع  سپ  ربص ؟ لها  دنتـسه  اجک  دـنکیم : مالعا  يدانم  دوش  اپرب  تمایق  هک  هاگنآ  دومرف : هک  تسا  هدروآ  ع )  ) نیـسحلا

هدوب لجوزع  يادخ  تیـصعم  زا  يرود  ادخ و  زا  تعاطا  رد  ام  ربص  دنیوگ : خساپ  رد  تسا ؟ هدوب  هچ  رد  امـش  ربص  دوشیم : هتفگ  اهنآ 
. دیوش لخاد  تشهب  هب  دیتفگ . تسار  دنیوگ : اهنآ  هب  سپ  تسا .

تدابع رد 

ياهدع دنزادرپیم . دنوادخ  شتسرپ  تدابع و  هب  فلتخم  قرط  هب  مدرم  دومرفیم  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  هک : تسا  هدمآ  ءایلوالا  ۀیلح  رد 
تدابع و  دـنهدیم ؛ ماجنا  دوخ  يالوم  زا  سرت  يهطـساو  هب  هک  تسا  نامالغ  ناگدـنب و  صوصخم  تدابع  نیا  هک  میب ، سرت و  يور  زا 

رکـش و تین و  صولخ  اـب  زین  ياهتـسد  و  تسا . ناـناگرزاب  هحفـص 81 ]  ] تداـبع نیا ، هک  تـسا  عـمط  صرح و  رب  ینتبم  رگید  یهورگ 
. تسا هدازآ  گرزب و  نادرم  صوصخم  شتسرپ  تدابع و  عون  نیا  هک  دنروآیم ، اج  هب  ار  دنوادخ  شتسرپ  ساپس 

تعانق يهرابرد 

نم وهف  هل  هللا  مسق  امب  عنق  نم  تفگیم : ع )  ) نیسحلا نب  یلع  هک  مدینش  دسیونیم : یلامث  يهزمح  یبا  زا  دوخ  دنـس  هب  ۀیلح  رد  میعنوبا 
.( تسا مدرم  نیرت  ینغ  زا  دوخ  دشاب ، یضار  عناق و  هدومرف  يزور  دنوادخ  هک  هچنآ  هب  سک  ره   ) سانلا ینغا 

هقدص يهرابرد 

سپس و  دیسوبیم ، ار  نآ  ادتبا  ریقف ، هب  هقدص  نداد  عقوم  رد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  دنـس  هب  ۀیلح  رد  میعنوبا 
نداد نیکاسم و  ارقف و  يرای  ناـسحا و  رد  هک  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هک  تسا  هدروآ  تاـقبط  باـتک  رد  دعـس  نب  دـمحم  درکیم . ادـها 

داتسیایم و ناشیا  يهناخ  ولج  تفریم و  نادنمتسم  ارقف و  يهناخ  هب  هتشادرب و  نان  اذغ و  هک  دوب  نانچ  تشاد ، ییازـسب  ترهـش  هقدص 
لئاس تسد  هب  هقدص  هکنآ  زا  لبق  . ) لئاسلا دـی  یف  عقت  نا  لبق  هللادـی  یف  عقت  ۀـقدصلا  نا  دومرفیم : هدرک و  اطعا  نانآ  هب  دوخ  تسد  هب 

.( دریگیم رارق  دنوادخ  تسد  رد  دسرب 

دناهدرک تیاور  لقن  نیسحلا  نب  یلع  زا  هک  ینادنمشناد  املع و 

هدرک يروآعمج  دناهتخادرپ  تیاور  لقن  هب  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  هک  ار  یناسک  يهیلک  مان  دوخ  لاجر  باتک  رد  یـسوط  خیش 
رد تسا : هدمآ  نینچ  [ 77  ] بوشآرهـش نبا  بقانم  رد  درک . دـیهاوخ  هظحالم  ار  اهنآ  دوخ ، هب  صوصخم  لصف  رد  زین  باـتک  نیا  رد  و 

، ۀـیلح باتک  بحاص  دوادوبا و  ۀـطب و  نبا  دـمحا و  عیبلا و  نبا  يربط و  ناوتیم  دـناهدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  هک  ینادنمـشناد  نایم 
عفان و ۀینیع و  نب  نایفس  يرهز و  زا  هک  درب  مان  ار  بیهرت  بیغرت و  قیاف ، نآرقلا ، لوزن  بابسا  یفطصملا ، فرـش  بولقلا ، توق  یناغا ،

ترضح نآ  زا  هطساو  هحفص 82 ]  ] اب بلغا  اهنآ  تایاور  هدرک و  تیاور  لقن  اهنیا  ریغ  قاحـسا و  نب  دمحم  يدقاو و  لتاقم و  یعازوا و 
اب هک  یلاجر  و  هدوب ، یمعطملا  لیوطلا  ما  نبا  ییحی  ترضح  نآ  نابرد  دسیونیم : بقانم ج 3 ص 311  رد  بوشآرهش  نبا  تسا . هدوب 

مالسلامهیلع نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


دیعس نزح و  نب  بیسم  نب  دیعس  ینانک ، ۀلثاو  نب  رماع  يراصنا ، هللادبع  نب  رباج  هباحص  نایم  زا  دناهدوب ، رـصاعم  ع )  ) نیدباعلانیز ماما 
دیعس دمحموبا  تسا : حرـش  نیا  هب  ناشمان  دناهدوب  نامزمه  ترـضح  نآ  اب  هک  زین  نیعبات  نایم  زا  و  درب ، مان  ناوتیم  ار  ینانک  ناهج  نب 

زا ود  نیا  هک  نسح  میهاربا و  رفعج ، نب  هللادـبع  نب  لیعامـسا  فوـع ، نب  مساـق  یلباـک ، دـلاخوبا  مطعم ، نب  ریبـج  نب  دـمحم  ریبـج ، نب 
اما و  صاقلا . صرقالا  یندملا  رانید  نب  ۀملـس  جرعا و  مزاحوبا  يدسا ، ییحیوبا  تباث ، یبا  نب  بیبح  دناهدوب ، ۀیفنح  نب  دمحم  نادـنزرف 

ع)  ) رفعج نب  یسوم  مایا  ات  هک  یلامث  يهزمحوبا  زا  دندوب  ترابع  دناهتشاد  ترهش  نارگید  زا  شیب  هک  ترضح  نآ  باحـصا  زا  یـضعب 
، عفار نب  یلع  نسح ، نب  بویا  رکب ، یبا  نب  دـمحم  نب  رباج  دوب ، یقاب  ع )  ) قداص ماما  نامز  ات  هک  فنحا  نب  تارف  دوب ، تاـیح  دـیق  رد 

دیمح نمحرلادبعوبا ، ناسیک ، نب  سواط  هدوب ، هفوک  زا  يو  لصا  هک  یناسارخ  محازم  نب  كاحـض  یفوکلا ، يدسلا  یـشرقلا  دـمحموبا 
. رعاش قدزرف  یقرب و  هللادبع  ۀنامر ، نب  سیق  یفریصلا ، بیهص  نب  میکح  نب  ریدس  لضفلاوبا  حابر ، نب  بلغت  نب  نابا  یفوک ، یـسوم  نب 

نب یلع  باحـصا  دـسیونیم : صاصتخا  رد  دـیفم  خیـش  هک  نانچ  و  تسا . هدرب  ماـن  ار  بیعـش  ترـضح  نآ  ناـمالغ  یلاوم و  ناـیم  زا  و 
بیـسم نب  دیعـس  لیوطلاما ، نب  ییحی  دـناهدرک ، دای  نادرو  ار  يو  ماـن  یخرب  هک  رکنک  یلباـک  دـلاخوبا  زا  دـندوب  تراـبع  ع )  ) نیـسحلا

. ریبج نب  میکح  یموزخم و 

ترضح نآ  راثآ  بتک و 

ۀلماکلا ۀفیحص 

تروص هب  هک  ار  نآ  باوبا  هدش و  هتفهن  نآ  رد  یهلا  قیاقح  یحور و  فیاطل  زا  ییایرد  هک  هیداجس  يهلماک  يهفیحـص  فیرـش  باتک 
تدابع فلتخم  قرط  یکین و  ریخ و  عاونا  یقالخا و  لیاضف  مراکم و  زا  یگرزب  سرد  و  دـناهدرک ، رکذ  باب  کی  تصـش و  هدـمآ  اـعد 

دیادش و رد  مییاشگب و  شیوخ  يور  هب  ار  تداعس  ياهرد  هنوگچ  هحفص 83 ]  ] ات دزومآیم  ام  هب  هک  تسا  یقیاقح  زا  نوحشم  تسا و 
مهم عوضوم  يهرابرد  باتک  نیا  هک  اریز  میهاوخب . وا  زا  ار  دوخ  جـئاوح  میربب و  هانپ  یلاعتیراب  هاـگرد  هب  هنوگچ  تالکـشم  تاـمهم و 

هنوگچ منک ،) تباجا  ار  امش  ات  دیناوخب  ارم  : ) دومرف یلاعت  يادخ  هک  هیآ  نیا  زا  هک  دزاسیم  فقاو  تقیقح  نیا  هب  ار  ناسنا  و  تساعد ،
هاگشیپ هب  للذت  ینتورف و  ماقم  رد  لجوزع ، يادخ  يانث  دمح و  شیاتـس و  رد  دنربیم : مان  بیترت  نیا  هب  ار  نآ  ياهاعد  و  دریگرب . هرهب 

رب دورد  ادخ ، زا  سرت  راهظا  رد  یهاوخ ، رذع  رد  تمحر ، بلط  رب  رارـصا  رد  يراز ، عرـضت و  رد  اعد  وا ، هاگرد  هب  نتـسج  هانپ  یهلا و 
اعد نیعبات ، هباحـص و  رب  دـناهدروآ و  نامیا  یهلا  ناربمایپ  هب  هک  ناـنآ  رب  تمحر  بلط  شرع ، نـالماح  رب  دورد  ص ،)  ) وا لآ  دـمحم و 
دوخ يهرابرد  ترضح  نآ  ياعد  اهزرم ، نانابهگن  يهرابرد  ناتسود ، ناگیاسمه و  يهرابرد  اعد  دالوا ، يارب  اعد  ردام ، ردپ و  يهرابرد 

رد تمحر ، ناهانگ و  زا  وفع  بلط  رد  جئاوح ، بلط  رد  ادخ ، هب  نتسج  هانپ  رد  ترضح  نآ  ياعد  ناطیش ، رـش  عفد  رد  دوخ ، ناصاخ  و 
رد تیفاع ، رطاخ  هب  اعد  کین ، ماجرف  بلط  رد  هبوت ، بلط  رد  شزرمآ ، بلط  رد  اعد  اهنآ ، زا  ندـنام  ظوفحم  اـهبیع و  ندیـشوپ  بلط 

رکم عفد  رد  دـیادش ، اهمغ و  عفر  ریخ و  بلط  رد  ترـضح  نآ  ياعد  قالخا ، مراکم  رد  اعد  نید ، يادا  رب  ادـخ  زا  يرای  يزور و  بلط 
ترضح نآ  ياعد  دعر ، گناب  ندینـش  تقو  هب  اعد  يرامیب ، ماگنه  رد  ماش ، حبـص و  ماگنه  ترـضح  نآ  ياعد  تایلب ، عفد  نانمـشد و 

، ناضمر هام  عادو  رد  ناضمر ، كرابم  هام  ندیـسر  ارف  ماگنه  ون و  هام  هب  ندرک  هاگن  نآرق و  متخ  ماگنه  هب  گرم و  زا  ندرک  دای  ماگنه 
هب هک  تسا  یفیاطل  قیاقح و  زا  ياهشوگ  نیا  و  اهنیا ، ریغ  هتفه و  مایا  مامت  رد  اعد  و  هفرع ، زور  رد  هعمج ، و  یحـضا ) رطف و   ) نیدیع رد 

نیماضم و نیرتیلاع  رب  تحاصف  لامک  تغالب و  نسح  رب  هوالع  هفیحص  ياهاعد  تسا . هدش  هدروآ  هیداجـس  يهفیحـص  رد  اعد  تروص 
هک یفلتخم  قرط  و  هتفر ؛ راک  هب  نآ  رورپ  حور  تاریبعت  رد  هک  يایحور  تردـق  هوکـش و  ییابیز ، تسا . لمتـشم  یهلا  مولع  تارابع و 
مرک وفع و  بلط  رد  نآ  بولسا  و  هدش ، باختنا  دنوادخ  رب  انث  دورد و  یهلا و  هاگشیپ  رد  لسوت  ینتورف و  ماقم  رد  نوگانوگ  تاقوا  رد 
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نآ رب  راکنا  در و  تسد  يدـحا  تسا و  یعطق  موصعم  ماما  ماقم  زا  نآ  رودـص  هکنیا  رب  تسا  لـیلد  دـهاش و  نیرتـالاب  دوخ  يدـنوادخ ،
. درادن هار  نآ  رد  دیدرت  کش و  زگره  هک  اجنآ  ات  هدرتسگ ؛ ناهج  فانکا  رب  شغورف  تسا و  هحفص 84 ]  ] قافآ يهرهش  نآ  مان  هداهنن ،

لاـجر یفرط  زا  تسا . هدـش  هدرورپ  ترـضح  نآ  فراـعم  تخرد  رب  هک  تسا  ياهرمث  و  داجـس ، ماـما  موـلع  ندـعم  زا  تسا  يرهوـگ  و 
هئاـنبا هئاـبآ و  یلع  هیلع و  هللا  تاولـص  داجـس  ماـما  هب  اـهنآ  يهمه  هک  نآ  دـیناسا  ترثـک  هتخادرپ و  نآ  دـیناسا  رکذ  هب  هـک  يروهـشم 

هب هقث  تاور  نف و  نیا  نیفنصم  ناگرزب  تسا . هتفرگ  هشیر  نآ  دجوم  عدبم و  زا  هک  تسا  ییایوگ  لیلد  دوخ  ددرگیم  لصتم  نیرهاطلا 
هیعدا بتک  زا  کی  چیه  هک  يروط  هب  دناهدرک . تیاور  باتک  نآ  زا  ددنویپیم  ع )  ) نیدباعلانیز ماما  هب  یگمه  هک  دوخ  ددـعتم  دـیناسا 

رد هک  روطنامه  تسا و  هدوب  دیهش  دیز  دزن  زین  ياهخسن  هدوب  دوجوم  ع )  ) رقاب ماما  دزن  هک  ياهخسن  رب  هوالع  تسین . یلاخ  نآ  زا  هربتعم 
سپ هیداجس  يهفیحص  باتک  تسا . هدش  لقتنم  ینثم  نسح  نب  هللادبع  دالوا  هب  سپس  وا و  دالوا  هب  يو  زا  سپ  هدیدرگ  رکذ  نآ  يادتبا 

ور نیا  زا  هدش و  رشتنم  ملاع  فانکا  فارطا و  رد  ابـص  میـسن  دننام  هدمآ و  دیدپ  مالـسا  ردص  رد  هک  تسا  یباتک  نیمود  میرک  نآرق  زا 
يادخ هک  تسا  یقیاقح  زا  نوحشم  هفیرش  يهفیحـص  رـسارس  نوچ  دناهداد و  رارق  هجوت  مامتها و  دروم  ار  نآ  ياهقباسیب  روط  هب  مدرم 
باتک نآ  زا  هتفای  میظنت  نف  نیا  رد  هک  يرگید  باتک  ره  تسا و  هتخاس  ناور  ترـضح  نآ  نابز  رب  ار  نآ  لاح  تولخ و  ماـگنه  یلاـعت 

هظحالم هکنانچ  دـندروآرد . ریرحت  يهتـشر  هب  نآ  ياهاعد  ياـنبم  رب  ار  دوخ  يهیعدا  بتک  زین  رگید  نادنمـشناد  هتفرگ ، یبیـصن  هرهب و 
نآ هب  دـشاب  دوخ  يهدـننیرفآ  دای  دوخ و  راـگدرورپ  اـب  زاـین  زار و  ماـقم  رد  ناـسنا  هک  یتاـعاس  ماـیا و  يهیلک  رد  نآ  ياـهاعد  مینکیم 

عرـضت و رد  فلتخم و  ياهنامز  ياضتقم  هب  بش و  ياههمین  باتفآ و  بورغ  تاعاس  ماـش و  حبـص و  زور و  بش و  رد  هدوب و  دـنمزاین 
زا ییاهر  تشهب ، هب  ندیـسر  کین و  ماجرف  بلط  يراگتـسر ، یبایماک ، تمحر ، ترفغم و  جئاوح ، بلط  یلاعت ، يادـخ  هاگرد  هب  يراز 

نیماضم ایازم و  هب  ثیدح  بتک  ریاس  نایم  رد  نادنمـشناد  ءاملع و  هک  نیمه  تسا . هدش  هراشا  اهنادـب  تالاح  دراوم و  مامت  رد  خزود و 
هلباقم خاسنتسا و  رب  نالدبحاص  و  دنداد . رارق  شهجوت  دروم  هدرک و  لابقا  نآ  رب  ياهقباسیب  روط  هب  دندرب  یپ  هفیحـص  باتک  ناشخرد 

نآ خـسن  يهیهت  هب  تسا  نوریب  هرامـش  زا  هک  يریثـک  دادـعت  هـب  هاـگنآ  دنتـشامگ . هحفـص 85 ]  ] تمه نآ  تـیاور  رد  هزاـجا  نـتفرگ  و 
یگنس پاچ  تروص  هب  دنتشونب و  رگید  عاونا  همرت و  قاروا  رب  یسیفن  ياههخـسن  ییالط و  طوطخ  اب  ار  نآ  باوبا  هک  اجنآ  ات  دنتخادرپ 

اهنآ زا  یـضعب  هک  دندرک ، میظنت  هیهت و  نآ  رب  يددعتم  حورـش  نادنمـشناد  املع و  سپـس  دندیـشوکب . تخـس  شیرادهگن  ظفح و  رد 
هک یحرش  نیرت  سیفن  نیرتیلاع و  اهنآ  يهمه  نایم  زا  و  دوشیم ؛ هدناوخ  نیبرقملا  قئادح  مان  هب  هک  ییاهب  خیش  حرش  تسا : حرش  نیدب 

ۀعیفرلا تاجردلا  رصعلا و  ءابدا  یف  رصعلا  ۀفالس  باتک  بحاص  يزاریش  یندم  ناخ  یلع  دیـس  حرـش  هدیدرگ  هیهت  هفیرـش  يهفیحـص  زا 
هب ناخ  یلع  دیـس  حرـش  تسا . نوریب  ددـع  رامـش  زا  اهنآ  دادـعت  هک  يرگید  حورـش  درب و  مان  ناوتیم  ار  اهنیا  ریغ  ۀعیـشلا و  تاقبط  یف 

هفیرش يهفیحص  رب  نادنمشناد  هک  یتاکاردتسا  حورش و  تسا . هتفای  میظنت  گرزب  عطق  هب  دلجم  کی  رد  یگنس  پاچ  اب  لکش  نیرتابیز 
: تسا حرش  نیا  هب  هدیدرگ  نیزم  یگنس  پاچ  اب  بلغا  و  دناهتشاگن ،

هیداجس يهیناث  يهفیحص 

زا هلماک  يهفیحص  رد  هک  ياهیعدا  زا  یتمسق  هب  اهنت  هک  حرش  نیا  رد  ناهفصا . لیزن  یلماع  رح  نب  نسح  نب  دمحم  خیـش  يهدروآ  درگ 
. تسا هدیسر  پاچ  هب  فورح  اب  رابکی  یگنس و  پاچ  اب  رابکی  رابود ، حرش  نیا  دوشیمن . هدید  اهاعد  زا  يرایسب  هدش ، افتکا  هداتفا  ملق 

هیداجس يهثلاث  يهفیحص 

نبا هک  ار  هچنآ  زین  يو  تسا . هدش  يروآ  عمج  ءاملعلا  ضایر  باتک  بحاص  يدنفا  هب  فورعم  یناهفـصا  هللادـبع  ازریم  يهلیـسو  هب  هک 
. تسا هدیسر  عبط  هب  یگنس  پاچ  اب  زین  نآ  و  تسا ، هدرک  رکذ  هتخادنا  ملق  زا  هیناث  يهفیحص  رد  دوخ  تاکاردتسا  رد  یلماع  رح 
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هیداجس يهعبار  يهفیحص 

عماـج يدـنفا  هللادـبع  ازریم  يهفیحـص  يهـیعدا  زا  ییاهتمـسق  حرـش  نـیا  رد  زین  يو  هـک  دـنچ  ره  يروـن . نیـسح  ازریم  يهدروآ  درگ 
حرـش و هدوـب  صقاـن  هثلاـث  يهفیحـص  يهخـسن  هک  روطناـمه  اـما  تسا ؛ هدروآ  دوـخ  كاردتـسا  رد  هتخادـنا  ملق  زا  هک  هثلاـث  يهفیحص 

. تسا هتفای  راشتنا  یگنس  پاچ  اب  زین  هفیحص  نیا  تسا . هتفرگ  ماجنا  مولعمان  صقان و  زین  نآ  يور  زا  كاردتسا 

هیداجس يهسماخ  يهفیحص 

رد هک  ار  هچنآ  نآ  كاردتـسا  رد  هدـیدرگ و  يروآ  عـمج  هحفـص 86 ]  ] روطـس نیا  يهدنـسیون  نیما ) نسحم   ) ریقف نیا  يهلیـسو  هب  هک 
هک روط  نامه  و  هدـش . هدروآ  هداتفا ، ملق  زا  هعبار  هثلاـث و  هیناـث و  يهفیحـص  رد  هک  هیعدا  زا  تمـسق  نآ  هدـشن و  رکذ  هلماـک  يهفیحص 
اب رتعماج و  هعبار  يهفیحص  يور  زا  كاردتسا  حرش و  اما  تسین . صخشم  ققحم و  الماک  هثلاث  يهفیحص  يور  زا  كاردتـسا  دش  هراشا 

