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تماما دیحوت و  يدانم  مالسلا  هیلع اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما 

: هدنسیون

ناگدنسیون زا  یعمج 

: یپاچ رشان 

یمالسا ياهشهوژپ  داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



تسرهف
5تسرهف

تماما دیحوت و  يدانم  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  12ماما 

باتک 12تاصخشم 

12همدقم

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یناگدنز  زا  13یلامجا 

یسوم نب  یلع  ماما  13تدالو 

ماما هینک  بقل و  13مان ،

« اضر  » بقل هب  ماما  يراذگمان  14یگنوگچ 

اضر بقل  هب  تایاور  14حیرصت 

ماما يالاو  14رابت 

ماما 15رسمه 

ماما 15نادنزرف 

اضر ماما  هب  بوسنم  16نادنزرف 

مالسلا امهیلع  یسوم  نب  یلع  16تماما 

16هراشا

تایاور هنیآ  17رد 

هیفقاو 17شیادیپ 

ناهنپ 18ياههزیگنا 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  يونعم  18تیصخش 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یقالخا  19تیصخش 

19هراشا

نارعاش رعش  میسن  رد  ماما ، قالخا  20رطع 

تایاور نایب  رد  ماما  20قالخا 
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مالسلا هیلع  اضر  ماما  یملع  21تیصخش 

21هراشا

ماما 21تارظانم 

بتاکم نایدا و  زا  ماما  22یهاگآ 

فلتخم ياهنابز  هب  ماما  23یهاگآ 

ماما یملع  يرترب  هب  نافلاخم  23فارتعا 

یملع لفاحم  لیکشت  زا  نومأم  24ینامیشپ 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یسایس  24یناگدنز 

24هراشا

هدنیآ نارگن  24نوراه ،

نآ ياهدمایپ  نوراه و  24گرم 

نیما 25تشونرس 

نومأم 25يرادمامز 

نومأم 25ياهیگژیو 

تموکح ياهیراوشد  26نومأم و 

نومأم عیشت  27هناسفا 

یلع ماما  بقانم  هب  نومأم  27فارتعا 

كدف 28در 

نومأم عیشت  هناسفا  رب  28يدقن 

هناگود 29يریگعضوم 

لازتعا بهذم  30نومأم و 

نآرق قلخ  30هشیدنا 

یسایس تناید  31نومأم و 

اهتموکح ربارب  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  یشم  31طخ 
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31هراشا

نوراه رصع  رد  32ماما ،

ورم هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  یخیرات  33رفس 

33هراشا

ربمایپ دقرم  اب  33عادو 

ماما ترجه  ریس  34طخ 

هفوک هب  ماما  دورو  زا  35يریگولج 

هرصب هب  ماما  35دورو 

مق هب  ماما  35دورو 

روباشین هب  ماما  36دورو 

روباشین زا  ماما  36تمیزع 

بهذلا هلسلس  37ثیدح 

37هراشا

37ثیدح 01

37ثیدح 02

38ثیدح 03

38ثیدح 04

ثیدح يانعم  رد  38یلمأت 

رفس همادا  رد  ماما  39اب 

سوط هب  ماما  39دورو 

سخرس هب  ماما  39دورو 

یسررب 40دقن و 

ورم هب  40دورو 

ورم ییایفارغج  تیعقوم  یسایس و  40طیارش 
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داهنشیپ نیلوا  ماگ و  41نیتسخن 

یسایس ریوزت  نیرت  41گرزب 

شسرپ 42دنچ 

نومأم ینید  یقالخا و  42تیصخش 

راتفگ راتفر و  رد  43ضقانت 

اهانگنت نتم  زا  یهاگرذگ  يوج  تسج و  44رد 

هبل ود  يریشمش  تموکح ، 44داهنشیپ 

دریذپیم ار  ریشمش  هبل  مادک  46ماما 

ماما راکنا  نومأم و  46رارصا 

هشیدنا مادک  هدییاز  يدهعتیالو ، 47حرط 

ماگ نیمود  يدهعتیالو ، 48حرط 

يدهعتیالو لیمحت  زا  نومأم  49فادها 

49هراشا

نایسابع اب  نایولع  داضت  زا  49نتساک 

اهتضهن 50ندناشنورف 

ترضح نآ  نتخاس  دودحم  ماما و  رب  50تراظن 

ماما تسادق  نتخاس  51شودخم 

تفالخ نداد  هولج  52عورشم 

یمدرم هاگیاپ  52نتفای 

باختنا زا  ریزگان  52ماما ،

هماع هاگدید  زا  ماما ، 53باختنا 

هیماما رظنم  زا  ماما  53باختنا 

ماما یسایس  یشم  طخ  54ینابم و 

یسایس يربهر  ینید و  ییاوشیپ  54یگتسویپ 
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ینید يربهر  مزلتسم  نید ، 55لامک 

هناملاظ ياههطلس  ینید و  ریغ  يربهر  55راکنا 

ناملاظ ناربکتسم و  اب  55هزرابم 

یعامتجا تاحالصا  تهج  رد  یتدیقع ، ياهداینب  56حیحصت 

باختنا نیرتتخس  ربارب  رد  57ماما ،

فلتخم ياههاگدید  زا  يدهعتیالو ، شریذپ  58يهفسلف 

يدهعتیالو 59سالجا 

سالجا رد  ماما  59نانخس 

يدهعتیالو 60يهماندهع 

60هراشا

ماما هب  بوسنم  62يهتشون 

يدهعتیالو يهماندهع  رب  63یلیلحت 

هماندهع رب  ماما  یسیون  64هیشاح 

اههسیسد ربارب  رد  ماما  65ریبدت 

ربمایپ يهویش  هب  دیع ، زامن  66يرازگرب 

شیوخ ياههسیسد  بادرگ  رد  67نومأم ،

یسایس یشم  طخ  رییغت  67نومأم و 

دیدج تسایس  رد  ماگ  68نیتسخن 

دیدج تسایس  رد  نومأم  ماگ  68نیمود 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  69تداهش 

69هراشا

یسوم نب  یلع  69تداهش 

یلصا لماع  71نومأم ،

تایاور هاگدید  زا  ماما  71تداهش 
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ماما تداهش  72نامز 

اضر ماما  دقرم  تداهش و  73ناکم 

يوضر فراعم  لحاس  رب  73يرذگ 

73هراشا

دازآ ثحب  هرظانم و  رصع  ماما ، 74رصع 

شالت ره  زا  لبق  شنیب ، 74شناد و 

روآرکس ياهیندیشون  تمرح  75يهفسلف 

یملع شسرپ  يواک و  فرژ  هب  75قیوشت 

تمکح هفسلف و  ياراد  نید ، ماظن  یتسه و  75ماظن 

یتسه ياههدیدپ  ینوگانوگ  76يهفسلف 

دنوادخ هب  نامیا  ترورض  77يهفسلف 

ءایبنا تخانش  موزل  77هفسلف 

ینید يربهر  ماما و  هب  زاین  77هفسلف 

ینید تموکح  هب  یمالسا  هعماج  زاین  78تلع 

تحلصم لیلد و  ياراد  نید ، 78ماکحا 

زامن بوجو  78لیلد 

نادباع رب  نادنمشیدنا  79يرترب 

درم نز و  ثاریم  توافت  79تلع 

نید فراعم  ماظن  رد  نآرق  80هاگیاج 

مالک نیرتلماک  مایپ و  نیرتیلاع  80نآرق ،

ناحلاص تماما  وترپ  رد  نآرق ، 81لامک 

مدرم رایتخا  ای  دنوادخ  باختنا  هب  81تماما 

ناملاظ هن  ناکاپ و  هتسیاش  81تماما ،

یشزرا كالم  ياراد  ناماما ، 82تماما 
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ناماما قح  رد  ولغ  82تیعونمم 

ناشیا زا  تیامح  ناونع  تحت  ناماما ، هب  83تنایخ 

ناماما زا  عافد  حیحص  83يهویش 

یهارمگ يهیام  نید ، لئاسم  رد  يروحم  83دوخ 

يزادرپ نامرآ  هن  لمع و  وترپ  رد  84يرادنید 

یلمع ياهداینب  رب  راوتسا  ینید ، 85ياهدامن 

ریذپان کیکفت  رصنع  ود  قالخا ، 85نید و 

تنایخ رکم و  زا  رود  هب  86نمؤم ،

يرادتناما 86تقادص و 

تسدیهت دنمناوت و  اب  ناسمه  86دروخرب 

ناناملسم روما  هب  86مامتها 

نافیعض دادما  86يرای و 

مدرم هب  86تبحم 

اهبلق زا  ییادز  86هودنا 

نادنواشیوخ اب  87طابترا 

هداوناخ اب  87ینابرهم 

هداوناخ رد  هافر  87داجیا 

یگدنز رد  يزیر  همانرب  87داصتقا و 

یعامتجا یگدنز  رد  87یگتسارآ 

رشب يهدنیآ  یگدنز  دادماب  88نیرتنشور 

88یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  97هرابرد 
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تماما دیحوت و  يدانم  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما 

باتک تاصخشم 

دمحا یبارت ، داوج -  دـمحم  ینیعم ، نیودـت : تماما /  دـیحوت و  يدانم  مالـسلاهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
: تسورف  1387 يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  دهـشم : رـشن : تاصخـشم  تافاضا ) رظن و  دیدجت  اب  : ) تساریو تیعـضو 

هرامـش مهدزیـس  پاچ  تشاددای : تبث ) تاعالطا   ) یـسیون تسرهف  راـظتنا  رد  یـسیون : تسرهف  تیعـضو  مالـسا  خـیرات  هورگ  شهوژپ 
1305599 یلم : یسانشباتک 

همدقم

يدنچ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  لسن  زا  هنازرف  يدنزرف  اج  نآ  رد  تسا . تشهب  ياهناتسوب  زا  یناتسوب  هوک ، ود  نایم  یتعـسو  رد 
يداو رد  ماگ  مالسلاهیلع  یلع  لآ  نارگن  نامشچ  ربارب  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  نادناخ  ییاهنت  رد  تسا و  هدیـشخرد  هتـسیز و 

اهنت تیانع . لذـب و  لها  زاون و  بیرغ  ییانـشآ ، تبحم . تیالو و  لها  يانـشآ  یبیرغ ، تسا . هداهن  تداهـش  رتسب  رب  رـس  یهلا و  ياضر 
روانهپ نیمزرـس  رد  ات  تسا ، هدمآ  اهنت  تحایـس ! ریـس و  هن  تسا  ترجه  شندمآ  دـنک  مالعا  ات  دـنزرف ! رـسمه و  چـیه  یب  تسا ، هدـمآ 

ياهقاور ات  تسا  هدـمآ  دـیارایب . نامیا  رون  هب  ار  هار  هدرک  مگ  يهدـنیوج  رازه  نارازه  بلق  شا ، هناخ  غارچلچ  تیالو ، لـالز  ناـگتفیش 
زا شناکاین و  نیمزرس  زا  ار  هتساوخان  یترجه  دشاب . ایند  ناد  لد و  ماد  زا  هدیمر  ناوهآ  هانپ  هتـسخ و  ياهلد  نمأم  هراومه  شمرح ، دنلب 

، دنتخانشن نایقارع  نایماش و  نایزاجح و  هک  ار  تلاسر  رجا  رگم  ات  تسا ، هدرک  زاغآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شدج  مرح  راوج 
تروص هحفـص 10 ]  ] نومأم ینوعرف  تموکح  رابجا  هب  دوب و  هتـساوخان  رهاـظ  هب  دـنچ  ره  ترجه ، نیا  دناسانـشب . ناـسارخ  ناـمدرم  هب 

يرهاظ و ياهتیامح  نایـسابع و  یـسایس  ریبادـت  يهیاس  رد  مالـسلاهیلع » رفعج  نب  یـسوم   » دـنزرف ات  دوب  نآ  یهلا  ریدـقت  اـما  دوب ، هتفرگ 
راختفا نانآ  هب  دهن و  تعیدو  هب  یسراپ  ناملـس  لسن  رد  ار  عیـشت  رذب  دروآ و  تسد  هب  یتصرف  ناشیا ، لیم  فالخرب  نانآ ، يهناراکبیرف 
یـسوم نب  یلع   » ماما دوب . هتخاس  نیرق  ار  ود  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ناـنوچ  دـنوش ، اریذـپ  مه  اـب  ار  ترتع  نآرق و  اـت  دـهد 
نامکاح تموکح  يانگنت  رد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  رگید  نانوچ  اما  دوب ، اوقت  تلیـضف و  ملع و  رد  شیوخ  رـصع  يهناـگی  مالـسلاهیلع »

اهربا تخس  يهنیـس  هاگره  همه ، نیا  اب  تشاد ! هنانگمغ  ماگنه و  دوز  یبورغ  اهربا و  تشپ  رد  یعولط  مدرم ، یـسانشان  ردق  تسیاشان و 
رتفد تفرگیم ، ناج  اههشیدنا  دزیم و  هناوج  اهنامیا  دیباتیم ، اهلد  رب  ترضح  نآ  تیونعم  لامک و  غورف  لامج و  باتفآ  تفاکـشیم ،

تزاجا ماما  دوب و  هاتوک  اهلاجم  نیا  هک  غیرد  اما  تشونیم . بهذـلا  هلـسلس  ثیدـح  تسـسگیم و  ریجنز  اـهملق  تفکـشیم و  اـههنیس 
، یسابع تموکح  یلب ! دونشب . دیوگب و  نخس  دهاوخیم ، هک  هنوگ  نآ  مدرم  اب  یسابع ، تموکح  نابقارم  زا  رود  هبو  هدرپ  یب  ات  تشادن 

ناـمز نارگ  لادـج  ناـملکتم و  ناـیدا و  ناـملاع  زا  دـیدیم و  كرادــت  ار  یملع  گرزب  تاـسلج  دوـخ  یمدرم ، طاـبترا  نـیا  ياـج  هـب 
يهفیلخ نومأم -  يارب  یبولطم  راثآ  تسناوتیم  اهتسشن  نیا  يرازگرب  دنزیخرب . هرظانم  هب  مالسلاهیلع » یـسوم  نب  یلع   » اب ات  تساوخیم 

رد ماما  رگا  تخاسیم و  دوخ  تسایس  نآ  زا  یلکش  هب  ار  يزوریپ  نیا  نومأم  دشیم ، زوریپ  ماما  رگا  هک  نیا  هچ  دشاب ؛ هتشاد  یـسابع - 
ره هب  دشاب ! نایسابع  يارب  درواتسد  نیرت  نیریش  تسناوتیم  يولع ، يهرهچ  نیرت  گرزب  تیصخش  تسکش  دنامیم ، ورف  ناملاع  خساپ 

نیا ماجنارـس  دـنچ  ره  دـنایامنب ؛ ناـنآ  هب  ار  دوخ  تلیـضف  شناد و  عاعـش  دـنک و  تکرـش  سلاـجم  نیا  رد  اـت  دوـب  ریزگاـن  ماـما  لاـح ،
ممصم نومأم ، درک . ترضح  نآ  ندرب  نایم  زا  مزع  ماما ، یگدنز  هب  نداد  نایاپ  يارب  دمآ و  نارگ  نومأم  گنت  نامـشچ  رب  اهـششخرد ،

نآ دوجو  ياـیرد  هک  نیا  زا  لـفاغ  دـیوج ، هرهب  شیوخ  هحفـص 11 ]  ] تموکح عفن  هب  ماـما  یملع  رادـتقا  يونعم و  تیبوبحم  زا  اـت  دوب 
، شیوخ يهنابصاغ  تموکح  ریهطت  يارب  ات  تساوخیم  نومأم ، دجنگیمن . نایـسابع  یهاشداپ  يهدولآ  کچوک و  يوبـس  رد  ترـضح 
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تیرح تفارـش و  نوخ  ماما ، دوب . رتراوگان  یمانـشد  هنـشد و  ره  شریذپ  زا  ماما  يارب  نیا  و  دزاس ! ریزگان  يدهعتیالو  شریذپ  هب  ار  ماما 
زا شا  هنیس  دیزرویم ، ییابیکش  مالسلاهیلع ، یلع  نب  نسح  نوچ  راگزور ، نومزآ  يهروک  رد  رگا  تشاد و  نایرج  شیاهگر  رد  يولع 
ناش هخاش  متس ، هب  نایسابع  نایوما و  هک  هداتسیا  لخن  اهدص  تماق  زا  شا  هرطاخ  تشد  دوب و  ناشورخ  ینیـسح  تیمح  تریغ و  جاوما 

نومأم فادها  وا  دهد ! يدهعتیالو  هب  نت  یهلا -  فیلکت  زج  یلیلد -  چیه  هب  تسناوتیمن  وا  نوچ  یـسک  دزیم ! جوم  دـندوب ، هدـیرب  ار 
دوخ گوس  رد  تداهـش  زا  لـبق  تسنادیم و  سوط  نیمزرـس  ناـسارخ و  نینوخ  قـفا  رد  ار  شرمع  ماـگنهدوز  بورغ  تخانـشیم و  ار 

ترضح نآ  هک  نانچ  تسا . نیگنـس  یـسب  نآ  گوس  هک  سوط  نیمزرـس  رد  تسا  يربق  و  هبیـصم ». نم  اهلای  سوطب  ربق  و  : » دوب هدورس 
اما دـمآ ، نارگ  ناماس  نیا  نامدرم  رب  دـنچ  ره  تداهـش  نیا  دـش و  یمارگ  نآ  دهـشم  ناسارخ ، نیمزرـس  دوب ، هدرک  داـی  اـهراب  اـهراب و 

كراـبم و ناـنچ  نآ  يدـنوادخ  يهغلاـب  تجح  نآ  یهلا و  حـلاص  دـبع  نآ  تفأر  تبحم و  تیـالو و  عاعـش  هک  تشاد  ناـعذا  ناوتیم 
نودیری : » دومرف هک  دش  یهلا  دـیون  نآ  لماک  قادـصم  تخاس و  نشور  عیـشت  رون  هب  ار  روانهپ  نیمزرـس  نیا  يهرتسگ  هک  دوب  دـنمجرا 

[ دـمآراکان يدام و  ياهرازبا  و   ] ناهد اب  ار  یهلا  رون  ات  دنـشالت  رد  نارفاک ] « ] نورفاکلا هرک  ول  هرون و  متم  هللاو  مههاوفاب  هللارون  اوؤفطیل 
نیا تسا  دیما  دنـشاب . هتـشادن  شوخ  نارفاک ، دنچ  ره  دشخبیم ، یگدنزورف  تمامت  هب  ار  شرون  دـنوادخ  یلو  دـننک ، شوماخ  شیوخ 

فوئر ماما  نآ  ياضر  دروم  شالت  نیا  دشک و  ریوصت  هب  ار  ماما  نآ  يهدـنزورف  هراومه  وترپ  زا  كدـنا  دـنچ  ره  یعاعـش  دـناوتب  هتـشون 
هحفص 13]  ] یبارت دمحا  دریگ . رارق 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یناگدنز  زا  یلامجا 

یسوم نب  یلع  ماما  تدالو 

نآ دلوت  روهشم  ناثدحم  ناخروم و  دناهتفگ . نخس  نوگانوگ  مامه ، ماما  نآ  تدالو  نامز  نییعت  رد  ناملـسم  ناققحم  ناراگن و  خیرات 
لاس اب  نامزمه  یمارگ  نآ  تدالو  لاس  ساـسا ، نیا  رب  [ 1 . ] دناهتشاگن لاس 148 ه ق  هدعقیذ  هعمج 11  ای  هبنشجنپ  زور  هب  ار  ترـضح 

ق ه  لاس 153  ثداوح  زا  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تدـالو  رگید  یخرب  تسا . هدوب  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  شراوگرزب  دـج  تداـهش 
زور دش ، هداز  هنیدم  رد  مالسلاهیلع  اضر  ماما  هک  دناهدیقع  نیا  رب  یهورگ  : » تسا هدروآ  دیسا  نب  ثایغ  زا  قودص  خیـش  [ 2 . ] دناهتسناد

هوالع هحفص 14 ] [. ] 3 .« ] مالـسلاهیلع قداصرفعج  ماما  تافو  زا  لاس  جنپ  تشذگ  زا  سپ  یلاس 153 ه ق  لوالا ، عیبر  مهدزای  هبنش  جنپ 
فیعـض لیلد  هب  هک  [ 4  ] تسا هدـش  لقن  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تدالو  خـیرات  يهرابرد  زین  يرگید  فلتخم  نانخـس  رظن ، ود  نیا  رب 

. میشوپیم مشچ  اهنآ  درک  دای  زا  ندوب 

ماما هینک  بقل و  مان ،

ياههینک اهبقل و  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  يارب  [ 9 . ] تسا نسحلاوـبا  شفورعم ، يهینک  اـضر و  شروهـشم ، بـقل  یلع ، يو ، فیرـش  ماـن 
.« تسا هدوب  یلعوبا  صاوخ ، نایم  رد  نسحلاوبا و  مدرم ، نایم  رد  ترـضح  هینک  : » دـسیونیم یـسلجم  همالع  دـناهدرک . لـقن  زین  يرگید 

ناثدحم و مالـسلاهیلع ، ماما  باقلا  هرابرد  [. 7 .« ] تسا هدوب  دـمحموبا  ترـضح ، صاخ  يهینک  : » دـسیونیم يربط  ریرج  نب  دـمحم  [. 6]
بر اضرلا ، یـضرلا ، قلخلا ، یفاک  نیدحلملا ، هدیکم  نینمؤملا ، نیع  هرق  يدـهلا ، رون  هللا ، جارـس  : » دـناهدرک دای  ار  لیذ  باقلا  ناخروم ،
نماض نجلا ، سنـالا و  ناطلـس  یکز ، یفاو ، یلولا ، : » دـناهدروآ ار  ریز  باـقلا  یخرب  و  [. 8 .« ] قیدصلا یفولا ، رباصلا ، لضافلا ، ریبدـتلا ،
سینا سومشلا ، سمش  ءاضقلا ، ردقلاب و  یضارلا  هللا ، یلا  یـضارلا  ءافعـضلا ، نیعم  ءابرغلا ، بیرغ  نینمؤملا ، نیز  هللا ، یلا  یعادلا  همالا ،

هحفص 15] [. ] 9 .« ] نیدحلملا ظیغ  سوفنلا ،
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« اضر  » بقل هب  ماما  يراذگمان  یگنوگچ 

هتبلا تسا . هنوگ  نیا  زین  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  باقلا  دنتـسه و  یـصاخ  مایپ  يایوگ  کی  ره  مالـسلاهیلع  ناماما  ياههینک  اهبقل و  اـهمان ،
مالسلاهیلع اضر  ینعی  ترضح ، صاخ  بقل  دروم  رد  تقد  نیا  یلو  دجنگیمن ، لاجم  نیا  رد  اهيراذگمان  تلع  هیمـست و  هجو  یـسررب 

ماما يدهعتیالو ، شریذپ  یپ  رد  دندقتعم  دننادیم و  ماما  نآ  يارب  نومأم ، يهدـیزگ  ار  بقل  نیا  ناخروم  زا  یخرب  اریز  دراد ، ترورض 
رد : » دسیونیم نینچ  لاس 201 ه.ق  ثداوح  لقن  نمض  يربط  ریرج  نبا  تسا ! هدش  بقلم  بقل ، نیا  هب  نومأم  يوس  زا  مالـسلاهیلع  اضر 

مالسلاهیلع دمحم  لآ  نم  یضرلا  ار ، وا  داد و  رارق  دوخ  زا  دعب  هفیلخ  دهعیلو و  ار  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نومأم ، لاس  نیا 
هب یلو  هدرک  هراشا  بلطم  نیمه  هب  نودـلخ  نبا  تسا . هدـش  دراو  [ 12  ] ریثا نـبا  زین  و  [ 11  ] ریثک نبا  زا  تراـبع ، نیا  ریظن  [. 10 .« ] دیمان
دنچ ره  یسررب  دقن و  [. 13 . ] تسا هدروآ  هلآ » هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نم  اضرلا  «، » هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نم  یضرلا   » ياج

يراذگمان و دنایامنیم  هک  دراد  دوجو  يدنچ  لیالد  اما  تسا ، هتشاد  دوجو  هراومه  هدشدای  لیلحت  يارب  یعامتجا  یـسایس و  ياههنیمز 
هاگدید زا  اهنت  هک  یلیالد   - 1 دنوشیم : میسقت  هتـسد  ود  هب  لیالد  نیا  تسا . هدوب  اهلیلحت  نیا  زا  رتارف  یعوضوم  ماما ، يارب  بقل  نییعت 

هلیسو هب  لبق  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياهبقل  اهمان و  هک  نیا  نآو  تسا  نییبت  لباق  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  هب  نادقتعم  هعیش و 
نـسح مان  نییعت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نانچ  دـناهدش ، نییعت  یحو  يهتـشرف  قیرط  زا  اـسب  هچ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

مهاوخن یـشیپ  راگدرورپ  رب  ماـن ، باـختنا  رد  [. 14 . ] همـساب یبر  قبـسأل  تنک  ام  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  هحفص 16 ]  ] مالـسلاهیلع و
هدش رداص  نیشیپ  ناماما  زا  هک  یتایاور  زا  تسا  ترابع  تسا ، هدننک  عناق  شخبرمث و  ياهدیقع  هاگدید و  ره  اب  هک  یلیالد   - 2 تسج .

. تسا هدش  حیرصت  اضر »  » بقل هب  اهنآرد  و 

اضر بقل  هب  تایاور  حیرصت 

دناوخیم اضر -  مان -  نیا  هب  ار  شدنزرف  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  هک  دنکیم  لقن  يزورم  صفح  یبا  نب  نامیلس  زا  قودص  موحرم 
دوشیم طوبرم  ینامز  هب  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  شرافـس  يراذگمان و  نیا  [. 15 . ] دیناوخب مان  نیا  هب  ار  وا  زین  امـش  دومرفیم : هیـصوت  و 

تیاور رد  تسا . هدوبن  حرطم  زونه  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هب  تبـسن  وا  يوس  زا  يدـهعتیالو  لـیمحت  نومأـم و  تفـالخ  عوضوم  هک 
دنرادنپیم نافلاخم  زا  یهورگ  متفگ : مالسلاهیلع -  داوج  ماما  یسوم -  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج ، یبا  هب  : » تسا هدمآ  یطنزب  زا  يرگید 

: دومرف ترضح  تسا . هدش  دونـشخ  نادب  هتفریذپ و  ار  هفیلخ  يدهعتیالو  وا  اریز  تسا ، هدادرارق  ناتردپ  يارب  ار  اضر »  » بقل نومأم ، هک 
و یـضار ، وا  زا  نامـسآ  رد  شیادخ  اریز  دیمان ، اضر  ار  مردپ  دنوادخ  هکلب  دنهدیم ، اوران  تبـسن  دنیوگیم و  غورد  دـنگوس ، ادـخ  هب 
: دومرف ماما  تسا ؟ هدوبن  ناتناردپ  رد  یگژیو  نیا  رگم  دـسرپیم : ماما  زا  ثیدـح ، رگتیاور  دنتـسه . دونـشخ  وا  زا  نیمز  رد  همئا  ربمایپ و 

اهنت ور ، نیا  زا  دندوب . یـضار  وا  زا  ناقفاوم  نوچمه  زین  نافلاخم  اریز  دوب ، هتخاس  زاتمم  نامدادجا  زا  هصخـشم ، کی  ار  مردپ  یلو  ارچ ،
یهاوگ هحفص 17 ] [. ] 17 . ] تسا هدـش  لقن  دروم  نیا  رد  زین  يرگید  تایاور  تیاور ، نیا  رب  هوـالع  [. 16 .« ] تسا هدش  هدـیمان  اضر »  » وا

، دناهتخاس طوبرم  يدهعتیالو  نایرج  هب  ار  نآ  تسا ، هدـش  نییعت  نومأم  يوس  زا  مالـسلاهیلع » اضر   » بقل دنتـسه  یعدـم  هک  نانآ  رگید 
يارب لهـس  نب  لضف  يوس  زا  هک  ياهمان  رد  هلمج  زا  دوشیم . هدـید  بقل  نیمه  يدـهعتیالو ، زا  لـبق  هب  طوبرم  دانـسا  رد  هک  یلاـح  رد 

نمحرلا هللا  مسب  : » تسا هدـمآ  اضر »  » بقل دـنک ، تمیزع  سوط  هب  ات  هدـش  توعد  مالـسلاهیلع  ماـما  زا  نآرد ، هدـش و  لاـسرا  ترـضح 
هک تفای  نانیمطا  ناوتیم  هدش ، دای  كرادـم  تایاور و  ساسارب  [. 18 … « ] لهس نب  لضفلا  هیلو  نم  اضرلا …  یـسوم  نب  یلعل  میحرلا .

. تسا هدوبن  يدهعتیالو  نایرج  جیاتن  زا  اضر »  » بقل

ماما يالاو  رابت 
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ياهمرکم يوناب  شراوگرزب ، ردام  تسا و  هعیش  ماما  نیمتفه  مالسلاهیلع ، رفعج  نب  یسوم  ماما  مالـسلاهیلع ، اضر  ترـضح  راوگرزب  ردپ 
زا تسا . متکت  اهنآ ، نیرتروهـشم  یلو  هدـش ، دای  يو  زا  هرهاط  هیجن و  نکـس ، نارزیخ ، نامـس ، همجن ، متکت ، نوچ : ییاهمان  اب  هک  تسا 

دش و هدناوخ  مان  نیا  هب  دمآرد ، مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هناخ  هب  دـنمجرا  يوناب  نیا  یتقو  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  اههناشن 
هتفریم رامش  هب  مجع  نادنمتفارش  زا  هدوب و  دنمدرخ  و  [ 20  ] فیفع ینز  وا  [ 19 . ] تفرگ مان  هرهاط  مالسلاهیلع  اضر  ماما  تدالو  زا  سپ 

هحفص 18] [. ] 21 . ] تسا

ماما رسمه 

ربمایپ هک  دـشابیم  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  ردام  هکیبس  ترـضح ، نازینک  هلمج  زا  تسا . هدوب  دـنچ  ینازینک  ياراد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
دناهدرک و دای  هبیبح » ما   » زا اهنت  ناخروم  رـسمه ، ناونع  هب  یلو  [ 22 ، ] تسا هدرک  دای  یکین  هب  همرکم  يوناـب  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ما تسین . تسد  رد  یعالطا  مود  رسمه  تیوه  زا  [ 23 ، ] دناهتشاد مئاد  رسمه  ود  ترضح  هک  تسا  هدمآ  یخیرات  تارابع  یخرب  رد  رگا 

جاودزا هب  ار  هبیبح  ما  شرتخد ، یسایس ، صاخ  يهزیگنا  اب  نومأم ، دمآرد . مالـسلاهیلع  ماما  يرـسمه  هب  يدهعتیالو  نایرج  رد  زین  هبیبح 
يروآدای نایاش  داد . مالـسلاهیلع  داوج  ماما  يرـسمه  هب  اهدـعب  زین  ار  لضفلا  ما  شرگید  رتخد  هک  یلاـح  رد  دروآ ، رد  مالـسلاهیلع  ماـما 

یقاب هزیـشود  نانچمه  هبیبح  ماهک  دراد  نآزا  تیاکح  زین  یخیرات  دـهاوش  تفاین و  هار  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هناـخ  هب  هبیبحما ، هک  تسا 
[. 24 . ] دنام

ماما نادنزرف 

نیا رگید  تسا و  هتـشادن  يدنزرف  هبیبح  ما  زا  مالـسلاهیلع  ماما  هک  نیا  تسخن  دنراد : رظن  قافتا  دروم ، ود  رد  ناثدحم  ناسیون و  خـیرات 
دمحم [ 25 ، ] بوشآرهش نبا  نوچمه : يرایسب  تسا . هدوب  مالـسلاهیلع  همئالا  داوج  هک  هتـشاد  يرـسپ  دنزرف  هکیبس ، مان  هب  يزینک  زا  هک 

نیمه رد  دناهتشادن . يدنزرف  مالسلاهیلع ، داوج  ماما  زا  ریغ  ترـضح  هک  دندقتعم  [ 28  ] یسربط و  [ 27  ] دیفم خیش  [ 26 ، ] يربط ریرج  نب 
دناهدرک دای  دنزرف  ود  زا  هحفص 19 ]  ] یـضعب هورگ ، نیا  رد  دناهدرب . مان  مالـسلاهیلع  ماما  يارب  ار  دنزرف  کی  زا  شیب  زین  یهورگ  لاح ،

، میهاربا رفعج ، نسح ، دـمحم ، ياهمان : هب  رتخد  کـی  رـسپ و  دـنزرف  جـنپ  یخرب  و  [ 30  ] رفعج دـمحم و  ای  [ 29  ] یـسوم دمحم و  مان  هب 
: ياهمان هب  تسا  هدوب  دـنزرف  تفه  ياراد  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  [ 32  ] نونفلا تاحـشر  باـتک  زا  زین  یلقن  رد  [ 31 . ] هشیاع نیـسح و 

بتک زا  لقن  هب  یمق  ثدـحم  [. 33 . ] رتخد دنزرف  کی  نیـسح و  میهاربا ، نسحلا ، دمحم  وبا  رغـصا ، رفعجوبا  ربکا ، رفعجوبا  یقت ، دمحم 
نب قاحـسا  نب  مساق  نب  رفعج  نب  دمحم  جاودزا  هب  هک  هدوب  همطاف  مان  هب  يرتخد  ياراد  مالـسلاهیلع ، اضر  ترـضح  : » دسیونیم باسنا ،

اـضر ماما  رتخد  همطاف ، مان  : » دروآیم فنحا  نب  رکب  زا  لقن  هب  یمق  ثدحم  نینچمه  [. 34 . ] تسا هدمآ  رد  بلاط  یبا  رفعج  نب  هللادـبع 
دروم رد  یناسمه  رظن  هعیـش ، ناثدـحم  ناـیم  رد  دـش ، داـی  هچنآ  ساـسارب  [. 35 .« ] تـسا مطاوـف  هرمز  رد  دنـس و  هلـسلس  رد  مالـسلاهیلع 

، یـضعب رگا  دناهدرک . دای  رـسپ  دنزرف  کی  اهنت  ای  هدرک و  توکـس  هنیمز  نیا  رد  ای  نانآ  هکلب  دوشیمن ، هدید  مالـسلاهیلع  ماما  نادـنزرف 
ياملع نایم  رد  روهشم  ناس  نیدب  دناهتفگ . ینخـس  دانتـسا  نودب  ای  دناهدرک و  لقن  هماع  زا  ای  دناهدروآ ، نایم  هب  نادنزرف  ددعت  زا  نخس 

. دنکیم دـییأت  ار  روهـشم  رظن  زین  یتایاور  تسا . هدوب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دـنزرف  اهنت  مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح  هک  تسا  نیا  هیماما ،
هحفص 20] [ ؟ دشاب نیشناج  دنزرف و  نودب  یماما  تسا  نکمم  ایآ  مدرک : ضرع  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  هب  : » دیوگیم ریدس  نب  نانح 
[. 36 .« ] دروآ دـهاوخ  دوجو  هب  یناوارف  يهیرذ  وا  زا  دـنوادخ  نکل  دوب ، دـهاوخن  دـنزرف  کی  زج  نم  يارب  هک  نادـب  ریخ و  دومرف : ماـما 
رد ماما  تسین . وت  ینیشناج  يارب  يدنزرف  هک  یلاح  رد  یتسه  ماما  هنوگچ  : » تشون مالسلاهیلع  اضر  ماما  هب  ياهمان  رد  یطساو » مایق  نبا  »

دنوادخ هک  نآ  رگم  تفای ، دهاوخن  نایاپ  نم  یناگدـنز  ادـخ  هب  دـنگوس  دوب . دـهاوخن  يدـنزرف  ارم  هک  ینادیم  اجک  زا  تشون : خـساپ 
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[. 37 .« ] دشاب لطاب  قح و  هدننک  ادج  هک  دنک  میاطع  يدنزرف 

اضر ماما  هب  بوسنم  نادنزرف 

هتـشاد دنزرف  کی  اهنت  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک  دـش  مولعم  تفرگرارق و  یـسررب  دـقن و  دروم  ماما  نادـنزرف  ددـعت  هک  نیا  زا  سپ 
؟ تسیچ فلتخم  طاقن  رد  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  نادنزرف  هب  بوسنم  دوجوم و  ياههاگمارآ  هک  دوب  دهاوخ  شـسرپ  نیا  ياج  تسا ،
هک تسا  هدـش  دای  نیوزق ، ورم و  ناچوق ، رد  ییاه  هاگترایز  زا  یخیرات ، نوگانوگ  عبانم  اهباتک و  رد  تسا ؟ رادروخرب  يرابتعا  هچ  زا  و 
رد [ 38 . ] تسا فورعم  میهاربا  ناطلـس  رازم  هب  هک  تسا  یهاگمارآ  ناچوق  رد  دناهداد . ياج  دوخ  رد  ار  ماما  نادنزرف  زا  یکی  مادک  ره 

دوجو نیوزق  رد  زین  یهاگمارآ  [ 39 . ] دراد ترهش  ماما  نادنزرف  زا  يدنزرف  ناونع  هب  هک  دراد  دوجو  يرازم  هناورم ، ناتسهد  رد  زین  ورم 
رد ناـچوق ، رهـش  بوـنج  هیحاـن  رد  هک  میهاربا  ناطلـس  رازم  ینعی  تسخن ، دروـمرد  [. 40 . ] تسا فورعم  نیـسح  هدازهاـش  هب  هـک  دراد 

اهنت و  تسین ، تسد  رد  يدانتـسا  لباق  كردـم  هک  تفگ  دـیاب  تسا ، تاـفوقوم  هاـگراب و  هعقب و  ياراد  زین  نونکا  دراد و  رارق  ناـسارخ 
، بوشآ رهـش  نبا  نخـس  هب  دـناهدرب ، مان  رازم  نیمود  زا  هک  یناسک  تسا . يراج  هحفـص 21 ]  ] اهنابز رب  مدرم  ناـیم  رد  هک  تسا  یترهش 
. تسا هتفگن  ینخـس  نآ ، رد  نوفدـم  درف  هاگمارآ و  نیا  تایـصوصخ  زا  هدرک و  هدنـسب  هاتوک ، ياهراشا  هب  دوخ  وا  هک  دـناهدرک  دانتـسا 

نیوزق خیرات  باتک  تسا ، هدرک  دای  هعقب  نیا  زا  هک  يذخأم  نیرتمیدـق  تسا . نیوزق  رد  دوجوم  هاگمارآ  لمأت ، لباق  دروم  اهنت  نیاربانب ،
نونکا باتک ، نیا  تسا . هتشذگرد  لاس 446 ه ق  رد  هک  دشابیم  ینیوزق  دمحا  نب  هللادبع  نب  لیلخ  یلعیوبا  ظفاح  فیلأت  نآ  لیاضف  و 
اـضرلا یلع  نب  نیـسح  هب  بوـسنم  ار  يرازم  نیوزق » ياـههاگمارآ  حرـش  رد  یعفار  : » تـسا هدـش  لـقن  نآ  زا  یلو  تـسین ، سرتـسد  رد 
هتشون نینچ  ار  هاگمارآ  نیا  بحاص  تبسن  باسنألا  جارس  رد  ینالیگ ، نامحرلادبع  نب  دمحم  نب  دمحا  یلو  تسا ، هدروآ  مالـسلاهیلع ،
یـضعب رد  رایطلا و  رفعج  نب  هللادبع  نب  یبنیزلا  یلع  نب  دمحم  نب  هللادبع  نب  مارکلا  دبع  دواد  نب  یلع  نب  رئاثلا  نیـسح  هللادـبعوبا  تسا :

راثآ حرش  نمض  یفوتـسم ، هللادمح  [. 41 . ] دـنناد بوسنم  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  ردارب  یـسوم ، نب  نیـسح  هب  ار  هاگمارآ  نیا  عبانم ،
، یعیش لیلج  ملاع  [ 42 . ] دنکیم دای  نیـسح ، هدازماما  هاگمارآ  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  یناگدنز  لصف  رد  زین  نآ و  رباقم  نیوزق و 

مالـسلاهیلع اضرلا  نب  نیـسح  هللادبعوبا  ترایز  هب  دیاب  نیوزق ، لها  : » دسیونیم یترایز ، نکاما  شرامـش  نمـض  يزار ، لیلجلادبع  خـیش 
، نآرد یـصخش  هچ  تسین  مولعم  دـنچ  ره  دـشابیمن ، نآ  تمدـق  هاگمارآ و  لـصا  رد  يدـیدرت  [. 43 .« ] هماع هچ  نایعیـش و  هچ  دـنورب ؛
زا ار  يو  زین  یـصاخشا  ماجنارـس  مالـسلاهیلع و  متفه  ماما  دنزرف  ار  وا  یخرب  مالـسلاهیلع ، متـشه  ماما  دنزرف  ار  وا  یـضعب  تسا ؟ نوفدـم 

هحفص 23] . ] دناهتسناد رایط  رفعج  ناگداون  نادنزرف و 

مالسلا امهیلع  یسوم  نب  یلع  تماما 

هراشا

یقالخا و یملع و  یلمع و  تیصخش   - 1 دراد : مه  هب  طبترم  لاح  نیا  اب  زیامتم و  یشزرا  يهبنج  ود  هعیش ، ناماما  تیـصخش  یگدنز و 
يداقتعا و ياههنیمز  شیپ  هب  زاین  نآ  كاردا  مهف و  تسا و  هتفرگ  لکـش  ناگمه  رظنم  رد  ناشیا ، یگدـنز  لوط  رد  هک  نانآ  یعاـمتجا 

 - 2 دسانـشب . دبایرد و  ار  نانآ  ياهزایتما  اهـشزرا و  دناوتیم ، فاصنا  روعـش و  ياراد  میهف و  يهدـننیب  ره  هکلب  درادـن ، صاخ  یبهذـم 
مهیلع تیب  لها  تیصخش  زا  دعب  نیا  تخانش  دراد . ناشیا  هب  تبـسن  دنوادخ  يهژیو  تیانع  رد  هشیر  هک  نانآ  یهلا  يونعم و  تیـصخش 

نآ ياهدومنهر  ساسارب  تشاد و  نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلاسر  هب  دـیاب  تسخن  ینعی  دراد ؛ نیـشیپ  ياهتفرعم  هب  زاین  مالـسلا 
ياهشنیب هک  نیا  نخس  هاتوک  درک و  دامتعا  ربتعم  نایوار  تایاور و  هب  ترتع  هاگیاج  تخانش  يارب  تفریذپ و  ار  ترتع  تیالو  ترضح ،
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دعب ود  نیا  زا  کی  ره  يارب  يراذگـشزرا  دشاب . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیـصخش  زا  دعب  نیا  تخانـش  عنام  دناوتیم  فلتخم ، یبهذم 
هحفـص 24]  ] دوجو قیثو  یطابترا  ود  نآ  نایم  دش ، هتفگ  هک  نانچ  اریز  تسین ، یناسآ  راک  يرگید  رب  یکی  حـیجرت  ناماما و  تیـصخش 
، هریس خیرات و  ناققحم  دیآیم ، رامش  هب  نانآ  یگژیو  نیرت  صخشم  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  تیالو  تماما و  هک  اج  نآ  زا  یلو  دراد ،

یخرب يهرابرد  صوصن ، نیا  لقن  دناهتخادرپ . دنتسم  ربتعم و  تایاور  صوصن و  لقن  هب  دناهداد و  صاصتخا  رما  نیا  هب  ار  یلقتسم  لصف 
رفعج نب  یـسوم  زا  سپ  اریز  تسا ، هلمج  نآ  زا  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ماـما  تـسا و  هدوـب  رادروـخرب  يرتـشیب  تـیمها  زا  ناـماما 

، مالـسلاهیلع یـسوم  نب  یلع  تماما  هب  نادقتعم  لابق  رد  دمآ و  دیدپ  رظن  فالتخا  یگدـنکارپ و  ترـضح  نآ  نایعیـش  نایم  مالـسلاهیلع 
نیدـب تسنادیم و  هتفای  نایاپ  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  ار  تماما  طخ  هک  تفرگ  لکـش  هیفقاو  ناونع  تحت  يرگید  ناـیرج 

. تشگ رادروخرب  یصاخ  تیمها  زا  تیالو ، طخ  موادت  مالسلاهیلع و  یسوم  نب  یلع  تماما  تابثا  ناس 

تایاور هنیآ  رد 

. تشاد میهاوخ  هراشا  هدیزگ  تیاور  دنچ  هب  ور ، نیا  زا  دوب . دهاوخ  هتشون  نیا  شیاجنگ  زا  رتارف  هنیمز ، نیا  رد  تایاور  یمامت  یـسررب 
ناماما یماسا  رب  اهنآ  رد  هدـش و  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  یتایاور   - 1 دنوشیم : میسقت  هتـسد  هس  هب  هنیمز  نیا  رد  تایاور 

اـضر ماما  هرابرد  هعیـش  ناماما  یخرب  زا  هک  یتایاور   - 2 تسا . نانآ  يهرمز  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  مان  هدـش و  حیرـصت  هناگ  هدزاود 
هتسد زا  تسا . هدش  تبث  ترضح ، نآ  زا  دعب  ماما  دروم  رد  مالسلاهیلع ، رفعج  نب  یسوم  زا  هک  یتایاور   - 3 تسا . هدش  نایب  مالسلاهیلع 

. تسا هدرک  لقن  يراصنا  هللادـبع  نب  رباـج  نخـس  دانتـسا  هب  قیرط  دـنچ  زا  قودـص  موحرم  هک  تشاد  هراـشا  یتیاور  هب  ناوتیم  تسخن 
اهیلع همطاف  تسد  رد  میوگ . تینهت  وا  هب  ات  مدش  دراو  مالسلا  اهیلع  همطاف  رب  مالـسلاهیلع  نب  نیـسح  تدالو  زا  سپ  : » تفگ رباج  [. 44]

نادنزرف هک  تسا  یناماما  مان  نآ ، رد  دومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف  هحفص 25 ] [ ؟ تسیچ هفیحص  نیا  مدیسرپ : مدید ، ياهفیحص  مالـسلا ،
کی ره  یمسا  تاصخشم  رکذ  اب  ار  ناماما  مامت  مان  متـسیرگن ، نوچ  مرگنب و  نآ  رد  ات  متـساوخ  هزاجا  همرکم  يوناب  نآ  زا  دنتـسه . نم 

زا [. 46 . ] تشاد نایب  لیـصفت  هب  رقاب  ماما  يارب  دوب ، هدید  هفیحـص  ای  حول  نآرد  هک  ار  هچنآ  تایئزج  رباج  هاگ  نآ  [. 45 .« ] مدید نآ  رد 
عبانم رد  دشاب ، هدش  حیرـصت  ترـضح  نآ  تماما  و  مالـسلاهیلع » یـسوم  نب  یلع   » مان هب  موصعم ، ناماما  هرمز  رد  هک  ثیداحا  هنوگ  نیا 

یسوط خیش  فیلأت  هبیغلا ، باتکرد  درک : هجوت  لیذ  ثیدح  هب  ناوتیم  مود  هتـسد  ثیداحا  زا  [. 47 . ] تسا رایسب  ییاور  نوتم  یثیدح و 
[48 … « ] ارهـش رـشع  انثإ  هللا  دنع  روهـشلا  هدع  نا   » هفیرـش هیآ  لیوأت  يهرابرد  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  یفعج  رباج  : » تسا هدـش  تیاور 

نب یلع  ماما  زا  ثیدـح  نیا  رد  هک  تسا  بلاج  [. 49 .« ] دنتسه ناماما  هام ، هدزاود  دومرف … : هاگنآ  هدیـشک ، یقیمع  سفن  ماما  دیـسرپ ،
هک تسا  تایاور  زا  موس  هتسد  مالسلاهیلع  ماما  تماما  رب  صن  باب  رد  شخب  نیرتمهم  تسا . هدش  دای  اضر »  » بقل اب  مالـسلاهیلع  یـسوم 

یـسوم ماما  تسا . هدرک  یفرعم  ار  دوخ  زا  سپ  نیـشناج  تاصخـشم ، رکذ  اب  هداد و  ار  دوخ  زا  دعب  ماما  ندمآ  هدژم  نیـشیپ ، ماما  نآ  رد 
[50  ] یقر ریثک  نب  دوواد  تسا . هتخادرپ  دوخ ، زا  دعب  ماما  ندناسانش  هب  نوگانوگ  ياهتبسانم  هب  رایـسب و  دراوم  رد  مالـسلاهیلع  رفعج  نب 

لثم مناوتن  اسب  هچ  مرادن ، ار  هتـشذگ  يورین  نآ  ماهدـش و  ریپ  نونکا  نم  [ » هحفص 26 : ] متفگ مالسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  هب  دیوگیم :
یلع مدنزرف  نم ، زا  سپ  ماما  دومرف : خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دـینک . هاگآ  ارم  دوخ ، زا  سپ  ماما  زا  میآ ، لیان  امـش  رادـید  هب  هتـشذگ 
ماما هک  تسا  هدرک  لقن  ار  تیاور  تشه  لهچ و  مالـسلاهیلع ، اضر  ماما  تماما  لیالد  لـصف  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همـالع  [. 51 .« ] تسا

[. 52 . ] تسا هدرک  یفرعم  دوخ  زا  دعب  نیشناج  یصو و  ناونع  هب  ار  مالسلاهیلع » اضرلا  یسوم  نب  یلع   » شیوخ دنزرف  مالسلاهیلع  مظاک 

هیفقاو شیادیپ 

یـضعب مالـسلاهیلع ، اضر  ماما  يامیـس  هریـس و  رد  تماما  ياههناشن  ندوب  راکـشآ  مغر  یلع  دـش و  هراشا  اهنآ  هب  هک  یتاـیاور  دوجو  اـب 
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نانچمه هدوب و  تما  مئاق  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  هک : دنتفای  داقتعا  دندش و  لیاق  فقو »  » هدیقع هب  دـنتفریذپن و  ار  ترـضح  تماما 
ماما نابز  زا  امتح  مدرم ، رگید  دـننامه  هیفقاو  ناربهر  [. 53 . ] دنتفای ترهـش  هیفقاو »  » ای هفقاو »  » هب دارفا  نیا  دربیم . رـس  هب  تایح  دیق  رد 

ناماما زا  مالسلاهیلع  دوعوم  يدهم  یفرعم  رد  هک  یناوارف  تایاور  یتح  و  [ 54  ] دندوب هدینش  دوخ  زا  سپ  ماما  هرابرد  ار  ینانخـس  متفه ،
فارحنا نیا  هب  صاخ  ياههزیگنا  یلو  تشاذگیمن ، فارحنا  يارب  یلاجم  دوب ، هدش  دراو  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  صخـش  زا  زین  و 

هحفص 27] . ] دز نماد  نادب  دیدرگ و  یهتنم 

ناهنپ ياههزیگنا 

رب ار  لاوما  يراد  هنازخ  هدوب و  نارازگراک  زا  مالـسلاهیلع ، متفه  ماما  تایح  نامز  رد  هشیدـنا ، رکف و  زرط  نیا  ناـحارط  هیفقاو و  ناربهر 
دزن رانید ، رازه  یس  ینئاطب  هزمح  یبا  دزن  هنومن ، يارب  دوب . نانآ  دزن  يرایسب ، هیامرس  مالسلاهیلع  ماما  تلحر  ماگنه  [ 55 . ] دنتشاد هدهع 
همه مالسلاهیلع ، مظاک  ماما  [. 56 . ] دوب دوجوم  رانید  رازه  یس  زین  یساور  یسیع  نب  نامثع  دزن  رانید و  رازه  داتفه  يدنق  ناورم  نب  دایز 

ياهراچ ناراد  هنازخ  یلو  دوب ، هدرک  ضیوفت  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ناشدنزرف ، هب  دوخ ، تایح  زا  سپ  نارود  يارب  ار  روما 
دندرک دومناو  نینچ  ور ، نیا  زا  دننک . يراددوخ  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ینعی  رما  یلو  هب  هدنام ، اج  رب  لاوما  يراذـگاو  زا  ات  دندیـشیدنا ،

: دیوگ دامح  نب  دمحا  دنیوا . ناگدنیامن  نانچمه  نانآ  دشابیم و  هدنز  نانچمه  تسا و  دمحم  لآ  مئاق  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  هک 
ناوارف و لاوـما  درکیم . هفیظو  ماـجنا  رـصم  رد  هک  دوـب  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نارازگراـک  هلمج  زا  یـساور ، یـسیع  نب  ناـمثع 
ار لاوما  نآ  هک  دنتـشون  یـسیع  نب  ناـمثع  هب  ناشردـپ ، تلحر  زا  سپ  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  تشاد . دوـجو  وا  دزن  دـنچ ، ینازینک 

همان وا  هب  راب  رگید  مالـسلاهیلع  ماما  تسا . هتفرن  اـیند  زا  تردـپ  تمی ؛» مل  كاـبا  نا  : » تشون مالـسلاهیلع  ماـما  خـساپ  رد  وا  دـنادرگزاب .
زا هدرک ، يراشف  اپ  دوخ  رظن  رب  نانچمه  وا  یلو  دندروآ ، لیلد  ناشیا  تلحر  رب  دندش و  روآ  دای  ار  ناشراوگرزب  ردـپ  تلحر  دنتـشون و 

نیرتنـشور رامـش  رد  مالـسلاهیلع ، ماـما  نیمتفه  لاـحترا  هک  تـسا  نـیا  هجوـت ، بلاـج  هـتکن  [ 57 . ] درک یچیپرـس  لاوـما ، ندـنادرگزاب 
هب دادـغب ، لپ  رانک  ار  مالـسلاهیلع  ماما  دـسج  زور ، دـنچ  تفالخ ، هاگتـسد  هک  نآ  هژیو  هب  تسا ، مالـسلاهیلع  ناماما  خـیرات  ياهدادـخر 
لاح ره  هب  تسا . هتفر  اـیند  زا  یعیبط  گرم  هب  مالـسلاهیلع  ترـضح  هحفـص 28 ]  ] هک تفرگ  هاوگ  زین  موق  ناگرزب  زا  دراذـگ و  شیاـمن 
نینچ شیادیپ  مالسلاهیلع ، رفعج  نب  یـسوم  صخـش  هک  تسا  دای  نایاش  دندومن . روهظ  هیفقاو  مان  هب  يدادعت  دمآ و  شیپ  ینایرج  نینچ 

نیگهودنا نآ  زا  دمآ ، دهاوخ  دیدپ  یتکرح  لاس  نیا  رد  : » تسا هدومرف  نانـس  نب  دـمحم  هب  ینانخـس  رد  هدرک و  ینیب  شیپ  ار  یتکرح 
، دنک راکنا  ار  وا  تماما  نم  زا  سپ  دراد و  اور  متس  مدنزرف  قح  رد  سک  ره  دومرف ): ترـضح  هاگنآ   …  ) تسین ینارگن  ياج  هک  شابم 

هدرک راکنا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  وا  تماما  ینیـشناج و  هدومن و  متـس  بلاط  یبا  نب  یلع  قح  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام 
هحفص 29] [. ] 58 .« ] تسا

مالسلا هیلع  اضر  ماما  يونعم  تیصخش 

هچ تساراد . ار  دوخ  صاخ  تیمها  مالسلاهیلع ، یسوم  نب  یلع  تیـصخش  یقالخا  یعامتجا و  یملع ، يونعم ، داعبا  زا  کی  ره  یـسررب 
مامتها ماما ، نآ  یملع  هرهچ  ندـنایامن  نتخانـش و  رد  دنـشاب و  ترـضح  نآ  تاثحابم  تارظانم و  یملع و  يهبنج  يهتفیـش  یهورگ  اسب 

يونعم و تیصخش  ریثأت  تحت  ناماما ، یسایس  یعامتجا و  تیصخش  قالخا و  ملع ، هک  تقیقح  نیا  هب  هجوت  یلو  دنشاب ، هتشاد  يرتنوزف 
تزع و ناشیا  هب  نانآ  شنک  شنم و  يروحم  ادخ  دناهدرک و  بسک  رذگهر  نیا  زا  ار  یلامک  ره  نانآ  تسا و  هتـشاد  رارق  ناشیا  يدابع 

رتنوزف هجوت  مدقت و  هتـسیاش  مالـسلاهیلع  ماما  یگدنز  زا  يهبنج  نیا  یـسررب  هک  درک  دـهاوخ  تیوقت  ار  رواب  نیا  تسا ، هدیـشخب  زایتما 
ریز هنوگ  تسرهف  ناـیب  رد  هدـنام ، داـی  هب  یخیراـت  ياـهلقن  راـبخا و  هنیآ  رد  ترـضح  نآ  یگدـنب  تیدوبع و  ياـههولج  زا  هچنآ  تسا .
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هب تشاد و  هزور  ار  اهزور  زا  يرایسب  [. - 59 . ] درکیم يرپس  تدابع  هب  ار  بش  رتشیب  دیباوخیم و  مک  اهبش ، دوب - : نآ  دهاش  ناوتیم 
هب دریگ ، هزور  ار  زور  دنچ  نیا  یـسک  رگا  رهدـلا ؛» موص  کلذ  : » دومرفیم تفرگیم و  هزور  ار  هام  ره  رخآ  همین و  لوا ، ياهزور  هژیو 

زامن زا  سپ  رگا  هک  ياهنوگ  هب  دوب ، ینالوط  رایـسب  شیاه  هدجـس  [. - 60 . ] تسا هدوب  هزور  رمع ، مامت  هک  دنام  یـصخش  هحفص 30 ] ]
توالت رایـسب  نآرق  [. - 61 . ] دوب هدجـس  رد  نانچمه  یهاگحبـص ، باتفآ  ندـیمد  ات  داـتفایم ، كاـخ  هب  قح ، ترـضح  ربارب  رد  حـبص 

زین وا  ياـهلیثمت  دوب . نآرق  زا  یـشسرپ ، ره  هب  وا  خـساپ  تفگیمن ، نآرق  زا  زج  هک  دوب  ناـنچ  نآرق  اـب  مالـسلاهیلع  ماـما  سنا  درکیم و 
رد [. - 63 . ] دـشیم لوغـشم  نآرق  توـالت  ادـخ و  داـی  هب  تفرگیم ، رارق  باوخ  رتسب  رد  هک  یماـگنه  [. - 62 . ] دوـب نآرق  زا  هتفرگرب 

ادـخ هب  نآزا  تسیرگیم و  تخـس  دوب ، یهلا  رفیک  خزود و  زا  نخـس  نآ  رد  هک  دیـسریم  ياهیآ  هب  رگا  نآرق ، ینارون  تاـیآ  توـالت 
. دـندناوخیم زامن  تسخن  راطفا ، ماـگنه  دنتـشاد ، هزور  هک  زین  ییاـهزور  تشاد ، ماـمتها  تقو  لوا  رد  زاـمن  هب  [ - 64 . ] دشیم هدنهانپ 
هک یلاح  رد  تساخیم ، رب  رتسب  زا  دیسریم ، ارف  بش  رخآ  ثلث  نوچ  درکیمن و  اهر  رفس  رد  یتح  ار  بش  زامن  هژیو  هب  لفاون ، [. - 65]

رفعج زامن  بش ، هلفان  رب  هوالع  بش ، ره  داتسیایم و  زامن  هب  تفرگیم ، وضو  درکیم ، كاوسم  هتفر ، وضو  لحم  هب  تشاد . بل  رب  رکذ 
رکـش يهدجـس  دیـشروخ ، عولط  اب  هداد ، همادا  تابیقعت  هب  حبـص ، هضیرف  ماجنا  زا  سپ  حبـص و  زاـمن  ماـگنه  اـت  دـناوخیم . زین  ار  راـیط 
تخس ادخ  زا  [. - 67 . ] تشاد ناـبز  رب  ار  ادـخ  رکذ  هراومه  هحفص 31 - ] [. ] 66 . ] دـیناسریم ماجنا  هب  ار  يداـبع  هلحرم  نیا  درکیم و 

[ –70 . ] تشاد لاغتـشا  زامن  ندناوخ  هب  اهتقو ، يرایـسب  [. - 69 . ] تشاد سنا  ادـخ ، اب  تاـجانم  هب  زین  زاـمن  ریغ  رد  [. - 68 . ] دیسرتیم
رد زور و  هنابـش  مامت  رد  داد ، روتـسد  يو  هب  هفیلخ  دنک ، یهارمه  ورم ، هب -  هنیدم  زا  ار  ترـضح  ات  دـش  رومأم  كاحـض ، یبا  نب  ءاجر 

رتراکزیهرپ وا  زا  هک  متفاین  ار  یـسک  دنگوس ، ادخ  هب  : » تفگ نینچ  رفـس  نایاپ  رد  وا  دـشاب . مالـسلاهیلع  ماما  هارمه  مزالم و  رفـس ، لوط 
هراشا زین  ماما  تدابع  فلتخم  ياـههولج  هب  يو  هاـگنآ  [. 71 .« ] درب رـس  هب  ادـخ  زا  فوخ  رد  ادـخ و  داـی  هب  یمارگ  نآ  زا  شیب  دـشاب و 

یگدنب تدابع و  دوبن و  هنابلط  اوزنا  يروضح  تدابع ، نادیم  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  روضح  دجنگیمن . رـصتخم  نیا  رد  هک  دـنکیم ،
دهز جوا  رد  یمارگ  نآ  هکلب  دوب ، هدادن  رارق  یگدنز  ياهتیعقاو  هب  نتخادرپ  یعامتجا و  ياهتیلوؤسم  ندرک  اهر  هلیسو  ار  ادخ  هاگرد  هب 

هحفص 33] . ] تشاد میهاوخ  هراشا  اهنادب  هک  نانچ  دوب ؛ یعامتجا  یملع و  ياهنادیم  رد  رضاح  هدنزاس و  یتیصخش  اوقت ، و 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یقالخا  تیصخش 

هراشا

وا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شیاتـس  ماقم  رد  شیادخ  هک  ییاج  ات  دوب ، هنومن  قالخا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  میناد  یم 
یلجت زین  مالـسلا  مهیلع  ناماما  [. 73 . ] دـنادیم يو  هدـنزرا  قـالخا  زین  ار  وا  تیقفوم  زمر  [، 72 ، ] هدرک داـی  شمیظع  وکین و  قـلخ  هب  ار 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دای  هب  رایتخا  یب  دـیدیم ، ار  نانآ  سک  ره  هک  ياهنوگ  هب  دـندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  قـالخا 
تیاکح ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يالاو  قلخ  هک  دوب  نینچ  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  زین  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  داـتفایم .

قدص دوهـش  تانیب  رهدلا  تاحفـص  یف  تامرکم  تامارک و  هل  هقارعا  نم  تبانلا  هناف  هقالخا  یف  یبنلا  لثمی  رعاش : يهتفگ  هب  درکیم و 
یلص يوبن  ياههشیر  زا  هتساخرب  وا  هک  ارچ  دوشیم . رگ  هولج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  وا  قالخا  رد  هتافص  یف  یبنلا  هنأک  هتاذ  ومـسل 

یناهاوگ تسا و  هحفـص 34 ]  ] یلجتم راگزور ، رتسب  خیرات و  قاروا  رد  ییاهـشزرا  زیمآ و  زاجعا  ییاه  هناشن  وا  زا  تسا . هلآ  هیلع و  هللا 
رید زا  هک  سابع  نب  میهاربا  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافـص  قالخا و  يامن  مامت  هنیآ  وا  اـیوگ  دـنهاوگ . وا  یگرزب  رب  نیتسار 
هاگ چیه  : » دـیوگیم مالـسلاهیلع  ماما  یقالخا  شور  هرابرد  دوب ، هدرب  اههرهب  یهلا ، ضیف  عبنم  نآزا  هدرک و  كرد  ار  ماما  رـضحم  نامز 

، دبای نایاپ  وا  نخس  هک  نآ  زا  لبق  ار  یسک  مالک  هک  نآ  ای  دهد و  رارق  رازآ  تناها و  دروم  ار  یسک  دوخ  نخس  اب  ترـضح ، نآ  مدیدن 
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زارد یــسک  دزن  ار  دوـخ  ياـپ  دادیمن ، هـیکت  يزیچ  هـب  نارگید  روـضح  رد  زگره  تخاـسیم ، هدروآ  رب  ار  نادـنمزاین  زاـین  دـنک . عـطق 
نوریب ار  ناـهد  بآ  نارگید  روـضح  رد  دـیدنخیمن و  دـنلب  يادـص  اـب  عـمج ، رد  تفگیم ، نخـس  یمرن  هـب  ناراکتمدـخ  اـب  درکیمن ،
یـسوم نب  یلع  ترـضح  : » تسا هدـش  روآدای  نینچ  ار  مالـسلاهیلع  ماما  یگدـنز  هویـش  نومأم ، ریزو  دابع ، یبا  نبا  [. 74 .« ] تخادنایمن

دیشوپیم و نشخ  يهماج  مدرم  مشچ  زا  رود  دوب ، سالپ  یعون  ناتـسمز  رد  وا  شرف  تسـشنیم و  ریـصح  يور  ناتـسبات  رد  مالـسلاهیلع 
[. 75 .« ] دوشن یقلت  دهز ، هب  ییامندوخ  ات  دیشوپیم  یلومعم  سابل  مدرم ، اب  ییورایور  ماگنه 

نارعاش رعش  میسن  رد  ماما ، قالخا  رطع 

، تسا هدوب  دوخ  نامز  رادمان  هرهش و  رعش ، تایبدا و  رد  هک  يو  تسا . مالسلاهیلع  اضر  ماما  رصع  فورعم  يارعش  نابیدا و  زا  ساونوبا ،
ساونوبا هب  باحـصا  زا  یخرب  : » دـسیونیم نولوط  نبا  درک . یناوتاـن  راـهظا  مالـسلاهیلع  ماـما  ندوتـس  زا  تشاد ، هک  یبدا  ناوت  ماـمت  اـب 
یعوضوم هرابرد  هک  تسا  هدش  هچ  ار  وت  ياهدورس ، رعش  یقیسوم و …  تشد ، هوک و  بارـش ، هرابرد  وت  دنتفگ : نینچ  هتـشاد ، ضارتعا 

زین ماما  رصاعم  هک  نآ  اب  ياهدورسن ؟ يرعش ، هتفگن و  يزیچ  نونکات  مالسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  يالاو  تیـصخش  ینعی  مهم ،
نا یلثم  ردـقی  سیل  هل و  اماظعا  الا  کلذ  تکرت  ام  هللاو  هحفص 35 ] : ] تفگ نینچ  خساپ  رد  ساونوبا  یـسانشیم . یبوخب  ار  وا  یتسه و 

. درک دناوت  حدم  وا  نوچ  یتیـصخش  هرابرد  نم ، نوچ  یـسک  هنوگچ  تسا . هدش  راک  نیا  عنام  وا  یگرزب  هک  ادخ  هب  دنگوس  هلثم . لوقی 
يدـی یف  ردـلا  رمثی  عیدـب  مالکلا  رهوج  یف  کل  هیبنلا  مالکلا  نم  نونف  یف  ارط  ساـنلا  دـحوا  تنا  یل  لـیق  دورـس : ار  ریز  تاـیبا  هاـگنآ 

وا نخـس  يهدیکچ  هیبال  امداخ  لیربج  ناک  ماما  حدمل  يدتها  تلق ال  هیف  نعمجت  یتلا  لاصخلا  یـسوم و  نبا  حدم  تکرت  مالعف  هیبتجم 
[. 76 . ] میوگ حدم  تسوا  ردپ  ناتـسآ  رازگتمدخ  لیئربج  هک  یـسک  زا  ات  تسین  نآ  ناوت  ارم  میاتـسب ، ار  وا  دـیهاوخن  نم  زا  تسا : نینچ 

مهبایث تایقن  نورهطم  تفگ : دورس و  ار  نآ  داتفا ، مالسلاهیلع  اضر  ترضح  هب  شمشچ  نوچ  ورم  رد  هک  تسا  بوسنم  وا  هب  ياهدیـصق 
باتکلا و ملع  مکدنع  یلعالا و  ألملا  متناف  رختفم  رهدلا  میدق  یف  هل  امف  هبسنت  نیح  ایولع  نکی  مل  نم  اورکذ  امنیا  مهیلع  هالـصلا  يرجت 

هداتسرف تیحت  دورد و  نانآ  رب  دیآ ، نایم  هب  ناشیا  زا  یمان  هاگره  هک  دنتـسه  نانمادکاپ  ناگزیکاپ و  موصعم ، ناماما  روسلا  هب  تءاج  ام 
امش هک  یتسار  هب  تسین . راختفا  دجم و  ياراد  ناراگزور  رد  دسرن ، مالـسلاهیلع  یلع  كاپ  يهلالـس  هب  شباستنا  هک  یـسک  دش . دهاوخ 

شترـضح هرابرد  یکلاـم  غابـص  نبا  [. 77 . ] تسامــش دزن  نآرق  ياـههروس  نیماـضم  باـتک و  مـلع  دــیراد و  رارق  يدــنلب  هاـگیاج  رد 
یلص يوبن  كاپ  داژن  زا  بسن و  یمشاه  ، ) كاپ شفیرش  سفن  تسا . رادروخرب  هدیدنسپ  یتافـص  الاو و  یبقانم  زا  ترـضح  : » دسیونیم

ترـضح دش . دراو  نومأم  رب  ناماه  نب  فرطم  نب  هللادـبع  يزور  يدـهعتیالو ، نایرج  زا  دـعب  هحفص 36 ] [. ] 78 .« ] تسا هلآ  هـیلع و  هللا 
هچ مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  هرابرد  تفگ : درک و  هللادبع  هب  ور  هفیلخ  تشاد . روضح  سلجم  رد  زین  مالـسلاهیلع  اضر 
ایآ تسا . هدیناود  یحو  ياراوگ  رد  هشیر  هدش و  هتشرس  تلاسر  بآ  اب  وا  تنیط  هک  یسک  هرابرد  میوگب  هچ  : » تفگ هللادبع  ییوگیم ؟

[. 79 [ »؟ دوش رهاظ  دناوتیم  اوقت  ربنع  تیاده و  کشم  زج  یتاذ  نینچ  زا 

تایاور نایب  رد  ماما  قالخا 

اب درکیم - . تردابم  رایـسب  یناهنپ  تروص  هب  رات و  ياهبـش  رد  هژیو  هب  هقدـص  نداد  هب  درکیم - . یگدیـسر  نادنمتـسم  هب  رایـسب  وا  - 
رگم دراذگیمن ، ناگناگیب  ماوقا و  فارـشا و  نامالغ و  نایم  یقرف  چیه  دروخیم - . اذغ  تسـشنیم و  هرفـس  کی  رانک  شنارازگتمدخ 
ارقف اب  تخاسیم - . ادج  ناگنـسرگ  يارب  لوانت ، زا  لبق  ار  دوخ  ياذغ  شخب  نیرتهب  دوب - . ور  شوخ  مسبتم و  هراومه  اوقت - . ساسارب 

يادص اب  دناوخیمن - . ارف  تمدخ  هب  دوب ، اذغ  ندروخ  لوغشم  هکار  يراکتمدخ  تسجیم - . تکرـش  هزانج  عییـشت  رد  تسـشنیم - .
ریـصح يور  تشادیم - . مدـقم  اـهراک  رگید  رب  ار  ناـشیا  زا  ییاـشگ  هرگ  ناـنمؤم و  زاـین  عـفر  دـیدنخیمن - . زگره  هـهقهق  اـب  دـنلب و 
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تشاذــگیمن و ماـمتان  ار  سک  چــیه  نخــس  دــیناجنرن - . ار  یــسک  لد  شراـتفگ  اـب  درکیم - . توـالت  داــیز  نآرق  تســشنیم - .
. - درکیمن زارد  نارگید  روضح  رد  نتسشن  ماگنه  ار  دوخ  ياپ  درکن -  در  ناکما  دح  ات  ار  يدنمزاین  چیه  هحفص 37 - ] . ] تسکشیمن

ریذبت فارـسا و  زا  تشاد - . يراج  نابز  رب  ادخ  دای  هراومه  دزن - . هیکت  هاگ  چـیه  تشاد و  هلـصاف  راوید  زا  هراومه  نارگید  روضح  رد 
يراطفا نداد  رد  دادیم - . رفـس  هنیزه  تشادمـشچ ، نودب  دوب ، هدرک  مگ  ای  مامت و  ار  دوخ  لوپ  هک  يرفاسم  هب  تشاد - . زیهرپ  تخس 

اـصخش ناـمهیم  زا  تخادـنایمن - . ار  دوخ  ناـهد  بآ  یمومع ، رباـعم  رد  تفریم - . ناراـمیب  تداـیع  هب  دوب - . اـشوک  ناراد  هزور  هب 
نخـس هب  دـنزیخرب - . ياج  زا  يو  مارتحا  يارب  ات  دادیمن  هزاـجا  دـشیم ، دراو  هرفـس  راـنک  یعمج  رب  هک  یماـگنه  درکیم - . ییاریذـپ 
رطعم شوـخ  يوـب  هب  ار  شیوـخ  دادیم - . شوـگ  لـماک  تـقد  اـب  دنتـشاد ، یـشسرپ  وا  زا  هدادرارق ، باـطخ  دروـم  ار  يو  هـک  نارگید 
يزیچ اب  تسشیم و  ار  اهتـسد  اذغ  زا  لبق  تشاد - . هجوت  رـس  يوم  هژیو  هب  سابل  مسج و  تفاظن  هب  زامن - . يارب  صوصخ  هب  درکیم ،
زگره ار  نآ  دمآیم ، دایز  زاین  دح  زا  ییاذـغ  رگا  درکیم - . کشخ  ياهلوح  اب  تسـشیم و  ار  اهنآ  زین  اذـغ  زا  دـعب  درکیمن ، کشخ 
ریجا نیعم  غلبم  هب  هک  ار  يرگراـک  دوب - . ابیکـش  راـبدرب و  رایـسب  دروـخیمن - . يزیچ  ییاـهنتب  نارگید  روـضح  رد  تخیریمن - . رود 

. دوب نتورف  رایسب  هحفص 38 - ] . ] دشیم وربور  ییورشوخ  تفأر و  اب  ناگمه  اب  درکیم - . اطع  وا  هب  شدزم  رب  نوزفا  نایاپ  رد  درکیم ،
زا ياهشوخ  نامگ  یب  دـش ، داـی  هک  همه  نیا  [. 80 . ] تسنادیم زادـنا  سپ  دوخ  يارب  ار  نآ  دیـشخبیم و  رایـسب  ناـگراچیب  ارقف و  هب  - 

هحفص 39] . ] نآ مامت  هن  تسا و  گرزب  ماما  نآ  یقالخا  تیصخش  نمرخ 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یملع  تیصخش 

هراشا

دمحم لآ  ملاـع   » ار يو  هـک  اـج  نآ  اـت  دوـب ، رادروـخرب  ییـالاو  یملع  ماـقم  زا  شا ، هتـسراو  ناـکاین  ناـنوچ  مالـسلاهیلع ، متــشه  ماـما 
رفعج نب  یـس  وـم  ماـما  : » تسا هدرک  لـقن  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  قاحـسا  نب  دـمحم  زا  تلـصابا  دـناهداد . بـقل  مالـسلاهیلع »
ینید ياهشسرپ  اهزاین و  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  ياناد  یسوم ، نب  یلع  ناتردارب ، دومرفیم : شنادنزرف  هب  مالـسلاهیلع ،

: دومرف نم  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  مردپ  اهراب  هک  نیا  هچ  دیراپـسب ، رطاخ  هب  داد ، میلعت  امـش  هب  ار  هچنآ  دـیریگ و  ارف  يو  زا  ار  دوخ 
رد هک  نیا  هب  هجوت  اـب  [. 81 .« ] مدـیدیم هدرک و  كرد  ار  وا  نم  شاک  يا  تسوت و  لسن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  ياـناد 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  مولع  رشن  یملع و  لفاحم  لیکشت  يارب  يرتشیب  لاجم  مالسلاهیلع  قداص  ماما  مالسلاهیلع و  رقاب  ماما  يهمئا ، نایم 
، تسا هدرک  تفایرد  ار  دمحم » لآ  ملاع   » ناونع تفای ، يرتمک  لاجم  هنیمز  نیا  رد  هک  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  لاح  نیا  اب  و  دندرک ، ادـیپ 

هدوب رادروخرب  يزایتما  تیمها و  نانچ  زا  ترـضح  نآ  يداقتعا  یملع و  تاثحابم  تارظانم و  هک  تسناد  تسرد  ار  ناـمگ  نیا  ناوتیم 
. دوش هتخانش  تلاسر  نادناخ  ملاع  هحفص 40 ]  ] ناونع هب  هک  تسا 

ماما تارظانم 

ماما يور  رد  ور  ار  نانآ  درکیم و  توعد  نوگانوگ ، ياههقرف  بهاذـم و  ناروهشیدـنا  زا  صاخ ، یفادـها  اب  یـسابع ، تفالخ  هاگتـسد 
تاـسلج و نـینچ  لیکــشت  زا  وا  هـک  دوـشیم  راکــشآ  نومأـم ، راـکفا  تاـیحور و  تیــصخش ، رد  هعلاـطم  اـب  دادیم . رارق  مالــسلاهیلع 

یصخش هفیلخ ، ناونع  هب  نومأم  یلو  دوب ، دنم  هقالع  یملع  تاثحابم  هب  اصخـش  دنچ  ره  درکیم . لابند  ار  یـسایس  یفادها  ییاهـشیامه ،
هجوت دروم  هکار  یتیـصخش  دراذگب و  شیامن  هب  ار  ربمایپ  نادناخ  تیناقح  تمظع و  تارظانم ، تاثحابم و  هنوگ  نیا  اب  دهاوخب  هک  دوبن 

سپ رد  هکلب  دنایامنب ، نارگید  هب  ار  نانآ  يرترب  یگتسیاش و  هوکش و  ملع و  دنک و  حرطم  هعماج  رد  دوب ، مالسلاهیلع  یلع  لآ  نویبالقنا 
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اهشسرپ هب  ییوگخساپ  زا  ماما  هدش ، هک  مه  رابکی  يارب  اهتسشن ، نیا  رد  هک  دوبن  لیم  یب  اسب  هچ  تشاد و  یـسایس  یفادها  اهـشالت ، نیا 
یملع يهرهب  ماما و  تمظع  هوکـش و  هیام  تاسلج  نآ  جیاتن  یلو  درکیم ، لابند  نومأم  هک  یفادها  زا  هتـشذگ  لاح ، ره  هب  دنامب ! زجاع 

اضر ترضح  زا  ار  یسک  چیه  : » دیوگیم تسا ، هتشاد  روضح  تارظانم  اهتسشن و  رتشیب  رد  هک  يوره  مالـسلادبع  دش . هعیـش  يداقتعا  و 
لفاحم رد  تسا . هداد  یهاوگ  وا  رترب  ملع  هب  هک  نیا  رگم  هدیدن ، ار  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  يدنمشناد  چیه  و  مدیدن . رتاناد  مالسلاهیلع 

هب نانآ  هک  اج  نآ  ات  تفای ، هبلغ  نانآ  یمامت  رب  دنتـشاد  روضح  فلتخم  ناـیدا  ناـیاناد  ناـهیقف و  ناروشناد و  زا  یهورگ  هک  سلاـجم  و 
نیا نارظان  نارـضاح و  زا  يرگید  هاوگ  سابع ، نب  میهاربا  [. 82 .« ] دنتشاد فارتعا  ناعذا و  مالـسلاهیلع  ماما  يرترب  دوخ و  یملع  فعض 
رتاناد ار  یـسک  شناد  ملع و  رد  تشاذگیمن . خساپ  نودب  ار  ياهلأسم  چیه  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  : » دیوگیم و  دوب ، تاسلج  هنوگ 

مالـسلاهیلع ترـضح  هـچنآ  درکیم و  هحفـص 41 ]  ] تفاـیرد ار  نآ  لـماک  خـساپ  تخاـسیم  حرطم  نومأـم  هـچنآ  مرادـن . غارــس  وا  زا 
ناملاع متسشنیم و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مرح  رد  : » دومرفیم هنیمز  نیا  رد  یمارگ  نآ  دوخ  [. 83 .« ] دوب نآرق  هب  دنتسم  دومرفیم ،

[. 84 . ] دنتفرگیم خساپ  دندروآیم و  ور  نم  هب  دندنامیم ، ناوتان  نآ  لح  زا  دندوب و  وربور  لکشم  اب  ياهلأسم  رد  هاگره  هنیدم 

بتاکم نایدا و  زا  ماما  یهاگآ 

صخـش يداقتعا  يانبمرب  تشاد ، روخرد  یخـساپ  بتاکم ، نایدا و  ناملاع  فلتخم  ياهـشسرپ  يارب  هک  نیا  رب  هوـالع  مالـسلاهیلع  ماـما 
لها اـب  مالـسلاهیلع  ماـما  دوـب . مالـسلاهیلع  ماـما  یملع  يدـنمناوت  زا  يرگید  رهظم  نیا  درکیم و  لالدتـسا  تـفگیم و  نخـس  بطاـخم 
دوخ ینابم  اب  یهورگ  هقرف و  ره  اب  ماجنارـس  روبز و …  هب  روبز ، نالماح  اب  لیجنا و  يانبم  رب  لـیجنا ، ناورهر  اـب  ناـشتاروت ، هب  تاروت ،

: دیوگیم مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  باحـصا  زا  یلفون ، نسح  نب  دمحم  [ 85 . ] دومنیم لالدتـسا  ناشدوخ  شور  هب  هتفگ ، نخـس  نانآ 
یملع و سانشرس  ياههرهچ  ات  داد ، روتـسد  لهـس  نب  لضف  شریزو ، هب  نومأم  داهن ، ماگ  ورم  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک  یماگنه 

نیعم يزور  رد  دـناوخارف و  دـندوب ، زاـتمم  نارگید  زا  لدـج  هرظاـنم و  ملع  رد  هک  ار  فلتخم  ياـههقرف  نادنمـشناد  بهاذـم و  ناربـهر 
هحفص 42]  ] باحصا [، 89  ] هذباره [ 88  ] یئباص نادنمشناد  [، 87  ] تولاجلا سأر  [، 86  ] قیلثاج زا  لضف ، دـهد . بیترت  یملع  ياهرظانم 
تفای و روضح  نآرد  زین  هفیلخ  دش ، لیکشت  یتامدقم  سالجا  درک  توعد  ناملکتم  زا  رگید  یهورگ  و  [، 90  ] یمور ساطسق  تشترز ،

سالجا نیا  زا  فده  دیتسه . نامز  نیا  ياههرهچ  نیرت  سانـشرس  نیرتروهـشم و  امـش  : » تفگ ناملاع ، عمجت  زا  يدنـسرخ  زاربا  نمض 
دوخ ناـهرب  قطنم و  هئارا  هب  مادـک  ره  هدـش ، وگ  تفگ و  ثحب و  دراو  مالـسلاهیلع ) اـضر  ماـما   ) يزاـجح ناـمهیم  نیا  اـب  هک  تسا  نآ 

ار دوخ  یملع  ناوت  مامت  ات  دندرک  دهع  دنتـشاد و  مالعا  هفیلخ  ياههتـساوخ  نیمأت  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  هسلج ، رد  نارـضاح  دیزادرپ ».
تهج دش و  دراو  مداخ » رسای   » هک مدوب  ماما  رانکرد  نم ، دیوگیم : ثیدح  يهدننک  تیاور  یلفون ، نسح  نب  دمحم  دنراذگ . شیامن  هب 

: دومرف خساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  درک . غالبا  مالـسلاهیلع  ماما  هب  ار  نومأم  توعد  دوب ، هدش  ررقم  دعب  زور  يارب  هک  ياهسلج  رد  تکرش 
نآ زا  دعب  [. 91 .« ] دمآ مهاوخ  وت  دزن  حبص  ادرف  دنوادخ  تساوخ  هب  تسیچ ؟ وت  دارم  منادیم  وگب : ناسرب و  نومأم -  وا -  هب  ارم  مالس  »

؟ تسیچ نوگانوگ  ياههشیدـنا  نابحاص  كرـش و  لها  شیاـمه  نیا  يهراـبرد  وت  رظن  دومرف : ماـما  تفر ، نوریب  نومأـم ، يهداتـسرف  هک 
هنوگچ ار  سالجا  دومرف : ترـضح  تسا . ساسا  یب  تسـس و  ییاـنب  هناروزم  حرط  نیا  تسامـش و  ندومزآ  هفیلخ  فدـه  مدرک : ضرع 

، ناـهرب لـیلد و  ربارب  رد  ناـملاع  اریز  دـنتوافتم ، نادنمـشناد  اـب  دـناهدش ، توـعد  ناوـخارف  هب  هک  دارفا  نیا  مـتفگ : ینکیم ؟ ینیب  شیپ 
زا هک  تسا  نآ  رتهب  تفر ؛ دنهاوخن  قح  نخـس  راب  ریز  تسا و  هطلاغم  ناشراک  دنراد و  ترهـش  راکنا  باحـصا  هب  نانیا  یلو  دنعـضاخ ،

ضرع دشابن ؟ هحفص 43 ]  ] یفاک نم  لیالد  ادابم  یتسه ، نارگن  ایآ  دومرف : یمـسبت  نمـض  مالـسلاهیلع ، ترـضح  دینیزگ . يرود  ناشیا 
دهاوخ نامیشپ  دوخ  راک  زا  نومأم ، عقوم  هچ  هک  ینادب  يراد  تسود  دومرف : ماما  دنادرگ . زوریپ  اهنآ  رب  ار  وت  دنوادخ ، مراودیما  مدرک :

اب ناشروبز ، هب  نایروبز ، اب  نانآ ، لیجنا  هب  لیجنا ، نارادفرط  اب  ناشتاروت ، هب  تاروت ، لها  اب  دونـشب  هک  هاگنآ  دومرف : يرآ . متفگ : دش ؟
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اههشیدـنا و نابحاص  زا  کی  ره  اب  یمور و  نابز  هب  ناـیمور  اـب  یـسراپ ، هب  یتشترز  نادـبوم  هذـباره و  اـب  اـهنآ ، يربع  ناـبز  هب  ناـئباص 
لیالد هک  نآ  ات  مدـناسر  تسب  نب  هب  ار  هورگ  ره  هک  ینامز  منیـشن . وگ  تفگ و  ثحب و  هب  هدرک و  لالدتـسا  ناشدوخ ، نابز  اب  بتاـکم 
تـسد تسا ، هتـشاد  هشیدنا  رد  هتـشادنپ و  هچنآ  هب  هک  دیمهف  دهاوخ  نومأم  دوش ، نم  نخـس  میلـست  هتـسب ، ورف  بل  دنیب و  لطاب  ار  دوخ 

. دیماجنا هفیلخ  ینامیشپ  هدننک و  تکرش  نادنمشناد  یگدنکفارس  هب  سالجا  نآ  هک  دش  زین  هنوگ  نیمه  و  [. 92 . ] تفای دهاوخن 

فلتخم ياهنابز  هب  ماما  یهاگآ 

ترـضح لماک  ییانـشآ  تشاد ، هارمه  ار  نادـهاش  نایفارطا و  یتفگـش  هک  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  یملع  تیـصخش  رهاظم  زا  رگید  یکی 
هرظانم و ماگنه  هب  یملع  عماجم  رد  مالسلاهیلع  ماما  دیدرگ ، راکشآ  زین  نیـشیپ  شخب  زا  هک  نانچ  دوب . فلتخم  ياهنابز  هب  مالـسلاهیلع ،

یمـسر لوادـتم و  نابز  اب  دـندشیم ، بایفرـش  ناشیا  روضح  رگید ، دـالب  زا  هک  یـصاخشا  هب  ییوگخـساپ  رد  یلومعم  ياهتـسشن  رد  اـی 
ناشدوخ نابز  هب  مدرم  اب  مالـسلاهیلع ، اضر  ماما  : » دیوگیم يوره  تلـصابا  دـنتخادرپیم . هحفـص 44 ]  ] وگ تفگ و  هب  يو  اب  بطاـخم 
نینچمه تلـصابا  [. 93 .« ] دوـب یگنهرف  ناـبز و  ره  هب  ناـنآ  نیرتاـناد  مدرم و  نـیرت  حیـصف  وا ، هـک  دـنگوس  ادـخ  هـب  تـفگیم . نـخس 

مالسلاهیلع ماما  نوگانوگ ! ياهنابز  هب  امش  طلـست  فارـشا و  همه  نیا  زا  متفگـش  رد  نم  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع  دیوگیم :
. دنکن كرد  ار  نانآ  نابز  وا  یلو  دهد ، رارق  مدرم  رب  تجح  ار  يدرف  دنوادخ  دوشیم ، هنوگچ  متـسه . مدرم  رب  ادخ  تجح  نم  : » دومرف

تخانـش زج  يزیچ  نآ  تسا و  هدش  هداد  باطخلا » لصف   » ام هب  دومرف : هک  تسا  هدیـسرن  وت  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نخـس  رگم 
[. 94 .« ] تسین اهنابز 

ماما یملع  يرترب  هب  نافلاخم  فارتعا 

دای ار  ریز  دراوم  ناوتیم  هلمج  زا  هک  درکیم  لابند  ار  یفادها  وگ ، تفگ و  ثحب و  تاسلج  لیکشت  زا  نومأم  تشذگ ، رتشیپ  هک  نانچ 
رد هک  ییاهتـضهن  هژیو  هب  دوجوم ، یـسایس  عاضوا  ندادرارق  عاعـشلا  تحت  یملع و  تاثحابم  هب  هعماج  مدرم و  نتخاـس  مرگرـس  درک - :

دنسم رد  هک  شدوخ  يارب  هژیو  هب  تموکح ، يارب  یگنهرف  ههجو  یعون  ندروآ  تسد  هب  دوب - . دشر  هب  ور  یمالسا  دالب  رانک  هشوگ و 
ربمایپ هحفـص 45 ]  ] نادـناخ تمظع  ناهاوخ  يو  هک  هتکن  نیا  نتخاس  دومناو  اـب  مالـسلاهیلع ، ماـما  رظن  بلج  تشاد - . رارق  يرادـمامز 

ره نآرد  هک  یتیعقوم  شیادـیپ  يارب  يزاس  هنیمز  یملع - . ياهتکرح  هب  مالـسلاهیلع  ماما  نتخاـس  دودـحم  تسا - . هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ریزگان تفاین و  تسد  هاوخلد ، هجیتن  هب  نومأم  سلاجم ، نیا  زا  کی  چـیه  رد  لاح  ره  هب  دوش . نارگید  بولغم  ماما  راب ، کی  يارب  دـنچ 

زا یکی  نایرج  رد  تسا . لمأت  نایاش  خیرات  رد  یتافارتعا  نینچ  دوجو  دش . مالـسلاهیلع  ماما  یملع  تمظع  ربارب  رد  عوضخ  فارتعا و  هب 
اـضر ماما  يومع  رفعج ، نب  دـمحم  هب  نومأم  دـش . نوریب  سلجم ، زا  زامن  هماقا  يارب  ماما  دیـسر ، ارف  زاـمن  تقو  نوچ  یملع ، ياهتـسشن 

زا تردارب  رـسپ  تفگ : نومأـم  تسا . دنمـشناد  ملاـع و  وا  تفگ : خـساپ  یتفاـی ؟ هنوـگچ  ار  تردارب  رـسپ  تفگ : درک و  ور  مالـسلاهیلع 
ترتع ناکین  دیشاب ، هاگآ  تسا : هدومرف  نانآ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ینادناخ  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ 

زا نانآ  اریز  دـیهدن ، میلعت  ار  اهنآ  دـنمدرم . نیرتاناد  یلاسگرزب ، رد  نیرتدـنمدرخ و  یلاسدرخ ، رد  نم ، دوجو  تخرد  ياههخاش  نم و 
تسا هدمآ  يرگید  لقن  رد  [. 95 . ] درک دنهاوخن  دراو  یهارمگ  رد  هتخاسن و  نوریب  تیاده ، هزاورد  زا  ار  امـش  هاگ  چیه  دـنرتاناد . امش 

وت زا  دعب  ارم  ادخ  : » تفگ نینچ  تفای ، یتسردب  ار  اهنآ  همه  خساپ  هک  هاگنآ  دیـسرپ و  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  دـنچ  یلئاسم  نومأم  هک 
هب ار  تناردپ  شناد  یتسار  هب  دوشیمن و  تفای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  دزن  زج  حیحـص ، شناد  دنگوس ، ادخ  هب  درادن . هدنز 

شناد تفگ : دیاب  نومأم ، فادها  زا  رظن  فرـص  يرآ ، هحفص 46 ] [. ] 96 .« ] تسا هدـمآ  درگ  وت  رد  تناـکاین  مولع  همه  ياهدرب و  ثرا 
لیم نورد  رد  زین  نومأم  رگا  دنتسه . هدوب و  نآ  هب  فارتعا  زا  ریزگان  نمشد ، تسود و  هک  تسا  یتقیقح  مالسلاهیلع ، اضر  ماما  هدرتسگ 
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. دوش نشور  رتهب  ماما  یملع  هرهچ  دیآ و  تسد  هب  ياهجیتن  نینچ  ات  دش  ببس  یلو  تشادن ، تقیقح  نیا  زورب  هب 

یملع لفاحم  لیکشت  زا  نومأم  ینامیشپ 

نامیـشپ تخـس  تارظانم ، هب  ماما  یناوخارف  زا  یلو  تشاد ، رارـصا  ماما  اب  نادنمـشناد  تارظانم  یملع و  لفاحم  لیکـشت  رد  دوخ  نومأم 
نیا هب  هناتـسود  شناد  حیحـص و  يهزیگنا  اـب  نومأـم  تسا . نشور  زین  ینامیـشپ  تلع  تفاـی . ققحت  يو  دروم  رد  ماـما  ینیب  شیپ  دـش و 
نوچ یفادها  يو  دوب . هدرکن  نینچ  ماما  یملع  تیـصخش  زا  نادنمـشناد  مدرم و  رتشیب  یهاگآ  يارب  هک  نانچمه  دوب ، هدزن  تسد  مادقا ،
لابند ار  یـسایس و …  روما  ندادرارق  عاعـشلا  تحت  تاسلج و  هنوگ  نیا  هب  هعماـج  نتخاـس  مرگرـس  وا ، یملع  تیـصخش  ماـما و  ریقحت 

زاس هنیمز  ار  اهدادـخر  نیمه  یخرب ، هک  ییاج  ات  دـش ، نامیـشپ  تخـس  تفای  ماـکان  اهفدـه ، نآ  هب  ندیـسر  رد  ار  دوخ  نوچ  درکیم و 
هحفص 47] [. ] 97 . ] دناهتسناد ترضح  نآ  تداهش 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یسایس  یناگدنز 

هراشا

، نومأم يرادمامز  نارود  رد  اهنت  دنچ ، ره  دنا ؛ هدوب  رصاعم  نایسابع ، زا  دنچ  ییافلخ  اب  شیوخ ، تماما  رـصع  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
نارود اب  مالـسلاهیلع  ماما  نیمتـشه  تماما  زا  لاس  هد  تدم  تشاداو . يریگعـضوم  هب  ار  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دمآ  دیدپ  يراوشد  طیارش 

يورایور ار  دوخ  هاگ  چـیه  دوب ، وربور  نآ  اب  تموکح  هک  ییاهنارحب  لیلد  هب  نوراه  هلاس ، هد  هرود  نآ  رد  دوب . نراقم  نوراه  تفـالخ 
. دادن رارق  مالسلاهیلع  ماما 

هدنیآ نارگن  نوراه ،

شدـنزرف ق ، لاـس 175 ه . رد  روظنم  نیمه  هب  دیـشیدنایم . نآ  يهدـنیآ  نایـسابع و  تموکح  هب  دوخ ، رمع  یناـیاپ  ياـهلاس  رد  نوراـه 
ینعی دعب ، لاس  تفه  [. 98 . ] درک یفرعم  دوخ  زا  سپ  ینیـشناج  يارب  دوب ، هتـشذگن  شرمع  زا  لاس  جنپ  زا  شیب  زونه  هک  ار  نیما  دمحم 

ق، لاس 186 ه . رد  نوراـه  [ 99 . ] دیـشوک یـسابع  تموکح  تیبثت  رد  نیما ، ینیـشناج  هب  نومأم  هللادـبع  یفرعم  اـب  ق ، لاس 182 ه . رد 
، یـسایس لاجر  اهتیـصخش و  روضح  رد  ار  ياهماندهع  اج ، نآرد  دش . جح  مزاع  نمتؤم ، نومأم و  نیما ، شنادنزرف ، هحفص 48 ]  ] هارمه

نیا رد  [ 100 . ] تخیوآ راوید  هب  هبعک  نورد  ار  نآزا  ياهخـسن  دـناسر و  نومأـم  نیما و  شدـنزرف  ود  ياـضما  هب  یماـظن و …  ییاـضق ،
. دـننکن دـهع  ضقن  هک  تفرگ  نامیپ  ناـنآ  زا  يرگید ، زا  سپ  یکی  تفـالخ ، هاگتـسد  يهرادا  يارب  شنادـنزرف  یفرعم  نمـض  دادرارق ،
نیما و ینیـشناج  عوضوم  نایجاح ، تشگزاب  زا  سپ  ات  دـنناوخب  جـح  مسوم  رد  نارـضاح  يارب  ار ، نآ  نتم  ات  داد  روتـسد  نوراه  هاـگنآ 
[102 ، ] هنیدم مدرم  نایم  ناوارف  يایاطع  ایاده و  میـسقت  نمـض  نوراه  مادـقا ، نیا  یپ  رد  [. 101 . ] دوش رـشتنم  مدرم  يهمه  نایم  نومأم 
هک اج  نآ  زا  یلو  [ 103 . ] دننک تمسق  نمتؤم  نومأم و  نیما ، نایم  ار  زور  نآ  یمالـسا  روانهپ  روشک  يدنـس ، بجوم  هب  ات  داد ، روتـسد 

نوراه ریبادت  دوشیم ، هتفرگ  هدـیدان  اهـشزرا  اهدـهع و  همه  ددرگ ، هارمه  ییاوقت  یب  زآ و  صرح و  یبلط و  تردـق  اب  تموکح  هاگره 
هدیشک ینمشد  هب  نانآ  يردارب  تفاین و  ماود  نادنچ  یمالسا  کلامم  رب  هرطیس  رد  نانآ  یگنهامه  نومأم و  نیما و  يزاس  مه  تهج  رد 

[. 104 . ] دش

نآ ياهدمایپ  نوراه و  گرم 
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اهراب هک  ردپ  تفرگرد . تردق  رـس  رب  عازن  ردارب ، ود  نایم  هک  دییاپن  يرید  تشذـگرد . سوط  رد  ق ، لاس 193 ه . رد  نوراه  ماجنا  رس 
اب هک  ردارب ، ود  فـالتخا  دـندرکیم . لاـبند  ار  یـسایس  قطنم  ناـمه  زین  وا  نارـسپ  کـنیا  دوب ، هداد  رـس  ار  [ 105 « ] میقع کلملا   » راـعش
زا ار  نومأــم  شردارب  ق ، لاـس 195 ه . لـیاوا  رد  اـت  تشاد  نآ  هحفـص 49 ]  ] رب ار  نیما  ماجنارـس  دشیم ، تیادـه  هدرپ  تشپ  ياهتـسد 
هک زین  نومأـم  رگید ، يوس  زا  دوش . راومه  شیوخ ، يارچ  نوچ و  یب  هقلطم و  تموکح  هطلـس و  يارب  هار  اـت  دـیامن ، عـلخ  يدـهعتیالو 

دمآ رب  ییورایور  ییوج و  هراچ  ددصرد  ور  نیا  زا  دـهدب . تسد  زا  یتحارب  ار  تموکح  تسناوتیمن  دوب ، ینوراه  يهویـش  هتفای  تیبرت 
نیما رکـشل  دربـن ، نیا  رد  هک  دـندش ، ير »  » یهار دادـغب  زا  يرکـشل  ناـسارخ و  زا  یهاپـس  دوـبن . یـشکرکشل  زج  يزیچ  نآ  يهجیتـن  و 

هاگتسد نیما و  يارب  ار  يراوشد  يهنحـص  هدش ، دادغب  یهار  نومأم  نارادفرط  يرگید ، موجه  رد  [ 106 . ] دش اریذپ  ار  تسکش  هناروابان 
ياهمان نداتـسرف  اب  ات  تساوخ  نومأم  هاپـس  هدنامرف  رهاط ، زا  نیما  دوبن . يزیرگ  هار  هنوگ  چیه  نانآ  يارب  هک  دنتخاس  مهارف  وا  تموکح 

تسا و لضفت  لها  وا  اریز  تسا ، هتـسیاش  دادرارق ، شـشخب  تیانع و  دروم  ارم  مردارب  رگا  : » تفگ نیما  دهاوخب . ناما  وا  يارب  نومأم  زا 
ناگدنرد هچنانچ  هتبلا  تسا . هدیرب  ار  يریشمش  يریـشمش ، هتـسکش و  ار  يدرمناوج  يدرمناوج ، اریز  دوب ، دهاوخن  گنن  تشک ، ارم  رثا 

[. 107 .« ] دهد تاجن  ارم  یگس  هک  نآ  زا  تسا  رتاراوگ  نم  دزن  دننک ، هراپ  هراپ  ارم 

نیما تشونرس 

یتابرض اب  حلسم  درم  دنچ  هلمح  يهثداح  رد  درک و  ریگتسد  ار  يو  ماجنارـس  داهنن و  یعقو  نیما ، ياهتـساوخرد  هب  نومأم  هاپـس  هدنامرف 
یتموکح هطلـس  رب  دوب  يزاغآ  نیا  درک و  طوقـس  دادـغب  دـش و  هدـیچرب  نیما  یگدـنز  راموط  بیترت  نیدـب  دـمآرد . ياپ  زا  نیما  دـنچ ،

زارفرپ و یتموکح  کش ، نودب  یلو  تفای ، تسد  یگرزب  يزوریپ  هب  دربن  نیا  رد  نومأم  دنچ  ره  یمالـسا . دالب  رگید  دادـغب و  رب  نومأم 
یلو ناونع  هب  ار  وا  ناـنآ  دوب و  نوراـه  زا  سپ  ینوناـق  يهفیلخ  نیما  ناـشناراداوه ، نایـسابع و  رظن  زا  اریز  تشاد ، يور  شیپ  ار  بیـشن 

رادروخرب زین  يرگید  زاـیتما  زا  نیما  رگید ، يوس  زا  دنتـسنادیم . هحفـص 50 ]  ] مزال دوخرب  ارچ  نوچ و  یب  ار  وا  تعاـطا  هتخانـش و  رما ،
نومأم یماـظن  تکرح  نیارباـنب ، [ 108 . ] تـشاد یـصاخ  تـلزنم  مدرم ، رظن  رد  نوراـه و  دزن  هدـیبز ، دوـب و  هدـیبز  دـنزرف  وا  اریز  دوـب ،
یشقن هک  لهس  نب  لضف  دندروآ ، نومأم  دزن  ار  نیما  يهدیرب  رس  هک  یماگنه  ور  نیا  زا  دشاب . اراد  ار  یمدرم  مزال  هناوتـشپ  تسناوتیمن 

نوچ نومأم  [. 109 .« ] داتفا راک  هب  ام  هیلع  مدرم  ياهنابز  اهریشمش و  : » تفگ تشاد ، دادغب  نینوخ  دربن  تیاده  يزاس و  هنیمز  رد  یساسا 
زا [. 110 .« ] شیدـنیب ياهراچ  نآ  زا  شزوپ  قالتاب و  نیا  زا  تاجن  يارب  تسا ، هتـشذگ  راک ، زا  راـک  رگید  : » تفگ دینـش ، ار  نخـس  نیا 
رد بلاط  یبا  نب  یلع  هک  میوگیم  ار  نخـس  نامه  نم  : » تفگ يو  دیـسر ، نومأـم  تسد  هب  [، 111  ] هدـیبز يهمان  هک  یماگنه  ور ، نیا 

لتق نیا  هب  هن  ماهتفگ ، هن  متسین ؛ نیما  هدنشک  هک  مروخیم  دنگوس  زین  نم  متشکن . ار  وا  نم  ادخ  هب  دنگوس  هک : تفگ ، نامثع  لتق  دروم 
[. 112 .« ] ماهداد نامرف  نآ  ماجنا  هب  هن  هدوب و  یضار 

نومأم يرادمامز 

یلاها زا  لجارم  مان  هب  نوراـه  نازینک  زا  یکی  شرداـم ، دـش . دـلوتم  [، 113  ] هیرـسای رد  لاس 170 ه.ق  لوألا  عیبر  مهدزناـپ  رد  نومأـم 
هحفص  ] هتشک زا  سپ  یلو  درکیم ، تموکح  یمالسا ، يهطخ  یقرش  شخب  رب  نیما ، شردارب  تفالخ  نارود  رد  وا  دوب . [ 114  ] سیغداب

نآ یمالسا  دالب  قرش  رب  وا  يهطلس  نارود  رگا  ناس  نیدب  دش . زاغآ  لاس 198 ه.ق  رد  وا  هدرتسگ  يرادمامز  نیما ، شردارب  ندش  [ 51
[. 115 . ] تسا هدز  هیکت  تفالخ  دنسم  رب  لاس  تسیب  زا  زواجتم  نومأم  میروآ ، رامش  هب  زین  ار  زور 

نومأم ياهیگژیو 
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يارب تسا . هدوب  رادروخرب  ییاهیگژیو  زا  یسابع ، يافلخ  رگید  اب  هسیاقم  رد  زین  شردارب و  هب  تبسن  تسا و  یـسابع  هفیلخ  نیمتفه  يو 
رظن زا  نومأـم ، : » دـسیونیم وا  لاـح  حرـش  رد  یطویـس  مینارذـگیم - : ناـترظن  زا  ار  يرایـسب  ياههاگدـید  بـلطم ، نـیا  ندـش  نـشور 
[. - 116 .« ] تشاد يرترب  یسابع  يافلخ  مامت  رب  يدرمناوج ، تعاجش و  یگرزب ، یکریز ، شناد ، يرابدرب ، راوتـسا ، هدارا  یـشیدنارود ،
لدج ثحب و  هفسلف و  باتک و  هب  تسجیم ، تکرـش  شون  شیع و  سلاجم  رد  هک  لاح  نیع  رد  نومأم  : » دسیونیم يرـصم  نیما  دمحا 

دای مالک » هقف و  هب  ءافلخ  نیرتاناد   » ناونع اب  نومأم  زا  میدـنلا  نبا  [. - 117 .« ] تشاد دـیدش  هقالع  یهقف و …  ثحابم  یملع و  هرظانم  و 
تلع هب  ار  مدرم  دـشیم ، رهاـظ  زوسلد  يرادـنید  ناـنوچ  یهاـگ  تشاد . هدـیچیپ  سب  ياهرهچ  دوب و  كریز  يدرم  يو  [ 118 . ] دنکیم

[119 . ] دناسرتیم یهلا  باذع  زا  ار  نانآ  درکیم و  شهوکن  تاوهـش و …  زا  يورپپ  تاذل و  رد  نتفر  ورف  زامن و  هماقا  رما  رد  یهاتوک 
ار شدوجو  درکیم و  عیـشت  ياعدا  يزور  [. 120 …  ] تسجیم تکرـش  بعل ، وهل و  سلجم  شون و  شیع و  مزب  رد  شدوـخ  یناـمز  و 
اج نآ  ات  هتفرگرب ، هرهچ  زا  باقن  یکدـنا ، يهلـصاف  رد  و  [ 121  ] دادیم ناشن  هحفـص 52 ]  ] مالـسلاهیلع یلع  هب  قشع  یتسود و  زا  زیربل 

طیارش تخانـش  هک  اج  نآ  زا  [. 122 . ] دـنریگ هدرخ  دالج ، راکهبت و  رـصنع  نآ  فسوی ، نب  جاـجح  زا  یتح  دوبن  رـضاح  هک  تفر  شیپ 
يرتشیب هجوت  دیاب  ریزگان  دراد ، رصع  نآ  نامکاح  ياهیگژیو  تخانش  اب  یگنتاگنت  دنویپ  مالسلاهیلع ، یسوم  نب  یلع  ماما  رصع  یسایس 

. میراد فوطعم  هراب  نیا  رد  ار 

تموکح ياهیراوشد  نومأم و 

تعیب زا  امومع  هک  یمدرم  تسا ؛ یمالسا  روانهپ  نیمزرـس  ياج  ياج  رد  مدرم ، تعیب  بلج  دوش ، هجوت  نادب  دیاب  هک  ياهلأسم  نیتسخن 
زین هرـصب  هکم و  هنیدـم ، لها  رظن  بلج  زا  هک  نانچمه  دروآ ، تسد  هب  ار  هفوک  دادـغب و  مدرم  تعیب  تسناوتن  نومأـم  دـننازیرگ . يو  اـب 

نایـسابع زا  مه  رگا  دـندوبن و  زاسمه  یـسابع  نادـناخ  اب  الوصا  دـندوب ، نایولع  نایعیـش و  زا  رگا  یمالـسا ، دالب  لها  اریز  دـنام ، مورحم 
رد دوجوم ، ياهیمارآ  ان  دوب ، وربور  نآ  اب  نومأم  هک  یلکـشم  نیمود  دندرمـشیمن . هیجوت  لباق  ار  نآ  هتـسناد ، مرج  ار  نیما  لتق  دـندوب ،
هب فورعم  رفعج ، نب  دـمحم  هکم ، رد  تشاد . یـصاخ  یگدرتسگ  ذوفن و  هک  اهمایق  یخرب  هژیو  هب  دوب ، یمالـسا  تکلمم  رانک  هشوگ و 
هب ایارسوبا و …  هفوک ، رد  لیعامـسا ؛ نب  دمحم  نیادم ، رد  دمحم ؛ نب  رفعج  طساو ، رد  دوواد ؛ نب  نامیلـس  نب  دمحم  هنیدم ، رد  جابید ؛

تموکح هکلب  نومأم ، تفـالخ  اـهنت  هن  هک  دومنیم  يدـج  يرطخ  ییاـهتکرح ، نینچ  دوب و  یماـیق  بـالقنا و  دـشیم ، رظن  هک  هطقن  ره 
هجوت دروم  زاـتمم و  هتـسجرب و  تیـصخش  تشادیم ، نارگن  هراومه  ار  نومأـم  هک  یگرزب  لکـشم  نیموس  درکیم . دـیدهت  ار  نایـسابع 

یعامتجا و یـسایس و  شقن  هب  نومأـم ، هک  دراد  تیاـکح  تیعقاو  نیا  زا  اـههناشن  دوب و  مالـسلاهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ینعی  مدرم ،
رامش هب  دیدهت  هحفـص 53 ]  ] دوخ تیمکاح  يارب  ار  نآ  دادیم و  تیمها  دوب ، نایرج  رد  هک  یتضهن  ای  بـالقنا  ره  زا  شیب  ماـما ، ینید 

تینهذ دزاس و  شوماخ  ار  نویبالقنا  دایرف  دنک و  بلج  ار  سابع  ینب  دامتعا  ات  دشیدنا ، ياهراچ  تسیابیم  نومأم  لاح ، ره  هب  دروآیم .
هک وا  ياـهلح  هار  هلمج  زا  ددرگ . رطاـخ  هدوسآ  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  يوس  زا  دـهد و  رییغت  نیما ، شردارب  لـتق  دروـم  رد  ار  هعماـج 

هدنسب راک  نیا  اما  دوب . یملع  لفاحم  تاسلج و  لیکـشت  دناشکب ، عضاوت  هب  ار  ماوع  دراد و  لوغـشم  ار  یملع  يهعماج  نهذ  تسناوتیم 
زا دنکفا و  رد  هعماج  یـسایس  ياضف  رد  ون  یحرط  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  لهـس ، نب  لضف  نوچ  یناسک  اب  هرواشم  زا  سپ  نومأم  دوبن و 
رد دوب ، توبن  نادناخ  هب  تدارا  راهظا  نومأم ، دـیدج  حرط  دـنک . هدافتـسا  مدرم  بهذـم و  هیلع  مدرم  ینید  قیالع  یبهذـم و  تاساسحا 

دوـخ هچنآ  درکیم ؛ لاـبند  ار  نآ  هیواـعم ، هک  تسا  ناـمه  حیحـص  یـشم  طـخ  دوـب  دـقتعم  تشادـن و  هقـالع  نانادـب  زگره  هـک  یلاـح 
دروخیم مشچ  هب  یخیرات  دانـسا  رد  هک  يو ، يهناگود  ياـهدروخرب  [. 123 . ] دنهاوخن ای  دـنهاوخب  مدرم  هچ  دادیم ، ماجنا  تساوخیم 

تسایس هدوب ، یمالسا  هعماج  يربهر  یعدم  نومأم ، هژیو  هب  یسابع و  يوما و  يافلخ  يهمه  تسا . هدوب  راوتـسا  ساسا  نیمه  رب  [، 124]
اریز دـندوب ، راتـساوخ  ناشتموکح  دوخ و  زا  ار  مدرم  يارچ  نوچ و  یب  تعاـطا  و  [ 125 ، ] دندنایامنیم تناید  زا  يهدـش  هتفرگ  ار  دوخ 
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[. 126 . ] تسا هداد  نامرف  نانآ  زا  تعاطا  هب  نآرق  هک  دنتسنادیم  رمالاولوا »  » قادصم ار  ناشدوخ 

نومأم عیشت  هناسفا 

يهدوت هاگن  رد  لـئاسم  نتخاـس  مهبم  نیـشیپ و  تـالداعم  ندز  مه  رب  یـسایس و  دـیدج  ياـضف  داـجیا  تهج  رد  نومأـم  ریبادـت  هلمج  زا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  هب  دـنم  هقالع  ار  نومأم  هک  یناـسک  دوب . تیب  لـها  هب  هحفص 54 ]  ] تدارا عیشت و  راهظا  ناناملـسم ،
یلع يرترب  هب  وا  دنچ ، يدراوم  رد  هک  دناهتسج  دانتسا  اههدیصق و …  اه ، هرظانم  اهینارنخس ، رد  يو  تاراهظا  هب  رتشیب  دناهدرک ، یفرعم 

زین يو  ياـهدرکلمع  یخرب  نیا ، رب  هوـالع  تسا . هداد  رارق  هلمح  دروم  ار  هعیـش  ناـفلاخم  اـی  هدرک ، فارتـعا  مالـسلاهیلع  بلاـط  یبا  نب 
. دناهتـسناد هفیلخ  تاراهظا  دیؤم  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هب  يدهعتیالو  ضیوفت  ای  كدـف  ندـنادرگزاب  نایولع ، اب  يراتفرـشوخ  دـننام :

هدروآ نومأـم  زا  ياهدیـصق  يزوج  نبا  [. - 127 .« ] دومنیم هعیـش  ار  دوخ  درکیم و  عیـشت  راهظا  هراومه  نومأم  : » دـسیونیم يدوعـسم 
يذـلا لوالا  سانلا و  ریخ  هفیلخ  نمزلا  يذ  بئاجع  نم  يدـنع  کـلذ  نسحلا و  یبا  یـصولا  بح  یلع  مـالا  دـیوگیم : نآ  رد  هک  تسا 

رد موشیم ، شنزرس  مالسلاهیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیـشناج  یتسود  رطاخ  هب  نم  [. 128  ] نلعلا ورـسلا  یف  هللا  لوسر  ناعا 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  یـصخش  نیتسخن  وا  تسا و  مدرم  نیرتهب  نیـشناج  وا  تسا . راگزور  ياهیتفگـش  زا  شنزرـس  هک  یلاح 

بلاط یبا  نب  بحب  الا  بئات  نم  هبوتلا  لبقت  ال  تسا : هدـمآ  نومأم  زا  يرگید  هدیـصق  رد  تسا . هدرک  يراـی  راکـشآ ، ناـهن و  رد  ار  هلآ 
هلـضف یف  يداهلا  مدقف  بغارلا  هبغر  هوخا  قاف  دقف  اموی  لضفلا  یف  اعمج  نا  بحاصلا  لخلا و  قوف  خالا  يدـهلا و  فلح  هللا  لوسر  وخا 

بلاغ ینب  نم  یبن  ریخ  يدـهلا  یبن  لآ  یف  نوکا  بناج  یف  یعیـشلا  یعم  تلم  بناج  یلا  بصنلا  وذ  لام  نا  بئاـعلا  مئـاللا و  نم  ملـست 
دنزرف تبحم  رطاخ  هب  رگم  تسین ، هتفریذپ  ياهدننک  هبوت  چیه  يهبوت  [. 129  ] بجاو مزال  جح  لثمک  هب  يدؤن  ضرف  مهبح  هحفص 55 ] ]
هارمه تسود و  زا  رترب  ردارب ، هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  يرگتیادـه ، رد  وا  نامیپ  مه  ادـخ و  لوسر  ردارب  مالـسلاهیلع ) یلع   ) بلاـط یبا 

، راد مدقم  تلیضف  رد  ار  رگتیاده  تیصخش  نآ  سپ  دبای . قوفت  ردارب  دنوش ، هسیاقم  تلیـضف  رد  تسود ، ردارب و  مه  يزور  رگا  تسا .
نایعیش اب  هارمه  نم  دنبای ، لیامت  یبناج  هب  مالسلاهیلع  یلع  هب  ناگدنهد  مانشد  نایبصان و  رثا  ینام . ناما  رد  نایوجبیع  نارگتمالم و  زا  ات 
بجاو نانآ  تبحم  تسا . بلاغ »  » نادـنزرف زا  ربمایپ  نیرتهب  هک  وا  دوب ، مهاوخ  ربمایپ  لآ  يهرمز  رد  دوب . مهاوخ  لیامتم  رگید  بناج  هب 

تبث وا  مان  هب  تسد ، نیا  زا  يرایـسب  ياههدیـصق  خـیرات ، رد  دـشابیم . بجاو  مزال و  هک  جـح  نانوچ  دوب ، میهاوخ  رادافو  نآ  هب  تسا ،
: تسا هتفگ  رمع ) رکبوبا و   ) نیخیـش ینعی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  تفالخ ، نایدصتم  يهرابرد  ياهدیـصق ، نمـض  يو  تسا .

نآ دیاب  یقطنم  انبم و  هچ  رب  [. 130  ] یبنلا قح  يوس  مهلـضفا  اقح و  نیلقثلا  مظعا  یلع  یلع  یلع  نیدـحلم  لضفت  ینعم  ياب  هطخ و  هیأب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهبنارگ  راگدای  ود  نایم  زا  هک  یتسار  هب  مالـسلاهیلع  یلع  دنیآ . رامـش  هب  مالـسلاهیلع  یلع  زا  رترب  دحلم  ود 
نعط دروم  لیبق ، نیا  زا  دـنچ ، ینانخـس  لیلد  هب  نومأم  دراد . يرترب  ناشیا  همهرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  زج  تسا و  نیرت  گرزب 

. دـناهدرک دای  یندوشخب ، ان  گرزب و  هانگ  ناونع  هب  وا  تاراهظا  هنوگ  نیا  زا  تسا و  هتفرگرارق  تنـس ، لها  ناـملاع  ناـخروم و  یـضعب 
هحفص 56] [. ] 131]

یلع ماما  بقانم  هب  نومأم  فارتعا 

نب یلع  ترـضح  زا  یبقانم  هتـشاد ، لاسرا  دادغب  هب  نایـسابع ، يهمان  خساپ  رد  يدهعتیالو و  نایرج  زا  سپ  ورم ، زا  هک  ياهمان  رد  نومأم 
: تسا هدرمش  مالسلاهیلع  ماما  يدوجو  ياهشزرا  ناونع  هب  ار  ریز  دراوم  همان ، نآرد  هلمج  زا  تسا . هدرک  وگزاب  ار  مالسلاهیلع  بلاط  یبا 

عقاوم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ظفح  هار  رد  ناج  راثیا  لاوحا - . همه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ینابیتشپ  تیامح و  [. - 132]
ندوب اراد  یهلا - . ماکحا  نآرق و  تخانـش  رد  وا  يرترب  ناکرـشم - . اب  داـهج  نادـیم  رد  وا  يرترب  [. - 133 . ] تیبملا هلیل  لـثم  فلتخم ؛
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یلص ربمایپ  هک  یلاح  رد  ربمایپ ، دجـسم  هب  مالـسلاهیلع  یلع  يهناخ  رد  ندوب  زاب  دیدرگ - . اطعا  وا  هب  ریدغ  رد  هک  هیهلا  يهقلطم  تیالو 
نتـسب دودـبع - . نبورمع  لتق  زین  و  بازحا ، گنج  رد  ندوب  زات  هکی  ربیخ - . حـتف  دوب - . هداد  ار  اهرد  همه  نتـسب  ناـمرف  هلآ  هیلع و  هللا 

 - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یمارگ  تخد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  اـب  جاودزا  يو - . اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يردارب  توخا و  دـقع 
هلهابم و…  نوچ  ییاهدادخر  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هارمه  وا  روضح  شا - . هداوناخ  وا و  نأش  رد  [ 134 ، ] نآرق زا  یتایآ  لوزن 
هب يدهعتیالو  ضیوفت  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  نادـنزرف  هب  كدـف  ندـنادرگزاب  نایولع و  اب  نومأم  دروخرب  عون  تشذـگ ، هچنآ  رب  هوالع 

عیـشت ناتـساد  هتـشادن ، هقباس  یـسابع ، يوما و  نارادـمامز  رگید  رـصع  رد  يو ، تکرح  ود  نیا  زا  کی  چـیه  هک  مالـسلاهیلع ، اضر  ماما 
هحفص 57] . ] تسا هدیشخب  توق  ناهاگآ  ان  يهداس  نهذ  رد  ار  نومأم 

كدف در 

هک دندش  یعدم  هدمآ ، نومأم  دزن  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مالسلاهیلع و  نسح  ماما  نادنزرف  زا  یهورگ  : » دسیونیم دروم  نیا  رد  یبوقعی 
هب دوخ ، تایح  نامز  رد  هیدـه  و  هلحن »  » ناونع هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسام ، ردام  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  قح  كدـف ،

لاوما ءزج  ار  كدـف  و  بلـس ، اـم  رداـم  زا  ار  تیکلاـم  قح  دوخ ، تموکح  ياـهزور  نیتـسخن  رد  رکبوـبا ، نکل  دناهدیـشخب . ناـشرتخد 
نینـسح یلع و  وا  درک . هاوگ  تساوخرد  وا  زا  هفیلخ  دمآرب ، شیوخ  قح  قاقحا  ماقم  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هاگنآ  درک . مالعا  یمومع 

زا نارگید  دندش و  مورحم  دوخ  ملـسم  قح  زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  نادنزرف  تروص ، نیدب  تفریذپن و  رکبوبا  دادرارق . هاوگ  ار  نمیا  ما  و 
. دوش لیکـشت  ناهیقف  روضح  اب  یـسالجا  ات  داد  روتـسد  نومأم  میا . هدمآ  وت  دزن  دوخ  قح  يهبلاطم  يارب  ام  نونکا  دندرب . هرهب  نآ  عفانم 

نب ییحی  نب  دمحم   » هب ار  دنـس  نومأم  دنادرگزاب . نادناخ  نیا  هب  ار  كدـف  تشون و  يدنـس  همطاف  نادـنزرف  تیناقح  تابثا  زا  سپ  يو 
میلست بلاط » یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  نسح  نب  هللادبع  نب  دمحم   » و بلاط » یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دیز  نب  نیسح 

نآ تشگزاب  و  هدرک ، نایب  يرگید  لقن  اب  ار  كدف  ندنادرگزاب  ناتـساد  زین  هغالبلا  جـهن  حراش  یلزتعم ، دـیدحلا  یبا  نبا  [. 135 .« ] درک
مالـسلا اهیلع  همطاف  دالوا  يارب  ار  نآ  دنـس  ات  داد  روتـسد  نومأم  یتقو  : » دیازفایم وا  دنادیم . نومأم  ياهراکتبا  زا  تلاسر  نادناخ  هب  ار 

درب اکحـض  دـق  نامزلا  هجو  حبـصا  دوشیم : زاغآ  ریز  تیب  اـب  هک  دـناوخ  ار  دوخ  فورعم  هدیـصق  تساـخرب و  یعازخ  لـبعد  دنـسیونب ،
. دنادرگ زاب  مشاه  ینب  هب  ار  كدف  نومأم  هک  هاگ  نآ  دش ، نادنخ  نامز  يهرهچ  [. 136  ] اکدف مشاه  نومأم 

نومأم عیشت  هناسفا  رب  يدقن 

نانمؤمریما ندوب  لضفا  هلأسم  دوب . مالـسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يرترب  هب  نومأم  حیرـص  تافارتعا  تشذگ ، رتشیپ  هک  یلئاسم  زا  یکی 
هب احیرص  یعقاوم  رد  افلخ  یتح  تسا . ملسم  یعطق و  ینس ، هعیـش و  دزن  هک  هحفص 58 ]  ] تسا يرما  فلتخم ، داعبا  رد  مالـسلاهیلع  یلع 
هب ناماما  يرترب  هب  زین  ینارگید  نومأم  زا  شیپ  هک  نانچمه  دشاب . دناوتیمن  نانآ  عیشت  رب  لیلد  فارتعا  نیا  دناهتـشاد و  فارتعا  رما  نیا 
نب یـسوم  زا  یناوارف  لیلجت  نوراه  شردـپ  هک  دوب  دـهاش  دوخ  نومأم  يزور  دناهتـشاد . ناـعذا  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  يرترب  هژیو 

، مالسلاهیلع رفعج  نب  یسوم  ماما  لیاضف  ندرمـش  رب  نمـض  نوراه  دیـسرپ . ار  تلع  ردپ  زا  یتفگـش  اب  دروآ . لمع  هب  مالـسلاهیلع  رفعج 
ياوشیپ ماما و  یتسار  هب  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماهدیسر و  تموکح  هب  هبلغ  رهق و  هب  هک  متـسه  هعماج  يرهاظ  ياوشیپ  نم  : » تفگ

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیـشناج  هک  تسا  رتراوازـس  ادخ  قلخ  مدرم و  همه  زا  نم و  زا  وا  هک  مدنزرف  يا  ادخ  هب  دنگوس  تسا . مدرم 
یعفاش و ماما  نوچ  يدارفا  هکلب  تسا ، هدورس  رعـش  شنادناخ  مالـسلاهیلع و  یلع  حدم  رد  هک  تسین  نومأم  اهنت  نیا  سپ  [ 137 .« ] دشاب

. دناهدشن هتخانش  هعیش  نانآ  زا  کی  چیه  هک  یلاح  رد  دناهدوب ، مالسلاهیلع  یلع  رگشیاتس  زین  نارگید 
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هناگود يریگعضوم 

اضرلا یـسوم  نب  یلع  لهـس ، نب  لضف  همثره ، تسا . هتـشاد  توافتم  يریگعـضوم  يدارفا ، دروم  رد  نومأم  هک  تسا  هداتفا  قافتا  رایـسب 
تیعقوم هب  هکلب  هدوبن ، رادیاپ  نادنچ  اهینمـشد  اهیتسود و  نیا  دـناهدوب و  وا  ضوغبم  ینامز  هفیلخ و  بح  دروم  يزور  مالـسلاهیلع و … 

رد نومأم  ياهيریگعـضوم  ناـیم  هسیاـقم  نخـس ، نیا  قداـص  هاوگ  تسا . هتـشاد  یگتـسب  هفیلخ  یعاـمتجا  یـسایس  طیارـش  یتموکح و 
هب ورم  رد  وا  تسا . هدوب  گنهامه  دوجوم  حلاصم  تایضتقم و  اب  دروم  ره  رد  هک  تسا  دادغب  هب  ندیسر  ماگنه  هب  وا  تسایس  ناسارخ و 

دادـغب هب  هک  یماـگنه  یلو  دـهدیم ، رارق  نعل  دروم  ار  اـفلخ  هداد و  رارق  اـنبم  ار  مالـسلاهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  یتـسود  راـهظا  تدـش 
هادغلا هنم  تسل  هب و  نیدا  يذلا  ینید  حبصا  هحفص 59 ] : ] دراذگیم شیامن  هب  ار  ياهزات  يریگعضوم  ییاههدیصق ، ندناوخ  اب  دیآیم ،

ریبزلا و ال متـشا  الا و ال  اربطـصم  لیتقلا  كاذ  راربالا  عم  نانجلا  یف  نافع  نب  مث  ارمع  اقیدص و ال  متـشا  یبنلا و ال  دعب  یلع  بح  ارذتعم 
زا هاگ  چیه  تمایق  زور  مدقتعم و  نادـب  هک  ینید  [. 138  ] ءارب هنم  نحنف  اهیرتفی  نم  اهمتـشا  تسل  مالا  هشیاع  اردـغ و  لئاق  لاق  نا  هحلط 

ار رمع  رکبوـبا و  مرادیم و  تسود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  دـعب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هک  تسا  نآ  تساوـخ ، مهاوـخن  شزوـپ  نآ 
مانـشد زین  ار  هحلط  ریبز و  تسا . ناکین  اب  تشهب  رد  نونکا  ییابیکـش و  اب  دـش  هتـشک  هک  ار  نافع  نب  ناـمثع  هن  تفگ و  مهاوخن  مانـشد 

هک یسک  زا  مهدیمن و  رارق  مانشد  دروم  زین  ار  نینمؤملا  ماهشیاع  ماجنارـس  دندرک و  ینکـش  دهع  نانآ  هک  دنیوگ  دنچ  ره  داد ، مهاوخن 
ناونع هب  ریبز  هحلط و  اب  یتح  هک  تسا  هنوگچ  تسا ؟ راگزاس  عیـشت  هب  شیارگ  اب  هدیـصق  نیا  ياوتحم  ایآ  میرازیب . ام  دـنز ، ناتهب  وا  هب 

هک یفقث  فسوی  نب  جاجح  هب  تبـسن  نومأـم  هک  تسا  یتفگـش  یـسب  ياـج  دوشیم ؟ دروخرب  هناعـضاوتم  نینچ  نیا  نیثکاـن ،»  » ناربهر
هب [. 140 .« ] فسوی نب  جاجحلا  صقتنا  نا  زیجتسا  ام  هللا  و  : » دیوگیم وا  دزاس . دراو  یلاکـشا  تسین  رـضاح  [ 139 ، ] دوب اهتیانج  هراصع 

یناگدـنز خـیرات  رد  لـیبق  نیا  زا  ییاـه  هنومن  و  مریگ . هدرخ  یفقث  فسوی  نب  جاـجح  رب  اـت  مهدیمن  هزاـجا  دوخ  هب  هک  دـنگوس ! ادـخ 
هب هدـنیآ  ثحابم  رد  هک  تسا  هدـش  دای  يدـهعتیالو  ضیوفت  هلأسم  عیـشت ، هب  نومأم  يهقالع  دـهاوش  زا  رگید  یکی  تسا . رایـسب  نومأم 

نایولع هب  وا  تمدخ  نیرتالاب  دنچ  ره  و  تسا . هدوبن  يزیچ  یسایس  يراکتبا  زج  حرط  نیا  ددرگ  نشور  ات  تخادرپ ، میهاوخ  نآ  یسررب 
یخرب هک  تسا  یتفگـش  ياج  دوشیم . راکـشآ  وا  تکرح  تیهام  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  نتخاس  دیهـش  اـب  یلو  دوش ، یقلت  هحفص 60 ] ]

نیا هداد ، رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  ار  نآ  تسا ، هدادرارق  وفع  دروم  ار  نایولع  زا  يدرف  هفیلخ ، یـصاخ ، دروم  رد  رگا  ناراـگن ، خـیرات 
هتشاگنا و هدیدان  [ 141 ، ] دناهدیسر لتق  هب  هفیلخ  روتسد  هب  هک  ار  نایولع  زا  يدادعت  یلو  دننادب ، هفیلخ  ندوب  هعیش  ناشن  ار  نومأم  مادقا 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  دروم  رد  وا  ینابز  تاراهظا  هک  تسا  هنوگچ  دـننادن ! هفیلخ  تناید  داقتعا و  اب  راگزاسان  ار  اهراتـشک  نیا 
، ماما ندـیناسر  تداهـش  هب  ات  مالـسلاهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  اـب  وا  دـنیاشوخان  دروخرب  یلو  دـنکیم ، تباـث  ار  عیـشت  هب  وا  لـیم  هلآ 

لاحرد هفیلخ  اب  هراومه  تسا و  نومأم  رـصع  روهـشم  ناـیولع  زا  یکی  هک  یـسوم  نب  هللادـبع  دزاـسیمن ! نشور  ار  عیـشت  اـب  وا  تیدـض 
هک مدوب  هشیدـنا  نیا  رد  : » دـسیونیم همان  زا  یتمـسق  رد  دراد و  نومأم  هب  ینحللا  دـیدش  هماـن  دوخ  یفخم  ناـکم  زا  تسا ، هدوب  هزراـبم 

نانمشد رافک  اریز  متفای ، نینچ  ار  وت  متسیرگن ، قیقد  نوچ  مورب . وا  گنج  هب  ات  تسا  رتدایز  مالـسا  يارب  شنایز  نانمـشد  زا  کی  مادک 
اب گنج  زا  مدرم  ات  تسا  هدش  ببس  نیمه  ییامنیم و  رهاظت  مالسا  هب  وت  یلو  دنگنجیم ، نانآ  اب  ناناملـسم  هدوب و  مالـسا  هدش  هتخانش 

، بیترت نیدـب  ینکیم … و  عطق  کی  کی  ار  مالـسا  ياههشیر  هتفرگ و  تسد  هب  هشیت  نطاـب  رد  وت  هک  یلاـح  رد  دـندرگ ، فرـصنم  وت 
نیا هک  تفگ  دـیاب  زین  كدـف  ندـنادرگزاب  دروم  رد  [. 142 .« ] تسا رترثؤم  رت و  تخـس  یکانرطخ ، نمـشد  ره  زا  مالـسا  يارب  وت  ناـیز 
زاب مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  مالسلاهیلع و  یلع  لآ  هب  ار  كدف  زین  ینارگید  وا ، زا  لبق  هکلب  تسا ، هتـشادن  نومأم  هب  صاصتخا  مادقا 

یمومع لاوما  فیدر  رد  دـش ، هتفرگ  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  زا  كدـف  هک  نآزا  سپ  دـناهدمآیمن . رامـش  هب  هعیـش  اـعطق  هک  دـناهدنادرگ 
عفانم موس  کی  هک  تروص  نیدب  تفرگ  يدیدج  میمصت  هیواعم  دوب . تخاونکی  ابیرقت  هیواعم  نامز  ات  نآ  دیاوع  فرـصم  تفرگرارق و 

نآ مامت  مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  نآ  ات  دادیم ، نامثع  نب  ورمع  هب  ار  رگید  تمـسق  ود  و  مکح » نب  ناورم   » هب ار  نآ 
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نب رمع  دیـشخب . زیزعلادبع  نب  رمع  دوخ  دـنزرف  هب  وا  زیزعلادـبع و  شدـنزرف  هب  ار  نآ  ناورم  هحفـص 61 ] . ] داد رارق  ناورم  رایتخا  رد  ار 
ندمآراک يور  اب  یتدم  زا  دعب  داد . سپ  زاب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  هب  ار  نآ  راب  نیتسخن  يارب  دیـسر ، تفالخ  هب  نوچ  زیزعلادبع 

رد نایوما  تموکح  نارود  لوط  رد  دش و  جراخ  مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  فرـصت  زا  كدف  رگید  راب  ق ) م 105 ه .  ) هکتاع نب  دیزی 
ساـبعلاوبا  ) یـسابع يهفیلخ  نیلوا  ق ، لاس 132 ه . رد  نایـسابع  ندـمآ  راک  يور  نایوما و  تلود  ضارقنا  اـب  تشاد . رارق  ناـنآ  راـیتخا 

م  ) یـسابع يدهم  تفرگ . سپ  زاب  ار  نآ  ق ) م 158 ه .  ) روصنم یلو  تشگزاب ، مالـسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  هب  كدـف  رگید  راب  حافس )
رصع ات  تفرگ و  ق ) م 170 ه .  ) يدهم نب  یسوم  ار  نآ  دعب  لاس  دینادرگرب . مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  هب  ار  نآ  رگید  راب  ق ) 169 ه .

یـسایس و فادـها  دربشیپ  هماـع و  هجوت  بلج  يارب  یـسایس ، لاـجر  اـسب  هچ  : » دـسیونیم یعاـفر  رتکد  [. 143 . ] دـنام هنوگ  نیا  نومأـم 
يو [. 144 .« ] دنراذگیم او  نارادـنید  هب  ار  نید  دوخ ، دـصاقم  هب  ندیـسر  زا  دـعب  یلو  دـننکیم ، ادـیپ  شیارگ  ینید  هب  دوخ ، یتموکح 

[. 145 .« ] تسا دییأت  لباق  نومأم  بهذم  رد  هیرظن  نیا  دشاب و  هدرک  هدافتسا  شور  نیمه  زا  نومأم  تسا  نکمم  : » دسیونیم هاگنآ 

لازتعا بهذم  نومأم و 

رد یعافر  رتکد  تسا . هدوب  دقتعم  نادب  هتفریذپ و  ار  لازتعا  بهذم  نومأم ، هک  دنرواب  نیا  رب  خـیرات ، نارگ  لیلحت  ناخروم و  زا  یـضعب 
: دـیازفایم يو  تسا ». هتفرگ  ارف  هدوـب ، وا  یبرم  هـک  كراـبم  نـب  ییحی  زا  ار  لازتـعا  بهذـم  نومأـم  [ » هحفـص 62 : ] دـسیونیم هراب  نیا 
و سرشا » نب  همامث   » راکفا ریثأت  تحت  رتشیب  یلو  تشاد ، کیدزن  سامت  دوخ  رصع  یملع  گرزب  ياهتیصخش  اب  نومأم  هک  لاح  نیعرد  »

رایتخا ار  لازتعا  بهذم  نومأم ، : » دسیونیم لازتعا ، هب  نومأم  شیارگ  دـییأت  رد  زین  ریثک  نبا  [ 146 .« ] دوب هتفرگرارق  كرابم » نب  ییحی  »
ریثأت نایرج  نیا  رد  هک  يدارفا  زا  دـندومن . لاـفغا  ار  يو  ناـنآ  تسا و  هتـسویپ  دـندوب ، هلزتعم  بهذـم  ناوریپ  زا  هک  یهورگ  هب  هدرک و 

ار وا  مه  هداد و  عیـشت  تبـسن  نومأم  هب  مه  تشذـگ  هک  ناـنچ  ریثک ، نبا  هتبلا  [ 147 .« ] تسا یسیرم  ثایغ  نب  رـشب  تسا ، هتـشاد  یمهم 
ياهرهب تنس  حیحص  بهذم  زا  اما  تسا و  هتـشاد  لازتعا  شور  مه  عیـشت و  بهذم  مه  نومأم  : » دیوگیم وا  تسا . هدرک  یفرعم  یلزتعم 

، دشاب هتشاد  شیارگ  لازتعا ، کلسم  هب  مه  دشاب و  هعیـش  مه  یـصخش  هک  تسا  راوشد  يرما  نینچ  نتفریذپ  هتبلا  [. 148 .« ] تسا هتشادن 
بهذم هب  هک  دربیم  مان  ار  افلخ  زا  نت  دنچ  يرصم ، نیما  دمحا  دراد . دوجو  یلوصا  ياهتوافت  یلزتعم  کلسم  یعیش و  بتکم  نایم  اریز 
دیاـقع زا  دوب و  یلزتعم  نومأـم  : » تسا دـقتعم  نیما  دـمحا  [ 149 . ] دراد هراـشا  نومأـم  ماـن  هب  ناـنآ  هلمج  زا  دناهتـشاد و  شیارگ  لازتعا 

هب رمع ، رکبوبا و  زا  یتح  هباحـص ، مامت  زا  شنادـنزرف  مالـسلاهیلع و  یلع  هک  دوب  نیا  ناشرظن  نانآ  درکیم و  يوریپ  دادـغب  ياـهیلزتعم 
هحفص 63] [. ] 150 «. ] دندوب رتراوازس  تفالخ 

نآرق قلخ  هشیدنا 

هب ریبـعت  نآ  زا  هک  تسا  [ 151 « ] نآرق قلخ   » هیرظن دناهتـسناد ، يو  یلازتعا  شیارگ  رب  ياهناشن  هک  ار  نومأم  رـصع  ياهدادـخر  زا  یکی 
لیلد هب  یخرب  هک  اج  نآ  اـت  دوب ، هدـیدرگ  زور  یـسایس  يداـقتعا ، ثحب  نایـسابع ، دـهع  زا  یعطقم  رد  هلأـسم  نیا  تسا . هدـش  تنحم » »
رـشب ، » دندرک غیلبت  تیامح و  نآزا  هداد و  رـشن  ار  هشیدـنا  نیا  هک  يدارفا  زا  دـندش . نادـنز ، دـیعبت و  گرم ، هب  موکحم  نآ  اب  تفلاخم 

رد [. 152 . ] دشاب يراوتم  نوراه ، تایح  نامز  ات  دش ، ریزگان  رشب »  » نآ یپ  رد  درک و  لتق  هب  دیدهت  ار  يو  دیـشرلا  نوراه  دوب . یـسیرم »
لاس 218 ه. رد  یلو  درکیم ، دای  نآزا  یملع  لفاحم  رد  ق ، لاس 212 ه . رد  هفیلخ  دش . حرطم  يدج  تروص  هب  ثحب  نیا  نومأم  نامز 

رشب . » دندوتس مادقا  نیا  رب  ار  وا  هدرک و  لابقتـسا  یمرگ  هب  نومأم  تکرح  نیازا  هلزتعم  [ 153 . ] تخاس راداو  نآ  شریذپ  هب  ار  مدرم  ق ،
هدورـس نینچ  دوب ، قفاوم  نآرق  قلخ  هدیقع  اب  هک  نومأم  زا  شیاتـس  رد  دوب ، يراوتم  وا  تادیدهت  سرت  زا  نوراه  دـهع  رد  هک  یـسیرم »
انلامعا انل  نا  يدهلا و  یبن  دعب  قونلا  تلقا  دق  نم  لضفا  نسح  ابا  ینعا  ایلع  نا  قیدصت  بتکلا  یف  هل  الوق  ان  دیس  اننومأم و  لاق  دق  تسا :

تماما دیحوت و  يدانم  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 100زکرم  هحفص 30 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


انامه دنکیم . دییأت  ار  نآ  نآرق ) نوچمه   ) بتک هک  تسا  هتفگ  ینخـس  ام  ياقآ  ام و  نومأم  هک  یتسار  هب  هحفص 64 ]  ] قولخم نارقلا  و 
يارب ام  لامعا  هک  یتسردـب  و  تسا . همه  زا  رترب  تسا ، مدرم  يداـه  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  سپ  مالـسلاهیلع ، یلع  نسحلاوبا 

لوق و سانلا ال  اهیا  ای  تسا : هدورس  نینچ  تنـس  لها  نارعاش  زا  یکی  هدیـصق ، نیا  ربارب  رد  تسا . هدیرفآ  ثداح و  نآرق  تسام و  دوخ 
یلع عدـتبم  لک  الا  كاذ  لقی  مل  قیدـص و  هرکذـی  مل  یبنلا و  رمع و ال  رکبوبا و ال  كاذ  لاق  اـم  قولخم  هللا  مـالک  لوقی  نمل  لـمع  ـال 

لالغالا یف  وه  ادـیقم و  مکتفیلخ  نم  لقع  حبـصا  موق  ای  قوحمم  هللا  مهنید و  نـال  مهنید  قاـحما  هب  دارا  رـشب  قیدـنز  هللادـنع  لوسرلا و 
نخـس نیا  درادـن . چـیه  تسا و  یهت  رادرک  راتفگ و  زا  شلمع  همان  دـناد ، قولخم  ار  ادـخ  مالک  هک  سک  نآ  مدرم ، يا  [. 154  ] قوثوم

تعدـب نخـس  يأر ، نیا  تسا . هتفگن  ییوگتـسار  چـیه  هن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هن  رمع ، هن  رکبوبا ، هن  ار  نآرق ) ندوب  قوـلخم  )
هب نانآ  نید  اریز  دربب ، نایم  زا  ار  نانآ  نید  شراتفگ  اب  تسا ، هتـساوخ  رـشب  دنا . قیدنز  ادخ  دزن  نانیا  هک  تسا  ربمایپ  ادخ و  رب  ناراذگ 

یلزتعم هاوگ  نیرتمهم  هچ  رگا  تسا . دنبرد  هدش و  هتـسب  یمکحم  ياهریجنز  اب  هفیلخ  هشیدنا  مدرم  يا  تسا . یتفر  نیب  زا  دنگوس  ادـخ 
لباق وا  ندوب  یلزتعم  دـییأت  رد  زین  يرگید  يهتکن  یلو  تفای ، شرتسگ  نومأم  دـهع  رد  هک  تسا  نآرق  قلخ  هیرظن  ناـمه  نومأـم ، ندوب 

هب هک  تهج  نآزا  زین  نومأم  دنتـسنادیم و  تموکح  هب  نارگید  زا  رتراوازـس  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  نایلزتعم ، هکنیا  نآ  و  تسا ، هجوت 
زا یکی  رد  نومأـم  دوب ! هعیـش  هک  تهج  نآزا  هن  درکیم و  شیاتـس  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  زا  شراعـشا  رد  تشاد ، شیارگ  لازتـعا 

هدرخ ام  رب  میا ) هدومن  ناونع  هباحـص ، ریاس  رب  ار  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  يرترب  ام  هک  تهج  نآ  زا  مدرم  يرایـسب  : » دـیوگیم شنانخس 
هک یلاح  رد  تسا . نارگید  ندرمـش  کچوک  يانعم  هب  اـفلخ  رگید  رب  مالـسلاهیلع  یلع  نتـسناد  رترب  هک  دناهتـشادنپ  نینچ  دـنریگیم و 

نعل و هحفص 65 ]  ] دروم ار  وا  دنک و  ییوجبیع  فسوی  نب  جاجح  زا  یتح  یسک  داد ، مهاوخن  هزاجا  ادخ  هب  دنگوس  تسین . نینچ  زگره 
[. 155 .« ] بیط فلس  هب  دسر  هچ  ات  دهدرارق ، نعط 

یسایس تناید  نومأم و 

يهمه دنتسین و  یقیقح  دنبیاپ  یکلـسم  ای  نید  چیه  هب  تقیقح  رد  بلط ، ایند  ورـس  دوخ  نارادمامز  الوصا  هک  دندقتعم  یـضعب  ماجنارس 
کی رد  لاح ، ره  هب  تسا . یـسایس  تناید  یعون  عقاو  رد  نانآ  يرادـنید  دـخرچیم و  ناـنآ  یـسایس  عفاـنم  روحم  رب  ناـنآ  زیتس  عاـفد و 

، نآ نتفرگ  هدیدان  اب  دنادن و  ار  طرـش  نیا  هک  دوبن  یـسک  نومأم  تسا و  تیمکاح  تسایـس و  طرـش  يرادنید  هب  راهظا  ینید ، يهعماج 
فطاوع ات  دـنیامیپیم  ار  هار  نارازه  یـسایس ، ياهتیـصخش  : » دـسیونیم هراب  نیا  رد  نارظنبحاـص  زا  یکی  دزادـنا . رطخ  هب  ار  شتموکح 

اب [. 156 .« ] دنرادن يروظنم  دوخ  یـسایس  فادها  زج  دنچ  ره  دنوشیم ، لیاق  یـصاخ  مارتحا  مدرم ، دیاقع  يارب  دـنیامن و  بلج  ار  مدرم 
دیاب هک  تسا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  نومأم  رگید ، يوس  زا  ءارآ  راکفا و  رشن  وس و  کی  زا  زور  نآ  یمالـسا  نیمزرـس  یگدرتسگ  هب  هجوت 
دروم زین  ار  لبق  نارادمامز  نیریـش  خـلت و  ياههبرجت  زا  يراب  هلوک  هک  [ 157  ] دوب هشیدنا  ریبدت و  اب  يرادمامز  وا  دـنک . لمع  هناگدـنچ 
لمع هتفگ و  نخـس  یتموکح  حـلاصم  ساـسارب  وا  هتـشاد و  یـسایس  هبنج  رتشیب  زین  يو  يداـقتعا  تاراـهظا  نیارباـنب  دوب . هداد  رارق  رظن 

هحفص 67] . ] ینید ياهرواب  يداقتعا و  لوصا  ساسارب  هن  تسا ، هدرکیم 

اهتموکح ربارب  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  یشم  طخ 

هراشا

، تدم نیا  رد  تسا و  هدوب  لاس  هک 35  دوشیم  ناشیا  تماما  زا  لبق  نارود  هب  طوبرم  مالسلاهیلع  یسوم  نب  یلع  ماما  یگدنز  زا  یشخب 
یسوم ماما  تداهش  زا  سپ  دناهتشاد . تیمکاح  دناهدوب -  یـسابع  يافلخ  زا  همه  هک  نوراه -  يداه و  يدهم ، روصنم ، نوچ  ینامکاح 
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نیا زا  دوب . روج  ياهتیمکاح  دهاش  ار  رگید  لاس  تسیب  ماما  نآ  مالسلاهیلع ، یسوم  نب  یلع  تماما  يهرود  زاغآ  مالسلاهیلع و  رفعج  نب 
، نومأم يرادمامز  اب  نآ  يهمادا  ماجنارـس  نیما و  تفالخ  بیـشن  زارفرپ و  دهع  رد  لاس  راهچ  نوراه ، تفالخ  رـصع  رد  لاس ، هد  تدم ،

. دیدرگ هارمه 

نوراه رصع  رد  ماما ،

نآ رد  هک  دوب ، تماما  خیرات  يهتشذگ  تاقلح  زا  ياهقلح  دش ، يرپس  نوراه  رصع  رد  هک  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  یناگدنز  زا  شخب  نآ 
، ناهن رد  یـسایس  تازرابم  یتدیقع و  ياهـشالت  یعیـش و  ياهتیلاعف  رتشیب  دـماین و  دـیدپ  ناماما  يارب  یمـسر ، ینلع و  يهزرابم  تیعقوم 

اضر ماما  ق ، لاس 183 ه . بجر  هام  مجنپ  تسیب و  رد  نوراه ، نادنز  رد  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  تداهـش  زا  سپ  دشیم . يربهر 
هاگتسد تخادرپ . تماما  تلاسر  حیحص  يافیا  هب  تخاس و  هحفص 68 ]  ] هشیپ ار  شراوگرزب  ردپ  یتازرابم  يهویش  نانچمه  مالسلاهیلع 

تبسن هک  یتخس  شور  هتشذگ و  تسایس  هک  نیا  هچ  دهد ، رییغت  ار  دوخ  هتشذگ  يهویش  هک  دید  نیا  رد  ار  تحلـصم  ینوراه ، تفالخ 
وربور رطخ  اـب  ار  نایـسابع  تیدوجوم  هتـشذگ  زا  شیب  دوبن و  تموکح  حالـص  هب  رگید  دوب ، هدرک  ذاـختا  مالـسلاهیلع ، ماـما  نیمتفه  هب 
طیارـش دوب و  هدـش  رتشیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  هب  فلتخم  دالب  رد  مدرم  هجوت  هدراذـگ و  ینوزف  هب  ور  اهمایق  تخاسیم .
یسایس رواشم  تفریم و  رامـش  هب  ینوراه  رابرد  ذوفن  ياراد  رـصانع  زا  هک  دلاخ ، نب  ییحی  دروخیم . مقر  مکاح  ماظن  نایز  هب  یمومع 

: تفگ نوراه  دـنادیم ». دوخ  نآ  زا  ار  تماما  هدز و  هیکت  ردـپ  ياج  رب  هک  تسا  یـسوم  نب  یلع  نیا  : » تفگ نوراـه  هب  يزور  دوب ، وا 
یفقاو زا  یهورگ  [. 158 [ »؟ مشکب ار  نانآ  مامت  یهاوخیم  اـیآ  تسا . تیاـفک  ار  اـم  میدـش ، بکترم  یـسوم  شردـپ  يهراـبرد  هچنآ  »

مالسلاهیلع ترضح  زاس . هاگآ  تردپ  لاح  زا  ار  ام  تفگ : هزمح  نب  یلع  نایم ، نآ  زا  دندمآ . مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دزن  [، 159  ] نابهذم
نب یلع  نم . هب  داد : خـساپ  ماـما  درپـس ؟ یـصخش  هچ  هب  ار  تماـما  سپ  تفگ : هزمح  نب  یلع  تسا . هدرک  تلحر  اـیند  زا  مردـپ  دوـمرف :

زا هک  ینک  ادـیپ  نانیمطا  هک  نآ  يارب  و  زگره ، دومرف : ماما  ینکیمن ! رطخ  ساسحا  شنارادـفرط  نوراـه و  بناـج  زا  اـیآ  تفگ : هزمح 
قفوم زگره  يو  هحفص 69 ] : ] دومرف لهجوبا  دیدهت  ندینش  اب  ادخ  لوسر  هک  میوگیم  ار  ینخس  نامه  نم  مرادن ، ینارگن  نوراه  هیحان 
يوس زا  وت  ایآ  تفگ : هدمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  لهجوبا  دنکیم : لقن  يدوعسم  [. 160 . ] دناسرب نم  هب  يدنزگ  دش  دهاوخن 

نم هب  یبیـسآ  وت  يوس  زا  رگا  دومرف : ترـضح  یـسرتیمن ؟ نم  زا  اـیآ  تفگ : لـهجوبا  يرآ . دومرف : ترـضح  ياهدـش ؟ هداتـسرف  ادـخ 
نم هب  نوراـه  يوس  زا  رگا  میوگیم  زین  نم  دومرف : هزمح  نب  یلع  خـساپ  رد  زین  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  دوب . مهاوخن  ربماـیپ  نم  دـسرب ،

دش و راذگاو  نیما »  » هب يرادـمامز  تفای . نایاپ  لاس 193 ه.ق  رد  نوراه  تفـالخ  نارود  [. 161 . ] دوب مهاوخن  ماما  نم  دسرب ، يدـنزگ 
یفاک دح  هب  عاضوا  تدـم ، نیا  رد  دـیماجنا . نومأم  نیما و  ینعی  ردارب  ود  شکمـشک  هب  مه  نآ  هک  تشذـگن  شیب  يدـنا  لاس و  راهچ 
هاپـس اب  گنج  رد  نیما  دنک . ریگرد  مالـسلاهیلع  یلع  لآو  ماما  اب  ار  دوخ  تفالخ  هاگتـسد  ات  دماین ، دـیدپ  یتصرف  هجیتن  رد  دوب . هتفـشآ 

زا دوب  شردارب  دوجو  هک  ار  عنام  نیلوا  وا  دیـشیدنایم . تفالخ  هب  همه  زا  شیب  نومأـم  [ 162 . ] دیسر ارف  نومأم ، دهع  دش . هتـشک  نومأم 
. دزاس فرطرب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نایسابع  تیمکاح  دوخ و  تموکح  تالکـشم  عناوم و  ناوت ، مامت  اب  دیاب  نونکا  تشادرب و  نایم 

هدروآ شا  هرابرد  نیما  دمحا  هک  تخاس  هشیپ  ار  حافس  شور  هن  يو  درکن . لمع  یـسابع  نارادمامز  رگید  دننام  روظنم  نیا  يارب  نومأم 
ردپ  ) مرجموبا نیا  : » دـسیونیم … یمزراوخ  و  [. 163 .« ] دوب نافلاخم  نتخاس  دوبان  شتـسایس  يزیرنوخ و  رـسارس  شیگدنز  : » تسا …

یخولک گنس و  ره  ریز  ار  نایولع  حافس )  ) درم نیا  ناملـسم .) هحفص 70 ]  ] ردپ  ) ملـسموبا هن  تفای ، طلـست  نایولع  رب  هک  دوب  راکهنگ )
راتـشک هب  تسد  روـصنم ، نوـچمه  هن  و  [. 164 .« ] تخادرپیم ناـنآ  بیقعت  هـب  یناتـسهوک  تـشد و  ره  رد  تـشکیم و  تفاـییم ، هـک 

زا هک  یلع  نب  دمـصلادبع  شیومع  خساپ  رد  و  [ 165  ] دروآ مهارف  ياهزوم  يولع  ناینابرق  ياهرس  زا  دز و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف 
ار ام  زورید  هک  میربیم  رـس  هب  یمدرم  نایم  رد  ام  تفگ : درادن ؟ موهفم  تشذگ ، وفع و  هژاو  وت ، یتموکح  سوماق  رد  ارچ  دیـسرپ : يو 
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نتفرگ راک  هب  اـب  زج  کـنیا  میا . هدروآ  تسد  هب  ار  يرادـمامز  نونکا  میا و  هدوبن  شیب  یتیعر  هتـشذگرد  اـم  دـننادیم  دـنراد و  داـی  هب 
ماما دـقرم  نتخاـس  ناریو  هک  دوب  روصنم )  ) وا مه  و  [. 166 .« ] میراذـگ شیامن  هب  ناشیا  يارب  ار  دوخ  تبیه  تسناوت  میهاوخن  اـهتازاجم 
یکی زین  دیشر  يداه و  يدهم ، ماجنارس  و  [. 168  ] دیشکیم خیم  هب  راوید  هنیس  رد  ار  نایولع  و  [ 167  ] داهن تعدب  ار  مالسلاهیلع  نیسح 

ار ناهانگ  یب  یتح  تسج و  هرهب  ریفکت  يهبرح  زا  يدهم  نوچ  یکی  دندیشخب . موادت  فلتخم  رازبا  اب  ار  تسایس  نامه  يرگید  زا  سپ 
هتفگ هب  هک  دیـشر  اـی  و  [ 170  ] تشادـن مـحر  درم و …  نز و  نـالک ، درخ و  رب  هـک  يداـه  نوـچ  يرگید  و  [ 169  ] دـنارذگ غیت  مد  زا 

نادنزرف : » هک دوب  هدرک  دای  دنگوس  وا  [ 171 . ] دروآ رب  نب  زا  ار  تماما  لاـهن  درک و  هنهرب  گرب  خاـش و  زا  ار  توبن  تخرد  یمزراوخ ،
تداهـش هب  وا  مه  زین  ار  مالـسلاهیلع  رفعج  نـب  یـسوم  [. 172 .« ] تشک مهاوخ  ار  ناـشناوریپ  اـهنآ و  درک . مهاوـخن  لـمحت  ار  بلاـطوبا 
یمادقا رد  ار  دوجوم  عناوم  عفر  هحفص 71 ]  ] تالکشم و همه  لح  وا  دیزگرب . ار  یسابع  يافلخ  رگید  زج  یـشور  نومأم  يرآ ، دیناسر .