. تسا هدیدرگ  میظنت  هیهت و  يرتشیب  قیقحت  صحف و 

قوقحلا ۀلاسر 

هراشا

تـسا مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  راثآ  بتک و  نیرتناشخرد  زا  یکی  هدیدرگ . نیودت  یناسنا  یقالخا و  فیاظو  قوقح و  يانبم  رب  هک 
رد ربتعم  دنس  هب  قودص  خیش  هک  ار  هلاسر  نیا  درک . دهاوخ  مهارف  ار  عامتجا  درف و  تداعـس  شیاسآ و  هافر و  تابجوم  اهنآ  تیاعر  هک 

رگیدـکی اـب  نآ  بلاـطم  لوصا  دـنچ  ره  تسا . هدرک  تیاور  ار  نآ  لوقعلا  فحت  رد  زین  یبـلح  هبعـش  نب  یلع  نب  نسح  هدروآ ، لاـصخ 
تیاور باتک  نیا  رد  و  دوشیم . هدـید  اهنیا  ریغ  ناصقن و  هداـیز و  رظن  زا  تواـفت  یکدـنا  ود  نآ  نیب  تیاور  لـقن  رد  اـما  تسا ، قباـطم 

نب دمحم  نبا  رفعج  زا  يدسا  دمحم  زا  یسوم  نب  دمحا  نب  یلع  زا  لاصخ  رد  قودص  خیش  تسا . هدوب  هجوت  دروم  رتشیب  لوقعلا  فحت 
يهزمح یبا  زا  وا  لیـضف و  نب  دمحم  زا  یلع  نب  دمحم  زا  دوخ  ردپ  زا  وا  یلبج و  نامیلـس  نب  دـمحا  زا  رهاد  نب  ناریخ  زا  يرازف  کلام 

کیلع لجوزع  نا هللا  ملعا  هباحـصا : ضعب  یلا  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ۀلاسر  هذـه  تفگ - : هک  تسا  هدرک  تیاور  نینچ  یلامث 
ملعا قوقحلا : ۀلاسرب  ۀفورعملا  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ۀلاسر  تسا : هدش  تیاور  بیترت  نیدب  لوقعلا  فحت  رد  اما  خـلا ... اقوقح 

مالـسلاامهیلع نیـسحلا  نب  یلع  هک  تسا  ياهلاس  نیا  تفگ : هک  تسا  تیاور  یلامث  يهزمح  یبا  زا  اقوقح ... کـیلع  نا هللا  هللا  کـمحر 
رد ار  وت  هک  تسا  یفیاظو  قوقح و  وت  رب  هک  دنک -  تمحر  ار  وت  يادخ  نادب -  دیامرفیم - : نینچ  دوخ  باحصا  زا  یـضعب  هب  باطخ 

شبنج هب  هک  تندـب  زا  یمادـنا  ره  رد  حراوـج و  اـضعا و  يهـیلک  رد  و  تـسا ، هدرک  هطاـحا  ناـکم  اـج و  ره  رد  شمارآ و  شبنج و  ره 
هحفص 87]  ] رب ینابر  قوقح  نیرتگرزب  دنرتگرزب ؛ یـضعب  رب  قوقح  زا  یـضعب  يدنب ، راک  هب  ار  نآ  هک  یتالآ  رازبا و  ره  رد  يروآرد و 
و تسا ، قوـقح  يهشیر  لـصا و  تقیقح  رد  نآ  و  تسا . هتـسناد  بجاو  وـت  رب  دوـخ  يارب  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هک  تسا  یقح  وـت ،
ات رس  زا  ار  وت  حراوج  ءاضعا و  يهیلک  هک  تسا  هتشاد  مزال  یقوقح  وت  رب  دنوادخ  هاگنآ  دوشیم . بعشنم  نآ  زا  رگید  قوقح  فیاظو و 

اهنیا و  تسا . ررقم  یقح  هناگادـج  کی  ره  وت  یلـسانت  وضع  مکـش و  اـپ ، تسد ، ناـبز ، شوگ ، مشچ ، يارب  و  ددرگیم . لـماش  مدـق  هب 
هتسناد و بجاو  یقوقح  وت  لاعفا  اهراک و  يارب  گرزب  دنوادخ  سپـس  دیآیم . دیدپ  اهنآ  زا  يرهاظ  لاعفا  هک  تسیا  هناگتفه  ياضعا 
رد هک  تسا  یفیلاکت  قوقح و  هاگنآ  تسا . هتـشاد  ررقم  یفیلکت  قح و  ترادرک  راتفر و  یناـبرق و  تاـکز و  هقدـص ، هزور ، زاـمن ، يارب 

ایاعر و قح  نآ  زا  سپ  تسوت . نایاوشیپ  قح  هتسد ، نیا  قوقح  نیرتبجاو  تسا و  مزال  ادیدش  نآ  ماجنا  و  تسا ، نارگید  وت و  يهنایم 
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هنوگ هس  تسا  وت  رب  هک  نایاوشیپ  قح  و  ددرگیم ، بعشنم  زین  يرگید  قوقح  قوقح ، زا  هتسد  نیا  زا  نادنواشیوخ . ناتسدریز و  قوقح 
. تسا وت  کلام  هک  ییاقآ  قح  سپس  راگزومآ و  قح  سپـس  تسا . وا  تسد  هب  وت  راک  ریبدت  هک  تسا  ناطلـس  قح  اهنآ  رتبجاو  تسا :

نآ درگاش و  قح  سپس  وت و  تموکح  تسد  ریز  قح  تسا : هنوگ  هس  رب  مه  تسد  ریز  قوقح  تسا . اوشیپ  یتسرپرس  هدننک و  ریبدت  ره 
دنتـسه وت  کـلم  رد  هک  ناـنآ  قح  و  دوشیم ). بوسحم  اـناد  تیعر  تسد و  ریز  يهلزنم  هب  ناداـن  اریز  . ) دـنک شناد  بسک  وـت  دزن  هک 
تـسا رتکیدزن  وت  هب  يدنواشیوخ  تبارق و  رد  هک  کی  ره  يارب  تسا . رایـسب  نآ  نادنواشیوخ و  ماحرا و  قوقح  نازینک و  نانز و  دـننام 

ره بیترت  هب  دعب  و  تردارب ، تنادنزرف و  وت و  ردپ  قح  سپـس  و  تسا . وت  ردام  قح  همه  زا  رتبجاو  هدـیدرگ . نییعت  يرتبجاو  قوقح 
وت هب  هک  ره  قح  سپـس  ییوا ، تمعن  یلو  هک  تاهدـش  دازآ  وت ، تمعن  یلو  هدـننک و  دازآ  تسا ، رتکیدزن  وت  هب  هک  ناـشیوخ  زا  کـی 

، تراکهدـب وت ، لاـم  قـح  سپـس  تکیرـش ، تاهیاـسمه ، وـت ، نیـشنمه  قـح  سپـس  تزاـمن ، شیپ  تزاـمن ، يوـگ  ناذا  هدرک ، ناـسحا 
اب هکنآ  دنک ، تروشم  وت  اب  هک  یسک  يراد ، اعدا  وا  هب  هک  یسک  ای  و  وت ، رب  یعدم  قح  سپس  ترـشاعم ، قیفر  قح  سپـس  تراکناتـسب ،

سپس تسا ، هتخادرپ  وت  زردنا  ییامنهار و  هب  وا  ای  هدرک و  مادقا  يو  زردنا  تحیصن و  هب  هک  تسا  یسک  قح  سپس  و  ینک ، تروشم  وا 
هحفص  ] یئوس راتفر  ای  راتفگ و  هک  تسا  یسک  قح  سپس  ینک ، لاؤس  وا  زا  هک  یـسک  وت ، زا  لئاس  وت ، زا  رتلاسدرخ  وت ، زا  رتگرزب  قح 
يهمه قح  سپس  تسا ، هتخاس  مهارف  دمع  ریغ  ای  دمع  هب  ار  وت  يدنـسرخ  يداش و  ترـسم و  تابجوم  ای  هتـشاد و  اور  وت  هب  تبـسن  [ 88
قوقح نیا  يادا  رد  دنوادخ  هک  یـسک  رب  اشوخ  دنیآ . دـیدپ  بابـسا  هب  لاوحا و  رییغت  رد  هک  یقوقح  سپـس  یمذ و  رافک  تناشیکمه و 

، هداد رارق  حیرـشت  ریـسفت و  دروم  حرـش  نیدـب  ار  هدربمان  قوقح  زا  کی  ره  ع )  ) نیدـباعلانیز ماما  هاگنآ  دـشخب . قیفوت  دـنک و  شیرای 
: دیامرفیم

ادخ قح  نیرتگرزب 

رارق کیرش  وا  يارب  يروآ و  دورف  شتسرپ  ینتورف و  عضاوت و  رس  دوخ  راگدیرفآ  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  وت  رب  یلاعت  يادخ  گرزب  قح 
يادـخ قح  ناـمه  هک  قح  نیرتـگرزب  يادا  هب  تروص  نینچ  رد  یـشخب ، ناور  حور و  دوخ  لـمع  هب  تین  صولخ  اـب  هچناـنچ  و  یهدـن ،

و ياهدمآ ، لئان  تسا  ترخآ  ایند و  یگدنز  نتخاس  هاربور  لماش  هک  یگرزب  قح  شاداپ و  ذخا  هب  الباقتم  هدیدرگ و  قفوم  تسا  گرزب 
. تسا هدنشخب  یهاوخب  وا  زا  يراد و  تسود  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  نیا  رب  هوالع 

سفن قح 

فیاـظو و هک  بیترت  نیا  هب  يروآرد . ادـخ  ناـمرف  تعاـطا و  يربـهر و  تحت  ار  نآ  تردـق  ورین و  ماـمت  هک  تسا  نیا  وت  رب  سفن  قح 
يراـی و دـنوادخ  زا  رما  نیا  رد  هدومن و  تاـعارم  ار  یلـسانت  وضع  ناـبز و  مکـش ، اـپ ، تسد ، مشچ ، شوگ ، هناـگتفه : ياـضعا  قوـقح 

. ییوج تناعتسا 

نابز قح 

هب زج  هدومن و  بدا  رب  راداو  ار  نآ  یهد و  تداـع  یکین  هب  ار  نآ  هدومن و  يراددوـخ  راـجنهان  نخـس  ناـیب  زا  هک  تسا  نیا  ناـبز  قـح 
نکمم هک  هچنآ  زا  اوران و  نانخـس  هدوهیب و  راتفگ  زا  يراد و  زاب  ییوگرپ  زا  ار  نآ  ایند  نید و  دوس  يارب  جاـیتحا و  ترورـض و  ماـگنه 

لقع هب  لقاع  صخش  یحور  يونعم و  لامج  تسا ، لقع  لیلد  دهاش و  نابز  يراد . رذح  رب  تدش  هب  دزاس  هجاوم  رطخ  اب  ار  ناسنا  تسا 
يهوق لوح و  هب  زج  ییورین  زگره  و  تسا ؛ هتـسارآ  نابز  هب  زین  سوسحم  لاـمج  رهاـظ و  شیارآ  تریـس و  هک  ناـنچمه  ددرگ ؛ هتـسارآ 
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هحفص 89] . ] تسین میظع  یلع  دنوادخ 

شوگ قح 

قالخا و ای  دراد و  او  یکین  ریخ و  هب  ار  نآ  هک  یهد  هار  دوخ  بلق  هب  ار  ینانخـس  نآ  قیرط  زا  هک  تسا  نیا  یعمـس  وضع  ای  شوگ  قح 
يهزاورد زا  دب  ای  کین  لامعا  زا  نوگانوگ  عونتم و  یناعم  هک  تسا  يرهـش  هباثم  هب  بلق  هک  اریز  دروآ . دوجو  هب  نآ  رد  كاپ  يایاجس 

. هللااب الا  ةوق  و ال  دباییم . هار  نادب  تسا  ییاونش  وضع  نامه  هک  نآ 

مشچ قح 

ار یعـضاوم  زج  هک  ینعم  نیا  هب  يرادزاب . هدوهیب  لذـتبم و  ياـههاگن  زا  یناـشوپب و  ار  نآ  تسین  اور  هچ  ره  زا  هک  تسا  نیا  مشچ  قح 
. يریگن تیؤر  رظن و  تحت  دیازفیب  يو  لضف  ملع و  رب  ای  هدوب و  یتربع  سرد  یمدآ  يارب  هک 

اپ قح 

هب تلذ و  يراوخ و  هب  ار  وت  هک  رگنب  يدومن  باـختنا  دوخ  يارب  هک  قیرط  ره  رد  و  یهنن ، ماـگ  مارح  هار  رد  زگره  هک  تسا  نیا  اـپ  قح 
و ال يرادرب . ماگ  رش  قیرط  رد  ای  ریخ و  هار  رد  ای  نآ  يهلیـسو  هب  یناوتیم  هک  تسا  يوضع  اپ  هک  اریز  دناشکن . گرم  یتسین و  هاگترپ 

. هللااب الا  ةوق 

تسد قح 

نآ يهلیـسو  هب  يزادرپـب و  شـشخب  لذـب و  قاـفنا و  هب  و  ییاـشگب ، هدـیدرگ  لـالح  هک  ار  هچنآ  رد  نآ  اـب  هک  تسا  نیا  تسد  قح  اـما 
تمالم و زا  هدنام و  نوصم  تایلب  تافآ و  تبوقع و  زا  هلیسو  نیدب  ات  يروآرد  ارجا  هب  هدینادرگ  بجاو  ضرف و  دنوادخ  هک  ار  یلامعا 
رجا و هب  ددرگ ، مأوت  تلیـضف  لقع و  اب  لام  طسب  هتفرگ و  رظن  رد  ار  ادـخ  يدونـشوخ  اضر و  هچنانچ  یـشاب و  رانکرب  ناـمدرم  شنزرس 

. دش یهاوخ  لیان  ترخآ  کین  باوث 

مکش قح 

دح زا  هچناـنچ  اریز  یهدـب ، شاهزادـنا  هب  مه  لـالح  زا  و  یهدـن ، رارق  مارح  زا  داـیز  اـی  مک  فرظ  ار  نآ  هک  تسا  نیا  وت  رب  مکـش  قح 
نت دایز و  يریـس  دـناشکیم و  تلاـسک  يراوخ و  هب  ار  ناـسنا  دـبای  لـیلقت  تسا  یتسـس  فعـض و  ثعاـب  هک  يرادـقم  هب  مسج  تیوقت 

يربخیب و یتسم و  هب  اذغ  رد  طارفا  درادیم . زاب  ملع  بسک  ششوک و  راک و  زا  هدیدرگ و  ینادان  لهج و  ثعاب  زین  دح  زا  نوزف  يرورپ 
دهاوخ جراخ  هحفص 90 ]  ] تورم فاصنا و  دح  زا  هتـشاد و  زاب  تمارک  یکین و  زا  ار  ناسنا  رما  نیا  و  ددرگیم ، رجنم  ینادان  تهافس و 

. تمارک هن  دناوت  یکین  هن  دراوم  نینچ  رد  صخش  و  تخاس ،

یلسانت وضع  قح 

وت رب  هک  يرظانم  اههفایق و  زا  مشچ  نتسب  ورف  اب  يراد : زاب  هدولآ  ياهسامت  یـسنج و  تامرحم  زا  ار  نآ  هک  تسا  نیا  یلـسانت  وضع  قح 
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دای اب  زین  تشاد و  دـهاوخ  ییازـسب  رثا  هانگ  زا  زارتحا  رد  مشچ  هک  اریز  ییامن . کمک  يراـی و  نآ  ینمادـکاپ  تفع و  هب  هدـیدرگ  مارح 
و یشوکب ، وضع  نآ  يرادهگن  ظفح و  نتشاد و  كاپ  رد  ادخ  زا  فوخ  سرت و  تخس و  نیگنس و  ياهرفیک  هب  سفن  دیدهت  اب  گرم و 

نیدـباعلانیز ماـما  هاـگنآ  تسا . وا  راـیتخا  هب  روـما  يهیلک  شدرگ  ورین و  ادـخ و  تـسد  هـب  دـییأت  يرادـهگن و  تمـصع و  لاـح  ره  هـب 
هداد و رارق  حیرـشت  ریـسفت و  دروـم  دـیامن  تیاـعر  دوـخ  لاـعفا  لاـمعا و  رد  ناـسنا  تسیاـبیم  هـک  ار  یقوـقح  زا  کـی  ره  مالـسلاهیلع 

: دیامرفیم

زامن قح 

و ییوج ، برقت  وا  هب  هتفای و  راب  دـنوادخ  هاـگرد  هب  ددرگیم  ثعاـب  هک  تسا  یلاـمعا  زا  یکی  زاـمن  ینادـب  هک  تسا  نیا  زاـمن  قح  اـما 
میظع ییـالوم  ربارب  رد  لـیلذ  ياهدـنب  نوچ  هدرک و  ماـیق  زاـمن  هب  يدـش  فقاو  رما  نیا  هب  نوـچ  و  ياهداتـسیا ، وا  هاگـشیپ  رد  هک  ینادـب 
میظعت هب  يراز  عرضت و  اب  يدنوادخ و  تمارک  وفع و  هب  دیما  ایند  کی  اب  لاح  نیع  رد  سرت و  فوخ و  عوشخ و  عوضخ و  اب  هداتـسیا و 

ناج مسج و  تاجن  صالختـسا و  روظنم  هب  زین  و  يزادرپب ، اناوت  يادخ  اب  زاین  زار و  شیاین و  هب  راقو  شمارآ و  اب  هتخادرپ و  وا  میرکت  و 
یمامت لاح  ره  رد  ییامن و  شزرمآ  بلط  دـهد ، قوس  تکاله  هب  ار  نآ  تسا  نکمم  هتخاس و  راـت  هریت و  ار  نآ  ناـهانگ  راـبغ  هک  دوخ 

جح قح  اما  تسا - : هدمآ  نینچ  لاصخ  رد  اما  هدیدرگن  رکذ  لوقعلا  فحت  رد  هک  دـنچ  ره  جـح  قح  اما  تسادـخ . رایتخا  هب  اهتردـق 
ور وا  يوس  هب  هتفاـی و  هار  راـگدرورپ  هب  هک  تسا  ياهلیـسو  نآ  هک  ینادـب  هک  تسا  نیا  دوشیم  بوـسحم  گرزب  تاداـبع  زا  دوـخ  هک 
هب هک  تسا  یتاقوا  نیرت  فیرش  زا  دوخ  مایا  نیا  هک  ینادب  و  دوریم . رامش  هب  ناهانگ  زا  رارف  دوخ  یهلا  هاگشیپ  رد  میلـست  و  ياهدروآ .

جیاوح ندروآرب  هبوـت و  لوـبق  ناـهانگ و  شزرمآ  هب  ناوـتیم  هک  تسا  یتـیعقوم  نیرتـهب  هتخادرپ و  هباـنا  هبوـت و  هب  يدـنوادخ  هاـگرد 
هدروآ و اج  هب  جح  عقوم  رد  یناوتیم  هدینادرگ  بجاو  ضرف و  وت  رب  دنوادخ  هک  یلامعا  و  هحفص 91 ]  ] کسانم يهیلک  و  دوب ، راودیما 

. يدرگ لیان  يونعم  یناحور و  لامک  هب  هلیسو  نیا  هب 

هزور قح 

هب ات  دناشکیم ، وت  مکـش  یلـسانت و  وضع  مشچ و  شوگ و  نابز و  رب  دنوادخ  هک  تسا  یباجح  هزور  ینادـب  هک  تسا  نیا  هزور  قح  اما 
دوجو رسارس  تدابع ، نیا  رگا  شتآ ». ربارب  رد  تسا  يرپس  هزور  : » هدمآ ثیدح  رد  هک  نانچ  دناشوپب ؛ خزود  شتآ  زا  ار  وت  هلیـسو  نیا 

رگا ینام و  نوصم  خزود  شتآ  زا  باجح  نیا  هانپ  رد  يدیـشوکب ، نآ  ماـجنا  رد  نطاـب  رهاـظ و  رد  هک  ینعم  نیا  هب  تفرگ ؛ رب  رد  ار  وت 
هزور لاح  ره  هب  تفرگ . دـهاوخ  نایم  رد  ار  وت  شتآ  ياههلعـش  هتخاس و  دوباـن  ار  عناـم  هدرپ و  نیا  دوخ  تسد  هب  يدرک  كرت  ار  هزور 

هوق و تسین  و  درادیم . ناما  رد  اـهشزغل  اـهاطخ و  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  یباـجح  هتخاـس و  کـیدزن  يراـگزیهرپ  يوقت و  هب  ار  ناـسنا 
. دنوادخ هب  زج  ییورین 

هقدص قح 

دـهاش و هب  جایتحا  هک  تسا  یتناما  ياهداهن و  هعیدو  هب  دوخ  راـگدرورپ  دزن  هک  تسا  ياهریخذ  نآ  هک  ینادـب  هک  تسا  نیا  هقدـص  قح 
هدرپس و زا  شیب  وت  نانیمطا  یتشاذگ  هعیدو  هب  دهاش  روضح  نودب  یناهنپ و  ار  هقدص  يدـیدرگ و  فقاو  رما  نیا  هب  نوچ  درادـن و  رظان 

نانچمه ياهداد  ماجنا  يرس  یناهنپ و  روط  هب  هک  ار  ریخ  رما  هعیدو و  نیا  هک  رتهب  هچ  يراپسب و  یسک  تسد  هب  اراکشآ  هک  تسا  یتناما 
زگره و  يزادرپن ، اهمشچ  اهشوگ و  راهظتسا  داهشتسا و  هب  يزاسن و  راکشآ  ار  نآ  زگره  هتـشاد و  هاگن  ظوفحم  دوخ  يادخ  دوخ و  نیب 
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رب دوخ  لمع  نیا  اب  هک  تسین  راوازـس  و  تسا . ادـخ  هب  تبـسن  وت  قوثو  زا  شیب  اهمـشچ  اهـشوگ و  هبوت  نانیمطا  هک  ینکن  دومناو  نینچ 
یهن تنم  یـسک  رب  نوچ  سپ  دـش . دـهاوخ  وت  دـیاع  ارـصحنم  نآ  يهجیتـن  هک  تسا  یلمع  هقدـص  هیریخ و  هک  اریز  یهن ؛ تنم  نارگید 
دننام هدرکن و  تاعارم  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نیا ، ياهدینادرگ و  عیاض  ار  دوخ  لمع  و  هدرک ، حیبقت  ار  دوخ  راک  هک  دشاب  نانچ 

؟ دشاب دنبیاپ  یقالخا  لوصا  هب  یصخش  نینچ  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  بیترت  نیدب  و  تسا . ناسکی  وا  دزن  دب  کین و  هک  تسا  یـسک 
هحفص 92] . ] هللااب الا  ةوق  و ال 

ینابرق قح 

ار نآ  هک  یهاوخب  دـنوادخ  زا  تین  صولخ  اب  يزادرپب و  رما  نیا  هب  ادـخ  زا  تمحر  بلط  ادـخ و  رطاخ  هب  اهنت  هک  تسا  نیا  ینابرق  قح 
رهاظ اهیتحاران و  زا  کش  نودـب  تروص  نیا  رد  ییامن . يراددوخ  ناگدـننک  هراظن  زیمآ  نیـسحت  رظن  بلج  زا  هداد و  رارق  لوبق  دروم 

رد هک  سکنآ  اریز  تفای . یهاوخ  ییاهر  تسا  تقیقح  زا  يراع  نیب و  هتوک  مدرم  صیاصخ  زا  هک  عنصت  فلکت و  زا  یـشان  ياهيزاس 
رد دنوادخ  هک  تسا  تلع  نادب  نیا  و  دش . دهاوخ  هدوسآ  صالخ و  یگتخاس  راتفر  فلکت و  زا  امتح  دیامنب  ار  ادخ  دصق  افرـص  اهراک 
زا شیب  دوخ  ناگدنب  زا  دنوادخ  ددرگ . دونشوخ  یضار و  یناسآ  یگداس و  هب  هتـشادن و  او  تقـشم  فلکت و  هب  ار  ناسنا  یهاون  رماوا و 
رپ یناگدنز  زا  رتهب  امش  يارب  بتارم  هب  یشنم  شیورد  یگداس و  نیا ، رب  هوالع  تسا . هتساوخ  ار  ناسآ  ياهراک  تخس ، لکشم و  روما 

یـشیورد و هب  هک  یناسک  زا  شیب  بلغا  دناهتفرگ  دوخ  یفارـشا  یگدنز  اب  هک  یناسک  نادرل و  یفرط  زا  تسا . یـشنم  درل  قرب و  قرز و 
تقلخ اب  هک  تسا  یتافـص  زا  دوخ  نتـسیز ، هیاریپیب  یگداس و  هک  اریز  دش . دـنهاوخ  هجاوم  یتخـس  تقـشم و  اب  دـننارذگیم  یگداس 

و ال دوب . دهاوخن  فلکت  تقـشم و  اب  هارمه  زگره  تعیبط  و  دوشیم ، بوسحم  یعیبط  يرما  یمدآ  يارب  کی  ره  هدـش و  هدـیرفآ  ناسنا 
. هللااب الا  ةوق 

ناطلس قح 

يهلیـسو وا  يارب  وـت  و  دراد ، تبظاوـم  تبقارم و  هب  جاـیتحا  هک  ینادـب  يدـنزرف  نوـچ  وا  هب  تبـسن  ار  دوـخ  هک  تسا  نـیا  ناطلـس  قـح 
روما يهرادا  تهج  تسیاـبیم  دراد  وت  رب  هک  يزاـیتما  ماـقم و  ربارب  رد  هک  ینادـب  و  تسا ، راـتفرگ  وت  هب  وا  هدوـب و  ناـحتما  شیاـمزآ و 

یـشاب و وا  هاوخریخ  تسیابیم  و  تسا . هتفرگ  هدهع  رب  ار  يرامـشیب  تاقـشم  اهیراتفرگ و  دنک و  لمحت  ار  یناوارف  ياهیتحاران  تکلمم 
يو بضغ  مشخ و  تابجوم  زگره  يوریم  رامـش  هب  کچوک  فیعـض و  يدرف  وت  هدز و  هیکت  هطلـس  رادتقا و  جوا  رد  يو  هک  یلاح  رد 

مهارف ار  وا  دوـخ و  تکـاله  تاـبجوم  هلیـسو  نیا  هب  هک  یـشاب -  هتـشادن  يو  اـب  داـنع  تجاـجل و  اـب  مأوـت  يراـتفر  هدرواـین و  مهارف  ار 
وت زا  ار  يو  هک  هزادنا  نادب  دشاب ، دونـشوخ  وت  زا  يوشن و  جراخ  فاطعنا  عضاوت و  دودـح  زا  هک  دـشاب  نانچ  يو  اب  تراتفر  ياهتخاس .
ةوق لوح و ال  و ال  ییامنن . مادقا  رما  نیا  هب  دنوادخ  زا  دادمتسا  اب  زج  و  دزاسن . دراو  هحفص 93 ]  ] ياهمدص وت  نییآ  نید و  هب  دراد و  زاب 

. هللااب الا 

ملعم قح 

ملع و يریگارف  رد  يرامش و  مرتحم  رقوم و  سب  ار  وا  رـضحم  یـشوکب و  يو  میرکت  میظعت و  رد  هک  تسا  نیا  وت  راگزومآ  ملعم و  قح 
سلجم و هب  مارتحا  بدا و  لامک  رد  لماک و  هدازآ و  ییوخ  هداشگ و  ییور  اب  يراد و  ارف  شوگ  یکین  هب  وا  تانایب  تاـملک و  هب  شناد 

وت دـنیامن  شـسرپ  يو  زا  ياهلأسم  رد  هک  هاگنآ  يرواین و  رتدـنلب  رترب و  وا  يادـص  رب  ار  شیوخ  يادـص  زگره  يروآ و  يور  وا  لفحم 
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بدا طرش  يراذگ و  زاب  وا  دوخ  اب  ار  باوج  یهدن و  ناشن  نتفگ  خساپ  يهتسیاش  ار  نتـشیوخ  ییامنن و  تیـصخش  شناد و  راهظا  دوخ 
اب وا  سلجم  رد  تقو  چـیه  زین  و  درادـن . دوجو  سلجم  نآ  رد  ياهدـنناد  وا  زا  نوریب  ياهدـنیوگ و  وا  زج  هک  دـیامن  نانچ  ات  يراد  هاـگن 

نیا هک  اریز  ییاشگن ؛ تبیغ  هب  بل  سک  چـیه  زا  وا  روضح  رد  زگره  یناسرن و  رازآ  رادرک  نیا  زا  ار  وا  رطاخ  ییوگن و  نخـس  نارگید 
ددرگ نامگدب  وت  رب  دجنرب و  وت  زا  شرطاخ  هک  دوشیم  ثعاب  رما  نیا  تسا . ندش  نوریب  بدا  قیرط  زا  یهاوخدوخ و  يهناشن  زین  راتفر 

ییوگدب تبیغ و  هب  وت  ملعم  زا  هک  يرگنب  ار  یـسک  نوچ  هک  تسا  وت  رب  زین  و  دور . ورف  هشیدـنا  رد  دزادرپب و  نتـشیوخ  هب  وت  راتفر  زا  و 
بیاعم هک  تسیابیم  زین  و  يزادرپب . يو  نیـسحت  دیجمت و  هب  ربارب  رد  ییوگ و  خساپ  ار  وا  تسردان  نخـس  ینک و  عافد  يو  زا  هتخادرپ 

دناهتخادرپ يو  توادـع  ینمـشد و  هـب  هـک  ناـنآ  اـب  ینادرگب و  راکـشآ  ار  وا  يهدـیمح  تافـص  يراد و  هدیـشوپ  ار  شیوـخ  راـگزومآ 
نیا رب  ملعم  تیاعر  ملع و  بسک  رد  هک  نیمه  یهدـن . ناشن  توادـع  ینمـشد و  يو  ناشیدـنا  کین  ناتـسود و  اب  و  ییاـمنن ، تسلاـجم 

رد و  تسا ، هدوب  یلاعتیراب  ترـضح  راک  نیا  رد  وت  تین  دصق و  هک  دندرگ  هاوگ  دـهاش و  وت  رب  دـنوادخ  ناگتـشرف  يدومن  راتفر  لاونم 
جنر قوـلخم  يهدارا  ناـمدرم و  گـنهآ  هب  گـنهرف  بدا و  شناد و  ملع و  رد  ياهـتخادرپ و  مـلع  بـسک  هـب  وا  يدونـشوخ  ادـخ و  هار 

. ياهدربن

کلام قح 

زج و  ینک ، تعاطا  دنک  نامرف  هچ  ره  رد  هحفـص 94 ]  ] ار وا  هک  تسنآ  دراد ، يربهر  ای  تموکح  تیکلام و  وت  رب  هک  سک  نآ  قح  اما 
ار لجوزع  يادخ  تیصعم  هک  يراک  هک  اریز  ینکن ؛ ینامرفان  نایـصع و  يو  اب  زگره  دزیگنارب  ار  ادخ  مشخ  وا  زا  تعاطا  هک  یعقوم  رد 

يدرک ادا  ار  يادـخ  قح  نوچ  و  دزـسن ، یقولخم  چـیه  يارب  یتعاط  چـیه  دزاسیم ، مهارف  ار  وا  بضغ  مشخ و  تاـبجوم  هتـشاد و  رب  رد 
. هللااب الا  ةوق  و ال  ییآرب . کلام  قح  يادا  ماقم  رد  هاگنآ 

تیعر قح 

شیوخ یناوتان  فعض و  يهطساو  هب  ینادب  هک  تسا  نآ  تسا  لوغشم  راک  هب  وت  دزن  وت  رادتقا  تنطلس و  يهطـساو  هب  هک  تیعر  قح  اما 
نوچ ار  نانآ  ینک و  تلادـع  هب  راک  ناشیا  ناـیم  رد  هک  هدـیدرگ  بجاو  وت  رب  سپ  تسا . هدـمآرد  وت  یتیعر  هب  وت  ییاـناوت  تردـق و  و 

هب باتـش  هلجع و  اب  هدمآرد و  شیاشخب  وفع و  رد  زا  نانادان  ینادان  تلاهج و  رب  و  يریگ ، ورف  تفوطع  رهم و  يهیاس  رد  نابرهم  يردـپ 
، يروآ ياج  هب  ساپس  رکش و  هدومرف  تیانع  ناشیارب  هک  وت  يرترب  يزارفارس و  نیا  رب  ار  لجوزع  يادخ  يزادرپن و  ناشرفیک  تبوقع و 

. دنوادخ هب  زج  ییورین  هوق و  تسین  و  دیامرف ، اطع  وا  هب  يرتشیب  تمعن  دنک  ادخ  تمعن  رکش  هک  ره  و 

درگاش قح 

، ینادب تسرد  هک  تسنآ  دنتسه ، لوغشم  وت  زا  يریگارف  نتخومآ و  هب  وت  رضحم  رد  وت  ییانیب  شناد و  ینوزف  ببـس  هب  هک  نانآ  قح  اما 
میق تسرپرـس و  ناشیا  رب  ار  وت  هدرپس  وت  هب  هک  یتمکح  يهنازخ  هدومرف و  تیانع  وت  رب  هک  یـشناد  ملع و  يهطـساو  هب  لـجوزع  يادـخ 

یکین هب  نامدرم  شرورپ  شزومآ و  رد  هچنانچ  سپ  تسا . هدوشگ  وت  يور  رب  ار  شناد  باوبا  تمکح ، يهنیجنگ  زا  و  تسا ، هدـینادرگ 
وت يور  رب  شناد  باوبا  و  دـیازفیب ، دوخ  تلیـضف  زا  ار  وت  يادـخ  يدرگن  روجنر  گـنتلد و  ناـشیا  تـالاؤس  تادراو و  دورو  زا  يور و 
وت تمدخ  هب  شناد  ملع و  بسک  تهج  هک  هاگنآ  ای  و  یناسرن ، هرهب  يراد و  ابا  نتـشیوخ  شناد  نتخومآ  زا  ار  نامدرم  رگا  و  دـیاشگب ،

دریگرب و وت  زا  ملع  ساـبل  لـجوزع  يادـخ  هک  تسا  تقو  نآ  يروآرد ، لـالم  تشهد و  هب  دوخ  تلـصخ  يوخ و  زا  ار  ناـنآ  دـنیآرد ،
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هحفص 95] . ] دنکفارب ناسک  ياهلد  زا  ار  وت  تلزنم  ماقم و  دنک و  رود  وت  زا  شناد  غورف 

نز قح 

ینادب و  هدومرف ، ررقم  وت  تبحاصم  تسناؤم و  شمارآ و  شیاسآ و  رهب  زا  ار  وا  یلاعت  يادخ  ینادـب  هک  تسنآ  وت  رـسمه  نز و  قح  اما 
تمیالم قفر و  میرکت و  رد  زا  وا  اـب  يرادـب و  یمارگ  ار  يو  سپ  هتـشاد . ینازرا  وت  رب  لـجوزع  يادـخ  هک  تسا  یگرزب  تمعن  نیا  هک 

وت ریسا  يو  نوچ  اما  تسا . رتبجاو  يو  رب  راک  نیا  تیاعر  نوزفا و  يو  رب  وت  قح  هچ  رگا  ییامن  راتفر  تفطالم  یمرن و  هب  وا  اب  یـشاب و 
ییامن و مادـقا  یکین  هب  وا  كاـشوپ  كاروخ و  رد  و  ینک ، راـتفر  تفأر  تمحر و  هب  يو  رب  هک  تسا  مزـال  وت  رب  تسا ، وت  راـیتخا  رد  و 

. تسین دنوادخ  هب  زج  ياهوق  ورین و  و  يروآ . شیاشخب  يو  رب  دور  ینادان  هب  يراک  رد  رگا 

مالغ كولمم و  قح 

زا وت  دـننام  مه  وا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا . وت  راگدرورپ  يهدـیرفآ  يو  ینادـب  هک  تسنآ  تسا  وت  مـالغ  كولمم و  هک  سک  نآ  قح  اـما 
وا هک  اریز  یتسین  کلام  يو  رب  تقیقح  رد  وت  سپ  تسا . وت  نوخ  تشوگ و  زا  رداـم و  ردـپ و  دـنزرف  و  هدـمآ ، دوجو  هب  مدآ  نادـنزرف 

رادیدپ تشیعم  يزور و  يو  رهب  زا  هدـشن و  هدـیرفآ  وت  تسد  هب  يو  حراوج  ءاضعا و  زا  کی  چـیه  تسا و  دـنوادخ  قولخم  عونـصم و 
وت نامرف  تعاطا و  هب  ار  وا  سپ  نآ  زا  درک و  تیافک  وا  راک  رد  ار  وت  داد و  يزور  دیرفایب و  ار  وا  یلاعت  يادخ  تقیقح  رد  دـیاهدرکن و 
رد يراذـگ  ياپ  هب  يو  اب  هک  يراتفر  شوخ  یکین و  هنوگره  هب  اـت  داـهن  تعیدو  هب  وت  دزن  ار  وا  دـینادرگ و  نیما  يو  رب  ار  وت  دروآرد و 

دنـسپان وت  رظن  رد  يو  تمدخ  رگا  دومرف و  یکین  وت  اب  يادخ  هکنانچ  شاب  یکین  هب  يو  اب  وت  سپ  دنامب . ظوفحم  يادخ  لدع  هاگـشیپ 
جـنر و شوختـسد  ار  يادـخ  ناگدـنب  سفن ، ياوه  اـب  و  نک ، لیدـبت  رگید  یکولمم  اـب  ار  وا  دـیوجن  قفاوت  وت  جازم  هیحور و  اـب  دـیآ و 

. تسا لالجلا  وذ  دزیا  لاعتم  سدقم  تاذ  نآ  زا  اهییاناوت  اهورین و  يهمه  هک  هدم  رارق  هجنکش 

ردام قح 

اجنآ رد  ار  يدحا  يدحا ، هک  ییاج  دوخ و  مکـش  رد  ار  وت  لاس  کی  بیرق  يو  هک  ینادب  ینادـب . ار  وا  تیعقوم  هک  تسا  نیا  ردام  قح 
، وم اپ ، تسد ، مشچ ، شوگ ، اب  داد و  اذـغ  ار  وت  دوخ  بلق  لوصحم  زا  تفریذـپ . ار  وت  نیگنـس  راب  لمحت  داد و  ياج  دـهدیمن  نکـسم 
، ناوارف هودنا  مغ و  و  اهیتخس ، اب  مأوت  دیما ، يدنسرخ و  هحفص 96 ]  ] يداش و اب  و  درک ، يرادهگن  وت  زا  دوخ  ياضعا  عیمج  و  تسوپ ،

لماش يدنوادخ  دادما  هچنانچ  هک  دوب  اسرف  تقاط  تخس و  نانچ  وا  يارب  لمع  نیا  دیـسر . ارف  لمح  عضو  تعاس  ات  درک ؛ تبقارم  وت  زا 
رد دـنوادخ  هک  ياهقالع  تبحم و  رثا  رب  نآ  لابند  هب  و  تشاذـگ ، نیمز  رب  ار  وت  دوب . هداد  فک  زا  ار  دوخ  ناـج  اـعطق  دـشیمن  شلاـح 

؛ دنامب نایرع  دوخ  دناشوپب و  سابل  وت  هب  دنامب ؛ هنـسرگ  دوخ  و  دنادرگ ، ریـس  ار  وت  دش  رـضاح  هک  تسب  لد  وت  هب  نانچ  داد  ياج  شلد 
. دزاس هریت  شیوخ  كانبات  يهرهچ  نازوس ، باتفآ  رد  دوخ  دهد و  تیاج  اهنابهیاس  ریز  رد  دزاسب ؛ یگنـشت  اب  دوخ  دنک و  باریـس  ار  وت 
فیطل و مرن و  ناتـسپ  وت ، کچوک  لزنم  هناخ و  شرهم ، رپ  مرگ و  شوغآ  وت ، ياج  شمکـش  يزور  هک  تسا  هفطاع  رپ  ردام  نامه  نیا 
رد دیاب  زین  وت  سپ  دوب . وت  ياهراک  يدصتم  رشابم و  راگزور  یمرگ  يدرس و  رد  و  وت ، نابساپ  شدوخ  و  وت ، يهدننک  باریس  شریش  رپ 

. دوب دهاوخن  رسیم  دنوادخ  قیفوت  يرای و  هب  زج  رکشت  ینادردق و  نیا  ینک و  ینادردق  يرازگساپس و  شربارب 

ردپ قح 

مالسلامهیلع نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا وت  يهدنروآ  دوجو  هب  تلع و  يو  هک  ینادب  و  ینادـب ؛ نآ  يهخاش  عرف و  ار  دوخ  و  ساسا ، لصا و  ار  يو  هک  تسا  نیا  ردـپ  قح 
، تسا باجعا  یتفگـش و  يهیام  هچنآ  ای  یتامولعم و  لضف و  دوخ  دوجو  رد  هچناـنچ  يدـمآیمن . دوجو  هب  مه  وت  دوبن ، وا  رگا  هچناـنچ 

دوخ ماقم  و  دوجو ، ساسا  لصا و  ربارب  رد  و  نک ، شیاتـس  ار  يادخ  سپ  تسا . وت  ردپ  نامه  شاهمـشچرس  هک  نادب  يدومن ، هدـهاشم 
. تسا ادخ  نآ  زا  ورین  يهمه  لاح  ره  هب  و  نکم . يراددوخ  ینادردق ، يرازگساپس و  عضاوت ، زا  تسا  ردپ  نامه  هک 

دنزرف قح 

راتفر هدیدنـسپ و  رادرک  یتخبدـب و  یتخبـشوخ و  رـش و  ریخ و  زا  لاـمعا ، يهمه  و  تسا ، وت  زا  هک  ینادـب  هک  تسنآ  وت  دـنزرف  قح  اـما 
تیلوت هک  ینادب  دیاب  و  دنراد ، بوسنم  وت  رب  شنیرفن  تمحر و  و  دـنناوخ ، وت  رب  دـنک  زورب  يو  زا  رادـیاپان  ناهج  نیا  رد  هک  هدـیهوکن 

ار وت  ادخ ، تعاطا  رب  شنتـشاد  هدامآ  لجوزع و  راگدرورپ  يوس  هب  وا  ییامنهار  تلالد و  و  یکین ، هب  شندرک  بدا  شراتفر و  لامعا و 
. دش یهاوخ  باقع  هنرگو  یسر ، باوث  رجا و  هب  ینک  ناسحا  وا  تیبرت  رد  رگا  دوب . یهاوخ  وت  يو  لوئسم  و  هحفص 97 ] ، ] تسا بجاو 
یـشاب و هدرک  دوخ  هب  ینک ، راتفر  يو  اب  هک  هنوگره  دنناوخ و  وت  رب  ار  يو  تسا و  وت  دوجو  لاهن  دنزرف ، هک  تسنآ  دوصقم  لاح  ره  هب 

یلصاح ار  رما  نیا  هک  راذگماو ، نارگید  هب  ار  وا  راک  رودقملا  یتح  و  نادب ، فلکم  وا  روما  يهیلک  رد  ار  نتشیوخ  ینیب . باوث  باقع و 
. هللااب الا  ةوق  و ال  یشاب . وت  ذخاؤم  لوئسم و  لاح  ره  هب  و  تسین .