نییعت شیپ  زا  تامیمصت  هاگنآ  دناوخ و  ارف  ورم  هب  هنیدم  زا  ار  مالسلاهیلع  اضر  ماما  دوب  مزال  مهم ، نیا  ماجنا  يارب  هک  تسنادیم  رگید 
، دهدیم لیکـشت  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  یناگدنز  زا  یمهم  شخب  هک  مالـسلاهیلع  ماما  رفـس  نیاربانب ، دراذـگ . ارجا  هلحرم  هب  ار  هدـش 

فادـها دـش و  هتـشادرب  قیاقح  يرایـسب  يور  زا  هدرپ  نامز ، تشذـگاب  ترجه و  نیا  ماجنا  زا  سپ  هک  نیا  هچ  دوبن ، ماما  لیم  هب  يرفس 
هحفص 73] . ] دیدرگ نشور  یناوخ  ارف  نیا  زا  نومأم 

ورم هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  یخیرات  رفس 

هراشا

هدنام و هتفگان  يوضر ، ترجه  نیا  تامدقم  زا  يرایسب  تایئزج  تسین و  مالسلاهیلع  ماما  رفـس  ياههنیمز  نیلوا  يایوگ  یخیرات ، دانـسا 
تروص هنیدـم ، ورم و  نایم  یتابتاکم  شیپ  زا  هک  تسا  ملـسم  تقیقح  نیا  دوجوم ، دانـسا  يهعلاطم  اـب  یلو  دراد ، رارق  ماـهبا  يهدرپ  رد 

ماجنا تفالخ ، هاگتـسد  راشف  تحت  صاخ و  یطیارـش  رد  رفـس ، نیا  هدوب و  رارـصا  ورم ، يوس  هب  ماـما  رفـس  رب  و  [ 173  ] تسا هتفرگیم 
هب ار  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ياهمان  لاسرا  اب  تموکح ، نتفرگ  تسد  هب  زا  سپ  نومأم ، تسا : هدمآ  یخیرات  عبانم  یخرب  رد  تسا . هتفرگ 

ماما هب  ات  داد ، همادا  یپایپ ، ار  اههمانتوعد  لاسرا  دوب و  ریگیپ  نومأم  یلو  دـیزرو ، عانتما  نتفر ، زا  مالـسلاهیلع  ماـما  دـناوخ . ارف  ناـسارخ 
هحفـص  ] ياهمان هب  ار  دوخ  نارومأم  نومأم ، ررکم ، ياههمانتوعد  یپ  رد  نآ ، رب  هوالع  [. 174 . ] تسین رادرب  تسد  ناشیا  زا  هک  دنامهفب 

دراو مالـسلاهیلع  ماما  رب  هنیدم ، هب  دورو  زا  سپ  نانآ  تشاد . لیـسگ  هنیدـم  هب  [، 176  ] مداخ رـسای  و  [ 175  ] كاحـض یبا  نب  ءاجر  [ 74
هداد و نامرف  ار  ام  نومأـم ، [. 177 .« ] ناسارخ یلا  کصاخـشاب  انرما  نومأملا  نا  : » دنتـشاد نایب  نینچ  ار  دوخ  تیرومأم  فدـه  دـندش و 
اب ار  ردپ  ینالوط  ياهنادنز  تخانشیم و  ار  افلخ  يهویش  مالسلاهیلع ، یسوم  نب  یلع  ماما  میربب . ناسارخ  هب  ار  وت  ات  تسا ، هتخاس  رومأم 

مدرم نایم  ماما  هنادازآ  روضح  زا  دـشکیم ، ردارب  هک  نومأم  لاـح ، ره  هب  هک  تسنادیم  تشاد و  رطاـخ  هب  شیاـهجنر  اـهیخلت و  يهمه 
هدامآ مالسلاهیلع  اضر  ماما  [. 178 … « ] تومی هنا  انقیتم  اهراک و  رفـسلل  أیهت  هنا  . » تشذگ دـهاوخن  ناسآ  ینارگن ، نیا  زا  تسا و  نارگن 

یگنوگچ هک  نآ  رب  هوالع  تفگ . دـهاوخ  تایح  دوردـب  رفـس  نیا  رد  هک  دوب  نئمطم  تشاد و  هارکا  نآ  زا  هک  یلاـح  رد  دـیدرگ ، رفس 
مالسلاهیلع ماما  هارکا  يایوگ  همه  همه و  شنادناخ ، زین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دقرم  اب  يو  عیدوت  مالـسلاهیلع و  ماما  تکرح 

. تسا رفس  نیا  رب 

ربمایپ دقرم  اب  عادو 

لکش اب  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دقرم  رانک  تبون ، دنچ  رد  تفای ، ریزگان  ناسارخ  هب  رفـس  زا  ار  دوخ  مالـسلاهیلع  ماما  هک  یتقو 
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ماما هک  دننادب  زین  نارگید  ات  تخاس ، راکـشآ  رفـس  نیا  زا  ار  شیوخ  ینارگن  يدنـسرخان و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  اب  دوخ  عادو 
هحفـص 75] : ] دراـگنیم نینچ  تسا ، هدوب  ارجاـم  دـهاش  کـیدزن  زا  هک  یناتـسیس  لوحم  تسا . روـبجم  رفـس ، نیا  ماـجنا  رب  مالـسلاهیلع 

دراو هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  عادو  يارب  مالـسلاهیلع  ماما  مدوب . هنیدم  رد  زین  نم  دـش ، هنیدـم  دراو  نومأم ، هداتـس  رف  هک  یماگنه  »
، وا كاپ  دقرم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  تبون  دنچ  درکیم ، هیرگ  دنلب  يادص  اب  هک  یلاح  رد  ترضح  دیدرگ . يوبن  فیرـش  مرح 
هک يرفس  رطاخ  هب  ار  ماما  هاگنآ  داد . ارم  مالس  خساپ  مالسلاهیلع  ترضح  مدرک . مالس  مالسلاهیلع  ماما  هب  متفر و  ولج  درک . یظفاحادخ 
رد هدش و  جراخ  مدج  راوج  زا  نم  هک  راذـگاو ، دوخ  لاح  هب  ارم  دومرف : مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  یلو  متفگ ، تینهت  دنتـشاد ، شیپ  رد 

هیرگ نم  رب  دومرف : ناـنآ  عمج  رد  دـناوخ و  ارف  ار  دوخ  ناـشیوخ  ماـمت  هنیدـم ، زا  نتفر  نوریب  ماـگنه  ماـما  تفر ! مهاوخ  اـیند  زا  تبرغ 
يوس زا  هدش  نییعت  ریسم  رفـس ، نیا  زا  ماما  يدنـسرخان  تهارک و  رب  رگید  هاوگ  [. 179 .« ] تشگ مهاوخن  زاب  هنیدم  هب  رگید  اریز  دـینک ؛

ترضح روبع  دورو و  زا  زین  و  [ 180  ] دشیم هداد  روبع  هنایفخم  قطانم  یخرب  زا  ماما  يدراوم ، رد  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، تفالخ  هاگتسد 
تسا و هدوبن  اهنت  ماما  رفـس ، نیا  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  یخیرات  كرادـم  اـهلقن و  یخرب  زا  [. 181 . ] دـیدرگ يریگولج  مق ، هفوک و  هب 

نم هیلا  مهلمحف  بلاط  یبا  لآ  نم  هعامج  یلا  ذـفنا  نومأملا  ناک  و  . » دـندوب هدـش  راـضحا  ناـسارخ  هب  هنیدـم  زا  زین  ناـیولع  زا  یهورگ 
راضحا هنیدـم  زا  دوخ -  نارومأم  طسوت  ار -  ناـیولع  زا  یهورگ  نومأـم  [. 182 .« ] مالـسلا امهیلع  یـسوم  نب  یلع  اضرلا  مهیف  هنیدملا و 

هدـمآ نومـضم  نیمه  زین  يرولا  مالعا  رد  دوب . نانآ  نایم  رد  زین  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دـندرب و  نومأم  دزن  ار  اهنآ  هک  دومن 
ات داتـسرف  ار  دوخ  نارومأم  نومأم  [. 183 .« ] اضرلا مهیف  هنیدـملا و  نم  مهلمحف  هیبلاطلا  نم  هعامج  یلا  ذـفنا  دـق  نومأملا  ناـک  و  : » تسا

هحفص 76] . ] دوب مالسلاهیلع  اضر  ناشیا  نایم  رد  دندرب و  وا  يوس  هب  هنیدم  زا  ار  نایولع  زا  یهورگ 

ماما ترجه  ریس  طخ 

رگیدـکی هب  هرقن » ندـعم   » مان هب  یلزنم  رد  هنیدـم ، هار  زا  ای  هکم  هار  زا  هچ  دـندرکیم ، تکرح  قارع  دـصق  هب  زاجح  زا  هک  ییاـهناوراک 
زا ماما  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  يرایـسب  دـهاوش  نئارق و  دـندشیم . هناور  هفوک  ای  هرـصب  دـصقم  ود  زا  یکی  هب  اـج  نآزا  دندیـسریم و 

تمیزع هرـصب  فرط  هب  اج  نآزا  دشاب و  هتفر  هکم  هب  ادتبا  ماما  هک  دیامنیم  دیعب  تسا و  هدش  هرـصب  یهار  هرقن ، ندـعم  هنیدـم و  قیرط 
رد لومعم  تسا . هتـشاد  بلج  ناونع  هکلب  هتفرگن ، تروص  هاوخلد  يداع و  روط  هب  مالـسلاهیلع  ماما  رفـس   - 1 اریز : [ 184 ، ] دشاب هدرک 
اب تسا  یهیدب  دریگ . ماجنا  تیرومأم  رتعیرس  هچ  ره  دوش و  هتفرگرظن  رد  ریسم  نیرتهاتوک  ات  دوشیم  یعس  هک  تسا  نآ  يدراوم  نینچ 

هدوب گنسرف  نآ 355  تفاسم  هک  تسا  هدشیمن  هدافتـسا  يریـسم  زا  [ 185 ، ] هدوب گنسرف  هک 134  دادغب  هب  هنیدم  میقتـسم  هار  دوجو 
طیارش ناسارخ ، هب  مالـسلاهیلع  ماما  یخیرات  رفـس  اب  نامزمه  لاس 200 ه.ق  رد  دـناهدرک  لقن  ناـخروم  هک  هنوگ  نآ   - 2 [. 186 . ] تسا

نب نوراه  يدولج و  ءاـقرو ، كاحـض ، یبا  نب  ءاـجر  یهدـنامرف  هب  نومأـم  نارادـفرط  ناـیم  نینوخ  یگنج  دوب . مکاـح  هکم  رب  یـصاخ 
[187 . ] تسا هدوب  اپ  رب  رگید  يوس  زا  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  يومع  رفعج ، نب  دـمحم  يربهر  هب  هفیلخ  ناـفلاخم  وس و  کـی  زا  بیـسم 
ار مالسلاهیلع  یلع  نادناخ  تیصخش  نیرت  گرزب  كاحض ، یبا  نب  ءاجر  هک  درکیمن  باجیا  تحلصم  یطیارـش  نانچ  رد  تسا  یهیدب 

راتفگ راتفر و  تالاح ، مامت  دوب  رومأم  كاحـض  یبا  نب  ءاـجر   - 3 تسا . هدوب  گنج  فرط  رهـش  نآرد  زورید  ات  هک  دنک  يرهـش  دراو 
رفس حورشم  روط  هب  داد و  ماجنا  ار  هفیظو  نیا  رفس  نایاپ  رد  يو  دنک . شرازگ  هفیلخ  هب  هتشاد ، رظن  ریز  رفس  لوط  رد  ار  مالسلاهیلع  ماما 
هدش هراشا  ترـضح  یقالخا  یحور و  ياههبنج  هب  یتح  همانرفـس  هحفـص 77 ]  ] نآرد داد . هئارا  هفیلخ  هب  دوب ، هدرک  هیهت  هک  ار  ياهماـن 

هتفر و هکم  هب  ماـما  هک  تسا  دـیعب  ساـسا ، نیا  رب  [ 188 . ] تسا هداتفین  ملق  زا  زین  اهزامن  رد  ماما  ياـهاعد  اـهرکذ و  هک  ییاـج  اـت  تسا 
. هکم هار  زا  هن  تسا و  هدوب  هنیدـم  زا  مالـسلاهیلع  ماما  ریـسم  هک  تسا  نآ  هاوگ  نیارق  نیا  دـشاب . هدـشن  لقن  دـشاب و  هداد  ماجنا  یلاـمعا 
[191  ] هیسداق هقطنم  هفوک و  یکیدزن  زا  [ 190  ] جابن زا  سپ  هتشذگ و  هرقن » ندعم   » زا ریـسم  لوط  رد  مالـسلاهیلع  ماما  لاح  ره  هب  [ 189]
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. تسا هداد  همادا  هرصب  تمس  هب  ار  دوخ  رفس  هدرک و  روبع 

هفوک هب  ماما  دورو  زا  يریگولج 

نایعیـش و یلامتحا  لمعلا  سکع  هنوگره  زا  هک  دوب  هدـش  یحارط  شیپ  زا  ياهنوگ  هب  ناـسارخ  هب  هنیدـم  زا  مالـسلاهیلع  ماـما  ریـس  طـخ 
روبع نآ  رانک  زا  هلصاف  اب  دوش ، هفوک  دراو  هک  نیا  نودب  نومأم ، روتسد  هب  مالـسلاهیلع  ماما  ناوراک  ساسا ، نیا  رب  دشاب . رود  هب  نایولع 

یلو دناهتسناد ، هرصب  يوس  هب  دادغب  زا  ار  ماما  ریـسم  [ 194  ] یقهیب و  [ 193  ] یبوقعی لثم  ناگدنـسیون  یخرب  نایم ، نیا  رد  [. 192 . ] درک
هب ضرف و  نیا  اب  دناهتسناد و  یعطق  ار  هیـسداق  زا  ماما  روبع  ناگدنـسیون ، رتشیب  الوا  اریز  تسین ، دامتعا  لباق  نادنچ  هیرظن  لامتحا و  نیا 

دادغب و رد  ترضح  اب  نینیمیلاوذ  رهاط  تعیب  یقهیب ، لقن  رد  ایناث  دشاب . هتفرگرارق  ریـسم  رد  دادغب »  » دناوتیمن ییایفارغج  طیارـش  ظاحل 
هحفـص 78]  ] دناوتیمن یقهیب  لقن  ورم  رد  رفـس و  نیا  زا  سپ  يدهعتیالو  هلأسم  ماجنا  هب  هجوت  اب  هک  تسا  هدـمآ  يدـهعتیالو ، ناونع  هب 
، تایاور یـضعب  دسیونیم : یلماع  نیما  نسحم  دیـس  هک  نانچ  دـناهدرک ، لقن  زین  ار  هفوک  هب  ماما  تمیزع  ناققحم  یخرب  دـشاب . تسرد 

هللا همحر  یسلجم  همالع  [. 195 . ] دناهدمآ هفوک  هب  هرصب  زا  ترـضح ، ناهارمه  مالـسلاهیلع و  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  هک  دنایامنیم 
يرگید رفـس  ناگرزب ، هنوگ  نیا  لقن  رد  هفوک  هرـصب و  هب  رفـس  زا  دارم  دـیاش  [. 196 . ] دـنکیم تیوقت  ار  هفوک  بناج  هب  ماـما  نتفر  زین 

[. 197 . ] دناهتشاد ناسارخ  هب  راضحا  زا  لبق  ماما  هک  دشاب 

هرصب هب  ماما  دورو 

نوگانوگ و كرادـم  زا  هک  هنوگ  نآ  دـش . [ 198  ] هرـصب دراو  یتفاسم ، یط  زا  سپ  هداد ، همادا  ار  دوخ  هار  هیـسداق  زا  رذـگ  اب  ترـضح 
نداد روبع  هرـصب و  هب  ماما  تمیزع  نومأم  ضرف ، نیا  اب  تسا  یهیدب  [ 199 . ] دوب هفیلخ  عفن  هب  هرصب  رب  مکاح  طیارـش  دیآیم  رب  ددعتم 

زا سپ  ترـضح  ریـسم ، همادا  رد  تشاد . راظتنا  نآ  زا  ار  مزـال  يرادرب  هرهب  تسنادیم و  دوخ  يارب  یتاـغیلبت  يرما  ار  راـید  نیا  زا  ماـما 
هک تسا  هدنام  ياج  رب  نونکات  زین  يراثآ  دناهتـشاد . تماقا  زاوها  رد  يزور  دـنچ  هدـش و  ناتـسزوخ  دراو  یبآ  ای  یکاخ و  هار  زا  هرـصب 

ینعی زین  رفس  ینایاپ  شخب  هک  نانچمه  تسا ، هدش  سکعنم  عبانم  رد  رفـس ، زا  هلحرم  نیا  ات  [. 200 . ] تسا راید  نآ  زا  ماما  روبع  روآدای 
هداد ماما  ریـسم  درومرد  یفلتخم  ياهلامتحا  تسین . مولعم  نادـنچ  روباشین  ات  زاوها  نایم  لصاف  دـح  یلو  تسا ، نشور  ورم  ات  روباشین  زا 

ناهفصا زاوها -  [. - 201 . ] روباشین ناغماد -  نانمس -  ير -  مق -  ناهفـصا -  سراف -  زاوها -  [ - هحفص 79 : ] زا دنترابع  هک  تسا  هدش 
 - سراف زاوها -  [. - 203 . ] روباشین سبط -  دزی -  ناهفصا -  زاوها -  [. - 202 . ] روباشین نانمس -  ناوهآ -  هوک  اهناتسهوک -  زا  روبع  - 

ياهرهــش لزاـنم و  هـب  هار  ناـیم  رد  ترــضح  یعیبـط  روـط  هـب  دراد و  دوـجو  زین  يرگید  ياـهلقن  [. 204 . ] روباـشین سبط -  ناــمرک - 
زا یمان  رتمک  تسا و  هدش  هدرب  مان  مهم  ياهرهـش  هدـش  دای  تالامتحا  رد  هک  تسا  هدرک  روبع  اهنآ  زا  هتـشاد و  دروخرب  زین  يرتکچوک 

ماما یهارمه  رد  هکیماگنه  تسا : هدرک  دای  ماما ، ناوراک  نابراس  امنهار و  زا  ار  لقن  نیا  یمق  ثدحم  تسا . کچوک  ياههلحم  يرق و 
نم هب  دوبدای ) ناونع  هب   ) شیوخ طخ  هب  یثیدح  ات  متـساوخ  ترـضح  زا  میدیـسر ، ناهفـصا ) دنمرک  ای  دـنرک   ) دوخ هیرق  هب  مالـسلاهیلع 

اوناک نا  مهیبحمل و  ابحم  اقساف و  تنک  نا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآل  ابحم  نک  : » داد ناغمرا  هب  ار  ثیدح  نیا  ماما  دنک . تمحرم 
. دنشاب قساف  دنچ  ره  ار  نانآ  نارادتسود  رادب  تسود  یشاب و  قساف  هچ  رگا  شاب ، ربمایپ  نادناخ  دمحم و  لآ  رادتسود  [. 205 .« ] نیقساف
هچ الاب و  ثیدـح  لثم  يراتفگ  راثآ  هچ  دـنا ؛ هدراذـگ  ياج  رب  دوخ  زا  زین  يراثآ  هاگ  اهاتـسور  اـی  اهرهـش و  زا  رذـگرد  ترـضح  يرآ 

هحفص 80] [. ] 206 . ] رگید راثآ  ای  تسا و  هدشیم  هدز  ماما  هلیسو  هب  نآ  گنلک  هک  ییاهانب  زا  يراثآ 

مق هب  ماما  دورو 
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یخرب یلو  دـنک ، روبع  نآزا  ماـما  تسیاـبیمن  نومأـم  تسایـس  رباـنب  هک  تسا  هدوب  ییاهرهـش  هلمج  زا  مق  هک  دـننآرب  روهـشم  دـنچ  ره 
سوواط نب  دیس  لقن  هب  دانتـسا  اب  یمق  ثدحم  [. 207 . ] تسا هدش  مق  دراو  ناهفصا ، هار  زا  ای  كارا  هار  زا  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دندقتعم 

مق دراو  دادـغب  هار  زا  هفوک  یکیدزن  زا  روبع  اب  هدـمآ و  هرـصب  هب  هنیدـم  زا  نومأم  توعد  هب  اـنب  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  : » دـسیونیم
ورسخ رصان  تشاد . تمیزع  روباشین  سبط و  يوس  هب  نآ  یکیدزن  ای  ناهفـصا  زا  ماما  هک  تسا  نیا  روهـشم  هیرظن  یلو  [. 208 .« ] دیدرگ

همانرفس همیمض  هک  ياهشقن  نمـض  تسا -  هدرکرفـس  ریـسم  نامه  زا  زین  شدوخ  هک  ار  ناسارخ  ات  قارع  فورعم  هار  دوخ  همانرفـس  رد 
«، ناهفـصا «، » ناجرا «، » نابورهم «، » نادابع «، » هلبا «، » نامع یطاش   » زا رذگ  زا  دـعب  زاغآ و  هرـصب  زا  ریـسم  نیا  : » دـسیونیم نینچ  تسوا ،

روباشین هب  مالسلاهیلع  ماما  دورو  [ 209 .« ] دوش یهتنم  روباشین  هب  سبط » هدراهچ  «، » هدیبز طابر  «، » همرگ هد  «، » نییان «، » نایکسم هوک  »

روباشین هب  ماما  دورو 

ترجه هلحرم  نیرت  هوکشرپ  ناوتیم  ار  مالـسلاهیلع  ماما  رفـس  زا  شخب  نیا  [ 210 . ] تسا ناثدـحم  ناراگن و  خـیرات  يهمه  قافتا  دروم 
« روباشین ناسارخ ، دالب  ریخ  [ » هحفص 81 : ] دشاب هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رگا  تسناد . ماما  زا  تما  لابقتـسا  رهظم  ماما و 

يهدنسیون دشاب . هتشاد  دنم  هوکش  رمثرپ و  يونعم و  شیامه  نیا  هب  رظن  دناوتیم  تسا ، روباشین  رهش  ناسارخ ، ياهرهش  نیرتهب  [211 ؛]
رد تساملع و  زکرم  الضف و  هاگتـساخ  رهـش  نیا  اریز  تسا ، يرایـسب  لیاضف  ياراد  گرزب و  يرهـش  روباشین  : » دسیونیم نادلبلا  مجعم 
هب یملع  یگنهرف و  گرزب  زکرم  میدق  ناراگزور  رد  روباشین  [. 212 .« ] ماهدیدن روباشین  نانوچ  ماهدرک ، شدرگ  نم  هک  ییاهرهش  نایم 
[. 213 . ] دنتـشاد لاغتـشا  یتاقیقحت  یملع و  روما  هب  هدـیزگ ، تماقا  نآرد  کیدزن  رود و  فلتخم  طاـقن  زا  یناـگرزب  هک  تفریم  راـمش 

ناهرب ءایلوا ، ناطلـس  نوچ  : » دسیونیم نینچ  دناهدرک ، شرازگ  ار  روباشین  هب  ماما  دورو  وا ، لوق  زا  ناخروم ، رگید  هک  يروباشین  مکاح 
ناطلس همغلا …  فشک  همالا و  ثوغ  هللا ، لوسر  دبک  هذلف  هللا ، یفص  هللا ، یلو  نیملاعلا  بر  رارـسا  طبهم  نیلـسرملا ، مولع  ثراو  ءایقبا ،

نیموصعملا و همئالا  یلعو  هللا  لوسر  یلع  همالـس  هللا و  تاولـص  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  ماـمالا  ءازجلا  رـشحلا و  موی  نیبرقملا 
لاس هب  نآ  دـندومن و  تمیزع  ناـسارخ  بوص  هب  لزی  مل  میدـق  مربم  مکح  لزا و  ياـضق  ياـضتقم  هب  نیدـلا ، موی  یلا  نیعمجا  مهعاـبتا 
رطق رب  رون ، نآ  هعـشا  هعـشعش  تاوطـس  نوچ  دـش و  نانج  تاضور  ناشیا ، ترـضح  مدـقم  هب  روباـشین  رهـش  هک  دوب  ترجه  زا  تسیود 
خیـش يزاجم ، هن  یقیقح  بوبحم  بحم  نیا  نیدـهتجملا ، ناهرب  ءاملعلا ، فهک  ماـنالا ، بطق  دـش ، روهـشم  رهـش  ناکـس  ناـیم  روباـشین 

اب هیدـیؤم  هیرق  ات  هیبیغ  قیفوت  دـییأت  هحفـص 82 ]  ] هب دوب  تیالو  فشک و  بابرا  مدقم  رهـش و  خیـش  [ 214 « ] يزورم هیوهار  بوـقعیوبا  »
دوخ ءابـضغ  هقان  رب  [ 215  ] ياهفحم رد  هیلع  هللا  تاولـص  ناطلـس  ترـضح  هک : تسا  لقن  دـنتفر . زاوشیپ  یپ  رد  قیدـص  قیفر  رازه  دـنچ 

شالب مان  هب  ياهیحان  رد  دـندش و  روباشین  دراو  مدرم  ریظن  یب  هوکـش و  اب  لابقتـسا  نایم  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  [. 216 .« ] دندوب راوس 
هاگمارآ ترایز  هب  اهزور  زا  یکی  رد  دندنام و  روباشین  رد  يزور  دنچ  ترـضح  [ 219 . ] دندیزگ لزنم  [ 218  ] دابآ سالپ  ای  [ 217  ] دابآ

اـضر ترـضح  : » دـسیونیم يروباشین  مکاـح  دـناهتفر . تسا  [ 220  ] مالـسلاهیلع داجـس  ماـما  ناـگداون  زا  هـک  قورحم  دـمحم  هدازماـما 
دمحم ناطلـس  هضور  هب  ترـضح  هاگنآ  میوریم و  ناشیا  تراـیز  هب  تسا ، نوفدـم  اـج  نیا  اـم  نادـناخ  زا  یکی  دـندومرف : مالـسلاهیلع 

[. 221 .« ] دندرک ترایز  ار  هسدقم  هضور  نآ  دندرب و  فیرشت  درجالت »  » رد قورحم 

روباشین زا  ماما  تمیزع 

كرت ورم »  » دـصقم هب  ار  روباشین  مدرم ، هقباس  یب  هقردـب  نایم  رد  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ماما  روباشین ، رد  تماقا  زور  دـنچ  زا  سپ 
يزار و هعرزوبا  مان : هب  روهشم  ناسانش  ثیدح  زا  نت  ود  دنتـشاد . روضح  نادنمـشناد  املع و  زا  يرایـسب  ناگدننک  هقردب  نایم  رد  درک .

هراب نیارد  یلبرا  یسیع  نب  یلع  دنک . لقن  یندنام  دایب  ینخس  دوخ  ناکاین  زا  ات  دندرک  تساوخرد  ترـضح  زا  یـسوط  ملـسا  نب  دمحم 
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ار نانآ  يادخ  هک  یسوط -  ملـسا  نب  دمحم  يزار و  هعرزوبا  ياهمان  هب  ثیدح  ظفح  نایاوشیپ  زا  نت  ود  [ » هحفص 83 … : ] تسا هتشون 
دنزرف يا  ناکاپ و  كاپ  يهلالـس  يا  ناماما و  نامدود  زا  هدـنام  زاب  راوگرزب ! يا  دـنتفگ : هدیـسر ، ترـضح  تمدـخ  هب  دـنک -  تمحر 

هب راسخر  هدز ، رانک  لمحم  باجح  میهدیم ، دنگوس  تماقم ، وکین  ناکاین  تکاپ و  دادـجا  ناردـپ و  قح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
، تشادزاب تکرح  زا  بکرم  ماما  میشاب . هتـشاد  امـش  زا  یندنام  دایب  ياهرطاخ  هک  ییوگزاب  ام  يارب  دوخ  ناکاین  زا  یثیدح  و  ییامنب ، ام 

شالت کی  ره  دزیم . جوم  ماما  هاگن  لحاس  اـت  اـیرد  جوم  نوچ  تیعمج  هوبنا  تسـشن . عولط  هب  باـتفآ  نوچ  دز و  راـنک  جدوه  يهدرپ 
دایرف یندـشان ، فصو  تاساسحا  زاربا  نایم  رد  دـننز . هسوب  شترـضح  باکر  رب  دـننک و  کـیدزن  ماـما  هب  ار  دوخ  دـیاش  اـت  دـندرکیم 

[. 222 .« ] دننک تبث  دنونشب و  ار  ماما  نخس  ات  دندرک  توعد  شمارآ  توکس و  هب  ار  مدرم  دش ، دنلب  ملق  بحاص  ناروهشیدنا 

بهذلا هلسلس  ثیدح 

هراشا

. دیدرگ موسوم  بهذلا  هلسلس  ثیدح  هب  هک  تخادرپ  دوخ  دادجا  زا  یثیدح  نایب  هب  روباشین  مدرم  میظع  عامتجا  نآ  رد  مالـسلاهیلع  ماما 
یفلتخم ياهلقن  نتم ، رظن  زا  دـنچ  ره  تسا . مامت  دنـس  رظن  زا  هدـش و  لقن  یثیدـح  ياهباتک  رد  هک  تسا  یثیداـحا  هلمج  زا  ثیدـح  نیا 
باتکرد هللا  همحر  قودص  خیـش  دهاکیمن . نآ  رتاوت  زا  هک  تسا  ياهنوگ  هب  اهلقن  ددـعت  اما  دروخیم ، مشچ  هب  یثیدـح  نوتم  رد  نآزا 

اهنت دنتـسه و  یکی  نومـضم  رظن  زا  هک  ار  ثیدـح  راهچ  هاگنآ  [ 223 . ] تسا هداد  صاصتخا  ثیدـح  نیا  هب  ار  یباب  اـضرلا  راـبخا  نویع 
هحفص 84] : ] تسا هدرک  لقن  دوشیم ، هدید  اهنآ  نتم  رد  یکدنا  ياهتوافت  تسا و  فلتخم  اهنآ  يدنس  قیرط 

ثیدح 01

مالـسلادبع زا  وا  يدعـس و  يراصنا  یجرزخ  یلع  نب  نسح  یلعوبا  زا  وا  يروباشین و  قاحـسا  نب  دمحم  نب  لضف  نب  دمحم  دیعـسوبا  زا 
نب دمحا  عفار و  نب  دمحم  درک ، تکرح  روباشین  زا  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  هک  یماگنه  دـنکیم : لقن  يوره  تلـصلاوبا  حـلاص  نب 

راهم هک  یلاح  رد  هتفرگ ، ار  ماما  فارطا  هعبرم »  » لـحم رد  شناد  لـها  زا  يرگید  هدـع  هیوهار و  نب  قاحـسا  ییحی و  نب  ییحی  ثرح و 
رس اضر  ترضح  ماگنه  نیا  رد  دنک . لقن  شناردپ  زا  یثیدح  ات  دنتـساوخ  ماما  زا  دشیم ، هدیـشک  یخرب  شود  رب  مالـسلاهیلع  ماما  رتسا 

رفعج شردپ  زا  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  حلاص  دبع  مردپ  دومرف : تشاد ، شودرب  زخ  زا  ییادر  هک  یلاح  رد  دروآ و  نوریب  جدوه  زا 
نب یلع  شردپ  زا  وا  یلع و  نب  نیسح  شردپ  لوق  زا  وا  نیـسحلا و  نب  یلع  شردپ  زا  وا  یلع و  نب  دمحم  شردپ  لوق  زا  وا  دمحم و  نب 
ینا : » تسا هدومرف  دنوادخ  هک  هدرک  تفایرد  لیئربج  زا  ربمایپ  تسا و  هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  دناهدرک  لقن  بلاط  یبا 

.« یباذع نم  نما  ینصح  یف  لخد  نم  ینصح و  یف  لخد  صالخالاب  هللا  الا  هلا  نا ال  هداهشب  مکنم  ءاج  نم  ینودبعاف . انا  الا  هلا  هللا ال  انا 
ارم ییاتکی  صالخا ، هب  امـش  زا  سک  ره  دینک . شتـسرپ  ارم  اهنت  سپ  تسین ؛ ییادـخ  نم  زج  هک  متـسه  ییاتکی  يادـخ  نآ  نم  [. 224]

. دوب دهاوخ  نمیا  نم  رفیک  زا  دوش  لخاد  نم  ژد  رد  هک  سک  نآ  تفرگ و  دهاوخ  ياج  نم  ژد  رد  دهد  یهاوگ 

ثیدح 02

زا رماع  نب  هللادبع  هک  دینش  هرصب  رد  ییاط  رماع  نب  دمحا  نب  هللادبع  مساقلاوبا  زا  يدور و  ورم  هیقف  هاش  نب  یلع  نب  دمحم  نسحلاوبا  زا 
: لجوزع هللا  لوقی  هللا : لوسر  لاق  : » دومرف … هک  تسا  هدرک  لقن  لبق ، ثیدـح  هیبهذ  دانـسا  قبط  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  زا  وا  شردـپ و 
هک یـسک  سپ  تسا . نم  نصح  ژد و  هللا » الا  هلا  ال   » دیحوت يهملک  هحفص 85 ] [. ] 225 .« ] یباذع نم  نما  هلخد  نمف  ینصح  هللا  الا  هلاال 
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. دوب دهاوخ  نمیا  نم  باذع  زا  دوش  لخاد  ار  نآ 

ثیدح 03

هیوباب نب  هللادیبع  نب  دمحم  مساقلاوبا  یبضلا ، دیبع  نب  دمحا  نب  نیـسح  نب  دمحا  رـصنوبا  انثدح  تسا : نینچ  ثیدـح  نیا  دنـس  هلـسلس 
نب دمحم  نب  یلع  نب  رفعج ، نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  مشاه ، نب  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا  دـمحموبا  هیولام ،) )

ینـصح لخد  نم  ینـصح و  لخد  دیحوتلاب  یل  رقا  نمف  انا  الا  هلا  هللا ال  انا  ینا  هللا  لاق   … : » هئابآ نع  یبا  لاق  اضرلا  یلع  نب  دمحم  یقت ،
ییاتکی هب  رارقا  سک  ره  تسین . ییادـخ  نم  زج  هک  متـسه  ییادـخ  نآ  نم  نیقی ، یتسار و  هب  دومرف : دـنوادخ  [. 226 .« ] یباذع نم  نما 

هک تسا  يروآدای  نایاش  دوب . دهاوخ  ناما  رد  نم  باذع  زا  دوش  دراو  نم  نصح  رد  سک  ره  دش و  دهاوخ  لخاد  نم  ژد  رد  دـیامن  نم 
زا تسا . هدوبن  ناسارخ  رد  ماگنه  نآ  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  و  یبا » ینثدح   » هلمج اب  تسا  هدـمآ  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  مان  لقن ، نیا  رد 

. دشاب هدومرف  نایب  زین  يرگید  تبون  روباشین ، رب  هوالع  ار  ثیدح  نیا  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  دوریم  لامتحا  ور ، نیا 

ثیدح 04

یفوص نیـسح  نب  دمحم  يدـسا ، رفعج  نب  دـمحم  نیـسحلاوبا  لکوتم ، نب  یـسوم  نب  دـمحم  تسا : هدـش  لقن  نینچ  ثیدـح  نیا  لاجر 
هللا تعمـس  لاـق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  هئاـبآ  نع  مالـسلاهیلع  اـضرلا  نع  هیوهار ، نب  قحـسا  لـیقع ، نب  فسوی  یموـص ،) )
نم انا  اهطورـشب و  انادان  هلحارلا  ترم  املف  لاـق  هحفـص 86 ] . ] یباذـع نم  نما  ینـصح  لخد  نمف  ینـصح ، هللا  الا  هلا  ال  : » لوقی لجوزع 

هک هاگنآ  سپ  دوب . دـهاوخ  نمیا  نم  باذـع  زا  دوش  لخاد  نآ  رد  سک  ره  تسا . نم  ژد  هللا » الا  هلا  ال   » دـیحوت هملک  [. 227 .« ] اهطورش
. متسه نآ  ياهطرش  زا  نم  نآ و  طیارش  اب  دندومرف : ار  ام  دنداد و  رد  ادن  ترضح  درک ، تکرح  بکرم 

ثیدح يانعم  رد  یلمأت 

دـیحوت و هلأـسم  تیمها  میهدیم - : رارق  هجوت  دروم  ار  اـههتکن  نآزا  یخرب  لاـمجا  هب  هک  تسا  هتفهن  یمهم  ياـههتکن  ثیدـح  نیا  رد 
عوضوم تیمها  زا  تیاکح  یخیرات ، تیعقوم  ساسح و  طیارش  نآرد  عوضوم  نیا  باختنا  هک  نیا  هچ  یمالـسا ؛ فراعم  رد  نآ  هاگیاج 

تعاطا و تیدوبع و  طرـش  درک و  ادـخ  یگدـنب  ناوتیم  هک  تسا  قح  يربهر  وترپ  رد  اهنت  اریز  قح ؛ يربهر  اـب  دـیحوت  دـنویپ  دراد - .
هچ یحو ؛ أدبم  هب  تیاهن  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صخـش  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  لاصتا  دروآ - . ياج  هب  ار  تفرعم 
در یسوم و  نب  یلع  تماما  تیبثت  تسا - . هتشاد  بستنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دوخ و  دادجا  هب  ار  دوخ  نانخـس  ماما  هک  نیا 

تاظحالم نتم ، یهاتوک  یگدرشف و  همه  اب  ثیدح ، نیا  رد  دنتسنادیم . فقوتم  رفعج  نب  یسوم  صخـش  رد  ار  تماما  هک  هیفقاو  هیرظن 
شتآ كرـش و  راتفرگ  رود  نادـنچ  هن  یخیرات  رد  هک  دـیوگیم  نخـس  ینیمزرـس  رد  ماما  تسا : راکـشآ  يدـنچ  ياهیرگنزیر  ناوارف و 

هیلع هللا  یلص  تیب  لها  دای  هک  دیوگیم  نخس  یمدرم  نایم  رد  ماما  تسا . دیحوت  نانآ ، يارب  هیده  نیرت  يرورـض  سپ  دناهدوب . یتسرپ 
رد طیرفت  یهاتوک و  زا  يراثآ  ینامز  طارفا و  ولغ و  زا  ياهناشن  هاگ  دناهدینـش ، هچنآ  يالبال  رد  اسب  هچ  دناهدینـش و  رود  ارود  ار  هلآ  و 

نیرتگرزب ترابع  نیرتهاتوک  رد  تسیابیم  ماما  ییانثتسا ، تصرف  نیا  رد  نونکا  تسا . هتـشاد  دوجو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تیب  لها  قح 
دیحوت هب  تسخن  ور ، نیا  زا  دیادزب . طیرفت  طارفا و  هنوگره  زا  ار  مالـسلاهیلع  تیب  لها  بتکم  هرهچ  دنک و  افیا  ار  تلاسر  هحفص 87 ] ]

هیلع و هللا  یلـص  تیب  لها  تیالو  يهلأسم  قح و  يربهر  هب  سپـس  دزیر و  مه  رد  ار  نایلاغ  هشیدـنا  ات  دزادرپیم  نآ  تلاصا  تیمها و  و 
هب هدـش ، یحارط  لبق  زا  ياهمانرب  یط  ماما  ماجنارـس ، دـهد . رادـشه  ار  تیالو  زا  ناگتـشگيور  ناشیدناتسـس و  ات  دـنکیم  هراـشا  هلآ 
هب ماما  دـننک  نامگ  تسا  نکمم  هک  دـنمدرم  نیا  دـنکیم و  رفـس  لیلجت  اب  رهاظ  هب  هک  تسا  ماـما  نیا  تسا و  هدـش  بلج  نومأـم  يوس 
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نومأم و يهدـنیآ  ياـههمانرب  اـب  مدرم  رادـنپ  نیا  هک  دـنادیم  ماـما  دـنکیم و  وج  تسج و  هفیلخ  دزن  ار  یتلزنم  دوریم و  هفیلخ  رادـید 
هب رکذت  نمـض  هک  تسا  نیا  دزیر ، ورف  رادنپ  نیا  ساسا  هک  دنک  يراک  دـیاب  سپ  دـش ! دـهاوخ  تیوقت  يدـهعتیالو  لیمحت  داهنـشیپ و 

دوخ نآزا  ار  تماما  يربهر و  قح  یسوم ، نب  یلع  دننادب  مدرم  ات  درامـشیم ، دیحوت  طرـش  قح ، ماما  ناونع  هب  ار  دوخ  هاگیاج  دیحوت ،
هب دنک و  رفس  شیوس  هب  هک  دنادیمن  یسک  ار  نومأم  مالسلاهیلع ، ماما  نوچ  یتیصخش  دسانشیم و  تفالخ  بصاغ  ار  نومأم  دنادیم و 

! دراد شوخ  لد  وا  يدهعتیالو 

رفس همادا  رد  ماما  اب 

ءارمحلا هیرق  رد  نالهک » نیع   » مان هب  یعـضوم  زا  ماما  ناوراک  ریـسم ، همادا  رد  تفگ ، كرت  ار  روباشین  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  نیا  زا  سپ 
تـسا دابآ  فیرـش  یکیدزن  رد  ءارمحلا  هیرق  هک  دـندقتعم  یخرب  هتبلا  [ 228 . ] تسا هتفای  ترهـش  هاگمدـق »  » ماـن هب  نونکا  هک  درک  روبع 
یهایس گنس  يور  رب  مدق  ود  رثا  نآ ، لخاد  هک  دراد  دوجو  ياهعقب  ینونک ، هاگمدق  رد  هاگمدق . هن  دراد ، مان  خرس  هد  نونکا  هک  [ 229]
يوفص سابع  هاش  روتـسد  هب  لاس 1020 ه.ق و  رد  هعقب  لصا  تسا . هدـش  بصن  راوید  هب  یبونج  تمـسق  رد  گنـس  نیا  دوشیم . هدـید 

نیا هب  هنوگچ  تسا و  هدوب  اـجک  هعقب ، ءاـنب  زا  لـبق  هحفـص 88 ]  ] هک تسین  تسد  رد  گنـس  نآزا  ياهچخیرات  یلو  تسا ، هدـش  هتخاس 
هراودای ناونع  هب  هک  دوریم  لامتحا  یلو  تسا ، مالـسلاهیلع  ماما  كرابم  مدق  رثا  هک  دـنرواب  نیا  رب  یـضعب  تسا . هدـیدرگ  لقتنم  ناکم 

[. 230 . ] دنشاب هدیشارت  ار  گنس  نآ  ناکم ، نآ  هب  ترضح  مودق  ماما و  رفس 

سوط هب  ماما  دورو 

ییاهاتـسور زا  رذـگ  اب  سوط  روباشین و  نایم  هلـصاف  یط  زا  سپ  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دـیآیم ، تسد  هب  فلتخم  عبانم  زا  هک  هنوگ  نآ 
هدوب ناسارخ  گرزب  ياهرهـش  زا  سوط  رهـش  دندش . دراو  تسا  هدوب  زور ، نآ  روباشین  یخـسرف  هد  رد  هک  یخیرات  رهـش  هب  [ 231  ] دنچ
يدابآ ود  لماش  رهـش  نیا  تسا . خسرف  هد  روباشین  نآ و  نیب  هلـصاف  تسا ، ناسارخ  رد  يرهـش  سوط  : » دـسیونیم يومح  توقای  تسا .

هدـش دای  دابانـس »  » مان هب  ياهقطنم  زا  یخیرات ، فلتخم  ياـهلقن  رد  [. 232 .« ] دـنتفگیم ناقون »  » ار يرگید  و  نارباـط »  » ار یکی  هک  تسا 
ینخس نآرد  ترضح  تماقا  زین  مدرم و  هقردب  لابقتسا و  تایئزج  زا  دنچ  ره  دنا ؛ هتشاد  روبع  نآزا  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک  تسا 
هبطحق نب  دیمح  هناخ  دراو  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  دابانـس ، هب  دورو  زا  سپ  : » دسیونیم هللا  همحر  قودص  خیـش  تسا . هدماین  نایم  هب 

هن ياهدـنیآ  رد  تسا . نم  تبرت  اـج  نیا  دومرف : هدرک و  میـسرت  نیمز  رب  یطخ  هتفر و  تسا  نوراـه  نفدـم  هک  ياهبق  دزن  هاـگنآ  دـندش .
هدرکن ترایز  ارم  يرئاز  چیه  دنگوس  ادخ  هب  داد . دهاوخ  رارق  ام  نارادتـسود  نایعیـش و  عامتجا  لحم  ار  ناکم  نیا  دنوادخ  رود  نادنچ 

.« تخاـس دـهاوخ  بجاو  وا  رب  ار  دوـخ  تمحر  شزرمآ و  اـم  تعافـش  هطـساو  هب  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  تفگ ، دـهاوخن  مالـس  نم  رب  و 
هحفص 89] [. ] 233]

سخرس هب  ماما  دورو 

سخرس هب  مالـسلاهیلع  ماما  رفـس  يهرابرد  هچنآ  دنتفر . [ 234  ] سخرـس يوس  هب  دابانـس  سوط و  زا  رذـگ  زا  سپ  مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
اب هللا  همحر  قودص  خیش  تسا . رهش  نآرد  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  ندوب  سوبحم  رب  ینبم  نایوار  یـضعب  نخـس  تسا ، گنرد  نایاش 

دزن سخرـس  رهـش  رد  تفگ : يوره  حلاص  نب  مالـسلادبع  : » دسیونیم هدش ، روآ  دای  ار  نآ  يوره  حلاص  نب  مالـسلادبع  زا  یثیدح  لقن 
راهظا تفریذپن و  وا  مدش . راتـساوخ  ار  ماما  رادـید  نابنادـنز  زا  دوب . دـنب  رد  ینادـنز و  نآ  رد  مالـسلا  هیلع و  اضر  ماما  هک  متفر  ياهناخ 
تسا تدابع  لوغـشم  هراومه  ماما  تفگ : نابنادنز  مدش ، ایوج  ار  تلع  درادن . دوجو  مالـسلاهیلع  ماما  اب  تاقالم  يارب  یهار  چیه  تشاد 
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تاـجانم هب  زین  عـقاوم  نیا  رد  دوـشیم ، غراـف  زاـمن  زا  باـتفآ  بورغ  ماـگنه  زین  رهظ و  کـیدزن  زور و  يادـتبا  رد  اـهنت  هک  ياهنوـگ  هب 
مدش و دراو  ترـضح  رب  ینامز  هک  دوب  نآ  لابند  هب  دریگ . تاقالم  هزاجا  یعقاوم  نینچ  رد  ات  متـساوخ  وا  زا  دـیوگیم  يوار  دزادرپیم .
رد ترـضح  ندـش  ینادـنز  زا  زین  ینارگید  قودـص  موحرم  رب  هوالع  [ 235 .« ] دـندوب هتـسشن  یلـصم  رد  دوخ  صوصخم  لاح  رد  ناشیا 

رهـش هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  دورو  ماگنه  : » دسیونیم مالـسلاهیلع  اضرلا  مامالا  هافو  باتک  بحاص  هلمج  زا  دناهداد . ربخ  سخرس 
هب ار  ترضح  نانآ  هجیتن  رد  تخاس . مهارف  ار  یتموکح  نارومأم  تداسح  ینامگدب و  هنیمز  ترـضح  نآ  تازجعم  تامارک و  سخرس ،

هحفص 90] [. ] 236 . ] دندرکیم يریگولج  مالسلاهیلع  ماما  اب  مدرم  رادید  زا  دنداد و  رارق  دنب  رد  هتخادنا و  نادنز 

یسررب دقن و 

رفـس نامه  هب  طوبرم  ترـضح  ندش  ینادنز  هک  تسین  نشور  یلو  تسا ، هدـش  حیرـصت  ماما  ندـش  ینادـنز  هب  لقن  ود  نیا  رد  دـنچ  ره 
نومأم فده  هب  هجوت  اب  دوشیم . طوبرم  ورم  زا  ترضح  تشگزاب  ماگنه  نآزا و  دعب  هب  ای  تسا و  يدهعتیالو  نایرج  زا  لبق  یخیرات و 

ماما يارب  یتیدودحم  ای  سبح  یتسار  هب  رگا  دشاب . هتشاد  رظن  رفس  نیمه  هب  هدش  دای  تایاور  هک  دسریم  رظن  هب  دیعب  ماما ، یناوخارف  زا 
رد هک  نانچ  اریز  تسا ، رتراگزاس  دشابیم ، ورم  زا  مالسلاهیلع  ماما  تشگزاب  نامه  هک  مود  رفس  طیارـش  اب  دشاب ، هداد  خر  سخرـس  رد 

هتـسجرب يهرهچ  هک  لهـس  نب  لضف  دوب . هدـش  نوگرگد  یـسایس  عاضوا  طیارـش و  مود ، رفـس  رد  تشاد  میهاوخ  هراشا  هدـنیآ  ثحاـبم 
اـضر ترـضح  صخـش  یهاتوک ، هلـصاف  رد  دیـسر . لتق  هب  دـیدرگ و  تسایـس  رییغت  نیا  ینابرق  سخرـس  نیمه  رد  دوب ، راـبرد  یـسایس 

تاقالم يارب  یتیدودحم  تسخن ، رفس  نامه  رد  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  هتبلا  دیـسر . تداهـش  هب  تهج  نیمه  رد  زین  مالـسلاهیلع 
اریز ماما ، اب  مدرم  طابترا  زا  يریگولج  اهتاقالم و  لرتنک  اب  هکلب  ندش ، ینادنز  تروص  هب  هن  اما  دشاب ، هداد  خر  مدرم  دمآ  تفر و  ماما و 

شیاـمن هب  ار  مالـسلاهیلع  تیب  لـها  هوکـش  ماـما و  هب  مدرم  هقـالع  داد و  خر  روباـشین  رد  هچنآ  اـت  تسا  هتـساوخ  هلیـسو  نیدـب  هاگتـسد 
« نتفرگرارق دنبرد   » و ندش » نادنز   » ناونع اب  ار  نآ  يوار  هک  تسا  هدوب  ياهزادنا  هب  تیدودحم  نیا  دوشن . رارکت  سخرس  رد  تشاذگ ،

. تسا هدرک  دای 

ورم هب  دورو 

، ورم دراو  لاس 201 ه.ق  لوا  همین  رد  فلتخم ، قطانم  زا  رذگ  رفس و  هام  راهچ  دودح  لمحت  زا  سپ  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  ماجنارس 
هحفص 91] [. ] 237 . ] دش نومأم  تموکح  زکرم 

ورم ییایفارغج  تیعقوم  یسایس و  طیارش 

میدق ناسارخ  دناهدرک . دای  ناریا » رواخ   » هب نآزا  هک  تسا  هدوب  خیرات  لوط  رد  ناریا  ییایفارغج  شخب  نیرتگرزب  ناسارخ  یلک  روط  هب 
یتیمها زا  ورم  روباـشین و  رهـش  ود  نآ ، مهم  زکارم  ناـسارخ و  یماـمت  رد  تسا . هدوب  رادروخرب  نآ  يزورما  هرتـسگ  زا  شیب  یتعـسو  زا 

رد داهن . یتساک  هب  ور  ناـیرهاط ، تموکح  زاـغآ  اـب  دـعب ، هب  موس  نرق  زا  ورم  رهـش  تیمها  دـنچ  ره  [ 238 [ ؛ تسا هدوب  رادروـخرب  هژیو 
و يربک » ورم   » ار یکی  تسا . هدوب  هار  زور  جنپ  ود  نآ  نایم  هلصاف  هک  تسا  هتشاد  ترهش  ورم »  » مان هب  رهش  ود  ناسارخ  نهک  يایفارغج 

هرامالاراد هدوب و  رادروخرب  تیزکرم  زا  تسا ، فورعم  زین  ناجهاش » ورم   » هب هک  يربک » ورم  . » دناهدیمان [ 239 « ] يرغص ورم   » ار يرگید 
، توقای دوشیم . طوبرم  نینرقلاوذ  ردنکـسا  نارود  هب  ناراگن  خـیرات  رتشیب  هتفگ  هب  زین  ورم »  » رهـش ياـنب  [ 240 . ] تسا هدشیم  هدـناوخ 
ریزع و اهیف  یلص  نینرقلاوذ و  اهانب  : » تسا … هدمآ  نآزا  یشخب  رد  اریز  دنادیم ، نخس  نیا  هاوگ  ار  مالـسلاهیلع  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح 
[. 242 . ] دـناهتفریذپ هدروآ و  ار  هیرظن  نیمه  زین  ینارگید  دـناوخ …  زامن  اج  نآ  رد  ربمایپ  ریزغ  تخاـس و  نینرقلاوذ  ار  نآ  [. 241… « ]
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هب ور  جیردتب  دش و  حتف  ناملسم  نازابرـس  تسد  هب  مالـسا ، خیرات  ياهلاس  نیتسخن  رد  ورم  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  یخیرات  نیارق  زا 
هک اج  نآ  ات  دش  رادروخرب  یـصاخ  تیزکرم  زا  هک  يرجه  مود  نرق  رد  هژیو  هب  دروآ ، تسد  هب  ار  یـصاخ  تیعقوم  تشاذگ و  ینادابآ 

هدوب مالـسا  نوشق  زکرم  یماظن و  ناگداپ  هرامالاراد و  ناـسارخ  تفـالخ و  زکرم  ناـمز  نآ  رد  ورم  [ » هحفـص 92 : ] دسیونیم لقوح  نبا 
یسوم نب  یلع  ماما  دورو  رهـش ، نیا  مهم  ياهدادخر  هلمج  زا  [. 243 .« ] تسا هتفای  روهظ  هقطنم  نیا  زا  زین  ساـبع  ینب  تلود  تسا … و 

روش و اب  تیالو  ماـقم  ناگتفیـش  ورم ، هب  مالـسلاهیلع  ماـما  دورو  ماـگنه  [. 244 . ] تسا هدوـب  لاـس 201 ه.ق  لوا  يهمین  رد  مالـسلاهیلع 
بکرم روبع  دوب . هدـیدن  دوخ  هب  ار  یناـجیه  يداـش و  ناـنچ  زور  نآ  اـت  ورم  دنتـشاد . یمارگ  ار  ماـما  مدـقم  ریذـپان  فصو  یتاـساسحا 

دیدپ تفگـش  ياهرظنم  ناوارف و  یهوکـش  دندوب ، هدـمآ  لابقتـسا  هب  رهـش  جراخ  ات  هک  تیعمج  هوبنا  نایم  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 
زا یتموکح ، رـصق  کیدزن  هک  یلزنم  رد  مدرم  يهدرـشف  مهرد  فوفـص  نایم  زا  روبع  ریـسم و  یط  زا  سپ  مالـسلاهیلع  ماـما  دوب . هدروآ 

هراومه درکیم و  دومناو  صلخم  ینابزیم  نوچ  ار  دوخ  نومأم  هللادبع  تشذگ . يزور  دنچ  [. 245 . ] تفای رارقتسا  دوب ، هدش  هدامآ  شیپ 
رادید یمارگ  نآ  اب  دندمآیم و  ماما  تمدخ  هورگ  هورگ  زین  مدرم  درکیم . لیلجت  ترـضح  نآزا  صاخ  یمارتحا  اب  دـمآیم و  ماما  دزن 

. دروآ تسد  هب  تساوخیم ، هک  ار  ياهجیتن  دوخ  هدش  یحارط  طیارش  زا  نومأم  ات  تفریم  جیردتب  دنتشاد و 

داهنشیپ نیلوا  ماگ و  نیتسخن 

نیمزرس هن  هنیدم و  هن  دوب و  هکم  هن  ورم  اریز  دوب ، هدرکن  توعد  یتحایس  ای  یترایز  رفس  کی  يارب  مالسلاهیلع  یسوم  نب  یلع  زا  نومأم 
اب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  زا  يرایسب  هک  تشاد  یفده  جنر ، رپ  ینالوط و  رفس  نیا  هب  ماما  ندناوخ  ارف  زا  نومأم  یناتساب ! راثآ 

نیا دناهدشیم ، راضحا  افلخ  یتموکح  زکرم  هب  ناماما  زا  یکی  هاگره  هک  دوب  تهج  نآزا  ینارگن  دندوب . نآ  تخانش  راظتنا  رد  ینارگن 
اب نومأم  دروخرب  نارگن  زین  راب  نیا  ناـیولع  تسا و  هدوب  هحفص 93 ]  ] دیعبت هجنکـش و  نادنز ، دیدهت ، تناها ، اب  هارمه  هراومه ، راضحا 

، ترـضح نآ  تاقالم  يارب  مدرم  نتفای  هزاجا  ماما و  زا  نومأـم  ییاریذـپ  ورم و  رد  ماـما  روضح  اـما  دـندوب . مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع 
؟! دـهاوخیم هچ  ماما  زا  دـنکیم و  لابند  ار  یفدـه  هچ  نومأم  تشادیم ! او  رتنوزف  يواـکجنک  هب  ار  ساـسح  ياـهنهذ  دوب و  هرظتنمریغ 
زا يرایسب  يارب  هک  تفگ  ینخس  تشادرب و  فده  يوس  هب  ار  دوخ  یلصا  ماگ  نیتسخن  ماما ، اب  شیاهتاقالم  زا  یکی  رد  نومأم  ماجنارس 

ار تفالخ  تموکح و  مهاوخب ، امـش  زا  ات  ماهدـمآ  امـش  دزن  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  : » تفگ نومأم  دوب . زیگنا  تریح  دندینـش  هک  ناـنآ 
دنچ هفیلخ ، تساوخرد  نیا  دندرک . يراددوخ  نآ  نتفریذـپ  زا  ماما  [. 246 .« ] دیریگ هدهع  رب  ار  یمالـسا  تما  يرادمامز  دیوش و  اریذپ 

هتـسجرب تیـصخش  ود  زا  دـهد ، تروص  هدیجنـس  یمادـقا  هک  نآ  يارب  نومأم  تشادـن . رب  رد  ياهجیتن  یلو  دـش ، ماجنا  زین  رگید  تبون 
ار یمادقا  نینچ  ياهدمایپ  ادتبا  نانآ  تشاذگ . نایم  رد  نانآ  اب  ار  هلأسم  هدرک و  توعد  لهـس  نادنزرف  نسح »  » و لضف »  » ینعی یـسایس ،

نیا ماهدرک ، دهع  ادخ  اب  نم  : » تفگ رایـسب  تیعطاق  تیدج و  اب  نومأم  یلو  دنتـشاد ، رذحرب  نآ  ماجنا  زا  ار  هفیلخ  هتـسناد و  دنیاشوخان 
میمـصت متفاین ، یـسوم  نب  یلع  زا  رترب  ار  یـسک  ناناملـسم  نیب  رد  نوچ  میامن و  راذـگاو  بلاـط  یبا  نادـناخ  زا  درف  نیرتهب  هب  ار  ماـقم 

[. 247 .« ] منک راذگاو  وا  هب  ار  ناناملسم  يربهر  متفرگ 

یسایس ریوزت  نیرت  گرزب 

يدـهعتیالو و داهنـشیپ  ای  مالـسلاهیلع و  یـسوم  نب  یلع  هب  تموکح  يراذـگاو  رب  ینبم  نومأم  داهنـشیپ  لـیاسم  زیر  هب  نتخادرپ  زا  لـبق 
هحفص  ] نامکاح يرشب ، عماوج  خیرات  رد  الوصا  مالسا و  خیرات  رد  هک  تسا  هتـسیاب  بلطم  نیا  درک  دای  نومأم ، فادها  لیلحت  هیزجت و 

روز و هب  هیکت  اب  ار  دوخ  يرامثتـسا  يدادبتـسا و  فادـها  هک  ینامکاح  فلا -  دـنوشیم : میـسقت  هتـسد  ود  هب  هماکدوخ  رـسدوخ و  [ 94
هتشاد یماو  ناشیا  ربارب  رد  میلـست  هب  ار  مدرم  نانآ ، یمحر  یب  تنوشخ و  زیچ ، ره  زا  شیب  دناهدرکیم و  لابند  تراغ  لتق و  تیرابج و 
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نب جاجح  دیزی ، نوچ  یناسک  مالـسا ، خیرات  رد  تسا و  هدش  هتخانـش  یتیمکاح  نینچ  يوگلا  نورن » ، » ناهج خـیرات  رد  هک  نانچ  تسا ؛
فادها نتشاد  اب  هک  ینایاورنامرف  ب -  دناهدمآ . رامـش  هب  محریب  زیرنوخ و  یتیمکاح  زراب  يهنومن  یقیناود و …  روصنم  یفقث ، فسوی 

راتشک و رب  ار  ماد  هسیسد و  هتفرگراک و  هب  روز  ياج  هب  ار  ریوزت  دوخ ، فادها  هب  یبایتسد  يارب  ینوعرف ، ياهیبلط  هاج  هنابلط و  تردق 
تهج نادب  هکلب  دناهتسنادیم ، تسردان  یلمع  ار  دادبتـسا  راتـشک و  یناسنا ، رظن  زا  هک  ببـس  نادب  هن  هتبلا  دنا ! هدادیم  حیجرت  هجنکش 
هجیتن هب  رترید  دنچ  ره  تسا ؛ رترادیاپ  رتشیب و  جیاتن  ياراد  رتزاسراک و  الومعم  یسایس  ياههسیسد  یناهنپ و  ياههار  دناهدوب  دقتعم  هک 

راذگورف یمادقا  ره  زا  دننیبب ، راومهان  ار  يزاب  تسایـس  ریوزت و  هار  هاگره  تهج ، نیمه  هب  دبلطب . ار  يرتشیب  تاناکما  فرـص  دـسرب و 
تیمکاح و عون  ود  ره  مالـسا ، خیرات  ناهج و  خیرات  درمـش . دنهاوخن  مرتحم  ار  یناسنا  یقالخا و  لوصا  زا  یلـصا  چیه  درک و  دنهاوخن 

نارگتـسایس ناـیاورنامرف و  هک  درک  میهاوخ  رارقا  میریگب ، رظن  رد  ار  یمالـسا  عماوج  خـیرات  اـهنت  رگا  تسا و  هدرک  هبرجت  ار  تموـکح 
اهنرق دـننز و  هیکت  تردـق  يهکیرا  رب  ار  يرتـشیب  راـگزور  دناهتـسناوت  دـناهدوب و  رتاورماـک  دوـخ ، فادـها  هـب  یباـیتسد  رد  مود ، هورگ 

اههمانرب و هیما ، ینب  يافلخ  نایم  رد  دنروآ ! تسد  هب  اهتلم  نایم  رد  یناراداوه  هشیمه  يارب  ای  دنراد و  ناهنپ  مدرم  زا  ار  شیوخ  يهرهچ 
رارمتـسا دیـشیدنایم و  فلاخم  ياهورین  عیمطت  هب  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  وا  هک  نیا  هچ  درمـش ، دـیاب  تسد  نیا  زا  ار  هیواعم  ياهتـسایس 

يولج تسناوت  اهنآرق ، ندرک  هزین  رب  هلیـسو  هب  هک  نانچ  دوب ؛ صاع  ورمع  نوچ  يرـصانع  یـسایس  ياـهریوزت  رادـماو  ار  دوخ  تموکح 
دوجو هب  یگتسد  ود  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  نایهاپـس  نایم  تسناوت  نیا ، رب  هوالع  هحفص 95 ]  ] دنک و دس  ار  وا  هاپـس  یعطق  تسکش 

زا يرادروخرب  مدـع  اب  هیواـعم -  دـنزرف  دـیزی -  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دـهد . رارق  ترـضح  نآ  لـباقم  رد  ار  ناـنآ  زا  یـشخب  دروآ و 
ناراگن خـیرات  نیرت  بصعتم  هک  دروآ  راب  هب  یگنن  ییاوسر و  نانچ  تراغ ، لتق و  تسایـس  يریگراـک  هب  اـب  ردـپ و  یـسایس  ياـهریوزت 

یخرب دروخیم . مشچ  هب  تموکح  عون  ود  ره  زین ، یسابع  يافلخ  نایم  رد  دننک . گنر  مک  ار  وا  تموکح  ییاوسر  ياههکل  دنتـسناوتن ،
يارب هنومن  دناهدش . کیدزن  دوخ  فادها  هب  هناشیدنارود  ییاهحرط  هداشگ و  ياهرهچ  اب  یـضعب  دـناهدرک و  افیا  ار  نادالج  شقن  رتشیب 

اهنآ يهمه  سأر  رد  دـیاب  ار  يدـهعتیالو  اـی  تموکح  يراذـگاو  حرط  عوـضوم  اـما  تسا ، رایـسب  یتـموکح ، ياهـشور  نیا  زا  کـی  ره 
هنارگباسح یسایس و  مادقا  نیرت  هنارگریوزت  نومأم ، يوس  زا  يدهعتیالو  ای  تموکح و  يراذگاو  حرط  هک  دنک  اعدا  یسک  رگا  تسناد .

اب ناوتیم  هک  ارچ  دراد ! شریذـپ  لاجم  دـشابیم و  لمأت  نایاش  تسا ، هدوب  یـسابع  يوما و  يافلخ  خـیرات  رد  هنارگ  هلیح  تکرح  نیرت 
داهنـشیپ نیاربانب ، دنک . كرت  ار  تسایر  تردق و  درادرب و  تموکح  زا  تسد  تشادن  رظن  رد  زگره  نومأم  هک  درک  تابثا  ناوارف  لیالد 

. دوب هتسبن  راک  هب  ار  نآ  نومأم ، زا  لبق  سک  چیه  هک  ياهمانرب  دراد ؛ هدش  باسح  الماک  ياهمانرب  زا  تیاکح  تموکح ، يراذگاو 

شسرپ دنچ 

ایآ  - 1 تسا : یساسا  شسرپ  دنچ  هب  ییوگ  خساپ  دنمزاین  وا ، درکلمع  تیصخش و  یگدیچیپ  نومأم و  يزاب  تسایس  قمع  ندش  نشور 
نومأم  - 2 دشاب ؟ هدش  راهظا  تقادـص  يور  زا  دـشاب و  هتـشاد  وا  یقالخا  تیـصخش  ینید و  رواب  رد  هشیر  تسناوتیم  نومأم ، داهنـشیپ 
یسوم نب  یلع  هب  تموکح  يراذگاو  حرط  قیرط  زا  ار  نآ  تساوخیم  هک  دوب  وربور  یلکشم  هچ  اب  تموکح  يهرادا  تسایس و  راکرد 

رد مالسلاهیلع  یسوم  نب  یلع  ماما  هک  تفریمن  نآ  میب  ایآ   - 3 دنک ؟ لح  ماما ، نآ  هب  يدهعتیالو  هحفص 96 ]  ] ضیوفت ای  مالسلاهیلع و 
؟ دوش هاتوک  تموکح  زا  هشیمه  يارب  نومأم  تسد  دنک و  لوبق  ار  تموکح  لصا  دریذپب و  ار  نومأم  داهنشیپ  زاغآ ، نامه 

نومأم ینید  یقالخا و  تیصخش 

اهتلـصخ نیا  دربیم . تذل  یملع  بلاطم  يهرابرد  وگ  تفگ و  ثحب و  زا  دوب و  يداقتعا  ینید و  ثحابم  اب  انـشآ  كریز و  يدرف  نومأم 
رد يرگنزاب  لمأت و  هب  ار  يرگـشهوژپ  ره  هک  دز  يراک  هب  تسد  وا  اهتلـصخ ، نیا  رانکرد  یلو  دوش ، یقلت  هدـنزاس  تبثم و  تسناوتیم 
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ات دندرکیم . تموکح  یمالسا  ياهنیمزرس  زا  یـشخب  رب  کی  ره  نیما  شردارب  نومأم و  دش ، دای  زین  رتشیپ  هک  نانچ  دراد . یماو  يرواد 
هب نومأم  دـش و  هتـشک  نیما  یـشکرکشل  نیا  رد  دـندرک و  یـشکرکشل  رگیدـکی  هیلع  دز و  هنابز  یبلط  نوزف  شتآ  ود  نآ  نایم  هک  نیا 

نومأم یناسنا ، قالخا  رظن  زا  تسا  نکمم  دـش . دوخ  رـصع  رد  یمالـسا  کـلامم  رـسارس  ياورناـمرف  تفاـی و  تسد  بیقر  یب  تموکح 
ار وا  رگید  ياهراک  يهمه  دناوتیم  ردارب  نتـشک  دننام  يو ، ياهمادقا  زا  یخرب  یلو  دشاب ، هداد  ناشن  دوخ  زا  مه  تبثم  هاگ  ییاهتکرح 
هاگ دوخ  یگدـنز  رد  زین  خـیرات  نادالج  نیرتفورعم  هک  نیا  هچ  دـنایامنب ؛ ار  وا  یقیقح  تیهام  دـنز و  رانک  ار  اههتـسوپ  دـنک و  گـنریب 

يارب نومأم  دناشوپب . ار  نانآ  دبتسم  نشخ و  يهرهچ  تسا  هتسناوتن  اهشنم  اههمانرب و  زا  هتسد  نآ  زگره  اما  دناهتشاد ، مه  یتبثم  ياهشنم 
نیا هتـسنادیم و  تفـالخ  تموکح و  هتـسیاش  ار  دوخ  يونعم  ینید و  رظن  زا  وا  اـیآ  تسا ؟! هدوب  لـیاق  شزرا  رادـقم  هچ  دوخ  تموکح 

هحفـص 97] [ ؟ تسا هدرب  نایم  زا  هدرک ، وا  تموکح  رد  عمط  هک  ار  ردارب  لیلد  نیمه  هب  و  تسا ! هتخانـشیمن  شردارب  رد  ار  یگتـسیاش 
هلباقم هب  زگره  مه  وا  دیاش  دوب ، هداتفین  عمط  هب  ردارب  رگا  اریز  دیدیمن ، ردارب  زا  رت  هتـسیاش  ار  دوخ  ینید  يونعم و  رظن  زا  نومأم ، اعطق 
لمحت ار  يرهم  یب  نیا  تسناوتن  نومأم  درک ، ار  وا  يرانکرب  دـصق  نیما ، شردارب  هک  ینامز  اما  درکیم . لمحت  ار  ردارب  تخادرپیمن و 
دشکن ار  ردارب  تسناوتیم  اما  دورب ، نیما  گنج  هب  تیعقوم ، ظفح  رطاخ  هب  هک  دوب  یعیبط  دنیبب ! تفالخ  زا  رود  هرسکی ، ار  دوخ  دنک و 

نیمه هب  تسنادیمن و  هک  نانچ  تسنادیمن -  یهلا  ار  دوخ  تموکح  نومأـم ، رگا  دـننک . ریگتـسد  هدـنز  ار  شردارب  هک  دـهد  ناـمرف  و 
ردارب نتـشک  هب  ار  وا  یبـلط  تردـق  زج  ياهزیگنا  هچ  سپ  مراپـسب - ! یلع  نادـناخ  زا  درف  نیرتـهب  هب  دـیاب  ار  تموکح  تفگیم : لـیلد 

ییاهنتب هتکن  نیا  دـنکن ؟ محر  شردارب  هب  یتح  تسین ، وا  لام  وا و  قح  هچنآ  ظفح  يارب  هک  دوب  هداد  هزاـجا  وا  هب  مالـسا  اـیآ  تشاداو ؟
. دنایامنب ار  وا  ینید  یقالخا و  یفنم  تیصخش  دزاس و  المرب  ار  نومأم  يهتفهن  رس  دناوتیم 

راتفگ راتفر و  رد  ضقانت 

يوس زا  هک  يو  دـتفایم . دوخ  تموکح  تیبـثت  رکف  هب  نیما ، شردارب  نتـشک  زا  سپ  بیقر و  یب  تموـکح  هب  یباـیتسد  زا  سپ  نومأـم 
سپ یکی  ار  اهدیدهت  عناوم و  دنک و  هدوسآ  ار  شرطاخ  زین  رگید  يوس  ره  زا  تسیابیم  نونکا  هدـش ، هدوسآ  شرطاخ  تموکح  بیقر 
ربمایپ تیب  لها  همطاف و  نادـنزرف  اب  تسیابیم  نونکا  دوب . هدـش  هتـشادرب  ناـیم  زا  دوب و  لکـشم  کـی  نیما ، درادرب . ناـیم  زا  يرگید  زا 
يونعم رادتقا  هیحان  زا  یسابع  يوما و  ياهتموکح  زا  کی  چیه  خیرات  نآ  ات  اریز  دنک ، هیفـصت  ار  شتموکح  باسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هک یتاعالطا  یکریز و  اب  نومأم  دناهتشادن . شمارآ  تینما و  ساسحا  ذوفن ، ياراد  گرزب و  يهداوناخ  نیا  يهناهاوختلادع  ياهتضهن  و 
تبحم و هب  نانمؤم  تسا و  هدـش  دـیجمت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترتع  هحفـص 98 ]  ] زا نآرق  نتم  رد  هک  تسنادیم  بوـخ  تشاد ،

تیب لها  هاگیاج  یمالـسا  يهعماج  نیب  نشور  دـقتعم و  لسن  هک  دوب  هاگآ  الماک  هتکن  نیا  هب  نومأم ، دـناهدش . هدـناوخ  ارف  نانآ  تدوم 
مـسج رب  نایـسابع  نایوما و  رگا  هک  تسنادیم  نینچمه  يو  دـیوجیم . تیادـه  دریگیم و  طخ  ناـنآ  زا  دسانـشیم و  ار  مالـسلا  مهیلع 

ار خـیرات  نومأـم ، دناهتـشاد . تموـکح  ناـنمؤم  هشیدـنا  حور و  رب  هراوـمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نادـناخ  دـناهدنار ، ناـمرف  مدرم 
دوب و كانمیب  ناناملـسم  نایم  رد  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  روضح  زا  نوراه ، شردـپ  هنوگچ  هک  دوب  دـهاش  دوخ  تسنادیم و 

نونکا دوب . هدناسر  تداهش  هب  نایاپ ، رد  هدرک و  هجنکـش  رازآ و  رون ، یب  رومن و  ياهنادنز  رد  ار  تناید  لها  ياوشیپ  نآ  یپایپ  ياهلاس 
ینوراه يدیزی و  ياههویش  هک  دوب  هدید  هدینش و  ار  نیا  اما  دنک ، لح  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  اب  ار  شلکـشم  هک  دوب  وا  دوخ  تبون 

هب ار  ییادـیپ  ای  ناهنپ  ياهتـضهن  هراومه  يو ، ندـناسر  تداهـش  هب  ای  ماما  نتخاس  ینادـنز  هدوبن و  اـهتموکح  يارب  شنت  یب  مه  نادـنچ 
هب ار  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ماما  دریگ و  راک  هب  ار  یـسایس  درگـش  نیرت  تفگـش  نومأم  ات  دش  ببـس  همه  نیا  تسا . هتـشاد  لابند 

مالـسلاهیلع یـسوم  نب  یلع  هب  نومأـم  نخـس  نتم  نیا  يرآ ! دریگ ! هدـهع  رب  ار  تموکح  اـت  دـهاوخب  وا  زا  دـناوخ و  ارف  تموکح  زکرم 
.« منیبیم شیوخ  زا  رتراوازـس  تفالخ ، هب  ار  وت  ور ، نیا  زا  مهاگآ . وت  تدابع  ییاسراپ و  دـهز ، لـضف ، هب  نم  ربماـیپ ! دـنزرف  يا  : » تسا
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زا حالطـصا  هب  ار  نومأـم  دنتـشاد  یعـس  دنتـسنادیمن و  ار  وا  مادـقا  رـس  اـسب  هچ  هک  یناـسک  اـب  رگید  ییوگ  تفگ و  رد  نومأـم  [. 248]
منک و راذـگاو  بلاط  یبا  نادـناخ  زا  درف  نیرتهب  هب  ار  ماقم  نیا  ماهدرک ، دـهع  ادـخ  اب  نم  : » دـیوگیم دـننک ، عنم  تموکح ، يراذـگاو 

نیا [. 249 !« ] میامن راذگاو  وا  هب  هحفص 99 ]  ] ار يربهر  متفرگ  میمصت  متفاین ، یـسوم  نب  یلع  زا  رترب  ار  یـسک  ناناملـسم  نیب  رد  نوچ 
یسایس يرکف و  عضاوم  نومأم و  یتیـصخش  بناوج  يهمه  هک  نانآ  يارب  یلو  دیامنب ، يدج  یخرب  يارب  تسا  نکمم  نومأم ، تاراهظا 

تموکح ات  دشکب  ار  شردارب -  شتموکح -  بیقر  هک  دوبن  یسک  نومأم  اریز  تساهضقانت ، اهـضراعت و  اب  هتخیمآ  دننادب ، ار  وا  یلمع  و 
هزاجا دوخ  هب  هنوگچ  تسنادیم ، درف  نیرت  هتـسیاش  نیرترب و  ار  ماما  یتسار  هب  نومأـم  رگا  نیا ، رب  هوـالع  دـنک ! راذـگاو  یلع  لآ  هب  ار 

رگا هک  دوبن  نآ  رت  لوقعم  ایآ  دـناشکب ؟ ورم  ات  هنیدـم  زا  ار  ترـضح  نآ  ماما ، رظن  تساوخ و  فالخرب  یتموکح و  نامرف  اب  ات  دوب  هداد 
هک تسا  یتفگـش  يهیام  دنک ؟ شک  شیپ  ار  تموکح  هنیدم ، رد  دوش و  بایفرـش  ماما  رـضحم  هب  دوخ  دراد ، تموکح  يراذـگاو  يانب 
يو تاراهظا  هدرمش و  هعیش  ار  نومأم  هک  دناهدروخ  بیرف  اج  نآ  ات  هدرکن و  كرد  ار  نومأم  یسایس  درگـش  نیا  ناشیدنا ، هتوک  یخرب 

هک دهدیمن  هزاجا  دوخ  هب  هعیش  تسا . یعیـش  ياهرواب  فلاخم  نومأم  ياهمادقا  مامت  هک  یلاح  رد  دنا ! هتـسناد  وا  عیـشت  حور  لولعم  ار 
نانآ هاگیاج  هظحل  کی  موصعم ، ماما  دوجو  اب  هک  دهدیمن  هزاجا  دوخ  هب  هعیـش  دیامن . بلج  ورم  هب  هنیدم  زا  ار  وا  دهد و  نامرف  ماما  هب 

ره دـنکیمن ؛ روبجم  يرما  شریذـپ  هب  ار  ماما  نیتسار ، هعیـش  دـناوخب ! نینمؤملاریما  تیالو و  بحاص  مکاح و  ار  دوخ  دـنک و  بصغ  ار 
دنک و…  تموکح  دوخ  هک  دشکیمن  ردارب  یعقاو ، هعیش  دشاب . ماما  قح  دنچ 

اهانگنت نتم  زا  یهاگرذگ  يوج  تسج و  رد 

دوجو نومأم  يوس  زا  ماما  لرتنک  فیعـضت و  يارب  يرگید  هار  ایآ  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  گـنرد  یب  دـش ، داـی  هچنآ  يهجیتن  رد 
: تفگ دیاب  خـساپ  رد  دـنیزگیم ؟ رب  ار  يدـهعتیالو  حرط  تیاهن ، رد  ای  تموکح و  يراذـگاو  حرط  نومأم  ارچ  هحفص 100 ] [ ؟ تشادن
، تسا هدوب  يو  تموکح  يهژیو  ياهانگنت  طیارـش و  ببـس  هب  دریگیم ، شیپ  رد  تسایـس  راکرد  ار  هقباس  یب  ياهویـش  نومأم ، هک  نیا 

فارطا یخرب  دندوب : هدش  میـسقت  هتـسد  ود  هب  تموکح  نارب  مهـس  ناراداوه و  نایماح و  ناونع  هب  سابع  ینب  ردارب ، نتـشک  زا  لبق  اریز 
دوخ دندوب ، نیما  راداوه  هک  سابع  ینب  ياوق  زا  یمین  تقیقح  رد  نیما  نتفر  نایم  زا  اب  دندوب . نومأم  راداوه  یهورگ  هدـمآ و  درگ  نیما 

ریزو و لهـس -  نب  لضف  ریبعت  هب  دیدیم و  نانآ  يورایور  ار  دوخ  نومأم  یعیبط  روط  هب  دنتفای و  هدروخ  تسکـش  دورطم و  بولغم و  ار 
اب تسناوتیمن  سابع ، ینب  نتشادن  هارمه  اب  نومأم  نیا ، ربانب  [. 250 . ] داتفا راک  هب  نومأم  هیلع  مدرم  ياهنابز  اهریشمش و  نومأم -  رواشم 

. دنک ریگرد  اهتضهن  اهریـشمش و  اب  ههبج ، ود  رد  ار  دوخ  تسیابیم  تروص  نآ  رد  اریز  دوش ، ریگرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترتع 
تفگش هقباس و  یب  نانچ  نآ  مالسلاهیلع  یسوم  نب  یلع  يدهعتیالو  ای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  هب  تموکح  يراذگاو  حرط 

ار راکفا  دروآ و  دراو  كوش  سابع ، ینب  نینچمه  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  ناراداوه  نهذ  رب  دـنچ ، یتدـم  يارب  تسناوت  هک  دوب  روآ 
يراذگاو حرط  هک  تسا  نیمه  ریبعت  نیرتایوگ  دراد . زاب  نومأم  اب  هلباقم  يارب  يزیر  همانرب  زا  دـنک و  هدـیدپ  نیا  لیلحت  هیزجت و  ریگرد 

دیدـهت ار  وا  ناـمزمه  هک  ههبج  ود  زا  ار  دوخ  نآزا ، روبع  اـب  تسناوتیم  نومأـم  هک  دوـب  یهاگرذـگ  ناـنوچ  يدـهعتیالو ، تموـکح و 
رد دوب . هتفریذـپ  ار  نانآ  رهاظ  هب  داهنـشیپ ، نیا  اب  اریز  تخاسیم ، فقوتم  ار  نایولع  ياهتـضهن  حرط ، نیا  اـب  وا  دراد . نمیا  دـندرکیم ،
زا تیاـکح  نومأـم ، تموکح  رد  يولع  ياهتـضهن  فقوت  دادیم ؛ رارق  ینادرگرـس  تلاـح  رد  مه  ار  ساـبع  ینب  نایـضاران  لاـح ، نیمه 

توکـس اریز  دنزیخرب ، نآ  اب  هناحلـسم  هلباقم  هب  دـندادیمن  تأرج  دوخ  هب  سابع  ینب  ناگدروخرـس  هک  تشاد  يرادـتقا  هحفص 101 ] ]
. دندوب هتفاین  تسد  نادب  نامز ، نآ  ات  یسابع  يوما و  يافلخ  زا  کی  چیه  هک  یتابث  یسایس ؛ تابث  ینعی  نایولع ،

هبل ود  يریشمش  تموکح ، داهنشیپ 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترتع  هب  نداد  ناشن  شمرن  يولع و  ياهتضهن  اب  ندمآ  رانک  هب  وا  يریزگان  نومأم و  یسایس  طیارش  لیلحت  اب 
یبا نب  یلع  نانوچ  دریذپب و  ار  تموکح  مالسلاهیلع ، یـسوم  نب  یلع  ماما  هک  تشادن  نآ  میب  نومأم  ایآ  هک  دوشیم  حرطم  شـسرپ  نیا 

نومأم و تسد  تموکح ، نتفرگ  تسد  رد  اب  زین  ترـضح  نآ  دـنک ، اقبا  ماش  تموکح  رد  ار  هیواعم  دـشن  رـضاح  هک  مالـسلاهیلع  بلاط 
دیاب شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  دهدن ؟ تیاضر  تسایـس ، يهنحـص  رد  نانآ  روضح  هب  دنک و  عطق  تموکح  زا  لماک  روط  هب  ار  سابع  ینب 

طیارـش اهیگژیو و  يهمه  رگا  درکیمن . لابند  ار  یحرط  بناوج ، يهمه  يهبـساحم  نودـب  زگره  نومأم  نوچ  يرگن  رود  درف  هک  تفگ 
ماما هب  تموکح  يراذگاو  داهنشیپ  حرط  زا  نومأم  هک  دوشیم  راکشآ  ام  رب  میهد  رارق  هعلاطم  دروم  ار  نومأم  رصع  یعامتجا  یـسایس و 

تـسد هب  ياهدنرب  گرب  تسایـس ، نادیم  رد  نومأم  درکیم ، باختنا  ار  نآ  فرط  ره  ماما  هک  دوب  هتخاس  ياهبل  ود  ریـشمش  مالـسلاهیلع ،
يراذگاو حرط  زا  تفریذپیم و  ار  تموکح  مالسلاهیلع  ماما  رگا  درکیم . در  ای  تفریذپیم و  ار  تموکح  ای  مالسلاهیلع ، ماما  دروآیم .