ردارب قح 

وا هب  هک  تسا  وت  تزع  يربیم و  هاـنپ  وا  هب  هک  تسا  وت  تشپ  ینکیم و  راـک  نآ  اـب  هک  تسا  وـت  تسد  وا  هک  نادـب  تردارب ، قـح  اـما 
متـس ملظ و  يهلیـسو  ای  ادـخ و  ینامرفان  گرب  زاس و  ار  وا  ادابم  يزادرپ . یم  شروی  هلمح و  هب  نآ  اب  هک  تسا  وت  يورین  يراد و  دامتعا 

ار وا  زردنا  قح  وش و  لیاح  وا  نیطایـش  وا و  نایم  و  راک ؛ کمک  نمـشد ، ربارب  رد  شاب و  رای  شدوخ  يهرابرد  ار  وا  ینادب . ادخ  قلخ  هب 
دزن ادخ  هنرگ  نک و  ور  وا  هب  دیدرگ  اریذپ  وا  زا  یبوخ  هب  دمآرد و  ادخ  تعاطا  هب  هچنانچ  ادخ  يدونـشوخ  اضر و  يارب  و  روآياج ، هب 

. تسوا زا  رتیمارگ  ادخ  و  دشاب ، مدقم  وت 

هتخاس دازآ  ار  وت  هک  ییالوم  قح 

نآ تشحو  یگدنب و  تلذ  يراوخ و  زا  ار  وت  هدرک و  جرخ  وت  هار  رد  ار  شلام  ینادـب  هک  تسا  نیا  هتخاس  دازآ  ار  وت  هک  ییاقآ  قح  اما 
دیدپ تیارب  ار  تزع  میـسن  هدوشگ و  وت  زا  ار  یگدنب  ياههقلح  هتخاس و  تیاهر  تیکلم  دنب  زا  هدناسر و  نآ  شمارآ  يدازآ و  تزع  هب 

. تسا هدروآ 

ياهتخاس دازآ  ار  وا  هک  ياهدنب  قح 

وت شدوخ و  نایم  ياهطـساو  هلیـسو و  ار  وا  هتخاس و  شهاگهانپ  روای و  یماح ، ار  وت  دنوادخ  ینادـب  هک  تسنیا  وت  يهدرک  دازآ  قح  اما 
يدـنواشیوخ هک  یتروص  رد  دـشاب و  وت  يارب  وا  زا  ترخآ  رد  باوـث  رجا و  نیا  دـهد و  تاـجن  خزود  زا  ار  وـت  هک  تسا  ازـس  هدوـمن و 

نآ میب  ینکن  ار  وا  تاـعارم  هچناـنچ  و  يربـب . ار  وا  ثاریم  مه  اـیند  رد  يدرک ، ماـیق  وا  قـح  هب  يدرک و  وا  جرخ  ار  تلاـم  وـت  و  درادـن ،
هحفص 98] . ] هللااب الا  ةوق  و ال  دشابن ، اراوگ  وت  رب  شثاریم  هک  دوریم 
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هدرک ناسحا  وت  هب  هک  یسک  قح 

وا يهرابرد  ریخ  راتفگ  ینک و  دای  ار  شناسحا  يراد و  ساپـس  ار  وا  هک  تسا  نیا  هدرک  راتفر  یکین  ناسحا و  هب  وت  اب  هک  یـسک  قح  اـما 
. ياهدرک ینادردق  يو  زا  نایع  ناهن و  رد  هلیسو  نیا  هب  هک  اریز  يزادرپ ؛ شیاعد  هب  صالخا  اب  ناحبس  يادخ  دوخ و  نایم  ینک و  رشتنم 

. شوکب يو  ناسحا  ناربج  رد  دیدرگ  ترسیم  يراگزور  هب  هچنانچ  نیا  رب  هوالع 

نذؤم قح 

هک ياهضیرف  ماجنا  رب  و  دـیامنیم . توعد  تبولطم  دـصقم و  هب  دروآیم و  تراگدرورپ  دای  هب  ار  وت  ینادـب  هک  تسا  نیا  نذؤم  قح  اما 
وت اب  لزنم  کـی  رد  رگا  و  راد . ساپـس  يو  زا  هدومن  ناـسحا  وت  هب  هک  یـسک  دـننامه  سپ  دـنکیم ، يراـی  هدـینادرگ  بجاو  وت  رب  ادـخ 

و نک ، يراتفر  شوخ  ادخ  تمعن  اب  هدروآ و  ور  وت  هب  دنوادخ  بناج  زا  هک  تسا  یتمحر  کشیب  هک  نادب  شابم و  نیبدب  زگره  دیزیم 
. هللااب الا  ةوق  و ال  راد . ساپس  نآرب  ار  يادخ  لاح  ره  رد 

زامن ياوشیپ  ماما و  قح 

هاـگرد هب  هک  تسا  وت  يهدـنیامن  تسا و  دـنوادخ  وـت و  نیب  هطـساو  یجناـیم و  وا  ینادـب  هک  تسنیا  وـت  زاـمن  ياوـشیپ  ماـما و  قـح  اـما 
رد و  دهاوخیم ، تمحر  دنکیم و  اعد  تیارب  دیاشگیم و  نخس  هب  بل  ادخ  هاگـشیپ  رد  وت  ياج  هب  هک  تسوا  هدروآور ، تراگدرورپ 

هجوتم دشاب  يریـصقت  لامعا  نیا  رد  هچنانچ  هدرک ، تیافک  تیارب  ار  وا  زا  ندرک  شهاوخ  دنوادخ و  ربارب  رد  نداتـسیا  هک  مهم  رما  نیا 
ار شزاـمن  هداد و  رارق  وت  رپـس  ار  دوخ  وا  تسین . يرترب  وت  رب  ار  وا  یتـسین و  وا  کیرـش  وت  دوش  بکترم  یهاـنگ  رگا  و  وت ؛ هن  تسا ، وا 

. هللااب الا  ةوق  لوح و ال  و ال  ینادب . ار  شردق  رما  نیا  رب  هک  تسا  وت  رب  و  هدینادرگ ، وت  زامن  رپس 

نیشنمه بحاصم و  قح 

زا هدید  هرابکی  ینک و  راتفر  فاصنا  هب  يو  اب  وگتفگ  رد  ییوگب و  دماشوخ  وا  اب  يریذپب و  یبوخ  هب  ار  وا  هک  تسا  نیا  نیشنمه  قح  اما 
ياهتفاتش و وا  سلجم  هب  دوخ  رگا  هک  شاب  هتـشاد  هجوت  عوضوم  نیا  هب  يزادرپب . نخـس  هب  شعالطا  یهاگآ و  روظنم  هب  يریگن و  رب  وا 
وا هچنانچ  ینک و  كرت  ار  يو  يزیخرب و  سلجم  زا  هحفص 99 ]  ] یناوتیم یتساوخ  رگا  تسا ؛ وت  رایتخا  هب  ياهدیدرگ ، نیشنمه  يو  اب 

. هللااب الا  ةوق  و ال  وا . يهزاجا  اب  زج  زیخنرب  اج  زا  و  تسا ، وا  اب  رایتخا  هدمآ ، وت  دزن  هب 

هیاسمه قح 

هب لاـح  ره  رد  ییاـمن و  مارتحا  مارکا و  يو  زا  دراد  روضح  هک  هاـگنآ  و  دـشابن ، هناـخ  رد  هک  یتـقو  هب  تسا  وا  ظـفح  هیاـسمه  قح  اـما 
يو زا  یئوـس  راـتفر  هب  هچناـنچ  ییاـمن . يراددوـخ  يو  لاـمعا  هب  ندرب  یپ  رد  شواـک  ییوـج و  بـیع  زا  يزادرپ و  وا  يراـی  کـمک و 

ياهعلق نوچ  يدرک ، هدهاشم  يو  زا  يدنـسپان  رادرک  جنر ، دـصقیب و  رگا  زودـم . رب  مشچ  وا  سومان  هب  زگره  راد و  روتـسم  يدروخرب 
هب ددرگن . شنتفاکش  هب  رداق  ناهاوخدب  يهزین  زگره  ات  يامنب  تسارح  زاس و  شنوفدم  هنیس  رد  يزار  نوچمه  میخض  ياهدرپ  مکحم و 
زا رذـگرد و  وا  شزغل  زا  ربـم . دـسح  وا  رب  تمعن  رد  راذـگم و  او  شـشیوخ  هب  يراوشد  تقو  هب  ریگم ، شوگ  شنخـس  هب  یناـهنپ  روـط 

. ياشگم شمانـشد  هب  نابز  زگره  نک و  راتفر  يو  اب  تملاـسم  هب  ياـمنب و  يراـبدرب  درک  یناداـن  وت  رب  رگا  نک و  رظن  فرـص  شهاـنگ 
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يو اـب  ریخ  یکین و  هب  و  نک ، يریگوـلج  تخادرپ  ریوزت  هـلیح و  هـب  يو  اـب  تـفر و  اـطخ  هار  يو  زردـنا  تحیـصن و  رد  یـسک  هچناـنچ 
. هللااب الا  ةوق  لوح و ال  و ال  نک . ترشاعم 

تسود قح 

بناج يو  اب  راتفر  رد  لـقاال  یناوتن  رگا  يزادرپ و  ودـب  ناـسحا  لـضف و  اـب  رودـقملا  یتح  هک  تسا  نآ  وت  بحاـصم  تسود و  قح  اـما 
ات شاب  دصرتم  يراد . شهاگن  درادیم  هگن  هک  تنانچ  و  يرادب ، مرتحم  دنکیم  تمارتحا  هک  هزادنا  نادب  ار  وا  ینک . تیاعر  ار  فاصنا 
رب نکم . یهاتوک  وا  یتسود  رد  تسا  هتـسیاش  هک  اجنآ  ات  نک . ناربج  درک  یتسدشیپ  رگا  دریگن و  یـشیپ  وت  رب  یناسحا  مرک و  چـیه  رد 

ینامرفان و دـصق  زگره  ات  ینک  شیرای  یـشاب و  هاـنپ  تشپ و  رادـهگن و  هاوخریخ و  ار  يو  راـگدرورپ ، تعاـط  رد  هک  نادـب  مزـال  دوخ 
. هللااب الا  ةوق  و ال  باذع . هن  شاب و  تمحر  بجوم  وا  رب  هرخالاب ، دنکن و  ار  شراگدرورپ  زا  یچیپرس 

کیرش قح 

اب ینک و  راک  ربارب  وا  اب  تسا  رـضاح  هحفـص 100 ]  ] هچنانچ یـشوکب و  وا  راک  ماجنا  رد  دشاب  بیاغ  رگا  هک  تسا  نآ  کیرـش  قح  اما 
هب اریز  يزرون ؛ تنایخ  شیب  ای  مک  نآ  رد  يراد و  هگن  ار  شلام  و  يریگن ، میمـصت  يزادرپ  تروشم  هب  يو  اب  هکنآیب  دوخ  يأر  رظن و 

و ال تساهنآ . اب  دـنوادخ  تسد  دـنزرون  تنایخ  رگیدـکی  هب  هک  هاگنآ  ات  دـناهدرک  تکرـش  رگیدـکی  اب  هک  رفن  ود  هک : تسا  هدیـسر  ام 
. هللااب الا  ةوق  لوح و ال 

لام قح 

نآ دـنوادخ  نوچ  ینکن . فرـص  ار  نآ  اج ، هب  لالح و  هار  رد  زج  و  يریگن ، رب  ار  نآ  لالح  هار  زا  زج  هک  تسنیا  ییاراد  لام و  قح  اما 
اـسب هک  یـسک  هب  يراد ، زاین  نادـب  دوخ  هک  یتقو  هب  و  يربن . راک  هب  تسا  ادـخ  ياضر  يهلیـسو  هچنآ  ادـخ و  هار  هب  زج  هدومرف  اطع  ار 

راوازـس و  ددرگ ، نارگید  ثاریم  وت  ياج  هب  ات  ینکن  ادـخ  تعاـط  كرت  هک  تسا  ازـس  يزادرپن . دـنکن  مه  ینادردـق  وت  زا  تسا  نکمم 
عقوم نینچ  رد  دربب . وا  ار  تمینغ  دناسر و  فرـصم  هب  ادخ  تعاط  رد  و  دراد ، روظنم  وت  زا  رتهب  دیاش  ات  ینک  کمک  ثراو  هب  هک  تسین 

. هللااب الا  ةوق  و ال  دنامب . وت  شود  رب  تبوقع  ینامیشپ و  سوسفا و  هانگ و  راب  هک  تسا 

راکبلط قح 

زاس و هار  هب  ور  ار  شراک  شوکب و  نآ  تخادرپ  رد  تسا  رـسیم  تیارب  هچنانچ  دـنکیم : هبلاطم  وت  زا  ار  دوخ  لام  هک  راکناتـسب  قح  اما 
یعون دزادرپن  ار  شماو  هک  يرگناوت  : » دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  اریز  زاسم ؛ شراداو  ندیود  دمآ و  تفر و  هب  نک و  شزاینیب  ینغ و 

هک نیا  اب  هاوخب و  تلهم  یمارآ  هب  وا  زا  زاس و  دونـشوخ  ار  وا  ینابز  شوخ  اب  یـشابن ، رداق  نآ  تخادرپ  رد  هچنانچ  و  تسا ». هدرک  متس 
. هللااب الا  ةوق  تسا و ال  دنسپان  یلمع  دیآ و  یتسپ  زا  نیا  هک  نکم  يراتفر  دب  وا  اب  ياهتفرگ  رایتخا  رد  ار  شلام 

رشاعم قح 

هک ینمشد  نوچ  يزیهرپب . وا  ندز  لوگ  غورد و  یتسردان و  گنرین و  هعدخ و  زا  یهدن و  بیرف  ار  يو  هک  تسنیا  وت  اب  رـشاعم  قح  اما 
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وا يارب  یناوتیم  هک  اجنآ  ات  داد  رارق  دامتعا  دروم  ار  وت  هچناـنچ  نکم . ینکـشراک  وا  يارب  تسین  دـنبیاپ  زیچ  چـیه  هب  دوخ  فرط  يارب 
هحفص 101] . ] تسا ابر  یعون  دوخ  هدومن ، دامتعا  وت  هب  هک  نآ  ندرک  نوبغم  هک  نادب  شوکب و 

دراد ییاعدا  وت  رب  هک  یسک  قح 

لطاب ار  شتوعد  نکم و  ضقن  ار  وا  لیلد  دـیوگیم  تسرد  هچنانچ  هتخادرپ : وت  اـب  ینمـشد  هب  دراد و  ییاـعدا  وت  رب  هک  یـسک  قح  اـما 
وا ياعدا  رگا  و  وت ، رب  تسا  ادـخ  قح  نیا  هک  اریز  شاب  وا  هاوگ  دوهـش  ياج  هب  دوخ  نک و  مکح  شیارب  وش و  فرط  تدوخ  اـب  زاـسم .

. هاکب شیدنت  تنوشخ و  زا  دنوادخ  يروآدای  اب  و  هدب ، دنگوس  شنید  هب  ناسرتب و  ار  وا  نک و  راتفر  يو  اب  ارادـم  قفر و  هب  تسا ، لطاب 
وا توادع  ریشمش  هلیسو  نیا  هب  يوش و  راتفرگ  وا  هانگ  هب  هکلب  دنادرگن ؛ رب  وت  زا  ار  نمـشد  زواجت  هک  زیهرپب  اوران  نخـس  ییوگرپ و  زا 

شوماخ ار  داسف  رش و  و  دماجنا ، تلیضف  ریخ و  هب  کین  نخس  دزیخ و  توادع  ینمشد و  اوران  دب و  نخس  زا  هک  اریز  ددرگ . رتزیت  وت  رب 
. هللااب الا  ةوق  لوح و ال  دزاس و ال 

يراد يوعد  وا  رب  هک  ینمشد  قح 

نخـس هب  يو  اـب  میـالم  مارآ و  نآ  تاـبثا  يارب  یـشاب  قحیذ  دوخ  ياـعدا  رد  رگا  هک  تسنیا  يراد  ییاـعدا  وا  رب  وت  هک  یفرط  قـح  اـما 
هب ار  دوخ  لیلد  نشور ، نایب  تلهم و  اب  فطل و  اـب  هک  شوکب  دزاـس . راداو  مشخ  یتشرد و  هب  ار  فرط  يدوز  هب  اـعدا  هک  اریز  يزادرپ ؛

یناوتن ار  نآ  ناربج  دورب و  تسد  زا  تلیلد  تروص  نیا  رد  هک  يزاسن  لاماپ  ار  دوخ  ياعدا  لاق  لیق و  زیتس و  يدـنت و  اـب  یناـمهفب و  وا 
. هللااب الا  ةوق  و ال  درک .

دنک تروشم  وت  اب  هک  یسک  قح 

رد یـشوکب . وا  تحیـصن  رد  يراد  نشور  حیرـص و  يرظن  دوخ  نایب  رد  هچنانچ  هک  تسنیا  هتخادرپ  تروشم  هب  وت  اب  هک  یـسک  قح  اـما 
رارق شمرن  رهم و  دروم  وت  فرط  زا  ات  شوکب  یتسبیم . راک  هب  ار  نآ  دوخ  يدوب  وا  ياج  هب  رگا  هک  شاـب  ناـنچ  يو  نتخومآ  راـتفگ و 

هچنانچ دناشکب و  بارطـضا  تشحو و  هب  ار  تفلا  سنا و  يدنت ، يریگتخـس و  دربب و  نیب  زا  ار  تشحو  یمارآ ، شمرن و  هک  اریز  دریگ ؛
تدوـخ تروـشم  يهتـسیاش  ار  يو  دوـب و  تداـمتعا  دروـم  شرظن  يأر و  هک  یتخانـشیم  ار  یـسک  اـما  یهدـب ، يرظن  وا  هـب  یتـسناوتن 

الا ةوق  راذگم و ال  مک  شتحیصن  زا  زروم و  لخب  يو  هب  تبـسن  نکم و  یهاتوک  وا  يهرابرد  نک . شداشرا  یفرعم و  يو  هب  یتسنادیم ،
هحفص 102] . ] هللااب

دنک تروشم  ار  وت  هک  یسک  قح 

؛ یـشابم نیبدب  يو  هب  تبـسن  يزاسن و  مهتم  دـهد  وت  هب  هک  یقفاومان  يأر  رد  ار  وا  هک  تسا  نیا  دـهد  یتروشم  وت  رب  هک  یـسک  قح  اما 
، يراتخم نآ  در  ای  لوبق  رد  داد  يأر  وت  رظن  فالخرب  هچنانچ  دراد . یـصوصخب  يهیرظن  سکره  تسا و  فلتخم  مدرم ، دـیاقع  هک  اریز 

هاوخلد هب  رگا  و  يراد ، ساپس  ار  يو  یتسیاب  هتشاد  راهظا  وت  هب  تبـسن  ار  دوخ  رظن  نوچ  تسین . اور  يو  هب  تبـسن  نظءوس  ینیبدب و  اما 
تروشم هب  وت  اب  يزور  رگا  هک  شاب  نانچ  و  نک ، رکـشت  ینادردـق و  دوخ  ردارب  زا  رآ و  ياج  هب  ساپـس  دـمح و  ار  يادـخ  داد  يأر  وت 

. هللااب الا  ةوق  و ال  یهد . شاداپ  ار  يو  ینک و  ناربج  ار  نآ  تخادرپ 
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دیوج تحیصن  وت  زا  هک  یسک  قح 

نخـس دراو  یهار  زا  یهد و  زردنا  دنپ و  يو  هب  لمحت  قاقحتـسا و  يهزادـنا  هب  هک  تسا  نیا  دـهاوخ  تحیـصن  وت  زا  هک  یـسک  قح  اما 
هب تسین . ناسکی  دارفا  يهمه  مهف  كرد و  يورین  هک  اریز  ییوگ ، نخـس  وا  اب  شلقع  يهزادنا  هب  و  دیآ ، شوخ  يو  شوگ  هب  هک  يوش 

. هللااب الا  ةوق  و ال  شاب . نابرهم  يو  اب  دوخ  شور  رد  يوپ و  تمحر  قیرط  رما  نیا  رد  لاح  ره 

حصان قح 

ارف شوگ  یهدب و  لد  وا  هب  يو  زردـنا  كرد  تهج  ینک و  عضاوت  وا  هب  تبـسن  هک  تسا  نیا  دـنک  تحیـصن  ار  وت  هک  سک  نآ  قح  اما 
ردق ار  وا  تحیصن  يریذپب و  يو  زا  يروآ و  اج  هب  ار  يادخ  ساپس  دمح و  دوب  تسرد  شنخس  رگا  ینک و  لمأت  نآ  رد  سپـس  يراد و 

هک ینادب  يزاسن و  مهتم  ار  وا  یـشاب و  نابرهم  وا  اب  هداد ، رارق  شـشخب  وفع و  دروم  ار  يو  دـشاب  تسردان  وا  يهتفگ  هچنانچ  و  ینادـب ؛
لباق شحیاصن  هدوب ، تمهت  قحتـسم  وت  رظن  رد  هچنانچ  اما  و  تسا . هدرکن  یهاتوک  وت  یهاوخریخ  رد  اما  هتفر ، اطخ  هب  يو  تسا  نکمم 

. هللااب الا  ةوق  و ال  نکم . انتعا  وا  نخس  چیه  هب  تروص  نیا  رد  دشابن ، دامتعا 

رتگرزب قح 

زا لبق  يو  هک  اریز  یـشوکب ؛ يو  مارتحا  لیلجت و  رد  لاس  ینوزف  يهطـساو  هب  هک  تسنیا  دـشاب  رتگرزب  وت  زا  لاس  هب  هک  سکنآ  قح  اما 
هجاوم يو  اـب  تموصخ  توادـع و  هب  زگره  و  تسا ، مدـقم  وـت  رب  تلیـضف  نیا  هحفـص 103 ]  ] رد هدیدرگ و  زارفارـس  مالـسا  نید  هب  وت 

ینک و لمحت  يدرک  هدـهاشم  لهج  ینادان و  يو  زا  یتقو  هب  رگا  ینکن . راتفر  يو  اب  یناداـن  هب  يریگن و  تقبـس  يورب  هار  رد  يدرگن و 
یناملسم قح  يهزادنا  هب  نس  قح  تیاعر  هک  اریز  ییامن ؛ شمارتحا  يراد و  یمارگ  ار  يو  لاس ، نس و  مالـسا و  تمرح  قح و  رطاخ  هب 

. هللااب الا  ةوق  و ال  تسا .