شناغلبم یسایس و  ناگدنیامن  ناراداوه و  نومأم و   - 1 دوب : رارق  نیا  زا  دروآیم ، تسد  هب  نومأم  هک  ياهدنرب  گرب  درکیم ، لابقتـسا 
يولع و ياهتضهن  یلـصا  فده  دوشیم ، مولعم  هک  دندرکیم  غیلبت  هتکن  نیا  يور  یـسایس  یملع و  ینید و  لفاحم  اهرهـش و  يهمه  رد 
. تعیرـش ماکحا  يارجا  تلادع و  رارقتـسا  افرـص  هن  تسا و  تموکح  هب  یبایتسد  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  نادنزرف  ناهنپ  ادـیپ و  ياهـشالت 

نیا تسا . يرادایند  ایند و  يوس  هحفص 102 ]  ] هب یهار  نتـشادن  لیلد  هب  هکلب  باختنا ، رـس  زا  هن  نادناخ ، نیا  ییاسراپ  دهز و  نیاربانب ،
ناشیا هب  نومزآ ، تسایـس و  رـس  زا  نومأم ، نوچ  ياهفیلخ  رگا  دـنرذگیمن و  نآزا  دـننیب ، زاـب  اـیند  يوس  هب  ياهنزور  هاـگره  هک  تسا 

تفگ و نتم  زا  هتکن  نیا  دنوشیم ! تفالخ  سابل  ندیـشوپ  يهدامآ  هتفرگ و  يدج  ار  نآ  لمأت  یب  نانآ  دنک ، تفالخ  شریذـپ  داهنـشیپ 
رد اـم  و  [ 251  ] تسا هتـشادرب  نومأـم  فادـها  هنوگ  نیا  زا  هدرپ  مالـسلاهیلع  ماـما  دوـشیم و  هدافتـسا  ینـشور  هب  نومأـم  ماـما و  يوـگ 

يهلزنم هب  نومأـم ، تسد  زا  نآ  نتفرگ  مالـسلاهیلع و  ماـما  يوس  زا  تموکح  شریذـپ   - 2 تشاد . میهاوخ  هراشا  نادب  هدـنیآ  تاحفص 
، مالـسا ردص  يافلخ  يارب  یتح  هک  دروآیم  دـیدپ  نومأم  يارب  ینید ، يونعم و  تلزنم  ردـق و  نانچ  دوب و  وا  تفالخ  تیناقح  شریذـپ 

سک ره  تسا و  تفالخ  تیالو و  بحاص  ماما  يرشع ، ینثا  هعیش  هیماما و  قطنم  رد  دوب . هتفرگن  لکش  یتلزنم  نانچ  تنـس  لها  هاگن  رد 
ماما نآزا  تفالخ  يرآ  تسا . هدرک  بصغ  ار  هاگیاج  نآ  تقیقح  رد  هدز ، هیکت  تفالخ  یـسرک  رب  ناـشیا ، روضح  ناـمز  رد  ناـنآ  زج 

يونعم و تسایر  یهلا و  تفالخ  هن  دوب ، یثوروم  یهاـشداپ  ثراو  نومأـم  دوش . تفاـیرد  نومأـم  تسد  زا  هک  یتفـالخ  نآ  هن  یلو  دوب ،
تـسد زا  تموکح  تفایرد  [. 252 . ] دـهد هیدـه  ماما  هب  ار  تفالخ  هک  تشادـن  یگتـسیاش  زگره  بصاغ ، کـی  ناونع  هب  نومأـم  ینید .

یعامتجا تزع  يونعم و  ماقم  نتـسکش  يهیاـم  دـشاب ، هتـشاد  هارمه  هب  ماـما  يارب  یتمظع  تزع و  هک  نیا  ياـج  هب  نومأـم ، نوچ  يدرف 
هک دروآ  دیدپ  ار  رواب  نیا  مدرم  نایم  رد  تسناوتیم  نومأم  تفریذپیم ، ار  تموکح  مالـسلاهیلع  ماما  رگا   - 3 دمآیم . رامش  هب  ناشیا 

لوؤـسم وا  سپ  تـسا ، هدرکیم  يربـهر  هناـیفخم  هحفـص 103 ]  ] ار ناـیولع  ياـهتکرح  تهج  نیدـب  هتـشاد و  تموـکح  هب  مـشچ  ماـما 
ینلع يهمکاحم  يارب  هنیمز  تاعیاش ، نیا  یپ  رد  دناهتخادنا و  هار  هب  یمالسا  کلامم  رسارس  رد  نایولع  هک  تسا  ییاهنارحب  اهشاشتغا و 
هکلب دوش ، راذـگاو  ترـضح  نآ  هب  مه  ـالمع  تموـکح  ماـما ، یظفل  لوـبق  زا  سپ  هک  تشادـن  دوـجو  ینیمـضت  دـمآیم و  مهارف  ماـما 

ان ینانیب  هتوک  تسا  نکمم   - 4 دنیبن . همانرب  يهمادا  هب  يزاین  دـسرب و  هجیتن  هب  هار  همین  رد  نومأم  يارب  [ 253 ، ] نومزآ نیا  تسناوتیم 
يراذگاو رد  ار  نومأم  ياعدا  دـنهاوخب  [، 254  ] یعیش ياهرواب  رد  یتقد  یب  رـس  زا  ینابـصعتم  ای  یعامتجا و  یـسایس و  لئاسم  هب  انـشآ 
تیریدـم یـسایس و  لـئاسم  هب  ناـهاگآ  تسنادیم و  دوخ  ماـما ، یلو  دـنهد ، ناـشن  هناـقداص  مالـسلاهیلع ، یـسوم  نب  یلع  هب  تموـکح 

هفیاط کی  هب  یبهذم  رواب  هشیدـنا و  اب  هفیاط ، کی  زا  تقیقح  رد  رگید و  درف  هب  درف  کی  زا  تموکح  لاقتنا  هک  دـننادیم  زین  یعامتجا 
لاـس اـههد  لوط  رد  نایـسابع  هک  دـنادیم  ماـما  دوـش . یلمع  هداـس ، ییوـگ  تفگ و  کـی  اـب  هک  تسین  يزیچ  رگید ، رواـب  هشیدـنا و  و 

زا هدنیامن  یـضاق و  یلاو و  مکاح و  اهدـص  یمالـسا ، ياهنیمزرـس  رـسارس  رد  گرزب ، کچوک و  قطانم  اهرهـش و  يهمه  رد  تموکح ،
، دـننکیم نیمأـت  ار  يزکرم  تموکح  رادـتقا  تقیقح  رد  هک  دنتـسه  ناـنآ  دـناهدرک و  بصن  ار  دوخ  ناراداوه  ناـشیوخ و  ناگتـسباو و 
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ورردور هرـسکی  نانآ  يهمه  اب  تسناوتیمن ، زگره  هفیلخ  دـننیبیم . كرادـت  هاپـس  زاین ، ماگنه  دنتـسرفیم و  هفیلخ  يوس  هب  ار  اـهتایلام 
ای رذن  کی  اب  هک  دنهدیمن  هزاجا  يزکرم  تموکح  هب  زگره  و  یتشادمـشچ ، يراظتنا و  دنراد و  یتردق  دوخ  يارب  مادک  ره  نانآ  دوش .
هب تموکح  يراذگاو  اب  هک  دندادیمن  نومأم  هب  ار  قح  نیا  زگره  نانآ  دزادنا . رطخ  هب  ار  نانآ  يهمه  تیعقوم  یناهگان ، يریگ  میمصت 

ماما نیاربانب ، دنریگ . رایتخا  رد  ار  تردق  زکارم  نایولع  دهد و  نایاپ  اهنیمزرس  يهمه  رد  نایسابع  هطلس  هب  مالـسلاهیلع ، یـسوم  نب  یلع 
، ماد کی  نومزآ و  کـی  زا  شیب  اـی  یظفل و  هحفص 104 ]  ] یتحلـصم و فراعت  کی  زا  شیب  نومأم  داهنـشیپ  هک  تسنادیم  مالـسلاهیلع 

. دوش اریذپ  ار  تموکح  لصا  دادیمن ، هزاجا  دوخ  هب  زگره  تسین و  يزیچ 

دریذپیم ار  ریشمش  هبل  مادک  ماما 

هدیشک نوریب  ماین  زا  مالسلاهیلع  ماما  هیلع  نومأم  هک  دوب  ياهبل  ود  ریشمش  نومأم ، يوس  زا  تموکح  يراذگاو  داهنشیپ  میتفگ ، هک  نانچ 
مهتم یبلط  ایند  هب  ماما  تفاییم ، تیعورـشم  تهاجو و  نایـسابع  تموکح  دـشیم ، هتـسکش  تماما  تمرح  تفریذـپیم ، ماـما  رگا  دوب .

زا شیب  دوخ  فده  هب  نومأم  تفریذپیمن ، ماما  رگا  اما  دشیمن . راذگاو  ترـضح  نآ  هب  تموکح  دمآیم و  دوجو  هب  اهیماندب  دـشیم ،
ار دوخ  یگدامآ  نم  دـیوگب : تسناوتیم  نانآ  ناراداوه  ناـیولع و  ربارب  رد  اریز  درکیم ، تیقفوم  ساـسحا  دـشیم و  رت  کـیدزن  شیپ 
رد ار  تفالخ  ندوب  یقاب  تسین و  شریذپ  هب  لیام  دوخ  ناشیا  یلو  مدرک ، مالعا  مالسلاهیلع  یسوم  نب  یلع  هب  تموکح  يراذگاو  يارب 
ره هب  یلو  دـنک ، هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  تسناوتیم  نومأم  درکیم ، باختنا  هک  ار  فرط  ره  ماما  باـسح ، نیا  اـب  دـنادیم ! رتهب  نم  تسد 

، ناملـسم يهدوت  تاداقتعا  اهرواب و  هعیـش و  يارب  شنایز  رتمک و  نومأم  يارب  شعفانم  هک  دـنیزگرب  ار  بناج  نآ  تسیابیم  ماـما  لاـح 
نداد ساکعنا  يارب  وا  تسا و  منتغم  نومأم  يارب  نیا  دنکیم و  در  تدش  هب  ار  تموکح  شرپذپ  داهنـشیپ  مالـسلاهیلع  ماما  دـشاب . رتمک 
ماما زا  ات  دهدیم  رارق  هطساو  ار  نانآ  دنکیم و  زاب  نادیم  نیا  هب  ار  يرایسب  رصانع  یـسایس و  لاجر  ياپ  ماما ، راکنا  دوخ و  ياهرارـصا 

تموکح هک  دننکیم  تحیصن  ار  وا  دنربخیب ، نومأم  فادها  تقیقح  زا  هک  نانآ  زا  یخرب  اسب  هچ  [ 255 . ] دریذپب ار  تموکح  دنهاوخب 
رذن ماهدرک ، دـهع  هک : نیا  دـننام  یبلاطم  حرط  اب  ممـصم  يدرف  يهرهچ  رد  نومأم  اما  دـنکن ، راذـگاو  ماما  هب  دراد و  هاگن  دوخ  يارب  ار 

[. 256 ! ] دننک تطاسو  ماما  هحفص 105 ]  ] وا و نایم  هک  دنکیم  عناق  ار  ناشیا  منک ، افو  مرذن  دهع و  هب  دیاب  ماهدرک و 

ماما راکنا  نومأم و  رارصا 

زا يزور  لهس  نب  لضف  دوب . هدش  يرایسب  یتفگـش  ببـس  نآ ، شریذپ  زا  مالـسلاهیلع  ماما  عانتما  تموکح و  يراذگاو  هب  هفیلخ  رارـصا 
رد دینکیمن ! لاؤس  اهزور  نیا  مهم  هژیو و  ياهدادخر  زا  ارچ  تفگ : نارای  عمج  رد  تفر و  دوخ  ناتـسود  دزن  دش ، جراخ  نومأم  رابرد 

یـسوم نب  یلع  نیا  نونکا  دریذپن . وا  دـنک و  راذـگاو  یـصخش  هب  ار  يرادـمامز  هفیلخ ، هک  ماهدـیدن  هدینـشن و  راصعا  زا  يرـصع  چـیه 
اـضر ترـضح  هب  نومأـم  يزور  : » دـیوگیم يوره  حـلاص  نـب  مالـسلادبع  [. 257 . ] دزرویم عاـنتما  نآ  لوـبق  زا  هـک  تـسا  مالـسلاهیلع 

، تفالخ ار ، وت  ور  نیا  زا  مهاگآ ، وت  تدابع  ییاسراپ و  دـهز ، لـضف ، هب  نم  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـنزرف  يا  تفگ : مالـسلاهیلع 
زا ایند ، هب  تبـسن  یتبغر  یب  اب  مراودـیما  مرختفم و  گرزب  دـنوادخ  یگدـنب  هب  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  منیبیم . شیوخ  زا  رتراوازس 

لئان دـنوادخ  دزن  ییالاب  تاجرد  هب  ینتورف ، عضاوت و  اب  هتفای ، تسد  يراگتـسر  هب  یهلا ، تامرحم  زا  زیهرپ  اب  مبای و  ییاـهر  نآ  تاـفآ 
ماـما دیـشخبن و  ياهدـیاف  لاـح  ره  هب  یلو  دـیماجنا ، لوط  هب  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  نومأـم  مالـسلاهیلع و  ماـما  ناـیم  يوـگ  تفگ و  میآ ».

ماما تسا . هتفهن  اههتکن  نآرد ، تسا و  ریظن  مک  دوخ  عون  رد  هک  یخـساپ  داد ؛ نومأم  هب  ار  خساپ  نیرت  حیرـص  تیعطاق ، اب  مالـسلاهیلع ،
تـسیل هفالخلا  تناک  نا  كریغل و  هلعجت  هللا و  کسبلا  اسابل  علخت  نا  زوجت  الف  کل  اهلعج  هللا  کـل و  هفـالخلا  هذـه  تناـک  نا  : » دومرف

اور سپ  تسا ، هدادرارق  وت  يارب  ار  نآ  ادـخ  تسوت و  نآ  زا  تفالخ  یتسار  هب  رگا  کـل ». سیل  اـم  یل  لـعجت  نا  کـل  زوجی  ـالف  کـل 
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یناشوپب و يرگید  نت  هب  يروآ و  هحفـص 106 ]  ] نوریب نت  زا  تسا  هدناشوپ  وت  رب  ادخ  هک  ار  یـسابل  يزاسرود و  دوخ  زا  ار  نآ  تسین 
نتفریذپ زج  ياهراچ  تفگ : نومأم  ییاشخبب . نم  هب  درادن  قلعت  وت  هب  هکار  هچنآ  تسین  اور  تسین ، وت  راوازـس  وت و  قح  يرادـمامز  رگا 

دعب يدهعتیالو  سپ  دیریذپیمن ، ار  تفالخ  رگا  تفگ : هفیلخ  تفریذـپ . مهاوخن  هاگ  چـیه  لیم  يور  زا  نم  دومرف : ماما  تسین . رما  نیا 
يور زا  درک و  مهاوخ  تافو  وت  زا  لبق  نم  هک  دـناهدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مناردـپ  دومرف : ماما  دـینک . لوبق  ارم  زا 
هدرپس كاخ  هب  دیـشرلا  نوراه  رانک  نطو ، زا  رود  تسیرگ و  دنهاوخ  نم  رب  نیمز  نامـسآ و  ناگتـشرف  دش ، مهاوخ  هتـشک  مس  اب  متس ،

مهاوخب رگا  دومرف : ماما  دناسرب ! امـش  هب  یبیـسآ  نینچ  دناوتیم  یـسک  هچ  ماهدـنز  نم  ات  تفگ : تسیرگ و  نومأم  [. 258 . ] دش مهاوخ 
فدـه دـیریذپن و  ارم  داهنـشیپ  دـیزاس و  رود  هلأسم  زا  ار  دوخ  ات  تسا  ياهناهب  نیا  تفگ : نومأم  مربب . ماـن  منک و  یفرعم  ار  وا  مناوتیم 
لیمحت اب  هک  دـشاب  نیا  امـش  دوصقم  اسب  هچ  دومرف : ماـما  دنـسانشب ! اـیند  زا  رازیب  دـهاز و  ار  امـش  مدرم  هک  تسا  نیا  نتفریذـپن  زا  اـمش 

یلع کتربجا  الا  دهعلا و  هیالو  تلبق  نئل  مسقا  هللاابف  : » تفگ تفـشآرب و  تخـس  نومأم  دـینک . یفرعم  بلط  ایند  ارم  نم ، رب  يدـهعتیالو 
! منک روبجم  نآ  شریذپ  هب  ار  وت  هک  دش  مهاوخ  ریزگان  ای  يریذپیم و  ار  يدهعتیالو  ای  دنگوس ! ادخ  هب  کلذ ».

هشیدنا مادک  هدییاز  يدهعتیالو ، حرط 

عوـضوم نیا  سپ ، نآ  زا  [ 259 . ] دوب هحفص 107 ]  ] نایفـس یبا  نب  هیواعم  داهن ، تعدب  ار  يدهعتیالو  مالـسا  خیرات  رد  هک  یـسک  نیلوا 
دیزگ یمرب  هک  دوب  وا  تشاد . یگتـسب  هفیلخ  تساوخ  هب  اـهنت  دـهعیلو  نییعت  هک  ياهنوگ  هب  دـیدرگ ، لوادـتم  نایـسابع  ناـیوما و  ناـیم 

، نیاربانب تفرگیم . تروص  هفیلخ  صخـش  نادنزرف  نادناخ و  نایم  زا  شنیزگ  نیا  الومعم  تشادن و  یـضارتعا  هنوگ  چیه  قح  یـسکو 
نایرج زا  دعب  دش . لیدـبت  تنطلـس  هب  تفالخ  تفرگ و  دوخ  هب  یثوروم  یلکـش  تفالخ  تموکح و  دـعب  هب  هیواعم  نامز  زا  تفگ  دـیاب 
ماجنا هک  يراک  رطاخ  هب  ار  هیواعم  دزرماین  دنوادخ  : » تفگ يزور  بیـسم  نب  دیعـس  دـش ، حرطم  هیواعم  يوس  زا  هک  دـیزی  يدـهعتیالو 

شیادـیپ زا  دـعب  تفگیم  دوخ  وا  هک  نیا  هچ  درک ، لیدـبت  نیطالـس  تموکح  هب  ار  یمالـسا  تموکح  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  داد .
تـسد ار  يدـهعتیالو  هک  دوب  نومأم  نیا  افلخ ، یتموکح  نایرج  لوط  رد  لاح ، نیا  اب  [. 260 .« ] متسه ناطلس  هاشداپ و  نیلوا  نم  مالـسا ،
یجرج دناهتسناد . نومأم -  رواشم  ریزو و  لهس -  نب  لضف  يوس  زا  ار  هلأسم  نیا  حرط  لصا  یخرب  هتبلا  دادیم . رارق  یسایس  يراک  هیام 

شردارب هک  نیا  زا  سپ  لضف  دش . هئارا  لهـس  نب  لضف  هیحان  زا  ادتبا  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  يدهعتیالو  داهنـشیپ  : » دسیونیم نادیز 
هک داـتفا  رکف  نیا  هب  داد ، رارق  قارع  ار  وا  یتـموکح  زکرم  تشاـمگ و  نمی  زاـجح و  سراـف ، قارع ، ییاورناـمرف  هب  ار  لهـس  نـب  نـسح 

تساوخ لهس  نب  لضف  دش ، هتـشک  نیما  نوچ  : » دسیونیم هتفریذپ ، ار  هیرظن  نیمه  زین  یقهیب  [ 261 .« ] دیامن لقتنم  نایولع  هب  ار  تفالخ 
زوریپ نیما  رب  ار  وت  دـنوادخ  رگا  يدوب  هدرک  رذـن  وت  تفگ : نومأم  هب  ور ، نیا  زا  دـهد . نایولع  هب  دـنادرگب و  نایـسابع  زا  ار  تفالخ  ات 
نومأم يا . هدرک  لمع  دوخ  رذن  هب  وت  یلو  دسرن ، اهنآ  هب  تموکح  دـنچ  ره  راک  نیا  اب  یهد و  رارق  نایولع  زا  ار  دوخ  دـهعیلو  دـنادرگ ،

تسا و راگزور  ماما  هک  ار  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  تفگ : لضف  مهد ؟ رارق  دوخ  دهعیلو  ار  یسک  هچ  ییوگیم . تسار  تفگ :
هدروآ رهاط  نب  هللادبع  نب  هللادیبع  زا  یلقن  نایب  نمـض  هرـس  سدق  قودـص  خیـش  [ 262 .« ] دراد روـضح  هحفـص 108 ]  ] هنیدم رد  نونکا 

مالـسلاهیلع اـضر  ترـضح  يدـهعتیالو  هلیـسو  هب  شا ، یمارگ  لوسر  یهلا و  برق  هب  ندیـسر  يارب  اـت  تساوخ  نومأـم  زا  لـضف  : » تسا
تقفاوم نآ  اب  دریگ ، هدـیدان  ار  وا  داهنـشیپ  تسناوتیمن  نوچ  نومأم  دـیادزب . نادـناخ  نیا  زا  ار  ینوراه  متـس  راثآ  دـنک و  محر  يهلص 

یلمع ار  وا  هتـساوخ  هرخالاب  داتـسرف و  هنیدـم  هب  ورم  زا  ترـضح  راضحا  يارب  ار  مداخ » رـسای   » و كاحـض » یبا  نب  ءاـجر   » هاـگنآ درک .
ار لهـس  نب  لضف  دناهیرظن و  نیا  رادفرط  ناگدنـسیون  ناخروم و  زا  يرایـسب  لاح ، ره  هب  [. 263 .« ] دش نامیـشپ  اهدعب  دنچ  ره  تخاس ،
. درب ماــن  ار  و …  [ 266  ] ریثا نـبا  [ 265 ، ] یلبـش دمحا  [ 264 ، ] نیما دـمحا  نوچ  يدارفا  ناوتیم  ناـنآ  هلمج  زا  دـننادیم ؛ هلأـسم  حارط 

هفیلخ زا  هک  دـندوب  ناـنآ  تفرگرارق و  راـشف  تحت  یماـظن  يهیاپدـنلب  ناهدـنامرف  يوـس  زا  نومأـم  هک  دـناهدیقع  نیا  رب  رگید  یهورگ 
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نیا زا  دنتسناد . رما  نیا  هب  طورشم  ار  نیما  رب  نومأم  يزوریپ  نانآ  دنک . یفرعم  دهعیلو  ناونع  هب  ار  مالسلاهیلع  یسوم  نب  یلع  دنتساوخ ،
ود نیا  ربارب  رد  [. 267 . ] دنک لمع  شیوخ  يهدعو  هب  نیما ، اب  گنج  رد  حلـسم  ياهورین  يزوریپ  تروص  رد  ات  دـش  دـهعتم  نومأم  ور ،

نیا رب  یخیرات  ياهلقن  تسا و  هدوب  نومأـم  صخـش  سایـس  نهذ  شوارت  يدـهعتیالو ، حرط  هک  دـننآرب  نارظنبحاـص  زا  يرایـسب  هیرظن ،
نینچ یماظن  ياهورین  مدرم و  نایم  مالسلاهیلع ، اضر  ترضح  اب  مدرم  تعیب  زا  دعب  : » دیوگیم تلص  نب  نایر  دنهدیم . یهاوگ  تقیقح 

. دش نیگمشخ  رایسب  وا  هحفـص 109 ]  ] دیـسر و نومأم  هب  ربخ  نیا  تسا . هدیدرگ  یحارط  لضف  يوس  زا  يدهعتیالو  هشقن  هک  دش  عیاش 
نب یلع  اـب  تعیب  دناهتـشادنپ  مدرم  هک  تسا  هدیـسر  ربـخ  نم  هب  ناـیر  يا  تفگ : متفر ، وا  دزن  نوچ  تساوـخ و  روـضح  هب  ارم  هاـگنابش 

هچ ایآ  نایر ! يا  وت  رب  ياو  تفگ : نومأم  دـنربیم . نامگ  نینچ  مدرم  يرآ ، متفگ : تسا ! لضف  ياهریبدـت  زا  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم 
ایآ منک . راذـگاو  يرگید  هب  ار  نآ  هدیـشک ، تسد  تموکح  زا  ات  دزاس  راداو  ارم  دـشاب و  هتـشاد  نم  هب  دـناوتیم  یتراسج  نینچ  یـسک 

دنگوس ادخ  هب  تفگ : نومأم  درادن . ار  یتراسج  نینچ  تأرج  سک  چیه  هک  يادخ  هب  دنگوس  زگره ، متفگ : دنکیم ؟ رواب  درخ  لقع و 
دشرا ناهدنامرف  ای  لهس  نب  لضف  داهنشیپ  ار  يدهعتیالو  حرط  هک  یناسک  رگید ، يوس  زا  [. 268 .« ] دناهدرب نامگ  مدرم  هک  تسین  نانچ 

و دناهدوب ، نایسابع  تموکح  هب  نداد  نایاپ  راتـساوخ  هتـشاد و  یعیـش  تالیامت  نطاب  رد  نانآ  هک  دنرواب  نیا  رب  رتشیب  دناهتـسناد ، یماظن 
نانآ هک  دـیآیم  تسد  هب  یخیراـت  دانـسا  رد  یقیقحت  یـشرگن  اـب  یلو  [ 269 . ] دـننک يزاس  هنیمز  ار  یمادـقا  نینچ  اـت  دـندید  نیا  رتهب 
هارمه هب  لضف  يزور  تسا . هتفریذپ  تروص  رگید  ییاه  هزیگنا  اب  دشاب  هدش  نانآ  يوس  زا  داهنشیپ  رگا  هکلب  دناهتشادن ، یعیـش  شیارگ 

ماما ندیسر  تفالخ  هب  وا و  لتق  یتح  نومأم و  علخ  ناهاوخ  هک  دندرک  دومناو  نینچ  دندمآ و  مالسلاهیلع  اضر  ماما  دزن  ورمع ، نب  ماشه 
ار مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  میتساوخ  ام  دنتـشاد : راهظا  هتفر ، نومأم  دزن  ود  نآ  دنار . دوخ  زا  ار  نانآ  مالـسلاهیلع  ماما  دنتـسه .

لوهجم دارفا  هلمج  زا  لضف ، هک  دنایامنیم  زین  یخیرات  دانـسا  نیا ، رب  نوزفا  [. 270 [ ؟ ریخ ای  دراد  عمط  وت  تموکح  هب  ایآ  هک  مییاـمزایب 
هحفص 110] [. ] 271 . ] تسا بهذملا 

ماگ نیمود  يدهعتیالو ، حرط 

، نآ شریذپ  زا  ماما  ینیب  شیپ  لباق  عانتما  تموکح و  يراذـگاو  داهنـشیپ  ینعی  دوخ ؛ همانرب  نیتسخن  رد  تیقفوم  ساسحا  زا  سپ  نومأم 
تشادن شوخ  ار  زیگنا  نارحب  ياهتکرح  زگره  نومأم ، نوچ  یسک  دنک . لابند  شقن  نیرخآ  ات  ار  دوخ  یسایس  يویرانس  ات  دش  ممـصم 

ار دوخ  ات  دادیم  تصرف  نومأم  هب  تموکح ، لصا  شریذپ  زا  ماما  عانتما  دادیم . حیجرت  روز  راکشآ  يریگراک  هب  رب  ار  ریوزت  هراومه  و 
هب نومأم  اج  نیمه  ات  دراد . هاگن  رود  مالـسلا  مهیلع  ناماما  يهرابرد  نیـشیپ  ياـفلخ  شور  يریگراـک  هب  تنوشخ و  لاـمعا  زا  ناـنچمه 

شیوخ یسابع  يوما و  ناینیشیپ  يهمه  زا  رتالاب  ار  دوخ  رس  هراومه  تسناوتیم  دوب و  هتفای  تسد  شیاهنامرآ  فادها و  زا  یمهم  شخب 
لماک ار  شقن  تسناوتیم  يدهعتیالو  حرط  دوبن و  زاسراک  دیدرت  نیا  زونه  اما  دراداو ، یلدود  دیدرت و  هب  ار  ماما  ناراداوه  دراد و  هاگن 

تعفنم تشاد ، راظتنا  تموکح  يراذـگاو  داهنـشیپ  زا  نومأم  هک  یجیاـتن  يهمه  رب  هوـالع  تفریذـپیم ، ار  يدـهعتیالو  ماـما  رگا  دـنک .
اب مه  دوب و  قلطم  مکاح  هتـشذگ  نوچ  مه  ینعی  دوب ؛ ییاورناـمرف  تردـق و  ریرـس  رب  نومأـم  ياـقبا  نآ  دروآیم و  تسد  هب  ار  يرتنوزف 

نشور زین  يدهعتیالو  داهنشیپ  هب  ماما  خساپ  دوب . هدز  رانک  یمرن  هب  دوخ  هار  رس  زا  ار  یملع  ینید -  یـسایس -  عنام  نیرتگرزب  ياهدعو ،
رب ار  وا  يدهعتیالو  شیالآ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دریذـپب ، نومأم  تسد  زا  ار  تموکح  لصا  تسا  هدـشن  رـضاح  هک  یـسک  اریز  دوب ،

ار يو  تموکح  وا ، يدهعتیالو  شریذپ  اب  دـناوتیم  هنوگچ  دـنادیم ، هناملاظ  اوران و  ار  نومأم  تیمکاح  لصا  ماما  دـنک ! راومه  شناج 
هفیلخ تسین . هفیلخ  دنیاشوخ  نادنچ  راکنا  نیا  یلو  دیامنیم ، یلاخ  ماندب  راب  نیا  ریز  زا  هناش  دنکیم و  راکنا  مهزاب  ماما  دـیامن ! دـییأت 
دیون اب  یتح  دشاب و  تموکح  تردق و  هب  هتسبلد  دناوتیم  يرگید  ناسنا  ره  لثم  مالسلاهیلع  یسوم  نب  یلع  هک  دنک  تابثا  مدرم  هب  دیاب 

! دـیامن راومه  شحور  رب  ار  نایـسابع  تموکح  نیگنـس  يهیاس  تردـق ، هب  ندیـسر  دـیما  هب  و  هحفـص 111 ]  ] دنک شوخلد  يدـهعتیالو 

تماما دیحوت و  يدانم  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 100زکرم  هحفص 48 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


، ناشیا رادنپ  فالخ  رب  هک  دنک  تابثا  نایعیـش  نایمطاف و  نایولع و  يهمه  هب  دیاب  هک  دوب  داقتعا  نیا  رب  دوخ  یـسایس  گنهرف  رد  نومأم 
ات تسا  رـضاح  هکلب  دزیخیمن ، رب  وا  اب  زیتس  هب  اهنت  هن  یلمع ، یملع و  يولع و  يهرهچ  نیرتزاتمم  ناونع  هب  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع 

یبوخب ار  نیا  ماما  تسا و  يرگید  يهنوگ  هب  راب  نیا  وا  راتفگ  گنهآ  نومأم و  يادص  نحل  دهد ! يرای  ار  وا  يدهعتیالو ، شریذـپ  زرم 
رترب و یعامتجا  هاگیاج  نآ  اب  ماـما  نوچ  یـسک  هک  تسا  یعیبط  یلو  دریذـپب ، ار  يدـهعتیالو  ماـما  اـت  تسا  ممـصم  نومأـم  دسانـشیم .

لیمحت اـب  نومأـم  اـما  دـشاب ، هتـشادن  نادـب  یلیم  دـنادن و  هتـسیاش  دوخ  يارب  ار  يدـهعتیالو  شریذـپ  یملع ، ماـقم  هعیـش و  رب  ییاوـشیپ 
. تشذگ دهاوخن  اهنآ  زا  زگره  هک  دراد  يرایسب  ياهوزرآ  فادها و  يدهعتیالو 

يدهعتیالو لیمحت  زا  نومأم  فادها 

هراشا

زا هک  ار  هچنآ  تسا . هدرکیم  لابند  راک  نیا  زا  ار  یمهم  فادها  وا  هک  دهدیم  ناشن  دوخ  ماما ، رب  يدهعتیالو  لیمحت  هب  نومأم  رارـصا 
 - ب نایسابع ؛ اب  نایولع  داضت  زا  نتساک  فلا -  دوشیم : هصالخ  لیذ  دراوم  رد  درک ، ییاسانـش  ناوتیم  یخیرات  عبانم  یهاوگ  نیارق و 

عورـشم ه -  مالـسلاهیلع ؛ ماما  تسادق  نتخاس  شودخم  د -  ترـضح ؛ نآ  نتخاس  دودـحم  ماما و  رب  تراظن  ج -  اهتـضهن ؛ ندـناشن  ورف 
هحفص 112] . ] یمدرم هاگیاپ  نتفای  و -  تفالخ ؛ نداد  هولج 

نایسابع اب  نایولع  داضت  زا  نتساک 

ار نآ  یخرب  تسا و  هدـش  حرطم  مالـسلاهیلع ، اـضر  ترـضح  هب  يدـهعتیالو  ضیوـفت  رد  نومأـم  هزیگنا  ناوـنع  هب  هک  يدراوـم  زا  یکی 
هک يرطخ  اهنت  نایسابع ، هب  تموکح  لاقتنا  نایوما و  طوقـس  اب  اریز  تسا ، نایـسابع  نایولع و  نایم  یگتـسبمه  داجیا  هلأسم  دناهتفریذپ ،

نوراه روصنم و  هژیو  هب  نومأم  زا  لبق  یسابع  نارادمامز  دوب . نانآ  ياهتـضهن  نایولع و  درکیم  دیدهت  يدج  روط  هب  ار  نایـسابع  نایک 
هک یـسابع  يولع و  هریت  ود  نایم  ار  هنیک  شتآ  هک  دوب  اهتنوشخ  نیا  دنتـشاد و  زیمآ  تنوشخ  راتفر  نایولع  اب  رت  ماـمت  هچ  ره  تردـق  اـب 

تسایس ات  درک  شالت  تشاد  هک  یصاخ  ریبدت  اب  نومأم  تخاسیم . رتروهلعـش  زور  هب  زور  دندمآیم  رامـش  هب  رگیدکی  يومع  نادنزرف 
ار یتلود  دض  ياهشروش  يربهر  هک  یناسک  اب  یتح  تشاد و  يراتفر  شمرن  نایولع  هب  تبسن  يدودح  ات  يو  دنکن . لابند  ار  ناگتشذگ 

رارق وفع  دروم  ار  نانآ  ناشیا ، رب  نتفای  تسد  زا  سپ  هکلب  تفرگن ، تخـس  یـسوم ) نب  دیز  رفعج و  نب  دمحم  دـننام   ) دنتـشاد هدـهع  رب 
، تنوشخ زا  نتـسج  يرود  اب  دیامن و  دامتعا  بسک  مدرم  زا  ات  دـنکیم  شالت  زاغآرد  يدـیدج  تلود  ره  یعافر ، رتکد  يهتفگ  هب  داد .

نومأم : » دـیازفایم يو  [ 272 . ] دزاس مکحتـسم  ار  دوخ  تموکح  تردـق و  ياههیاپ  هلیـسو  نیدـب  درادرب و  ماـگ  اـهلد  فیلأـت  تهج  رد 
هب هنیدم  زا  مالسلاهیلع  ماما  لاقتنا  رد  شفادها  زا  یکی  هک  دیامنیمن  دیعب  چیه  تخاس و  دوخ  تموکح  لمعلاروتـسد  ار  تسایـس  نیمه 

تیصخش ود  جاودزا  هب  ار  دوخ  رتخد  ود  ات  دش  رضاح  نایولع  دامتعا  بلج  يارب  هک  نانچمه  دشاب ، قوف  تسایس  نامه  يارجا  ناسارخ 
دراد و زاربا  ار  دوخ  يهقالع  تیاهن  مالـسلاهیلع  همئالا  داوج  زین  مالـسلاهیلع و  اـضر  ماـما  تلـصو  اـب  دروآ و  رد  نادـناخ  نیا  زا  گرزب 

دناوتب رگا  هک  دوب  رکف  نیا  رد  نومأم  : » دسیونیم زین  يرصم  نیما  دمحا  [. 273 .« ] دزاس رارق  رب  نایولع  دوخ و  نایم  ینتسسگان  ياهتشر 
نیا شریذپ  لاح ، ره  هب  [. 274 .« ] تسا هدش  لیان  یگرزب  يزوریپ  هب  هحفص 113 ] ، ] دروآ دوجو  هب  یتشآ  حلـص و  نادناخ  ود  نیا  نایم 

تسا نیا  تفریذپ  یناسآب  ناوتیمن  ار  هچنآ  یلو  تسین ، راوشد  نادنچ  تسا  هدوب  نایسابع  نایولع و  فالتئا  هشیدنا  رد  نومأم  هک  هتکن 
، دنکیم یهاوگ  ار  نآ  يرایسب  نئارق  تسا و  هدنام  ياج  رب  خیرات  رد  نومأم  زا  هک  یتیـصخش  اب  دشاب . هدوب  هناهاوخریخ  وا  يهزیگنا  هک 

سپ تسا . هدوب  تموکح  ظفح  هار  رد  یشیدنا  تحلـصم  یعون  زین  هریت  ود  نایم  حلـص  داجیا  هشیدنا  دیـشیدنایمن و  تموکح  هب  زج  وا 
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حرط کی  فالتئا ، داجیا  يهشقن  نخـس ، رگید  هب  ار . یمالـسا  يهعماـج  مالـسا و  تحلـصم  هن  دوب ؛ هدـید  هار  نیا  رد  ار  شیوخ  حـالص 
نایولع و يهشیدنا  هب  ینامیا  نومأم  هنرگو  تفریم  رامش  هب  یتموکح  فادها  تهج  رد  یسایس  یحرط  هکلب  دوبن ، یقالخا  ای  یفطاع و 

ناکین زا  نت  هد  یناهفـصا  جرفلاوبا  هک  نانچ  دربیم ، نایم  زا  تشادنپیم ، رطخ  ار  نانآ  رگا  تشادن و  ناشیا  اب  يدنواشیوخ  هب  يداقتعا 
دادـغب هب  نایـسابع  يارب  هک  ياهلاـسر  رد  نومأـم  [ 275 . ] دناهدیـسر لـتق  هب  يو  روتـسد  هب  نومأـم و  رـصع  رد  هـک  دربیم  ماـن  ار  يوـلع 

نب یلع  اب  تعیب   ) راک نیا  نم  : » دسیونیم تسین و  نایولع  هب  تموکح  يراذگاو  فده ، هک  دـهدیم  رطاخ  نانیمطا  نانآ  هب  دتـسرفیم ،
امـش رگا  منادیمن . شیب  ياهلیـسو  ار  مالـسلاهیلع  یلع  لآ  هب  مارکا  ماهداد و  ماجنا  امـش  زا  عافد  امـش و  نوخ  ظفح  رطاخ  هب  ار  یـسوم )

[. 276 .« ] متسه امش  نادنزرف  باقعا و  امش و  راک  هشیدنا  رد  نم  تسین . نینچ  دیسر  دهاوخ  نانآ  هب  تفالخ  دینکیم  نامگ 

اهتضهن ندناشنورف 

اب هراوـمه  ساـبع ، ینب  نارود  اـت  هـتفرگ  يوـما  ياـفلخ  رـصع  زا  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  مالـسلاهیلع و  یلع  هاوـخ  نـید  روـیغ و  نادـنزرف 
يارب اهمایق  نیا  رطخ  دیـسر ؛ دوخ  جوا  هب  اهمایق  نیا  سابع  ینب  رـصع  رد  دـنچ  ره  دـنا ؛ هدوب  زیتس  گنج و  رد  دوخ  رـصاعم  ياهتموکح 
يرید دش و  وربور  نیما  يوس  زا  هلاس  دنچ  یگنج  اب  لماک ، رارقتسا  زا  لبق  هک  اپون  یتموکح  دوب ؛ يدج  نومأم  تموکح  هحفص 114 ] ]
هفیلخ دـنچ  ره  گنج  نآ  رد  دـش . مکاح  هعماج  رب  بارطـضا  ینماان و  تفرگ و  ارف  ار  یمالـسا  ياهرهـش  رتشیب  جرم ، جره و  هک  دـییاپن 

یناـماسبان نیا  داد و  تسد  زا  دـندوب ، نایـسابع  زا  رتـشیب  هک  ار  شناراداوـه  زا  يرایـسب  یلو  دروآ ، رد  ياـپ  زا  ار  دوـخ  بیقر  نیرتـمهم 
زا نخـس  یمالـسا  تموـکح  ورملق  فـلتخم  طاـقن  رد  هک  يروـط  هب  دوـب ، هتخاـس  مهارف  ناـفلاخم  رگید  كرحت  يارب  ار  هنیمز  عاـضوا ،
رب انب  دروآ و  دراو  نومأم  نایرکـشل  رب  یتخـس  ياههبرـض  دوخ  مایق  اب  ایارـسلاوبا »  » هفوک رد  دوب . ناـیم  رد  ینومأـم  ماـظن  ندـش  هدـیچرب 
رد نایولع  مایق  رگید ، يوس  زا  [. 277 . ] دندیسر لتق  هب  هفیلخ  ناراداوه  زا  رفن  رازه  تسیود  هام ، هد  زا  رتمک  لوط  رد  یخیرات ، یشرازگ 

میمـصت عون  ره  هزاجا  هک  ییاج  ات  تشاد ، هارمه  هب  نومأم  يارب  ار  ياهدـننک  نارگن  رابخا  هزور  همه  هک  دوب  يرگید  لکـشم  زین  هرـصب 
لآ زا  يرایـسب  تیامح  هک  جابید »  » هب فورعم  رفعج » نب  دمحم   » مایق زاجح  هکم و  یحاون  رد  [. 278 . ] دوب هدرک  بلس  يو  زا  ار  يریگ 

تـسد هب  نمی  هیحان  [. 279 . ] دـمآ رد  وا  راـیتخا  هب  زاـجح  یحاون  هجیتن  رد  دـیماجنا و  يو  اـب  مدرم  تعیب  هب  تشاد  هارمه  ار  بلاـط  یبا 
زا يدودح  ات  عیسو  هقطنم  نیا  ینومأم ، تموکح  نارازگراک  نالماع و  رارف  اب  درک و  طوقـس  مالـسلاهیلع » رفعج  نب  یـسوم  نب  میهاربا  »

یبا نب  یلع  نب  نیـسح  نب  نسح  نب  دوواد  نب  نامیلـس  نب  دمحم  میهاربا ، مایق  اب  نامزمه  زین  هنیدم  رد  [. 280 . ] دش جراخ  هفیلخ  رایتخا 
. دش وا  بیـصن  يریگمـشچ  يزوریپ  تفرگ و  هحفـص 115 ]  ] رارق نایبرثی  زاجح و  لها  تیاـمح  دروم  درک و  جورخ  مالـسلاهیلع  بلاـط 
، میهاربا نب  نیسح  دمحم و  نب  رفعج  ياهمان  هب  نایولع  زا  نت  ود  دنتـشاد ، ینامثع  شیارگ  مدرم  زا  يرایـسب  هک  نآ  اب  طساو  رد  [. 281]
اب دندوب و  نایناورم  نایوما و  زا  مدرم  رتشیب  دنچ  ره  ماش ، نوچ  ییاهرهـش  رد  [. 282 . ] دندروآ رد  دوخ  فرصت  هب  ار  رهـش  دندرک و  مایق 
رد دنیآ و  رانک  نایولع  اب  دندش  رضاح  نایـسابع  تموکح  يزادنارب  يارب  لاح  نیع  رد  دنتـشادن ، ینادنچ  شزاس  مالـسلاهیلع  یلع  دالوا 

يدهعتیالو حرط  اب  هک  دیـشیدنا  نینچ  نومأم  دوبن و  ناسآ  يرادـمامز  همادا  یطیارـش  نانچ  رد  [. 283 . ] دـنگنجب نومأم  هیلع  ههبج  کی 
قیرط زا  اـهمایق  نتخاـس  مارآ  اهتـضهن و  یبوکرـس  اریز  دزاـس ، لوحتم  شیوخ  عفن  هب  ار  طیارـش  دـهاکب و  اـهمایق  نیا  زا  دـناوتیم  ماـما 

. دادیم سکع  يهجیتن  تدم  زارد  رد  هک  نیا  هچ  دوبن ؛ بولطم  مک  تسد  ای  دوبن و  رسیم  نادنچ  گنج  ییورایور و 

ترضح نآ  نتخاس  دودحم  ماما و  رب  تراظن 

، هعماج نایم  رد  هراومه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  باستنا  الاو و  یقالخا  لئاضف  ملع و  زا  يرادروخرب  لـیلد  هب  هعیـش  ناـماما 
ار رـصع  ره  يافلخ  هک  تسا  يزیچ  نامه  یعاـمتجا  ذوفن  نیا  دـناهدمآیم و  رامـش  هب  ذوفن  ياراد  مارتحا و  دروم  زاـتمم و  ییاـه  هرهچ 
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هب سنویوبا »  » هک اج  نآ  ات  دوب ، دوهـشم  ـالماک  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  یعاـمتجا  ذوفن  زین  نومأـم  تموکح  رد  تسا . هتخاـسیم  نارگن 
کبنجب و يذلا  اذه  : » تفگ دید و  نومأم  سلجم  رد  ار  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  يزور  ترتع ، نادناخ  هب  تبسن  زوت  هنیک  يدرف  ناونع 

یتب نوچ  دنگوس  يادخ  هب  تسا ، هتسشن  وت  رانکرد  هک  مالسلاهیلع -  یسوم  نب  یلع  صخـش -  نیا  [. 284 .« ] هللا نود  نم  دبعی  منص  هللا 
هنیدم دجسم  رد  دوب و  هجوت  دروم  شراوگرزب  ردپ  تایح  نامز  رد  یتح  مالـسلاهیلع  ماما  هحفص 116 ] . ] دراد رارق  مدرم  شتسرپ  دروم 
نارگن مکاح  هاگتـسد  يارب  تفریم و  رامـش  هب  ینومأـم  ماـظن  هار  ارف  يرطخ  هاـگیاج  نیا  [ 285 . ] دادیم اوتف  تسـشنیم و  مدرم  ناـیم 

لثم ییاهرهـش  زا  دنراد و  هاگن  رود  ماما  زا  ار  مدرم  هک  دش  ثعاب  ینارگن  نیمه  ورم  هب  هنیدم  زا  ماما  ریـسم  رد  هک  ییاج  ات  دوب ، هدـننک 
، تکرح ریـسم  هار و  لوط  رد  اهرادید  اهددرت و  دـیدش  لرتنک  رب  هوالع  ورم  رد  ترـضح  نآ  تماقا  تدـم  رد  دـنهدن ! روبع  مق  هفوک و 

نب ماـشه   » نوچ يدارفا  يهلیـسو  هب  داـتفایم  قاـفتا  یمارگ  نآ  هاـگتماقا  رد  هچنآ  ره  دـش و  بلـس  ترـضح  زا  تیلاـعف  هنوـگره  ـالمع 
نازینک نداتـسرف  رب  شرارـصا  ای  ماما  هب  شرتخد  جـیوزت  زا  نومأـم  فدـه  دـشیم . لرتنک  تیادـه و  هدوب و  رظن  ریز  نارگید  و  میهاربا »
تقیقح نیا  هب  ینایب  رد  نومأم  تسا . هدوب  يو  ندادرارق  رظن  تحت  دـشیم ، وربور  ماما  تفلاخم  اب  هتبلا  هک  ترـضح  نآ  يارب  ياهیدـه 

هدـننک نارگن  يروما  هک  دوریم  نآ  فوخ  مزاـس ، اـهر  دوخ  لاـح  هب  ار  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  رگا  : » تسا هتفگ  هدرک و  فارتـعا 
[. 286 .« ] دشابن ریذپ  ناربج  رگید  دیآ و  دیدپ 

ماما تسادق  نتخاس  شودخم 

هتسناد اهشزرا  مسجت  ار  نانآ  مدرم  دناهدرک . تموکح  اهلد  رب  هدوب و  رادروخرب  يونعم  ياهرهچ  زا  هراومه  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 
، نید ناربهر  هب  مارتحا  یلو  تسا ، يرهاظ  يروص و  یتافیرـشت ، الومعم  نارادمامز  ربارب  رد  مدرم  میظعت  دناهتـشادیم . یمارگ  ار  اهنآ  و 

یـسوم نـب  یلع  ماـما  يوـنعم  هوکــش  تسادـق و  هـمه  نآزا  نتــساک  يارب  نومأـم  تـسا . هدوـب  قـشع  يور  زا  یبـلق و  قـیمع و  یلیلجت 
دزاس دومناو  نینچ  و  دیالایب ! يدهعتیالو  رابغ  اب  شیوخ -  لایخ  هب  ار -  یمارگ  نآ  تیونعم  دهز و  ناماد  ات  درکیم  شالت  مالسلاهیلع ،
نآزا ماـما  هدـش  مهارف  هک  نونکا  هدوـبن و  مهارف  تموـکح  هنیمز  زور  نآ  اـت  نکل  تسا ، هدوـبن  رازیب  تموـکح  اـیند و  زا  شترـضح  هک 

نتفریذـپ زا  ماـما  یتـقو  هک  نیا  هچ  تفاـیرد ، ناوـتیم  نومأـم  نانخـس  نتم  زا  ار  هتکن  نـیا  هحفـص 117 ] [. ] 287 . ] تسا هدرک  لابقتـسا 
دوخ هب  ار  مدرم  هک  تسا  تهج  نادب  يدهعتیالو  نتفریذـپن  رب  امـش  يراشفاپ  تفگ : ترـضح  نآ  هب  نومأم  درکیم ، عانتما  يدـهعتیالو 

رد مالـسلاهیلع  ماما  يرادن . ایند  هب  یتبغر  یتسه و  دهاز  وت  ینعی  ایندلا ؛» یف  دهاز  کنا  : » دنیوگب … امـش  يهرابرد  نانآ  دـینک و  بلج 
، ماهدرکن باختنا  ایند  عفانم  هب  ندیـسر  تیبوبحم و  بسک  يارب  ار  ایند  رد  دهز  نم  یـشیدنایم . وت  هک  تسین  نینچ  زگره  دومرف : خساپ 

لوقی نا  کلذب  دـیرت  : » دومرف ترـضح  مشاب ؟ هتـشاد  مناوتیم  یفدـه  هچ  تفگ : نومأم  تسیچ ؟ هلأسم  حرط  زا  وت  روظنم  منادیم  یلو 
وت هفـالخلا ». یف  اـعمط  دـهعلا  هیـالو  لـبق  فیک  نورت  ـالا  هیف ، ایندـلا  تدـهز  لـب  ایندـلا  یف  دـهزی  مل  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  نا  ساـنلا 

. دوب نادرگور  وا  زا  ایند  هکلب  دوب ، هدرواین  ور  ایند  هب  هک  دوبن  یسوم  نب  یلع  نیا  دنیوگ : مدرم  هک  ییامن  نانچ  مادقا ، نیا  اب  یهاوخیم 
ماما تمظع  هوکش و  نتسکش  يارب  نومأم  شالت  [. 288 . ] تسا هتفریذپ  ار  يدهعتیالو  تفالخ ، عمط  هب  هنوگچ  نونکا  هک  دـینیبیمن  ایآ 
یملع يراک  رهاظ  هب  دنچ  ره  زین  تارظانم  عوضوم  دومیپیم . روظنم  نیدب  ار  یهار  ره  هکلب  دشیمن ، دودحم  اههار  نیدـب  مالـسلاهیلع ،

نم : » دیوگیم يزورم  نامیلـس  هب  نومأم  دنام . ورف  تاثحابم  زا  یکی  رد  ماما  دیاش  هک  تفرگیم  تروص  دیما  نادب  تیاهن  رد  یلو  دوب ،
ناهرب هدش ، هک  مه  راب  کی  يارب  ات  مدومن  توعد  ار  وت  ور  نیا  زا  منادیم . هرظانم  لدج و  رما  رد  ار  وت  طلست  مسانـشیم و  بوخ  ار  وت 
هحفـص : ] دسیونیم هللا  همحر  قودص  خیـش  هک  تسا  نیا  [. 289 .« ] ییامن باجم  ار  وا  هتـسکش و  مه  رد  ار  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع 

[. 290 .« ] هماعلا دـنع  هصقن  رهتـشی  ءاملعلا و  دـنع  هلحم  طقـسیف  مهنم  دـحاو  هعطقی  نا  یف  اعمط  نادـلبلا  نم  نیملکتملا  هیلع  بلج  [ » 118
ماما یملع  هاگیاج  هجیتن  رد  دـیآ و  بلاغ  ترـضح  ربارب  رد  نانآ  زا  یکی  دـیاش  ات  دـناوخارف ، فلتخم  ياهرهـش  زا  ار  ناـملکتم  نومأـم 
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. دوش الم  رب  مدرم  رظن  رد  وا  یتساک  دبای و  شهاک  نادنمشناد  دزن  مالسلاهیلع 

تفالخ نداد  هولج  عورشم 

اهنادب قفاوم  تبثم و  دید  اب  هدادن و  ناشن  شوخ  يور  یسابع  يوما و  يافلخ  يرادمامز  هب  تبسن  هاگ  چیه  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 
. دنزاس هارمه  دوخ  اب  ار  تلاسر  نادناخ  دناهتـسناوتن  هاگ  چـیه  هک  تسا  هتفریم  رامـش  هب  افلخ  یـساسا  تالکـشم  زا  نیا  دناهتـسیرگنن .

عورـشم يانعم  هب  يدهعتیالو  شریذپ  تقیقح  رد  دریذپب ، ار  نآ  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دـهدیم و  يدـهعتیالو  داهنـشیپ  نومأم  رگا  لاح 
نیرتگرزب هب  نومأم  تروص  نیا  رد  دـش و  دـهاوخ  زین  نارگید  تفالخ  دـیؤم  هکلب  وا  تفـالخ  اـهنت  هن  تسا و  نومأـم  تفـالخ  نتـسناد 

ماـما تراـظن  اـب  تفرگیم ، ماـجنا  هچنآ  ره  اریز  دوـمنیم ، عورـشم  زین  وا  ياـهدرکلمع  هک  نـیا  رب  هوـالع  تـسا . هتفاـی  تـسد  يزوریپ 
اذـه ناک  دـق  : » تفگ نینچ  یـصوصخ  یتسـشن  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  زا  نتفرگ  تعیب  زا  دـعب  نومأم  دـشیم . یقلت  مالـسلاهیلع 

هب نونوتفملا  هیف  دقتعیلو  انل  هفالخلا  کلماب و  فرتعیل  انل و  هئاعد  نوکیل  اندـهع  یلو  هلعجن  نا  اندراف  هسفن  یلا  وعدـی  انع  ارتتـسم  لجرلا 
هب ار  مدرم  ام ، مشچ  زا  رود  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  [. 291 .« ] هنود نم  انل  رمالا  اذه  نا  ریثک و  لیلق و ال  یف  یعدا  امم  سیل  هنا 

ار ام  تموکح  دـنک و  توعد  ام  يوس  هب  ار  مدرم  ات  میهد  رارق  دوخ  دـهعیلو  ار  وا  ات  میدـش  نآ  رب  ور  نیا  زا  دـناوخیم ! ارف  دوخ  تماما 
نآ زا  يرادـمامز  تموکح و  هک  درک  دـنهاوخ  فارتـعا  دناهتـسب  لد  وا  هب  هک  ناـنآ  يهمه  هنوـگ  نیدـب  دـیامن و  رارقا  نآ  هب  دریذـپب و 

هحفص 119] . ] تسام

یمدرم هاگیاپ  نتفای 

. دـننادیم یمدرم  ياهتیامح  دـنمزاین  ار  دوخ  هک  دنتـسه  نارادـمامز  نیا  تشاد و  دـهاوخن  تابث  یمدرم  هاگیاپ  نتـشاد  نودـب  تموکح 
مدرم هژیو  هب  نایعیش و  تسناوتیمن  وا  دنک . ادیپ  هناوتشپ  تابث و  شتموکح  دبای و  شزرا  مدرم  نایم  ياهنوگ  هب  دیاب  هک  دنادیم  نومأم 
نایم رد  ار  دوخ  هاگیاج  وا  دـندوبن . شرادـفرط  یماـح و  هچراـپکی  نایـسابع  یتح  هک  دوب  یطیارـش  رد  يو  دراـگنا . هدـیدان  ار  ناـسارخ 

دناریم و مکح  ینارحب  یطیارـش  رد  وا  هک  میباییم  نینچ  خیرات  رد  كدنا  دـنچ  ره  یگنرد  اب  ماجنارـس  دوب و  هداد  تسد  زا  زین  بارعا 
تموکح ندز  دـنویپ  مالـسلاهیلع و  ماما  رظن  بلج  ندرک  دومناو  زا  رتهب  یهار  یمدرم ، هاـگیاپ  هناوتـشپ و  نتفاـی  يارب  یتیعقوم  نینچ  رد 

. تشادن مالسلاهیلع  یلع  لآ  تموکح  هب  دوخ 

باختنا زا  ریزگان  ماما ،

تفلاخم هب  امسر  نومأم  داهنشیپ  ندرک  در  اب  ای  دریذپب و  ار  نومأم  حرط  دیاب  ای  تسا : هتفرگرارق  باختنا  ود  نایم  مالسلاهیلع  ماما  نونکا 
دیاب ار  هار  مادک  دیزگیم و  رب  دیاب  ار  فرط  مادک  مالـسلاهیلع  ماما  هک  نیا  دنک . گنج  مالعا  وا  اب  میقتـسمریغ  روط  هب  دزادرپب و  يو  اب 

یسایس یعامتجا و  طیارش  قیقد  تخانش   - 1 دراد : یگتـسب  هتکن  دنچ  تیاعر  هب  نآ  يهراب  رد  يرواد  هک  تسا  يزیچ  درکیم ، باختنا 
دنتسم ای  ماما و  يریگ  میمصت  نتسناد  يرشب   - 3 نآ . در  ای  يدهعتیالو و  شریذپ  جیاتن  باتزاب و   - 2 نایولع . نایعیش و  تیعقوم  ماما و 

ام يرواد  هنوگره  رد  يریذپان  بانتجا  ریثأت  عوضوم ، هس  نیا  هب  هجوت  يرـشب . قوف  عبانم  رترب و  لماوع  هب  ترـضح  نآ  میمـصت  ندرمش 
ماما ایآ  مینکیم . زاغآ  عوضوم  نیموس  یـسررب  زا  اههاگدید  نیا  ریثأت  نایب  رد  دراد . مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  باختنا  عون  هب  تبـسن 

میمصت ساسا  هچ  رب  دشیم ، طوبرم  تیالو  هحفص 120 ]  ] تماما و عوضوم  ناناملسم و  ماع  لئاسم  هب  هک  اهیریگ  میمـصت  هنوگ  نیا  رد 
: دراد دوجو  هنیمز  نیا  رد  هیرظن  ود  دریگب ؟ میمصت  دیابیم  ای  تفرگیم و 
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هماع هاگدید  زا  ماما ، باختنا 

لیاق ياهژیو  تازایتما  ماما  يارب  دنروآیم و  رامـش  هب  يرـشب  يرما  ار  تیالو  تماما و  يهلأسم  هک  یناسک  تنـس و  لها  هاگدید  زا  رگا 
تسا هدوب  یقتم  دهاز و  یفراع  و  ِعلَّضَتُم ، هتخیهرف و  یملاع  رگید ، ناماما  نوچ  مالسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  میرگنب ، عوضوم  هب  دنتـسین ،

دوخ یصخش  ياهیهاگآ  یبرجت و  یملع و  ياههتخودنا  هب  شیوخ ، یعامتجا  یسایس و  یشم  طخ  باختنا  نید و  لئاسم  تخانـش  رد  و 
هب رواب  نیا  اب  رگا  تسا . هتـشادن  تمـصع  هدوبن و  یتساک  زا  نوصم  اهترورـض ، طیارـش و  دروآرب  رد  ساـسا ، نیا  رب  تسا و  هدوب  یکتم 

نازیم هب  ریخ ، ای  دریذپب  ار  يدهعتیالو  دوب  هتسیاش  مالـسلاهیلع  ماما  هک  نیا  باختنا و  نیرتهب  نییعت  يهرابرد  ام  يرواد  میرگنب ، عوضوم 
نیا دیامنیم  خر  هار ، نیا  رد  هک  يراوشد  نیتسخن  دراد . یگتسب  هتسیاب ، تاعالطا  حیحص و  عبانم  هب  ام  یبایتسد  طیارش و  زا  ام  تخانش 

هن هک  ارچ  تفای ؛ تسد  یسانش  هعماج  ياهکالم  یخیرات و  ياهشرازگ  قیرط  زا  ینیع ، طیارـش  هب  ناوتیمن  نامگ  دح  زا  رتارف  هک  تسا 
نیا رد  تسا ! روآ  نانیمطا  نانآ  ياهشرازگ  يهمه  هن  دناهتشاد و  مامتها  اههنیمز  لماوع و  يهمه  تبث  طبـض و  هب  الومعم  ناسیون  خیرات 
شیپ زا  رود  هب  دـناوتیمن  الومعم  یعامتجا ، یخیرات و  لئاسم  يهرابرد  ناسنا  يرواد  اهنآ ، ندوبن  ینیقی  عبانم و  دوبمک  راـنک  رد  ناـیم ،

یلع دیوگب  دنک و  رظن  راهظا  دـهاوخیم  هک  یـسک  ینعی  دـشاب ؟ وا  ینید  یعامتجا و  یـسایس و  ياهرواب  اههزیگنا و  اه ، هقالع  اهیرواد ،
هتساوخان ای  هتساوخ  رظن -  راهظا  نیا  رد  دریذپن ، ای  دریذپب  ار  يدهعتیالو  ات  تشاد  هفیظو  یخیرات ، طیارش  نآرد  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب 

هاوخ بالقنا  يدرف  رواد ، رگا  لاثم ، ناونع  هب  تشاد . دهاوخ  رارق  دوخ  یعامتجا  یـسایس و  ياههقالع  یبهذـم و  ياهرواب  ریثأت  تحت  - 
هحفص 121]  ] رب مدقم  ار  تداهش  گرم و  دایرف و  طیارش ، ره  رد  درگنب و  يزیتس  رابکتسا  یسایس و  هاگدید  زا  ار  لئاسم  يهمه  دشاب و 
هب بجاو  ماـما  رب  ار  نآ  در  دـنادب و  تسرداـن  ار  يدـهعتیالو  شریذـپ  رواـب ، نیا  يهیاـپ  رب  هک  تسا  یعیبط  دـنادب ، تاـشامم  توکس و 

و درادن ! انعم  تاشامم  هیقت و  تحلـصم ، يهژاو  الوصا  يدرف  نینچ  قطنم  رد  اریز  ددرگ ! بترتم  نآ  رب  يراوگان  جیاتن  دـنچ  ره  درامش ؛
، تلادع نامیا و  هار  رد  نادنز  هجنکـش و  لمحت  تمواقم و  تداهـش و  راثیا و  هب  داقتعا  لامک  رد  هک  دشاب  ارگعقاو  یحلـصم  رواد ، رگا 

اقلطم هن  تسا و  هدـیهوکن  اقلطم  هن  مایق  توکـس و  و  تداهـش ، حلـص و  يو  هاـگن  رد  دـهن ، جرا  زین  ار  يرگن  عقاو  یـسانش و  تحلـصم 
رد درک . يراذگشزرا  دیآیم ، لصاح  نآ  زا  هک  یجیاتن  نامز و  طیارـش  اهترورـض و  كالم  رب  ار  کی  ره  دیاب  هکلب  دنمجرا ، هتـسیاب و 

. تس اهتیولوا  حلاصم و  تخانش  هب  طونم  نآ ، در  ای  يدهعتیالو و  شریذپ  یتسرد  رواب ، نیا  رظن 

هیماما رظنم  زا  ماما  باختنا 

اریز دوب ، دهاوخ  توافتم  يرواد  كالم  دریگ ، رارق  يرواد  دروم  هعیش  دیاقع  رظن  زا  مالسلاهیلع  ماما  باختنا  میمـصت و  عوضوم  هچنانچ 
یمیمـصت ددرگیم ، زاب  ینید  يهشیدـنا  یمالـسا و  تما  هب  هک  یمهم  ماع و  لئاسم  رد  ناـماما  يریگ  میمـصت  هیماـما ، يهعیـش  هاـگن  رد 

؛ دنـشابیم هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياـهدومنهر  عباـت  روـما  هنوـگ  نیا  رد  ناـماما  هکلب  تسین ، يرـشب  ياهتخانـش  هب  یکتم  يدرف و 
یشم طخ  باختنا  رد  ناماما  رگید ، ریبعت  هب  تسا و  هدرک  تفایرد  یحو  قیرط  زا  ار  اهنآ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ییاهدومنهر 
مهیلع ناماما  تخانـش  عباـنم  ندوب  يرـشب  قوف  هتبلا  تسا . يرـشب  قوف  عباـنم  هب  یکتم  هک  دنتـسه  یفیلکت  عباـت  دوخ ، یـسایس  یگدـنز 

هک تسا  نیا  يانعم  هب  هکلب  تسین ! هدوبن و  تخانـش  لباق  ملع  لـقع و  قطنم  اـب  ناـنآ  یـشم  طـخ  شور و  هک  تسین  اـنعم  نادـب  مالـسلا 
يهمه هچنانچ  دوریمن و  نآرد  یتساک  اطخ و  لامتحا  تسا و  هدوب  راوتـسا  یملع  حیحـص و  یقطنم  ساسارب  نانآ  یـشم  طخ  ًاـترورض 

ییاه هنیمز  نینچ  رد  لقع  رگا  دـنکیم و  كرد  ار  شور  نآ  یتسرد  یناسآب  لقع  دوش ، هداد  حیـضوت  ناسنا  يارب  نآ  لماوع  اههنیمز و 
هاگن رد  هحفـص 122 ] . ] تسا رثؤم  لماوع  اههنیمز و  يهمه  هب  يو  یهاگآ  اـن  زا  یـشان  دـنک ، دـیدرت  يرواد  رد  اـی  دنیـشنب  توکـس  هب 

اب هچ  دهد و  نت  يدهعتیالو  هب  هچ  دریذپب ، ار  هجنکـش  سبح و  هچ  دنک و  هیقت  هچ  دنک ، مایق  هچ  دـیامن و  حلـص  هچ  ماما  هیماما ، يهعیش 
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يرـشب یلومعم  ياهکالم  ساسا  رب  وا  باختنا  اریز  تسا ، هدرک  لـمع  هفیظو  ساـسارب  لاـح  ره  رد  دوش ، دـیدهت  گرم  هب  نآ  نتفریذـپن 
. دوش لیلحت  دقن و  ای  ددرگ  لیدعت  حرج و  نآ  اب  ات  هتفرگن  تروص 

ماما یسایس  یشم  طخ  ینابم و 

، ماما میمصت  يهرابرد  لیلحت  هیزجت و  هنوگره  زا  لبق  يدهعتیالو و  داهنشیپ  اب  مالسلاهیلع  یسوم  نب  یلع  ییورایور  عون  یـسررب  زا  لبق 
اب ییانشآ  يارب  تساشگهار . تخس  نادیم ، نیا  رد  تخانش ، نیا  اریز  میـسانشب ؛ ار  ترـضح  نآ  یـسایس  رکفت  لوصا  هک  تسا  يرورض 

هدرتسگو هژیو  یلاجم  هب  زاین  دنچ  ره  راک  نیا  دنکفا و  رظن  یمارگ  نآ  میلاعت  تایاور و  هب  دیاب  مالسلاهیلع  ماما  یـسایس  يهشیدنا  ینابم 
لیلحت هیزجت و  رد  تماما ، تیالو و  بتکم  اب  نایانـشآ  اـن  اـسب  هچ  درک . دـیاب  هدنـسب  یلاـمجا  یهاـگن  هب  رذـگهر  نیا  رد  یلو  دراد ، رت 

هلأسم هب  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  مامتها  هورگ ، نیا  رظن  رد  اریز  دـنبایب ، نوگمهان  ياهیـشم  طخ  ینابم و  اب  هجاوم  ار  دوخ  ناماما ، یگدـنز 
اب یمارگ  نآ  نینوخ  مایق  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  مایق  اب  ترـضح  نآ  حلـص  مالـسلاهیلع و  یبتجم  ماما  حلـص  اب  تما  يربهر  تماما و 

یسوم ماما  ینالوط  ياهنادنز  اب  مالسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  یملع  یگدنز  مالسلاهیلع و  داجس  ماما  موادم  ياهـشیاین  توکس و 
هک یلاح  رد  دراد ! نوگمهان  یکالم  رگید و  یگنر  مادـک  ره  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  یـسایس  تاـیح  نآ  زا  سپ  مالـسلاهیلع و  رفعج  نب 
رد مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ینابم  لوصا و  هک  دـننادیم  ینـشور  هب  نانآ ، یـسایس  يهفـسلف  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  قطنم  اب  نایانـشآ 

ددرگیم زاب  اهیشم  طخ  هب  امامت  اهتوافت  تسا و  هتشادن  مه  اب  ینیابت  توافت و  نیرتمک  هدوب و  ناسمه  نوگمه و  نانآ ، یسایس  یگدنز 
. تسا هدوب  ناماما  یعامتجا  طیارش  نامز و  تایـضتقم  توافت  هکلب  ینابم ، لوصا و  توافت  هن  هدوب ، رثؤم  اهیـشم  طخ  نییعت  رد  هچنآ  و 
دشابیم و هحفـص 123 ]  ] مکاح اهنآ  يهمه  رب  ياهناگی  حور  هک  دزاسیم  راکـشآ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  میلاعت  تایاور و  هب  هعجارم 

. تسا ناسمه  نانآ  یقالخا  یسایس و  یملع ، يداقتعا ، لوصا 

یسایس يربهر  ینید و  ییاوشیپ  یگتسویپ 

تیب لها  تسا . یسایس  يربهر  ینید و  ییاوشیپ  یگتسویپ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد  یسایس  يداقتعا و  كرتشم  لوصا  زا  یکی 
شـسرپ هب  ار  مدرم  هراومه  تیعقاو ، نیا  تابثا  يارب  دناهتـسنادیم و  نید  فراعم  هب  مدرم  نیرت  هاگآ  ار  دوخ  وس  کی  زا  مالـسلا  مهیلع 

ارم هک  نیا  زا  لبق  دیسرپب  نم  زا  ( ؛» ینودقفت نا  لبق  ینولس  : » دومرفیم هک  مالـسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نخـس  نیا  دناهدناوخیم . ارف 
تبث خیرات  رد  دنتشاد و  ار  یشسرپ  ره  هب  ییوگخساپ  ناوت  ناماما  يهمه  لمع  رد  یلو  دش ، هدینـش  ترـضح  نآ  زا  اهنت  دنچره  دیباین ،)

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  رگید ، يوس  زا  دنـشاب . هدرک  زجع  راهظا  اـی  هدـنامرد  خـساپ  رد  ناـنآ  دوشب و  لاؤس  ناـماما ، زا  هک  تسا  هدـشن 
داقتعا شنیب و  نیا  دنناگمه . زا  رترب  نید  ملع و  رد  هک  تسا  نانآ  قح  یمالسا ، يهعماج  یعامتجا  یـسایس و  يربهر  هک  دناهدوب  دقتعم 
مهملعا لوسرلا ، هرتع  : » میباییم نینچ  تسا ، هتفاـی  ترهـش  هعیرـشلا » عماوج   » هب هک  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ماـما  زا  ياهتـشون  رد  ار 

ربمایپ ترتع  [. 292 … « ] يدهلا همئا  یقثولا و  هورعلا  مهنا  نامز و  رصع و  لک  یف  همامالاب  مهالوا  هیضقلاب و  مهلدعا  هنسلا و  باتکلاب و 
هتـسیاش تماما  يارب  رـصع ، نامز و  ره  رد  نیرت و  لداع  يرواد  تواـضق و  رد  تنـس و  نآرق و  هب  مدرم  نیرتهاـگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هدهع اهنت  دنمناوت ، هتسیاش و  ماما  مالسلاهیلع  اضر  ماما  شنیب  رد  دنتیاده . ياوشیپ  نئمطم و  مکحم و  نامـسیر  نانآ  دنتـسه . مدرم  نیرت 
یمالـسا هعماج  یعامتجا  یـسایس و  نایرج  رب  دـشاب ، قحب  هاگره  ینید ، تماما  هکلب  تسین ، مدرم  مارح  لالح و  نییبت  ماکحا و  نایب  راد 

هعرف یمانلا و  مالـسالا  سا  مامالا  نینمؤملازع ، ایندـلا و  حالـص  نیملـسملا و  ماظن  نیدـلا و  ماـمز  ماـمالا  نا  : » دراد يربهر  تراـظن و  زین 
ماکحالا و دودحلا و  ءاضما  تاقدـصلا و  ئفلا و  ریفوت  و  هحفص 124 ]  ] داهجلا جحلا و  مایصلا و  هاکزلا و  هالـصلا و  مامت  مامالاب  یماسلا .

مالسا يهدنلاب  يهشیر  ماما ، تسا . نانمؤم  تزع  ایند و  حالص  ناناملـسم ، ماظن  يهیام  نید و  مامز  ماما ، [. 293 .« ] فارطالا روغثلا و  عنم 
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تاقدص و تمینغ و  یناوارف  يهیام  نینچمه  تسا ؛ داهج  جح و  هزور ، تاکز ، زامن ، يهدـننک  لماک  ماما ، تسا . نآ  دنلبرـس  يهخاش  و 
هدومرف رتشیب  تحارـص  اب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تیاور ، نیمه  همادا  رد  تسا . تادحرـس  اـهزرم و  ماکحتـسا  ماـکحا و  دودـح و  يارجا 

ملاـع رمـالاب ، علطـضم  ملحلا ، لـماک  ملعلا ، یماـن  مهیلع …  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لآ  ریغ  یف  کـلذ  دـجوی  هنا  نونظیأ  : » تسا …
ریغ رد  اهیگژیو  نیا  هک  دـناهدرک  ناـمگ  مدرم  اـیآ  [. 294 .« ] هللادابعل حـصان  هللارم ، اب  مئاق  هعاطلا ، ضرتفم  هساـئرلل ، قحتـسم  هسایـسلاب ،

یملع يهطلس  هطاحا و  تسا و  لماک  ناشملح  هدنفوکش و  ناشملع  هک  ینادناخ  دوشیم ! تفای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادناخ 
دنرادیم و اپ  رب  ار  یهلا  رما  تسا ، بجاو  نانآ  تعاطا  دنتسه و  يربهر  تسایر و  يهتسیاش  تسایـس و  هب  هاگآ  دنراد ، روما  رب  یلمع  و 

. دنهاوخریخ ادخ  ناگدنب  هب  تبسن 

ینید يربهر  مزلتسم  نید ، لامک 

دشاب هدیشیدنا  يریبدت  تناید ، لها  یعامتجا  يربهر  يارب  هک  دیآیم  رامـش  هب  لماک  یتروص  رد  نید  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هاگن  رد 
یمالک و یثحب  افرـص  رظن ، کی  زا  داـقتعا  نیا  دـشاب . هتخاـسن  اـهر  نادرگرـس  دوخ و  رـس  یـسایس ، ینید و  يربهر  نییعت  رد  ار  مدرم  و 
نیدلا و لامک  نم  همامالا  رما  و  : » دیامرفیم هنیمز  نیا  رد  مالسلاهیلع  اضر  ماما  تسا . یسایس  یعضوم  رگید ، رظن  زا  یلو  تسا ، يداقتعا 
.« اماما املع و  ایلع  مهل  ماقا  قحلا و  دـصق  یلع  مهکرت  مهلبـس و  مهل  حـضوا  هنید و  ملاعم  هتمـال  نیب  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ضمی  مل 
هک نیا  زا  سپ  رگم  تفگن  تایح  دوردـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا و  نید  لاـمک  مزاول  زا  ماـما  نییعت  تماـما و  عوضوم  [. 295]

داهن و او  ناشیا  هب  ار  قح  باختنا  داد و  ناـشن  ناـنآ  هب  ار  هحفص 125 ]  ] اههار درک و  نایب  ناناملـسم  يارب  ار  نید  یلـصا  مهم و  لئاسم 
اـضر ماما  هک  نیا  رب  هوالع  تیاور ، نیا  ساـسارب  داـهن . اـج  رب  درک و  نییعت  ناـمدرم  يارب  ماـما  صخاـش و  ناونع  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع 

هب طونم  هن  دناسانـشیم و  یباصتنا  يرما  ار  ناماما  تماما  عوضوم  دـنادیم ، نید  لاـمک  طرـش  ار  يربهر  تماـما و  عوضوم  مالـسلاهیلع 
، دندرکن باختنا  ار  قح  رگا  هک  تسین  نیا  نآ ، يانعم  یلو  دنتـسین ، روبجم  قح  باختنا  رد  مدرم  دیامرفیم  ترـضح  یلب  مدرم ! باختنا 
[. 296 .« ] يدـهلا قحلل و  كرات  لضم ، لاـض  مهفلاـخ  نم  لـک  نا  : » دـیامرفیم اراکـشآ  يرگید  ناـیب  رد  هکلب  تسین ، ناـنآ  رب  یهاـنگ 

. تسا هتشهورف  ار  تیاده  قح و  تسا و  هدننک  هارمگ  هارمگ و  دزیخرب ، تفلاخم  هب  ربمایپ  ترتع  اب  سکره 

هناملاظ ياههطلس  ینید و  ریغ  يربهر  راکنا 

، نادیم ود  نیا  رد  ناشیا ، زا  کی  چیه  تسا و  مالـسلا  مهیلع  ناماما  یگدـنز  تاصخـشم  نیرتزراب  زا  نارگمتـس  اب  هزرابم  يزیتس و  رفک 
نایاورنامرف و زا  تعاطا  يانعم  هب  ار  رمالاولوا » تعاطا   » هک مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  زا  ناگدنام  رود  فالخ  رب  دـناهدماین . تسس 

يهعماج يربهر  هک  دناهدرک  تابثا  یلقع  ییاور و  ینآرق و  لیالد  هب  مالسلا  مهیلع  هعیش  ناماما  دناهدرمش ، بجاو  ار  نآ  هتـسناد و  افلخ 
هکلب تسین ، بجاو  وا  تعاطا  تفای ، هطلـس  نانمؤم  رب  زیگنا ، داسف  یملاظ  هاگره  دریگرارق و  نادـسفم  ناملاظ و  رایتخا  رد  دـیابن  ینامیا 

زا لبق  ناماما  فراعم  میلاعت و  اب  وسمه  هنیمز ، نیمه  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تخادرپ . هزرابم  هب  وا  داسف  ملظ و  اب  دـیاب  ناکما  دـح  رد 
زا هک  دهدیمن  نامرف  شناگدنب  هب  دنوادخ  [. 297 .« ] مهیوغی مهملظی و  هنأ  ملعی  نم  هعاط  دابعلا  یلع  هللا  ضرفی  ـال  و  : » دـیامرفیم دوخ 

هحفص 126] : ] دیامرفیم [ 298 « ] نیملاظلا يدهع  لانی  ال   » هیآ لیذ  رگید  یتیاور  رد  ماما  دننک . تعاطا  هدننک  هارمگ  هشیپ و  متـس  يدرف 
مالعا تسردان  لـطاب و  تماـیق ، زور  اـت  ار  یملاـظ  ره  ییاوشیپ  هیآ ، نیا  [. 299 .« ] همایقلا موی  یلا  ملاظ  لک  هماما  هیـالا ، هذـه  تلطباـف  »

. تسا هتشاد 

ناملاظ ناربکتسم و  اب  هزرابم 
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 - ب یتدـیقع ؛ یگنهرف ، هزرابم  فلا -  دوشیم : هدـید  یمالـسا  تموکح  نابـصاغ  ناربکتـسم و  اب  هزرابم  هنوگود  ناماما ، یگدـنز  رد 
يارب لمع  راتفگ و  رد  نانآ  يهمه  ینعی  تسا ؛ هدوب  ناـماما  هدرتسگ  ماـع و  تکرح  یگنهرف ، يهزراـبم  هناحلـسم . وراـیور و  يهزراـبم 

. دـنهد تیاضر  هناملاظ  تموکح  هب  دـیابن  هتـشاد و  يراکمه  تسیاشان  قیالان و  نامکاح  اـب  دـیابن  هک  دـناهتخاسیم  نشور  دوخ  ناوریپ 
نیا رد  هک  داد  خر  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مالـسلاهیلع و  نسح  ماما  مالـسلاهیلع و  یلع  ماما  يارب  اهنت  زین  وراـیور  هناحلـسم و  يهزراـبم 

یتسـس و لیلد  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  ياهگنج  دـنام و  میقع  هاپـس ، ناهدـنامرف  تنایخ  لیلد  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نسح  ماـیق  ناـیم ،
تموکح ریرس  رب  نانچمه  هیواعم  ترضح ، نآ  ياهشالت  يهمه  فالخرب  دیدرگن و  یهتنم  هتـسیاب  فادها  هب  مدرم  زا  يرایـسب  ینامرفان 

هب هناحلسم  تازرابم  نیا  خلت  ماجرف  دیماجنا . شردقنارگ  نارای  ترـضح و  نآ  تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  مایق  دنام و  یقاب 
، مالسا ناهج  رد  الوصا  دادیمن ، خر  اهمایق  نیا  رگا  هک  تسا  یعطق  رواب  نیا  هیماما ، شنیب  رد  هکلب  دوبن ، اهمایق  نآ  ندوبن  هتـسیاب  يانعم 
. تخادـنایمن رطخ  هب  ار  دوـخ  درکیمن و  ماـیق  یتلادـع  یب  هـشیر  ندـنازوس  یمالـسا و  هعماـج  حالـصا  يارب  يدـنمدرد ، حلـصم  چـیه 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یخرب  هک  نیا  هچ  تسا ، هدوبن  مک  مالسلا  مهیلع  همئا  یشم  طخ  تخانـش  رد  طیرفت  طارفا و  هنادنمگوس ،
نیا هکیلاح  رد  دناهدرک ، وج  تسج و  ینلع  تضهن  هناحلسم و  مایق  رد  افرـص  ار  نآ  یهورگ  دناهدید و  میلاعت  راتفگ و  ورملق  رد  اهنت  ار 

يریثأت تاناکما و  زاین و  ياضتقم  هب  دـناهدیدیم  مزال  اج  ره  تسا و  هدوب  مالـسلامهیلع  تیبلها  مارم  بتکم و  رد  ود  ره  هحفص 127 ] ]
اج نآ  ات  نایـسابع  حلاصان  تیمکاح  هیلع  یگنهرف  راک  رد  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ماما  دناهدرکیم . مادقا  دـننیرفایب ، تسیابیم  هک 

يارب متـشونیم و  همان  ماما  هب  هتـسویپ  لاس ، هدراهچ  تدـم  : » دـسیونیم يراـبنا  نسح  ماـن  هب  ثیدـح  ناـیوار  زا  یکی  هک  دوریم  شیپ 
یهن نایـسابع  بصاغ  تموکح  اب  يراکمه  زا  ارم  هراومه  یمارگ ، نآ  یلو  متـساوخیم ، هزاجا  یتلود  لغاشم  زا  یـضعب  ندش  رادهدهع 

نع هالأسف  ناسارخب  اضرلا  نسحلایبا  یلع  نالجر  لخد  : » دـیوگیم ثیدـح  نایوار  زا  رگید  یکی  یناسارخ  دیعـسوبا  [. 300 .« ] درکیم
[. 301 … « ] ناطلـسلا تدصق  کنال  مامتلا ، کیلع  بجو  رخالل  لاق  ینتدصق و  کنال  ریـصقتلا ، کیلع  بجو  امهدحال : لاقف  ریـصقتلا ،
ای هتـسکش و  رظن  زا  ام  زامن  مکح  میتسه ، رفاسم  ام  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دندیـسرپ : دـندمآ و  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دزن  ناسارخ  رد  رفن  ود 
اج هب  تعکر  ود  هب  ار  یتعکر  راهچ  ياهزامن   ) یناوخب هتـسکش  ار  تزامن  دیاب  وت  دومرف : ود  نآ  زا  یکی  هب  ماما  تسیچ ؟ ندـناوخ  مامت 

تاقالم تین  هب  اریز  یناوخب ، مامت  ار  تزامن  دیاب  وت  دومرف : رگید  صخـش  هب  ماما  دوب . نم  تاقالم  تدصق  رفـس ، زاغآ  زا  اریز  يروآ ،)
هک دوشیم  هدافتسا  ثیدح  نیا  زا  دوشیمن ». هتـسکش  تزامن ، تسا  ندوب  هانگ  مارح و  رفـس  ترفـس ، نوچ  ياهدش  رفـس  مزاع  ناطلس ،

مزـال هتفاـییم و  بساـنم  ياهنیمز  هک  اـج  ره  تسا ، هتـشاد  روضح  ناـسارخ  رد  نومأـم  رظن  تحت  هک  یناـمز  رد  یتـح  مالـسلاهیلع  ماـما 
دوخ هکلب  تسناد ، یگنهرف  يراک  اـهنت  ناوتیمن  ار  نانخـس  هنوگ  نیا  تسا . هدرکیمن  غیرد  نومأـم  هیلع  يرگاـشفا  زا  تسا ، هدـیدیم 

، تسا هدومنیم  يزاس  رداک  اهنآ  يارب  هدادیم و  رارق  تیامح  دـییأت و  دروم  ار  یـسابع  دـض  ناـهنپ  ياـهنایرج  هک  تسا  یلمع  یمادـقا 
يور زا  شتوکـس  هک  تسا  هدـنامهفیم  وا  هب  هتخاسیم و  هاگآ  ینومأم  ماظن  تیهام  زا  ار  يو  ماما  هک  يداـمتعا  دروم  يهعیـش  نآ  اریز 

روصحم تبرغ و  رب  هتـشگیم ، زاب  دوخ  یگدـنز  طـیحم  هب  یتقو  تسا ، ربج  هحفـص 128 ]  ] يور زا  ناسارخ  رد  شروضح  يریزگاـن و 
. تسا هدادیم  رارق  یتاغیلبت  تاناکما  یلام و  تیامح  دروم  ار  يولع  ياهنایرج  هدوب و  كانهودنا  شیوخ  ماما  ندوب 

یعامتجا تاحالصا  تهج  رد  یتدیقع ، ياهداینب  حیحصت 

اههشیدـنا و يایحا  نانآ ، یلـصا  فدـه  هکلب  تسا ، هدوبن  فدـه  کی  ناماما  يارب  ماکح ، اب  ور  اـیور  ینلع و  يهزراـبم  یـسایس و  راـک 
رب مدقم  ار  اهرواب  راکفا و  حیحصت  اههشیدنا و  تیاده  هک  تسا  یهیدب  تسا و  هدوب  یهلا  نید  هب  ندیـشخب  تیمکاح  عماوج و  حالـصا 
هک هدوب  نادـب  ناهج  شزرا  هکلب  تسا ، هدوبن  سدـقم  يداهج  ره  تیبلها ، قطنم  رد  دناهتـسنادیم . ینلع  ریغ  ینلع و  مایق  تضهن و  ره 

داهج حرش  هب  یتقو  تعیرش ، ماکحا  عماج  نایب  رد  مالسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  هک  نانچ  دریذپ ، تروص  لدع  قح و  يربهر  ياول  تحت 
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ناملسم کی  هک  تسا  نیا  دریگ . تروص  لداع  ماما  ياول  تحت  دیاب  داهج  [. 302 .« ] لداع ماما  عم  داهجلا  و  : » دنکیم دیکأت  دزادرپیم ،
مهف و زا  لمع ، زا  لبق  دـیاب  ینعی  دسانـشب ؛ ار  لداع  ماما  دـمهفب و  ار  لدـع  دـیاب  دریگ ، تسد  هب  حالـس  هک  نیا  زا  لبق  زرابم ، يوجقح 

یمارگ نآ  هک  میباییم  ینشور  هب  میرگنب ، دید  نیا  اب  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  یگدنز  هب  رگا  دشاب . رادروخرب  حیحـص  رواب  هشیدنا و 
نومأـم نوچ  يدرف  رب  يژتارتـسا  نیا  هتبلا  تسا . هتـسج  هرهب  یتدـیقع  يرکف و  یگنهرف و  يرگنـشور  نیا  يارب  اهتـصرف ، نیرتساـسح  زا 

رکف رب  یگنهرف ، یسایس و  ياهتکرح  قیرط  زا  اهناج ، رب  هطلس  ياج  هب  ات  دوب  نآ  رب  شیعس  نیرتشیب  مه  وا  دوخ  هکلب  تسا ، هدوبن  ناهنپ 
نب یلع  هب  سپ  دنتـسه ، دنمهقالع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  هب  مدرم  دنادیم  وا  دـنک . ادـیپ  رادـتقا  تیمکاح و  مدرم  هشیدـنا  و 

! دنرادنپب حـلاص  ار  وا  دـنوش و  هحفـص 129 ]  ] نیبشوخ وا  هب  مدرم  رذـگهر ، نیا  زا  دـیاش  ات  دـنکیم ، تبحم  راهظا  مالـسلاهیلع  یـسوم 
، دریذپب ار  يدهعتیالو  ات  دنکیم  ریزگان  ار  وا  تسا و  ناگمه  زا  رترب  یناسنا  لیاضف  اوقت و  ملع و  رد  مالسلاهیلع  ماما  هک  دنادیم  نومأم 

تلیـضف ملع و  یگتـسیاش و  مه  نومأم  سپ  هک  دـبای  هار  هدـیقع  نیا  مدرم  رواب  رد  ات  دـهدیم  ياـج  دوخ  تموکح  هیـشاح  رد  ار  يو  و 
رد هن  اما  تسا ، مدرم  يهدـیقع  رواب و  رب  يراذـگریثأت  یگنهرف و  ذوفن  یپ  رد  تسایـس ، نیا  تسا ! هتفرگ  رارق  وا  رانک  رد  ماـما  هک  دراد 

تیبرت سیردـت و  یملع و  یگنهرف و  راک  مالـسلامهیلع ، ناماما  یگدـنز  رد  رگا  تنطلـس . هطلـس و  هب  یبایتسد  يارب  هکلب  تبثم ، تهج 
هک تسا  نیا  رطاخ  هب  دروخیم ، مشچ  هب  یـسایس  يادـص  رـس و  رپ  ياهمادـقا  زا  شیب  صاوخ ، يارب  یملع  لفاحم  لیکـشت  نادرگاش و 

حالـصا هب  تسیابیم  لمع  حالـصا  يارب  دراد و  یناسنا  شرگن  عون  داقتعا و  رواب و  رد  هشیر  یفنم ، ای  تبثم  تکرح  ره  دـننادیم  ناـنآ 
یمادقا روباشین ، مدرم  عمج  رد  روضح  تاظحل  نیسپاو  رد  مالسلاهیلع  یسوم  نب  یلع  تکرح  ناسنیدب  تشامگ . تمه  مدرم  يهشیدنا 

دشاب و زین  نآ  مزاول  هب  يدنبیاپ  هک  نیا  طرـش  هب  تسا ، یهلا  نصح  هللا » الا  هلا  ال   » يهملک دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  ماما  یتقو  دوبن . هداس 
هب اهلاس  اههام و  ار  تیارد  لها  هک  تسا  ریذپریسفت  فرژ و  هدرشف و  نانچ  نآ  نایب  نیا  متـسه . دیحوت  يهملک  طورـش  مزاول و  زا  نم » »
نآ لمحت  هک  يزیچ  دـشکیم ؛ میـسرت  هب  نآ  روصتم  نکمم و  نأش  نیرتیلاـع  رد  ار  تیـالو  هاـگیاج  درادیماو و  ثحب  لـمأت و  رکفت و 

هشیدنا و قامعا  ات  هدرشف ، سب  ياهلمج  اب  دریگیم و  ار  هرهب  نیرتهب  هاتوک  تصرف  کی  زا  مالسلاهیلع  ماما  تسا . نکممان  نومأم ، يارب 
يایفارغج رد  ار  هعیـش  اهنویلیم  دوجو  رذب  دراذگیم و  ریثأت  دـنیادخ ، لوسر  دـنزرف  زا  تیاور  کی  ندینـش  كانـشطع  هک  یمدرم  رواب 

اهنت هن  نومأم  يارب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دـنتفایرد  دـندوب ، تیاور  كرد  تیارد و  ياراد  هک  ناـنآ  دـشاپیم . روباـشین  زور  نآ  کـچوک 
، ناسارخ هب  يو  راضحا  اب  هدرکن و  تیاعر  هحفص 130 ]  ] ار دیحوت  طرـش  اریز  دنادیم ، دسفم  بصاغ و  ار  وا  هک  تسین  لیاق  یهاگیاج 

. تسا هدرک  متس  وا  هب 

باختنا نیرتتخس  ربارب  رد  ماما ،

هتفرگ رارق  دوخ  یگدـنز  باختنا  نیرتتخـس  ربارب  رد  نونکا  يداـقتعا ، یـسایس و  یملع ، يهنیـشیپ  نیا  اـب  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع 
شریذپ شنایعیـش ، نادناخ و  دوخ و  يارب  شیوخ ، دنمجرا  ناکاین  خـیرات  هب  اکتا  اب  میلاعت و  نانچ  نتـشاد  اب  وا  نوچ  یـسک  اریز  تسا ،

نایولع درک ؟ دنهاوخ  دوبان  ار  نایعیـش  تشک ؟ دنهاوخ  ار  وا  ایآ  دوشیم ! هچ  دریذپن ، رگا  یلو  دنادیم ، جرایب  کبـس و  ار  يدهعتیالو 
هدومیپ ار  ییاههار  نینچ  نومأم  زا  لبق  نایـسابع ، اریز  دوب ، ینیبشیپ  لباق  اهلامتحا  نیا  يهمه  تخادـنا ؟ دـنهاوخرب  نیمز  هحفـص  زا  ار 

انـشآ ناماما  یگدنز  مالـسلاهیلع و  یلع  نادناخ  اب  هک  یناسک  دـنک . باختنا  دـیاب  ماما  نونکا  دـندرک . نانچ  زین  نومأم  زا  سپ  دـندوب و 
رد مالـسلامهیلع  همئا  میمـصت  هنوگ  ره  هک  دـننادیم  دنـسانشیم و  ار  راگدرورپ  تاـقالم  هب  ناـنآ  قشع  یبلط و  تداهـش  حور  دنتـسه ،
رد ار  هعیش  مالسا و  ناناملسم و  هماع  حلاصم  دناهدومیپ ، ار  يرهاظ  توکس  حلص و  هار  هاگ  رگا  تسا و  هدوبن  شیوخ  ناج  ظفح  تهج 

رتتخس بتارم  هب  نومأم  يدهعتیالو  شریذپ  نایفسوبا و  دنزرف  اب  ندرک  حلـص  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  يارب  دناهتفرگ . رظن 
رـس ار  يدهعتیالو  نیگآرهز  ماج  دـنک و  لمع  دوخ  یهلا  هفیظو  هب  دـیاب  ماما  یلو  تسا ، ینالوط  ياهنادـنز  لمحت  يریذپتداهـش و  زا 
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. تفر دهاوخ  ایند  زا  نومأم  زا  لبق  دش و  دهاوخ  دیهش  يدوزب  دراد  نیقی  هک  نیا  اب  دشک ،

فلتخم ياههاگدید  زا  يدهعتیالو ، شریذپ  يهفسلف 

حلاـصم ظـفح  يارب  افرـص  دوبن و  تبغر  لـیم و  يور  زا  يدـهعتیالو ، شریذـپ  هک  دـش  هتـسناد  میدروآ ، هتـشذگ  تاحفـص  رد  هچنآ  زا 
هرهب دوخ  یتیاضران  ندـنایامن  تقیقح و  نیا  نایب  يارب  یتصرف  ره  زا  مالـسلاهیلع  ماما  تفرگ و  تروص  ناـیولع  نایعیـش و  ناناملـسم و 

ینا ملعت  کنا  مهللا  : » دومرفیم درکیم و  هدافتـسا  تیعقاو  ياشفا  تهج  رد  دوخ  ياهتاجانم  تصرف  زا  یتح  تسجیم و  هحفص 131 ] ]
رد  ) نم هک  ینادیم  وت  ادنوادخ ! [. 303 .« ] رـصم ۀیالو  یلا  عقو  نیح  فسوی  کیبن  كدبع و  ذخاؤت  مل  امک  ینذخاؤت  الف  رطـضم  هرکم 

رطاـخ هب  ار  فسوی  تربماـیپ  هک  ناـنچ  هدـم ، رارق  هذـخاؤم  دروـم  ارم  سپ  مدـش ؛ دراو  راـچان  يور  زا  هارکا و  هب  يدـهعتیالو ) شریذـپ 
فلتخم ياهنایب  اب  هکلب  دوبن ، دودحم  اهتاجانم  اهاعد و  هب  مالسلاهیلع  ماما  يرگاشفا  يدادن . رارق  هذخاؤم  دروم  رصم  یتسرپرـس  شریذپ 

زا دیدیمن ، ماما  یلاع  ماقم  بسانم  ار  يدـهعتیالو  عوضوم  هک  نایعیـش  زا  يدرم  تخادرپیم . يرگنـشور  هب  نوگانوگ  ياهتـصرف  رد  و 
ماقم تفگ : درم  تماما ؟ ماقم  ای  تسا  رترب  يربمایپ  ماقم  وت  رظن  هب  دومرف : ماما  دیریذپب ؟ ار  يدـهعتیالو  دـش  ثعاب  زیچ  هچ  دیـسرپ : ماما 

درم دراد ؟ تناید  مالسا و  راهظا  هک  یسک  ای  تسا  رتدب  دنکیم  كرش  رفک و  راهظا  انلع  هک  یسک  ایآ  دیـسرپ : ماما  تسا . رترب  يربمایپ 
، دیزرویم كرش  احیرص  هک  رصم  زیزع  فرط  زا  دوب و  ادخ  ربمایپ  فسوی  دومرف : ماما  تسا . رتدب  دنکیم  رفک  راهظا  هک  یـسک  تفگ :
زا نم  همه ، نیا  اب  نادـب  یلو  دوب ، دـهاوخن  هیجوت  لباقریغ  مریذـپب ، ار  نومأم  نوچ  يدرف  يدـهعتیالو  نم  رگا  سپ  درک . تموکح  لوبق 

لمحت ار  يدـهعتیالو  ارچ  مدیـسرپ  ماـما  زا  دـیوگیم : ۀـفرع  نب  دـمحم  ماـن  هب  يدرف  [. 304 . ] ماهتفریذـپ ار  يدـهعتیالو  يریزگاـن  يور 
نم دـش  ثعاـب  دوش ، دراو  هحفـص 132 ]  ] مود هفیلخ  ياروش  رد  ناـنمؤمریما  مدـج  دـش  ببـس  هک  یتلع  ناـمه  دومرف : ماـما  دـیاهدرک ؟

یـسلجم همالع  مدوب . ریزگان  زین  نم  دـش ، اروش  دراو  يریزگاـن  يور  زا  مالـسلاهیلع  یلع  هک  ناـنچ  ینعی  [. 305 . ] مریذپب ار  يدـهعتیالو 
اوملعی انتفالخ و  نم  سانلا  سأبی  الئل  يا  : » دـسیونیم … مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  دوصقم  نایب  رد  ثیدـح ، نیا  لقن  نمـض  هللا  همحر 

رد زین  ام  يارب  هک  دـنک  رارقا  زین  نمـشد  دـنوشن و  سویأم  ام  تفالخ  زا  مدرم  هکنآ  يارب  ابیـصن ». رمالا  اذـه  یف  انل  نا  فلاـخملا  رارقاـب 
[. 306 .« ] ۀیفخلا حلاصملا  یلع  لامتشالا  لصا  یف  هیبشتلا  نوکی  نا  لمتحی  : » دیازفایم هللا  همحر  یسلجم  همالع  تسا . ياهرهب  يرادمامز 

شریذپ يهفـسلف  نایب  رد  هللا  همحر  یـضترم  دیـس  میربخیب . نآ  زا  ام  هک  دشاب  یناهنپ  حلاصم  رب  لمتـشم  هیبشت  نیا  هک  دوریم  لامتحا 
نوؤش هب  طوبرم  نیا  هکیلاح  رد  تفریذـپ ؟ ار  نومأم  داهنـشیپ  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ارچ  دوش : هتفگ  نم  هب  رگا  : » دـسیونیم يدـهعتیالو 

هب يروش  رد  ناـنمؤمریما  روضح  هزیگنا  دروم  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  تفگ : مهاوـخ  دـمآیمن ، رامـش  هب  ینید  تیلوؤـسم  هدوـبن و  تماـما 
. دیوج تکرـش  يروش  رد  ات  دوب  مزال  دوخ  قح  قاقحا  يارب  تسا و  هدوب  ترـضح  قح  نیا  هک  میدش  رکذتم  میاهتفگ و  نخـس  لیـصفت 

نتفریذـپ تسا ، هتفرگ  رارق  يدوباـن  عییـضت و  هناتـسآ  رد  وا  قح  نوچ  هک  میوگیم  ار  نیمه  زین  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  دروم  رد  نوـنکا 
اب : » دیازفایم هللاهمحر  یضترم  دیس  هاگنآ  دوب ». يرورض  مزال و  ناشیا  رب  ترضح  نآ  عورشم  ملسم و  قح  هب  ندیـسر  يارب  يدهعتیالو 

خیش [. 307 .« ] تساوران وا  سدـق  تحاس  هب  تبـسن  اجبان  روصت  هنوگره  تسادـخ ، تجح  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  هک  هتکن  نیا  شریذـپ 
دوب یـشور  نامه  دریذپب ، ار  نومأم  ینیـشناج  ات  تشاداو  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هچنآ  : » دسیونیم هنیمز  نیا  رد  هللاهمحر  قودص 

ار مالسلاهیلع  نسح  ماما  هک  دوب  هحفص 133 ]  ] يزیچ نامه  دندیزگرب و  شیوخ  رصع  نیطالس  ناهاش و  زا  یخرب  ربارب  رد  ناربمغیپ  هک 
يور زا  صاخ و  یترورـض  ربانب  یـسابع ، يوما و  نارادمامز  اب  دراوم  یخرب  رد  نید  همئا  هک  نیا  هچ  دیامن ، حلـص  هیواعم  اب  ات  تشاداو 
رگا لاح  دنریگب ، وا  زا  رگهطلس  ياهدع  دشاب و  یسک  نآ  زا  تموکح  رگا  هک  نیا  رب  هوالع  دندادیم . ناشن  شمرن  راچانب  ای  تحلصم و 

قودص موحرم  راوگرزب ، خیش  زا  هک  دراد  اج  تسا ». زیاج  قح ، بحاص  يارب  تمسق  نآ  نتفریذپ  دننادرگرب ، نآ  بحاص  هب  ار  یتمـسق 
ارچ و  تفریذپن ! ار  تفالخ  لصا  داهنشیپ  ترـضح  نآ  ارچ  تسا ، هدوب  شیوخ  قح  هب  ندیـسر  هزیگنا  اب  ترـضح  مادقا  رگا  هک  میـسرپب 
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موحرم نخس  دنچ  ره  نیاربانب ، دشن ؟ یتموکح  روما  رد  هلخادم  هب  رضاح  يدج  روط  هب  و  دومرف ؟ ررقم  ار  یطیارش  يدهعتیالو  لوبق  رد 
. تسا رتریذپ  تابثا  ترضح ، نآ  رارطضا  يریزگان و  هب  ماما  لمع  دانتسا  یلو  تسا ، حیحص  دوخ  ياج  رد  یضترم  دیس  قودص و 

يدهعتیالو سالجا 

ندش هاگآ  نمـض  دوش و  حرطم  یمـسر  روط  هب  هژیو  یـسالجا  رد  ات  دومنیم  مزال  دوب  هدـش  يزیرحرط  يدـهعتیالو  ناونع  تحت  هچنآ 
زا دوب ، نومأم  هاگتسد  رد  ذوفن  اب  رادمتـسایس و  يدرم  هک  لهـس  نب  لضف  دریگ . ماجنا  تعیب  مسارم  یـسایس ، مادقا  نیا  زا  تاقبط  مومع 

لاجر زا  دیدرگ و  مالعا  مهم  نیا  يارب  [ 308  ] صاخ يزور  دنیب . كرادت  روظنم  نیدب  ار  یـصاخ  نشج  ات  تفای  تیرومأم  هفیلخ  يوس 
دیفم داشرا  رد  هحفـص 134 ] . ] دنبای روضح  لفحم  نآ  رد  ات  دش  توعد  نارعاش و …  یماظن ، ناهدنامرف  یملع ، ياهتیـصخش  یـسایس ،

نب لضف  دنتشاد ، تکرش  نآ  رد  یتموکح  هتسجرب  نادرم  ناهدنامرف و  فارـشا و  مامت  هک  یهوکـش  اب  گرزب و  عمجم  رد  : » تسا هدمآ 
رد زین  هفیلخ  صخش  هک  يرگید  شیامه  رد  و  درک . یفرعم  نومأم  زا  سپ  دهعیلو  ناونع  هب  ار  مالـسلاهیلع  ماما  هفیلخ ، زا  تباین  هب  لهس 

مالـسلاهیلع اضرلایـسوم  نب  یلع  اب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  يدـهعتیالو  هب  رارقا  نمـض  سابع  شدـنزرف  نومأم و  تشاد ، روضح  نآ 
، اهتیـصخش صاوخ و  يارب  تسخن  يهلحرم  رد  لضف  : » دـسیونیم هدـش  دای  سـالجا  هراـبرد  یناهفـصا  جرفلاوبا  [. 309 .« ] دـندرک تعیب 

هوکش اب  یسلجم  دیـسر . ارف  دوعوم  زور  [. 310 .« ] تخاس لوکوم  رگید  ياهتفه  هب  ار  تعیب  یمـسر  مسارم  داد و  لیکـشت  هژیو  ياهسلج 
گنر زبس  ياهسابل  اب  ناگدش  توعد  دوب . هدش  نییعت  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  نومأم و  يارب  ياهژیو  هاگیاج  نآ ، رد  هک  تفای  بیترت 

ناریزو زا  یکی  هدـهع  رب  سـالجا  نیا  تساـیر  [. 311 . ] دـندش دراو  تافیرـشت  رـالات  هب  صاـخ  یبیترت  مظن و  اـب  تسد  رد  ياـهمچرپ  و 
هفیلخ و هب  مارتحا  يادا  زا  سپ  دوب ، روسج  نشخ و  يدرم  هک  وا  دوب . دابعوبا »  » هب فورعم  يزار » راسی  نب  ییحی  نب  تباث   » مان هب  نومأم 

ناونع هب  مالسلاهیلع  ماما  اب  بتارم  تیاعر  اب  ات  تساوخ  مدرم  زا  درک و  حیرـشت  ار  شیامه  هزیگنا  مالـسلاهیلع  ماما  زا  دنچ  یفاصوا  نایب 
، هفیلخ صخش  اب  يدهعتیالو ، ماقم  اب  تعیب  رب  هوالع  نارضاح  ات  دوب  هدش  هداد  یبیترت  تعیب  مسارم  رد  [. 312 . ] دنیامن تعیب  يدهعتیالو 

دوب نآ  هفیلخ  دـصق  زور ، نآ  عامتجا  رد  : » تسا هدرک  لقن  بیبش  نب  نایر  دـننک ! تعیب  زین  ترازو  ناونع  هب  ریزو  اب  تفالخ و  ناونع  هب 
ناونع هب  لهـس  نب  لضف  اب  وا و  زا  سپ  نیـشناج  ناونع  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  اب  نینمؤملاریما و  ناونع  هب  يو  صخـش  اب  مدرم  اـت 

، کی ره  اب  تعیب  نمـض  هحفـص 135 ]  ] ات دندوب  فظوم  زین  مدرم  دـندوب . هداد  بیترت  یـسرک  هس  روظنم  نیا  يارب  دـننک …  تعیب  ریزو 
تفرگ و تروص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تنـس  ساـسارب  تعیب  لاـح ، ره  هب  [. 313 .« ] دـنهد رارق  دـییأت  دروم  ار  کـی  ره  تیلوؤسم 

شریذـپ هنارکـش  هـب  مالـسلاهیلع و  ماـما  زا  لـیلجت  رد  هـفیلخ و  فـصو  رد  ارعـش  اـبطخ و  هاـگنآ  دـندرک . تـعیب  شترـضح  اـب  ناـگمه 
هجوت هک  دومرف  یتراشا  ماما  هاگان  دبای . نایاپ  تعیب  سلجم  ات  تفریم  بیترت  نیدب  هدرک و  داریا  ار  دوخ  راعـشا  نانخـس و  يدهعتیالو ،

. تشاد نخس  مزع  ماما  درک . بلج  دوخ  يوس  هب  ار  همه 

سالجا رد  ماما  نانخس 

هللا یلـص  رودصلا و  یخت  ام  نیعالا و  ۀـنئاخ  ملعی  هئاضقل ، دار  همکحل و ال  بقعم  ءاشی ال  امل  لاعفلا  هللادـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  »
راگدرورپ و شیاتس  دمح و  زا  سپ  هاتوک ، هباطخ  نیا  رد  ترـضح   … نیرهاطلا » نیبیطلا  هلآ  یلع  نیرخالا و  نیلوالا و  یف  دمحم  یلع 

ناناملسم يرادمامز  مهم  عوضوم  نومأم  : » دندومرف شیوخ  یفرعم  نمض  وا  كاپ  نادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  تیحت  يادها 
ادخ هک  ار  ياهتـشر  دلـسگب و  دـشاب ، مکحم  تسا  هتـساوخ  دـنوادخ  هک  ار  ینامیپ  سک  ره  سپ  داد . لاقتنا  نم  هب  شدوخ ) زا  دـعب   ) ار
ماما يدهعتیالو ، اب  تفلاخم  ظاحل  هب  ای  دنکن و  تیاعر  ار  نآ  مارتحا  دزاس و  لالح  ار  ادخ  مارح  دنک و  هراپ  دنامب  راوتسا  هتشاد  تسود 

رد ام  ناگتشذگ  شور  هتبلا  منکیم و  رایتخا  ییابیکـش  ربص و  نم  دنک ، کته  ار  مالـسا  دوخ  لمع  نیا  اب  دهد و  رارق  شنزرـس  دروم  ار 
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نم اب  ماجنارـس  منادیمن  نم  دـندرک و  ربص  راوگان  عاضوا  ثداوح و  ربارب  رد  نانآ  . تسا هدوب  هنوگ  نیمه  هب  هیامورف  نادان و  دارفا  ربارب 
.« تسا لـطاب  زا  قح  هدـننک  ادـج  نیرتـهب  وا  دـنکیم و  مکح  قح  هب  تسوا ، صوصخم  ناـمرف  مکح و  دوـشیم . راـتفر  هنوـگچ  امـش  و 

تفریذپ ماما  دنک و  داریا  ینانخـس  ات  تساوخ  ماما  زا  نومأم  هسلج ، نایاپ  رد  هک  تسا  هدش  دای  نینچ  رگید  تایاور  زا  یخرب  رد  [. 314]
هب هجوت  اب  هحفـص 136 ]  … « ] هب قح  انیلع  نکلو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  اقح  مکیلع  انل  نا  : » دومرف یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  و 
ام دیدرک  تیاعر  ار  ام  قح  امـش  هاگ  ره  سپ  دیراد . یقح  ام  رب  زین  امـش  میراد و  امـش  رب  یقح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ام  باستنا 

رادمامز هفیلخ و  ناونع  هب  نومأم  زا  یمان  دوخ ، نانخـس  رد  ماما  دندوب  رظتنم  ناگمه  دـیاش  [. 315 . ] دومن میهاوخ  ادا  ار  امـش  قوقح  زین 
عوضوم ود  نیا  هب  ياهراشا  نیرتکچوک  ترـضح  نآ  یلو  دنک ، دای  يدـهعتیالو  ضیوفت  هبقرتم  ریغ  تمعن  زا  دروآ و  نایم  هب  ناناملـسم 

هحفص 137] . ] داد رکذت  نارضاح  هب  ار  دوخ  یهلا  هاگیاج  تشادن و 

يدهعتیالو يهماندهع 

هراشا

عبانم رد  تسا ، مالـسا  خـیرات  ثداوح  عیاقو و  نیرتمهم  زا  یکی  يایوگ  یخیراـت و  دانـسا  هلمج  زا  يدـهعتیالو  هماندـهع  هک  اـج  نآ  زا 
كرادم بلغا  هک  دیامنیم  نینچ  و  [ 316 . ] تسا هدروآ  ار  نآ  لماک  يهخـسن  ۀمغلا  فشک  باتک  رد  یلبرا » . » تسا هدش  دای  نوگانوگ 

صخش طختسد  هک  یلصا  هخسن  زا  ار  نتم  دوخ  باتک  رد  هدربمان  هک  تسا  نیا  هخسن  نیا  ياهیگژیو  زا  دناهتسج . دانتسا  عبنم  نیمه  هب 
باـتک ناححـصم  ناـبتاک و  هلمج  زا  هک  یبـیط  رفظم  نب  یلع  نب  ییحی  نب  لـضف  زین  یلبرا  زا  سپ  تسا . هدرک  خاسنتـسا  هدوـب ، نومأـم 
هخـسن رب  هداتفا ، ورف  نتم  زا  یتاملک  رگا  هدراذـگ و  هحـص  نآ  رب  هداد و  قیبطت  نآ  یلـصا  هخـسن  اب  ار  باتک  هخـسن  تسا ، همغلا  فشک 

هنازخ رد  هدوب و  دوجوم  مهن  نرق  لیاوا  ات  هماندـهع  نتم  هک  دـیآیم  تسد  هب  نوگانوگ  كرادـم  زا  [. 317 . ] تسا هدوزفا  ۀمغلا  فشک 
هتفای و تافو  یلبرا  زا  سپ  نرق  کی  هک  م 792 ه.ق )  ) ینازاتفت نیدلا  دعس  روهشم  بیدا  تسا . هدشیم  يرادهگن  يوضر  سدق  ناتسآ 

يدارفا ياـضما  یهاوگ و  هب  هماندـهع  نتم  [. 318 . ] دراد هراـشا  بلطم  نـیا  رب  تـسا  هدرک  كرد  هحفـص 138 ]  ] زین ار  رومیت  هنتف  ناـمز 
هدیـسر نارود  نآ  روهـشم  یـسایس و  لاجر  زا  رگید  یخرب  لهـس و  نب  لضف  نامعن ، نب  دامح  رهاـط ، نب  هللادـبع  مثکا ، نب  ییحی  نوچ :

دمآ و طساو  هب  دهـشم  زا  مالـسلاهیلع  يوضر  سدـق  ناتـسآ  نامداخ  زا  یکی  لاس 670 ه.ق  رد  دـیوگیم : یلبرا  یـسیع  نب  یلع  تسا 
ترـضح كرابم  طختـسد  زا  يراثآ  زین  هماندهع  تشپ  روطـس و  نایم  رد  تشاد . هارمه  دوب  نومأم  صخـش  طختـسد  هک  ار  ياهماندـهع 

همان نیا  هب  نتفای  تسد  متخادرپ . ریس  هب  شترضح  نانخس  ناتسوب  رد  مدز و  هسوب  ار  ترضح  ملق  عضاوم  دشیم . هدید  مالسلاهیلع  اضر 
نب هللادبع  هلیسو  هب  هتشون  نیا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  [. 319 . ] مدرک لقن  فرح  هب  فرح  ار  نآ  هدروآ و  رامـش  هب  یهلا  ياهتمعن  زا  ار 

دیزگرب و نید  ناونع  هب  ار  مالـسا  دنوادخ  تسا . هدـمآ  رد  ریرحت  هتـشر  هب  شدـهع -  یلو  یـسوم -  نب  یلع  يارب  نانمؤمریما ، نوراه ،
رگید ناربمایپ  ندـمآ  هب  نالوسر  نیتسخن  دـننک . تیادـه  ییاـمنهار و  يو  يوس  هب  ار  قلخ  اـت  درک  ثوعبم  ار  یناربماـیپ  نآ ، غیلبت  يارب 

، متاخ ربمایپ  هک  نیا  ات  دـنداد . رارق  دـییأت  دروم  ار  دوخ  زا  لبق  نالوسر  دـندش ، ثوعبم  دـعب  راصعا  رد  هک  یناربمایپ  دـناهداد و  تراـشب 
ور شناد  دوب و  هدماین  مدرم  يارب  يربمایپ  هحفص 139 ]  ] زابرید زا  هک  یطیارش  رد  تشگ ، ثوعبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم 
زا هک  ار  نآرق  داد . رارق  نیـشیپ  يایبنا  رب  هاوگ  ار  وا  دیـشخب و  نایاپ  ار  تلاسر  طخ  مرکا ، ربماـیپ  تثعب  اـب  دـنوادخ  تشاد …  یهاـبت  هب 

تجح ات  دراد  دوجو  یهن  رما و  دیعو و  هدعو و  مارح ، لالح و  نآ  رد  هک  یباتک  داتـسرف ؛ ورف  ربمایپ  رب  درادن ، هار  نادـب  لطاب  وس  چـیه 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـنریگ . شیپ  رد  نیتسار  تایح  ای  كاله  هار  یهاگآ  اب  نامدرم  نآ ، وترپ  رد  و  دـشاب . قلخ  رب  یهلا  لماک 

هاگیاج هب  دـش و  هدـناوخارف  راگدرورپ  بناج  هب  هک  نیا  اـت  دـناوخارف  دـنوادخ  هار  هب  ار  مدرم  درک و  اـفیا  ار  شیوخ  یهلا  تلاـسر  هلآ ،
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هللا یلـص  دمحم  هب  تلاسر  یحو و  تفای و  نایاپ  توبن  هک  یماگنه  دیدرگ . لقتنم  دوب ، هدید  كرادـت  شیارب  دـنوادخ  هک  يدنمـشزرا 
وترپ رد  ات  تخاس  مزال  ار  افلخ  زا  يوریپ  داهن و  او  تفالخ  هب  ار  ناناملـسم  رما  ناماس  نید و  يرادیاپ  دنوادخ  دـیدرگ ، متخ  هلآ  هیلع و 

اب تما  نید و  نانمشد  دیآرد و  ارجا  هب  اهتنـس  تعیرـش و  دودح  تابجاو و  دنک و  مایق  یهلا  قوقح  هب  دبای و  تزع  یمالـسا  هعماج  نآ ،
عیطم ادخ ، ناگدنب  یهلا و  نید  زا  ینابهاگن  تیلوؤسم و  يافیا  رد  هک  تسا  لوسر  نانیشناج  افلخ و  رب  نونکا  دنوش . هدنار  بقع  داهج ،
تینما لدـع و  یهلا و  قح  نتـشاد  اپ  هب  رد  ار  نانآ  دـننک و  تعاـطا  اـفلخ  زا  هک  تسا  ناناملـسم  رب  رگید ، يوس  زا  دنـشاب . یهلا  نیمارف 

مهرد ناناملـسم  تدـحو  يهتـشر  دـننکن ، تعاطا  نایاورنامرف  زا  رگا  هک  نیا  هچ  دـنهد ؛ يرای  مدرم ، نایم  تفلا  داجیا  اهناج و  اـههار و 
نیا قح  سپ  تسا . نانآ  يورخا  يویند و  ناـیز  هیاـم  نیا  و  دـنیآ ! بلاـغ  نانمـشد  ددرگ و  بولغم  نید  دـنیارگ و  فـالتخا  هب  و  دزیر ،
اریز دـننک ، مکح  تلادـع  هب  هدرک ، راثیا  شالت و  وا  تعاط  یهلا و  ياضر  تهج  رد  دـنقلخ ، رب  ادـخ  نارادـتناما  هک  ناـمکاح  هک  تسا 

زا نک و  مکح  قح  هب  نامدرم  نایم  سپ  میداد ، رارق  هفیلخ  نیمز  رد  ار  وت  اـم  دوواد ! يا  [ » هحفص 140 : ] تسا هدومرف  دوواد  هب  دنوادخ 
كاندرد و يرفیک  دنوش ، هارمگ  ادخ  هار  زا  هک  نانآ  تسادخ . ریـسم  زا  فارحنا  ثعاب  يوه  زا  يوریپ  اریز  نکم ، يوریپ  شیوخ  ياوه 
هب دـنگوس  : » تسا هدوـمرف  زین  رگید  ياهـیآ  رد  دـنوادخ  [. 320 .« ] دـناهدرب داـی  زا  ار  باـسح  زور  هک  نیا  هچ  تـشاد ؛ دـنهاوخ  تـخس 
ام يارب  باطخ  نب  رمع  زا  [. 321 .« ] تفرگ دنهاوخ  رارق  شسرپ  تساوخزاب و  دروم  دناهداد ، ماجنا  هچنآ  زا  اهناسنا  يهمه  تراگدرورپ !

ادـخ هب  دوب . مهاوخ  یهلا  تساوخزاب  دروم  دوش ، عیاض  دریمب و  تارف  رانک  رد  ياهلاسوگ  رگا  تفگیم : يو  هک  تسا  هدـش  لقن  نینچ 
ای شاداـپ  ربارب  رد  دوشیم و  تساوخزاـب  ددرگیم  زاـب  دـنوادخ  وا و  هب  اـهنت  هچنآ  رد  دوخ و  یـصخش  لـئاسم  رد  یمدآ  رگا  دـنگوس !
ار هعماـج  کـی  قوقح  دـیاب  دراد و  هدـهع  رب  ار  تما  تیلوؤسم  هک  یـسک  عـضو  دوـب  دـهاوخ  هنوـگچ  سپ  دریگیم ! رارق  میظع  يازج 

رما رد  مدرم  نیرتهاوخریخ  شیوخ و  يهرابرد  مدرم  نیرتانیب  تساوخ …  وا  زا  هانپ  تشاد و  هیکت  دـیاب  ادـخ  هب  اهنت  ناه ! دـنک ؟ تیاعر 
تفالخ هک  ییادخ  يهرابرد  دنک و  لمع  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنـس  یهلا و  باتک  هب  هک  تسا  یـسک  ادخ  ناگدنب  نید و 

 … دـشاب نانآ  تینما  نوخ و  ظفاح  دروآ و  مهارف  ار  مدرم  تفلا  دـشیدنیب ، هدرک ، ضیوفت  وا  هب  ار  ناناملـسم  تماما  هداـهن و  او  وا  هب  ار 
هدرمـش ناناملـسم  حالـص  نید و  تزع  لامک و  هیام  هداد و  رارق  مالـسا  رما  تیمامت  زا  ار  هفیلخ  اب  تعیب  نامیپ و  رب  ندنامیقاب  دـنوادخ ،

هتـشاد یمارگ  اهتمعن  هک  دـننیزگرب  ار  يدارفا  هحفـص 141 ] ، ] دوخ زا  دـعب  يارب  هک  تسا  هدرک  ماهلا  شیوخ  ياـفلخ  هب  دـنوادخ  تسا .
! يرآ دـنامیم . ماـجرفان  نانمـشد ، ناـنکفا و  هقرفت  هلیح  رکم و  حیحـص ، شنیزگ  نیا  وـترپ  رد  ددرگ . نیمـضت  هعماـج  تمالـس  دوـش و 

رظن رد  ار  ادـخ  هدومزآ و  ار  نآ  ینیگنـس  یخلت و  هراومه  هدـش  هداهن  وا  شود  رب  تفالخ  راب  هک  ناـمز  نآ  زا  نومأـم -  نینمؤملاریما - 
شرتسگ مدرم و  حالص  ناکرشم و  يدوبان  نید و  تزع  هب  هشیمه  هدیـشک و  اهیباوخیب  هدرک ، هراومه  دوخ  رب  ار  اهتمحز  تسا و  هتفرگ 

هک نیا  هچ  دنکن ، یلاخ  اهتیلوؤسم  راب  ریز  زا  هناش  ات  هدش  ببس  يریذپ  تیلوؤسم  نیا  تسا . هدیشیدنا  تنس  نآرق و  نتشاد  اپ  رب  لدع و 
دوش و هتخانـش  ادخ  ناگدـنب  نید و  هاوخریخ  راگدرورپ ، تاقالم  ماگنه  هب  دراد  تسود  دـشاب و  وگخـساپ  ادـخ  ربارب  رد  دـیاب  دـنادیم 
رد نومأم -  يرآ -  دشاب . یهلا  ماکحا  يارجا  رد  مدرم  دمآرـس  ملع و  نید و  اوقت و  رد  مدرم  نیرتهتـسیاش  هک  دشاب  هدیزگرب  يدهعیلو 
هب تسوا  ياضر  دروم  هچنآ  ات  تسا  هتـساوخ  راگدرورپ  زا  زور  بش و  هدرک و  ریخ  بلط  وا  زا  هتـشاد و  اهتاجانم  ادخ  اب  مهم  هلأسم  نیا 

ار ناگمه  ات  داد  همادا  وجتـسج  نیا  هب  تخادرپ و  نایولع  نایـسابع و  نایم  رد  شقیقحت  هب  اهزاین  زار و  نیا  یپ  رد  هفیلخ  دوش . ماهلا  يو 
ار بلاطیبا » نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع   » اهنت نایم  نآ  زا  دومزآ و  ار  نامدود  یمامت  تخانش و 

يرادمدرم ایند و  زا  يرود  دهز ، عرو ، ملع ، تفارش ، لضف و  هک  نیا  هچ  دیزگرب . تیلوؤسم  نیا  يدصت  يارب  ار  وا  تفای و  نیرتهتسیاش 
وا يارب  ار  دوخ  زا  دعب  تفالخ  يدـهعتیالو و  نامیپ  هک  دوب  اج  نیا  تفای . قفتم  وا  یگرزب  تمظع و  رب  ار  ناگمه  درک و  هدـهاشم  ار  وا 
هب تمدخ  راثیا و  يور  زا  هفیلخ  هک  دنادیم  ادـخ  اریز  تشاد ، هحفـص 142 ]  ] هیکت دنوادخ  یهاوخریخ  هب  هک  یلاح  رد  تخاس ، دقعنم 
هک دوب  هنوگ  نیا  تسا . هتشادرب  ار  ماگ  نیا  تمایق ، رد  تاجن  قح و  يرادیاپ  تمالس و  يوزرآ  هب  ناناملسم و  مالـسا و  هظحالم  نید و 
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ناباتش و نانآ  دناوخارف و  ار  شنارازگراک  رکـشل و  نارادرـس  ناکیدزن ، نادناخ ، نادنزرف ، متـسه -  نومأم  هک  نم  ینعی  نینمؤملاریما - 
هقالع رب  ار  ادخ  تعاط  هک  نیا  هچ  هنارگراثیا ، تسا  یمادقا  نومأم -  نینمؤملاریما -  مادقا  نیا  هک  دنتـسنادیم  دـندرک و  تعیب  دنـسرخ 

يا ناـه ! دوب . ناـنمؤمریما  دنـسپ  دروم  هک  نیا  هچ  دـیمان ، اـضر »  » ار وا  تسا و  هداد  حـیجرت  شناـشیوخ  ناـکیدزن و  نادـنزرف ، هب  دوـخ 
یلع اب  و  نومأم -  نینمؤملاریما -  اب  دیتسه ، هنیدم  رد  هک  ناناملسم  نایهاپـس و  ناهدنامرف ، يهمه  يا  و  نومأم -  نینمؤملاریما -  نادناخ 

رد نینمؤملاریما  هک  دینادب  دینک و  لابقتـسا  نآ  زا  هداشگ  شوغآ  اب  دـیراد و  شیپ  تعیب  نیا  يارب  ار  ناتاهتـسد  دـینک . تعیب  یـسوم  نب 
نینمؤملاریما هب  ار  رکف  هشیدنا و  نیا  هک  دیـشاب  رکاش  ار  ادخ  تسا . هتـشادرب  ماگ  امـش  تحلـصم  هب  هدیزگرب و  ار  ادـخ  تعاط  رما ، نیا 

نآ تاکرب  زا  تفای و  دیهاوخ  تینما  دـینک ، نینچ  رگا  هک  دـینک ، باتـش  نینمؤملاریما  ادـخ و  زا  يربنامرف  يوس  هب  تسا …  هدرک  ماهلا 
ریرحت هتـشر  هب  لاس 201 ه.ق  ناضمر  هاـم  متفه  هبنـشود  خـیرات  رد  دوخ  تسد  هب  نومأـم -  ار -  هماندـهع  نیا  دـش . دـیهاوخ  دـنمهرهب 

. دروآرد

ماما هب  بوسنم  يهتشون 

اضر ماما  زا  نومأم  هک  تسا  هدش  دای  یخیرات  عبانم  رد  دوب . يدهعتیالو  هنیمز  رد  يو  يالما  ای  نومأم و  طختسد  میدروآ ، نونکات  هچنآ 
هحفـص 143]  ] رد تفریذپ و  ماما  دسیونب و  يرطـس  دنچ  يدهعتیالو  شریذـپ  هماندـهع و  دـییأت  رد  زین  ترـضح  ات  تساوخ  مالـسلاهیلع 

نوچ يارای  ار  یسک  دهد و  ماجنا  دهاوخب ، هچنآ  هک  ار  يادخ  ساپس  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  [. 322 : ] تشاد موقرم  نینچ  هحفص  تشپ 
ربمایپ رب  دورد  تسا . هاگآ  اههنیس  يهتفهن  رارـسا  رب  دنادیم و  دشاب -  عیرـس  ارذگ و  دنچ  ره  ار -  تنایخ  هاگن  تسین . وا  راک  رد  ارچ  و 

. تسا یـسوم -  نب  یلع  نم -  نانخـس  دیآیم ، لیذ  رد  هچنآ  داب . شکاپ  نادناخ  رب  ایبنا و  متاخ  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ادـخ - 
 - درادب شقفوم  يراگتـسر  دشر و  هار  رد  تکرح  يارب  دهد و  شیرای  قح  رب  يرادیاپ  تقادـص و  هب  دـنوادخ  هک  نانمؤم -  ياورنامرف 

هتسسگ نایـسابع ) نایولع و  نایم  هک   ) ار يدنواشیوخ  ياههتـشر  تخانـش ، تیمـسر  هب  دنتخانـشن ، نارگید  هحفـص 144 ]  ] هک ار  ام  قح 
ار نادـنمزاین  دیـشخب و  تایح  اهنادـب  هکلب  دیـشخب ، یگدوسآ  ار  نیـشیپ ) يافلخ  متـس  زا   ) كانمیب ياـهناج  تسویپ و  مه  هب  دوب ، هدـش 

يازج دـنوادخ  يدوزب  تساوخیمن . شاداـپ  وا  زا  زج  هدوب و  ناـیناهج  راـگدرورپ  ياـضر  يهدـنیوج  اـهراک  نیا  رد  تخاـس و  زاـینیب 
گرزب ییاورنامرف  شیوخ و  يدهعتیالو  نومأم -  نانمؤم -  ياورنامرف  درک . دهاوخن  عیاض  ار  ناراکوکین  رجا  داد و  دـهاوخ  ار  نارکاش 
ناـمرف نآ  نتـسب  مکحم  هب  دـنوادخ  هک  ار  ياهرگ  سک  ره  سپ ، نیا  زا  مشاـب . هدـنز  وا  زا  سپ  رگا  هتبلا  تسا -  هداد  رارق  نـم  يارب  ار 
هدرمش لالح  ار  ادخ  مارح  هداهنن و  تمرح  ار  یهلا  میرح  دلسگب ، ددنـسپیم ، ار  نآ  ماکحتـسا  دنوادخ  هک  ار  ياهتـشر  دیاشگب و  هداد ،

ربص اهـشزغل  رب  هتخاس ، هشیپ  ار  هویـش  نیمه  زین  ناینیـشیپ  دـنک . هراپ  مالـسا  میرح  دریگ و  بیع  ماما  رب  دـهاوخب  راـک  نیا  اـب  رگا  تسا ؛
نارود هک  نیا  هچ  دوـشن ، هتـسسگ  ناناملـسم ، تدـحو  هتـشر  دـماجنین و  یگدـنکارپ  هب  نید  اـت  دـنتفرگن  هدرخ  اـهیراوگان  رب  دـندرک و 

رگا هک  ماهتفرگ  هاوگ  شیوخ  رب  ار  ادـخ  نم ، دـندوب . يرگبوشآ  يارب  تصرف ، نتفای  ددـص  رد  نابلط ، تصرف  دوب و  کـیدزن  تیلهاـج 
لوسر ادـخ و  نامرف  ساسارب  هژیوب ، سابعینب  اب  یلک و  روط  هب  مدرم  يهمه  اب  داهن ، نم  يهدـهع  رب  ار  تفالخ  ناناملـسم و  يرادـمامز 
مناوت تیاهن  هک  ماهتفرگ  هاوگ  ار  ادخ  یهلا . نوناق  تزاجا  هب  زج  مرامشن ، حابم  ار  یسک  لام  سومان و  مزیرن ، هانگیب  ینوخ  منک . راتفر 

هک نانچ  دوب ، دـهاوخ  یهلا  لاؤس  دروم  هک  دـکؤم  ینامیپ  ماهتـسب ؛ ادـخ  اب  هک  تسا  ینامیپ  نیا ، مریگ . راک  هب  قیال  دارفا  باختنا  رد  ار 
دهع فـالخرب  اـی -  مریگ  شیپ  رد  يرگید  شور  رگا  دوشیم ». عقاو  لاؤـس  دروـم  دـهع  اریز  دـینک ، اـفو  دـهع  هب  : » تسا هدوـمرف  ادـخ 

هب هناقاتـشم  و  یهلا ، مشخ  زا  مربیم و  هانپ  ادـخ  هب  دوب . مهاوخ  رفیک  شنزرـس و  راوازـس  مروآ ، دـیدپ  هحفـص 145 ]  ] يرییغت شیوخ - 
اما دراد . ینازرا  ناناملسم  يهمه  نم و  هب  ار  تیفاع  ددنبب و  نم  رب  تیصعم  هار  دهد و  میرای  دوخ ، تعاطا  ریسم  رد  ات  مراد  رظن  وا  يوس 

ناتـساد ار  قح  تسادـخ ، نآ  زا  اهنت  مکح  ! » تسیچ امـش  نم و  ماجنارـس  هک  منادیمن  دـنراد و  تلالد  نیا  فالخ  رب  رفج »  » و هعماـج » »
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 - تفای مهاوخن  تفالخ  يرادـمامز و  تصرف  منادیم  هک  فصو -  نیا  اـب  دزاـسیم » زیاـمتم  هنوگ  نیرتهب  هب  ار  لـطاب  قح و  دـنکیم و 
بلطم نیا  رب  ار  يادخ  درادهگن . ار  وا  نم و  دنوادخ  مدـیزگرب ، ار  وا  يدونـشخ  هدرک و  لاثتما  ار  نومأم -  نانمؤم -  ياورنامرف  روتـسد 

. تسا یفاک  وا  یهاوگ  هک  نیا  هچ  مریگیم ، هاوگ 

يدهعتیالو يهماندهع  رب  یلیلحت 

نآ نومضم  زا  هک  نانچنآ  ار  یخیرات  قیاقح  زا  یخرب  هک  دراد  تیمها  ور  نآ  زا  هعومجم  نیا  رد  يدهعتیالو ، يهماندهع  یلیصفت  تبث 
نومأم صخش  تاراهظا  هک  هماندهع  زا  شخب  نآ  رد  درک . هدافتـسا  ناوتیمن  تحارـص  نیا  اب  رگید  نیماضم  زا  تسا ، يریگهجیتن  لباق 

رب نومأـم  دــیکأت   - 1 مـینکیم . هراـشا  اهنادـب  هنوـگ  تـسرهف  هـک  تـسا  هـتفهن  یفیرظ  تاـکن  تـسا ، يو  يـالما  اـی  هتــشون  تـسد  و 
ییاورناـمرف يارب  مدرم  زا  تـعیب  تفاـیرد   - 2 ناـبطاخم . يهمه  نهذ  رد  ناوـنع  نیا  تیبـثت  يارب  شـالت  دوـخ و  ندوـب  نینمؤـملاریما » »

 - نینمؤملاریما اـب  تسخن  دـیاب  مدرم  دـسیونیم  اریز  مالـسلاهیلع ، یـسوم  نب  یلع  يدـهعتیالو  يارب  تعیب  تفاـیرد  يهناـهب  هب  شیوخ ،
، درادن انعم  يدهعتیالو  دشابن ، یتفالخ  ات  اریز  دیامنیم ، یعیبط  دنچ  ره  رما  نیا  مالـسلاهیلع ! اضر  ماما  اب  سپـس  دـننک و  تعیب  نومأم - 
هحفـص 146]  ] تنوشخ و روز و  لاـمعا  اـب  یتح  دوب  نکمم  دریگب ، تعیب  دوخ  يارب  طـقف  مدرم  يهدوت  زا  تساوخیم  رگا  نومأـم  یلو 
، تعیب عوضوم  مالسلاهیلع و  اضر  ترـضح  يدهعتیالو  نتخاس  حرطم  اب  یلو  درواین ، تسد  هب  ار  لماک  تیقفوم  مه  زاب  عیمطت ، دیدهت و 

تفالخ هب  دـنکیم و  یفرعم  نید  لامک  هیام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلاسر  يهمادا  رد  ار  تفـالخ  وا   - 3 تفاـی . تسد  مهم  نیا  هب 
يهیام ار  تماما  ناـنآ  هک  تسا  مالـسلامهیلع  تیبلـها  رظن  لـباقم  هطقن  اـقیقد  وا  نخـس  نیا  دـشخبیم و  يونعم  یهلا و  گـنر  شیوخ 

. دبای هطلس  ناناملسم  رب  هفیلخ  ناونع  هب  هک  ار  يدساف  بلط و  تردق  ناسنا  ره  تفالخ  هن  دناهتسنادیم و  تلاسر  رارمتـسا  نید و  لامک 
هب مه  تسا و  هداد  رارق  یهلا  يربهر  تماما و  نیزگیاج  ار  تنطلـس  تفالخ و  تسا و  هداد  تروص  ار  یفیرحت  مه  ناـیب  نیا  رد  نومأـم 

مالـسا و يارب  ناگمه  زا  رتزوسلد  راگدرورپ و  عیطم  نمؤم و  یناسنا  هفیلخ ، هماندـهع ، رد   - 4 تسا ! هدیـشخب  سدقت  دوخ ، ییاورنامرف 
يارب تسا ، ياهمدقم  ادخ  زا  هفیلخ  تعاطا  حرط   - 5 تسوا . يهدهع  رب  یهلا  یتبهوم  ناونع  هب  تفالخ  هک  تسا  هدش  یفرعم  ناناملسم 

رب ینتبم  ار  دوخ  ياهيریگمیمـصت  تاکرح و  مامت  اـت  دراد  یعـس  نومأـم   - 6 وا . ياـهنامرف  هب  نداـهن  ندرگ  هفیلخ و  زا  مدرم  تعاـطا 
نخس هب  نومأم  دانتسا   - 7 دنکیم . دانتـسا  نآرق  تایآ  هب  ور  نیا  زا  دناسانـشب و  یهلا  ینید و  تیلوؤسم  ناناملـسم و  حلاصم  تعیرش و 
هارمه یبهذـم و  ياهـضراعت  نتـساک  رد  يو  یعـس  رگید  يوس  زا  نیـشیپ و  يافلخ  هب  وا  ناهنپ  یگتـسبلد  وس  کـی  زا  باـطخ ، نب  رمع 

هیام یهلا و  يراک  ار  دـهعیلو  باختنا  يدـهعتیالو و  یتح  نومأم   - 8 دنایامنیم . ار  شیوخ  تموکح  اب  تنـس ، لها  يهعومجم  نتخاس 
نیا زا  ار  ناشتفالخ  تیناقح  مالـسلاهیلع -  بلاطیبا  نب  یلع  زج  هب  مالـسا -  ردـص  ياـفلخ  هک  نیا  اـب  درامـشیم ، نید  تزع  لاـمک و 

هار هنوگ  نیدـب  و  هدومنن ! تفالخ  يهدـنیآ  يارب  يرکف  هدرکن و  باختنا  ار  یـصاخ  درف  دوخ  زا  سپ  يارب  ربمایپ  هک  دنتـسنادیم  هیحاـن 
نینچ دنادیم و  دوخ  تنحم  جنر و  هیام  ار  تفالخ  راب  ندیشک  شود  رب  نومأم ،  - 9 هحفص 147 ] ! ] دوب هدش  راومه  ناشیا  يارب  تفالخ 

، نیرتهتسیاش ناونع  هب  ار  مالسلاهیلع  اضر  ماما  وا   - 10 دیـشکیمن ! شود  رب  ار  راب  نیا  ادخ ، ربارب  رد  تیلوؤسم  دوبن  رگا  هک  دنایامنیم 
زین ار  دوخ  میقتـسمریغ  ات  دراد  حیرـصت  تافـص  نیا  هب  دنیزگیم و  رب  يدهعتیالو  يارب  صخـش  نیرتاوقتاب و …  نیرتدـهاز ، نیرتملاع ،
زین رارکت  ار  نآ  هدرب و  راک  هب  ار  راثیا »  » يهژاو مالـسلاهیلع  ماما  هب  يدـهعتیالو  ضیوفت  رد  نومأم   - 11 دنک . یفرعم  تافص  نیا  ياراد 
ماما يهتـشون  لیلحت  رد  ادـعب  هک  نانچ  تسا و  دوهـشم  نایولع  ماما و  رب  يراذـگ  تنم  نانتما و  یعون  هژاو  نیا  دربراـک  رد  تسا . هدرک 

قح ساسا ، رد  ار  تموکح  هک  تسا  هیماما  شنیب  اب  داضتم  یتدیقع و  قیمع  فارحنا  نومأم  تکرح  نیا  دوب ، میهاوخ  دهاش  مالـسلاهیلع 
یفنم مایپ  ياراد  لمأت و  لباق  نومأم  يهماندـهع  رد  زین  يرگید  ياههتکن  اهنیا ، رب  هوالع  دسانـشیم . بصاغ  ار  نارگید  دـنادیم و  ماـما 

مه ياهژاو و  دـناوتیم  دوخ  هک  هماـن ، فلتخم  دراوم  رد  نآ  رارکت  ماـهلا و  رب  يو  يهیکت  هلمج  زا  دراد ، رتـنوزف  تقد  هب  زاـین  هک  تسا 
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! ددرگ ریسفت  صاخ  یتفایرد  يرشب و  قوف  یتهج  زا  دوش و  یقلت  يداع  يرشب و  یتهج  زا  دشاب ؛ دولآ 

هماندهع رب  ماما  یسیون  هیشاح 

ياهلقن رد  هک  هنوگ  نآ  ماما -  دراگنب و  يرطس  دنچ  هماندهع ، ياوتحم  دییأت  رد  ات  تساوخ  مالسلاهیلع  ماما  زا  نومأم  دش ، دای  هک  نانچ 
ياهلاجم نومأـم ، یلیمحت  داهنـشیپ  اـب  قاـفو  زا  يریزگاـن  هیقت و  لاـمک  رد  هک  تشاد  موقرم  ار  یبلاـطم  هدـش -  تبث  ییاور  یخیراـت و 

هاگیاج لوبق  يدهعتیالو و  شریذپ  هب  ار  نایماع  ماما ، يهتشون  رهاظ  دیاش  دراد . ماما  رظن  طیارش و  تفایرد  تقد و  لمأت و  يارب  یناوارف 
روظنم و ماما و  یعقاو  ياههاگرظن  ماما ، ياهفیـصوت  اهاعد و  یتح  ریباعت و  رد  لمأت  اـب  تیارد  تقد و  لـها  یلو  دزاـس ، دـعاقتم  نومأـم 
، نآ رد  هتفر  راک  هب  ياهریبعت  ماما و  يهتشون  نیزاغآ  يهبطخ   - 1 زا : دنترابع  اههتکن  نآ  زا  یخرب  دنباییم . رد  ینشور  هب  ار  يو  فده 
ار مایپ  کی  هدروخ و  هرگ  مه  هب  ریبعت  هس  هاتوک  يهبطخ  نیا  رد  دراد . يداـمتعایب  ینارگن و  هحفص 148 ]  ] دیدهت و یعون  زا  تیاکح 
ارچ و نوچ و  اـب  ار  یهلا  مکح  اـضق و  دـناوتیمن  یـسک  ب -  دـهدیم . ماـجنا  دـهاوخب ، ار  هچ  ره  دـنوادخ  فلا -  تسا : هداد  لیکـشت 

نایمدآ كرد  مشچ و  زا  ناهنپ  ارذـگ و  عیرـس و  دـنچ  ره  ار  هنانئاخ  ياهرظن  اههاگن و  دـنوادخ  ج -  دـهد . رییغت  ریوزت و …  هسیـسد و 
زا هناصلاخ و  ار  نومأم  رارصا  ماما  تفایرد ، ناوتیم  هتـشون  يهمادا  زا  هک  هنوگ  نآ  دسانـشیم . ار  هتفهن  رارـسا  هک  نانچ  دنادیم ، دشاب 

ار نآ  ماما  دـنادیم و  ادـخ  هک  تسا  هتفهن  هناـنئاخ  يرـس  رارـصا ، نیا  سپ  رد  تسا  دـقتعم  هکلب  دـنادیمن ، لدـع  یهاوخ و  مالـسا  رس 
شوماخ هک  درادن  هجوت  تسا و  لفاغ  یهلا  تیـشم  زا  یلو  دشاب ، هدمآ  نادیم  هب  هنانئاخ  يرظن  اب  نومأم  تسا  نکمم  دنکیم . مامـشتسا 
نیطالس تفالخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلاسر  هک  نومأم  خساپ  رد  ماما   - 2 تسین . رسیم  یسایس  يدنفرت  اب  یهلا  رون  نتخاس 

هتخاس حرطم  ار  يو  نادناخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رب  دورد  زا  سپ  تسا ، هتخانشن  هرهاط  ترتع  يارب  یهاگیاج  هدز و  دنویپ 
. تساراد ار  ياهژیو  شقن  يداقتعا ، یمالک و  تالمأت  رد  اهفـصو  نیا  هک  تسا  هدرک  دای  نیرهاط »  » و نیبیط »  » فصو ود  اـب  ناـشیا  زا  و 

ياج هب  تیبلها »  » درک دای  اب  هکلب  توکـس  اب  ار ، نومأم  ینالوط  ینیچ  همدـقم  دریگیمن و  چـیه  هب  ار  تفالخ  عوضوم  ماما  لاح ، ره  هب 
نیا هک  درک  هجوت  دیاب  یلو  تسا ، هدرب  راک  هب  نومأم  يهرابرد  ار  نینمؤملاریما »  » ریبعت دنچ  ره  ماما   - 3 دهدیم . رارق  راکنا  دروم  افلخ ،

، شزرا کی  نایب  هن  تسا و  تیعقاو  کی  نایب  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  نآ  يوغل  يانعم  رگا  تسا و  هدوب  جـیار  يریبعت  رـصع ، نآ  رد  ریبعت ،
یـشزرا يهبنج  هب  رظن  هاگره  نینمؤملاریما »  » ناونع دـناریم . نامرف  یمالـسا  يهعماج  رب  قحانب ، هچ  قحب و  هچ  لاح ، ره  هب  نومأـم  اریز 

هحفـص  ] هدهع رب  ار  یهلا  قحب و  یتموکح  تماما و  هک  تسا  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  يهدنبیز  اهنت  هعیـش ، هاگن  رد  دـشاب ، هتـشاد 
هتفریم راک  هب  رـصع  نآ  یمومع  گنهرف  رد  هک  تسا  هدرب  راک  هب  ور ، نآ  زا  افرـص  هتـشون ، نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  اـما  تشاد ، [ 149

اب یماظن و  ياتدوک  اب  دـنچ  ره  دـنیوگیم ، روهمج  سیئر  روشک ، کی  روهمج  سیئر  هب  یللملانیب ، گنهرف  رد  زورما  هک  ناـنچ  تسا ؛
، تساعد رهاظ  رد  هک  دراد  نومأم  يهرابرد  هلمج  ود  مالسلاهیلع  ماما   - 4 دشاب . هدمآ  راک  يور  مدرم  اب  تفلاخم  مغر  هب  يروتاتکید و 

يانعم هب  ای  دادـس »  » يهژاو دادـسلاب » هللا  هدـضع   » ریبعت رد  دراد . تیاکح  نومأـم  یهاوخ  شزرا  تقادـص و  هب  ماـما  يداـمتعایب  زا  یلو 
هک نانچ  دراد ؛ نومأم  هب  یـضیرعت  دشاب ، هک  انعم  ود  نیا  زا  کی  ره  هب  تسا . يدنبیاپ  يرادیاپ و  يانعم  هب  ای  تسا و  یتسرد  تقادص و 

، دوش ریـسفت  مه  يرگید  يهنوگ  هب  ریباعت  نیا  تسا  نکمم  یلب ، دـنامهفیم . نومأم  ییوجحالـص  زا  ار  ماما  ینارگن  داشرلل » هقفو   » ریبعت
هژیو هب  نایـسابع و  راتفر  افلخ و  تفالخ  يهرابرد  همئا  شنیب  ترـضح و  نآ  یـسایس  یگدـنز  هعومجم  ماما و  هتـشون  رـسارس  یتقو  یلو 

مالسلاهیلع یـسوم  نب  یلع  اهنت  هن  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  نیقی  روط  هب  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  اب  نوراه 
نم فرع   » هاتوک هلمج  رد  ماما   - 5 دنک . هناصلاخ  ياعد  وا  يارب  دشاب و  راودـیما  نومأم  تموکح  هب  تسناوتیمن  يداع  درف  کی  هکلب 

رـسارس رد  نومأم  هک  یقح  تسا ، هدرواین  اج  هب  ار  نآ  افلخ  زا  کـی  چـیه  هک  یقح  دراد ؛ تیبلـها  قح  زا  نخـس  هریغ » هلهج  اـم  اـنقح 
نومأم و تفالخ  دوش ، تابثا  رگا  هک  یقح  دراد . نآ  ندناشوپ  رد  یعس  تفالخ ، حرط  اب  تسا و  هدرکن  نآ  زا  يدای  شینالوط  يهتـشون 
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دنایامنب و دوخ  بناج  زا  يراثیا  ار  يدهعتیالو  يراذگاو  دراد ، یعـس  نومأم  دوب . دهاوخ  هناملاظ  هنابـصاغ و  نایولع ، نایـسابع و  يهمه 
هوکش  - 6 یـسانشب ! ارهاظ -  ار -  نآ  یهاوخیم  نونکا  وت  هک  تسا  هدوب  ام  يهنیرید  قح  تموکح ، هک  درادیم  مالعا  نایب ، نیا  اب  ماما 

رب هللالوسر  مان  هب  هک  ییاـفلخ  تسا ؛ هدـش  هحفـص 150 ]  ] افلخ تفـالخ  يهرود  رد  ربماـیپ  تیبلـها  هب  هک  یملظ  زا  ماـما  یهاوخداد  و 
نامیپ مالـسلاهیلع  ماما   - 7 دندرک . لیمحت  ار  یگدـنز  طیارـش  نیرتتخـس  ادـخ ، لوسر  نادـنزرف  هب  دـندز و  هیکت  ییاورنامرف  یـسرک 
صخش دنکـشب ، ار  دهع  نیا  هک  یـسک  نیتسخن  دنادیم  هک  یلاح  رد  دنکیم ، یفرعم  یهلا  میرح  نانکـش  تمرح  ار  يدهعتیالو  نانکش 

اب ترـضح  نآ  هک  دنامهفیم  يدـهعتیالو ، زا  هدافتـسا  يارب  نتفاین  تصرف  هب  نیقی  دوخ و  هاتوک  رمع  هب  ماما  حیرـصت   - 8 تسا . نومأم 
زین ماما  رترب  ملع  زا  ییاههولج  ییوگشیپ ، نیا  رد  تسا . هدوب  نومأم  رارصا  شریذپ ، لماع  اهنت  هتفریذپن و  ار  يدهعتیالو  یصخش  هزیگنا 
قح دنک و  يرواد  هعقاو ، نآ  رد  دیاب  دنوادخ  دوشیم و  عقاو  متـس  دروم  نآ ، رد  هک  دراد  يدادخر  زا  تیاکح  لاح ، نیا  اب  تسادـیپ و 

اب نایانـشآ  نایعیـش و  زا  یخرب  يارب  نومأم ، رارـصا  ربارب  رد  میلـست  يدهعتیالو و  شریذـپ  هک  دـنادیم  ماما   - 9 دزاس . ادـج  ار  لطاب  و 
شریذـپ هک  تسا  هدرک  يروآداـی  ناـشیا  هب  فلاـسلا » يرج  کلذـب   » يهلمج اـب  ور  نیا  زا  دوـب ، دـهاوخ  زیگنا  لاؤـس  تیبلـها  بـتکم 

هدوب زین  نیـشیپ  ناماما  يهویـش  ناکما ، دـح  رد  افلخ  اب  تملاسم  هکلب  تسین ، ناـماما  بتکم  يداـقتعا  لوصا  زا  تشگزاـب  يدـهعتیالو ،
بلاطیبا و نب  یلع  تماما  يهرود  رد  ناناملسم ، مالسا و  رترب  حلاصم  ظفح  روظنم  هب  يریزگان و  رس  زا  تملاسم  نیا  هک  نیا  هچ  تسا ،

نومأم تیالو  یحیولت  یفن   - 10 تسا . هدوب  هراومه  و …  هیواعم -  تموکح  تدم  رد  مالسلاامهیلع -  یلع  نب  نیسح  یلع و  نب  نسح 
ماما یلو  دـنادیم ، دوخ  راثیا  ار  يدـهعتیالو  ضیوفت  نومأـم  اریز  تسا ، ماـما  هتـشون  رد  هتفهن  ياـهمایپ  هلمج  زا  وا ، يراذـگ  تنم  در  و 

لوؤسم دـنوادخ  ربارب  رد  نم  : » دـیامرفیم رگید  ياـج  رد  اـی  … و  داـهن » او  نم  هب  ار  ناناملـسم  روما  يهرادا  دـنوادخ  رگا  : » دـیامرفیم
ياهاعدا نتفرگ  چـیه  هب  نومأم و  شقن  نتخاس  گنریب  تهج  رد  دـنوادخ ، هب  عوضوم  باستنا  ماما و  تاراـشا  هنوگ  نیا  دوب ». مهاوخ 

دقاـف زین  اـهنآ  هک  تسا  هحفـص 151 ]  ] هدـش هاـتوک  یهاـگن  زین  تموکح  یـشزرا  لوصا  یخرب  هب  ماـما ، يارذـگ  نتم  رد   - 11 تسوا .
ناگمه و هب  تبسن  ار  لدع  قح و  مریگ  رایتخا  رد  ار  تموکح  يزور  رگا  فلا -  دیامرفیم : ماما  تسین . افلخ  ریاس  نومأم و  هب  یضیرعت 

تموکح ماگنه  هب  یسابع  يوما و  يافلخ  دنچ  ره  درک . مهاوخ  ارجا  دناهتشاد -  یلعلآ  اب  هک  اهيراتفر  دب  يهمه  مغریلع  نایسابع - 
تخیر و مهاوخن  ار  ینوخ  چیه  یهلا ، نیناوق  زا  نوریب  ب -  دنداد . هجنکش  رازآ و  ار  تیبلها  دندیسر و  دوخ  ناشیوخ  هب  طقف  رادتقا  و 

ناناملسم سومان  لام و  ناج و  اهتفالخ  زا  يرایـسب  رد  هک  یلاح  رد  تفرگ -  مهاوخ  ار  نارگید  لاوما  هب  زواجت  سیماون و  کته  يولج 
روما يهرادا  رد  قیال ، دـنمناوت و  دـمآراک و  ياهورین  زا  ج -  تسا . هدـش  نانآ  يرادایند  رادـتقا و  ینابرق  زیچ  همه  تسا و  هدـشن  ظـفح 

نایلاو و يریگراـک  هب  رد  یـسابع ، يوما و  ياـفلخ  زا  مادـک  ره  هک  یلاـح  رد  يولع ، ریغ  هچ  دنـشاب و  يولع  هچ  تفرگ -  مهاوخ  هرهب 
. دوبن ینادراک  تقایل و  ناشکالم  دنتشاد و  رظن  يدنواشیوخ  یگتسباو و  هب  اهنت  نارازگراک ،

اههسیسد ربارب  رد  ماما  ریبدت 

، تفریذپ ار  يدهعتیالو  ناناملـسم ، مالـسا و  رترب  حـلاصم  ظفح  روظنم  هب  يریزگان و  يور  زا  دـنچ  ره  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ماما 
ظفح يارب  هلیـسو  ار  هیقت  ناماما ، يهمه  دـننام  ترـضح  نآ  هکلب  دوبن . تماما  هفیظو  تلاـسر و  نتـشهورف  میلـست و  ياـنعم  هب  نیا  یلو 

دهدیم ناشن  یبوخب  ترـضح  نآ  تامادقا  ماما و  یگدنز  تسنادیم . حیحـص  راکفا  رـشن  دعاسم و  ياههنیمز  هب  یبایتسد  تیدوجوم و 
هماندـهع نومأـم  هک  تسا  تسرد  دـماین . هاـتوک  نابـصاغ  تفـالخ  هیلع  يرگاـشفا  تهج  مزـال  ریبادـت  ذاـختا  رد  زگره  یمارگ  نآ  هـک 

زبس مچرپ  زبس و  سابل  هب  ار  نایسابع  هایـس  سابل  یگتـسبمه ، نشج  تمالع  هب  دریگیم ، تعیب  مدرم  زا  دنکیم ، اپ  رب  سلجم  دسیونیم ،
زین مالـسلاهیلع  ماما  یلو  هحفص 152 ] [. ] 324 ، ] دزاسیم رـشتنم  روشک  رـسارس  رد  دـنزیم و  هکـس  ماما  ماـن  هب  [، 323  ] دزاسیم لدـبم 

ینوـبز تیبلـها و  تمظع  تهج  رد  ار  وا  ياهـشالت  ماـمت  هکلب  تسا ، راوـشد  نومأـم  يارب  اـهنآ  لـمحت  اـهنت  هـن  هـک  دراد  ییاـههمانرب 

تماما دیحوت و  يدانم  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 100زکرم  هحفص 65 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


یمومع میلاعت   - 1 مینک . دای  ار  ریز  دراوم  دیاب  میشاب ، هتشاد  ریبادت  نیا  سوئر  هب  ارذگ  یهاگن  میهاوخب  رگا  دنکیم . تیاده  نایـسابع ،
یسایس و یگدنز  يهویـش  دییأت   - 2 یسایس . يداقتعا و  لئاسم  هنیمز  رد  مالـسلامهیلع  تیبلها  اب  ناطبترم  نایعیـش و  يارب  ترـضح  نآ 
هب هداوناخ  بیغرت  هداوناخ ، نتـشادن  هارمه  هب  ینارگن ، راهظا  هارکا و  اب  هارمه  هنیدـم ، زا  جورخ   - 3 نآ . رارمتسا  نیـشیپ و  ناماما  ینید 

یتیاضران و هک  صاخ  ياهویش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دقرم  اب  عادو  ورم ، يوس  هب  هنیدم  زا  ماما  تکرح  ماگنه  ییارـسهیثرم 
طرـش ار  تیبلها  يربهر  تماما و  هلأسم  هک  روباشین  رد  ماما  یخیراـت  تیاور   - 4 دناسریم . نومأم  نامرف  شریذـپ  زا  ار  ماما  يریزگان 

تفـالخ و شریذـپ  زا  ماـما  راـکنا  نومأـم و  ياهداهنــشیپ  در   - 5 تـسا . هدرک  حرطم  لکـش  نیرتراکـشآ  رد  هتــسناد و  دـیحوت  هـملک 
. يدهعتیالو زا  نتفرگن  هرهب  هب  نانیمطا  دوخ و  هاتوک  رمع  زا  نداد  ربخ   - 6 [. 325 . ] نومأم رارصا  هرکاذم و  هام  ود  لوط  رد  يدهعتیالو 

ياهتیعقوم رد  هودـنا  مغ و  راهظا  ترـضح و  نآ  رب  يدـهعتیالو  لـیمحت  زا  سپ  ماـما ، يامیـس  رد  يدونـشخ  راـثآ  ندـشن  هدـهاشم   - 7
رد دهدن و  رظن  یتموکح  رما  چیه  رد  ترـضح  نآ  هک  نیا  رب  ینبم  يدهعتیالو ، شریذـپ  يارب  ماما  ياهطرـش  شیپ   - 8 [. 326 . ] بسانم

ریـسم لوط  رد  یماما  یمدرم  تاطابترا  یعاـمتجا و  یـشم  یگدـنز و  عون   - 9 هحفص 153 ] [. ] 327 . ] دـنکن تلاخد  یبصن  لزع و  چـیه 
نآ قالخا  تیونعم و  دـهز و  لمع و  ملع و  بتارم  هب  تبـسن  نامدرم  رظن  بلج  و  يدـهعتیالو ، هلأسم  زا  سپ  ورم و  ات  هنیدـم  زا  تکرح 
یلص ربمایپ  تنس  هویـش و  اب  دیع ، زامن  يرازگرب   - 11 نایدالا . نیب  گرزب  تاثحابم  تارظاـنم و  رد  ماـما  یملع  يهولج   - 10 ترضح .