رتکچوک قح 

هدرپ تشذگ و  وفع و  وا  هب  تبـسن  یـشوکب و  شتیبرت  میلعت و  رد  یهد و  رارق  تبحم  رهم و  دروم  ار  يو  هک  تسا  نآ  لاسدرخ  قح  اما 
تابجوم زا  یکی  دوخ  رما  نیا  هک  اریز  يراد . روتـسم  ار  شاهناکدوک  ياهـشزغل  اهاطخ و  هدرک و  يرای  ار  يو  ییامن و  شمرن  یـشوپ و 

يو لـماکت  دـشر و  هب  رما  نیا  هک  اریز  ینک ؛ يراددوـخ  يزاـبجل  زیتـس و  زا  هدوـب و  ارادـم  قـفر و  هب  يو  اـب  لاـح  ره  هـب  تـسا و  هبوـت 
. تسا رتکیدزن 

لئاس قح 

وا رقف  عفر  يارب  يزاس و  فرطرب  ار  وا  زاین  یـشخبب و  يو  هب  دشاب  هدامآ  وت  يارب  هقدـص  رادـقم  هب  رگا  هک  تسا  نیا  ریقف  لئاس و  قح  و 
ناطیـش هک  اسب  هچ   ) يرادن نیقی  نادب  اما  هتـشاد  دـیدرت  کش و  شراتفگ  قدـص  هب  هچنانچ  و  ینک . کمک  يو  تساوخ  هب  ینک و  اعد 

وا دوش ،) لیاح  تراگدرورپ  هب  برقت  وت و  نایم  تدراد و  زاـب  هدروآ  يور  وت  هب  هچنآ  زا  اـت  تسا  هدرک  هسوسو  هداـهن و  یماد  وت  يارب 
هدوب و ییاج  هب  هتـسیاش و  راک  يدرک  اطع  يزیچ  يو  هب  هچنانچ  مه  زاب  فصو  نیا  اب  نک . باوج  یـشوخ  هب  راذگاو و  دوخ  لاح  هب  ار 

. تسا دنوادخ  اب  شرجا 
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دنهاوخب يزیچ  يو  زا  هک  یسک  قح 

يزیچ رگا  و  ددرگ . ینادردق  دوش و  هتفریذپ  وا  زا  رکـشت  اب  دیـشخب ، يزیچ  رگا  هک  تسنآ  دنوشیم  راتـساوخ  يو  زا  هک  یـسک  قح  اما 
هدرک غیرد  ار  دوخ  لام  درک ، غیرد  دوخ  ششخب  اطع و  رد  رگا  هک  نادب  شاب و  نیبشوخ  وا  هب  راد و  روذعم  یشوخ  هب  ار  يو  درکن  اطع 

دوخ هب  دومن  يراددوخ  شـشخب  ماعنا و  زا  هدوب و  اناوت  هچنانچ  و  دشاب . ملاظ  هک  دنچ  ره  تشاد ، دهاوخن  یتمالم  دوخ  لام  هب  تبـسن  و 
هحفص 104] . ] تسا رافک  مولظ  ناسنا  هک  اریز  هدرک ؛ متس 

ددرگ يداش  يهلیسو  هک  یسک  قح 

ياهزادنا هب  ییوگ و  ساپـس  دمح و  ار  يادخ  تسخن  هدوب  وت  يداش  وا  دوصقم  هچنانچ  هک  تسنیا  هدرک  داش  ار  وت  هک  سک  نآ  قح  اما 
اج هب  ار  يادخ  رکـش  دـمح و  مه  زاب  تسا ، هدوبن  رظنم  نیدـب  يو  رگا  یهد و  شاداپ  ار  وا  يراد و  ساپـس  رکـش و  زین  ار  يو  دزـس  هک 
وت هدیدرگ و  وت  يارب  ادخ  تمعن  بابـسا  زا  یکی  زین  يو  هک  ناونع  نیا  هب  ار  وا  و  هدش ، وت  يداش  يهیام  هک  تسوا  هک  ینادـب  يروآ و 

ار وا  ریخ  تسا ، تکرب  تمحر و  یعون  دوخ  یهلا ، معن  يهلیـسو  هک  تهج  نیدـب  يرادـب و  تسود  هتخاس  کـیدزن  تراـگدرورپ  هب  ار 
. هللااب الا  ةوق  و ال  دشاب . هتشادن  دصق  رما  نیا  رد  هک  دنچ  ره  یهاوخب - 

هدرک يدب  هک  یسک  قح 

رتهب هدز  تسد  نآ  باکترا  هب  ادـمع  رگا  هک  تسنیا  هتـشاد  یئوس  راتفر  وت  هب  تبـسن  دوخ  رادرک  ای  راتفگ  رد  اضق  زا  هک  یـسک  قح  اما 
؛ یـشاب هدرک  راتفر  قالخا  بدا و  اب  مدرم  هنوگ  نیا  اب  و  دوش ، نک  هشیر  ترودک  ات  يرذگرد  وا  زا  یهد و  رارق  وفع  دروم  ار  يو  تسا 

هدش متس  يو  هب  هک  سکنآ  و   ) رومالا مزع  نم  هلوق : یلا  لیبس  نم  مهیلع  ام  کئلوأف  هملظ  دعب  رصتنا  نمل  و  دیامرفیم : دنوادخ  هک  اریز 
اجنآ و  ( 43 هیآ 41 -  يروش ، يهروس  ( ) تسا تسرد  اجرب و  اپ  ياهراک  زا  نیا  دیامرفیم : هک  اجنآ  ات  درادن  یتیلوئـسم  دـیوج  ماقتنا  و 
نامه هب  دـیداد ، رفیک  هچنانچ   ) نیرباصلل ریخ  وهل  متربص  نئل  هب و  متبقوع  ام  لثمب  اوبقاـعف  متبقاـع  نا  و  دـیامرفیم : لـجوزع  يادـخ  هک 
تسا یتروص  رد  نیا  و  يهیآ 126 ) لحن  يهروس  . ) تسا رتهب  نارباص  يارب  دیرذگب  دینک و  ربص  رگا  دیدروخ و  مخز  هک  دشاب  هزادـنا 

، ماقتنا رد  دمعت  اب  هدم و  ضوع  يدب  هب  ار  وا  ياطخ  وت  دوبن ، دمع  يور  زا  يو  ءوس  راتفر  هچنانچ  دشاب و  هدش  يرما  بکترم  ادـمع  هک 
. هللااب الا  ةوق  و ال  نک . راتفر  يو  اب  تفطالم  یمرن و  اب  تسا  رودقم  هک  اجنآ  ات  و  نکم ، متس  وا  هب 

ناشیکمه قح 

زا یئوس  راتفر  هچنانچ  ینک . راتفر  شمرن  ینابرهم و  تین و  نسح  اب  همه  هب  تبسن  یلک  روط  هب  هک  تسنآ  نانیدمه  ناشیکمه و  قح  اما 
هک یناسحا  یکین و  زا  يزادرپب و  اهنآ  راک  حالـصا  هب  ینک و  بلج  ار  نانآ  تبحم  ینک و  راتفر  ارادـم  هب  نانآ  اب  يدرک  هدـهاشم  ناـنآ 
وت هب  یکین  هباثم  هب  هدومن  دوخ  هب  وا  هک  یناسحا  هحفص 105 ]  ] یکین و هک  اریز  يرآ  ياج  هب  ساپس  رکش و  هدومن  وت  دوخ و  هب  تبـسن 

سپ تسا . هدرکن  لـیمحت  وت  رب  ار  يزیچ  هدرک و  ظـفح  ار  شدوـخ  هدوـمن و  يراددوـخ  وـت  تمحازم  رازآ و  زا  هک  تهج  نادـب  تسا ؛
ردپ يهلزنم  هب  ار  رتگرزب  راد ، روظنم  یماقم  دوخ  هب  تبسن  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  زادرپب و  اهنآ  يرای  هب  نک و  اعد  اهنآ  يهمه  يهرابرد 

نک ییوجلد  يو  زا  تمحر  فطل و  اب  دمآ  وت  دزن  هک  نآ  و  راد ، بوسحم  دوخ  ردارب  دـننامه  ار  لاح  هنایم  دـنزرف و  ار  لاسدرخ  دوخ و 
. نک راتفر  يردارب  قوقح  هب  تردارب  اب  و 
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همذ لها  قح 

يارب ادخ  هک  يدهع  همذ و  نآ  و  يریذپب ، زین  وت  هتفریذپ  نانآ  زا  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  هک  تسنیا  اهنآ  يهرابرد  مکح  همذ : لها  قح  اما 
هب اهنآ  اب  هلماعم  رد  و  ینک ، هلاوح  دـناهتفریذپ  ار  نآ  راچان  هب  دوخ  دـنهاوخ و  هچنادـب  ار  اهنآ  یـشاب و  راداـفو  نآ  هب  هتـشاد  ررقم  اـهنآ 
هب تبـسن  متـس  ملظ و  زا  ص ،)  ) ادخ لوسر  ادخ و  دهع  هب  يافو  رطاخ  هب  دنمالـسا و  هانپ  رد  هکنیا  تاعارم  هب  و  ینک ، لمع  ادـخ  مکح 

ادـخ زا  سپ  دوب . مهاوخ  وا  نمـشد  وا و  لباقم  نم  دـنک ، متـس  يدـهاعم  هب  هک  ره  دومرف : هک  هدیـسر  ام  هب  اریز  ییامن . يراددوخ  اـهنآ 
هاجنپ هب  لاصخ  رد  هک  دـنچ  ره  و  هدومرف ، نایب  ع )  ) نیدـباعلانیز ماما  هک  یقوقح  فیاظو و  دوب  نیا  هللااب . الا  ةوق  لوح و ال  و ال  زیهرپب .

هچنآ تسا : هدـمآ  نینچ  نآ  نایاپ  رد  هدـیدرگن و  رکذ  قح  هاـجنپ  زا  شیب  قوقح  دادـعت  لوقعلا  فحت  رد  اـما  هدرک  هراـشا  قح  کـی  و 
تیاعر رد  هک  داب  وت  رب  دوب و  یناوتن  ادج  اهنآ  زا  لاح  چیه  رد  هدرک و  هطاحا  ار  وت  دوجو  رـسارس  هک  تسا  قح  هاجنپ  دش ، هراشا  اهنادب 

هب ساپـس  رکـش و  و  هللااب . الا  ةوق  لوح و ال  و ال  ییوج . تناعتـسا  يرای و  هؤانث  لج  يادـخ  زا  رما  نیا  رد  یـشوکب و  اـهنآ  نتـسب  راـک  و 
. تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  هاگرد 

رردلا رثن  باتک  زا  ترضح  نآ  يهنامیکح  نانخس  هظعوم و  تمکح و  رد  نیدباعلانیز  ماما  روثأم  تاملک 

نب یلع  دـسیونیم : رردـلا  رثـن  باـتک  رد  یبآ  نسح  نب  روصنم  دیعـسوبا  ریزو  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  همهملا  لوصف  همغلا و  فـشک  رد 
رد دوـب . ریزارـس  شنامـشچ  زا  کـشا  تسجیم و  يراـی  هک  دروـخرب  يریقف  درم  هب  هحفص 106 ]  ] مالـسلاامهیلع نیدباعلانیز  نیـسحلا 

دوبن راوازس  مه  زاب  دادیم ، تسد  زا  ار  همه  سپس  هدوب ، وا  رایتخا  دی  رد  ایند  مامت  رگا  : » دومرف تسیرگنیم ، يو  هب  بجعت  اب  هک  یلاح 
؟ دیدرگ میتی  ردام  ردـپ و  زا  ص )  ) مرکا یبن  هک  دوب  هنوگچ  دندیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  هک  هاگنآ  و  ددرگ »! نایرگ  نوزحم و  نینچ  نیا 
اب ینمـشد  زا  نم  دنزرف  يا  دومرف : دوخ  دنزرف  هب  دوشن . بجاو  يو  ندرگ  رب  یقح  ادخ  قولخم  زا  هک  تهج  نادب  دومرف : اهنآ  خساپ  رد 

يراتفرگ و راچد  تسا  هیاـمورف  يدرم  رگا  یـشابن و  ناـما  رد  يو  رکم  زا  تسا  راـبدرب  میلح و  يدرم  يو  هچناـنچ  اریز  زیهرپب ، ناـمدرم 
نیا هب  ملعلا ، هقطنی  ملحلا و  هتکـسی  ناک  دوب : هتفگ  هیواعم  يهرابرد  هک  دینـش  ار  ریبج  نب  عفان  نخـس  هک  هاـگنآ  و  يدرگ . يو  تبیـصم 

: مالـسلاهیلع لاقف  تسا ، وا  ملع  رثا  رد  موزل  ماـگنه  هب  شناـیب  هدرک و  توکـس  ياهدـع  ربارب  رد  هک  ددرگیم  ثعاـب  يو  ملح  هک  ینعم 
زا هاگره  هک  دوب  نانچ  هیواعم  راتفر  هکلب  هدوبن  تسرد  عفان  نخـس  دومرف : ترـضح  نآ  رطبلا . هقطنی  رـصحلا و  هتکـسی  ناک  لـب  بذـک 
نآ روظنم  دـیدرگیم ! توکـس  هب  روبجم  تفاـییمن و  يرگید  هار  توکـس  زج  هک  دوب  تهج  نادـب  درکیم  يراددوـخ  يرما  هب  مادـقا 

ار يو  ایند  رویز  رز و  هک  نیمه  اما  دیدرگیم ؛ توکس  هب  روبجم  تفرگیم  رارق  وا  هار  رـس  رد  یعناوم  هچ  نانچ  هک  تسا  نیا  ترـضح 
رد تسیک ؟ مدرم  نیرتشزرا  رپ  دندیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  یتقو  درکیمن . راذـگورف  یئوس  راـتفر  عون  ره  زا  تخاـسیم  ربخیب  رورغم و 
نب یلع  زا  يدرم  تفگ : هک  تسا  تیاور  مالـسلاامهیلع  دـمحم  نب  رفعج  زا  و  دـنادن ». دوخ  شزرا  يهیام  ار  ایند  هک  نآ  : » دومرف باوج 

شتآ اهنآ  لوا  دومرف : باوج  رد  ترضح  نآ  دیسرپ ، ع )  ) یلع نب  نیسح  شردپ  هب  تبسن  شیرق  توادع  هنیک و  دروم  رد  ع )  ) نیـسحلا
: دومرف تسا ؟ هنوگچ  امـش  لاح  تحبـصا ؟ فیک  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  يدرم  تسا . یتخبدـب  گنن و  اهنآ  ماجنارـس  تبقاـع و  و 

یهاون رماوا و  هب  تبسن  هک  نیا  زا  میراد  میب  هک  تسا  نینچ  ام  لاح  هب ». نینمآ  مالسالا  لها  عیمج  حبـصا  هللا و  لوسرب  نیفئاخ  انحبـصا  »
يو زا  هک  هاگنآ  و  دننادیم . ناما  رد  ار  دوخ  يو  ياکتا  هب  مالـسا  لها  يهمه  هک  یلاح  رد  مینک ، روصق  ص ) [ ) هحفص 107  ] هللا لوسر 
مان هب  هکنیا  زا  مراد  میب  دومرف : باوج  رد  دـیراد ؟ ابا  ناتـسود  هب  دوخ  ییاسانـش  زا  ترفاسم  ماگنه  هب  امـش  هک  تسا  هنوگچ  دندیـسرپ :

. دنهد رارق  ینابرهم  تفوطع و  دروم  ارم  مراد  قاقحتسا  هچنآ  زا  شیب  ص )  ) هللا لوسر 
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لوقعلا فحت  زا  لقن  ترضح  نآ  يهنامیکح  نانخس 

نینچ هدش  تیاور  هظعوم  تمکح و  رد  هیلع  هللا  تاولص  نیدباعلانیز  ماما  راصق  تاملک  زا  هچنآ  هک  تسا  هدمآ  [ 78  ] لوقعلا فحت  رد 
هب هک  دـنچ  ره  تسا ، یهلا  ياضق  هب  يدونـشوخ  اـضر و  نیقی ، يهجرد  نیرتـالاب  نیقیلا . تاـجرد  عفرا  ءاـضقلا  هورکمب  اـضرلا  تسا - :

هترـضحب لاق  و  دراگنا . زیچان  ار  اـیند  درامـش  دـنمجرا  ار  دوخ  هک  ره  ایندـلا . هیلع  تناـه  هسفن  هیلع  تمرک  نم  دـشابن - . یمدآ  هاوخلد 
: تفگ شروضح  رد  يدرم  کقلخ . رارـش  نع  یننغا  مهللا  لق  نکل  سانلاب و  سانلا  امنا  اذکه  سیل  لاقف  کقلخ  نع  یننغا  مهللا  لجر 

راب وگب  دـنراد . یگتـسب  رگیدـکی  هب  مدرم  يهمه  تسین ، نینچ  : » دومرف ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  راد ». زاینیب  دوخ  قلخ  زا  ارم  ایادـخ  راـب  »
تمسق هب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتینغ  سانلا . ینغا  نم  وهف  هللا  مسق  امب  عنق  نم  نادرگ - ». زاینیب  ارم  دوخ ، رورـش  قولخم  زا  ایادخ 

سپ دشابن . مک  تسا  مأوت  يراگزیهرپ  يوقت و  اب  هک  لمع  ره  شزرا  لبقتی . ام  لقی  فیک  يوقت و  عم  لمع  لقی  ال  دشاب - . یـضار  ادخ 
يوقت لمع  ره  یلوبق  طرـش  هک  تسا  ینعم  نادب  نیا  و  دشاب . مک  هتفرگ  رارق  دـنوادخ  لوبق  دروم  هک  یلمع  شزرا  تسا  نکمم  هنوگچ 

یف ریبکلا  هنم و  ریغـصلا  بذکلا ، اوقتا  دـشاب - . هتفریذـپ  ار  نآ  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  یتقو  هب  نآ  يهجرد  نیرتالاب  ور  نیا  زا  و  تسا ،
؛ دیزیهرپب یخوش  يدج و  ره  رد  گرزب  ای  کچوک  غورد ، نتفگ  زا  ریبکلا . یلع  أرتجا  ریغصلا  یف  بذک  اذا  لجرلا  ناف  لزه  دج و  لک 

كودع يرت  نا  کل  هللارصنب  یفک  ددرگ - . هحفص 108 ]  ] اورپیب گرزب  غورد  رب  صخش  هک  ددرگیم  ثعاب  کچوک  غورد  هک  اریز 
ادخ ینامرفان  تیـصعم و  باکترا  هب  تاهرابرد  هک  ینیب  ار  دوخ  نمـشد  هک  سب  نیمه  دـنوادخ  زا  تیرای  رد  کیف . هللا  یـصاعمب  لمعی 
نا ینب  ای  هینب  ضعبل  ع )  ) لاق و  دـشاب - . رادـهگن  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  ریخ  يهمه  هسفن . ناسنالا  ۀنایـص  هلک  ریخلا  تسا - . هتخادرپ 

دنزرف دومرف : دوخ  نارـسپ  زا  یکی  هب  ةریبک . ۀـفحت  هناف  ربلاب  کیلع  کب ، ینـصوی  مل  یب و  كاصواف  یل  کضری  مل  کل و  ینیـضر  هللا 
اب ناسحا  یکین و  رد  ار  وت  هدـنارن و  نامرف  نیا  نم  رب  يروآ و  تسد  هب  ارم  رطاخ  ياضر  هک  تسا  هدرک  ضرف  وت  رب  یلاـعت  يادـخ  نم ،
هل لاق  و  تسا - . یگرزب  يهیدـه  دوخ  نیا  هک  ینک  راتفر  یکین  هب  هک  تسوت  رب  هدومرفن ، مکح  نیا  وت  رد  نم  رب  هدومرف و  رما  نیدـلاو 

و اضرلا ، تاجرد  یندا  نیقیلا  تاجرد  یلعا  عرولا و  تاجرد  یندأ  دهزلا  تاجرد  یلعأف  ءازجا : ةرشع  دهزلا  لاقف  [ 79 [ ؟ دهزلا ام  لجر 
ترـضح نآ  تسیچ »؟ دهز  : » دیـسرپ يو  زا  يدرم  مکاتآ . امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسأت  یکل ال  هللا : باتک  نم  ۀیآ  یف  دهزلا  نا 
تاجرد نیرتنییاپ  عرو  تاجرد  نیرترب  و  عرو ، يهجرد  نیرتمک  دـهز  تاجرد  نیرتـالاب  تسا . ءزج  هد  ياراد  دـهز  : » دومرف خـساپ  رد 

هدـمآ ادـخ  باتک  زا  هیآ  نیا  رد  دـهز  ینعم  نیرتهب  هک  یتسار  هب  و  تسا ، اضر  يهجرد  نیرتمک  نیقی  تاـجرد  نیرتـالاب  و  تسا ، نیقی 
(: ع  ) لاق و  هیآ ي 23 - ) دیدح : يهروس  .« ) دیوشن داش  دیـسر  امـش  هب  هچنادب  دیروخن و  سوسفا  دیاهداد  تسد  زا  هچنادب  ات  : » هک تسا 

تلذم يراوخ و  هب  مدرم  زا  جئاوح  بلط  رـضاحلا . رقفلا  وه  راقولاب و  فافختـسا  ءایحلل و  ۀبهذم  ةایحلل و  ۀلذم  سانلا  یلا  جئاوحلا  بلط 
و تسا - . دوجوم  يزاین  یب  دوخ  دهاوخن  یتجاح  مدرم  زا  هک  نآ  تسا و  رـضاح  رقف  یعون  دوخ  دهاکب و  ار  راقو  دربب و  ار  ایح  دشک و 

مکدشا هللا  باذع  نم  مکاجنا  نا  ۀـبغر و  هللادـنع  امیف  مکمظعا  المع  هللادـنع  مکمظعا  نا  المع و  مکنـسحأ  هللا  یلا  مکبحا  نا  ع :)  ) لاق
ره مکاقتا هللا . هللا  یلع  مکمرکا  نا  هلایع و  یلع  مکاعسا  هللادنع  مکاضرا  نا  اقلخ و  مکعسوا  هللا  نم  هحفص 109 ]  ] مکبرقا نا  ۀیشخ هللا و 

و تسا ؛ رتبغار  تسادخ  دزن  هچنادب  هک  تسا  یسک  ادخ  دزن  امـش  نیرتراوگرزب  هک  یتسار  هب  و  رتبوبحم ؛ ادخ  دزن  رتوکین ، شلمع  سک 
هب رتعیـسو ، شقلخ  هک  نآ  و  تسا ؛ رتشیب  دنوادخ  زا  يو  سرت  هک  تسا  یـسک  تسا ، رتکیدزن  ادخ  باذع  زا  تاجن  هب  همه  زا  هک  نآ 

رتشیب دوخ  لایع  لها و  یگدنز  دوبهب  تهج  رد  يو  شالت  یعـس و  هک  تسا  یـسک  دنوادخ  دزن  امـش  نیرتهدیدنـسپ  و  رتکیدزن ؛ ادـخ 
مهبحاصت و الف  ۀسمخ  رظنا  ینب  ای  هینب : ضعبل  ع »  » لاق و  تسا - . امـش  نیرت  راگزیهرپ  ادخ  دزن  امـش  نیرتیمارگ  هک  یتسار  هب  و  تسا .