ناشیا و هب  مزال  ياهدومنهر  هئارا  نایعیـش و  اـب  طاـبترا   - 12 نومأـم . تموکح  نارازگراـک  مدرم و  رب  نآ  قـیمع  ریثأـت  هلآ و  هیلع و  هللا 
نایم رد  شیپ  زا  شیب  نومأم ، رادـنپ  فالخرب  ماما  ات  دـیدرگ  ببـس  لماوع  ریبادـت و  نیا  يهعومجم  نانآ . يارب  نومأـم  يهرهچ  ياـشفا 

دنک و یتیاضران  ساسحا  دوخ ، یسایس  دنفرت  زا  نومأم  ینالوط ، نادنچ  هن  ياهلصاف  رد  ددرگ و  عقاو  اهبلق  بوبحم  دوش و  هتخانش  مدرم 
. دور ورف  ترضح  نآ  ندرب  نایم  زا  یتح  ماما و  نتخاس  دودحم  يهشیدنا  رد 

ربمایپ يهویش  هب  دیع ، زامن  يرازگرب 

ندرک رازگرب  يارب  یلـصم  يوس  هب  ماما  تکرح  يدـهعتیالو ، يهلأسم  زا  سپ  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  یگدـنز  مهم  ياهدادـخر  زا  یکی 
يزار دهدیم و  ناشن  لمعلاسکع  نآ  ربارب  رد  راکـشآ ، روط  هب  نومأم  هک  تساج  نآ  ات  دادخر  نیا  تیمها  تسا . هدوب  رطف  دـیع  زامن 
رـسای یخیرات -  دادـخر  نآ  ینیع  نادـهاش  زا  نت  ود  دـنکیم . اشفا  هتـساوخان  درکیم ، شالت  نآ  نتـشادهاگن  یفخم  رد  هراومه  هک  ار 

هب [ - 328  - ] رگید یلیلد  هب  ای  يرامیب  لیلد  هب  نومأم -  دیـسر . ارف  رطف  دیع  دناهدرک : شرازگ  نینچ  ار  هعقاو  تلـص -  نب  نایر  مداخ و 
رد هک  دوب -  هداهن  طرـش  البق  هچنآ  ساسارب  ماما  دـنک . رازگرب  ار  دـیع  زاـمن  اـت  تساوخ  يو  زا  داد و  ماـیپ  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع 

تـساوخرد نیا  شریذپ  زا  تفرگیم -  تروص  تموکح  رظن  ریز  دـیع  زامن  يهماقا  هحفص 154 ]  ] دنکن و افیا  یـشقن  یتموکح  مسارم 
هب هک  دننک  ادیپ  نانیمطا  هلیـسو  نیا  هب  مدرم  مراد  تسود  تسا و  يدهعتیالو  تیبثت  داهنـشیپ ، نیا  زا  فده  داد ، مایپ  نومأم  درک . عانتما 

، هفیلخ يراشفاپ  يهجیتن  رد  ماجنارـس  دـنوش . هاگآ  وت  يرترب  تلیـضف و  هب  مدرم  ملیام  نیا ، رب  هوالع  ياهتفریذـپ . ار  يدـهعتیالو  یتسار 
ار طرـش  زین  نومأم  دـنک . هماقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شدـج  نوچمه  يزاـمن  هک  طرـش  نادـب  تفریذـپ ، ار  يو  داهنـشیپ  ماـما 
، لزنم زا  ماما  جورخ  ماگنه  دننک و  عامتجا  ماما  يهناخ  کیدزن  ناهاگحبص  مدرم ، يهدوت  نایرابرد و  نایماظن ، ات  داد  روتسد  تفریذپ و 

دوخ لزانم  ماب  تشپ  رد  زین  ياهدـع  دـندرک ، عامتجا  ریـسم  رد  ماـما و  هناـخ  فارطا  مدرم  دـنیامن . یهارمه  یلـصم  يوس  هب  ار  ترـضح 
ییادر هتخاس ، وبشوخ  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  دندمآ ، نوریب  لزنم  زا  ماما  دندوب . يولع  تبیه  يوبن و  يهریـس  نآ  اب  ترـضح  ندید  رظتنم 

اب دندش . یلصم  یهار  راقو  هنینأمط و  اب  راوتسا ، ییاهماگ  اب  هنهرب ، ياپ  اب  تسد و  هب  ییاصع  رس ، رب  ناتک  زا  ياهمامع  هتخادنا ، شود  رب 
دوخ ياهـشفک  ناگمه  دندش و  هدایپ  ماما  مارتحا  هب  اهماظن  هراوس  تخادنا . نینط  نابایخ  هچوک و  رد  مدرم  ریبکت  دایرف  ترـضح ، ریبکت 

ات هک  تخاس  مکاح  ورم  رهـش  رب  ریظنیب  ییاضف  رگید ، يوس  زا  مدرم  قوش  هیرگ  وس و  کی  زا  ریبکت  داـیرف  دـندروآ . نوریب  ياـپ  زا  ار 
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یلامتحا جیاتن  دوجوم و  طیارش  زا  ار  نومأم  دناسر و  هفیلخ  هب  ار  دوخ  عاضوا ، یگتفشآ  ندید  اب  لهس  نب  لضف  تشادن . هقباس  زور  نآ 
هاگیاج هک  تشاذـگ  دـهاوخ  مدرم  رب  يریثأت  نانچ  دزادرپب ، زامن  يهماقا  هب  عضو  نیمه  اب  ماما  رگا  هک  دـش  روآدای  تخاس و  هاـگآ  نآ 

همین زا  ار  ترـضح  ات  داد  روتـسد  گنرد  نودب  نومأم  دوشیم . هجوتم  یـسوم  نب  یلع  هب  اهلد  يهمه  هدـش ، جرایب  مدرم  رظن  رد  هفیلخ 
ناک نا  مهللا  : » دومرفیم رایـسب  هودـنا  اب  مالـسلاهیلع  ماما  لزنم ، هب  تشگزاـب  رد  هحفص 155 ] [. ] 329 . ] دندرک نینچ  دـننادرگزاب و  هار 

لیجعت نآ  رد  کنیا  مه  تسا ، نم  گرم  هب  ماینونک  تیعـضو  زا  نم  شیاشگ  رگا  ایادخ  راب  [. 330 .« ] ۀعاسلا یل  لجعف  توملاب  یجرف 
. امرف

شیوخ ياههسیسد  بادرگ  رد  نومأم ،

ال  » دوب هداد  رادـشه  وا  هب  ماما  هک  نانچ  یلو  دوب ، يو  رطاخ  تیاـضر  يهیاـم  یماـکداش و  هارمه  زاـغآ  رد  نومأـم ، یـسایس  ياـهتکرح 
هب وا ، يهناکریز  ياهتـسایس  هک  تشذگن  يرید  تشاد ،» دهاوخن  ماود  رما  نیا  اریز  شابم ، لاحـشوخ  [ » 331 [ ؛» متی ءیش ال  هناف  رـشبتست 

، دوب هدرتسگ  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  يارب  هک  ییاـهماد  رد  ار  دوخ  هک  اـج  نآ  اـت  دـیدرگ ، یهتنم  تساوخیم  وا  هچنآ  زج  یجیاـتن 
. دـندوب هدربیپ  وا  تفگـش  فرژ و  شناد  هب  ناملاع  دزیم و  ار  عطاق  نخـس  ییاهن و  فرح  یملع ، لفاحم  يهمه  رد  ماما  دـید . راتفرگ 
، تیونعم ملع ، هسیاـقم  دـندرکیم . ادـیپ  يو  هب  يرتشیب  شیارگ  زور  ره  ترـضح ، نآ  یقـالخا  يونعم و  بتارم  يهدـهاشم  اـب  ناـمدرم 
نارازگراک و زا  یهورگ  نادنمشناد و  نهذ  رد  وا ، یتنطلس  یفارـشا و  یگدنز  ياهیگژیو  نومأم و  تیـصخش  اب  ماما ، لیاضف  قالخا و 

مهم فادـها  زا  یکی  رگید ، يوس  زا  تسا . رتهتـسیاش  رترب و  تفالخ  يارب  تهج  ره  زا  ماما  هک  دادیم  لکـش  ار  رواـب  نیا  مدرم  يهدوت 
یسایس و وج  رد  یگـشیمه  نارحب  هب  نداد  نایاپ  نایـسابع و  نایولع و  نایم  يزاسمه  داجیا  يولع و  ياهتـضهن  ندناشن  دوکر  هب  نومأم ،
هک یلاح  رد  دروآ ، ناـغمرا  هب  نومأـم  يارب  ار  یتموکح  رادـتقا  یـسایس و  تاـبث  شمارآ ، يزاـسمه و  نیا  تسناوتیم  هک  دوب  یگنهرف 

گنج هحفص 156 ]  ] هجیتن رد  هک  نایـسابع  نیا ، رب  هوالع  دنتـسیرگن . نادب  ینیبدب  اب  دندرکن و  یقلت  يدج  ار  وا  تامادقا  زگره  نایولع 
هب يدهعتیالو  يراذگاو  دندمآیم ، رامـش  هب  نومأم  نمـشد  نانآ  زا  یـشخب  نیما ، ندش  هتـشک  اب  دندوب و  هدـش  هورگ  ود  نیما  نومأم و 

مدرم دادغب ، رد  تشاداو . دیدرت  هب  يو  ياهتـسایس  زا  تیامح  رد  ار  نومأم  ناراداوه  یتح  هتخاس و  لزلزتم  ار  نایـسابع  يهعومجم  ماما ،
تعیب هلکـشنبا » هب  فورعم  يدهم  نب  میهاربا   » اب دندرمـش و  رودب  تفالخ  زا  ار  نومأم  دـندرک ، شروش  یـضاران ، نایـسابع  شزیگنا  هب 

اهشروش و [. 333 . ] دندرکن تعیب  دـندز و  زابرـس  هاگتـسد  تعاطا  زا  رفعج » نب  لیعامـسا   » يربهر هب  یهورگ  هرـصب  رد  [ 332 . ] دندرک
رد نودلخنبا  [. 334 . ] دـندرک زاغآ  ار  یمارآان  زین  يرگید  لیابق  اـههورگ و  دـشن و  دودـحم  نایـسابع  ناـیولع و  عمج  هب  اـهیتیاضران 

، درک موسوم  اضر »  » ار وا  دیزگرب و  يدهعتیالو  هب  ار  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نومأم ، نوچ  : » تسا هتـشون  دوخ  خیرات  يهمدقم 
هک دوب  نآ  بقاعتم  دندرک و  تعیب  يدهم » نب  میهاربا   » نومأم يومع  اب  دنتخادرپ و  وا  تعیب  ضقن  هب  دندرک و  راکنا  ار  وا  لمع  نایسابع 

یگتـسبمه و نآ  هب  نومأم  لاح ، ره  هب  [. 335 .« ] دوش نوگژاو  وا  تموکح  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دـمآ و  دـیدپ  اهـشروش  جرم و  جره و 
دیابیم دـیدیم و  نوبغم  ار  دوخ  تفاـین و  تسد  زگره  دیـشیدنایم ، هک  يرادـتقا  یـسایس و  تاـبث  یعاـمتجا و  شمارآ  یگچراـپکی و 

! دشیدنیب رگید  يریبدت 

یسایس یشم  طخ  رییغت  نومأم و 

هداد رارق  لصا  شناینیـشیپ  هک  ار  راتـشک  هجنکـش و  باعرا و  دـیدهت ، تسایـس  تشاد  یعـس  نومأم  دـش ، دای  لیـصفت  هب  البق  هک  ناـنچ 
هب نونکا  اما  هحفص 157 ] . ] دیوج دوس  دوخ ، فادها  دربشیپ  رد  یسایس  ياهدرگش  شمرن و  تملاسم و  شور  زا  دراذگب و  رانک  دندوب ،
رد هژیو  هب  رانک و  هشوگ و  رد  اهیمارآان  اهبوشآ و  دیدیم . ریزگان  دوخ ، یسایس  يهویش  رد  رظن  دیدجت  زا  ار  دوخ  هک  دوب  هدیسر  ییاج 
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يهنادـنمتردق روضح  اب  دـنک و  رفـس  دادـغب  يوس  هب  ورم  زا  تفرگ ، میمـصت  هک  اجنآ  ات  دـش  نومأم  یناشیرپ  هیام  دادـغب ، گرزب  رهش 
ماما يدهعتیالو  اب  هک  نانامه  دنتسه ؛ یضاران  نایسابع  اهیمارآان ، هشیر  هک  دنادیم  لاح ، نیا  اب  دنادرگزاب . راید  نآ  هب  ار  شمارآ  دوخ ،

نومأم دـنباییم . رود  تفالخ  زا  هشیمه ، يارب  ار  نایـسابع  تسد  دـننیبیم و  مالـسلاهیلع  یلعلآ  رد  ار  تفالخ  هدـنیآ  مالـسلاهیلع ، اضر 
ای تسا ، زاسراک  یماظن  تردق  ایآ  كانمشخ ؟ یضاران و  نایسابع  يارب  یناغمرا  هیده و  هچ  اب  یلو  دنک ، رفس  دادغب  هب  دریگیم  میمصت 

دید دیاب  دهدیم و  يرتشیب  ياهب  یسایس  ياهدنفرت  هب  الوصا  نومأم  دهد ؟ رارق  یماظن  تردق  دمآرد  شیپ  ار  یسایس  دنفرت  دیاب  مه  زاب 
نئمطم تسا  نانآ  تردق  تورث و  هیام  هک  دوخ  نایم  رد  تفالخ  رارمتسا  زا  ات  نایـسابع  هک  دنادیم  وا  دنارورپیم . رـس  رد  ییادوس  هچ 
هـشیمه يارب  ماما  يدهعتیالو  عوضوم  هب  دـیاب  سپ  درک . دـنهاوخ  دـیدهت  ار  وا  شاهناخ  نورد  زا  یتح  تفرگ و  دـنهاوخن  مارآ  دـنوشن ،

، هدـش هتفرگ  مدرم  زا  هک  ياهدرتسگ  تعیب  درک و  علخ  يدـهعتیالو  زا  ار  ماـما  دوشیم  اـیآ  هیجوت ! هچ  اـب  هنوگچ و  یلو  دـهدب ، همتاـخ 
نایعیـش و نایولع و  یلو  دنوشیم ، یـضار  نایـسابع  دوب ! دـهاوخ  هچ  نانآ  يرواد  مدرم و  لمعلاسکع  تروص ، نآ  رد  تفرگ ! هدـیدان 

؟ هچ نایضاران  رگید  ناراداوه و 

دیدج تسایس  رد  ماگ  نیتسخن 

، تکرح نیا  یلو  دوب ، هدرک  زاغآ  یلصم  ریـسم  هار  همین  زا  ماما  ندنادرگزاب  اب  رطف و  دیع  زور  زا  ار  دوخ  یـسایس  دیدج  تکرح  نومأم 
. دوب نومأم  دیدج  تسایس  ینابرق  نیتسخن  نومأم ، حلسم  ياهورین  هدنامرف  ریزو و  لهس ، نب  لضف  تشاد . هلصاف  راتشک  لتق و  تسایس  اب 

مامحتسا يارب  سخرس  رد  دیآیم و  سخرس  هب  ورم  زا  دادغب ، يوس  هب  تکرح  يارب  نومأم  میمصت  یپ  رد  لهس  نب  لضف  هحفص 158 ] ]
[. 336 ! ] دنـشکیم دنهدیم و  رارق  هلمح  دروم  ار  وا  سانـشان ، تروص  هب  نومأم ، حلـسم  ياهورین  زا  رفن  راهچ  یلو  دوشیم ، مامح  دراو 

يارب دـنکیم و  جیـسب  لهـس  نالتاق  نتفای  يارب  ار  دوخ  ياـهورین  دریگیم و  هدـهعرب  ار  نازابتسایـس  یگتـسبمه  شقن  نومأـم ، نونکا 
يهجیتن اهنآ  عومجم  زا  یلو  دراد ، بارطضا  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  یخیرات  ياهلقن  [. 337 ! ] درادیم ررقم  هزیاج  ناشیا  ناگدننک  ریگتسد 

وت هک  دنتـشاد  راهظا  نومأم  دزن  دندش و  ریگتـسد  لهـس  نب  لضف  نالتاق  هک  تسا  هدش  دای  اهلقن  زا  یـضعب  رد  تفرگ . ناوتیم  ار  یعطق 
زا یخرب  رد  زین  تشک . ار  ناشیا  دادـن و  شوگ  ناشنخـس  هب  هفیلخ  یلو  میدرک ! تعاطا  ار  وت  روتـسد  ام  يداد و  نامرف  نینچ  ام  هب  دوخ 

يارب یخـساپ  لاح  ره  هب  ات  دنتـشک  لهـس  نب  لـضف  لـتق  ماـهتا  هب  ار  هاـنگیب -  هاـنگ و  اـب  رفن -  راـهچ  ماجنارـس  هک  تسا  هدـمآ  عباـنم 
یلـصا نامهتم  زا  یکی  نایـسابع  نایم  رد  لهـس  نب  لضف  دننک . كاپ  ریزو  لتق  ماهتا  زا  ار  نومأم  ناماد  دـننیب و  كرادـت  وا  ناهاوخنوخ 
نـشور دوخ  نادـنواشیوخ  بلق  رد  نومأم  هک  دوب  يدـیما  هلعـش  نیتسخن  وا ، ندـش  هتـشک  دـشیم و  هتخانـش  نایولع  هب  تفـالخ  لاـقتنا 

. تخاسیم

دیدج تسایس  رد  نومأم  ماگ  نیمود 

، یلصا لکشم  هک  نیا  هچ  دوبن ؛ یفاک  یلو  دوب ، دیما  هیام  نایـسابع  يارب  يراذگتـسایس  ماظن  يهریاد  رد  لهـس  نب  لضف  فذح  کشیب 
رمث هب  یلح  هار  چیه  ماما ، دوجو  اب  دوش . لح  نایـسابع  عفن  هب  لکـشم  نیا  تیاهن  رد  تسیابیم  دوب و  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  يدهعتیالو 

تسناوتیم نومأم  ایآ  هحفص 159 ] ! ] هنوگچ یلو  تسا ، دوجو  يهنحص  زا  ماما  فذح  لح ، هار  هناگی  نومأم ، هاگن  رد  سپ  دنیـشنیمن ،
ارهاظ دریگ ! راک  هب  هرابود  ار  لضف  لبق  يهویـش  ای  دنک و  مهتم  هاگتـسد  هیلع  تنایخ  هب  ای  دشکب  ار  ماما  امـسر  هک  دـیدیم  حالـص  هب  و 
خیرات نارگلیلحت  يهمه  نومأم و  يارب  یلو  درک ، دهاوخ  هچ  نومأم  تسنادیمن  یسک  دوبن . راگزاس  نومأم  یـسایس  ریبدت  اب  مادک  چیه 

رود  - 2 يدـهعتیالو . هلئاغ  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  ماـما  ندرب  ناـیم  زا   - 1 تفرگیم : رظن  رد  ار  لـصا  دـنچ  يو  هک  دوـب  نشور  یـسایس 
زا لبق  ات  تسیابیم  اهنیا  يهمه  یلو  ماما . نآ  تلحر  زا  ناکما ، دح  رد  دیدج  یـسایس  يهدافتـسا  نومأم 3 -  ناماد  زا  لتق  نتشادهاگن 
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هحفص 161] ! ] دشاب هتفرگ  تروص  دادغب ، هب  نومأم  دورو 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  تداهش 

هراشا

يربط دـنکیم . گنرد  سوط  رد  یتدـم  یلو  دوش ، دادـغب  مزاع  اجنآ  زا  اـت  دـیآیم  سوط  هب  سخرـس  زا  سخرـس و  هب  ورم  زا  نومأـم 
ناهگان دروخ و  رایسب  روگنا  مالسلاهیلع  یسوم  نب  یلع  نآ ، زا  سپ  درک و  گنرد  نوراه  شردپ  ربق  رانک  رد  یتدم  نومأم  : » دسیونیم

هب هنانابرهمان  یـشنیب  اب  تسا ، ناوتان  لئاسم  لیلحت  هیزجت و  زا  الومعم  تساهلقن و  يروآدرگ  شرنه  اهنت  هک  يربط  [. 338 !« ] تشذگرد
، نآ ندناوخ  اب  دشاب  هتشاد  یسایس  یهاگآ  نیرتمک  يدرف  رگا  هاتوک ، ترابع  نیمه  رد  هک  نانچ  درگنیم ، هعیـش  ناماما  یگدنز  خیرات 

رانک ینارحب ، طیارش  نآ  رد  هک  تسا  تسود  ردپ  ردق  نآ  نومأم ، یتسار  هب  ایآ  دوشیم . هدزتفگش  وا  يزروضرغ  ای  یشیدناهداس  زا 
دادغب هب  ات  دیوج  يونعم  يهناوتشپ  وا ، تکرب  رپ  ياهسفن  زا  دبلط و  تردق  ردپ  يهدیسوپ  ياهناوختـسا  زا  دهاوخیم  ای  دنک  قارتا  وا  ربق 

ار شناـمز  ناـملکتم  ناـملاع و  يهمه  هک  یهلا  درم  نآ  مالـسلاهیلع ، یـسوم  نب  یلع  ماـیا ، نیمه  رد  دـناباوخب ! ار  اـهبوشآ  دـنک و  رفس 
يدرم ای  هاگآان  یکدوک  هحفـص 162 ]  ] نوچ دوشیم ، هتخانـش  شرـصع  يهرهچ  نیرتهجوم  نیرتمیکح و  نیرتدهاز ، هتخاس و  بولغم 

، ترابع نیا  يهدنناوخ  دیوگیم ! تایح  دوردب  ناهگان  ببـس ، نیدـب  هک  نیا  رتتفگـش  دـنکیم ! يورهدایز  روگنا  ندروخ  رد  روخرپ ،
يزروضرغ يرهمیب و  لولعم  اـی  تسا  نومأـم  يزابتسایـس  جوا  يهجیتـن  خـیرات ، رد  اـهریبعت  هنوگ  نیا  ندیـسر  تبث  هب  هک  دـنادیمن 

رد يربط  دـشاب . ود  ره  دـناوتیم  هتبلا  تسا . هتـشاد  تیعقاو  نایب  زا  يرتشیب  تیمها  ناشیارب  نومأم  ناـماد  ندرمـش  كاـپ  هک  یناـخروم 
ماما تلحر  زا  تدـش  هب  لهـس ، نب  نسح  هب  ياهمان  رد  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  تلحر  زا  سپ  نومأـم  : » دـسیونیم لـقن  نیا  يهمادا 
نیا رد  [. 339 !« ] تخاس علطم  ترـضح  نآ  تافو  زا  ار  نانآ  تشون و  همان  دادـغب  لها  یلاوم و  نایـسابع و  هب  درک و  هودـنا  مغ و  راهظا 

ات دنکیم  یعـس  دادـغب ، هب  تمیزع  زا  لبق  وا  اریز  دوشیم ، هدـید  نومأم  فادـها  اب  قیثو  یطابترا  هتـسسگ ، طوبرمان و  رهاظ  هب  تالمج 
اب رصنع  نیا  لهس -  نب  نسح  هفیلخ ! شوخ  تخب  زا  هک  نیا  رتبلاج  دهد و  رطاخ  نیکـست  ار  يدادغب  نارگبوشآ  یـسابع و  نایـشروش 
هب ار  وا  دوشیم و  التبم  نونج  يرامیب  هب  لاس  نیمه  رد  دشاب -  ماقتنا  ددصرد  دـنادب و  نومأم  راک  زونه  ار  شردارب  لتق  دـیاش  هک  ذوفن 

. دوشیم راومه  اهبوشآ  ندناباوخ  دادغب و  هب  نومأم  تمیزع  يارب  تهج  ره  زا  هنیمز  ناسنیدب  [ 340 . ] دنشکیم ریجنز 

یسوم نب  یلع  تداهش 

نوراه لاح ، نیا  اب  دسریم و  تداهش  هب  نادنز  رد  موادم  ياههجنکـش  ینالوط و  ياهنادنز  زا  سپ  مالـسلاهیلع ، رفعج  نب  یـسوم  یتقو 
هک تسا  نیا  دـنکن . غیرد  شـالت  نیا  زا  زین  نومأـم  هک  تسا  یهیدـب  دـهد ! هولج  یعیبط  یگرم  ار ، یمارگ  نآ  تداهـش  دـنکیم ، یعس 

نایسابع يهسیـسد  یهاوخدب و  هب  ياهتـسد  هحفـص 163 ]  ] یعیبـط و گرم  هب  یهورگ  و  [ 341  ] روگنا ندروخ  هب  ار  ماـما  تاـفو  یخرب 
هک لوا  يهـیرظن  زا  دناهتـسناد . یمارگ  نآ  تداهـش  تیمومـسم و  لـماع  ار  نومأـم  صخـش  هعیـش ، نوـچ  مـه  یعمج  دـناهداد و  تبـسن 

هنامیرک دـیاب  دزاـس ، شودـخم  زین  ار  ماـما  يونعم  يههجو  نومأـم ، تیاـنج  ندـناشوپ  رب  هوـالع  دراد  یعـس  تسا و  هیرظن  نیرتفیخس 
زا زج  دهدیم ، یتشادهب  ياهلمعلاروتسد  نارگید  هب  تسا و  دهاز  دنمدرخ و  میکح و  دوخ  هک  ماما  هب  يرما  نانچ  تبـسن  اریز  تشذگ ،

! نومأم يا  : » دسیونیم نومأم  هب  هیبهذ » يهلاسر   » رد هک  تسین  ماما  نیا  رگم  دشاب . دناوتیمن  یهاگآان  ای  يزروضرغ و  توادـع و  رس 
دش دهاوخ  دساف  شلوصحم  دسرب  بآ  هب  هزادنا  زا  شیب  رگا  تسا . دنمزاین  رایـسب  تبقارم  هب  نآ  ینادابآ  هک  تسا  ینیمز  هلزنم  هب  دسج 

ار نآ  تسا و  راـگزاس  وت  تعیبط  اـب  يزیچ  هچ  هک  يرگنب  یـشیدنیب و  کـین  دـیاب  درم …  دـهاوخ  یگنـشت  زا  دـسرن  نآ  هب  بآ  رگا  و 

تماما دیحوت و  يدانم  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 100زکرم  هحفص 69 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


رظن رد  هراومه  ار  كاروخ  رد  يریگهزادنا  سپ  تخادنا . دهاوخ  رطخ  هب  ار  وت  تمالـس  تسا و  روآنایز  يزیچ  هچ  دزاسیم و  دنمورین 
وت ینالقع  دشر  ببس  تسوت و  یتمالس  مسج و  حالـص  هب  هک  رادرب  تسد  ندروخ  زا  يوش  ریـس  الماک  هک  نآ  زا  شیپ  شاب …  هتـشاد 

، ندروخ رد  یتالابمیب  هجیتن  رد  یهلا ، يونعم و  تیصخش  نآ  اب  فراعم و  اههتـسناد و  نیا  اب  ماما  تسا  نکمم  ایآ  [. 342 .« ] دوب دهاوخ 
نیا رب  یبوقعی و …  نیما ، دـمحا  يزوجنبا ، دـننام  یخرب  ناراگنخـیرات  ناگدنـسیون و  ناـیم  رد  دـنک ؟! مهارف  ار  شیوـخ  گرم  هنیمز 

: دسیونیم يزوجنبا  تسا . هدوبن  راک  رد  یتیمومـسم  تشذگرد و  سوط  رد  یعیبط ، گرم  هب  دش و  التبم  یتلاسک  هب  ماما  هک  دناهدیقع 
هفیلخ اریز  تسین ، هتفریذپ  هاگدید  نیا  یلو  تسا ، هتخاس  مومسم  ار  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نومأم ، هک  دنرواب  نیا  رب  یـضعب  »

هب دورو  ماگنه  یتح  تفرن ، نوگانوگ  ياهتذل  اهیندیـشون و  اهیندروخ و  درگ  زور  نیدـنچ  دـش و  نارگن  تدـش  هب  ماما  تشذـگرد  زا 
رثا رد  ماما  تافو  تشذگیم . ترـضح  هحفـص 164 ]  ] تلحر يارجام  زا  لاس  کی  دودـح  هک  یلاح  رد  دـش ، دراو  زبس  سابل  اب  دادـغب 

شراک رد  نومأـم  هللادـبع  نم  ناـمگ  هب  : » دـسیونیم نینچ  نیما  دـمحا  [. 343 .« ] دـش ضراـع  باـنج  نآ  رب  سوط  رد  هک  دوـب  یتلاـسک 
اعدا هعیـش  ناخروم  هچرگ  : » دیازفایم يو  هاگنآ  درذگرد ». هزور  هس  تلاسک  رثا  رد  ترـضح  هک  دوب  نینچ  ردقم  نکل  تشاد ، صولخ 

هک تسا  دیعب  هفیلخ  دیدش  رثأت  هب  هجوت  اب  یلو  تخاس ، مومـسم  ار  ترـضح  يدهعتیالو  جیاتن  زا  یتیاضران  لیلد  هب  نومأم  هک  دناهدرک 
تشاد و نت  رب  دوب  نایولع  راعـش  هک  ار  زبس  سابل  نانچمه  دادغب ، هب  دورو  ماگنه  نومأم  هک  نیا  رب  هوالع  دـشاب . هدرک  یمادـقا  نینچ  وا 
ار نآ  تفای  یضاران  هویش  نیا  زا  ار  نایـسابع  نوچ  یتدم  زا  سپ  دنچ  ره  دننک ؛ نینچ  ات  دوب  هتـساوخ  زین  نایرابرد  یماظن و  ياهورین  زا 

هدـش بکترم  ار  نآ  نومأم  زا  ریغ  یـصخش  دـشاب ، هدـش  مه  مومـسم  ماما  رگا  يدـهاوش  نیارق و  نینچ  هب  هجوت  اب  لاح  ره  هب  داد . رییغت 
ياهیرق رد  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  : » دسیونیم لاس 203 ه.ق  ثداوح  یسررب  شرامش و  نمض  زین  یبوقعی  [. 344 .« ] تسا

هک یناخروم  زا  دومج  یشیدناهداس و  [. 345 .« ] دیماجنین لوط  هب  زور  هس  زا  شیب  يو  يرامیب  تشذـگرد و  دـنتفگیم  ناقون  نآ  هب  هک 
تراغ رب  ار  رامعتـسا  يهیرگ  شیوخ  راگزور  رد  هک  نیما  دمحا  نوچ  ياهدنـسیون  زا  یلو  تسین ، راظتنا  زا  رود  دناهتـسیزیم  لبق  اهنرق 

ره هب  تسا ! هداد  رارق  خیرات  لیلحت  يرواد و  كالم  ار  نومأم  یـسایس  هودنا  هناراکبیرف و  تامادقا  هک  اتفگـش ! تسا ، هدید  تارمعتـسم 
یضعب هب  هک  ینوگانوگ  تایاور  هب  هجوت  اب  زین  و  [ 346  ] دناهدوب کیدزن  مالسلامهیلع  همئا  رصع  هب  هک  یناملاع  راثآ  رد  گنرد  اب  لاح ،

هحفـص 165]  ] ناسانـش و ثیدـح  نایم  هچنآ  نیاربانب ، دـشاب . لوبق  لـباق  دنتـسم و  دـناوتیمن  هیرظن  نیا  تشاد ، میهاوخ  هراـشا  اـهنآ  زا 
مالسلاهیلع اضر  ترضح  تداهش  هک  تسا  نیا  دهدیم ، یهاوگ  نآ  رب  زین  تایاور  تسا و  رادروخرب  ماکحتـسا  ناقتا و  زا  ناراگنخیرات 

: دسیونیم دریذپیم ، ار  یعیبط  گرم  ترـضح ، دروم  رد  هک  نیا  زا  سپ  نیما  دـمحا  [. 347 . ] تسا هدوب  مومسم  رانا  ای  روگنا  هلیـسو  هب 
یکی [. 348 .« ] تسا هتفرگ  تروص  نومأم  زا  ریغ  يدارفا  ای  درف  هلیـسو  هب  دنـشاب ، هدرک  مومـسم  ار  ترـضح  رگا  دـهاوش ، نیارق و  ربانب  »
قافتا لضف ، لتق  اج  نآ  رد  دمآ و  سخرـس  هب  ورم  زا  نومأم  : » دسیونیم دادـغب  هب  ورم  زا  هفیلخ  رفـس  شرازگ  رد  ناگدنـسیون  زا  رگید 
دیدرگ نایسابع  وا و  نایم  ینمـشد  أشنم  درک و  تنایخ  هفیلخ  هب  لضف  اریز  تسا ، هدوب  هفیلخ  اب  نآ  ریبدت  هک  دهدیم  ناشن  نیارق  داتفا و 

هب هک  ار  نت  راهچ  هدـیرب  ياهرـس  تشک و  ار  وا  تهج  نیدـب  تسین . رـسیم  اهنآ  نایم  طابترا  ناکما  تسا  هدـنز  لضف  ات  تسنادیم  وا  و 
رد دش ، دادـغب  مزاع  رطف  دـیع  زور  نوچ  تفگ و  تیلـست  يو  هب  داتـسرف و  لهـس  نب  نسح  شردارب  يارب  دـندوب ، هدرک  مهتم  لضف  لتق 

نیا هاگنآ  تسوا . لتق  لماع  هک  دـندرک  مهتم  ار  هفیلخ  درک و  تاـفو  مالـسلاهیلع  اضرلایـسوم  نب  یلع  داد و  خر  يرگید  هثداـح  سوط 
دناهدربیم و جنر  نایسابع  وا و  نایم  یگریت  زا  هک  نیا  لیلد  هب  نومأم  راداوه  نایسابع  زا  ياهدع  هک  تسین  دیعب  : » دهدیم همادا  هدنسیون 
ار نانآ  نایم  یتشآ  هنیمز  هلیسو  نیدب  ات  دناهتسب ، ماما  لتق  هب  رمک  دناهتـسنادیم  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  يدهعتیالو  ار  فالتخا  أشنم 
[. 349 .« ] داد نانیمطا  نانآ  هب  تفالخ  هلأسم  يهرابرد  تشون و  دادغب  نایسابع  هب  ار  دوخ  فورعم  يهلاسر  هفیلخ  ور ، نیا  زا  دننک . مهارف 

نیا رد  هک  ینـشور  هطقن  اـهنت  دراد . ماـهبا  زین  نآ  دـیآیم و  تسد  هب  یلبرا  مـالک  زا  هچنآ  زج  درادـن  یخیراـت  دنـس  هاوـگ و  هیرظن  نیا 
، ار تداهـش  لامتحا  تسا و  هدـش  کیدزن  یـسایس  لـئاسم  تیعقاو  هب  ياهزادـنا  هحفـص 166 ]  ] ات هک  تسا  نیا  دوشیم ، هدـید  هاگدـید 
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. تسا هتخانش  لوبق  لباق  لامتحا 

یلصا لماع  نومأم ،

تداهش یلـصا  لماع  هتفرن و  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک  دوشیم  تیوقت  هیرظن  نیا  تشذگ ، هچنآ  هب  هجوت  اب 
راهظا هللا  امهمحر  دـیفم  قودـص و  هک  تسا  نامه  قح  : » دـسیونیم هللا  همحر  یـسلجم  همالع  تسا . هدوب  هفیلخ  صخـش  ترـضح ، نآ 

نارگمتس نابصاغ و  رگید  وا و  رب  ادخ  نیرفن  هک  نومأم -  مس  هلیسو  هب  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک  دنراد  رواب  نادب  ناگرزب  هتـشاد و 
ترـضح تداهـش  دروـم  مرد  فـلتخم  ياههاگدـید  لـقن  زا  سپ  هللاهمحر  نیما  نسحم  دیـس  همـالع  [. 350 .« ] تسا هدـش  دیهـش  داـب - 

ماما هتـسج و  هرهب  تصرف  نیا  زا  هفیلخ  یلو  دنتـشاد ، یتلاـسک  سوط ، هب  دورو  ماـگنه  ماـما  دـنچ  ره  هک  تسا  نیا  نم  رظن  : » دـسیونیم
، يدـهم نب  میهاربا  اب  نایدادـغب  تعیب  دادـغب و  رد  يدـهعتیالو  ربخ  ساـکعنا  اـب  هفیلخ  هک  نیا  هچ  تسا . هتخاـس  مومـسم  ار  مالـسلاهیلع 

عاضوا يدوبهب  هب  يدیما  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  زین  لهس و  نب  لضف  دوجو  اب  هتفرگ و  رارق  یـصاخ  طیارـش  رد  تموکح  هک  تفایرد 
نسح مالسلاهیلع  ماما  اب  تعیب  رما  رد  مینک  ضرف  رگا  درک و  مومسم  ار  ماما  ینامز ، تشذگ  زا  سپ  تشک و  ار  لضف  ور ، نیا  زا  تسین .

ار نومأم  دناهدز ، زین  دوخ  ناکیدزن  نتشک  هب  تسد  هار  نیا  رد  نآ  نابحاص  اسب  هچ  هک  تنطلـس  تموکح و  ظفح  اما  تسا ، هتـشاد  تین 
تسا نیا  هدوب ، نومأم  تسد  هب  ماما  تداهـش  هک  تقیقح  نیا  مهم  نیارق  زا  یکی  [. 351 .« ] دنک مادقا  راوگرزب  نآ  نتشک  هب  ات  تشاداو 

[. 352 . ] تسا هتخاـس  مومـسم  ار  ترـضح  هفیلخ ، هک  دـندوب  هدـیقع  نیا  رب  ناـگمه  هدرک و  عاـمتجا  مدرم  تداهـش ، زور  ناـمه  رد  هک 
ماما و یسایس  طیارـش  تیعقوم و  نارگید  هحفـص 167 ]  ] زا شیب  ماما ، یگدنز  طیحم  رد  رـضاح  مدرم  هک  تسور  نآ  زا  رما  نیا  تیمها 

لماع ار  وا  هدرک ، حیرـصت  هفیلخ  مادقا  نیا  هب  تشاگن ، نومأم  هب  زور  نآ  هک  ياهمان  رد  یـسوم  نب  هللادـبع  دـندرکیم . كرد  ار  نومأم 
مارتحا ار  يو  هک  نیا  اب  داد ، نت  مالسلاهیلع  اضر  ماما  لتق  هب  نومأم  هنوگچ  دش : لاؤس  زین  يوره  تلصابا  زا  [. 353 . ] دنکیم یفرعم  لتق 

رگا : » تشاد راهظا  هفیلخ  صخش  تسد  هب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  لتق  دییأت  نمـض  تلـصابا  داد ! رارق  دوخ  زا  سپ  دهعیلو  ار  وا  درکیم و 
، درک ضیوفت  وا  هب  ار  يدـهعتیالو  رگا  دوب و  فرتعم  هاگآ و  ماما  يرترب  هب  هک  دوب  تهج  نآ  زا  درکیم ، مارکا  مارتحا و  ار  ماما  هفیلخ ،

نینچ دـنچ  ره  دوش ؛ هتـساک  ترـضح  هب  مدرم  هجوت  زا  هجیتن  رد  تسا ، بلطایند  ترـضح  هک  دزاس  دومناو  لمع  نیا  اب  اـت  دوب  نآ  يارب 
دش هتـساک  هفیلخ  تیعقوم  زا  زوربزور  دیدرگ و  نشور  ناگمه  رب  وا  یملع  تیـصخش  ماما و  هرهچ  یملع ، لفاحم  لیکـشت  اب  هکلب  دشن ،

ترضح هب  تبسن  وا  تداسح  هنیک و  رب  دمآ و  نارگ  هفیلخ  رب  رما  نیا  تسنادیم . تفالخ  هتـسیاش  ار  ماما  نمـشد  تسود و  هک  ییاج  ات 
هب هک  دوب  یتیمولظم  نومأم ، هلیسو  هب  ماما  تداهش  [. 354 .« ] دناسر تداهش  هب  تخاس و  مومسم  ار  ماما  دیشیدنا و  ياهلیح  راچانب  دوزفا .

تاـیبدا رد  دـیدرگ و  هدوزفا  بلط  تقیقح  هدازآ و  نارعاـش  يهدیـصق  رب  هک  دوـب  يرگید  تـیب  دـش و  هدوزفا  تیبلـها  هعیـش و  خـیرات 
ترضح و تداهـش  یپ  رد  هک  تسا  هدمآ  نایم  هب  ییاهمایق  زا  نخـس  یخیرات  رداصم  رد  نیا ، رب  هوالع  [. 355 . ] تفای ساکعنا  یسامح 

هحفـص ، ] رگید لقن  هب  نت و  رازه  هس  دودح  یهارمه  اب  مالـسلاهیلع  ماما  ردارب  یـسوم ، نب  دـمحا  تسا . هدـش  اپرب  یهاوخنوخ  ناونع  هب 
دش و ریگرد  یـسابع  تموکح  بختنم  رادنامرف  اب  زاریـش  رد  تفگ و  كرت  ار  دادـغب  ترـضح  یهاوخنوخ  يارب  نت ، رازه  هدزاود  [ 168

[. 356 . ] دندیسر تداهش  هب  راید  نآ  رد  دباع  دمحم  شردارب  وا و  نایرج  نیمه  رد 

تایاور هاگدید  زا  ماما  تداهش 

مالـسلاهیلع اضر  ماما  تداهـش  يهرابرد  رایـسب  یتاکن  دـنیآیم ، رامـش  هب  یخیرات  تادنتـسم  عبانم و  نیرتمهم  زا  هک  تایاور  يالبال  رد 
هدـش دراو  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نابز  زا  هک  یتایاور  ( 1 درک : میـسقت  ناوتیم  هتـسد  هس  هب  ار  تایاور  نیا  تسا . هدش  دراو 

یگنوگچ تایئزج و  زا  قثوم  ناهاوگ  نادـهاش و  هک  یتاـیاور  ( 3 تسا . هدیسر  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  صخـش  زا  هک  یتایاور  ( 2 تسا .
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نب رباج  يزور  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  مردپ  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  دناهداد - . شرازگ  ماما ، تداهش 
رد هک  [ 357  ] حول نآ  زا  رباج ! يا  ۀمطاف ». یما  دی  یف  هتیأر  يذلا  حوللا  نع  ینربخا  رباج  ای  : » دومرف وا  هب  تساوخ و  ار  يراصنا  هللادبع 

روضح هب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  تدالو  کیربت  يارب  تفگ : رباـج  وگب . نخـس  میارب  ياهدـید ، مالـسلااهیلع  همطاـف  مرداـم  تسد 
مالسلااهیلع همطاف  زا  حول  نآ  هرابرد  دوب . درمز  زا  ییوگ  هک  مدید  يزبس  حول  يو  تسد  رد  مدش . بایفرـش  مالـسلااهیلع  همطاف  تردام 

. تسا هدمآ  نم  لسن  ناماما  نادنزرف و  مرـسمه ، مردپ ، مان  نآ  رد  هک  مردپ  هب  تسا  يدنوادخ  هیده  دومرف : نم  خـساپ  رد  مدرک ؛ لاؤس 
: تسا هدمآ  نینچ  تسا  طوبرم  مالـسلاهیلع  ماما  نیمتـشه  هب  هک  حول  زا  یـشخب  رد  دشخب . هدژم  ارم  ات  تسا  هداد  نم  هب  ار  نآ  زین  مردـپ 

یثیدح دفح »  » هدام رد  یحیرط  [. - 358 . ] تشک دهاوخ  بلط  تردق  هاوخدوخ و  یتیرفع  ار  وا  ربکتـسم ؛» تیرفع  هلتقی  [ » هحفص 169 ]
رد منادنزرف  زا  يدـنزرف  [. 359 .« ] ناسارخ ضراب  یتدـفح  لتقت  : » دومرف ترـضح  هک  دـنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا 

دمآ دهاوخ  ایند  هب  یـسوم  مدنزرف  لسن  زا  يدرم  تسا : هدمآ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  دش - . دهاوخ  هتـشک  ناسارخ  نیمز 
: تسا هدمآ  نینچ  مالسلاهیلع  اضر  ماما  زا  یتیاور  رد  [. - 360 . ] دسریم تداهش  هب  دوشیم و  مومـسم  اج  نآ  رد  هتفر و  ناسارخ  هب  هک 

ماما تشک ؟ دهاوخ  یـسک  هچ  ار  امـش  دش : هتفگ  ناشیا  هب  تسا . هدیـسر  تداهـش  هب  هک  نیا  زج  تسین  ام  زا  کی  چیه  دنگوس  ادـخ  هب 
زا تشذگ ، يدهعتیالو  زا  شیپ  نومأم  مالسلاهیلع و  ماما  نایم  هک  ینانخـس  رد  [. 361 . ] دشکیم مس  اب  ارم  منامز ، مدرم  نیرتدـب  دومرف :

هرابرد ادخ  لوسر  مدج  هک  تسا  هدرک  لقن  شایمارگ  دادجا  ردپ و  زا  مردپ  : » هک دوب  نیا  يدهعتیالو  نتفریذـپن  يارب  ماما  لیالد  هلمج 
نم يهدنشک  هک  متفگیم  متشاد  هزاجا  رگا  دیـسر و  مهاوخ  تداهـش  هب  هنامولظم  مس و  هلیـسو  هب  نومأم ) يا   ) وت زا  لبق  نم  دومرف : نم 

یقیاقح هک  تسا  هدوب  لاحترا  زا  لبق  ینامز  كدنا  هتفگ ، نخس  دوخ  تداهش  تایـصوصخ  زا  ماما  هک  يدروم  نیرخآ  [. 362 . ] تسیک
ماـگنه کـنیا  : » تسا هدومرف  هلمج  زا  هتـشاد و  ناـیب  نیعا » نب  همثره  [ » هحفـص 170  ] و يوره » تلـصابا  : » زار ناـمرحم  زا  نت  ود  هـب  ار 

هب میگدنز  راموط  مدنویپب . مناردپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  هب  هک  تسا  نآ  نامز  هدیـسرارف و  ادخ  يوس  هب  نم  تشگزاب 
نمـض ساونوبا  [. 363 .« ] دـناسر لـتق  هب  ارم  مومـسم  راـنا  روگنا و  اـب  اـت  تسا  هتفرگ  میمـصت  نومأـم )  ) یغاـط نیا  تسا . هدیـسر  ماـجنا 
رشعم اودعـس و  ام  دعب  نم  تیقـش  ۀباصع  اومع  مهدشر و  نم  مهـضعب  اورـصبا  هتعیب و  دعب  نم  اضرلا  لتقب  اؤاب  تسا : هدورـس  ياهدیـصق 

یهاگآ تریـصب و  زا  دعب  دـندرک و  باتـش  يو  نتـشک  هب  اضر  ترـضح  اب  تعیب  زا  سپ  اهنآ  زا  یخرب  [. 364  ] اوملـس ام  دعب  نم  اوکله 
، لبعد دیدرگ ! دوبان  تاجن ، یتمالس و  زا  سپ  هک  یتعامج  نآ  دییارگ ! یتخبهریت  هب  یتخبـشوخ  زا  سپ  هک  یهورگ  نآ  دندش . لدروک 

نم یلع  تلقل  نوؤشلا  ءام  ترقن  ولو  تلهتـسا  عومدـلاب  نیعل  ام  الا  تسا : هداد  باتزاب  نینچ  شیوخ  راعـشا  رد  ار  نارگ  يهیثرم  نیا  زین 
هیلع نحنف  تلک  هیلع و  تحان  اهمجنا  هدقفل و  ءامـسلا  یکبت  تلوعا  دق  تلذ و  تاخماشلا و  لابجلا  سوؤر  هل  تعجرتسا  ضرالا و  هتکب 

هللا یلـص  دمحملآ  دعب  ایند  ریخ  ام  تلوت و  هل و  ایندلا  تفلخاف  انیبن  طبـس  هللایـضر  انئزر  تلج  انیلع و  تزع  ۀئزرمل  ءاکبلاب  ردجا  مویلا 
هدید بآ  رگا  هک  یلاح  رد  دنیرگیم ، دنرابیم و  مرن  مرن  ناگدید ، هک  تسا  هدـش  هچ  [. 365  ] تلحمـضا ام  اذا  اهیلابت  الا ال  هلآ  هیلع و 

رد هدیشک ، کلف  هب  رس  دنلب و  ياههوک  تسیرگ و  وا  رب  نیمز  هک  یسک  تبیـصم  رد  تسا . مک  مه  زاب  دنکـشخب ، نامـشچ  دوش و  مامت 
رتراوازـس نونکا  دناهدرک . هحون  وا  رب  ناگراتـس  هدروآرب و  دایرف  وا  نادقف  زا  نامـسآ  دـندش و  رادازع  هدـمآ و  ناغفا  هلان و  هب  وا  گوس 

ربمایپ طبـس  نداد  تسد  زا  هب  ام  هحفـص 171 ] . ] تسا هدـش  دراو  ام  رب  گرزب  نارگ و  سب  یتبیـصم  هک  میزیر ، کشا  وا  رب  ام  هک  تسا 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  نادقف  زا  سپ  رگید  و  دوب . نیگنس  نارگ و  ایند  لها  رب  هک  یتبیصم  میاهدید ؛ تبیصم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. تسین ام  رد  ندنام  يوزرآ  درادن و  یهاگیاج  یشوخ  رگید  تسین و  يریخ  نآ  یگدنز  ایند و  رد  هلآ 

ماما تداهش  نامز 

مود يهیرظن  [. 367  ] لاس 203 ه.ق [. 366  ] لاس 202 ه.ق تسا : هدیسر  تبث  هب  یفلتخم  ياهلقن  مالسلاهیلع  ماما  تداهـش  لاس  نییعت  رد 
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هب رـصاعم  ناگدنـسیون  زا  یخرب  تسا . هدرک  لقن  ار  نآ  زین  يدوعـسم  هدیزگرب و  ار  نآ  ینیلک  خیـش  تسا و  رتروهـشم  نارظنبحاص  دزن 
دیاب سپ  هک  دناهدرک  راهظا  هدش ، هدید  زین  لاس 204 ه.ق  هب  تسا  هتسب  شقن  اهنآ  رب  ماما  مان  هک  ییاههکس  برض  خیرات  هک  نیا  دانتسا 

نآ لیلد  اههکـس  برـض  خـیرات  تسا ، هدـش  روآدای  نیما  نسحم  دیـس  همالع  هک  ناـنچ  یلو  [. 368 . ] مینادـب ار 204 ه.ق  تداهـش  لاس 
هیهت ار  اهنآ  ماما  تداهـش  زا  سپ  كربت  تهج  هب  مدرم  تسا  نکمم  هکلب  دشاب ، هدش  برـض  ماما  تایح  نامز  رد  اههکـس  هک  دوشیمن 
نایاپ هب  هدنام  زور  تفه  دوشیم - : هدید  ریز  ياههیرظن  تسین و  رظن  قافتا  زین  ترضح  نآ  تداهش  زور  نییعت  رد  [. 369 . ] دنشاب هدرک 

. رفص هام   17 [. - 373 . ] رفص هام  لوا  [. - 372 . ] ۀـجحلايذ زور  نیرخآ  [. - 371 . ] هدعقلايذ  23 هحفص 172 - ] [. ] 370 . ] ناضمر هام 
لقن نیرتدامتعا  لباق  نیرتروهـشم و  رفـص ، هام  زا  زور  نیرخآ  ینعی  رخآ  يهیرظن  اهلقن ، نیا  ناـیم  رد  [. 375 . ] رفـص هام  رخآ  [. - 374]

خیرات رد  هیرظن  نیرتیوق  نیرتروهشم و  نیاربانب ، [. 376 . ] تسا هدش  هتسناد  ترضح  نآ  تداهش  زور  هعمج ، زور  اهلقن ، رتشیب  رد  تسا .
زا لاس  جنپ  هاجنپ و  تداهـش ، ماگنه  رد  یمارگ  نآ  دـشابیم و  لاس 203 ه.ق  رفص  هام  زور  نیرخآ  هعمج ، زور  ترـضح ، نآ  تداهش 

[. 377 . ] تسا هتشذگیم  شتکرب  رپ  رمع 

اضر ماما  دقرم  تداهش و  ناکم 

دابانس زا  ياهطقن  رد  ار  ترضح  نآ  دوب ، هدرک  شرافس  ینیبشیپ و  دوخ  هک  نانچ  دیسر و  تداهـش  هب  سوط  رهـش  رد  مالـسلاهیلع  ماما 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  لسن  زا  يدـنزرف  ات  دوب  ردـقم  نینچ  ایوگ  دـندرپس . كاخ  هب  تفرگ ، ماـن  اـضرلا » دهـشم   » اهدـعب هک 

بلق شینارون ، هحفـص 173 ]  ] دقرم ات  دـسر ، تداهـش  هب  لوسرلا » ۀـنیدم   » زا رود  ینیمزرـس  رد  مالـسلامهیلع ، رـشع  ینثا  همئا  زا  یماما 
هدـیمر و ياهلد  نمأم  تیالو ، تبحم و  لها  روانهپ  نیمزرـس  رد  شهاگراب  دـنک و  تیالو  لالز  رثوک  هجوتم  ار  هتخابلد  دـحوم  اهنویلیم 

تفای دلوت  هک  هاگنآ  وا  رب  مالس  دش . دنهاوخ  هدش و  هدنهانپ  ادخ ، یلو  ناماد  هب  هتخیرگ و  نایصع  دایـص  زا  هک  دشاب  ییوجهانپ  ناوهآ 
دراذگ و زیخاتسر  يهنحص  رب  ماگ  تمظع ، هوکش و  جوا  رد  هک  زور  نآ  دیسر و  تداهـش  هب  نادناخ  زا  رود  هنامولظم و  هک  نامز  نآ  و 

هحفص 175] . ] دشخب دیما  رون  ار  شنایعیش  ناج  باتفآ ، نوچ 

يوضر فراعم  لحاس  رب  يرذگ 

هراشا

متاخ ربمایپ  ياهدروآهر  تیبثت  یمالـسا و  تما  نایم  رد  ینید  تفرعم  ياـههیاپ  میکحت  تماـما ، طـخ  رارمتـسا  لـیالد  نیرتمهم  زا  یکی 
تماما خـیرات  تسا . هدوب  یمالـسا  يهعماج  نوگانوگ  طیارـش  زاین و  دادعتـسا و  بساـنت  هب  یحو  حیحـص  ریـسفت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هب نیا  هدومیپ و  ار  یـصاخ  يهویـش  دوخ  یملع  یعامتجا و  یـسایس ، یگدنز  رد  ناماما  زا  کی  ره  هک  تسا  تیعقاو  نیا  يهدنهد  ناشن 
هدوب یکی  نانآ ، یلصا  مایپ  فادها و  لوصا و  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا . هدوب  نانآ  يهعماج  عونتم  ياهزاین  توافتم و  طیارـش  رطاخ 
نانآ نایب  غیلبت و  يهویـش  ءایبنا و  لیالد  رد  هک  یعونت  توافت و  رـس  ناسنیدـب ، تسا . هتـشادن  رگیدـکی  اب  یتریاـغم  زیاـمت و  نیرتمک  و 

هب ءایبنا  یتیاده  رازبا  شور  تیـصخش و  هنیمز  رد  ار  تیعقاو  نیا  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ماما  دوشیم . راکـشآ  تسا ، هدوب  دوهـشم 
يزیچ نیرتشیب  وداج  رحس و  درک ، ثوعبم  يربمایپ  هب  ار  نارمع  نب  یـسوم  دنوادخ  هک  یماگنه  : » تسا هدومرف  هداد و  حیـضوت  ینـشور 
لطاـب ار  ناـنآ  رحـس  دوـبن و  مدرم  ناوـت  رد  هک  داد  ياهزجعم  یـسوم  هب  دـنوادخ  ور ، نیا  زا  دوـب . هدـش  هریچ  وا  ناـمز  مدرم  رب  هک  دوـب 

مدرم هک  دـش  هتخیگنارب  يربماـیپ  هب  دـنوادخ  يوس  زا  یناـمز  مالـسلاهیلع  یـسیع  دومنیم . ماـمت  ناـشیارب  ار  ادـخ  تجح  تخاـسیم و 
، مدرم نآ  زاین  اب  بسانتم  دـنوادخ  ور ، نیا  زا  دنتـشاد . بط  هب  زاین  دـندوب و  هدـش  ریذـپان  جـالع  نمزم و  ياـهیرامیب  يراـتفرگ  شناـمز 
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. تشگ مامت  نانآ  رب  دنوادخ  تجح  نینچ  نیا  دندوب و  ناوتان  نآ  دـننامه  نتـشاد  زا  مدرم  هک  درک  اطع  مالـسلاهیلع  یـسیع  هب  ياهزجعم 
بدا رعـش و  يرونخـس و  لها  شنامز  مدرم  هک  دش  ثوعبم  ینامز  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  مالـسا ، ربمایپ  هحفص 176 ] ]

.« دـندوب ناوتان  شدـننامه  ندروآ  زا  مدرم  دوب و  نیرترب  شماکحا  ظعاوم و  هک  درک  لزان  ینآرق  ربماـیپ  رب  دـنوادخ  ور ، نیا  زا  دـندوب .
قلخلا یلع  ۀجحلا  امف  : » دسرپیم ترضح  نآ  زا  تسا  ماما  نخس  رگتیاور  هک  تیکـسنبا  ثیدح ، نیا  يهمادا  رد  هک  تسا  هجوت  نایاش 

بذاکلا هقدصیف و  هللا  یلع  قداصلا  هب  فرعی  لقعلا  : » دیامرفیم خساپ  رد  ماما  تسیچ ؟ قلخ  رب  دنوادخ  تجح  رضاح ، رصع  رد  مویلا »؟
زا ار  نایوگتـسار  دـنناوتیم  لـقع  اـب  اریز  تسا ، قـلخ  رب  دـنوادخ  تجح  هشیدـنا  لـقع و  رـضاح ، رـصع  رد  [. 378 .« ] هبذـکیف هللا  یلع 

رازبا و  - 1 تفرگ : هجیتن  ناوتیم  ار  هتکن  دنچ  تیاور  نیا  زا  دنیامن . بیذکت  ار  نانیا  قیدصت و  ار  نانآ  دنهد و  صیخـشت  نایوگغورد 
تشذگ زا  سپ  مالسا ، زا  لبق  ینامسآ  نایدا   - 2 تسا . هدوب  توافتم  ناشنامز  تایضتقم  طیارـش و  اب  بسانتم  یهلا ، نایاوشیپ  نایب  عون 

3 درک . دهاوخن  ادیپ  زاین  يداینب  يزاسزاب  نانچ  هب  زگره  متاخ ، ربمایپ  نید  یلو  دناهتـشاد ، زاین  یـساسا  يزاسزاب  دیدجت و  هب  نرق ، دنچ 
لقع و رکفت و  رـصع  مالـسا ، نید  رـصع  هک  درک  وجوتسج  هتکن  نیا  رد  دـیاب  ءایبنا  ریاس  رـصع  اب  ار  مرکا  ربماـیپ  رـصع  تواـفت  رـس  - 

نامدرم هکلب  تسین ، ءایبنا  دومنهر  یحو و  بتکم  زا  يزاینیب  يانعم  هب  مالسا ، تلاسر  رـصع  رد  هشیدنا  لقع و  دشر   - 4 تسا . هشیدنا 
فیرحت زا  ار  تسرد  ریـسفت  دـننک و  يرادـساپ  نآ  زا  دـنبایرد و  ار  نید  ماـیپ  هـک  دوـب  دـنهاوخ  رداـق  لـماکت  تفرـشیپ و  نـیا  وـترپ  رد 

هب تسا ، هدومرف  نایب  مالسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  هک  كالم  نیمه  اب  ار  ناماما  ینایب  ياههویـش  توافت  رـس  میناوتیم  نونکا  دنـسانشزاب .
هحفص 177] . ] میروآ تسد 

دازآ ثحب  هرظانم و  رصع  ماما ، رصع 

ماما یگدنز  رد  هرظانم  عوضوم  تسا . بهاذم  نایدا و  نایم  تاثحابم  جاور  شرتسگ و  مالسلاهیلع ، یسوم  نب  یلع  رصع  ياهیگژیو  زا 
ماما یعامتجا  یـسایس و  یملع ، یگدـنز  رد  میناوتیم  ار  تکرح  نیا  جوا  اما  تسا ، هتـشاد  دوجو  زین  مالـسلاامهیلع  قداص  ماـما  رقاـب و 

ثحب و هب  ینید  یملع -  لـفاحم  یمالـسا و  هعماـج  شیارگ  هـک  تـسور  نآ  زا  عوـضوم  نـیا  تـیمها  میـشاب . دـهاش  مالـسلاهیلع  اـضر 
رد يرگـشواک  هیحور  دشر  نینچمه  یمالـسا و  لفاحم  يهزوح  هب  یمالک  یفـسلف و  فلتخم  ثحابم  یبایهار  يهدنهد  ناشن  وگوتفگ 

هجیتـن ود  ثحاـبم ، لـفاحم و  هنوگ  نیا  زا  مالـسلامهیلع  تیبلـها  يارچ  نوچیب و  لابقتـسا  رگید ، يوس  زا  تسا . هدوب  ناناملـسم  ناـیم 
ندوـب و یقطنم   - 2 تسا . هدـمآیم  رامـش  هب  دازآ  ياـهثحب  هشیدـنا و  لداـبت  نیا  رب  يدـییأت  رهم   - 1 تسا : هتـشاد  هارمه  هـب  ار  یعطق 
بهاذم و نایدا و  نایم  دازآ  تاثحابم  زا  مالسلامهیلع  تیبلها  لابقتـسا  تسا . هدناسریم  ار  نانآ  فراعم  هشیدنا و  ندوب  ریذپلالدتـسا 

داقتعا هتـسنادیم و  يوق  یناهرب و  ياـههیاپ  ياراد  ار ، مالـسا  يداـقتعا  یناـبم  ناـنآ  هک  تسا  نآ  رگناـشن  نادـیم ، نیا  رد  ناـنآ  روضح 
هللا یلص  يدمحم  تعیرش  ییارگعقاو  نید و  تیناقح  هب  نانآ  نانیمطا  تسه . هدوب و  عافد  لباق  ملع  لقع و  اب  نید  فراعم  هک  دناهتـشاد 

ربدت لمأت و  هب  ار  دوخ  ناوریپ  دنهن و  جرا  ار  ینید  ياهشسرپ  یلقع و  ياهیواک  فرژ  ات  تسا  هدش  ببس  نانآ  ندوب  یملع  هلآ و  هیلع و 
هنوگره قطنمیب و  ياـهدرکلمع  ساـسایب و  تاداـقتعا  یحطـس و  ياـهرواب  زا  ار  ناـنآ  دـنیامن و  توـعد  یملع  يهثحاـبم  هرظاـنم و  و 

. دنهد زیهرپ  ملع  نودب  تکرح 

شالت ره  زا  لبق  شنیب ، شناد و 

[. 379 .« ] قیرطلا نع  ادعب  الا  ریـسلا  ۀعرـس  هدـیزی  قیرطلا ال  ریغ  یلع  رئاسلاک  ةریـصب  ریغ  یلع  لماعلا  : » دـیامرفیم مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
راگدرورپ ربارب  رد  شنرک  هک  نیا  هچ  تسا ، ياهدرتسگ  حلاصم  يهدنرادرب  رد  اتکی  يادخ  راگدرورپ  هب  رارقا  تسادخ و  هحفص 178 ] ]
شیاشخب بلط  زامن ، تسا . رابج  دـنوادخ  ربارب  رد  ناسنا  هناعـضاخ  نداتـسیا  زامن ، تسا . نیغورد  نادوبعم  ندرک  اـهر  مزلتـسم  هناـگی ،
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وا هراومه  ادخ  ناگدنب  هک  تسا  نآ  بجوم  زور ، ره  رد  كاخ  رب  یناشیپ  نداهن  هدجس و  درادرب . رد  ار  یهلا  هاگرد  زا  هتـشذگ  ناهانگ 
يرازیب اهداسف  زا  دننک و  بلط  ار  ایند  ياهتمعن  نید و  ینوزف  دنوادخ  زا  یکچوک ، عضاوت و  عوشخ و  اب  دـنربن . دای  زا  هتـشاد و  دای  هب  ار 

دزرون و تلفغ  دوخ  يهدـننیرفآ  یتسه و  رگریبدـت  زا  ناـسنا  هک  دوشیم  بجوم  یهلا  هاگـشیپ  رد  رمتـسم  یمئاد و  روضح  نیا  دـنیوج .
[. 380 .« ] دوشن نایغط  یتسمرس و  راتفرگ 

روآرکس ياهیندیشون  تمرح  يهفسلف 

ار لقع  تسا ، یهابت  داسف و  هیام  هک  تخاس  عونمم  ار  بارش  ندیشون  تهج  نادب  دنوادخ  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ماما 
هب اوران  ياهتبـسن  نداد  انز ، لتق ، نوچ  تشز  ياهرادرک  زا  يرایـسب  لوسر و  ادخ و  هب  نتـسب  غورد  دـنوادخ و  راکنا  هنیمز  دـیادزیم و 

یتسم و ثعاب  هک  یندیشون  ره  هکلب -  تسا ، مارح  هک  تسین  بارـش  اهنت  سپ  دروآیم - . دیدپ  ار  ناهانگ  ربارب  رد  یکابیب  نارگید و 
. دراد دوجو  زین  هدننک  تسم  تابورـشم  ریاس  رد  تسا  هدش  نآ  تمرح  ثعاب  بارـش  رد  هک  یتلع  نامه  اریز  دـشابیم ، مارح  دوش  رکس 

يرود هدننک ، تسم  یندیـشون  ره  زا  دـیاب  دزرویم ، تبحم  تلاسر  نادـناخ  ام  هب  دراد و  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  سک  ره  نیاربانب ،
هتفگ دـباع  ناسنا  هب  تمایق  زور  رد  هحفص 179 ] [. ] 381 .« ] تسین تدوم  يهطبار  هنوگچیه  تارکـسم  يهدنـشون  ام و  نایم  اریز  دیوج ،
رگید يوس  رد  اما  و  . ] وش تشهب  دراو  نونکا  سپ  یهد . تاـجن  ار  تدوخ  هک  دوب  نآ  وت  تمه  ماـمت  يدوب ، یناـسنا  بوخ  وت  دوشیم :

تفرعم وترپ  هک  تسا  شیدـنافرژ  هاگآ و  ناسنا  هیقف ، تسا ]. هدیـشوک  مدرم  يرگنـشور  رد  هک  دراد  دوجو  یـسانشنید  هیقف و  ناسنا 
ناشنانمـشد ياههسیـسد  فارحنا و  ياهماد  زا  ار  ناشیا  یـشخب ، تفرعم  نیا  يهجیتن  رد  تسا و  هدناشفا  زین  نارگید  یگدـنز  رب  ار  دوخ 

ناـسنا نینچ  هب  تماـیق  زور  رد  تسا . هتخاـس  ناشبیـصن  ار  دـنوادخ  تیاـضر  هدیـشخب و  ینوزف  ناـنآ  رب  ار  یهلا  ياـهتمعن  هداد و  زیهرپ 
رـس هب  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  تبیغ  نامز  رد  هک  ینایعیـش   ) ربمایپ نادـناخ  ناـمیتی  یماـح  يا  دوشیم : هتفگ  يرگتیادـه  شیدـنافرژ و 

، ياهداد يرای  دوخ  ياهیرگنـشور  اهتیادـه و  اـب  ار  فیعـض  ياههشیدـنا  هک  یـسک  يا  و  دـنمورحم ) ناـشماما  روضح  رون  زا  دـنربیم و 
دزادرپیم و تعافـش  هب  وا  نامرف ، نیا  زا  سپ  نک . تعافـش  دناهتـسج  هرهب  وت  شنیب  شناد و  نمرخ  زا  هک  ناـنآ  يهمه  يارب  تسیاـب و 

ملاع کی  هاگیاج  نایم  تسا  يدایز  هلـصاف  هچ  هک  نیبب  نونکا  دوشیم …  تشهب  دراو  شناگتفای  تیاده  زا  هورگ  هورگ  هارمه  هب  دوخ 
. رگندوخ يدباع  اب  رگتیاده  شیدنافرژ و 

یملع شسرپ  يواک و  فرژ  هب  قیوشت 

تیبلـها دناهتــسناد ، يداـقتعایب  کـش و  يهمدـقم  تاهبــش و  شرتـسگ  هـنیمز  ار  شــسرپ  هـک  بهاذــم  ناربـهر  زا  یخرب  فـالخرب 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلاهیلع  یسوم  نب  یلع  ماما  دناهدرمش . شزرا  کی  ار  ینید  ياهـشسرپ  یملع و  تالمأت  مالـسلامهیلع 
عمتـسملا و ملعملا و  لـئاسلا و  ۀـعبرأ : هیف  رجؤـی  هناـف  هللا ، کـمحری  اولأـساف  لاؤـسلا ، هحیتاـفم  نئازخ و  ملعلا  : » تسا هدرک  تیاور  هـلآ 
رد اریز  دیـسرپب ! دهد ، رارق  تمحر  فطل و  دروم  ناتیادخ  تسا . نآ  دـیلک  شـسرپ  هک  تسا  ییاههنیجنگ  شناد ، [. 382 .« ] هل بیجملا 

نینچمه هدنهد . خساپ  هدنونش 4 -  ملعم 3- هدننک 2- لاؤس   - 1 دننکیم : تفایرد  يونعم  شاداپ  رفن  راهچ  یملع ، راتسج  شسرپ و  راک 
ثیدـح ةاور ، اونوکت  ـال  ةارد و  اونوک  [ » هحفـص 180 : ] تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  رگید  یتیاور  رد  ترـضح  نآ 

ار ثیدـح  کی  يافرژ  قمع و  هاگره  لقن ! تیاکح و  لـها  هن  دیـشاب  كرد  تیارد و  لـها  [. 383 .« ] هنوورت فلا  نم  ریخ  ههقف  نوـفرعت 
. تسا رترب  دیشاب ، نآ  رگتیاور  طقف  هک  ثیدح  رازه  زا  دیسانشب ،

تمکح هفسلف و  ياراد  نید ، ماظن  یتسه و  ماظن 
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هناـملاع و یماـظن  زا  شهوژپ ، رکفت و  عوـضوم  هک  دـباییم  اـنعم  هاـگنآ  یهاـگآ ، تریـصب و  بسک  يزوـمآملع و  رکفت و  هب  قـیوشت 
يهمه رد  شناد  بسک  لقعت و  هب  ار  دوخ  ناوریپ  مالسلامهیلع  تراهط  تمصع و  تیبلها  رگا  رگید ، نایب  هب  دشاب . رادروخرب  هنامیکح 

ار دوخ  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  نید و  ریـسم  اـت  دناهتـساوخ  ناـنمؤم  زا  دـناهدرک و  توعد  یـسانشنید  یـسانش و  یتسه  ياـههنیمز 
هدنزاس و ینامز  روتـسد  نیا  دنزاس ؛ راوتـسا  شنیب  نیقی و  تفرعم و  يهیاپ  رب  ار  دوخ  لمع  رواب و  هکلب  دنیامیپن ، هنالهاج  هناروکروک و 
تمکح و هفـسلف ، لـیلد ، ياراد  ینید -  ياـهرواب  ماـکحا و  یتـسه و  ماـظن  ینعی  نمؤم -  ناـسنا  لـمع  رکفت و  عوضوم  هک  تسا  دـیفم 
اهروتسد و رگا  دشاب و  ملع  لقع و  قطنم  اب  زاسمهان  ساسایب و  هدوهیب و  نآ  فلتخم  رهاظم  ناهج و  شیادیپ  رگا  اریز  دشاب ؛ تحلـصم 

یتقو ناس  نیدب  دنک . شناد  بسک  دـشیدنیب و  اهنآ  يهرابرد  ناسنا  هک  درادـن  انعم  دـشابن ، یملع  یلقع و  لیلد  ياراد  نید  ياهدومنهر 
ناشیا هک  تسا  نیا  نآ  يهمزال  هاوخان  هاوخ  دـناهدش ، لئاق  شزرا  شنیب  ملع و  هشیدـنا و  لقع و  يارب  مالـسلامهیلع  تیبلها  بتکم  رد 

اهنت ینید  مهف  نیا  دننادب . لیلد  هفسلف و  ياراد  هناملاع و  دنمنوناق ، ار  نید ) ياههمانرب   ) عیرـشت ماظن  و  یتسه ) يهعومجم   ) نیوکت ماظن 
زا یشخب  تمکح  هفـسلف و  هب  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ماما  تایاور  رد  هناتخبـشوخ  هکلب  دوشیمن ، هدافتـسا  یلقع  يهمزالم  کی  زا 
هک تسا  يرورـض  هتکن  نیا  يروآدای  تایاور ، نیا  زا  ياهنومن  هئارا  زا  لبق  هتبلا  تسا . هدش  حیرـصت  ینید  ياهرواب  یتسه و  ياههدیدپ 

يرایسب هکلب  دشاب ، راکشآ  رشب  خیرات  عطاقم  يهمه  رد  اهناسنا  يهمه  يارب  اهنآ  يهمه  هک  تسین  انعم  نادب  نید  یتسه و  نتشاد  هفسلف 
ناسنا یملع  رازبا  ساسحا و  زا  رتارف  اسب  هچ  اـهنآ  زا  یـشخب  دوشیم و  نشور  یملع  تاـناکما  تفرـشیپ  شناد و  دـشر  وترپ  رد  اـهنآ  زا 
يهمه تسا ، هدش  دای  هحفص 181 ]  ] مالسلامهیلع ناماما  تایاور  رد  هک  یتسه  هفسلف  ای  ماکحا  هفـسلف  زا  رادقم  نآ  نیا ، رب  هوالع  دشاب .

رظن رد  ار  ناـمز  یملع  رازبا  یتاـبثا و  تاـناکما  بطاـخم ، زاـین  رگـشسرپ ، مهف  اهـشسرپ ، هب  خـساپ  رد  ناـماما  هک  نیا  هچ  تسین ، نـخس 
تاناکما زا  نوریب  رگـشسرپ و  كرد  زا  رتارف  رگا  اریز  دـناهتخادرپ ، اهتمکح  ناـیب  هب  بطاـخم  ناوت  كرد و  يهدودـحم  رد  دناهتـشاد و 

! یلب تسا . هدشیم  وا  راکنا  دـیدرت و  بجوم  هکلب  هدوبن ، دـشر  تیادـه و  هیام  بطاخم ، يارب  اهنت  هن  دـناهدادیم ، یخـساپ  نامز  یملع 
ماظن یتسه و  ماظن  ندوب  هنامیکح  نتشاد و  هفـسلف   - » هک 1 تسا  نیا  تفرگ  هجیتـن  ناوتیم  نیقی  هب  تاـیاور  هنوگنیا  عومجم  زا  هچنآ 

«، نید یتسه و  هفـسلف  يهرابرد  رکفت  ندوبن  عونمم   - » 3 رـشب » يارب  نآ  زا  يدایز  شخب  ندوب  مهف  لـباق   - » 2 نید » ياههمانرب  رکفت و 
. تسا هدوب  تراهط  تمصع و  تیبلها  بتکم  رد  هدش ، هتفریذپ  یلوصا 

یتسه ياههدیدپ  ینوگانوگ  يهفسلف 

عون کی  هب  هدیرفآ و  فلتخم  ياهلکش  اههنوگ و  رد  ار  یتسه  تادوجوم  دنوادخ  ارچ  هک  دش  لاؤس  مالسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا 
ار دنوادخ  نامدرم ، هک  تسا  نیا  دنوادخ  تاقولخم  ینوگانوگ  عونت و  ياههفـسلف  زا  یکی  : » دومرف خـساپ  رد  ماما  تسا ؟ هدرکن  هدنـسب 

لکـش ادـخ  نارکنم  نهذ  رد  يدنمـشزرا -  هتـسیاب و  ریوصت -  چـیه  نونکا  اـما  دـنرادنپن . ناوتاـن  تادوجوم  فلتخم  عاوـنا  شنیرفآ  زا 
ياج رگید  دـنوادخ ، شنیرفآ  رد  ینوگاـنوگ  نیا  دوجو  اـب  تسا . هدرک  قلخ  ار  نآ  دـننامه  يدوجوم  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دریگیمن ،

يهنهپ رب  هراظن  اب  نونکا  دـنیرفایب »؟ ار  يدوجوم  نانچ  ای  نینچ  دـناوتیم  دـنوادخ  ایآ  : » دـسرپب یـسک  هک  تسا  هدـنامن  یقاـب  لاؤس  نیا 
تردق و رد  یتیدودـحم  تساناوت و  زیچ  همه  رب  دـنوادخ  هک  تسناد  دوب و  یهلا  تردـق  دـهاش  ناوتیم  نآ ، عونتم  تادوجوم  یتسه و 

طقف دـنوادخ  ياههدـیرفآ  عونت  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  ماما  شیاـمرف  نیا  دـش ، هتفگ  هک  ناـنچ  هحفص 182 ] [. ] 384 .« ] درادن شنیرفآ 
هدرک هراـشا  نآ  ینید  تفرعم  يدـیحوت و  يهبنج  هب  اـهنت  دوخ ، ینید  تلاـسر  عضوم و  لـیلد  هب  ماـما  هکلب  تسوا ، تردـق  تاـبثا  يارب 

رد تاـیح  يهخرچ  حیحـص  ناـیرج  هک  تسا  هتـسناد  هدربیپ و  زین  يدـیدج  داـعبا  هب  ناـسنا  یبرجت ، ياـهیهاگآ  وـترپ  رد  هزورما  تسا .
دنوادخ ياههدـیرفآ  ینوگانوگ  هک  تسا  يرگید  ياههبنج  هیذـغت و …  ناکما  عافد ، تردـق  تسیز ، طیحم  اب  یگنهامه  نیمز ، يهرک 

. تسا هدیبلطیم  ار 
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دنوادخ هب  نامیا  ترورض  يهفسلف 

ماکحا هفـسلف  يهرابرد  اهنآ  يهمه  هدرک و  مهارف  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  تایاور  زا  هک  ياهعومجم  رد  يروباشین  ناذاش  نب  لـضف 
: تفگ دیاب  خـساپ  رد  تسیچ ، نید  يرورـض  روتـسد  نیتسخن  دوش  لاؤس  رگا  : » تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  تسا ، يداقتعا  ینابم  نید و 
رد تسا ، هتخاـس  بجاو  ار  روما  نیا  دـنوادخ  ارچ  هک  دوش  لاؤس  رگا  تسوا . ياـهتجح  نـالوسر و  دـنوادخ و  هب  رارقا  بجاو ، نیتسخن 

دنوادـخ هب  مدرم  رگا  هک ، نیا  هلمج  نآ  زا  دراد ؛ ناوارف  لیالد  وا ، ياهتجح  نالوسر و  ادـخ و  هب  نامیا  ترورـض  دوشیم : هتفگ  خـساپ 
لیامت هچ  ره  هب  تسج ، دـنهاوخن  يرود  تیانج  ملظ و  باکترا  فالخ و  ياهراک  زا  دـننکن ، رارقا  وا  دوجو  هب  دـنرواین و  ناـمیا  لاـعتم 

نینچ نامدرم  یتسار  هب  رگا  دـننادب ! رظاـن  بقارم و  ار  یـسک  هک  نیا  نودـب  دـنروآیم ، ور  دـنبایب  دوخ  تذـل  هیاـم  ار  نآ  دـننک و  ادـیپ 
دنهاوخ هرطیس  روز  ملظ و  ساسارب  رگیدکی  هب  تبسن  اهناسنا  يهمه  دوشیم و  هابت  رسارس  يرشب  يهعماج  دننک ، راتفر  نینچ  دنشیدنیب و 

تیمکاح قیرط  زا  دننک  نامگ  یناسک  تسا  نکمم  هک  یعامتجا -  داسف  شرتسگ  زا  يریگولج  رب  هوالع  دـنوادخ ، هب  نامیا  تسج … .
تولخ و ییاـهنت و  رد  یمدآ  مینادیم  اـم  هک  نیا  هچ  دریگیم . ار  ینورد  ياـهداسف  ولج  تفرگ -  ار  نآ  يولج  ناوـتیم  یندـم  نیناوـق 
، دـشاب ناسنا  ریگولج  دـناوتیمن  يرـشب  نوناق  چـیه  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دروآیم -  ور  هانگ  داسف و  هب  هاگ  يرـشب ، نارظان  مشچ  زا  رود 

هحفص  ] دنوادخ هب  رارقا  نامیا و  رگا  و  تساراد -  ار  هعماج  درف و  حالـصا  تردق  نایع ، ناهن و  رد  هک  تسا  دنوادخ  هب  نامیا  اهنت  هکلب 
يرـشب دنمتفارـش  هعماج  موادـت  يرادـیاپ و  نیاربانب ، تسـش …  دـهاوخن  اطخ  زا  تسد  ناهن ، رد  یناسنا  چـیه  دـشابن ، وا  زا  میب  و  [ 183

یهابت داسف و  زا  هداد و  نامرف  یتسرد  حالـص و  هب  دنادیم ، ار  ناهن  راکـشآ و  هک  تسا  یهاگآ  اناد و  دـنوادخ  هب  اهناسنا  نامیا  نوهرم 
[. 385 .« ] دنامیمن ناهنپ  وا  رب  ياهتفهن  زیچ  چیه  تسا و  هدرک  یهن 

ءایبنا تخانش  موزل  هفسلف 

رارقا نانآ  تیناقح  هب  دیاب  تسا و  يرورض  ءایبنا  تخانـش  مدرم  رب  ارچ  هک  دوش  لاؤس  رگا  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ماما 
تخانـش اهناسنا ، يرکف  ياوق  يدوجو و  ماظن  رد  هک  اج  نآ  زا  دوشیم : هتفگ  نانآ  خساپ  رد  دـنیامن ؟ تعاطا  ناشاهدومنهر  زا  دـننک و 

، رگید يوس  زا  و  دنـسانشب ، ار  دوخ  حلاصم  يهمه  ییاهنت  هب  دنناوتیمن  نانآ  تسا و  هدشن  هداد  رارق  اهدیابن ، اهدیاب و  حـلاصم و  يهمه 
دیاـب ریزگاـن  سپ  دـیامن ، ناربـج  ار  ناـشیا  ياـهیتساک  اـت  ددرگ  رهاـظ  مدرم  ناـیم  رد  دوخ  دوش و  هدـید  هک  نیا  زا  تسا  رترب  دـنوادخ 

لاح دننک . غالبا  مدرم  هب  ار  یهلا  مایپ  ات  دنشاب  موصعم  دیاب  یهلا  ناگداتـسرف  نیا  دنناسرب . قلخ  هب  ار  وا  مایپ  ات  دنک  ثوعبم  ار  ینالوسر 
دنوادـخ هک  یلاح  رد  دـشاب ، هدوهیب  نالوسر  ندـمآ  هک  دوب  نآ  هجیتن  دوبن ، مزال  ناشیا  زا  تعاطا  نالوسر و  تخانـش  همه ، نیا  اـب  رگا 

هحفص 184] [. ] 386 .« ] دهدیمن ماجنا  هدوهیب  راک 

ینید يربهر  ماما و  هب  زاین  هفسلف 

رارق ینایاورنامرف  و  رمالایلوا »  » دـنوادخ یترورـض  زاین و  هچ  ساسارب  هک  دوش  هتفگ  رگا  : » دـیامرفیم مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ماـما 
يددعتم ياههبنج  زا  یعامتجا ، ینید -  تیریدم  یهلا و  مکاح  هب  زاین  دوشیم : هتفگ  تسا ؟ هتشاداو  ناشیا  زا  تعاطا  هب  ار  مدرم  هداد و 

زا سپ  دـندروآ -  نامیا  نانآ  یهن  رما و  ءایبنا و  هب  دـنتفریذپ و  ار  ادـخ  دوجو  لـصا  مدرم  یتقو -  هک  نیا  هلمج  زا  تسا ؛ یـسررب  لـباق 
راـثآ یهلا  نوناـق  میرح  هب  زواـجت  اریز  دـننکن ، زواـجت  نید  نیناوق  زا  دـنتفای  هفیظو  هک  نیا  زا  سپ  یهلا و  نیناوـق  دودـح و  هب  یهاـگآ 
نیما یماما  یعامتجا  تیریدـم  نودـب  یهلا  دودـح  ظفح  یحو و  نیناوق  يارجا  هک  تفای  دـنهاوخ  دراد ، لاـبند  هب  ناـشیارب  ار  يدنـسپان 

! دنرذگب نارگید  رطاخ  هب  شیوخ  تعفنم  تذل و  زا  دنشابن  رضاح  دارفا  اسب  هچ  نوناق  تیمکاح  تراظن و  نودب  اریز  تسین ، ریذپققحت 
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رود هعماج  زا  ار  یعامتجا  دـسافم  اـت  تسا  هداد  رارق  ار  ینیما  هتـسیاش و  ناریدـم  ناتـسرپرس و  عیرـشت ، ماـظن  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا 
[. 387 .« ] دنراد اپرب  ار  یهلا  ماکحا  دودح  دنزاس و 

ینید تموکح  هب  یمالسا  هعماج  زاین  تلع 

هعماج يارب  ینید  تموکح  یهلا و  يربهر  ماما و  دوجو  ترورـض  ناـیب  یـسایس و  هفـسلف  هب  هاـگن  رد  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ماـما 
هحفص  ] هب زاین  الوصا  هک  دزادرپیم  هتکن  نیا  هب  ماما  دوجو  لصا  ترورض  نییبت  زا  سپ  هک  نیا  هچ  دراد . فرژ  عماج و  ینایب  یمالـسا ،

دنمزاـین يرـشب  يهعومجم  ره  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  صاـصتخا  یمالـسا  عماوج  هب  هک  تسین  يزیچ  یعاـمتجا ، يربـهر  تیریدـم و  [ 185
ترورـض نیا  دـناوتیمن  نید  تسا و  راکنا  لباقریغ  يرما  ربهر ، هب  یناـسنا  ياـههعومجم  زاـین  رگید ، ریبعت  هب  تسا . يربهر  تیریدـم و 

: تسا نینچ  هنیمز  نیا  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  نخـس  دشاب . هدرکن  یمادقا  ینیبشیپ و  چیه  نآ  يارب  هتفرگ و  هدـیدان  ار  یعامتجا 
خیرات رد  میناوتیمن  ار  یتلم  هورگ و  چیه  ام  اساسا  هک  تسا  نیا  ناگتسیاش ، تموکح  يربهر و  هب  یمالـسا  هعماج  زاین  لیالد  هلمج  زا  »
دنمزاین هاوخان  هاوخ  عامتجا ، ققحت  يارب  ییایند ، ینید و  لئاسم  اریز  دنشاب ، هدرک  یگدنز  هتفای و  اقب  سیئر  تسرپرس و  نودب  هک  میبایب 

ار ناگدـنب  هتفرگ و  هدـیدان  ار  ترورـض  نیا  هک  دوریمن  لامتحا  دـنوادخ  يهنامیکح  ماظن  رد  ساسا ، نیا  رب  تسا . يربهر  تیریدـم و 
دـنزیتسب و نمـشد  اب  دـنناوتیم  وا  وترپ  رد  تسا و  هعماج  يرادـیاپ  هیام  هک  يربهر  دـشاب ؛ هدرک  اهر  هتـسیاش  صخـشم و  يربهر  نودـب 
ار ناملاظ  نیگنس  هیاس  دراد و  اپرب  ار  ناشیا  تعامج  هعمج و  هک  يربهر  نآ  دنناسر . حیحص  فرصم  هب  ار  یمومع  ياهییاراد  لاوما و 

یمالسا هعماج  رد  يربهر  ياهیگژیو  هب  یسایس  ماع  يهفسلف  نیا  نایب  لابند  هب  مالسلاهیلع  ماما  [. 388 .« ] دنادرگ هاتوک  نامولظم  رس  زا 
و ینید » يوـنعم و  ياهـشزرا  رادـساپ   » و نیما »  » دـیاب یمالـسا  هعماـج  رد  ینید  یـسایس و  تیریدـم  هـک  دوـشیم  روآداـی  دراد و  هراـشا 

ياهتنـس دوریم ، نایم  زا  نید  دشابن ، اهتلـصخ  نیا  ياراد  یمالـسا  تما  ياورنامرف  رگا  اریز  دشاب ، نانیمطا » دروم  رادتناما و  یتسرپرـس  »
هبتـشم ناناملـسم  رب  ار  نـید  رما  دـنربیم و  شروـی  نـید  رب  ناـنیدیب  دـنباییم ، ینوزف  نارگتعدـب  دـباییم ، رییغت  یهلا  ماـکحا  یعرش و 

هحفص 186] [. ] 389 . ] دنزاسیم

تحلصم لیلد و  ياراد  نید ، ماکحا 

ینتبم یملع  یلقع و  يهفـسلف  يهیاـپ  رب  یهلا  نـالوسر  تثعب  یحو و  لوزن  شنیرفآ و  لـصا  اـهنت  هن  يدـیحوت ، شرگن  ینیبناـهج و  رد 
رب ینتبم  لـیلد و  ياراد  همه  همه و  اـههورکم -  اهبحتـسم و  اـهمارح ، اـهبجاو ، نید -  ياـهدومنهر  تاروتـسد و  کـیاکی  هـکلب  تـسا ،

هراب نیا  رد  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  زا  یتایاور  هعومجم  نایب  رد  ناذاش  نب  لضف  تسا . هتفهن  اهنآ  رد  هک  دنتسه  ياهدسفم  ای  تحلصم 
هک دهاوخب  ار  يزیچ  وا  زا  دهد و  نامرف  يراک  هب  لیلدیب  ار  شاهدنب  میکح  دـنوادخ  تسا  نکمم  ایآ  دوش : شـسرپ  رگا  : » تسا هتـشون 

، نتـسنادن رـس  زا  ات  دراد  روما  هب  لهج  هن  دنکیم و  هدوهیب  راک  هن  میکح  يادخ  ریخ ! دوشیم : هتفگ  وا  هب  تسا ؟ یگدـنزاس  رثا و  دـقاف 
ییاسانـش لباق  يرآ  خـساپ : تسا ؟ ییاسانـش  لباق  دراد و  دوجو  یتسار  هب  اههفـسلف  اهتلع و  لیالد و  نیا  لاؤس : دـهد …  هدوهیب  ینامرف 

هتخانش ام  يارب  اهنآ  زا  یشخب  یلب  خساپ : دینادیم ؟ ار  لیالد  اههفسلف و  نیا  امش  ایآ  لاؤس : تسا . نشور  شلها  يارب  نونکا  مه  تسا و 
[. 390 .« ] دشابیم رود  رشب  شناد  سرتسد  زا  مه  یشخب  تسا و  هدش 

زامن بوجو  لیلد 

هک تهج  نادب  دوشیم : هتفگ  خساپ  رد  دناهدش ؟ رما  زامن  هب  اهناسنا  ارچ  هک  دوش  لاؤس  رگا  دیامرفیم : مالسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ماما 
یـسک دننامه  دیامن ، مادـقا  يراک  ماجنا  هب  یهاگآ  شنیب و  نودـب  هک  سک  نآ  هحفـص 187 ]  ] يراگدرورپ تیبوبر و  هب  رارقا  زاـمن  رد 
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مالسلاهیلع متشه  ماما  نخس  نیا  دوشیم . رود  حیحص  هار  زا  رتشیب  دنک ، تکرح  رتعیرس  هچ  ره  يدرف  نینچ  دیامیپ . هار  ههاریب  هک  تسا 
هتسد ره  رد  نانیا  هک  نیا  هچ  دنلفاغ . نآ  تقیقح  تیفیک و  زا  دنشیدنایم و  لمع  رادقم  تیمک و  هب  هراومه  هک  نانآ  هب  تسا  يرادشه 

زاتـشیپ و ار  شیوخ  ریـسم ، نامه  رد  يوردـنت  طارفا و  اـب  دـنراد  یعـس  دنـشیدنیب ، هار  یتسرد  هب  هک  نآ  یب  دـنریگ ، رارق  هک  یهورگ  و 
شناد تریـصب و  بسک  هشیدـنا  رد  تسخن  ریـسم ، ره  رد  نداهن  ماگ  راک و  ره  زاغآ  زا  لبق  دـیامرفیم ، ماما  یلو  دـننک ! یفرعم  رادولج 

اریز ياهتخادرپ ، داـهج  هب  هار  مادـک  رد  نیبب  اـشگب و  ار  تنامـشچ  تسخن  يراد ، داـهج  مزع  رگا  يوش . نئمطم  هار  یتسرد  زا  اـت  شاـب 
هیکزت ددـص  رد  رگا  تسین . شزرا  دـیآیمن و  باسح  هب  ادـخ  هار  رد  داهج  يریذپهجنکـش ، یناـشفناج و  ره  هناروهتم و  مادـقا  هنوگره 

یـشم و ره  هب  يروآيور  يویند و  ياهتمعن  زا  زیهرپ  تضایر و  هنوگره  هک  نادـب  یتسه ، نادـهاز  نایاوقت و  اب  ماقم  هب  یباـیهر  سفن و 
، تسین دـنوادخ  هب  برقت  يونعم و  لامک  يهیام  سفن و  هیکزت  یعامتجا ، فیاظو  كرت  ییوجتلزع و  يریگهشوگ و  یگتخاس و  مارم 

نادب اهنیا ، رب  نوزفا  یهدن . تسد  زا  ار  هار  لصا  ات  ینک  تفایرد  مالسلامهیلع  نیموصعم  همئا  ءایبنا و  مدرم ، زا  ار  سفن  هیکزت  دیاب  هکلب 
. دناسانشب تسرد  دسانشب و  تسرد  دشاب ، رادروخرب  شنیب  شناد و  زا  هک  تسا  نیا  رد  ناسنا  ییاهن  لامک  یعقاو و  دشر  الوصا  هک 

نادباع رب  نادنمشیدنا  يرترب 

نا الا  ۀنجلا . لخدأف  کتنوؤم ؛ تیفک  کسفن و  تاذ  کتمه  تنک  لجرلا  معن  ۀمایقلا : موی  دباعلل  لاقی  : » دیامرفیم مالسلاهیلع  اضر  ماما 
لاـقی یلاـعت و  هللا  ناوضر  مهل  لـصح  یلاـعت و  هللا  لـالج  معن  مهیلع  رفو  مهئادـعا و  نم  مهذـقنا  و  هریخ ، ساـنلا  یلع  ضاـفا  نم  هیقفلا 

اورظناف کنم …  ملعت  وا  کنع  ذخا  نم  لکل  عفشت  یتح  فق  مهیلاوم . مهیبحم و  ءافعضل  يداهلا  دمحملآ  ماتی  لفاکلا ال  اهیا  ای  هیقفلل :
هحفص 188] [. ] 391 .« ] نیتلزنملا نیب  ام  فرص  مک 

درم نز و  ثاریم  توافت  تلع 

نز نایم  برغ  للم  هنایوج  يواست  ياهراعش  لیلد  هب  رضاح  نامز  رد  تسا و  هتفرگیم  رارق  شسرپ  دروم  زاب  رید  زا  هک  یلئاسم  زا  یکی 
تلادـع دـنهاوخب  نآ ، هلیـسو  هب  دـشاب و  مالـسا  نارکنم  تسد  رد  ياهبرح  اـسب  هچ  دریگیم و  رارق  لاؤس  دروم  هتـشذگ  زا  شیب  درم ، و 

ایند زا  يدرف  هاگره  مالسا  تعیرش  رد  هک  نیا  هچ  تسا ، یمالـسا  هقف  رد  درم  نز و  ثاریم  توافت  عوضوم  دنربب ، لاؤس  ریز  ار  یمالـسا 
رتخد ره  مهـس  ربارب  ود  رـسپ  ره  مهـس  رگید ، ریبعت  هب  دنراد . وا  نارـسپ  مهـس  فصن  يهزادـنا  هب  یمهـس  وا  ثاریم  زا  يو  نارتخد  دورب ،
نادرم مهس  فصن  ثاریم ، زا  نانز  مهـس  هک  نیا  تلع  : » تسا هدومرف  توافت  نیا  هفـسلف  نایب  رد  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ماما  تسا .

، نیا زا  هتـشذگ  دزادرپیم . ياهیرهم  جاودزا  یماـگنه  درم  یلو  دـنکیم ، تفاـیرد  ياهیرهم  جاودزا ، ماـگنه  نز  هک  تسا  نیا  دـشابیم 
تسوا درم  يهدهع  رب  وا  یگدنز  جراخم  هقفن و  هکلب  دنک ، یگدنز  فرـص  دوخ  ییاراد  زا  تسین  روبجم  دنک ، جاودزا  هک  ینامز  رتخد 

زا ار  دوخ  یگدنز  جراخم  دیاب  اهنت  هن  دـنکیم  جاودزا  رـسپ  هک  ینامز  یلو  دـیامن ، زادـناسپ  ار  دوخ  ثرالا  مهـس  مامت  دـناوتیم  وا  و 
، ثاریم زا  ار  نادرم  مهس  دنوادخ  هک  تسا  تهج  نیدب  دزادرپب . زین  ار  شرـسمه  جراخم  دیاب  هکلب  دنک ، فرـص  هدروآ  تسد  هب  ثاریم 
.« تسا هداد  ینوزف  ثرا  رد  ار  ناشیا  دـنوادخ  هچنادـب  دنتـسه  نانز  يهدـنهد  هقفن  نادرم  : » تسا هدومرف  هداد و  رارق  نانز  مهـس  زا  شیب 

نز و توافت  هک  نیا  نآ  تسا و  هتخاس  نشور  ار  یمهم  عوضوم  مالسلاهیلع  اضر  ماما  نشور ، قیقد و  نایب  نیا  رد  هحفص 189 ] [. ] 392]
هتـساوخن مکح  نیا  اب  مالـسا  دـنراد و  يرترب  تلیـضف و  نانز  رب  تیـسنج ، لیلد  هب  نادرم  الوصا  هک  تسین  نآ  رطاـخ  هب  ثاریم ، رد  درم 

هب يونعم  يراذگـشزرا  كالم  دـناوتیمن  يدام  ياهکالم  هک  نیا  هچ  دـیامن ، دادـملق  نییاپ  ار  نز  یـشزرا  یناـسنا و  تیعقوم  هک  تسا 
هب تسا . هتخاس  صخشم  درم  نز و  زا  کی  ره  يارب  ار  یـصاخ  فیاظو  هداوناخ ، نوناک  رد  یعامتجا و  ماظن  رد  مالـسا  هکلب  دیآ ، رامش 

دیاب رـسمه ، باختنا  زا  سپ  هک  تسا  هدرک  فیلکت  درم  هب  دـنک و  هیرهم  تساوخرد  يرـسمه ، شریذـپ  ماگنه  هک  تسا  هداد  هزاجا  نز 
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نز و زا  کی  ره  يارب  هک  تیعقوم  فیاظو و  نیا  ساسارب  مالـسا  سپـس  دریگ . هدهع  رب  اصخـش  ار  وا  یگدـنز  جراخم  يدام و  ياهزاین 
فیاظو يانبم  رب  هدش ، دای  توافت  نیاربانب ، تسا . هدنکفا  رظن  درم  نز و  ثرالا  مهـس  ثاریم و  يدنبهیمهـس  هب  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  درم 

عماج هاگن  رد  هک  تسین  فاصنا  زا  رود  اهنت  هن  يرواد  نینچ  ود . نآ  یناـسنا  یـشزرا و  تواـفت  ساـسارب  هن  تسا ، درم  نز و  یعاـمتجا 
. تسا فاصنا  تلادع و  نارگن ،

نید فراعم  ماظن  رد  نآرق  هاگیاج 

یتفرعم یتیبرت و  یتیادـه و  ياههتـسیاب  نید و  قیاقح  تخانـش  عبنم  نیرتلیـصا  یحو ، مـالک  ناونع  هب  نآرق  يوضر ، فراـعم  بتکم  رد 
بـسک قیرط  رد  هتخانـشن و  نادواج  باتک  نیا  تمرح  یـشیدناهداس ، رـس  زا  یخرب  هک  دراد  تیمها  ور  نآ  زا  هتکن  نیا  رب  دیکأت  تسا .
روآدای یمالـسا  تما  هب  ار  نآرق  يدنمجرا  یفلتخم ، ياههنوگ  هب  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ماما  دناهتـسب ! عبانم  رگید  هب  لد  تفرعم ،

هچ اههرظانم و  رد  هچ  دراوم -  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  نیا  نآرق ، رابتعا  تشادـگرزب و  میظعت و  رد  ماما  ياهـشور  زا  یکی  تسا . هدـش 
. تسنادیم ریذپان  دیدرت  ییاهن و  نخـس  ار ، نآرق  نخـس  دومرفیم و  لالدتـسا  هحفـص 190 ]  ] نآرق تایآ  هب  یملع -  ياهثحب  ریاـس  رد 
، ترـضح نآ  بطاخم  هک  تسا  هتفرگ  ماجنا  ینامز  دازآ ، ياهثحب  اههرظانم و  رد  نآرق  تاـیآ  هب  دانتـسا  هک  تسا  درک  داـی  ناـیاش  هتبلا 

چیه هب  الوصا  ای  هتـشاد و  نامیا  يرگید  ناـیدا  هب  بطاـخم  هک  يدراوم  رد  هنرگ  تسا و  هتـشاد  لوبق  ار  نآرق  تیناـقح  هدوب و  ناملـسم 
هرظانم رد  ترضح  نآ  هک  نانچ  نانآ ، دوخ  لوبق  دروم  عبانم  هب  ای  تسا  هتسجیم  دانتـسا  یلقع  لیالد  هب  ای  ماما  تسا ، هدوبن  دنبیاپ  ینید 
گرزب اب  دازآ  ثحب  رد  تاروت و  قیاـقح  هب  [، 394  ] يدوهی تولاجلا  سأر  اب  هثحاـبم  رد  و  [ 393  ] لیجنا بلاطم  هب  یحیـسم ، قیلثاج  اب 

هب دوبن ، یتسه  راگدرورپ  هب  دـقتعم  ـالوصا  هک  [ 396 ، ] یباص نارمع  نوچ  يدـنمناوت  ملکتم  اـب  هرظاـنم  رد  نینچمه  و  [ 395  ] نایتشترز
رد ای  [، 397  ] دزادرپیم ءاـیبنا  تمـصع  تاـبثا  هب  یناملـسم  نایعدـم  اـب  هرظاـنم  رد  یتقو  هک  نآ  لاـح  تسا و  هدرک  هیکت  یلقع  لـیالد 

نآرق تایآ  هب  ار  دوخ  نانخـس  رـسارس  درامگیم ، تمه  یهلا  لاـعفا  تافـص و  یخرب  حیـضوت  هب  [، 398  ] يزورم نامیلـس  اب  وگوتفگ 
تیمها هاگیاج و  نآ ، رد  ربدت  لمأت و  نآرق و  تئارق  هب  مامتها  اب  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ماما  هویـش ، نیا  رب  هوالع  دزاسیم . دنتـسم 
ترضح نآ  یملع  سلاجم  نادهاش  مالسلاهیلع و  ماما  ثیداحا  نایوار  زا  یکی  سابع ، نب  میهاربا  دشیم . رکذتم  دوخ  نایعیـش  هب  ار  نآ 

خیرات هب  وا  زا  رتهاـگآ  ار  یـسک  و  دـهدن ، خـساپ  یمارگ  نآ  دوش و  یلاؤس  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  زا  هک  مدـیدن  زگره  دـیوگیم :
یلو دزاس ، هدـنامرد  بولغم و  ار  ترـضح  نآ  نوگانوگ ، ياههنیمز  رد  فلتخم و  ياهلاؤس  اب  هک  تشاد  شـالت  هراومه  نومأـم  متفاـین .

. درکیم هدافتسا  نآرق  زا  تخاسیم و  دنتـسم  نآرق  تایآ  هب  ار  دوخ  بلاطم  مامت  مالـسلاهیلع  ماما  هحفص 191 ] . ] دنامن خساپیب  زگره 
متخ ار  نآرق  مناوتیم  زین  نیا  زا  رتعیرس  مهاوخب  رگا  : » دومرفیم درکیم و  متخ  ار  نآرق  هبترم  کی  زور ، هنابـش  هس  ره  رد  راوگرزب  نآ 

[. 399 .« ] میامنیم لمأت  یتخل  نآ  رد  منکیم ، رورم  هک  ياهیآ  ره  یلو  منک ،

مالک نیرتلماک  مایپ و  نیرتیلاع  نآرق ،

اپ نآ  زا  تسادخ ، مالک  نآرق  : » دومرف ماما  تسیچ ؟ نآرق  يهرابرد  امـش  رظن  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  دش : هتفگ  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هب 
تیاده بلط  نآرق ، زج  يرگید  عبنم  باتک و  زا  رگا  اریز  دییوجم ، نآ  ریغ  زا  ار  تیاده  دینکن و  زواجت  شیاهدومنهر  زا  دـیهنن و  رتارف 

ارف دوخ  يوس  هب  ار  شلوسر  دـنوادخ ، : » تسا هدومرف  نآرق  يهرابرد  مالـسلاهیلع  ماما  رگید  یتیاور  رد  [. 400 .« ] دیوشیم هارمگ  دینک ،
نایب لیـصفت  هب  زیچ  همه  نآ  رد  هک  ینآرق  داتـسرف ؛ ورف  وا  رب  ار  نآرق  مامت  تخاس و  لماک  وا  يارب  ار  نید  هک  نیا  زا  سپ  رگم  دـناوخن 

[. 401 .« ] دنشاب دنمزاین  نادب  تیاده -  ریسم  رد  مدرم -  هک  يرگید  زیچ  ره  ماکحا و  دودح ، مارح ، لالح ، تسا : هدش 

تماما دیحوت و  يدانم  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 100زکرم  هحفص 80 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


ناحلاص تماما  وترپ  رد  نآرق ، لامک 

يدام يونعم و  یگدنز  ياهترورض  اهزاین و  يهمه  هب  نآ  ییوگخساپ  یحو و  مالک  تیمامت  نایب  یپ  رد  مالسلاهیلع  یسوم  نب  یلع  ماما 
یهاتوک باتک  رد  هجو  چیه  هب  ام  [. 402 « ] ءیش نم  باتکلا  یف  انطرف  ام  [ » هحفص 192 : ] تسا هدومرف  داهشتسا  نآرق  زا  هیآ  نیا  هب  رشب ،

سپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رمع  رخآ  ياههام  رد  هک  تسا  هتسج  دانتسا  غیلبت  يهیآ  هب  سپـس  میاهدراذگن . ورف  ار  زیچ  چیه  هدرکن و 
مکل تیـضر  یتـمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  موـیلا  : » تسا هدـش  لزاـن  ترـضح -  نآ  جـح  نیرخآ  عادوـلا - » ۀـجح   » زا

. مدیدنـسپ ناتیارب  نید ، ناونع  هب  ار  مالـسا  مدرک و  مامت  امـش  رب  ار  متمعن  متخاس و  لماک  ناتیارب  ار  ناـتنید  زورما  [. 403 « ] انید مالسالا 
یباتک نید و  نآرق -  نآ -  ینامسآ  باتک  مالسا و  نید  هک  تقیقح  نیا  نداد  حرش  يارب  نآرق  زا  هیآ  ود  نیا  نایب  زا  سپ  ترـضح  نآ 
يربهر تماما -  هلأسم  : » تسا هدومرف  دـناهتفرگ ، رظن  رد  ار  ناسنا  یگدـنز  يداـم  يونعم و  يرورـض  ياـههبنج  يهمه  دنتـسه و  لـماک 

اههیاپ و هک  نیا  رگم  تسبن ، ناهج  نیا  زا  مشچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا . نید  تیمامت  زا  مالـسلامهیلع -  موصعم  ناـماما 
هب ار  مالـسلاهیلع  یلع  داد و  رارق  قح  ریـسم  رد  ار  نانآ  تخاس ، نشور  ناشیارب  ار  اههار  دومرف ، ناـیب  مدرم  يارب  ار  نید  مهم  ياـهرایعم 
هک دـنک  نامگ  یـسک  رگا  دومن . نایب  نانآ  يارب  دـنراد  زاین  نادـب  مدرم  هک  ار  یلئاسم  یمامت  درک و  نییعت  ناشیارب  امنهار  ماما و  ناونع 

[. 404 .« ] تسا هدش  رفاک  هدرک و  در  ار  ادخ  باتک  تقیقح  رد  تسا ، هتخاسن  لماک  ار  شنید  دنوادخ 

مدرم رایتخا  ای  دنوادخ  باختنا  هب  تماما 

رد هصاخ . تماما   - 2 هماع ؛ تماما   - 1 تسا : هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  هیواز  ود  زا  تماما  عوضوم  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  تایاور  رد 
اقب يارب  یناسنا ، ياههعومجم  يرشب و  عماوج  هحفـص 193 ]  ] الوصا هک  تسا  هدش  هراشا  تقیقح  نیا  هب  هماع  تماما  هب  طوبرم  تایاور 

یمالسا عماوج  لیلد  نیا  هب  دباییمن . ناماس  ربهر ، ریدم و  نودب  ياهعماج  چیه  دنتسه و  تیریدم  يربهر و  دنمزاین  دوخ  تایح  موادت  و 
اپ هب  ار  نید  دنشاب و  رادروخرب  مزال  طیارش  یگتسیاش و  دهعت و  زا  هک  یناربهر  دنتـسه ؛ ینید  یـسایس -  ناربهر  نایاوشیپ و  دنمزاین  مه 

يهلأسم رد  یلو  تسا ، یعامتجا  ینید و  ناربهر  یمومع  طیارـش  زا  نخـس  هماع ، تماما  ثحب  رد  دنیامن . يراج  ار  یهلا  نیناوق  دنراد و 
دجاو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هلیـسو  هب  دنوادخ  يوس  زا  صوصخ  هب  یناسک  هچ  هک  دوشیم  حرطم  تقیقح  نیا  هصاخ  تماما 
داعبا زا  یکی  هک  عوضوم  نیا  نایب  لابند  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  دناهتـشگ ؟ نییعت  تماما  يارب  دـناهدش و  هتخانـش  تماـما  طـیارش 
هفیظو نیا  شکرابم ، رمع  رخآ  ياههام  رد  ربمایپ  ددرگیم و  زاب  یمالـسا  تما  یعامتجا  ینید و  يربهر  تماما و  هلأسم  هب  نید  تیمامت 
يهیام هک  تماما  نیا  دـیامرفیم -« : تسا ، هدرک  یفرعم  مدرم  هب  یلو  ماما و  ناونع  هب  ار  بلاـطیبا  نب  یلع  هدـیناسر و  ماـجنا  هب  ار  مهم 

نایم رد  ماما  شقن  دـننادیم  ایآ  تسا ؟ نشور  مدرم  يارب  نآ  تیمها  هاگیاج و  اـیآ  تسا -  مدرم  رب  یهلا  تمعن  تیماـمت  نید و  لاـمک 
نآ زا  رتگرزب  شتیعقوم  رترب و  شهاگیاج  موصعم ، ماما  دـنزادرپب ! موصعم  ماما  باـختنا  هب  دوخ  رظن  يأر و  اـب  هک  نیا  اـت  تسیچ ؟ تما 

نادب ار  لیلخ  میهاربا  دـنوادخ ، هک  تسا  یماقم  یهلا ، تماما  دـننک . باختنا  ار  وا  دـنهاوخب  دوخ  ياهرایعم  هشیدـنا و  اب  مدرم  هک  تسا 
.« تسا هدومرف  اطع  وا  هب  ار  لیلخلا -  یتسود -  تنیز  موس  يهبترم  رد  هدیشخب و  تماما  ناشن  وا  هب  توبن  ناونع  زا  سپ  هتخاس و  رختفم 

هحفص 194] [. ] 405]

ناملاظ هن  ناکاپ و  هتسیاش  تماما ،

هک تسین  اور  لـقع  مکح  هب  هکلب  عرـش ، مکح  هب  اـهنت  هن  تسا و  حـلاص  ياـهناسنا  يهتـسیاش  یلک  روط  هب  تما  کـی  يربهر  تماـما و 
هاگیاج رد  ینید  يربهر  یعامتجا و  تیریدم  عوضوم  هک  یتروص  رد  دریگ . هدهع  رب  ار  تما  هعماج و  کی  يربهر  دساف ، ملاظ و  يدرف 
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ات دـناهدش  یفرعم  مدرم  هب  ربماـیپ  يوس  زا  امـسر  هک  دـیآ  ناـیم  هب  ياهژیو  ناربهر  هصاـخ و  تماـما  عوضوم  ینعی  دوش ؛ حرطم  يرتـالاب 
یـسوم نب  یلع  ماما  دـنکیم . ادـیپ  يرتشیب  تیمها  هاـنگ ، زا  ناـنآ  یکاـپ  تیحالـص و  هلأـسم  دنـشاب ، یهلا  ماـکحا  نیبم  یحو و  رـسفم 

نیا زا  زین  وا  لسن  هک  درک  وزرآ  دـنوادخ  هاگرد  زا  تفای ، راـختفا  تماـما  ماـقم  هب  دوخ  هک  نیا  زا  سپ  میهاربا  : » دـیامرفیم مالـسلاهیلع 
ناـملاظ و تسا و  یهلا  ناـمیپ  دـهع و  تماـما ، دومرف : دـنوادخ  وا  خـساپ  رد  اـما  دنـشاب ، دـنمهرهب  يرگید  زا  سپ  یکی  هراومه  راـختفا 

لطاب تمایق  زور  ات  ار  يراکهنگ  ملاظ و  ناسنا  ره  يربهر  تماما و  نایب ، نیا  اب  دنوادخ  دنتـسین . یهلا  دهع  تماما و  هتـسیاش  ناراکهنگ 
[. 406 .« ] تخاس

یشزرا كالم  ياراد  ناماما ، تماما 

هب دنیزگیم و  رب  ماما  ای  ربمایپ  ناونع  هب  ار  يدرف  دـنوادخ  اهناسنا ، هوبنا  نایم  زا  هنوگچ  هک  دـشاب  حرطم  لاؤس  نیا  یناسک  يارب  اسب  هچ 
نآ دراد ؟ رظن  رد  ار  ییاهرایعم  اـهکالم و  باـختنا ، نیا  رد  دـنوادخ  اـیآ  دـننک ؟ تعاـطا  وا  زا  دـهدیم  روتـسد  دـنکیم و  یفرعم  مدرم 

هتشاد تسود  ار  يراکهنگ  هک  یسک  : » تسا هدومرف  هداد و  هتسیاش  یخساپ  اهشسرپ ، نیا  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  دنمادک ؟ اهکالم 
یناسنا زین  وا  دوخ  تقیقح  رد  درادب  تسود  ار  دنوادخ  تاروتـسد  رادربنامرف  عیطم و  ناسنا  هک  یـسک  نآ  تسا و  راکهنگ  دوخ  دـشاب ،

. تسا ملاظ  زین  دزاس  راوخ  ار  ياهشیپ  تلادـع  هک  يدرف  تسا و  ملاظ  دوخ  دـناسر ، يرای  ار  یملاظ  هک  یناـسنا  دـیآیم . رامـش  هب  عیطم 
وترپ رد  رگم  دـباییمن  هار  وا  یتسود  دـنوادخ و  تیالو  هب  يدرف  چـیه  تسین و  يدـنواشیوخ  هحفـص 195 ]  ] سک چیه  اب  دنوادخ  نایم 

هن دیزرو ، راختفا  دییآ و  نم  دزن  دوخ  کین  لامعا  اب  دومرف : بلطملادبع  نادنزرف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یگدـنب . تعاط و 
[. 407 .« ] يدنواشیوخ طابترا  اهبسن و  اب 

ناماما قح  رد  ولغ  تیعونمم 

هک نانآ   - 1 دـناهدرک : متـس  نانآ  يهرابرد  هورگ  ود  هراومه  یلو  دـنکاپ ، هتـسیاش و  ییاهناسنا  ناماما ، تسا و  عیفر  یهاگیاج  تماما ،
. دـناهدرکن لمع  نانآ  يهرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ياهـشرافس  هب  هتـشادن و  هاـگن  ار  ناـشیا  تمرح  هتخانـشن و  ار  ناـماما 

ناماما ریغ  زا  ار  ینید  فراعم  بلاطم و  هتـشاد و  مدـقم  ناشیا  رب  ار  نارگید  هکلب  هتـشادنپ ، مدرم  هیقب  دـننام  ار  ناـماما  اـهنت  هک  یناـسک 
زا ار  نانآ  هک  اج  نآ  اـت  دـناهدرک : طارفا  هار  نیا  رد  هتخاـس و  دوخ  هشیپ  ار  ناـماما  تبحم  یتسود و  هک  یناـسک   - 2 دناهدرک ! تفایرد 

ولغ و همئا  قح  رد  مود  هورگ  دـناهداد ! رارق  ییادـخ  هاگیاج  رد  دوخ  صقان  نامگ  هب  هتخاس و  جراـخ  ادـخ  یگدـنب  تیدوبع و  هاـگیاج 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلاهیلع ، یـسوم  نب  یلع  دناهتفرگ . رارق  تمذم  دروم  ولغ » لها   » و نایلاغ »  » ناونع هب  هدرک و  يورهدایز 

یهورگ اریز  يراد ، وا  اب  یتهباـشم  یتسه و  میرم  نب  یـسیع  هیبش  یتهج  زا  وت  یلع ! يا  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لـقن  هلآ  و 
كاله دندرک و  زواجت  قح  زا  دندروآ و  ور  وا  اب  ینمـشد  هب  یهورگ  دندش و  كاله  دـندرک و  يورهدایز  یـسیع  یتسود  تبحم و  رد 

هب هک  دوشیم  هدـیمهف  رتهب  ینامز  تیاور  نیا  ياـنعم  هحفص 196 ] [. ] 408 .« ] دنتفای تاجن  دـندومیپ و  لادـتعا  هار  هورگ  کی  دـندش و 
.« تسادخ دنزرف  یـسیع  : » دـنتفگ یـسیع  ماقم  زا  لیلجت  روظنم  هب  نایحیـسم  زا  یخرب  هنوگچ  هک  میونـشب  نآرق  زا  مینک و  هعجارم  نآرق 
هب مالسلامهیلع ، همئا  تشادگرزب  نامگ  هب  ناگیام  مک  ناهاگآان و  یخرب  هک  دوشیم  هدید  هاگ  یعیش ، عماوج  نایم  رد  هنافسأتم  [. 409]
زا یخرب  رد  هک  نانچ  دناهتخاسیم ؛ رود  دوخ  زا  هراومه  هکلب  دناهتـشادن ، اعدا  اهنت  هن  نانآ  دوخ  هک  دنهدیم  ییاهتبـسن  ناراوگرزب  نآ 

اـسب هچ  دوشیم و  هدـید  هیامیب  ناحادـم  نارعاش و  یخرب  هناماوع  نانخـس  ای  و  نایهللا » یلع   » نوچ یلطاب  بهاذـم  اـی  هیفوص  ياـههقرف 
! تسه هک  دشاب  هتفهن  اهنایرج  نیا  سپ  رد  ناضرغم  یخرب  ریوزت  تسد 
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ناشیا زا  تیامح  ناونع  تحت  ناماما ، هب  تنایخ 

ياهرواب هب  تناها  اب  دننز و  نماد  ار  یمالسا  تما  نایم  زیتس  ات  دناهتـشاد  شالت  هراومه  زیرگ  تیلوؤسم  ياهزغم  زیگناهقرفت و  ياهتـسد 
ترـضح هک  نانچ  دـناهدوب ، رازیب  اهتکرح  هنوگ  نیا  زا  همئا  هک  یلاح  رد  دـنهد ، جاور  ناناملـسم  نایم  ار  یهاوخدـب  ینیبدـب و  نارگید ،

 - 1 دنوشیم : میسقت  هتسد  هس  هب  یگتخاس  تایاور  نیا  هک  دناهتخاس  ام  لیاضف  نایب  ار  یتایاور  ام  نافلاخم  : » دیامرفیم مالسلاهیلع  اضر 
رد هک  یتایاور   - 3 تسا . هدش  هتفرگ  هدـیدان  مالـسلامهیلع  تیبلها  تلزنم  اهنآ  رد  هک  ریـصقت  تایاور   - 2 يورهدایز . ولغ و  تاـیاور 

رفاک دـنرادنپیم و  رفاک  ار  ام  نایعیـش  دنونـشیم ، ار  ولغ  رابخا  ناناملـسم ، ریاس  یتقو  تسا . هدـش  حیرـصت  ام  نانمـشد  ياهیدـب  هب  اهنآ 
اهنآ رد  هک  دنونـشیم  ار  يرابخا  مدرم  هک  ینامز  اـما  دراد ! داـقتعا  دوخ ، ناـماما  تیبوبر  راـگدرورپ و  هب  هعیـش  دـنیوگیم : دـنمانیم و 

 - تسا هدش  رداص  ربمایپ  زا  تسا و  قح  تایاور  نآ  دننکیم  نامگ  دنوشیم -  دقتعم  اهنآ  هب  تسا  هدـش  یهاتوک  ناماما  قح  هب  تبـسن 
هدش هداد  مانشد  نانآ ، مارتحا  دروم  ياهتیـصخش  یخرب  هحفص 197 ]  ] هب هک  دننیبیم  دنونـشیم و  ار  موس  هتـسد  تایاور  هک  یماگنه  و 

مانـشد دنناکرـشم  شتـسرپ  دروم  هک  یناتب  هب  : » تسا هدومرف  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دـنهدیم ! مانـشد  ناماما  هب  مه  اهنآ  تسا ،
[. 410 .« ] دنهدیم مانشد  دنوادخ  هب  لهج  یهاگآان و  يور  زا  زین  نانآ  دیهد ، مانشد  نانآ  تاسدقم  هب  رگا  اریز  دیهدن ،

ناماما زا  عافد  حیحص  يهویش 

دیاب ار  یهار  هچ  نانآ ، بتکم  هب  ندرم  نداد  شیارگ  هعماج و  هب  ناشیا  یفرعم  موزل  ناماما و  دـنمجرا  ماقم  تماما و  تیمها  هب  هجوت  اب 
دنتیاده و رون و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیبلها  هک  میـشاب  هتفای  ار  تقیقح  نیا  رگا  تفرگ ؟ شیپ  رد  دـیاب  ار  ياهویـش  هچ  دومیپ و 

هدش یلالدتسا  هدرک و  ادیپ  ماکحتـسا  ناشیا  ياهریـسفت  اهحیـضوت و  وترپ  رد  يدیحوت  يهشیدنا  هتفای و  رـشن  نانآ  هلیـسو  هب  نید  شناد 
 - یقـالخا يهدـنزاس  ياـهدومنهر  يوـنعم و  یملع و  تلزنم  هک  تسا  نیا  ناـماما  ماـقم  غـیلبت  هار  نیرتـهب  هک  تـسناد  میهاوـخ  تـسا ،

ار ام  رما  هک  ار  سک  نآ  دنک  تمحر  دنوادخ  : » تسا هدومرف  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک  نانچ  میناسانـشب ، مدرم  هب  ار  نانآ  یعامتجا 
دریگارف ار  ام  شناد  هک  تسا  نیا  هب  مالسلامهیلع  نیموصعم  تماما  رما  يایحا  : » دومرف تسیچ ؟ هب  امش  رما  يایحا  دش : لاؤس  دنک ». ایحا 

يوریپ اـم  زا  دـنتفاییم ، یهاـگآ  اهنادـب  دنتـسنادیم و  ار  اـم  دنمـشزرا  فراـعم  نانخـس و  مدرم  رگا  اریز  دـهد ، شزوـمآ  مدرم  هب  زین  و 
هحفص 198] [. ] 411 .« ] دندرکیم

یهارمگ يهیام  نید ، لئاسم  رد  يروحم  دوخ 

زا رتارف  هک  تسا  ییاهلمعلا  روتسد  اهدومنهر و  رگید  یشخب  تسا و  یملع  قیاقح  یلقع و  ماکحا  دیکأت  دییأت و  نید ، لئاسم  زا  یـشخب 
ماکحا  » ار مود  يهتسد  دنمانیم و  يداشرا » ماکحا   » ار تسخن  يهتسد  یملع ، حالطـصا  رد  تسا . يرـشب  مولع  تفایهر  لقع و  تفایرد 

هب هک  دنراد  ار  نآ  لاجم  تخانـش ، رازبا  لقع و  زا  يرادروخرب  لیلد  هب  اهناسنا  يداشرا ، ماکحا  يهنیمز  رد  يدـبعت .» ماکحا   » و يولوم »
یلقع ياهتفایرد  هب  رظن  دراوم ، نیا  رد  تعیرـش  مکح  اریز  دنزادرپب ، بناوج  دودـح و  نییعت  لیلحت و  هیزجت و  شواک و  رکفت و  لقعت و 

اهناسنا و…  هب  تمدخ  تواخـس ، دهع ، هب  يافو  نسح  دـننام : هنیک و  لخب ، تداسح ، تبیغ ، غورد ، تیعونمم  دـننام : دراد ؛ ناسنا  دوخ 
لکـش ترورـض و  نازیم  فیک و  مک و  دهاوخب  هک  تسین  لقع  يارب  یلاجم  جح و …  هزور ، زامن ، دـننام : يدـبعت ، ماکحا  هنیمز  رد  اما 

تدابع و عون  دیاب  هک  دنکیم  مکح  لقع  ددرگیم ، زاب  يدابع  لئاسم  هب  الومعم  هک  اههنیمز  نیا  رد  هکلب  دـمهفب ، ییاهنتب  ار  اهنآ  ماجنا 
راهظا يارب  ار  ياهویـش  ناسنا  اسب  هچ  اریز  درک ، تفایرد  ءایبنا  یحو و  زا  دنوادخ و  دوخ  زا  ار  دـنوادخ  هب  برقت  حیحـص  هار  یگدـنب و 

ریسم رد  اهناسنا  یخرب  دش ، هتفگ  لبق  لصف  رد  هک  هنوگنامه  هنافسأتم  دشابن . یهلا  ياضر  دروم  هک  دنیزگرب  دنوادخ  هاگرد  هب  یگدنب 
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رد ار  یهار  دوخ  يهقیلس  رکف و  اب  دنوشیم و  يروحمدوخ  یهاوخدوخ و  راتفرگ  هاگ  يونعم ، ياهشزرا  هب  ندیـسر  دنوادخ و  هب  برقت 
هعیـش و ییوربآیب  هیام  هک  دـنوریم  ار  ییاههار  مالـسلامهیلع ، تیبلها  زا  عافد  نامگ  هب  ياهدـع  الثم  هک  روطنامه  دـنریگیم و  شیپ 
، ادـخ تدابع  یگدـنب و  نافرع و  تضایر و  اوقت و  دـهز و  نادـیم  رد  مه  یهورگ  دـشابیم ، مالـسلامهیلع  تیبلها  بتکم  ندـش  ماندـب 

یناسک دنتسین  مک  تسا . هدشن  دییأت  یحو  يوس  زا  هک  دناهدرک  عارتخا  ار  ییاهشور  اهکلسم و  اههویـش و  هدش و  يراذگ  تعدب  راتفرگ 
دنتـسه يریگهشوگ و …  يزابشیورد ، یکلـسم ، ادگ  یـشوپهدنژ ، ینعی  دـهز  هک  دـناهدرک  نامگ  هدرکن و  كرد  ار  دـهز  يانعم  هک 
یگدـنز تاـیح و  لـئاسم  هب  ندرکن  هجوت  یعاـمتجا ، يدـج  ياـهراک  رد  نتفاـین  روضح  هعماـج ، زا  اوزنا  ياـنعم  هب  ار  اوقت  هک  یناـسک 

راکذا ینیـشنهلچ و  هب  تامارک ، هداـعلاقراخ و  ياـهراک  هب  نتفاـی  تسد  يونعم و  تاـماقم  هب  ندیـسر  يارب  دوخ  لاـیخ  هب  و  دـناهتفرگ !
برقت يهیام  هدوبن و  سدقم  عراش  تیاضر  دروم  اهنیا  زا  کی  چـیه  هک  یلاح  رد  هحفص 199 ] ! ] دناهدرامگ تمه  نت  رازآ  یگتخاس و 
ناماما هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نداد  رارق  وگلا  یحو و  هار  زا  يوریپ  دـنوادخ ، هب  ندـش  کیدزن  هار  هک  نیا  هچ  تسین ، دـنوادخ  هب 

لوسر نخـس  نیا  : » دیامرفیم هراب  نیا  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  دز . تسد  عارتخا  عادبا و  هب  دـیابن  تدابع ، هار  رد  تسا و  موصعم 
زا تسا ، هدرکن  تفایرد  ربمایپ -  یحو و  ینید -  ربتعم  حیحص و  عبنم  زا  ار  نآ  هک  دهن  ندرگ  یکلـسم  نید و  هب  هک  یـسک  : » تسا ادخ 

ربتعم ریغ  ياههار  زا  ار  دوخ  يدابع  ینید و  ياهشور  لئاسم و  دنک  شالت  هک  یسک  تسا و  یهارمگ  یچوپ و  هب  موکحم  دنوادخ  يوس 
یحو و تخانـش  يارب  ربتعم  نمیا و  هار  اهنت  ! دیآیم رامـش  هب  كرـشم  دنک ، تفایرد  تسا ، هدرکن  دییأت  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  ییاههار  و 

طاـطحنا لـلع  رگا  هک  تساـج  نآ  اـت  تیاور  نیا  تیمها  [. 412 .« ] دـشابیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هار  دـنوادخ ، تساوخ  ماـیپ و 
اهتعدب اهنآ ، نیرتمهم  زا  یکی  هک  تفای  میهاوخ  میهد ، رارق  هعلاطم  دروم  ار  نانآ  یلمع  یملع و  یگنهرف و  یگدـنام  بقع  ناناملـسم و 

تیبلها هب  تبحم  ادخ و  هب  برقت  هک  نیا  ياج  هب  دناهداد و  تروص  ینید  میهافم  اههمانرب و  ورملق  رد  هک  تسا  یتسردان  ياهعارتخا  و 
اهرواب و یخرب  هب  لد  دـننک ، وجوتسج  یناسنا  لیاضف  يونعم و  يـالاو  ياهـشزرا  یهلا و  قـالخا  هب  ندـش  قلختم  رد  ار  مالـسلامهیلع 

. دناهدرک شوخ  يرهاظ  يروص و  لئاسم 

يزادرپ نامرآ  هن  لمع و  وترپ  رد  يرادنید 

يرهاظ روما  اهبـسن و  اهطابترا و  هب  لد  دنهنیم و  ورف  ار  لمع  دـننکیم ، وجوتسج  دوخ  ياهرادـنپ  اهنامرآ و  بلاق  رد  ار  نید  یهورگ 
هتشادن یمرگرس  حازم و  يانب  دوخ ، ياهدروآهر  اههتفگ و  رد  تسا و  مجسنم  هتـسویپ و  مه  هب  ياهعومجم  نید  هک  یلاح  رد  دندنبیم ،

زا لفاغ  دـنیامنیم ، هیکت  یهلا  تمحر  هب  شیوخ  سفن  هیجوت  يارب  دـننکیمن و  لـمع  نید  تاروتـسد  هب  یهورگ  تحار  هچ  اـما  تسا .
نآ مزلتسم  یهلا  ياهدیدهت  اهتراشب و  نانخـس و  قدص  تسه و  هحفـص 200 ]  ] زین لداع  میکح و  قداص ، يادخ  میحر ، يادخ  هک  نیا 
مان هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  نادرگاش  زا  یکی  دـنک . ادـیپ  ققحت  تساـک ، مک و  یب  تسا ، هدـمآ  ینید  عباـنم  نآرق و  رد  هچنآ  هک  تسا 

ردارب یـسوم -  نب  دیز  سلجم ، نآ  رد  مدوب . مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  هارمه  ناسارخ  رد  دـیوگیم ، ءاشو  یلع  نب  یـسوم  نب  نسح 
نیا رطاخ  هب  ربمایپ و  نادناخ  هب  شباستنا  ببـس  هب  وا -  دـندوب و  عمج  دـیز  نوماریپ  یهورگ  تشاد . روضح  زین  مالـسلاهیلع -  اضر  ماما 

نآ رد  میتسه ! نانچ  ام  میتسه و  نینچ  ام  تفگیم : تخورفیم و  رخف  درکیم و  رخافت  عمج  نآ  هب  تسا -  رفعج  نب  یـسوم  دـنزرف  هک 
هب دـیز  نانخـس  نایم ، نیا  رد  تفگیم . نخـس  نانآ  اب  ترـضح  دـندوب و  هدـمآ  درگ  یـسوم  نب  یلع  نوماریپ  یهورگ  زین  لـفحم  يوس 

بیرف تسا و  هدرک  رورغم  ار  وت  هفوک  نالاقن  ياهفرح  ایآ  دـیز ! يا  : » دومرف درک و  ور  ردارب  بناج  هب  اضر  ترـضح  دیـسر . ماما  شوگ 
نیا دوـمن ». مارح  وا  يهـیرذ  رب  ار  شتآ  دـنوادخ  درک و  ظـفح  ار  دوـخ  تـفع  مالــسلااهیلع  همطاـف  : » دــناهدرک تـیاور  هـک  ياهدروـخ 

 - مالـسلاهیلع رفعج  نب  یـسوم  ماـما  وت -  ردـپ  هک  تسا  نکمم  اـیآ  تسا . همطاـف  يهطـساویب  نادـنزرف  و  نیـسح » نسح و   » صوصخم
نیا لیلد  هب  ود  ره  تمایق  زور  فصو ، نیا  اب  ینک و  ادخ  تیصعم  وت  یلو  دتسیاب ، زامن  هب  اهبـش  درادب و  هزور  اهزور  دنک ، ادخ  تعاطا 

تماما دیحوت و  يدانم  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 100زکرم  هحفص 84 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


رفعج نب  یـسوم  زا  رتزیزع  دـنوادخ  دزن  وـت  دوـشیم ، موـلعم  دـشاب  نینچ  نیا  یتـسار  هب  رگا  دیـشاب ! ربارب  دـیتسه ، همطاـف  نادـنزرف  هک 
نیا مایپ  [. 413 !« ] لـمع چـیه  نودـب  تمحزیب و  وت  دـبای و  هار  یهلا  برق  هب  تسیاـبیم  شـالت  لـمع و  اـب  وا  اریز  یتسه ، مالـسلاهیلع 

زا سپ  مییوگب  هک  دهدیم  ار  ناکما  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  لالدتـسا  نایب و  عون  هکلب  دشابیمن ، دودحم  تیاور  دروم  عوضوم  هب  تیاور ،
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنزرف  بسن و  هن  دریگیمن ؛ ار  شـالت  حـلاص و  هحفـص 201 ]  ] لمع ياج  يزیچ  چـیه  نید ، لوصا  هب  نامیا 

ناکین هب  تبحم  هک  تفگ  ناوتیم  یلب  ناحلاص . ناکین و  رب  تبحم  هن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  بئاصم  رب  هیرگ  هن  ندوب و 
رد رگا  تسا و  یهلا  ماکحا  هب  يدنبیاپ  فیلکت و  ریـسم  رد  تکرح  ادـخ و  يوس  هب  تشگزاب  يارب  یهار  دوخ  یهلا ، حـلاص  ناگدـنب  و 

تـسا هدوب  نآ  يارب  هدش ، دـیکأت  یهلا  تمحر  رب  هیکت  اب  نانآ و  بئاصم  رب  هیرگ  ای  مالـسلامهیلع و  تیبلها  تبحم  هب  تبـسن  تایاور ،
. دوش لمع  كرت  رورغ و  هیام  هک  نیا  هن  حلاص ، لمع  هب  يروآور  يارب  تسا  یهار  دوخ  روما ، نیا  هک 

یلمع ياهداینب  رب  راوتسا  ینید ، ياهدامن 

ياهناشن نیدامن و  يهبنج  ياراد  رتشیب  هک  دـنراد  دوجو  رکذ  اعد و  یهاوخقیفوت ، رافغتـسا ، هبوت ، دـننام : یمیهاـفم  ینامـسآ ، ناـیدا  رد 
رگا هک  ياهنوگ  هب  تسا ، هتفهن  رتيداینب  رترادـیاپ و  یلمع  رد  اهنآ  تقیقح  یلو  دـنهارمه ، لمع  یعون  اب  دـنچ  ره  میهافم  نیا  دنتـسه .
لاثم نیرتنشور  دنریگیم . دوخ  هب  ءازهتسا  رخـسمت و  لکـش  هدمآ ، نوریب  یـشزرا  تلاح  زا  دنریگ ، رارق  هجوت  دروم  ییاهنتب  اهدامن  نیا 

هک تسا  زیچ  دنچ  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دـشاب . هتـشادن  لمع  رد  دومن  رواب و  بلق و  رد  هشیر  هک  تسا  ینابز  رافغتـسا  نآ ،
يدرف  - 2 دشابن . نامیشپ  هانگ  زا  شبلق  یلو  دنک ، رافغتـسا  شنابز  هک  یـسک   - 1 دیامنیم : هرخـسم  دشابن ، تقیقح  دنچ  اب  هارمه  رگا 
تشهب يوزرآ  هک  نآ   - 4 دشاب . هتـشادن  زیهرپ  تقد و  یلو  دشاب ، وج  طایتحا  هک  یناسنا   - 3 دیامنن . شالت  یلو  دنک ، بلط  قیفوت  هک 

هک یسک   - 6 دیوگن . كرت  ار  ایند  ياهسوه  یلو  درب ، هانپ  ادخ  هب  خزود  شتآ  زا  هک  یصخش   - 5 دشابن . ابیکش  اهیراوشد  رب  یلو  دنک ،
[. 414 .« ] دـناهتفرگ ءازهتـسا  هب  ار  دوخ  تقیقح  رد  ناـنیا  دـشاب و …  هتـشادن  ار  یهلا  تمحر  رادـید  قوش  یلو  دـنارب ، بل  رب  ادـخ  رکذ 

هحفص 202] ]

ریذپان کیکفت  رصنع  ود  قالخا ، نید و 

نیتس و ار  ناماما  ءایبنا و  هب  نامیا  یتسرپاتکی و  هب  توعد  رانک  رد  هکلب  تسین ، يدابع  فیلاکت  اهرواب و  زا  ياهعومجم  اهنت  مالـسا  نید 
میلاعت و يهنماد  تسا . هتخاس  راوتـسا  یقالخا  لیاضف  هیاـپ  رب  ار  دوخ  ياـههمانرب  میلاـعت و  ساـسا  يداـبع ، تاـبجاو  راـنک  رد  تماـیق و 
هب ناوتیم  یلو  درک ، نیودت  ار  اهنآ  تسرهف  ناوتب  هحفـص  دـنچ  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  تلیـضف ، قالخا و  يهرابرد  نید  ياهـشرافس 
رد ترـضح  نآ  دـش . روآدای  یعامتجا  یقالخا و  ياههیـصوت  هنیمز  رد  ار  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  ثیداـحا  زا  يدراوم  هنومن  ناونع 

تسا و هتـسویپ  مه  هب  ینید  رکفت  ماـظن  رد  یناـسنا  قوقح  اـب  یهلا  قوقح  هنوـگچ  هک  تسا  هداد  ناـشن  دنمهوکـش  اـبیز و  رایـسب  یناـیب 
مالـسلاهیلع یـسوم  نب  یلع  دریذپیمن . ییادـج  ادـخ  ناگدـنب  نایم  رد  قالخا  تلیـضف و  زا  ادـخ  هاگرد  هب  یگدـنب  تیدوبع و  هنوگچ 

تسا يدابع  یعوضوم  هک  ار -  زامن   - 1 تسا : هتخاس  هارمه  یعامتجا -  عوضوم -  هس  اب  ار  ینید  هفیظو  هس  لاعتم  دنوادخ  : » دیامرفیم
شزامن دـهدن ، تاکز  یلو  دروآ ، ياج  هب  زاـمن  هک  یـسک  سپ  تسا . هداد  ناـمرف  تسا -  یعاـمتجا  یتمدـخ  هک  تاـکز -  هارمه  هب  - 

ردپ و رازگساپس  هک  یسک  سپ  تسا . هتخاس  نیرق  ردام  ردپ و  يارب  يرازگرکـش  اب  ار  قلاخ  ربارب  رد  يرازگرکـش   - 2 تسین . هتفریذپ 
نادنواشیوخ اب  طابترا  هک  یسک  تسا . هداد  نامرف  محر  يهلص  اب  هارمه  ار  یهلا  ياوقت   - 3 تسا . هدرواین  اج  هب  ادخ  رکش  دشابن ، ردام 

هحفص 203] [. ] 415 . ] تسا هدرکن  تیاعر  ار  یهلا  ياوقت  دلسگب ، ار 
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تنایخ رکم و  زا  رود  هب  نمؤم ،

. دنکیمن هعدخ  رکم و  دشاب ، ناملسم  هک  یسک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : دیامرفیم  مالسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ماما 
رب هک  یسک  تسین  ام  زا  دنک ، شغ  یناملسم  اب  هک  یسک  تسین  ام  زا  تسا . شتآ  هعدخ ، رکم و  ماجرف  تفگیم : هک  مدینش  لیئربج  زا 

[. 416 .« ] دراد اور  تنایخ  یناملسم 

يرادتناما تقادص و 

دیسانشب ار  دارفا  نامیا  تقیقح  دیهاوخیم  یتقو  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیامرفیم : مالسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ماما 
ییوگتـسار و تقادـص و  هب  هکلب  دـیرگنن ، اـهنآ  يهنابـش  تاـجانم  یعاـمتجا و  تامدـخ  اـهراک و  جـح و  هزور و  زاـمن و  يداـیز  هـب  - 

[. 417 .« ] دیرگنب نانآ  يرادتناما 

تسدیهت دنمناوت و  اب  ناسمه  دروخرب 

یمالس فالخرب  وا  اب  يو  یسرپلاوحا  مالس و  دوش و  وربور  تسدیهت  یناملسم  اب  هک  یسک  : » دیامرفیم مالسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ماما 
[. 418 .« ] تفای دهاوخ  نیگمشخ  تمایق  رد  ار  ادخ  دراد ، نادنمتورث  نادنمناوت و  اب  هک  دشاب 

ناناملسم روما  هب  مامتها 

ناناملـسم رگید  یگدنز  هحفـص 204 ]  ] ياهترورـض اهزاین و  یعامتجا و  طیارـش  هب  تبـسن  دـناوتیمن  یمالـسا  هعماج  رد  ـالوصا  نمؤم 
عفر يارب  دـشابن و  ناناملـسم  روما  يهشیدـنا  رد  یلو  دـنک ، زاغآ  ار  زور  هک  یـسک  : » دـیامرفیم مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دـشاب . توافتیب 

[. 419 .« ] تسین ناناملسم  يهلمج  زا  دشاب ، هتشادن  مامتها  نانآ  تالکشم 

نافیعض دادما  يرای و 

رد مالسلاهیلع  ماما  [. 420 .« ] تسا نافیعـض  يرای  دادما و  دنوادخ ، هار  رد  قافنا  هقدص و  نیرترب  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 
یلام و ياهکمک  يهدودحم  رد  یهلا ، یناسنا و  تکرح  کی  ناونع  هب  هقدـص  هک  دـناهداد  ناشن  هقدـص ، عوضوم  يهعـسوت  اب  نایب ، نیا 

. دنک ادیپ  ار  هقدص  ناونع  دشاب و  ادخ  يارب  دناوتیم  یعامتجا  ندناسر  يرای  دادما و  عون  ره  هکلب  دوشیمن ، هصالخ  يداصتقا 

مدرم هب  تبحم 

نیا رد  تسا  هتـسیاش  [. 421 .« ] تسا لقع  زا  یمین  ناشیا ، هب  تبـسن  یتسود  راهظا  مدرم و  هب  تبحم  : » دـیامرفیم مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما 
رد هکلب  دنتبحم ، فطل و  راوازـس  هک  دنتـسین  ناناملـسم  نانمؤم و  اهنت  یهلا ، ناربهر  نید و  هاگن  رد  هک  دوش  هجوت  هتکن  نیا  هب  ثیدـح ،

تبحم نیا  رثؤم  هدنزاس و  شقن  نیا ، رب  هوالع  دنوش . رادروخرب  یعامتجا  تبحم  وترپ  زا  دیاب  ادخ  ناگدنب  اهناسنا و  يهمه  ینید ، شنیب 
میسقت شخب  ود  هب  یعامتجا  طباور  حیحص  میظنت  يارب  ار  ناسنا  یلقع  ریبادت  يهمه  رگا  هک  تساج  نآ  ات  ریگارف ، یعامتجا و  تدوم  و 

. تسا تبحم  مهم  ریثأـت  يهناـشن  نـیا  رگید و  يهتـسیاب  ریبادـت  يهـمه  نآ  رگید  شخب  تـسا و  يزرو  تـبحم  نآ ، شخب  کـی  مـینک ،
هحفص 205] ]

اهبلق زا  ییادز  هودنا 
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زا هودـنا  زیخاتـسر ، زور  رد  دـنوادخ  دـیادزب ، ینمؤم  ناسنا  يهرهچ  بلق و  زا  یهودـنا  هک  سک  نآ  : » دـیامرفیم مالـسلاهیلع  اضر  ماـما 
[. 422 .« ] دیادزب شبلق 

نادنواشیوخ اب  طابترا 

دشاب نیا  تلع ، اسب  هچ  تسا . رادروخرب  تیولوا  زا  نانآ  هب  تبحم  نادنواشیوخ و  هب  تمدخ  مالسا ، یعامتجا  ياهدومنهر  هعومجم  رد 
یمالسا هعماج  رد  يدرف  چیه  یعیبط ، روط  هب  دنشاب ، هتشاد  تبقارم  یگدیسر و  ناشناکیدزن  نایفارطا و  هب  تبـسن  اهناسنا  يهمه  رگا  هک 

تقیقح رد  نید ، یقالخا  ماظن  رد  نآ  رب  دـیکأت  و  محر » يهلـص   » عوضوم دـنام . دـهاوخن  مورحم  یعامتجا ، یگدیـسر  تبحم و  هاگن  زا 
مالـسلاهیلع اضر  ماما  دـشاب . نآ  نیزگیاـج  دـناوتیمن  يرگید  ریبدـت  هماـنرب و  چـیه  هک  تسا  یناور  یعاـمتجا -  فرگـش  راـکتبا  کـی 

هب دـنک و  مـحر  يهلــص  ددرگ ، رتـناوارف  شیزور  دـنک و  یگدــنز  اـیند  رد  يرت  زارد  راـگزور  دراد  تـسود  هـک  یــسک  : » دــیامرفیم
رادروخرب يونعم  باوث  زا  اـهنت  هن  ینید  یناـسنا -  تکرح  کـی  ناونع  هب  محر  يهلـص  ینعی ، [. 423 .« ] دیامن یگدیسر  شنادنواشیوخ 

. تسه زین  يویند  يدام و  راثآ  ياراد  هک  تسا 

هداوناخ اب  ینابرهم 

.« دشاب رتنابرهم  شاهداوناخ  هب  تبسن  رتوکین و  شقالخا  هک  تسا  نارگید  زا  رتهب  رترب و  شنامیا  یسک  : » دیامرفیم مالسلاهیلع  اضر  ماما 
درک توعد  بلاطیبا  نب  یلع  زا  يدرم  اهزور ، زا  یکی  رد  : » دیامرفیم مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  رگید ، ینایب  رد  هحفص 206 ] [. ] 424]

يارب  - 1 تفگ : مهاوخ  خـساپ  ار  وت  توعد  طرـش ، هس  هب  دومرف  درم  نآ  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دورب . وا  لزنم  هب  ترـضح  نآ  ات 
ار ام  يراد ، هچ  ره  لزنم  رد   - 2 ییامنن ). لیمحت  ار  یجرخ  تاهداوناخ ، داصتقا  رب   ) ینکن هیهت  لزنم  جراخ  زا  يزیچ  ینامهیم ، كرادت 
هب ام  زا  ینابزیم  يارب  ار  تاهداوناـخ  رـسمه و   - 3 ییامن ). مهارف  ام  يارب  ار  اهنیرتهب  دـیاب  هک  یـشیدنین  دوخ  اب   ) ینک ناـمهم  ناـمه  هب 

[. 425 .« ] يزادنین تمحز 

هداوناخ رد  هافر  داجیا 

هافر و دنتسه ، وا  یتسرپرس  تحت  هک  یناسک  نادنزرف و  رسمه و  يارب  هداوناخ ، درم  هک  تسا  راوازـس  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
!« شگرم رظتنم  هن  دنشاب  شیرادیاپ  دنموزرآ  هک  نیا  ات  دروآ ، دیدپ  شیاشگ 

یگدنز رد  يزیر  همانرب  داصتقا و 

و نید ، رد  يرگنفرژ  تخانش و  تلصخ : هس  وترپ  رد  رگم  دباییمن  هر  نامیا  تقیقح  هب  یناسنا  چیه  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
[. 426 .« ] اهیتخس رب  ییابیکش  و  یگدنز ، يهمادا  رد  حیحص  يزیرهمانرب 

یعامتجا یگدنز  رد  یگتسارآ 

زا یکی  [. 427 .« ] تسا یگزیکاـپ  تفاـظن و  یهلا ، ياـیبنا  قـالخا  هلمج  زا  [ » هحفـص 207 : ] دیامرفیم مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ماما 
نآ دمن و  يور  ناتسمز  رد  تسشنیم و  ریصح  يور  ناتسبات  رد  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  دیوگیم : دابعیبا  مان  هب  ثیداحا  نارگتیاور 

هنوـگ نیا  رد  اریز  تـفرگیم ، رارق  مدرم  ربارب  رد  دـمآیم و  نوریب  لزنم  زا  هـک  یناـمز  رگم  دیـشوپیم ، نـشخ  ربز و  نـهاریپ  ترـضح 
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[. 428 . ] دومنیم هتسارآ  مدرم  يارب  ار  دوخ  دیشوپیم و  وکین  سابل  دراوم ،

رشب يهدنیآ  یگدنز  دادماب  نیرتنشور 

افتکا دـش ، داـی  هچنآ  هب  ور  نیا  زا  كدـنا . باـتک  نیا  لاـجم  تسا و  رایـسب  يوضر ، بتکم  ياـههزومآ  رد  هدـنزومآ  اـبیز و  ياـههتکن 
مان میربیم . نایاپ  هب  كاخ  يهرک  رد  رـشب  یگدـنز  يهدـنیآ  زا  شخب  دـیما  یمیـسرت  اب  شوخ و  يدـیون  اـب  ار  هعومجم  نیا  مینکیم و 

اههرطاخ و میـسن  هب  شراعـشا  يهژاولگ  رد  ار  عیـشت  بان  يهشیدنا  هک  وا  تسانـشآ ، هعیـش  يارب  وا  يهسامح  رپ  راعـشا  یعازخ و  لبعد 
زا یکی  دـبای . تیـالو  تبحم و  میمـش  تراـهط ، ترتع و  نادـناخ  ماـن  داـی و  زا  یمالـسا  نیمزرـس  طاـقن  یـصقا  اـت  درپـسیم  اههشیدـنا 
نب یلع  ماما  رـضحم  رد  هک  تسا  ییاههدورـس  تسا ، هدـیرفآ  شیوخ  راعـشا  يامن  رد  هتخیهرف  رعاـش  نیا  هک  يرظاـنم  نیرتدـنمهوکش 

يرهمیب زا  ار  نخـس  یـسامح ، يهعومجم  نیا  رد  لبعد  داد . رارق  ریثأت  تحت  تدش  هب  ار  ترـضح  نآ  دناوخ و  زاب  مالـسلاهیلع  یـسوم 
تایبا نیا  هب  ات  دزادرپیم  مالـسلامهیلع  ناماما  کیاکی  یگدنز  حرـش  هب  دنکیم و  زاغآ  یحو  ناسردـم  زا  هدـنام  رود  سرادـم  هنامز و 

، ماجنارـس تامقنلا  ءامعنلا و  یلع  يزجی  لطاب و  قح و  لک  انیف  زیمی  تاکربلا  هللا و  مسا  یلع  موقی  جراخ  ۀلاحم  ماما ال  جورخ  دـسریم :
زا ار  یلطاب  قح و  ره  مدرم ، نایم  رد  وا  تسا . یگدنخرف  تکرب و  اب  هارمه  ادخ و  مان  اب  وا  مایق  درک . دهاوخ  مایق  یماما  دیدرت ، چـیه  یب 

اـضر ترـضح  دـیماجنا ، اـج  نیا  هب  هک  نخـس  داد . دـهاوخ  ازج  شاداـپ و  ار  يدـب  کـین و  ره  و  هحفـص 208 ] . ] دومن دهاوخ  ادـج  مه 
ینادیم وت  ایآ  تسا ، هدرک  يراج  تنابز  رب  سدقلاحور  ار  رعـش  تیب  ود  نیا  : » دومرف لبعد »  » هب سپـس  تسیرگ . تدـش  هب  مالـسلاهیلع 
منادیم هزادنا  نیمه  یلو  مرادن ، هراب  نیا  رد  يدایز  یهاگآ  نم  دهدیم : خـساپ  لبعد  درک »؟ دـهاوخ  مایق  ینامز  هچ  تسیک و  ماما  نیا 

يراج نیمز  يهرتسگ  رد  ار  تلادـع  دزاسیم و  كاپ  داسف ، زا  ار  نیمز  هک  درک  دـهاوخ  مایق  یماما  تلاـسر ، نادـناخ  امـش  ناـیم  زا  هک 
 - یلع شدنزرف  وا  زا  سپ  و  همئالا -  داوج  دمحم -  مدـنزرف  نم ، زا  سپ  لبعد ، يا  : » دومرف مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ماما  دـیامنیم .