دعبی دـیعبلا و  کل  برقی  بارـسلا  ۀـلزنمب  هناف  باذـکلا  ۀـبحاصم  كایا و  لاق : مه ؟ نم  هبأ  ای  لاقف  قیرط ، یف  مهقفارت  مهثداحت و ال  ـال 
ام جوحا  هلام  یف  کلذخی  هناف  لیخبلا  ۀـبحاصم  كایا و  و  کلذ ، نم  لقا  وا  ۀـلکأب  کعئاب  هناف  قسافلا  ۀـبحاصم  كایا و  بیرقلا و  کل 

. هللا باتک  یف  انوعلم  هتدجو  یناف  همحرل  عطاقلا  ۀبحاصم  كایا و  كرضیف و  کعفنی  نا  دیری  هناف  قمحالا  ۀبحاصم  كایا و  هیلا و  نوکت 
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اب یتسود  تقافر و  زا  رضح  رفـس و  رد  ینکن و  تبحاصم  ینیـشنمه و  سک  جنپ  اب  هک  رگنب  مناج  رـسپ  : » تفگ دوخ  نادنزرف  زا  یکی  هب 
؛ تسا بارس  نوچ  هک  يوش  نیشنمه  وگغورد  اب  ادابم  : » دومرف دنتـسه »؟ یناسک  هچ  اهنآ  زیزع ، ردپ  : » تفگ يو  یـشاب ». رذح  رب  ناشیا 

مه ادابم  دشورفب . رتمک  ای  همقل و  کی  هب  ار  وت  هک  يوش  نیـشنمه  راکدب  قساف و  اب  ادابم  دـیامن . رود  وت  هب  ار  کیدزن  کیدزن و  ار  رود 
، دناسر تدوس  دهاوخیم  هک  يزیرب  یتسود  حرط  نادان  هیامورف و  اب  ادابم  دراذگاو . ار  وت  جایتحا ، تیاهن  رد  وا  هک  يوش  لیخب  تبحص 

نید لامک  ۀـفرعملا و  نا  ع :)  ) لاق و  متفاـی - . نوعلم  میرک  نآرق  رد  ار  وا  نم  هک  نکم  تبحاـصم  محر  عطاـق  اـب  زگره  دـنزیم . تناـیز 
هک تسا  لماک  شنید  تفرعم و  یتقو  ناملـسم  صخـش  هقلخ . نسح  هربص و  هملح و  هئارم و  ۀـلق  هینعی و  ـال  اـمیف  مـالکلا  هکرت  ملـسملا 
[: 80 ( ] ع  ) لاق و  دشاب - . وخـشوخ  ابیکـش و  رابدرب و  دزادرپب و  لدج  ثحب و  هب  رتمک  و  دیوگ ، كرت  تسین  دـیفم  شیارب  هک  ار  ینخس 

کل رذحلا  اراعـش و  کل  فوخلا  ناک  ام  و  کمه ، نم  ۀبـساحملا  تناک  ام  کسفن و  نم  ظعاو  کل  ناک  ام  ریخب  لازت  کنا ال  مدآ  نبا 
ریخ و هتـسویپ  مدآ ، دـنزرف  يا  اباوج . هل  دـعاف  زع  لـج و  هللا  يدـی  نیب  فوقوم  ثوعبم و  تیم و  کـنا  مدآ  هحفـص 110 ]  ] نبا ای  اراثد ،

يزاس دوخ  راعش  ار  ادخ  زا  سرت  هدرک و  یگدیـسر  دوخ  باسح  هب  یهد و  دنپ  ار  دوخ  هک  طرـش  نیا  هب  اما  تسا  هارمه  وت  اب  یتخبکین 
يوش و هتخیگنارب  يزور  و  تفر ، یهاوخ  ارس  نآ  هب  ارس  نیا  زا  وت  مدآ ، دنزرف  يا  يراد . هتسارآ  ار  دوخ  رذح  يراگزیهرپ و  سابل  هب  و 

یبرعل یـشرقل و ال  بسح  ال  ع :)  ) لاق و  يزاس - . هدامآ  یباوج  وا  تالاوئـس  يارب  ات  شوکب  سپ  يوش ، هتـشاد  زاب  لجوزع  يادخ  ربارب 
و عضاوت ، هب  زج  تسین  بسن  بسح و  یبرع  یـشیرق و  يارب  هقفتلاب . الا  ةدابع  و ال  ۀـینب ، الا  لمع  و ال  يوقتب ، ـالا  مرک  ـال  و  عضاوتب ، ـالا 
(: ع  ) لاـق و  تسین - . ینید  لـئاسم  نتـسناد  هب  زج  زین  تداـبع  تین و  هب  زج  تسین  يرادرک  يوـقت و  هب  زج  تسین  تمارک  يراوـگرزب و 
وا ياعد  هک  تسا  یـسک  نمؤم  هبیـصی . نا  دیری  ءالب  هنع  عفدی  نا  اما  هل و  لجعی  نا  اما  و  هل ، رخدـی  نا  اما  ثالث : یلع  هئاعد  نم  نمؤملا 
وا زا  دـنک  موجه  يو  رب  تشاد  ناکما  هک  ار  ییالب  ای  دوش  هدروآرب  ایند  رد  اـی  ددرگ  هریخذ  شیارب  اـی  تسین ، جراـخ  رثا  هس  زا  یکی  زا 

یسمی رقن ، دجـس  اذا  ضبر و  عکر  اذا  ضرتعا و  ةولـصلا  یلا  ماق  اذا  یتأی  رمأی و ال  یهتنی و  یهنی و ال  قفانملا  نا  ع :)  ) لاق و  دنادرگب - .
الا ۀـنامالاب  ثدـحی  ـال  ملـسیل ، تصنی  ملعیل و  سلجی  هملحب  هملع  طـلخ  نمؤـملا  و  رهـسی ، مل  موـنلا و  همه  و  مصی ، مل  ءاـشعلا و  همه  و 

نوملعی و ال هللارفغتسی ال  نولوقی و  امم  فاخ  یکز  نا  ءایح ، هکرتی  ءایر و ال  قحلا  نم  ائیش  لمعی  ءادعبلل و ال  ةداهشلا  متکی  ءاقدص و ال 
راک هب  دوخ  دـنک و  رما  دتـسیان ، زاب  هانگ  نایـصع و  زا  دوخ  دـنک و  یهن  ار  نارگید  قفانم  صخـش  هک  یتسار  هب  هلهج . نم  لـهج  هرـضی 

هب راقنم  هک  تسا  یغرم  دننامه  دنک  هدجس  هک  هاگنآ  دنز و  وناز  دور  عوکر  هب  نوچ  و  دنک ، وس  ره  هب  ور  دتسیا  زامن  هب  نوچ  و  ددنبن ،
رکف رد  دنک و  حبـص  هدیـشک  يرادیب  هکنآ  یب  درادـن . يرگید  مه  رکف و  ماش  ندروخ  زج  دـنک و  ماش  دریگب  هزور  هکنآیب  دـنز . نیمز 

. دنام ملاس  ات  دنیزگ  یشومخ  دیازفیب و  دوخ  عالطا  ملع و  رب  ات  دنیـشنب  تسا . يرابدرب  ملح و  اب  هتخیمآ  شرادرک  نمؤم  تسا . ندیباوخ 
يو زا  شرگا  دنکن . كرت  شمرش  زا  دنکن و  ییامندوخ  هب  ار  قح  راک  دزاسن . ناهن  ار  هناگیب  تداهش  و  دیوگن ، مه  ناتسود  هب  ار  تناما 

ار وا  هک  ره  ینادان  لهج و  و  دـهاوخ ، شزرمآ  دـننادن  هچنآ  زا  دـنک و  میب  هحفـص 111 ]  ] دنیوگ هچنآ  زا  دنناد  شکاپ  دـننک و  شیاتس 
کلاقأ و  هرکذاف ، كرکذ  دق  هللا  نا  بونذلا  نم  روهطلا  كوئنهی  هل  لاقف  ءيرب  دـق  الیلع  مالـسلاهیلع  يأر  و  دـناسرن - . شنایز  دسانـشن 

وا درک ، دای  ار  وت  ادخ  هک  یتسار  هب  دیدرگ ، كاپ  تناهانگ  هک  وت  رب  داب  اراوگ  دومرف : هتفای ، دوبهب  هک  دیدب  ار  يرامیب  صخش  هرکشاف .
: نهلثم یلع  متردق  ام  نهومتیفن و  نهیف ال  متلحر  ول  سمخ  ع )  ) لاق و  روآ - . ياج  هب  ار  وا  ساپس  رکـش و  تشذگ ، وت  زا  و  نک . دای  ار 

نم سأرلا  ۀـلزنمب  نامیالا  نم  ربصلا  و  ملعتی ، نا  ملعی  الامع  لئـس  ذا  لهاجلا  ییحتـسی  و ال  هبر ، الا  وجری  ـال  و  هبنذ ، ـالا  دـبع  فاـخی  ـال 
تـسد هب  ار  اهنآ  دـننام  دـیزاس ، رغال  ار  بکرم  هدرک و  چوک  شلابند  هب  رگا  هک  تسا  هلمج  جـنپ  هل . ربص  ـال  نمل  ناـمیا  ـال  و  دـسجلا .

دیاین مرـش  منادیمن  دیوگب  هک  یتقو  هب  ار  نادان  دوخ . راگدرورپ  هب  زج  دشابن  راودیما  و  دوخ . هانگ  زا  رگم  دسرتن  ياهدنب  چیه  دـیرواین :
. - درادن نامیا  درادن  ربص  هک  نآ  ندب . هب  تبسن  تسا  رس  نوچ  نامیا  هب  تبـسن  ربص  دنادن . هک  دوش  یلاؤس  وا  زا  هک  هاگنآ  دریگ  دای  و 

ِدَبْعَأ ْنِم  ْنُکَت  َکـْیَلَع  ُتْضَرَْتفا  اَِـمب  ْلَـمْعا  َمَدآ  َْنبا  ساَّنلا ، ِدَـهْزَأ  ْنِم  ْنُکَت  َکـُْتیَتآ  اَِـمب  َضْرا  َمَدآ  َْنبا  اَـی  ُهَّللا  ُلوُقَی  مالـسلاهیلع : لاـق  و 

مالسلامهیلع نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


زا ات  شاب  یـضار  ماهداد  ار  وت  هچنادب  مدآ ، دنزرف  يا  دـیامرفیم : ادـخ  ساَّنلا . َِعرَْوأ  ْنِم  ْنُکَت  َْکیَلَع  ُْتمَّرَح  اَّمِم  ِْبنَتْجا  َمَدآ  َْنبا  ساَّنلا ،
ماهدرک مارح  وت  رب  هچنآ  زا  مدآ  دنزرف  یـشاب . رتدـباع  همه  زا  ات  نک  لمع  ماهدرک  ضرف  وت  رب  هچنآ  هب  مدآ  دـنزرف  یـشاب . رتدـهاز  همه 

جردتسم نم  مک  هیلع و  رتسلا  نسحب  رورغم  نم  مک  هیف و  لوقلا  نسحب  نوتفم  نم  مک  ع :)  ) لاق و  یشاب - . رتاسراپ  همه  زا  ات  نک  يرود 
تسا بوخ  دنتفگ  ار  يو  هک  اسک  اسب  ةرشعب . ۀنسحلا  ةدحاوب و  ۀئیسلا  نا  دیری  هتارشع  هتادحا  تبلغ  نمل  هاتأوس  ای  لاق  هیلا و  ناسحالاب 

: دومرف و  دش . ریگلفاغ  وا  هب  ناسحا  زا  هک  یـسک  رایـسب  هچ  دیدرگ و  رورغم  دوخ  هب  یـشوپ  هدرپ  زا  هک  سک  رایـسب  هچ  و  دش ، هتفیرف  و 
. تسا کین  لمع  هنـسح و  هد ، يهملک  زا  روظنم  يرادرک و  دـب  یکی  زا  دوصقم  دـیآ ، بلاغ  شیاههد  رب  شیاهیکی  هک  سکنآ  رب  ياو 

ةرخالا ءانبا  نم  اونوکف  نونب  اهنم  ةدحاو  لکل  و  ۀلبقم ، تلحرت  دق  هرخالا  نا  و  ةربدم ، تلحترا  دق  ایندـلا  نا  ع :)  ) لاق و  هحفص 112 - ] ]
اشارف و بارتلا  اطاسب و  هللا  ضرا  اوذختا  نیدـهازلا  نال  ةرخالا ، یف  نیبغارلا  ایندـلا  یف  نیدـهازلا  نم  ونوکف  ایندـلا ، ءانبا  نم  اونوکت  و ال 
و تاوهشلا ، نع  الس  تانسحلا و  یلا  عراس  ۀنجلا  یلا  قاتـشا  نم  هنا  اوملعا  اضیرقت ، ایندلا  نم  شاعملا  اوضرق  ابیط و  ءاملا  اداسوردملا و 

هللا نا  اههرکی و  مل  اهبئاصم و  هیلع  تناه  ایندـلا  یف  دـهز  نم  و  مراحملا ، نع  عجار  هبونذ و  نم  هللا  یلا  ۀـبوتلاب  رداب  راـنلا  نم  قفـشا  نم 
رانلا یف  رانلا  لها  يأر  نمک  و  نیمعنم ، نیدـلخم  ۀـنجلا  یف  ۀـنجلا  لها  يأر  نمک  مه  اهباوث و  ةرخـالاب و  ۀـقلعم  مهبولق  اداـبعل  لـجوزع 

ضومغم و مارحلا  نع  مهفرطف  هللا  فوخب  ۀلوغـشم  سانلا  نع  مهبولق  نا  کلاذ  ۀنومأم و  سانلا  نع  مهقئاوب  مهرورـش و  کئلوأف  نیبذعم 
هدرک و چوک  ایند  ۀمایقلا . موی  ةرسحلا  لوطل  اراصق  امایا  اوربصف  توقلا  وه  شاعملا و  یف  هللا  نم  ریـسیلا  اولبق  ۀفیفخ  سانلا  یلا  مهجئاوح 
زا دیـشابن . ایند  نادنزرف  زا  دیـشاب و  ترخآ  دنزرف  امـش  سپ  دنراد . ینادنزرف  مادک  ره  دیآیم و  هداتفا و  هار  هب  زین  ترخآ  هداد و  تشپ 

دـنزاس و رتسب  ار  كاخ  و  دـنناد ، یگدـنز  طاسب  ار  نیمز  نادـهاز  اریز  دـینک . ور  ترخآ  هب  دـیریگب و  هرانک  نآ  زا  دـیزرو و  دـهز  ایند 
زا دباتـش و  تانـسح  هب  تسا  تشهب  يهتفیـش  سک  ره  دـینادب  دـننز . یچیق  ایند  زا  ار  شاعم  اهنت  رطع و  ار  بآ  دـننک و  شلاـب  ار  خولک 

دهاز ایند  رد  هک  ره  دور . سپ  زاب  مراحم  زا  دباتشب و  ادخ  هاگرد  هب  دوخ  ناهانگ  زا  هبوت  يارب  دسرت  خزود  زا  هک  ره  دریگ . زاب  تاوهش 
هتخیوآ شباوث  ترخآ و  هب  اهنآ  ياهلد  هک  دنتسه  یناگدنب  لجوزع  يادخ  يارب  درادن . دب  ار  نآ  تسا و  لهـس  وا  رب  تبیـصم  ره  تسا 

يراوگان رورـش و  هک  دننانآ  دناهدید . بذعم  خزود  رد  ار  خزود  لها  و  نادیواج ؛ تشهب ، رد  ار  تشهب  لها  هک  دننام  یناسک  هب  نانآ  و 
. تسا كدنا  مدرم  هب  اهنآ  جئاوح  دناهتفرگ و  رب  مارح  زا  اههدید  تسین . مدرم  هجوتم  ادـخ  فوخ  زا  ناشلد  اریز  تسا  رود  مدرم  زا  ناش 
و دندرک - . ربص  ار  هاتوک  زور  دنچ  زیخاتـسر  زور  ینالوط  سوسفا  رطاخ  هب  تسا . توق  نامه  هک  دنتفریذپ ، دنوادخ  زا  ار  شاعم  كدنا 

کبحا هل  لاق  مث  ضغبم  یل  تنا  کیف و  بحا  نا  کبذوعا  ینا  مهللا  لاق : مث  هسأر  سکنف  ادیدش  ابح  هللا  یف  کبحال  ینا  لجر : هل  لاق 
سپس تخادنا و  ریز  هب  رـس  هحفـص 113 ]  ] ترـضح نآ  مراد . تسود  تخـس  ار  وت  ادخ  يارب  نم  تفگ : وا  هب  يدرم  هیف . ینبحت  يذـلا 
يارب مراد  تسود  ار  وت  مه  نم  دومرف : وا  هب  سپـس  یـشاب . نمـشد  ماوت  و  دنراد ، تسود  ارم  وت  يارب  هک  مرب  هانپ  وت  هب  ایادخ  راب  دومرف :

اـضایهال حبـصی  نوتفم  رورغم  بر  لاق : و  فحلملا ، لئاسلا  لیخبلا و  ضغبیل  هللا  نا  ع :)  ) لاـق و  يراد - . تسود  نآ  يهراـبرد  ارم  هچنآ 
رارـصا هک  ار  یلئاس  لیخب و  صخـش  ادـخ  منهج . ران  اهب  یلـصی  ۀطخـس  هللا  نم  هل  تقبـس  دـق  هلعل  يردـی  وه ال  برـشی و  لکأی و  اکح 

دیاش هک  دنادیمن  دشونیم و  دروخیم و  تسا . نادنخ  رگیزاب و  هک  هدروخ  لوگ  هدروخ و  بیرف  اسب  دومرف : و  دراد . نمـشد  دزرویم 
یلع عسوتلا  و  راتقالا ، ردق  یلع  قافنالا  نمؤملا  قالخا  نم  نا  ع :)  ) لاق و  دریگرد - . شخزود  شتآ  هک  دیآ  شرـس  رب  یمـشخ  ادـخ  زا 

تدـش و تالاح  زا  کی  ره  رد  هک  تسنیا  نمؤم  قالخا  ياههناشن  زا  مالـسلاب . مهایا  هؤادـتبا  هسفن و  نم  سانلا  فاـصنا  و  عسوتلا ، ردـق 
شجرخ قافنا و  رتشیب ، شدمآرد  هزادنا  ره  و  دنک ، شـشخب  قافنا و  دوخ  دمآرد  يهزادنا  هب  هک  ینعم  نیا  هب  دراد . هگن  هزادنا  تعـسو 

فک نمؤملل : تایجنم  ثالث  ع :)  ) لاق و  دریگ - . یشیپ  نانآ  رب  مالـس  ماگنه  هب  و  دنک ، راتفر  فاصنا  قح و  هب  مدرم  هب  تبـسن  و  رتشیب ؛
مد تسا : نمؤم  تاجن  يهیام  زیچ  هس  هتئیطخ . یلع  ءاکبلا  لوط  و  هایند ، هترخال و  هعفنی  امب  هسفن  هلاغـشا  مهباـیتغا و  ساـنلا و  نع  هناـسل 
رب نتـسیرگ  رپ  و  دـهد ، دوـس  شیاـیند  ترخآ و  هب  هچنادـب  دوـخ  نتـشاداو  اـهنآ ، تبیغ  ییوگدـب و  زا  يراددوـخ  مدرم و  زا  نتـسب  ورف 

مالسلامهیلع نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


شنمؤم و ردارب  يهرهچ  هب  نمؤم  زیمآرهم  هاـگن  ةداـبع . هل  دـجملا  ةدوملل و  نمؤملا  هیخا  هجو  یف  نمؤـملا  رظن  ع :)  ) لاـق و  شهاـنگ - .
یف ۀمایقلا  موی  هللا  هلظأ  هللا و  فنک  یف  ناک  نینمؤملا  نم  هیف  نک  نم  ثالث  ع :)  ) لاق و  تسا - . تدابع  يو  اب  شندرک  تبحم  یتسود و 
یف هنا  ملعی  یتح  الجر  ادی و ال  مدـقی  مل  لجر  هسفنل و  مهلئاس  وه  ام  هسفن  نم  سانلا  یطعا  نم  ربکالا : مویلا  عزف  نم  هنمآ  و  هشرع ، لظ 
نع هسفنل  هبیعب  الغـش  ءرملاـب  یفک  هسفن و  نم  بیعلا  کـلاذ  كرتی  یتح  بیعب  هاـخا  بعی  مل  لـجر  و  هتیـصعم ، یف  وا  اهمدـق  هللا  ۀـعاط 

تسا و ادـخ  شرع  يهیاـس  رد  زیخاتـسر  زور  هب  و  ادـخ ، هاـنپ  رد  دـشاب ، ینمؤـم  ره  رد  هک  تـسا  زیچ  هـس  هحفـص 114 ] . ] سانلا بویع 
ات دهنن  سپ  شیپ و  یماگ  هک  يدرم  دراد ؛ عقوت  اهنآ  زا  هک  دهد  نامه  مدرم  هب  هک  ره  دراد : هدوسآ  گرزب  زور  نآ  ساره  زا  شیادـخ 

و دنک ، رود  دوخ  زا  ار  بیع  نآ  ات  دنکن  بیع  يزیچ  هب  ار  شردارب  هک  يدرم  و  شتیـصعم ؛ رد  ای  هتـشاد  شیپ  ادخ  تعاط  رد  هک  دـنادب 
نطب ۀفع  نع  هتفرعم  دعب  هللا  یلا  بحا  یئیـش  نم  ام  ع :)  ) لاق و  دشوپ - . مشچ  مدرم  بیع  زا  دریگ و  دوخ  بیع  هک  سب  نیمه  درم  يارب 

تروـع مکـش و  رد  ییاـسراپ  زا  رتـبوبحم  وا  تفرعم  زا  سپ  دـنوادخ  دزن  زیچ  چـیه  لأـسی . نأ  نم  هللا  یلا  بحا  یئیـش  نم  اـم  و  جرف ، و 
ریخلا لعفا  مالـسلاامهیلع : دمحم  هنب  لاق ال  و  ییامن - . تلأسم  وا  زا  ار  دوخ  جـئاوح  هک  تسین  نیا  زا  رتبوبحم  ادـخ  دزن  يزیچ  و  تسین .
لوحت مث  کنیمی  نع  لجر  کمتـش  نا  هلها و  تنا  تنک  لهأب  نکی  مل  نا  هعـضوم و  تبـصا  دـقف  هلها  ناک  ناف  کنم  هبلط  نم  لک  یلا 

؛ نک راـتفر  یکین  هب  يو  اـب  درک  ریخ  بلط  وت  زا  هک  ره  دومرف : ع )  ) دـمحم دوـخ  دـنزرف  هب  هرذـع . لـبقاف  کـیلا  رذـتعا  كراـسی و  یلا 
داد مانشد  ار  وت  تتسار  فرط  زا  يدرم  رگا  ینآ و  يهتسیاش  دوخ  وت  تسین  نآ  لها  وا  رگا  ياهدرک و  لمع  اج  هب  هدوب ، راوازس  هچنانچ 

بدأ حالـصلا و  یلا  ۀـیعاد  نیحلاصلا  ۀـسلاجم  ع :)  ) لاق و  ریذـپب - . ار  شرذـع  تساوخ ، رذـع  وت  زا  دـیدرگ و  تپچ  يوس  هب  سپـس  و 
ار لقع  نتـسیز  نادنمـشناد  بادآ  هب  و  دنک ، توعد  یکین  هب  ناحلاص  اب  ینیـشنمه  زعلا . مامت  رمالا  ةالو  ۀعاط  و  لقعلا ، یف  ةدایز  ءاملعلا 

تروشم وت  زا  هک  نآ  داـشرا  ییاـمنهار و  و  یگنادرم ؛ لاـمک  لاـم  زا  هدافتـسا  و  تسا ؛ تزع  لاـمک  رما  ناـیلاو  تعاـط  و  دـهد ؛ ینوزف 
نم ناحبـس  ع :)  ) لاق و  ترخآ . ایند و  رد  نت  تحار  يهیام  و  تسا ، درخ  لامک  نارگید  رازآ  زا  يراددوخ  و  تمعن ؛ قح  ياضق  دیوج ،

ار دوخ  تمعن  هب  فارتعا  هک  ییادخ  تسا  هزنم  ارکـش . رکـشلا  نع  زجعلاب  فارتعالا  لعج  نم  ناحبـس  ادمح ، هل  ۀمعنلاب  فارتعالا  لعج 
هحفص 115] . ] هتسناد رکش  ار  شرکش  زا  یگدنامرد  هب  فارتعا  هک  نآ  تسا  هزنم  هتخانش ؛ دوخ  شیاتس 

نودمح نبا  يهرکذت  زا  لقن  ترضح  نآ  راصق  تاملک 

هرکذت باتک  رد  ع )  ) نیدباعلانیز ماما  يهنامیکح  نانخـس  زا  نودمح  نب  نسح  نب  دمحم  هک  ار  هچنآ  هک : تسا  هدمآ  همغلا  فشک  رد 
ۀعافش و  هل ، کیرـش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  ةداهـش  ددرگن ، كاله  زگره  تلـصخ  هس  نایم  رد  نمؤم  دومرف - : هک  تسا  نینچ  هدروآ 

وت هب  هک  تهج  نادب  نک  مرـش  وا  زا  و  وت ، رب  شتردـق  رطاخ  هب  سرتب  لجوزع  يادـخ  زا  لجوزع - . هللا  ۀـمحر  ۀعـسو  ص ،)  ) هللا لوسر 
زامن ماگنه  هب  هک  ینعم  نیا  هب  ياهتـشاد . اپ  هب  هک  تسا  يزامن  نیرخآ  ییوگ  هک  شاب  نانچ  یتسیاب  زاـمن  هب  تقو  ره  و  تسا ، کـیدزن 

دوخ هکنآ  یب  سرتب ، يادـخ  زا  ییآ - . لیان  راختفا  نیا  هب  هک  دـهدن  فافک  وت  رمع  رگید  هک  ییوگ  هک  شاب  تیـشخ  فوخ و  اب  نانچ 
هب باکترا  زا  شهانگ  ادخ  تیصعم  رب  يداش  يدونشوخ و  اریز  زیهرپب ، هانگرب  يداش  زا  تساوخ - . دیاب  نآ  رذع  هک  يزادرپب  يراک  هب 

. تسا رتدیدش  بتارم  هب  نآ 

صاوخلا ةرکذت  زا  لقن  ترضح  نآ  تاملک 

زورید هک  یلاـح  رد  هتخاـس  هدولآ  رورغ  ربـک و  توخن و  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  زا  مراد  بجع  دومرف : هک  تسا  ترـضح  نآ  تاـملک  زا 
نیا هک  یلاح  رد  درگنیم ، دیدرت  کش و  اب  ادخ  دوجو  رد  هک  نآ  زا  مراد  بجع  و  تسین . شیب  يرادرم  زین  ادرف  و  دوب ، يزیچان  يهفطن 

يهئـشن هک  یلاح  رد  دراد  کش  ترخآ  تایح  هئـشن و  رد  هک  سک  نآ  زا  مراد  بجع  و  دـنیبیم . مشچ  هب  ار  وا  تاقولخم  بیاجع  همه 
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. دنک يراددوخ  یقاب  يارس  يارب  ششوک  زا  دشوکب و  یناف  يایند  يارب  هک  نآ  زا  مراد  بجع  و  دنیبیم ، ار  یلوا 

ۀمهملا لوصف  زا  لقن  ترضح  نآ  يهنامیکح  نانخس 

داشرا ار  يو  يدنمشناد  میکح  هک  سکنآ  دومرف : هک  تسا : نینچ  هدش  هدروآ  ۀمهملا  لوصف  رد  ع )  ) داجـس ماما  راصق  تاملک  زا  هچنآ 
زا تسا  نکمم  اسب  هچ  هک  ینعم  نیا  هب  ، ) دتفا رد  تلذ  يراوخ و  هب  دوشن  وزاب  مه  ار  يو  یلهاج  هکنآ  و  دنک ، طوقس  یهارمگ  هب  دنکن 

رتخد لوا  تسا . تلذ  يهیام  زیچ  راهچ  دومرف : رگید  ياـج  رد  و  هحفـص 116 - ] ...( ] دوشن هدید  نایاناد  زا  هک  دوش  هتخاس  يراک  نادان 
مراهچ و  دشابن ، بش  کی  زا  شیب  هچ  رگا  تبرغ  موس  دـشابن ، رتشیب  مهرد  کی  هک  دـنچ  ره  ضرق  مود  دـشاب ، میرم  هک  دـنچ  ره  تسا 

ررـض رثا  رد  اذغ  ندروخ  زا  هک  یـسک  زا  مراد  بجع  دومرف : و  تساجک - »؟ زا  هار   » لثم دشاب  هلمج  کی  اهنت  هک  دنچ  ره  ندرک  لاؤس 
کحـض نم  مالـسلاهیلع : لاق  و  دـیامنیمن . زیهرپ  دراد  لابند  هب  هک  ینایز  یتشز و  همه  نآ  اب  هانگ  باکترا  زا  اـما  دراد  اـبا  نآ  ناـیز  و 
نتـشیوخ زا  ندیدنخ ، لاح  ره  رد  هک  ینعم  نیا  هب   ) ددرگ هتـساک  شدرخ  زا  ددنخب  یعون  هب  سک  ره  ملع - . ۀجم  هلقع  نم  جم  ۀکحض 

فیعـض نامدرم  رظن  رد  ار  يو  شناد  لقع و  دهاکب و  یمدآ  راقو  زا  راچان  هنرگ  و  دیاب ، یمـسبت  دـشاب  عقوم  هب  هچنانچ  تسا ). نتـساک 
دسجلا نا  مالسلاهیلع : لاق  و  تسا - . مدرم  نیرتینغ  زا  دوخ  دشاب  یضار  عناق و  هدومرف  يزور  يو  رب  دنوادخ  هچنآ  هب  سک  ره  دزاس - .

رورغم و ربکتم و  صخش  و  ددرگ ، التبم  رورغ  ربک و  تلفغ و  هب  دوشن  رامیب  شمسج  هکنآ  رـشأی . دسج  یف  ریخ  رـشا و ال  ضرمی  مل  اذا 
: دـیامرفیم ص )  ) مرکا یبـن  زا  دانـسا  هب  رگید  یثیدـح  رد  و  دوب - . دـهاوخن  ریخ  ءاـشنم  زگره  تفرگ  وخ  یـساپسان  تلفغ و  هب  هک  نآ 

. ددرگ دونشوخ  يو  مک  لمع  هب  زین  يادخ  دشاب  یضار  مک  يزور  هب  هکنآ  و  تسا - . تدابع  دوخ  جرف  راظتنا  ةدابع . جرفلا  راظتنا 

فلتخم بتک  زا  ترضح  نآ  ظعاوم  مکح و 

ِۀَّبِحَْألا ُدْقَف  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  زا  دوخ  ردپ  زا  وا  دمحم و  نب  رفعج  زا  دانـسا  هب  ءایلوالا  ۀیلح  باتک  رد 
نیسحلانب یلع  هب  يدرم  هدرک  تیاور  دوخ  دنس  هب  یلاما  رد  دیفم  خیش  هکنانچ  تسا . تبرغ  یعون  دوخ  ناتـسود ، نداد  تسد  زا  َۀبْرُغ .

لایعلا ۀنـسلاب و  ص )  ) یبنلا ضئارفلاب و  ینبلطی  یلاعت  هللا  ناـمثب : اـبولطم  تحبـصا  لاـق : هللا ؟ لوسر  نباـی  تحبـصا  فیک  تفگ - : (ع )
هذه نیب  انأف  دسجلاب  ربقلا  حورلاب و  توملا  کلم  لمعلا و  قدصب  ناظفاحلا  هعابتاب و  هحفص 117 ]  ] ناطیشلا ةوهشلاب و  سفنلا  توقلاب و 

زا ار  يزیچ  کی  ره  هتفرگ و  نایم  رد  ارم  تلـصخ  تشه  هک  تسا  نینچ  نم  لاح  دومرف : تسا ؟ هنوگچ  امـش  لاح  بولطم - . لاـصخلا 
. دشوکب ضیارف  ماجنا  رد  هک  دهاوخیم  نم  زا  یلاعت  يادـخ  هکنیا  تسخن  مراد . هدـهع  رب  ياهفیظو  کی  ره  ربارب  رد  دـنهاوخیم و  نم 
هب ارم  هک  سفن  ياوه  مراـهچ ، مشوکب . اـهنآ  يهقفن  يزور و  يهیهت  رد  هک  دوخ ، يهداوناـخ  موس  ص .)  ) مرکا یبن  تنـس  هب  لـمع  مود 

. دنناوخیم کین  رادرک  هب  ارم  هک  نابهگن  يهتـشرف  ود  مشـش ، دیامنیم . توعد  ارم  دوخ  يوریپ  هب  هک  ناطیـش  مجنپ  دناوخیم . توهش 
و دـهد . ياج  دوخ  رد  ار  ممـسج  هک  تسا  راظتنا  رد  نانچمه  هک  تسا ، ربق  متـشه  تسا . بلاط  ارم  حور  ضبق  هک  توملا  کـلم  متفه ،

فـشک رد  مزاس - . هدامآ  ار  دوخ  یتسیاب  هک  مراد  هدـهع  رب  ياهفیظو  اهنآ  زا  کی  ره  ربارب  رد  هدرک و  هطاحا  ارم  هک  تسا  یلاصخ  نیا 
هب ار  يو  هداد و  رارق  مانـشد  ییوگدب و  دروم  تدش  هب  ار  یـصخش  هک  درک  هدـهاشم  ار  يدرم  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  تسا : هدـمآ  همغلا 
زا رانلا . بالک  مادا  اهناف  ۀبیغلا  كایا و  دومرف : تشادیم  رذح  رب  تخس  ار  يو  هک  یلاح  رد  ترضحنآ  سپ  دادیم . تبـسن  ءوس  لامعا 

نیـسحلا نب  یلع  دـسیونیم : ناوـیحلا  ةاـیح  باـتک  رد  يریمد  ءاـقبلاوبا  تـسا - . خزود  ياهگـس  كاروـخ  نآ  هـک  اریز  زیهرپـب ، تـبیغ 
یمه عزج  هلان و  يو  رب  تدش  هب  دوب ، هتفر  فارسا  هب  يادخ  یصاعم  رد  نوچ  هتفر و  ایند  زا  شرسپ  هک  دروخرب  يدرم  هب  مالـسلاامهیلع 

هللا و الا  هلا  نا ال  ةداهـش  ًاثاََلث ، ًالاَلِخ  كدلو  ءارو  نم  نا  دومرف : درکیم  عنم  تدـش  هب  رما  نیا  زا  ار  يو  هک  یلاح  رد  ترـضح  نآ  درک .
هللا لوسر  تعافـش  مود  هللا ، الا  هلا  يهبیط ال  يهملک  وا و  دیحوت  لوا  تسا . هارمه  تلاح  هس  ار  وت  دنزرف  هللا . ۀمحر  هللا و  لوسر  ۀـعافش 

مالسلامهیلع نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


کبذوعا ینا  مهللا  تفگیم : نینچ  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  هک  تسا  هدمآ  ءایلوالا  ۀـیلح  رد  یلاعت . يادـخ  تمحر  موس  و  (ص ،)
هب اهلا ، راب  یلع : دعف  تدع  اذاف  یلا  تنسحا  تأسا و  امک  مهللا  یتریرس ، نویعلا  تایفخ  یف  حبقت  و  یتینالع ، نویعلا  عئاول  یف  نسحت  نا 
نم هک  نانچمه  ایادخ ، راب  مشاب . وت  نامرفان  يهدـنب  هحفـص 118 ]  ] نطاب افخ و  رد  اما  یهد ، هولج  وکین  ارم  راظنا  رد  هک  مربیم  هاـنپ  وت 

. امرف تیانع  ناسحا  هب  ارم  يازج  مه  زاب  مدرک ، راتفر  يدـب  هب  نم  مه  زاـب  هک  یماـگنه  هب  سپ  يدیـشخب ، میوکین  يازج  وت  مدرک و  دـب 
هک هدرک  لقن  سواط  زا  وا  سیق و  دبع  زا  ياهدروخ  لاس  درم  هک  تسا  هدروآ  یمیمت  دمحم  نب  هللادبع  زا  دوخ  دنـس  هب  [ 81  ] دیفم خیش 
رب دراو  هک  مدرک  هدـهاشم  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هاگان  مدـیدرگ . رجح »  » رد لخاد  بش  ماگنه  هب  هکم  رد  یلاـس  تفگیم :

وحم مدرکیم . شهاـگن  نم  و  درکیم . دوجـس  عوـکر و  ناـنچمه  وا  مداتـسیا . شیاـشامت  هب  مـه  نـم  داتـسیا . زاـمن  هـب  دـیدرگ و  رجح 
درم متفگ : دوخ  شیپ  دنک . تاجانم  دوخ  يادـخ  اب  ات  تشاذـگ  كاخ  رب  رـس  تفای و  تغارف  زامن  زا  هک  هاگنآ  ات  مدوب  هدـش  شیاشامت 

رتولج مونـشب . ار  شتاجانم  موش و  مخ  رتولج ، مورب  تسا  رتهب  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تیب  لها  زا  ياهدش  بیذـهت  حـلاص و 
کلئاس کـئانفب ، كریقف  کـئانفب ، کنیکـسم  کـئانفب ، كدـیبع  تفگیم : نینچ  دوخ  دوجـس  رد  وا  مداد . شوگ  مدـش و  مخ  متفر و 

رد رب  وت  يادگ  تسوت ، يهناخ  رد  رب  وت  جاتحم  تسوت ، يهناخ  رد  رب  وت  يهراچیب  تسوت ، يهناخ  رد  رب  وت  کچوک  يهدـنب  کئانفب - .
تاجانم مدش  التبم  هک  ییالب  ره  هب  زور  نآ  زا  دش . ریزارس  مکـشا  هک  درـشف  ار  مبلق  نانچ  تیفیک  نیا  دیوگیم : سواط  تسوت . يهناخ 

. متفای یصالخ  الب  نآ  زا  مدروآ و  بل  هب  ار  ع )  ) نیسحلا نب  یلع 

نیدباعلانیز ماما  هب  بوسنم  راعشا 

نحن مهدیعب و  يرولا  اذه  حرفی  انرخآ  یلتبم و  انلوا  انتنحم  مانالا  یف  ۀمیظع  انمظاک  مانالا  یف  اهعرجی  صصغ  وذ و  یفطـصملا  ونب  نحن 
انیف و مکحی  انتفآ  مان  الا  نیب  لئاطلا  فرشلا  نم  هب  انصصخ  ام  انفئاخ و  نامزلا  لوط  نمأی  ام  رورسلا و  نمالا و  یف  سانلا  انمتآم و  اندایعأ 
ام زا  هک  نآ  هحفص 119 ] ، ] میتسه هجاوم  يراوگان  هودنا و  مغ و  اب  هراومه  یفطصم  نادنزرف  ام  انبصاغ -  انقح و  اندحاج  انل  هیف  مکحلا 

لوا و  تسا ، نیگنس  گرزب و  تخس  مدرم  نایم  رد  تبیصم  جنر و  دشکیم - . رـس  ار  ایالب  ماج  مدرم  نایم  رد  تسا ، مشخ  يهدنرب  ورف 
هب لدـبم  ام  ياهدـیع  هک  یلاح  رد  دنلاحـشوخ ، رورـسم و  ناشدـیع  رد  مدرم  نیا  تسا - . التبم  راتفرگ و  ایالب  نیدـب  ام  ناـمدود  رخآ  و 
. - درادن شمارآ  نامز  لوط  رد  ام  نادناخ  زا  ناسرت  هک  یلاح  رد  دـنروهطوغ ، رورـس  شمارآ و  رد  مدرم  تسا - . هدـش  ایالب  بئاصم و 
قح رکنم  هدننک و  لامیاپ  میاهتـشگ - . زاتمم  نآ  هب  مدرم  نیب  رد  هک  تسا  ياهداعلا  قوف  يراوگرزب  فرـش و  نآ  ام  جنر  يهیام  تفآ و 
ریز راعشا  بقانم ج 3 ص 310 ، رد  زین  بوشآرهـش  نبا  دراد . صاصتخا  ام  هب  نانآ  رب  تموکح  هک  نیا  اب  دـنکیم ، ییاورنامرف  ام  رب  ام 
امک انومتدحجف  انقح  متفرع  ضارملا  نم  حاحصلا  زیم  اذا  قح  ریغب  نوعدت  ام  مکل  تسا : هداد  تبسن  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  هب  ار 

، دوش هداد  زیمت  اهیتسردان  زا  اهیتسرد  هک  ینامز  ایآ  ضاق -  معنف  هل  الا  انیـضاق  مکیلع و  اندـهاش  هللا  باـتک  ضاـیبلا  نم  داوسلا  فرع 
ام قح  زین  امش  تسا ، هدش  هتخانش  یهایـس  زا  يدیفـس  هک  نانچمه  دروآ - ؟ دیهاوخ  گنچ  هب  دیتسبیم  دوخ  رب  قح  ریغ  هب  هک  ار  هچنآ 

يرواد وکین  وا  سپ  تسوا ، سدـقا  تاذ  مه  ار  وا  تسا و  ادـخ  باتک  امـش  رب  ام  هاوگ  دـیدمآرب - . راکنا  ماـقم  رد  سپـس  دیتخانـش ، ار 
. تسا

یقرواپ

نیدـلا یقت  نب  باهولادـبع  رـصنوبا  زا  هیعفاشلا  تاقبط  [ 3 . ] ص 96 بهذـلا ج 2  جورم  [ 2 . ] ص 135 میعنوبا ج 3  ءاـیلوالا  ۀـیلح  [ 1]
مالـسا نید  هب  هک  دـنیوگ  یناسک  هب  نیعبات  [ 5 . ] تفای دـهاوخ  راشتنا  يدوز  هب  هدرب  مان  باـتک  مجنپ  پاـچ  [ 4 . ] ص 153 ج 1  یکبس .

هک دوشیم  قالطا  یناسک  هب  نیعبات  نیعبات  [ 6 . ] دناهدرک كرت  ار  ایند  مالسا  نید  اب  دناهدمآ و  لیان  هباحص  زا  یکی  رادید  هب  هدمآرد و 
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نآ تداعـس  اب  دالیم  رکذ  رد  هک  یفلتخم  تایاور  [ 7 . ] دناهتفر ایند  زا  مالـسا  نید  هب  هدید و  ار  نیعبات  زا  یکی  هتفریذـپ و  ار  مالـسا  نید 
نبا دیهـش ، سورد  رازم  یلبرا ، همغلا  فشک  یمعفک ، حابـصم  تسا : هدش  هدروآ  حرـش  نیا  هب  فلتخم  بتک  رد  هدـیدرگ  لقن  ترـضح 

زا لقن  یسلجم  راونالاراحب  لوئسلا ، بلاطم  رد  هحلط  نبا  قیادح ، رازم  رد  ینارحب  فسوی  خیش  همهملا ص 212  لوصف  رد  یکلام  غابص 
، هدعقيذ مایا  يهزور  باب  رد  هرکذت  رد  یلح  همالع  دجهتملا . حابصم  رد  یسوط  خیش  دولخلا ، تانج  نیظعاولا ص 172 ، ۀضور  هریخذ 
رح زا  ۀیناثلا ص 216  ۀفیحـصلا  [ 8 . ] ص 310 بقانم ج 3  رد  بوشآرهـش  نبا  يرولا ، مالعا  رد  یـسربط  لاـبقا ، رد  سوواـط  نب  دـیس 

لباـقم رد  هیفنح  نب  دـمحم  اـب  ع )  ) نیدـباعلانیز ماـما  جاـجتحا  عوـضوم  [ 10 . ] یلبرا ص 208 ۀــمغلا  فـشک  [ 9 . ] رـصم پاچ  یلماـع 
قح و نیب  قرف  شخب  رد  یفاک  رد  هدـیدرگ  رکذ  ررکم  یمالـسا  بتک  رد  ع )  ) داجـس ماـما  تماـما  رب  نآ  نداد  تداهـش  دوسـالارجح و 

مالعا ناریا و  پاچ  بوشآرهـش ج 2 ص 249  نبا  بقانم  ۀمامالا ص 153 و  لئالد  تاجردـلا ص 147 و  رئاصب  تماما و  رما  رد  لطاب 
نیدباعلانیز ماما  باتک  زا  لقن  هب  رئاصبلا ص 14 و 170  رصتخم  جیارخ ص 47 و  باتک  نیظعاولا ص 169 و  ۀضور  يرولا ص 153 و 

يرولا ص 151. مـالعا  ص 172 و  نیظعاولا ، ۀـضور  دیفم ج 2 ص 138 -  داشرا  [ 11 . ] 316 مرقم ص 315 -  قازرلادـبع  ملق  هب  (ع )
[14 . ] دیفم ج 2 ص 138 داشرا  [ 13 . ] فجن پاچ  نارهت و ص 143  پاچ  يدوعسم ، ۀیـصولا  تابثا  ص 96 و  تاجردلا ، رئاصب  [ 12]
هدناوخ و رغصا  یلع  هدوب  رتکچوک  شردارب  هب  تبـسن  هک  ار  ع )  ) داجـس ماما  هک  یناسک  اما  [ 15 . ] قودص ص 270 خیـش  رابخالا  نویع 

ریثک نبا  ۀیاهنلا  ۀـیادبلا و  ۀـبیتق ص 93 ، نبا  فراعم  يربط ص 260 ج 6 ، خیرات  تسا : حرـش  نیا  هب  دـناهدرب  مان  ربکا  هب  ار  دیهـش  یلع 
ینامرق ص خـیرات  فجن ، پاچ  ص 94  یبوقعی ج 2  خـیرات  يرونید ص 254 ، لاوطلا  راـبخا  ص 103 ، ج 9  و  ج 8  ص 188  یماش 
یلیهـس ج 2 ص 326، فنالا  ضور  يرکب ج 2 ص 319 ، راـید  نسحلا  یبا  سیمخ  خـیرات  ینارعـش ج 1 ص 23 ، راونالا  حقاول  ، 108

نبا نایعالا  تاـیفو  یجنلبـش ص 194 ، راصبالارون  يهیـشاح  رد  نابـص  نیبغارلا  فاعـسا  يزوج ص 156 ، نبا  طبـس  صاوـخلا  ةرکذـت 
داجس ماما  هک  دناهدرک  حیرـصت  یهورگ  و  سلجم 93 . قودص ص 30  خیش  یلاما  یتخبون ص 107 ، قرف  داجـس ، يهمجرت  رد  ناکلخ 

يدوعسم ص فارشالا  هیبنتلا و  بهذلا ج 2 ص 91 ، جورم  ریثا ج 4 ص 30 ، نبا  لماک  دننام  تسا . هدوب  ربکا  دیهش  یلع  رغـصا و  یلع 
ررغ يربط ص 151 ، نیدـلا  بحم  یبقعلا  ریاخذ  غابـص ص 209  نبا  ۀمهملا  لوصف  دامع ج 12 ص 66 -  نبا  بهذلا  تارذـش  ، 263

يواربش ص 47، فارـشالا  بحب  فاحتالا  لغب ، يهدام  رد  يریمد ص 169 ج 1  ناویحلا  ةاـیح  باب 11 ، طاوط ص 229  صیاصخلا و 
، یطخ ۀعیـشلا  سینا  یلح ، سیردا  نبا  رئارـسلا  رازم  لوا و  دیهـش  سوردلا  رازم  ص 142  يرعشا ج 1  نسحلا  یبا  نییمالـسالا  تالاقم 

ماما باتک  رد  مرقم  قازرلادـبع  لـقن  هب  یطخ  ۀـیدرولا  قیادـح  ص 458 ، ینارهت ج 2  گرزب  اغآ  خیـش  هعیـشلا  فیناـصت  یلا  هعیرذـلا 
دـیفم ج 2 ص داشرا  [ 18 . ] بوشآرهـش ج 3 ص 311 نبا  بقانم  [ 17 . ] یـسلجم ج 11 ص 2 راونالاراحب  [ 16 . ] ص 30 نیدباعلانیز 
تنیز و نآ  دـیامن  مارح  هـک  تـسیک  [ ) 21 . ] ج 3 ص 311 ، بوشآرهـش ، نبا  بقاـنم  [ 20 . ] ص 187 يزوـج ، نبا  هرکذـت  [ 19 . ] 154
ص اضرلا ، رابخا  نویع  [ 22 . ] يهیآ 32 فارعا  يهروس  هدروآ ) نوریب  دوخ  تاماقم  نداعم و  زا  دوخ  ناگدنب  رهب  زا  يادـخ  هک  يرویز 

دمحم يا  ریگب  [ 24 . ] دشاب نکاس  هدرکن و  تکرح  هک  دنیـشنیم  یلحم  رد  بلغا  هدنرپ  هک  هدـمآ  نینچ  هلمج  نیا  ینعم  رد  [ 23 . ] 283
زا نادرگب  ور  نک و  يرود  ییوکین و  هب  نک  مکح  نک و  رایتخا  ار  ناشیا  يدـب  زا  یـشوپ  مشچ  ار و  ناراکدـب  يدـب  زا  تشذـگ  وفع و 

ج 2، لوقعلا ، ةآرم  يهیشاح  رد  یفاک  لوصا  [ 26 . ] ص 294 ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  [ 25 (. ] يهیآ 199 فارعا  يهروس  . ) نانادان
بتک رد  [ 28 (. ] هیآ 92 ءاسن  يهروس  ... ) دـهد هرافک  هک  دـیاب  اـطخ  يور  زا  ار  ینمؤم  دـشکب  سک  ره  و  [ 27 . ] عضاوت باب  ص 130 ،

نیا رد  ص )  ) دـمحم لآ  نانمـشد  اریز  دـنک ، راطفا  ار  هیقب  دریگب و  هزور  زور  فصن  اروشاع  هک  تسا  نیا  رب  ریاد  ءاملع  يواتف  یمالـسا 
ار اروشاع  يهزور  هیماما  ياملع  دنشاب  هتشاد  زایتما  نانمـشد  اب  ناتـسود  هکنآ  يارب  دنتفرگ و  هزور  گرزب  تیانج  نآ  يهنارکـش  هب  زور 

رفـس یلع  وا  اضیرم  مکنم  ناک  نمف  [ 29 . ] مجرتم دناهتخانـش . زیاج  حابم و  ار  نآ  زور  فصن  كاسما  باوث و  رظن  زا  دناهتـسناد و  مارح 
هاـم ریغ  رگید  ياـهزور  زا  نآ  يهرامـش  هب  دریگب  هزور  سپ  دـشاب  رفـس  رد  اـی  دـشاب  ضیرم  امـش  زا  سک  ره  سپ   ) رخا ماـیا  نم  ةدـعف 
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نانآ و  [ 32 . ] ص 145 ج 2 ، دیفم ، داشرا  [ 31 . ] دامع ج 1 ص 105 نبا  بهذلا  تارذـش  [ 30 (. ] يهیآ 184 هرقب ، يهروس  ... ) ناضمر
نبا بقانم  [ 33 (. ] هیآ 134 نارمع  لآ  يهروس   ) ار ناراکوکین  دراد  تسود  ادخ  و  دننک ، تشذگ  مدرم  زا  و  دنروخ ، ورف  دوخ  مشخ  هک 
نب ةریغم  نب  دیلو  نب  ماشه  نب  لیعامـسا  نب  ماشه  هک  تسا  هدمآ  نینچ  دعـس ، نبا  تاقبط  باتک  رد  [ 34 . ] ص 293 ج 3 ، بوشآرهش ،

زا کلملادبع  هک  دیئاپن  يرید  دیدرگ . هنیدم  یلاو  ناورم ، نب  کلملادبع  رما  هب  دوب و  روهـشم  تیاور  ملع و  هب  ادـتبا  موزخم  نب  هللادـبع 
زا ماشه  هک  دوب  یماگنه  هب  نآ  تفرگ و  رارق  متش  برض و  دروم  يو  رما  هب  زین  بیـسم  نب  دیعـس  هک  تسا  یـسک  نامه  يو  تفرب ، ایند 
رما هک  دوب  هتخاس  دـقعنم  دوخ  ردـپ  اب  يدادرارق  هدـش و  دـهعتم  يو  هک  اریز  دـیامن ، تعیب  کلملادـبع  نب  دـیلو  اب  هک  دوب  هتـساوخ  يو 
دوخ مدرم  اـت  دـشاب  رظتنم  یتسیاـب  هک  درک  دزـشوگ  يو  هب  هدرک و  يراددوـخ  يو  اـب  تعیب  زا  دیعـس  اـما  دراذـگاو ، يو  هب  ار  تفـالخ 

رد تخاـس ، نادـنز  يهناور  ار  يو  تخادرپ و  دیعـس  رازآ  مشخ و  هب  هک  دوب  عـقوم  نیمه  رد  درک . دـنهاوخ  تواـضق  هچ  يو  يهراـبرد 
یقاب درف  ره  رب  هک  یتارثا  همه  نآ  اب  شناد  ملع و  نم  رظن  هب  دـسیونیم : هدرک و  هفاضا  يو  لامعا  ماشه و  يهرابرد  باتک  فلؤم  اـجنیا 

تلاسر تیب  لها  رب  هک  يرازآ  متس و  ملظ و  همه  نآ  اب  ماشه  يارب  ایآ  دهدیم  قوس  قالخا  يونعم و  لامک  هب  ار  صخـش  دراذگیم و 
دوخ دزادرپب  رگمتس  يرای  هب  هک  یسک  هب  یلب  املاظ  ناعا  نم  دیوگیم : هک  هلمج  نیا  کش  نودب  تسا ؟ هدوب  رمث  رمثم  زین  هتخاس  دراو 

دـیدرگ و لوزعم  دـیلو  تسد  هب  هک  دـیئاپن  يرید  زین  يو  هدرک و  قدـص  الماک  ماشه  يهرابرد  دـش ، دـهاوخ  راتفرگ  يو  متـس  ملظ و  هب 
نبا بقانم  [ 35 . ] دـمآ راـتفرگ  دوب  هدرک  لاـمعا  نارگید  يهراـبرد  هک  یئوس  لاـمعا  ناـمه  هب  دوـخ  تفرگ و  رارق  متـس  مشخ و  دروـم 
هیآ نارمع  لآ  يهروس  . ) دیراد تسود  هک  ییاهزیچ  نآ  زا  دینکب  قافنا  هکنیا  ات  ییوکین  هب  دیسریمن  [ 36 . ] ص 292 ،ج 3 ، بوشآرهش

ص ج 3 ، بوشآرهـش ، نبا  بقانم  [ 39 . ] 143 ص 142 -  ج 2 ، دیفم ، داشرا  [ 38 . ] ص 302 ج 3 ، بوشآرهـش ، نبا  بقانم  [ 37 (. ] 92
همجرت یسراف  هب  هدنب  نیا  يهلیسو  هب  هک  لهالا  دیـس  زیزعلادبع  داتـسا  رثا  ع ،)  ) نیـسحلا نب  یلع  نیدباعلانیز  باتک  زا  لقن  [ 40 . ] 289

ۀـبیتق ج 3، نبا  رابخالا  نویع  ص 161 و  ج 1 ، دربم ، لماک  [ 42 . ] ص 52 ج 2 ، يزوج ، نبا  ةوفصلا  ةوفـص  [ 41 . ] ص 101 تسا ، هدش 
ص ج 3 ، بوشآرهـش ، نبا  بقانم  [ 44 . ] بوشآرهـش ج 3 ص 294 نبا  بقانم  [ 43 . ] ص 300 بوشآرهـش ج 3 ، نبا  بقانم  ص 97 و 

ياج ءاحطب  كاخ  هک  تسا  یـسک  درم  نیا  [ 46 . ] تسا سانشرس  هزنم و  هزیکاپ و  راکزیهرپ و  وا  تسا ، رـشبلا  دیـس  رـسپ  وا  [ 45 . ] 306
هک دهاوخ  یمه  گنـس ، نیا  دـنزیم و  گنـس  نیا  هب  تسد  وا  [ 47 . ] شدسانـشیم مرتحم  مرح  سدقم و  يهبعک  دسانـشیم ، ار  شیاپ 

مراکم لامک  درم  نیا  یناسفن ، مراکم  هک : دیـشک  داـیرف  دـید  ار  وا  شیرق  یتقو  [ 48 . ] دریگ شوغآ  هب  ناـج  نوچمه  ار  شـسدقم  فک 
دیسانشیمن ار  وا  رگا  [ 50 . ] دنیادخ ناگدـنب  نیرتهب  زا  نیمز و  يور  مدرم  نیرتهب  موق  نیا  دـنناراک ، زیهرپ  ياوشیپ  موق  نیا  [ 49 . ] تسا

نیا اریز  دـناسرب ، شنایز  هملک  نیا  و  تسیک ؟ نیا  دـنیوگیم  [ 51 . ] تسا ناربمغیپ  متاخ  ص )  ) دمحم شدـج  و  تسا ، همطاف  دـنزرف  وا 
دنخبل ات  دنراذگیم ، مه  هب  کلپ  شتبیه  زا  نارگید  دناباوخیم و  ورف  هدید  ایح  طرف  زا  [ 52 . ] دنسانشیم مجع  برع و  ار  امش  سانشان 
نادـنز هب  هکم )  ) تسا هجوـتم  وا  يوـس  هب  مدرم  ياـهلد  هک  اـجنآ  هنیدـم و  نیب  ارم  اـیآ  [ 53 . ] تسین نتفگ  نخـس  ياراـی  ار  سک  دـنزن 
بیاـعم و  لوحا ، شنامـشچ  اریز  دوبن ، گرزب  یلومعم و  صخـش  کـی  دـننام  زگره  شراـتفر  زرط  ماـشه و  تاـکرح  [ 54 [ .؟ ینکفایم

ۀیلح [ 57 . ] نارهت پاچ  ص 277 ، دـیفم ، داشرا  [ 56 . ] ص 308 ج 3 ، بوشآرهـش ، نبا  بقانم  [ 55 . ] دوب راکشآ  شدوجو  رد  يرایـسب 
، صاوخلا ةرکذت  [ 60 . ] ص 265 ج 2 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  [ 59 . ] ص 48 ج 1 ، یضترم ، دیـس  یلاما  [ 58 . ] ص 139 ج 3 ، ءایلوالا ،

ادخ هتبلا  [ 64 . ] يهیآ 38 جـح ، يهروس  [ 63 . ] ص 302 ج 3 ، بوشآرهـش ، نبا  بقانم  [ 62 . ] 79 لوئـسلا ص ، بلاطم  [ 61 . ] ص 186
رافک و اب  نینمؤم  دـننکیم  داهج  دـننکیم و  گنج  تشهب ، دـشاب  ناشیا  يارب  زا  هکنیا  هب  ار  ناـشیا  ياـهلام  اـهناج و  نینمؤم  زا  دـیرخ 

ياهدعو ناشیارب  ار  تشهب  نداد  ءاهب  نینمؤم و  لام  ناج و  ادـخ  ندـیرخ  نیا  دـنوشیم ، هتـشک  دنـشکیم و  سپ  ادـخ  هار  رد  نیکرـشم 
ص 145. افلخلا ، خـیرات  [ 66 . ] ص 222 ج 1 ، برعلا ، صـصق  [ 65 . ] و 112 يهیآ 111  هبوت ، يهروس  درادـن . فـلخ  هک  ادـخ  رب  تسا 

همغلا فشک  [ 70 . ] ص 217 ج 5 ، يربط ، خیرات  [ 69 . ] ص 232 ج 3 ، برعلا ، صصق  [ 68 . ] 330 ص 492 -  هسماخلا ، ۀفیحصلا  [ 67]
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رثا ع )  ) نیـسحلا نـب  یلع  نیدـباعلانیز  باـتک  زا  لـقن  [ 72 . ] ص 282 ،ج 3 ، بوشآرهـش نبا  بقاـنم  [ 71 . ] 208 ص 205 -  یلبرا ،
نیمزرس زا  یتمـسق  هب  لوا  حتف  هب  هرح  [ 73 . ] 73 ص 69 -  تسا . هدش  همجرت  یسراف  هب  هدنراگن  يهلیـسو  هب  هک  لهالا  دیـس  زیزعلادبع 

. دیدرگ فورعم  فرـسم  هب  دوب  هتفر  فارـسا  هب  يرگدادـیب  ملظ و  رد  هک  هبقع  نب  ملـسم  [ 74 . ] دوشیم هتفگ  زاـجح  نازوس  کـشخ و 
[78 . ] ج 3 ص 299 [ 77 . ] یفاک ج 2 ص 121 لوصا  یبوقعی ج 3 ص 46 و  خیرات  ج 3 ص 159 و  [ 76 . ] يهحفص 140 دلج 3  [ 75]
ص ج 2 ، لوقعلا ، ةآرم  يهیـشاح  ایند ، تمذـم  باب  رد  یفاک ، لوصا  [ 79 . ] ص 285 هبعـش ، نب  نیـسح  نب  یلع  نب  نسح  دمحم  یبا  زا 

ص 289. ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ص 144 و  ج 2 ، دیفم ، داشرا  [ 81 . ] ص 66 راونالا ، ةاکشم  ص 64 و  دیفم ، یلاما  [ 80 . ] 134

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	زندگاني امام زين العابدين علي بن الحسين عليهمالسلام
	مشخصات كتاب
	مقدمه مترجم
	مقدمه مؤلف
	زينالعابدين علي بن الحسين ابن علي بن ابيطالب چهارمين امام، از اهل بيت طاهرين عليهمالسلام
	تولد و وفات و مدت عمر و مدفن آن حضرت
	احتجاج امام زينالعابدين با محمد بن حنفيه
	مادر آن حضرت
	علي اكبر يا علي اصغر؟
	كنيهي آن حضرت
	لقب آن حضرت
	دربان آن حضرت
	شاعر آن حضرت
	سلاطين عصر آن حضرت
	اولاد امام
	لباس آن حضرت
	اخلاق آن حضرت
	مناقب و فضايل امام
	اشاره
	علم آن حضرت
	حلم امام
	شجاعت امام
	سخاوت و كرم امام
	كثرت صدقات آن حضرت
	آزاد كردن بندگان در راه خدا
	فصاحت و بلاغت امام
	ورع و پارسايي امام
	احسان به مادر
	رفق و مدارا با حيوان

	هيبت و عظمت امام
	اخبار و احوال امام
	اخبار مربوط به امام در واقعهي كربلا
	گريهي آن حضرت در شهادت پدر بزرگوار خود امام حسين و اهل بيت
	مختار سر ابن زياد را نزد امام زينالعابدين ميفرستد
	اخبار مربوط به آن حضرت در واقعهي حره
	آنچه در علوم مختلفه از آن حضرت روايت شده است
	در امر به معروف و نهي از منكر
	در كتمان علم
	دربارهي صبر
	در عبادت
	دربارهي قناعت
	دربارهي صدقه
	علما و دانشمنداني كه از علي بن الحسين نقل روايت كردهاند
	كتب و آثار آن حضرت
	صحيفة الكاملة
	صحيفهي ثانيهي سجاديه
	صحيفهي ثالثهي سجاديه
	صحيفهي رابعهي سجاديه
	صحيفهي خامسهي سجاديه
	رسالة الحقوق
	اشاره
	بزرگترين حق خدا
	حق نفس
	حق زبان
	حق گوش
	حق چشم
	حق پا
	حق دست
	حق شكم
	حق عضو تناسلي
	حق نماز
	حق روزه
	حق صدقه
	حق قرباني
	حق سلطان
	حق معلم
	حق مالك
	حق رعيت
	حق شاگرد
	حق زن
	حق مملوك و غلام
	حق مادر
	حق پدر
	حق فرزند
	حق برادر
	حق مولايي كه تو را آزاد ساخته
	حق بندهاي كه او را آزاد ساختهاي
	حق كسي كه به تو احسان كرده
	حق مؤذن
	حق امام و پيشواي نماز
	حق مصاحب و همنشين
	حق همسايه
	حق دوست
	حق شريك
	حق مال
	حق طلبكار
	حق معاشر
	حق كسي كه بر تو ادعايي دارد
	حق دشمني كه بر او دعوي داري
	حق كسي كه با تو مشورت كند
	حق كسي كه تو را مشورت كند
	حق كسي كه از تو نصيحت جويد
	حق ناصح
	حق بزرگتر
	حق كوچكتر
	حق سائل
	حق كسي كه از وي چيزي بخواهند
	حق كسي كه وسيلهي شادي گردد
	حق كسي كه بدي كرده
	حق همكيشان
	حق اهل ذمه


	كلمات مأثور امام زينالعابدين در حكمت و موعظه و سخنان حكيمانهي آن حضرت از كتاب نثر الدرر
	سخنان حكيمانهي آن حضرت نقل از تحف العقول
	كلمات قصار آن حضرت نقل از تذكرهي ابن حمدون
	كلمات آن حضرت نقل از تذكرة الخواص
	سخنان حكيمانهي آن حضرت نقل از فصول المهمة
	حكم و مواعظ آن حضرت از كتب مختلف
	اشعار منسوب به امام زينالعابدين

	پاورقي