تجح  » شدنزرف وا  زا  سپ  دیسر و  دهاوخ  تماما  هب  مالسلاهیلع -  يرگسع  ماما  نسح -  شدنزرف  وا  زا  دعب  و  مالـسلاهیلع -  يداه  ماما 
ناگمه دوش ، رهاظ  نامدرم  رب  هک  ینامز  تخود . دنهاوخ  مشچ  شمودـق  مایق و  هب  نامدرم  شتبیغ  نارود  رد  هک  دوب  دـهاوخ  ماما  مئاق »

زور نآ  دنوادخ  دشاب ، هدنامن  یقاب  ناهج  رمع  زا  زور  کی  یتح  رگا  هک  هنوگنآ  تسا ، یعطق  وا  روهظ  ناه ! دنهن . ندرگ  وا  تعاطا  هب 
نادب [. 429 .« ] دزاس لدع  زا  لامالام  هدش ، متـس  زا  زیربل  هک  ناس  نادب  ار  نیمز  دیامن و  جورخ  یمارگ  نآ  هک  دـنادرگ  ینالوط  نانچ  ار 

بیـصن شرتسگ ، لدع  یهلا و  تموکح  رد  تمدـخ  راختفا  دـباتب و  ام  یگدـنز  راگزور  رد  یمارگ ، دوجو  نآ  تمحر  باتفآ  هک  دـیما 
ات دـندومن  شالت  هتخاـبکاپ ، ینادیهـش  میدـقت  اـب  دـندرک و  ماـیق  دوخ  يهفیظو  هب  شیوخ ، نیمزرـس  رد  نید  ياـیحا  يارب  هک  دوش  یتما 

لدع بتکم  هب  ار  شیوخ  يرادافو  دنزیمایب و  یحو  نادناخ  بتکم  زا  يوریپ  يرادـمنید و  یهاوخنید و  رطع  هب  ار  دوخ  يهعماج  ياضف 
تموکح يوزرآ  رد  ام  اهلاراب ! هلها . مالـسالا و  اـهب  زعت  ۀـمیرک  ۀـلود  یف  کـیلا  بغرن  اـنا  مهللا  دـنناسر . تاـبثا  هب  راـثیا ، هساـمح و  و 

. دنبای رادتقا  تزع و  نایمالسا  مالسا و  نآ  وترپ  رد  هک  میربیم  رس  هب  يدنمجرا 
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راونالاراحب . ) دناهناگادج بقل  ود  اضر  یضر و  هتبلا  . 3 نودلخ 247 : نبا  خیرات  [ 13 . ] 6 لماکلا 326 : [ 12 . ] 10 هیاهنلا 247 : هیادبلا و 
.6 هادـهلا 11 : تابثا  2 ؛ یفاک 89 : [ 17 . ] 49 راونالاراحب 4 : [ 16 . ] 1 اضرلا 14 : راـبخا  نویع  [ 15 . ] رابخالا 57 یناـعم  [ 14 (. ] 49 : 10

هدیمان اضر  ظوفحم  حول  رد  ار  وا  دنوادخ  انامه  نادـب  اضرلاب .» ظوفحملا  حوللا  یف  هامـس  هللا  نا  ملعا  : » تسا هدـمآ  یتیاور  رد  نینچمه 
رابخا نویع  [ 20 . ] 49 راونالاراحب 7 : [ 19 . ] اضرلا 446 مامالل  هیسایسلا  هایحلا  [ 18 (. ] هسیفن 223 هعومجم   ) هترتع لوسرلا و  باقلا  تسا .

دولخلا 32؛ تاـنج  [ 23 . ] 2 انتمئا 76 : 2 ؛ دـیفم 265 : داشرا  [ 22 . ] هدوملا عیباـنی  زا  لـقن  هب  ، 12 قحلا 343 : قاـقحا  [ 21 . ] 1 اضرلا 17 :
يرولا 329. مالعا  [ 28 . ] 2 دیفم 263 : داشرا  [ 27 . ] همامالا 184 لئالد  [ 26 . ] 4 بقانم 367 : [ 25 . ] نامه [ 24 . ] 14 خیراوتلا 380 : خسان 

عیبانی فاحتالا 168 ؛ همهملا 264 ؛ لوصفلا  3 ؛ همغلا 89 : فشک  [ 31 . ] صـصقلا 457 خیراوتلا و  لمجم  [ 30 . ] همئألا 21 خـیرات  [ 29]
رد دوجوم  یطخ  بتک  زا  يوره ، نیسح  مراکملا  یبا  هلودلا  نیما  فیلأت  [ 32 . ] تنس لها  زا  لقن  هب  48 ؛ راونالاراحب 320 : هدوملا 364 ؛

هادهلا تابثا  [ 36 . ] 1 راحبلا 729 : هنیفس  [ 35 . ] 2 لامآلا 352 : یهتنم  [ 34 . ] هدیزگ 205 خیرات  زا : لقن  [ 33 . ] دنه یئبمب ، رد  ياهناخباتک 
[41 . ] هدیزگ 205 خیرات  [ 40 . ] 4 بقانم 362 : [ 39 . ] 48 راونالاراحب 320 : [ 38 . ] 2 داشرا 266 : [ 37 . ] 49 راونالاراحب 221 : 6 ؛ : 154

نایاش [ 45 . ] دعب هب   1 اضرلا 40 : رابخا  نویع  [ 44 . ] نیوزق 12 خیرات  زا  یگرب  [ 43 . ] هدیزگ 207 خیرات  [ 42 . ] نیوزق 9 خیرات  زا  یگرب 
اضرلا رابخا  نویع  رد  حول » ربخ   » ناونع تحت  هفیحص  نتم  [ 46 . ] تسا هدمآ  اضر  بقل  اب  ترـضح  مان  لقن ، نیا  رد  هک  تسا  يروآ  دای 

رد [ 49 (. ] 36 هبوت : ، ) تسا هام  هدزاود  دنوادخ  دزن  اههام  دادـعت  انامه  [ 48 . ] 283-252 ، 36 راونالاراحب 234 : [ 47 . ] تسا هدمآ   1 : 42
؛ دنا هتفریذپ  ار  يو  یلح  همالع  یسوط و  خیش  یـشک ، [ 50 . ] یسوط خیـش  هبیغلا  تسا . هتخادرپ  ناماما  مان  رکذ  هب  ترـضح  تایاور  نیا 

تلق لاق  یقرلا  دواد  نع  : » ثیدح نتم  . 1 اضرلا 23 : رابخا  نویع  [ 51 (. ] 67 همالع : اجر   ) رگید تارابع  ای  هقث و  هنا  نوچ : يریباعت  اب  هچ 
مامالا نم  ینربخاف  كاقلا . ثدح و ال  یب  ثدحی  نا  تفخ  تربک و  دق  ینا  یبا ، كادف  مالـسلاهیلع : مظاکلا  یـسوم  ینعی  میهاربا  یبال 
ناورم نب  داـیز  هیفقاو ، نارادمدرـس  زا  یکی  [ 54 . ] هعیـشلا 79 قرف  [ 53 . ] 28-49 راونالاراحب 11 : [ 52 «. ] یلغ ینبا  لاـقف : كدـعی . نم 

[55 (. ] 1 یفاک 312 : . ) تسا هدرک  لقن  نارگید  يارب  هدینـش و  شدنزرف ، ینیـشناج  هرابرد  متفه  ماما  زا  ار  دنچ  یثیداحا  هک  تسا  يدنق 
اهنم عزجت  الف  هکرح  هنسلا  هذه  یف  نوکیس  هنا   »… 1 اضرلا 32 : رابخا  نویع  [ 58 . ] نامه [ 57 . ] نامه [ 56 . ] 1 اضرلا 112 : رابخا  نویع 

هللا یلـص  دمحم  دعب  نم  هتماما  دحج  هقح و  بلاط  یبا  نب  یلع  ملظ  نمک  ناک  يدعب  نم  هتماما  دحج  هقح و  اذه  ینبا  ملظ  نم  لاق : … 
. نامه [ 65 . ] نامه [ 64 . ] نامه 94 [ 63 . ] نامه [ 62 . ] نامه 90 [ 61 . ] 49 راونالاراحب 91 : [ 60 . ] 49 راونالاراحب 91 : [ 59 «. ] هلآ هیلع و 
ام هللاوف  . » 2 اضرلا 180 : رابخا  نویع  [ 71 . ] نامه 91 [ 70 . ] نامه [ 69 . ] نامه [ 68 . ] 49 : 91 ، 92 راونالاراحب 98 ، [ 67 . ] نامه 93 [ 66]

« میظع قلخ  یلعل  کنا  [ » 72 … «. ] لج وزع  افوخ هللا  دـشا  هنم و ال  هتاـقوا و  عیمج  یف  هل  ارکذ  رثکا  ـال  هنم و  یقتا هللا  ناـک  ـالجر  تیأر 
رابخا نویع  [ 74 (. ] 154 نارمع : لآ  « ) کـلوح نم  اوضفنـال  بلقلا  ظـیلغ  اـظف  تنک  وـل  مهل و  تنل  هللا  نم  همحر  اـمبف  [ » 73 (. ] 4 ملق : )

همهملا لوصفلا  [ 78 . ] رشع 98 ینثالا  همئالا  صاوخلا 321 ؛ هرکذت  [ 77 . ] 3 همغلا 158 : فشک  [ 76 . ] 2 نامه 178 : [ 75 . ] 2 اضرلا 184 :
لئاسو 2 ؛ اـضرلا 179 : راـبخا  نویع  تسا : هدـیدرگ  جارختـسا  ریز  عباـنم  زا  هعومجم  نیا  [ 80 . ] 2 اضرلا 144 : راـبخا  نویع  [ 79 . ] 243

يرولا 315؛ مـالعإ  [ 81 . ] 1 اضرلا 48 : مامالا  دنـسم  ، 79 : 300 66 ؛ : 404 ، 49 راونالا 100 : راـحب  522 ؛ ، 537 ، 498-500 هعیشلا 16 :
یناف مکل ، لوقی  ام  اوظفحا  مکنایدا و  نع  هولأساف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ملاع  یسوم  نب  یلع  مکوخا  اذه  . » 6 هادهلا 28 : تابثا 
همغلا فشک  [ 82 .«. ] هتکردا ینتیل  کبلص و  یفل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ملاع  نا  یل : لوقی  هرم  ریغ  دمحم  نب  رفعج  یبا  تعمس 
ییعا اذاف  نورفاوتم ، هنیدـملاب  اـملعلا  هضورلا و  یف  سلجا  تنک  « ؛ 3 همغلا 157 : فشک  [ 84 . ] 2 اضرلا 180 : رابخا  نویع  [ 83 . ] 3 : 157

. اهفقسا سیئر  [ 86 . ] 2 یـسربط 415 : جاجتحا  [ 85 .«. ] اهنع بیجاف  لئاسملا  یلا  اوثعب  مهعمجاـب و  یلا  اوراـشا  هلأـسم  نع  مهنم  دـحاولا 
ربانب و  نایتشترز . ناگرزب  [ 89 . ] دندروآ ور  یتسرپ  هراتس  هب  نانآ  زا  یخرب  ییحی . ترـضح  ناوریپ  [ 88 . ] يدوهی نادنمشناد  بقل  [ 87]

ملع رد  هـک  یمور  نادنمـشناد  زا  [ 90 . ] بره هدام  دجنملا  دندرکیم . تمدخ  هدکـشتآ  رد  هک  دـنه  نادنمـشناد  ناگرزب و  یهاگدـید ،
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لها یلع  یجاجتحا  عمس  اذا  [ » … 92 . ] هللا ءاش  نا  هرکب  کیلا  رئاص  انا  تدرا و  ام  تملع  لق : مالـسلا و  هغلبا  [ 91 . ] دنراد رحبت  یکشزپ 
یلع مهتیـسرافب و  هذـبارهلا  یلع  مهتیناربعب و  نیئباصلا  یلع  مهروبزب و  روبزلا  لها  یلع  مهلیجناـب و  لـیجنا  لـها  یلع  مهتاروتب و  هاروتلا 

نا نومأملا  ملع  یلوق ، یلا  عجر  هتلاقم و  كرت  هتجح و  تضحد  فنـص و  لک  تعطق  اذاف  مهتاغلب . تالاقملا  یلع  مهتیمورب و  مورلا  لها 
مهتاغلب سانلا  ملکی  اضرلا  ناک  [ 93 .(. ] 432-2 یسربط 415 : جاجتحا  .« ) هنم همادنلا  نوکت  کلذ  دنعف  هل  قحتسمب  سیل  هلیبسب  وه  يذلا 

موق و یلع  هجح  ذختیل  هللا  ناک  ام  هقلخ و  یلع  هللا  هجح  انا  تلصلا  ابا  ای  لاقف  [ 94 . ] هغل ناسل و  لکب  مهملعا  سانلا و  حصفا  هللا  ناکو و 
نویع ( »؟ تاغللا هفرعم  الا  باطخلا  لصف  لهف  باطخلا . لـصف  اـنیتوا  مالـسلاهیلع : نینمؤملاریما  لوق  کـغلب  اـم  وا  مهتاـغل . فرعی  ـال  وه 

ار شدوخ  نومأم  هنوگچ  دندیسرپ ، يوره  تلـصابا  زا  [ 97 . ] 2 نامه 202 : [ 96 . ] 1 اضرلا 204 : رابخا  نویع  [ 95 (. ] 2 اضرلا 27 : رابخا 
. يدهعتیالو نایرج  ( 1 دنکیم : دای  هثداح  ود  رد  هفیلخ  یماکان  زا  خساپ ، رد  يو  دناسر ؟ تداهش  هب  ار  مالسلاهیلع  ماما  هک  درک  یـضار 

هیادبلا [ 98 (. ] 2 نامه 239 : . ) تفرگ یمیمـصت  نینچ  دیـسر ، تسب  نب  هب  نادیم  ود  نیا  رد  هفیلخ  نوچ  دیوگیم  وا  یملع . تارظانم  ( 2
نویلیم کی  شزرا  هب  اـعومجم  [ 102 . ] 6 يربط 481 : خیرات  [ 101 . ] 3 نودلخ 222 : نبا  خیرات  [ 100 . ] نامه [ 99 . ] 10 هیاهنلا 165 : و 

، تسا هدمآ  خـیرات  رد  شخب  ره  هدودـحم  [ 103 . ] درک میـسقت  نومأـم ، نیما و  دوخ ، ماـن  هب  تبون  هس  رد  ار  راـنید  رازه  هاـجنپ  مهرد و 
خیرات 6 ؛ لماکلا 240 : [ 106 (. ] 48 راونالا 131 : راحب  ، ) تسا زان  تموکح  [ 105 . ] 6 يربط 483 : خیرات  [ 104 (. ] 3 افصلا 433 : هضور  )
تعطق هماصمـص  هورم و  ترــسک  هورمف  ینلتق  نا  کلذـل و  لـهاف  یلع  لـضفت  نا  افلخلا 305 … . خـیرات  [ 107 . ] 3 نودـلخ 230 : نبا 

. مهتنسلا سانلا و  فویـس  انیلع  لس  [ 109 . ] 3 بهذلا 396 : جورم  [ 108 . ] بلکلا ینیجنی  نم  یلا  بحا  عبـسلا  ینـسرتفی  نال  هماصمص و 
هدش لقن  ، 315 هسایرلا : ضارعا  هسایـسلا و  ضارغا  باتک  زا  وگ  تفگ و  نیا  هنم …  راذـتعالا  یف  لـتحاف  یـضم ، اـم  یـضم  دـق  [ 110]

اب ار  رما  تایئزج  دادـغب و  دربن  هثداح  هتـشون و  نومأم  نایهاپـس  رهاط و  یناسنا  ریغ  تکرح  زا  هیئاوکـش  تروص  هب  ياهمان  [ 111 . ] تسا
رد تسا  ییاتـسور  مان  [ 113 . ] ترما تیـضر و ال  ام  تلق و  اـم  ناـمه ، [ 112 . ] 3 بهذـلا 415 : جورم  زا : لقن  تسا ؛ هدروآ  ياهدیـصق 

[115 . ] تسا ناتـسناغفا  رد  تاره  کـیدزن  یلحم  نونکا  دوـب و  ناـسارخ  ءزج  زور  نآ  [ 114 (. ] 5 نادلبلا 425 : مجعم  . ) دادـغب یکیدزن 
مالکلا هقفلاب و  اـفلخلا  ملعا  [ 118 . ] 3 مالسالا 117 : یحض  [ 117 . ] ءافلخلا 306 خیرات  [ 116 . ] 6 لماکلا 432 : 7 ؛ يربط 198 : خیرات 

یحض [ 120 (. ] 49 راونالا 213 : راحب  . ) تسا هتفگ  نخس  هراب  نیا  رد  دادغب ، مدرم  هب  یلـصفم  يهمان  رد  [ 119 (. ] میدن 86 نبا  تسرهف  )
[123 . ] 1 نومأملا 369 : رصع  4 ؛ ریثا 271 : نبا  لماک  [ 122 . ] دش دهاوخ  ثحب  هدرتسگ  نومأم ، تناید  ثحب  رد  [ 121 . ] 3 مالسالا 117 :
، ناـنآ تموکح  یگدـنز و  تیعقاو  دـنچ  ره  [ 125 . ] دـمآ دـهاوخ  نومأم  تناـید  ثحب  رد  [ 124 . ] یقهیبلل 495 يواـسملا  نساـحملا و 

ناک [ 127 (. ] 62 ءاـسن :  ) مکنم رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونما  نیذـلا  اـهیا  اـی  [ 126 . ] دـهدیم ناشن  ار  لـصا  نیا  سکع 
.2 هعیشلا 16 : نایعا  [ 130 . ] صاوخلا 320 هرکذت  [ 129 . ] صاوخلا 319 هرکذت  [ 128 (. ] 3 بهذلا 417 : جورم  . ) عیـشتلا رهظی  نومأملا 

یبش [ 133 . ] اضرلا 459 مامالل  هیـسایسلا  هایحلا  [ 132 . ] 2 هرهازلا 203 : موجنلا  10 ؛ هیاهنلا 267 : هیادبلا و  7 ؛ يربط 188 : خیرات  [ 131]
ناشدوخ هدناباوخ ، رتسب  رد  دوخ  ياج  ار  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  ات  دندش  رومأم  ترـضح  دنتـشاد و  ار  ربمایپ  لتق  دصق  ناکرـشم  هک 

هغالبلا جهن  حرش  [ 136 . ] 2 یبوقعی 469 : خیرات  [ 135 (. ] هیآ 8 رهد  هروس   ) ماعطا يهیآ  لثم  [ 134 . ] دننک كرت  هنیدم  دـصق  هب  ار  هکم 
هرابرد زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هک  وا  [ 139 . ] 10 هیاهنلا 277 : هیادبلا و  [ 138 . ] 1 اضرلا 91 : رابخا  نویع  [ 137 . ] 16 دیدحلا 217 : یبا  نبا 
شیامن هب  ار  جاجح  اـم  درواـیب و  ار  دوخ  راـکهبت  یتما  ره  رگا  مهاـنبلغل ». جاـجحلاب  اـنئج  اـهثیبخب و  هما  لـک  تئاـج  ول  : » دـیوگیم شا 

لتاقم رد  اهنآ  زا  يرامش  مان  [ 141 . ] 1 نومأملا 369 : رصع  [ 140 (. ] 4 ریثا 586 : نبا  لماک  . ) دش میهاوخ  زوریپ  اهنآ  یمامت  رب  میراذگ ،
.1 نومأملا 352 : رصع  [ 144 . ] 16 دیدحلا 216 : یبا  نبا  حرـش  [ 143 . ] نامه 586 [ 142 . ] تاحفـص 535-474 هب  دیرگنب  تسا ، هدمآ 
مالسالا 93: یحض  [ 149 . ] نامه [ 148 . ] 10 هیاهنلا 275 : هیادبلا و  [ 147 . ] 1 نومأملا 367 : رصع  [ 146 . ] 1 نومأملا 371 : رصع  [ 145]

تاذ زا  ادـج  ای  تسوا و  تاذ  نیع  ادـخ  تافـص  ایآ  هک  دراد  دوجو  یثحب  یمالک ، يداقتعا و  ثحاـبم  رد  [ 151 . ] نامه 296 [ 150 . ] 3
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، هدوبن میدق  یهلا  مالک  هلمج  زا  یهلا  تافـص  دناوتیم  ایآ  دشاب ، میدق  دنوادخ  رگا  هک  تسا  زارف  نیا  ثحب ، عورف  زا  تسا . يدـنوادخ 
هیرظن یـضعب  تسین و  تاذ  زا  ادج  نوچ  تسا  میدق  تسوا و  تاذ  نیع  دنوادخ  تافـص  دـندقتعم  یخرب  دـشاب ؟ قولخم  ثداح و  هکلب 
یثحب عوضوم ، نیا  میدق . هن  ثداح ، تسا و  قولخم  نآرق  هک  دناهدیدرگ  دـقتعم  دـنوادخ ، مالک  ثحب  رد  تیاهن  رد  هتفریذـپ و  ار  مود 

هتبلا . 3 نامه 166 : [ 153 . ] 3 مالسالا 162 : یحض  [ 152 . ] تخادرپ یـسررب  هب  شدوخ  ياج  رد  دیاب  هک  دـیاقع  باب  رد  تسا  هدرتسگ 
[154 (. ] نامه 162 . ) دنادیم مهرد  نب  دعج  ار  نآ  رکتبم  هتسناد ، طوبرم  يوما  رـصع  رخاوا  هب  ار  رکف  نیا  شیادیپ  يرـصم  نیما  دمحا 
. تساـفلخ رگید  رمع و  رکبوبا ، كاـپ ) ناینیـشیپ   ) بیط فلـس  زا  يو  روظنم  . 1 نومأملا 369 : رـصع  [ 155 . ] 10 هیاهنلا 279 : هیادـبلا و 
(. 6 متسیب 112 : نرق  فراعملا  هرئاد  . ) دوب رادروخرب  ياهنازومرم  تسایـس  یـشیدنارود و  زا  نومأم  هللادبع  [ 157 . ] 1 نامه 352 : [ 156]

. دنادیم یسابع  يافلخ  همه  زا  رترب  یـشیدنارود و …  یکریز ، رد  ار  وا  دروآیم و  نومأم  لاح  حرـش  رد  یطویـس  ار  نخـس  نیمه  ریظن 
، ور نیا  زا  دندوب ؛ وا  رظتنم  تسا و  هتفرن  ایند  زا  متفه  ماما  هک  دندوب  دـقتعم  نانآ  [ 159 . ] هیصولا 175 تابثا  [ 158 (. ] افلخلا 306 خیرات  )
[161 . ] 49 راونالاراحب 114 : 2 ؛ اضرلا 213 : راـبخا  نویع  [ 160 . ] تشذـگ یتاحیـضوت  زین  رتشیپ  دـندرک . فقوت  تماما  هب  يهدـیقع  رد 
يربط 344: خیرات  [ 165 . ] یمزراوخلا 130 لئاسر  [ 164 . ] 1 مالسالا 104 : یحض  [ 163 . ] دش نایب  رتشیپ  هک  [ 162 . ] هیصولا 174 تابثا 
نامه 399: [ 169 . ] 2 یبوقعی 376 : خیرات  [ 168 . ] همعط 137 لآ  رادیلک  داوجلا  دبع  البرک ، خیرات  [ 167 . ] ءافلخلا 267 خیرات  [ 166 . ] 6
یناغالا 225: [ 172 . ] يرخفلا 20 خیرات  [ 171 . ] 217 برعلا : خیرات  رصتخم  3 ؛ هیمالسالا 200 : هراضحلا  یمالـسالا و  خیراتلا  [ 170 . ] 2
وا زا  تشاد و  هبتاکم  ترضح  اب  نومأم  هراومه  هنع ». فکی  هنا ال  مالسلاهیلع  اضرلا  ملع  یتح  هلأسی  هبتاکی و  نومأملا  لازامف  [ » 173 . ] 5
(، 2 هعیـشلا 17 : نایعا   ) تسین رادرب  تسد  وا  هک  تفایرد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هک  نآ  ات  تفای  همادا  اههمان  دـیآ . ورم  هب  اـت  تساوخیم 

تـسایر نومأم ، نامز  رد  دوب و  نایـسابع  تلود  نارازگراک  زا  يو  [ 175 . ] 2 اضرلا 149 : رابخا  نویع  [ 174 . ] اضرلا رابخا  نویع  زا  لـقن 
هدوب مالـسلاهیلع  ماما  نارای  زا  یـسوط ، خیـش  موحرم  لقن  هب  يو  [ 176 (. ] 23 ادـخهد 286 : همانتغل  . ) تشاد هدـهع  رب  ار  یتاـیلام  ناوید 
رابخا نویع  [ 179 . ] نامه [ 178 . ] 1 اضرلا 52 : مامالا  دنـسم  2 ؛ یفاک 407 : [ 177 (. ] 3 لاجرلا 307 : لاوحا  یف  لاـقملا  حـیقنت  . ) تسا

رهش ود  نیا  هب  دورو  اهلقن  یـضعب  رد  هتبلا  . 2 اضرلا 149 : رابخا  نویع  2 ؛ یفاک 407 : [ 181 . ] یقهیب 171 خیرات  [ 180 . ] 2 اضرلا 217 :
: نییبلاطلا لتاقم  يرولا 320 ؛ مالعا  [ 183 . ] 2 دیفم 250 : داشرا  [ 182 . ] 2 هینسلا 574 : سلاجملا  هیهبلا 188 ؛ راونالا  تسا ؛ هدش  دـییأت 

نایم هلصاف  نیا  نامه . [ 186 . ] بولقلا 170 ههزن  [ 185 . ] هیصولا 177 تابثا  يریمح ؛ لیالد  زا : لقن  ، 49 راونالاراحب 121 : [ 184 . ] 523
لامتحا یـضعب  دنچ  ره  [ 189 . ] 183-2 اضرلا 180 : راـبخا  نویع  [ 188 . ] 8 يربط 537 : خیرات  [ 187 . ] تسا هکم  هار  زا  دادـغب  هنیدـم و 

ناناملـسم و نایم  گرزب  گـنج  لـحم  مود ، هفیلخ  رـصع  رد  هک  ینیمزرـس  [ 191 . ] دراد رارق  هرـصب  هب  هنیدـم  ریـسم  رد  [ 190 . ] دناهداد
خیرات [ 194 . ] 2 یبوقعی 448 : خـیرات  [ 193 . ] 2 اضرلا 149 : راـبخا  نویع  [ 192 . ] دـیماجنا ناناملـسم  يزوریپ  هب  ماجنارـس  دوب و  نایناریا 

حـئارجلا 47؛ جــئارخلا و  [ 197 . ] 49 راونـالاراحب 140 : [ 196 . ] 2 هینـسلا 574 : سلاـجملا  [ 195 . ] یهتنملا 188 هــمتت  یبوقعی 171 ؛
هدوب مود  هفیلخ  رـصع  رد  هفوک و  زا  لبق  نآ  يانب  هدـش و  هتخاـس  ناناملـسم  تسد  هب  هک  تسا  يرهـش  [ 198 . ] 81-49 راونالاراحب 73 :

هدش هداهن  ناینب  ماما  طسوت  هک  يدجسم  لثم  [ 200 . ] 1 نومأملا 83 : رصع  6 ؛ خیراتلا 59 : ءدبلا و  [ 199 (. ] 1 نادلبلا 630 : مجعم   ) تسا
یهتنم [ 205 . ] هیصولا 179 تابثا  [ 204 . ] نامه [ 203 . ] نامه 85 [ 202 . ] 2 سمشلا 740 : علطم  [ 201 (. ] 1 نادلبلا 285 : مجعم  . ) تسا

یناگدـنز زا  يوترپ  1 ؛ هرامش 23 : سدق  ناتـسآ  همان  [ 207 …  ] تخرد و نتـشاک  همـشچ ، نتخاس  يراج  لـثم  [ 206 . ] 2 لامآلا 177 :
لاس رد  هک  تسا  ناسارخ  ياهرهـش  زا  روباشین  [ 210 . ] ورسخ 108 رصان  همانرفس  [ 209 . ] هیهبلا 188 راونالا  [ 208 . ] ماما 211 نیمتشه 

سمشلا 824: علطم  دننادیم . زا 31 ه.ق  يدادخر  ار  نآ  حتف  زین  یخرب  دش . حتف  مالسا  شترا  طسوت  مود ، هفیلخ  رـصاعم  ای 23 ه.ق   17
مکاح [ 213 . ] 335-5 نادلبلا 331 : مجعم  [ 212 (. ] یقهیب خیرات  زا : لقن  ، ) یناسارخ 135 یناتساب  راثآ  [ 211 . ] 5 نادلبلا 331 : مجعم  3 ؛

هدمآ و روباشین  هب  ناریا  ریغ  زا  هک  ار  ینادنمشناد  یتح  هتفگ و  نخـس  هنیمز  نیا  رد  لیـصفت  هب  دوخ  خیرات  رد  ق ) م 405 ه .  ) يروباشین
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دای نیعبات  هباحـص و  یخرب  زا  باـتک  نیمه  رد  روباشین 131 .) خـیرات  همجرت  . ) دـنکیم دای  ناشدالب  مان  اب  دناهتـشاد ، تماقا  اـج  نآ  رد 
لاس 238 ه.ق رد  هدـش و  دـلوتم  لاـس 161 ه.ق  رد  يو  [ 214 . ] دناهتخادرپ نید  فراعم  رـشن  هب  دناهتـسیز و  روباشین  رد  هک  تسا  هدـش 
هب ناسارخ  رد  دوخ  نامز  ملاع  دمآ ، روباشین  هب  هک  دعب  دوب و  ورم  رد  نآرق  ناظفاح  نیرتگرزب  زا  یکی  یناراگزور  وا  تسا . هتفای  تافو 

راثآ [ 218 . ] 49 راونـالاراحب 121 : [ 217 . ] روباشین 131-132 خـیرات  [ 216 . ] جدوـه [ 215 (. ] 1 یلکرز 284 : مـالع  . ) تفریم راـمش 
اضرلا رابخا  نویع  . ) دندیزگ تماقا  تسا ، هدیدرگ  فورعم  هدنـسپ  مان  هب  هک  یـصخش  لزنم  رد  ترـضح  [ 219 . ] ناسارخ 120 یناتساب 
تحت باب  نیا  [ 223 (. ] نومضم هب  لقن   ) 3 همغلا 144 : فشک  [ 222 . ] 17 روباشین : خیرات  [ 221 . ] نییبلاطلا 513 لتاقم  [ 220 (. ] 2 : 132

[225 . ] 135-2 اضرلا 134 : رابخا  نویع  رابخالا 370 ؛ یناعم  [ 224 . ] تسا هدـمآ  روباشین » هعبرم  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  راتفگ   » ناونع
رابخالا 371. یناعم  2 ؛ اضرلا 135 : رابخا  نویع  [ 227 . ] قودص 24 دیحوت  2 ؛ اضرلا 135 : رابخا  نویع  [ 226 . ] 2 اضرلا 134 : رابخا  نویع 

نامز رد  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  زا  اریز  تسین ، توق  زا  یلاخ  لوق  نیا  . 3 سمشلا 819 : علطم  [ 229 . ] 3 نادلبلا 209 : مجعم  [ 228]
، هاگمدق لثم  [ 231 . ] ناسارخ 320 یناتساب  راثآ  [ 230 (. ] 6 هادهلا 52 : تابثا  . ) تسا هدوب  هلـصاف  ءارمحلا  هیرق  هاگمدق و  نایم  ترـضح 

لوا نرق  همین  رد  هک  تـسا  يرهـش  [ 234 . ] 2 اضرلا 137 : راـبخا  نویع  [ 233 . ] 4 نادـلبلا 49 : مجعم  [ 232 …  ] دعـس و طابر  خرـس ، هد 
یسایس یگنهرف و  صاخ  تیعقوم  زا  رهش  نیا  مالسلاهیلع  اضر  ماما  رـصع  رد  دش و  حتف  بارعا  تسد  هب  نامثع  تفالخ  نامز  رد  يرجه 

[237 . ] اضرلا 29 مامالا  هافو  [ 236 . ] 2 اضرلا 183 : رابخا  نویع  [ 235 . ] نادلبلا 395 حوتف  3 ؛ نادلبلا 208 : مجعم   ) تسا هدوب  رادروخرب 
هتفگ نخس  لیـصفت  هب  نآ  تیمها  هرابرد  هتـشاد ، تماقا  رهـش  نیا  رد  لاس  هس  تدم  دوخ  هک  توقای  [ 238 . ] 2 اضرلا 149 : رابخا  نویع 

نادلبلا مجعم  [ 241 . ] نامه [ 240 (. ] گرزب 248-228 ناسارخ  . ) دناهدناوخ زین  دور » ورم   » ار نآ  [ 239 (. ] 5 نادلبلا 112 : مجعم  . ) تسا
.2 اضرلا 149 : راـبخا  نویع  [ 244 . ] ضرـالا 364-363 هروص  [ 243 . ] میـساقتلا 398 نسحا  باتک  رد  یـسدقم  دـننام  [ 242 . ] 5 : 112

راونالاراحب 2 ؛ اضرلا 149 : رابخا  نویع  [ 248 . ] همهملا 237 لوصف  [ 247 . ] 2 اضرلا 149 : رابخا  نویع  [ 246 . ] 2 دیفم 250 : داشرا  [ 245]
: هب دیرگنب  [ 252 . ] 2 اضرلا 140 : رابخا  نویع  [ 251 . ] مهتنسلا سانلا و  فویـس  انیلع  لس  [ 250 . ] همهملا 237 لوصفلا  [ 249 . ] 49 : 129
[256 . ] نییبلاطلا 524 لـتاقم  [ 255 . ] ءافلخلا 307 خـیرات  [ 254 . ] 2 اضرلا 167 : راـبخا  نویع  هب : دـیرگنب  [ 253 . ] 49 راونالاراحب 129 :

یبوقعی خیرات  [ 259 … «. ] امولظم مسلاب  الوتقم  کلبق  ایندـلا  نم  جرخا  ینا  [ » 258 . ] نییبلاطلا 543 لتاقم  [ 257 . ] 255 همهملا : لوصفلا 
یقهیب 17. خیرات  [ 262 . ] 439 برع 5-3 : مالـسا و  ندمت  خیرات  [ 261 . ] 2 : 232 یبوقعی ، خیرات  [ 260 . ] 196 ءافلخلا : خیرات  2 ؛ : 232

لماکلا [ 266 . ] 3 هیمالسالا 320 : هراضحلا  یمالسالا و  خیراتلا  [ 265 . ] 3 مالسالا 295 : یحض  [ 264 . ] 2 اضرلا 147 : رابخا  نویع  [ 263]
نیما دمحا  هیرظن  هب  ناوتیم  هنومن  يارب  [ 269 . ] 2 اضرلا 151 : رابخا  نویع  [ 268 . ] 2 رفعج 387 : نب  یسوم  مامالا  هایح  [ 267 . ] 6 : 326
رصع [ 272 . ] مود دلج  اضرلا ، رابخا  نویع  هب : دـیرگنب  [ 271 . ] 2 اضرلا 167 : رابخا  نویع  [ 270 . ] درک هراشا   3 مالسالا 259 : یحض  رد 

راونالاراحب 213: [ 276 . ] دعب هب  نییبلاطلا 474  لتاقم  [ 275 . ] 3 مالسالا 295 : یحض  [ 274 . ] 365 نامه 364 : [ 273 . ] 1 نومأملا 88 :
دادغب خیرات  497 ؛ نییبلاطلا : لتاقم  [ 279 . ] 3 نودلخ 244 : نبا  خیرات  [ 278 . ] 3 مالسالا 294 : یحض  نییبلاطلا 510 ؛ لتاقم  [ 277 . ] 49

نویع [ 284 . ] نییبلاطلا 494 لتاقم  [ 283 . ] 3 بهذلا 440 : جورم  [ 282 . ] نییبلاطلا 494 لتاقم  [ 281 . ] نامه 494 [ 280 . ] 114-2 : 113
اضرلا رابخا  نویع  [ 287 . ] 49 راونالا 183 : راحب  2 ؛ اضرلا 170 : راـبخا  نویع  [ 286 . ] 2 هعیـشلا 14 : نایعا  [ 285 . ] 2 اضرلا 161 : رابخا 

2؛ اضرلا 170 : رابخا  نویع  [ 291 . ] 2 اضرلا 239 : رابخا  نویع  [ 290 . ] 1 نامه 179 : [ 289 . ] 2 اضرلا 140 : رابخا  نویع  [ 288 . ] 2 : 140
فحت [ 296 . ] نامه 514 [ 295 . ] نامه 518-517 [ 294 . ] لوقعلا 515 فحت  [ 293 . ] لوقعلا 487 فحت  [ 292 . ] 49 راونالاراحب 183 :

هعیشلالئاسو 510: [ 301 . ] 5 : 111 یفاک ، لوصا  [ 300 . ] لوقعلا 514 فحت  [ 299 . ] 514 نامه ، [ 298 . ] نامه 494 [ 297 . ] لوقعلا 488
نویع [ 305 . ] 2 اضرلا 139 : رابخا  نویع  [ 304 . ] 1 اضرلا 49 : مامالا  دنـسم  49 ؛ راونالاراحب 130 : [ 303 . ] لوقعلا 491 فـحت  [ 302 . ] 3

رد يدهعتیالو  مسارم  هک  نیا  [ 308 . ] ءایبنالا 179 هیزنت  [ 307 . ] 49 راونالاراحب 140 : [ 306 . ] 49 راونالاراحب 140 : 2 ؛ اضرلا 140 : رابخا 
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هاـم لوا  زور  اـیآ  هک  تسا  فـالتخا  نآ  زور  نییعت  رد  دـنچ  ره  تسا ؛ قاـفتا  دروم  تسا ، هدوب  لاس 201 ه.ق  ناضمر  هاـم  تسخن  ههد 
6 و لماکلا 326 : 7 ؛ يربط 139 : خـیرات  رد  تنـس  لها  رظن   ) ناضمر مود  زور  ای  (، 102 راحب 43 : رد  یـسلجم  موحرم  رظن   ) تسا هدوب 

سوواط نب  دیـس  دیفم و  رظن   ) ناضمر متفه  زور  ای  و  ( 2 اضرلا 245 : رابخا  نویع  رد  یـسربط  قودص و  رظن   ) ناضمر مجنپ  زور  …ای  (، 
(. ماما 239 نیمتشه  یگدنز  زا  يوترپ   ) دناهتسناد يدهعتیالو  زور  ار  مهد  ای  مهن  زور  ياهدع  ماجنارس  و  ( 2 اضرلا 157 : رابخا  نویع  رد 

داشرا [ 309 . ] تسا هدیماجنا  لوط  هب  زور  دنچ  نآ  نایاپ  ات  سالجا  تامدقم  ماجنا  هک  دـشاب  تهج  نآ  زا  فالتخا  نیا  دوریم ، لامتحا 
.2 اضرلا 239 : رابخا  نویع  [ 313 . ] 2 یبوقعی 454 : خیرات  [ 312 . ] نامه 524 [ 311 . ] 524 نییبلاطلا 525 -  لتاقم  [ 310 . ] 2 دیفم 252 :
مرحم 699 لاله  هبنشهس  زور  رد  ار  حیحصت  نیا  وا  [ 317 . ] 3 همغلا 172 : فشک  [ 316 . ] 2 دیفم 253 : داشرا  [ 315 . ] نامه 146 [ 314]

نیا یلبرا  یسیع  نب  یلع  هخسن  زا  روهـشم  نتم  [ 319 . ] 2 سمشلا 744 : علطم  [ 318 (. ] 49 راونالاراحب 154 : . ) داد ماجنا  طـساو  رد  ه.ق 
هماوق و دحا  فیرشلا  دهشم  نم  لصو  ۀئام  تس  نیعبس و  ۀنس  یف  و  هللا : هباثا  یسیع  نب  یلع  هللادبع  یلاعت  هللا  یلا  ریقفلا  لاق  تسا : هنوگ 

ضایر یفرط  تحرس  همالقا و  عقاوم  تلبقف  روطسم  وه  ام  مامالا  طخب  هرهظ  یف  هروطس و  نیب  هدی و  طخب  نومأملا  هبتک  يذلا  دهعلا  هعم 
يهروس [ 321 . ] 25 يهروـس ص : [ 320 . ] نومأملا طـخب  وه  اـفرحف و  اـفرح  هتلقن  هماـعنا و  هللا و  ننم  نم  هیلع  فوقولا  تددـع  همـالک و 

ام نیعالا و  ۀـنئاخ  ملعی  هئاضقل  دار  ـال  همکحل و  بقعم  ـال  ءاـشی  اـمل  لاـعفلا  هللادـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  [ 322 . ] 91  - 92 رجح :
نا رفعج : نـب  اـضرلا  یــسوم  نـب  یلع  اـنا  لوـقا و  نیرهاـطلا . نیبـیطلا  هـلآ  نییبـنلا و  متاـخ  دـمحم  هیبـن  یلع  هتالــص  رودـصلا و  یفخت 
دق اهایحا و  لب  تعزف  اسوفن  نما  تعطق و  اماحرا  لصوف  هریغ  هلهج  ام  انقح  نم  فرع  داشرلل ، هقفو  دادـسلاب و  هللا  هدـضع  نینمؤملاریمأ 
هنا و  نینـسحملا . رجا  عیـضی  نیرکاشلا و ال  هللا  يزجیـس  هریغ و  نم  ءازج  دـیری  ال  نیملاعلا ، بر  یـضر  ایغتبم  ترقتفا  اذا  اـهانغا  تفلت و 

لحا همیرح و  حابا  دـقف  اهقاثیا  هللا  بحا  ةورع  مصف  اهدـشب و  هللا  رما  ةدـقع  لـح  نمف  هدـعب  تیقب  نا  يربکلا  ةرمـالا  هدـهع و  یلا  لـعج 
یلع اهدـعب  ضرتعی  مل  تاتلفلا و  یلع  هنم  ربصف  فلاسلا  يرج  کلذـب  مالـسالا . ۀـمرح  اکهتنم  مامالا  یلع  ایراز  کلذـب  ناک  اذا  همرحم 
یلع تلعج هللا  دق  ردتبت و  ۀقیاب  زهتنت و  ۀصرف  دصر  ۀیلهاجلا و  رما  برقل  نیملـسملا و  لبح  بارطـضا  نیدلا و  تاتـش  نم  افوخ  تامزعلا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ۀعاط  هتعاطب و  ۀصاخ  سابعلاینب  یف  ۀماع و  مهیف  لمعلا  هتفالخ  یندلق  نیملسملارما و  یناعرتسا  نا  یسفن 
تلعج یتقاط و  يدهج و  ةافکلا  ریختا  نا  هضئارف و  هتحابا  هللا و  دودح  هتکفـس  ام  الا  الام  اجرف و ال  حـیبا  امارح و ال  امد  کفـسا  نا ال  و 

تثدحا نا  و  ءارسا 34 .) هروس  « ) الوئسم ناک  دهعلا  نا  دهعلاب  اوفوا  : » لوقی لجوزع  هناف  هنع  هللا  ینلأسی  ادکؤم  ادهع  یـسفن  یلع  کلذب 
نیب ینیب و  لوحلا  هتعاـطل و  قیفوتلا  یف  بغرا  هیلا  هطخـس و  نم  هللااـب  ذوعا  اـضرعتم و  لاـکنلل  اقحتـسم و  ریغلل  تنک  تلدـب  وا  تریغ  وأ 

صقی الا هللا  مکحلا  نا  . » مکبالو یب  لعفی  ام  يردا  ام  کلذ و  دـض  یلع  نالدـی  رفجلا  ۀـعماجلا و  نیملـسملل و  یل و  هتیفاـع  یف  هتیـصعم 
یفک کلذب و  یـسفن  یلع  هللا  تدهـشا  هایا و  ینمـصعی و  هللا  هاضر و  ترثا  نینمؤملاریما و  رما  تلثتما  ینکل  نیلـصافلا » ریخ  وه  قحلا و 

راونالاراحب [ 325 . ] 35 سدق : ناتـسآ  خیرات  10 ؛ یناغالا 52 : [ 324 . ] 7 : 139 يربط ، خـیرات  [ 323 (. ] هیآ 57 ماعنا  هروس  . ) ادیهـش هللااـب 
انا و  : » مالـسلاهیلع … لاق  [ 327 . ] اضرلا 325 مامالل  هیـسایسلا  ةایحلا  49 ؛ راونالاراحب 140 : 2 ؛ اضرلا 15 : راـبخا  نویع  [ 326 . ] 49 : 134

لوصفلا 3 ؛ همغلا 87 : فشک  [ 328 . ] 49 راونالاراحب 130 :  … ۀنـس » امـسر و ال  ضقنا  ادحا و ال  لزعا  ادـحا و ال  یلوا  ینا ال  یلع  لبقا 
ۀیسایسلا ةایحلا  [ 331 . ] 49 راونالاراحب 140 : [ 330 . ] 3 و 107 همغلا 106 : فشک  150 ؛ اضرلا 151 -  رابخا  نویع  [ 329 . ] همهملا 260

[334 . ] 2 یبوقعی 448 : خـیرات  [ 333 . ] 1 نومأملا 266 : رـصع  3 ؛ افـصلا 459 : ۀضور  7 ؛ يربط 140 : خـیرات  [ 332 . ] اضرلا 325 مامالل 
خیرات [ 338 . ] نامه [ 337 . ] 7 يربط 148 : خـیرات  [ 336 . ] 1 : 405 مجرتم )  ) نودـلخ نبا  همدـقم  [ 335 . ] 2 هارهزلا 169-170 : موـجنلا 

یف لماکلا  7 ؛ يربط 150 : خیرات  [ 341 . ] نامه [ 340 . ] 7 يربط 150 : خیرات  [ 339 . ] لاس 203 ه.ق ياهدادخر  نایب  رد  ، 7 : 150 يربط ،
راونالا [ 342 . ] 3 نودـلخ 250 : نبا  خـیرات  2 ؛ ناـنجلا 12 : ةآرم  2 ؛ رـشبلا 23 : رابخا  رـصتخملا  لودلا 134 ؛ رـصتخم  6 ؛ خیراتلا 351 :

خیش لثم  [ 346 . ] 2 یبوقعی 453 : خـیرات  [ 345 . ] 3 مالسالا 295 : یحـض  [ 344 . ] صاوخلا 318 ةرکذـت  [ 343 . ] 175 هینامعنلا 176 - 
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رجحنبا زا : دنترابع  دناهداد ، حیجرت  ار  ترضح  ندش  مومسم  هک  ناملـسم  نادنمـشیدنا  زا  یخرب  [ 347 (. ] هللا امهمحر   ) دیفم قودص و 
3؛ بهذلا 417 : جورم  رد  زین  هیصولا 228 و  تابثا  رد  يدوعسم  همهملا 262 ؛ لوصفلا  رد  یکلام  غابص  نبا  هقرحملا 204 ؛ قعاوصلا  رد 

بکاوکلا 3 ؛ یمالسا 107 : ندمت  یمالسا و  خیرات  رد  یلبـش  دمحا  يرخفلا 218 ؛ رد  ابطابطنبا  هدوملا 363 ؛ عیبانی  رد  یفنح  يزودـنق 
خیرات تارضاحم  [ 349 . ] 3 : 295 مالسالا 296 -  یحض  [ 348 …  ] مالـسالا 126 و یف  ۀمامالا  يرصان 113 ؛ تاقبط  1 ؛؛ هیردلا 256 :

نویع [ 352 . ] 226 عیشتلا 234 ، فوصتلا و  نیب  ۀلـصلا  2 ؛ هعیشلا 31 : نایعا  [ 351 . ] 49 راونالاراحب 313 : [ 350 . ] ۀیمالسالا 182 ممالا 
راونالاراحب 290: [ 354 . ] 586 نییبلاطلا 587 -  لتاقم  [ 353 . ] 1 اضرلا 130 : مامالا  دنـسم  49 ؛ راونالاراحب 229 : 2 ؛ اضرلا 241 : رابخا 

نیا هب  رتشیب  یهاگآ  تهج  دهدیم . تسد  هب  ار  هجیتن  کی  اعومجم  هک  تسا  هدـمآ  هفیلخ ) هزیگنا   ) هراب نیا  رد  زین  يرگید  تارظن  . 49
رهـش نبا  بقانم  [ 355 …  ] 3 و همغلا 109 : فـشک  هعیـشلا 53 ؛ خیرات  نومأملا 267 ؛ رـصع  خـیراتلا 69 ؛ یف  ۀعیـشلا  دوش : عوجر  عبانم 
رابخا نویع  رد  [ 358 . ] تسا روهشم  مان  نیمه  هب  [ 357 . ] يولع 169 تاداس  مایق  [ 356 . ] دعب هب   3 ریدغلا 399 : دعب ؛ هب   4 بوشآ 374 :

دلو نم  لجر  جرخی  . » 2 اضرلا 255 : رابخا  نویع  [ 360 . ] 3 نیرحبلا 38 : عمجم  [ 359 . ] تسا هدمآ  حول  ربخ  حورشم  ، 1 : 42 اضرلا 44 - 
نم هل و  لیقف  دیهش  لوتقم  الا  انم  ام  هللاو  [ » 361 .«. ] مسلاب اهیف  لتقی  ناسارخب  یه  سوط و  ضرا  یلا  نینمؤملاریما  مسا  همسا  یسوم  ینبا 

نامه 140: [ 362 . ] 2 اضرلا 256 : رابخا  نویع  .« ) مسلاب ینلتقی  هنامز  یف  هللا  قلخ  رـش  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نبا  ای  کـلتقی 
رهشنبا بقانم  [ 364 . ] يرولا 328 مـالعا  2 ؛ ناـمه 246 : [ 363 … «. ] امولظم مسلاـب  ـالوتقم  امومـسم  کـلبق  ایندـلا  نم  جرخأ  ینا  . » 2

49؛ راونالاراحب 293 : رشع 98 ؛ ینثالا  ۀمئالا  هیصولا 228 ؛ تابثا  1 ؛ یفاک 492 : [ 366 . ] 49 راونالاراحب 315 : [ 365 . ] 4 بوشآ 376 :
یناگدنز [ 368 . ] فارـشالا 303 هیبنتلا و  3 ؛ بهذـلا 441 : جورم  1 ؛ یفاک 481 : [ 367 . ] 2 هینـسلا 553 : سلاجم  2 ؛ هعیشلا 12 : نایعا 

مالعا 1 ؛ اضرلا 19 : راـبخا  نویع  [ 370 . ] 2 هعیـشلا 21 : نایعا  [ 369 . ] 1 یناهفصا 522 : هدازدامع  اضرلایـسوم ، نب  یلع  ماما  ترـضح 
هیبـنتلا و [ 373 . ] 2 هعیـشلا 12 : ناـیعا  هیـصولا 288 ؛ تاـبثا  [ 372 . ] 49 راونـالاراحب 293 : [ 371 . ] 49 راونـالاراحب 293 : يرولا 303 ؛
دیفم 239: داشرا  3 ؛ بهذلا 441 : جورم  2 ؛ یفاک 402 : [ 375 . ] یمعفک حابصم  زا : لقن  هب  ، 49 راونالاراحب 293 : [ 374 . ] فارشالا 303

يرولا مالعا  1 ؛ اضرلا 19 : رابخا  نویع  [ 376 . ] 2 هعیشلا 12 : نایعا  3 ؛ همغلا 150 : فشک  2 ؛ نایعالا 270 : تایفو  يرولا 303 ؛ مالعا  2 ؛
دیلاوم يرولا 303 ؛ مالعا  1 ؛ اضرلا 19 : رابخا  نویع  3 ؛ بهذلا 441 : جورم  [ 377 . ] 2 هینسلا 553 : سلاجملا  49 ؛ راونالاراحب 293 : 303 ؛

[379 . ] 1 اضرلا 48 : مامالا  دنسم  2 ؛ اضرلا 79 : رابخا  نویع  1 ؛ عیارشلا 115 : للع  ح 20 ؛ ، 1 یفاکلا 24 : [ 378 . ] مهتایفو 125 ۀمئالا و 
حالص وه  ۀیبوبرلاب و  رارقالا  ةالصلا  یف  نال  لیق : ةالصلاب ؟ اورما  ملف  لاق : ناف  [ » 380 . ] اضرلا 381 هقف  1 ؛ راونالاراحب 206 : 1 ؛ یفاک 44 :
فلاس نم  ۀـلاقالا  بلط  فارتعالا و  و  عوشخلا ، عوضخلا و  ۀناکتـسالا و  لذـلاب و  رابجلا  يدـی  نیب  ماـیقلا  و  دادـنالا ، علخ  هیف  نـال  ماـع ،

رطبیف و هقلاخ ، هربدـم و  دـبعلا  یـسنی  الئل  هل …  سان  ریغ  ارکاذ هللا  دـبعلا  نوکیل  ۀـلیل  موی و  لک  ضرـالا  یلع  ۀـهبجلا  عضو  و  بونذـلا ،
. ترابع رد  فالتخا  اب  ، 2 اضرلامامالا 155 : دنسم  6 ؛ راونألاراحب 64 : 1 ؛ عیارشلاللع 256 : 2 ؛ : 104 اضرلا 103 -  رابخا  نویع  یغطی ».

اهلمح و  اهیبراش ، لوقع  اهرییغت  نم  و  داسفلا ، نم  اهیف  اـمل  رمخلا  هللا  مرح  : » لوقی مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  نسحلااـبأ  تعمـس  [ 381]
نم زاجتحالا  ۀلق  انزلا و  فذـقلا و  لتقلا و  داسفلا و  نم  مهنم  نوکی  ام  رئاس  و  هلـسر ، یلع  هیلع و  ۀـیرفلا  و  لجوزع ، هللا  راکنا  یلع  مهایا 
نم هبنتجیلف  رمخلا ، ۀبقاع  نم  یتأی  ام  اهتبقاع  نم  یتأی  هنال  مرحم ، مارح  هنا  ۀبرشالا  نم  رکـسم  لک  یلع  انیـضق  کلذبف  مارحلا ، نم  ءیش 

2؛ : 99 اضرلا 98 -  رابخا  نویع  اهیبراش ». نیب  اننیب و  ۀمصع  هناف ال  رکـسم ، بارـش  لک  انتدوم  لحتنی  انالوتی و  رخآلا و  مویلا  هللااب و  نمؤی 
ح 3 ، 1 راونالاراحب 197 : 2 ؛ اضرلارابخا 28 : نویع  [ 382 . ] 2 اضرلامامالا 357 : دنسم  6 ؛ راونألاراحب 107 : 2 ؛ : 476 عیارشلا 475 -  للع 

اـضرلا نسحلا  نبا  نع  [ 384 . ] 1 اضرلامامالا 8 : دنـسم  1 ؛ ناهبـصا 138 : رابخا  [ 383 . ] 1 اضرلا 5 : ماـمالا  دنـسم  ح 12 ؛ ، 10 و 363 :
یف عقی  الئل  : » لاـقف ادـحاو ؟ اـعون  مهقلخی  مل  و  یتش ، عاونا  یلع  قلخلا  لـجوزع  هللا  قلخ  مل  هللا  لوسر  نبا  اـی  هل : تلق  لاـق : مالـسلاهیلع 

قلخی نأ  یلع  لجوزع  هللا  ردقی  لق  لیاق : لوقی  اقلد و ال  اهیلع  لجوزع  هللا  قلخ  دق  الا و  دحلم  مهو  یف  ةروص  عقت  الف  زجاع ، هنا  ماهوالا 
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رابخا نویع  ریدـق ». ءیـش  لک  یلع  هنا  هقلخ  عاونا  یلا  رظنلاب  ملعیف  یلاعت ، كراـبت و  هقلخ  یف  کـلذ  دـجو  ـالا  اذـک  اذـک و  ةروص  یلع 
اضرلا لاق  يروباسینلا ، ناذاش  نب  لضفلا  دمحموبا  لاق  [ 385 . ] ح 62 ، 1 اضرلا 43 : مامالا  دنسم  ح 15 ؛ ، 3 راونالاراحب 41 : 2 ؛ اضرلا 75 :

رما مل  لاق : ناف  لجوزع . هللادـنع  نم  ءاج  امب  هتجح و  هلوسرب و  هللااب و  رارقالا  هل : لیق  ضئارفلا ؟ لوا  امف  لئاق  لاـق  ناـف  : » مالـسلاهیلع …
بنتجی مل  لجوزع ، هللااب  رقی  مل  نم  نا  اهنم : ةریثک ؛ لـلعل  لـیق  لـجوزع ؟ هللادـنع  نم  ءاـج  اـمب  هججحب و  هلـسرب و  هللااـب و  رارقـالاب  قلخلا 
بکترا ءایشالا و  هذه  سانلا  لعف  اذا  ملظلا و  داسفلا و  نع  ذلتسی  یهتشی و  امیف  ادحا  بقاری  مل  رئابکلا و  باکترا  نع  هتنی  مل  و  هیـصاعم ،

اندجو انا  اهنم  … و  ضعب » یلع  مهضعب  بوثو  نیعمجا و  قلخلا  داسف  کلذ  یف  ناک  دحال ، ۀبقارم  ریغ  نم  هاوهی  یهتـشی و  ام  ناسنا  لک 
بقاری هتدارا  هتوهـشب و  الخ  اذا  دحا  نکی  مل  بیغلاب ، هتیـشخ  هللااب و  رارقالا  الولف  قلخلا ، نع  ةروتـسم  ۀنطاب و  روماب  نودـسفی  دـق  قلخلا 

نع هاـن  حالـصلاب ، رمآ  یفخا ، رـسلا و  ملعی  ریبـخ  میلعب  مهنم  رارقـالاب  ـالا  مهحالـص  قلخلا و  ماوق  نکی  ملف  هتیـصعم …  كرت  یف  ادـحا 
: لاق ناف  [ » 386 . ] ح 71 ، 1 اضرلا 45 : مامالا  دنسم  ح 1 ؛ ، 6 راونالاراحب 58 : 2 ؛ اضرلا 99 : رابخا  نویع  ۀـیفاخ ». هیلع  یفخت  و ال  داسفلا ،
، مهحلاصم هب  نولمکی  ام  مهاوق  مهقلخ و  یف  نکی  مل  امل  هنال  لیق : ۀعاطلاب ؟ مهل  ناعذالا  مهب و  رارقالا  لسرلا و  ۀفرعم  مهیلع  بجو  ملف 

يدؤی موصعم  مهنیب ، هنیب و  لوسر  نم  مهل  دـب  نکی  مل  ارهاظ ، هکاردا  نع  مهزجع  مهفعـض و  ناک  و  يری ، نأ  نع  ایلاعتم  عناصلا  ناـک  و 
ۀفـص نم  اذه  سیل  ۀجاح … و  دس  ۀـعفنم و ال  لوسرلا  ءیجم  یف  مهل  نکی  مل  هتعاط  هتفرعم و  مهیلع  بجی  مل  ولف  هیهن …  هرما و  مهیلا 

ملف لاق : ناف  [ » 387 (. ] 1 اضرلا 50 : مامالا  دنسم  ح 1 ؛ ، 6 راونالاراحب 58 : 2 ؛ اضرلا 100 : رابخا  نویع  .« ) ءیـش لک  نقتا  يذلا  میکحلا 
نم هیف  امل  دحلا ، کلذ  اودعتی  نا ال  اورما  دودحم و  دح  یلع  اوفقو  امل  قلخلا  نأ  اهنم  ةریثک ، للعل  لیق : مهتعاطب ؟ رما  رمالا و  یلوا  لعج 

نکی مل  ول  هنال  مهیلع ، رظح  امیف  لوخدـلا  يدـعتلا و  نم  مهعنمی  انیما  هیف  مهیلع  لعجی  ناب  ـالا  موقی  ـال  کـلذ و  تبثی  نکی  مل  مهداـسف 
رابخا نویع  ماکحالا ». دودحلا و  مهیف  میقی  داسفلا و  نم  مهعنمی  امیق  مهیلع  لعجف  هریغ ، داسفل  هتعفنم  هتذل و  كرتی  دحا ال  ناکل  کلذ 

الا اوشاع  اوقب و  للملا  نم  ۀـلم  قرفلا و ال  نم  ۀـقرف  دـجن  انا ال  اـهنم  و  [ » 388 . ] 6 راونالاراحب 60 : 1 ؛ عیارشلا 274 : للع  2 ؛ اضرلا 100 :
ماوق و ال  هنم ، مهل  دبال  هنا  ملعی  امم  قلخلا  كرتی  نا  میکحلا  ۀمکح  یف  زجی  ملف  ایندلا ، نیدلا و  رما  یف  هنم  مهل  دبال  امل  سیئر و  میقب و 

اـضرلارابخا نویع  مهمولظم ». نم  مهملاظ  عنمی  و  مهتعاـمج ، مهعمج و  مهل  میقی  و  مهئیف ، نومـسقی  و  مهودـع ، هب  نولتاـقیف  هب ، ـالا  مهل 
ۀـلملا و تسردـل  اعدوتـسم  اظفاح  انیما  امیق  اماما  مهل  لعجی  مل  ول  هنا  اهنم  و  [ » 389 . ] 6 راونالاراحب 60 : 1 ؛ عیارـشلا 274 : للع  2 ؛ : 101

اـضرلارابخا نویع  نیملـسملا ». یلع  کلذ  اوهبـش  نودحلملا و  هنم  صقن  نوعدتبملا و  هیف  دازل  ماکحالا و  ننـسلا و  تریغ  نیدلا و  بهذ 
نا زوجی  له  ینربخا  لاقف  لئاس  لأس  نا  : » يروباسینلا ناذاش  نب  لـضفلا  لاـق  [ 390 . ] 6 راونالاراحب 60 : ، 1 عیارشلا 274 : للع  2 ؛ : 101

: لئاق لاق  ناف  لهاج . ثباع و ال  ریغ  میکح  هنال  کـلذ  زوجی  ـال  هل : لـیق  ینعم ؟ ـال  ۀـلع و  ریغل  لـیعافالا  نم  ـالعف  هدـبع  میکحلا  فلکی 
: لیق ةدوجوم ؟ ۀـفورعم و ال  ریغ  ما  یه ؟ ةدوجوم  ۀـفورعم  للعلا  کلت  نع  ینربخاف  لاق : ناف  ةریثک . للعل  لیق : قلخلا ؟ فلک  مل  ینربخاـف 

اـضرلا رابخا  نویع  هفرعن ». ام ال  اهنم  هفرعت و  ام  اهنم  مهل : لیق  اهنوفرعت ؟ ما ال  متنا  اهنوفرعتأ  لاق : ناف  اهلها . دنع  ةدوجوم  ۀـفورعم  یه  لب 
.1 اضرلا 8 : مامالا  دنسم  ح 10 ؛ ، 2 راونالاراحب 5 : 1 ؛ ناهبصا 138 : رابخا  [ 391 . ] ح 1 ، 6 راونالاراحب 58 : 1 ؛ عیارشلا 274 : للع  2 ؛ : 99

لجرلا و  تذـخا ، تجوزت  اذا  ةأرملا  نال  ثاریملا ، نم  لاـجرلا  یطعی  اـم  فصن  ءاـسنلا  ءاـطعا  ۀـلع  و  : » مالـسلاهیلع اـضرلا  ماـمالا  [ 392]
نأ هیلع  تجاتحا و  نا  رکذلا  لایع  یف  یثنالا  نأل  یثنالا ، یطعی  ام  یلثم  رکذلا  ءاطعا  یف  يرخا  ۀـلع  و  لاجرلا ، یلع  رفو  کلذـلف  یطعی ،

لوق کلذ  کلذـل و  لاجرلا  یلع  یلاعت  هللا  رفوف  جاتحا  نا  هتقفنب  ذـخؤی  لجرلا و ال  لوعت  نا  ةأرملا  یلع  سیل  و  اـهتقفن ، هیلع  و  اـهلوعی ،
للع 2 ؛ اضرلا 98 : راـبخا  نویع  مهلاوما .» نم  اوقفنا  اـمب  ضعب و  یلع  مهـضعب  هللا  لـضف  اـمب  ءاـسنلا  یلع  نوماوق  لاـجرلا  : » لـجوزع هللا 

رابخا نویع  [ 393 . ] 2 اضرلا 424 : مامالا  دنسم  6 ؛ راونألاراحب 103 : 9 ؛ بیذهتلا 398 : 4 ؛ هیقفلا 253 : هرـضحی  نم ال  2 ؛ عیارشلا 570 :
رابخا نویع  [ 394 . ] 2 : 103 اضرلا 76 -  مامالا  دنسم  2 ؛ : 426 جاجتحالا 415 -  441 ؛ قودصلل 417 -  دیحوتلا  1 ؛ : 204 اضرلا 154 - 

 - اضرلا 154 رابخا  نویع  [ 395 . ] 2 : 85 اضرلا 78 -  مامالا  دنسم  2 ؛ : 426 جاجتحالا 415 -  441 ؛ دیحوتلا 417 -  1 ؛ : 204 اضرلا 154 - 

تماما دیحوت و  يدانم  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 100زکرم  هحفص 95 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


جاجتحالا 500 ؛ لوقعلافحت 497 -  441 ؛ دیحوتلا 417 -  1 ؛ : 204 اضرلارابخا 154 -  نویع  [ 396 . ] 2 اضرلا 84 : مامالا  دنسم  1 ؛ : 204
1؛ : 190 اضرلا 179 -  راـبخا  نویع  [ 398 . ] دعب هب   1 اضرلا 192 : راـبخا  نویع  [ 397 . ] 2 : 92 اضرلا 85 -  مامالا  دنـسم  2 ؛ : 426  - 415
راونألاراحب 90: 2 ؛ اضرلا 180 : رابخا  نویع  [ 399 . ] 2 : 113 اضرلا 103 -  مامالا  دنسم  2 ؛ : 426 جاجتحالا 415 -  454 ؛ دیحوتلا 441 - 

هریغ یف  يدـهلا  اوبلطت  و ال  هوزواـجتت ، ـال  هللا  مـالک  : » لاـقف نآرقلا ؟ یف  لوقت  اـم  هللالوسر  نبا  اـی  مالـسلاهیلع : اـضرلل  تلق  [ 400 . ] 49
اـضرلا مامالا  [ 401 . ] 1 اـضرلا 308-307 : ماـمالا  دنـسم  92 ؛ راونـألاراحب 117 : دـیحوتلا 224 ؛ 2 ؛ اـضرلا 56 : راـبخا  نویع  اولـضتف ».

، ءیش لک  لیصفت  هیف  نآرقلا ، هیلع  لزنا  نیدلا و  هل  لمکا  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هیبن  ضبقی  مل  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  : » مالـسلاهیلع
رابخألا یناعم  1 ؛ اضرلا 216 : رابخا  نویع  1 ؛ یفاک 199 : المک ». هیلا  جاتحی  ام  عیمج  ماـکحالا و  دودـحلا و  مارحلا و  لـالحلا و  هیف  نیب 

[404 . ] 3 هدئام : [ 403 . ] 38 ماعنا : [ 402 . ] 1 اضرلا 96 : مامالا  دنسم  25 ؛ راونألاراحب 121 : 2 ؛ جاجتحالا 433 : لوقعلافحت 513 ؛ 96 ؛
مهل حـضوا  و  مهنید ، ملاعم  هتمال  نیب  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ضمی  مل  و  نیدـلا ، ماـمت  نم  ۀـمامالا  رما  و  : » مالـسلاهیلع اـضرلا  ماـمالا 

هللا نا  معز  نمف  هنیب ، الا  ۀـمالا  هیلا  جاتحی  ائیـش  كرت  ام  و  اماما ، املع و  مالـسلاهیلع  اـیلع  مهل  ماـقا  قحلا و  دـصق  یلع  مهکرت  و  مهلیبس ،
یناعم 1 ؛ اضرلا 217 : رابخا  نویع  1 ؛ یفاک 199 : رفاک ». وهف  یلاعت  هللا  باتک  در  نم  لجوزع و  هللا  باتک  در  دقف  هنید  لمکی  مل  لجوزع 

: مالـسلاهیلع اضرلا  مامالا  [ 405 . ] 1 اضرلا 96 : مامالا  دنـسم  25 ؛ راونالاراحب 121 : 2 ؛ جاجتحالا 433 : لوقعلافحت 514 ؛ رابخألا 96 ؛
وا مهلوقعب ، سانلا  اهغلبی  نا  نم  انأش …  مظعا  و  اردق ، لجا  ۀمامالا  نا  مهرایتخا ! اهیف  زوجیف  ۀمالا  نم  اهلحم  ۀمامالا و  ردـق  نوفرعی  له  »

1؛ اضرلا 217 : رابخا  نویع  1 ؛ یفاک 199 : ۀثلاث ». ۀبترم  ةوبنلا  دعب  مالـسلاهیلع  لیلخلا  میهاربا  اهب  هللا  صخ  ۀمامالا  نا  مهئارآب …  اهولانی 
اـضرلا مامالا  [ 406 . ] 1 اـضرلا 97 : ماـمالا  دنـسم  25 ؛ راونـألاراحب 121 : 2 ؛ جاـجتحالا 433 : لوـقعلافحت 514 ؛ رابخألا 96 ؛ یناـعم 

رابخا نویع  1 ؛ یفاک 199 : ۀمایقلا ؛». موی  یلا  ملاظ  لک  ۀماما  ۀیآلا  هذه  تلطباف  نیملاظلا » يدـهع  لانی  ال  : » لجوزع هللا  لاق  : » مالـسلاهیلع
: لوقی مالسلاهیلع ، اضرلا  تعمس  [ 407 . ] 25 راونألاراحب 121 : 2 ؛ جاجتحالا 433 : لوقعلافحت 514 ؛ رابخألا 97 ؛ یناعم  1 ؛ اضرلا 217 :
هللا و نیب  سیل  هنا  ملاظ ، وهف  الداع  لذـخ  نم  ملاظ و  وهف  املاظ  ناـعأ  نم  و  عیطم ، وهف  اـعیطم  بحا  نم  و  صاـع ، وهف  ایـصاع  بحا  نم  »
مکلامعأب ال ینوتیا  : » بلطملادـبع ینبل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  لاق  دـقل  ۀـعاطلاب و  ـالا  هللا  ۀـیالو  دـحا  لاـنی  ـال  ۀـبارق و  دـحا  نیب 

: » … مالسلاهیلع اضرلا  مامالا  [ 408 . ] 1 اضرلامامالا 232 : دنسم  7 ؛ راونألاراحب 241 : 2 ؛ اضرلارابخا 235 : نویع  مکباسنأ .» مکباـسحأب و 
اوطرفاف موق  هضغبا  و  هیف ، اوکلهف  هبح  یف  اوطرفأف  موق  هبحا  میرم ، نب  یسیع  نم  الثم  کیف  نا  یلع  ای  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

یمزراوخ بقانم  1 ؛ یسوطلایلاما 354 : ترابع ؛ رد  فالتخا  اب   2 اضرلارابخا 63 : نویع  اوجنف ». موق  هیف  دـصتقا  و  هیف ، اوکلهف  هضغب  یف 
[410 (. ] 30 هبوت : « ) هللانبا حیـسملا  يراصنلا  تلاق  و  [ » 409 . ] 1 اضرلامامالا 119 : دنسم  9 ؛ راونألاراحب 151 : نیطمسلا 104 ؛ ررد  209 ؛

اهیناث ولغلا و  اهدـحا  ماسقا : ۀـثالث  یلع  اهولعج  انلئاضف و  یف  اراـبخا  اوعـضو  اـنیفلاخم  نا  دومحمیبا ! نبا  اـی  : » مالـسلاهیلع اـضرلا  ماـمالا 
اوعمس اذا  انتیبوبرب و  لوقلا  یلا  مهوبـسن  انتعیـش و  اورفک  انیف  ولغلا  سانلا  عمـس  اذاف  انئادعا ، بلاثمب  حیرـصتلا  اهثلاث  و  انرمأ ، یف  ریـصقتلا 

هللا نود  نم  نوعدی  نیذلا  اوبست  و ال  : » لجوزع هللا  لاق  دق  انئامـساب و  انوبلث  مهئامـساب  انئادعا  بلاثم  اوعمـس  اذا  و  انیف ، هودقتعا  ریـصقتلا 
تعمـس لاق : يورهلا  حـلاص  نب  مالـسلادبع  نع  [ 411 . ] 26 راونألاراحب 239 : 1 ؛ اـضرلا 304 : راـبخا  نویع  ملع .» ریغب  اودـع  هللا  اوبـسیف 
اهملعی انمولع و  ملعتی  : » لاق مکرما ؟ ییحی  فیک  و  هل : تلقف  انرما ، ایحا  ادبع  هللا  محر  : » لوقی مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلاابا 
مامالا دنسم  2 ؛ راونألاراحب 30 : رابخألا 180 ؛ یناعم  1 ؛ اضرلا 307 : رابخا  نویع  انوعبت ». انمالک ال  نساحم  اوملع  ول  ساـنلا  ناـف  ساـنلا .

ناد نم  و  ءانفلا ، یلا  ۀتبلا  هللا  همزلا  عامس ، ریغب  ناد  نم  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  : » مالـسلاهیلع اضرلا  مامالا  [ 412 . ] 1 اضرلا 6 :
فالتخا اب  دـمحم ». یلاعت  كرابت و  هللا  یحو  یلع  نوماملا  باـبلا  كرـشم و  وهف  هقلخل  لـجوزع  هللا  هحتف  يذـلا  باـبلا  ریغ  نم  عامـسب 

نب نسحلا  انثدح  [ 413 . ] ح 68 ، 2 راونالاراحب 105 : كدـنا  فالتخا  اب  ح 22 ؛ ، 2 اضرلا 9 : راـبخا  نویع  ح 4 ؛ ، 1 یفاک 377 : كدنا 
لبقا دق  رضاح ، یسوم  نب  دیز  هسلجم و  یف  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  عم  ناسارخب  تنک  لاق  يدادغبلا ، ءاشولا  یلع  نب  یـسوم 
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تفتلاف دیز  ۀلاقم  عمـسف  مهثدحی ، موق  یلع  لبقم  مالـسلاهیلع  نسحلاوبا  و  نحن ، نحن و  لوقی : مهیلع و  رختفی  سلجملا  یف  ۀعامج  یلع 
الا كاذام  هللاوف  رانلا ؟» یلع  اهتیرذ  هللا  مرحف  اـهجرف ، تنـصحا  مالـسلااهیلع  ۀـمطاف  نا  : » هفوکلا یلقاـن  لوق  كرغا  دـیز  اـی  : » لاـقف هیلا ،
مث تنا  هیصعت  و  هلیل ، موقی  هراهن و  موصی  هللا و  عیطی  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نوکی  نا  اماف  ۀصاخ ، اهنطب  دلو  نیـسحلا و  نسحلل و 

اضرلا لاق  [ 414 . ] ح 2 ، 43 راونالاراحب 230 : 2 ؛ اضرلا 232 : راـبخا  نویع  هنم »! لـجوزع  هللا  یلع  زعا  تنـال  ءاوس ! ۀـمایقلا  موی  ناـئیجت 
مل قیفوتلا و  هللا  لأس  نم  و  هسفنب ، أزهتسا  دقف  هبلقب  مدنی  مل  هناسل و  رفغتسا  نم  ءازهتسالا ، نم  ءایشا  ۀعبس  ریغب  ءایـشا  ۀعبـس  : » مالـسلاهیلع

، هسفنب أزهتسا  دقف  دئادشلا  یلع  ربصی  مل  ۀنجلا و  هللا  لاس  نم  و  هسفنب ، أزهتسا  دقف  رذحی  مل  مزحتـسا و  نم  و  هسفنب ، أزهتـسا  دقف  دهتجی 
زنک  … هسفنب » أزهتـسا  دقف  هئاقل  یلا  قتـشی  مل  هللا و  رکذ  نم  و  هسفنب ، أزهتـسا  دـقف  ایندـلا  تاوهـش  كرتی  مل  رانلا و  نم  هللااب  ذوعت  نم  و 

اـضرلا مامالا  [ 415 . ] 1 مالـسلاهیلع 283 : اضرلا  ماـمالا  دنـسم  2 ؛ رطاوـخلا 110 : هیبـنت  ح 11 ؛ ، 78 راونـالاراحب 356 : یجارکلا 150 ؛
رما و  هتالص ، هنم  لبقی  مل  كزی  مل  یلص و  نمف  ةاکزلا  ةالصلاب و  رما  يرخا : ۀثالث  اهب  نورقم  ۀثالثب  رما  لجوزع  هللا  نا  لاق : مالسلاهیلع :

نویع لجوزع ». هللا  قتی  مل  همحر  لصی  مل  نمف  محرلا ، ۀلص  هللا و  ءاقتاب  رما  و  هللا ، رکشی  مل  هیدلاو  رکشی  مل  نمف  نیدلاولل ، هل و  رکشلاب 
ناک نم  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  : » مالـسلاهیلع اضرلا  مامالا  [ 416 . ] ح 40 ، 74 راونالاراحب 68 : ح 13 ؛ ، 1 اضرلا 258 : رابخا 
شغ نم  انم  سیل  مالسلاهیلع : لاق  مث  رانلا ، یف  ۀعیدخلا  رکملا و  نا  لوقی : مالسلاهیلع  لیئربج  تعمس  یناف  عدخی ، رکمی و ال  الف  املـسم 

: مالسلاهیلع اضرلا  مامالا  [ 417 . ] ح 182 ، 36 راونالاراحب 326 : ح 194 ؛ ، 2 اضرلا 50 : رابخا  نویع  املـسم ». ناخ  نم  انم  سیل  و  املـسم ،
اورظنا نکلو  لیللاب ، مهتنطنط  فورعملا و  جحلا و  ةرثک  مهموص و  مهتالص و  ةرثک  یلا  اورظنت  و ال  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  »

نم : » مالسلاهیلع اضرلا  مامالا  [ 418 . ] 1 اضرلا 274 : مامالا  دنسم  ح 197 ؛ ، 2 اضرلا 51 : رابخا  نویع  ۀنامألا ». ءادأ  ثیدحلا و  قدـص  یلا 
ح ، 2 اضرلا 52 : رابخا  نویع  نابـضغ ». هیلع  وه  ۀـمایقلا و  موی  لجوزع  هللا  یقل  ءاینغالا  یلع  همالـس  فالخ  هیلع  ملـسف  املـسم  اریقف  یقل 
ح 5. ، 2 یفاک 164 : یبنلا : نع  اضرلا 369 ؛ هقف  مهنم ». سیلف  نیملسملا  روماب  متهی  حبصا ال  نم  : » مالـسلاهیلع اضرلا  مامالا  [ 419 . ] 202

مامالا [ 421 . ] 78 راونالاراحب 339 : ح 37 ؛ لوقعلافحت 525 ، ۀـقدصلا .» نم  لضفا  فیعـضلل  کنوع  : » مالـسلاهیلع اضرلا  مامالا  [ 420]
: مالسلاهیلع اضرلا  مامالا  [ 422 . ] 78 راونالاراحب 335 : ح 15 ؛ لوقعلافحت 520 ، لقعلا ». فصن  سانلا  یلا  ددوتلا و  : » مالـسلاهیلع اضرلا 

هرس نم  : » مالسلاهیلع اضرلا  مامالا  [ 423 . ] ح 88 ، 74 راونالاراحب 321 : 2 ؛ یفاک 200 : ۀـمایقلا ». موی  هبلق  نم  هللا  جرف  نموم  نم  جرف  نم  »
: مالسلاهیلع اضرلا  مامالا  [ 424 . ] ح 15 ، 74 راونالاراحب 91 : 2 ؛ اضرلا 44 : رابخا  نویع  همحر ». لـصیلف  هقزر  یف  دازی  هلجا و  یف  أـسنی  نا 

هللا لوسر  نع  اضرلا 12 ؛ ۀفیحص  2 ؛ اضرلا 38 : رابخا  نویع  یلهأب » مکفطلأ  انأ  هلهاب و  مهفطلا  اـقلخ و  مهنـسحا  اـنامیا ، ساـنلا  نسحا  »
هل لاقف  لجر ، هاعد  هنا   » مالـسلاهیلع یلع  نع  مالـسلاهیلع : اضرلا  ماـمالا  [ 425 . ] ح 34 ، 71 راونـالاراحب 387 : هلثم . هلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
انع رخدـت  و ال  جراخ ، نم  ائیـش  انیلع  لخدـت  ال  لاق : نینمؤملاریما ؟ ای  یه  ام  و  لاق : لاصخ . ثالث  یل  نمـضت  نأ  یلع  مالـسلاهیلع : یلع 

لاصخ 207؛ 1 ؛ اضرلا 258 : رابخا  نویع  مالـسلاهیلع .» بلاطیبا  نب  یلع  هباجاف  کل ، کلذ  لاق : لایعلاب . فحجت  ـال  و  تیبلا ، یف  اـئیش 
یف هقفتلا  ثالث : لاصخ  هیف  نوکی  یتح  نامیالا  ۀـقیقح  دـبع  لمکتـسی  ال  : » مالـسلاهیلع اضرلا  مامالا  [ 426 . ] 1 اضرلا 291 : مامالا  دنـسم 

[427 . ] 1 اضرلامامالا 285 : دنسم  78 ؛ راونالاراحب 339 : لوقعلافحت 525 ؛ ایازرلا ». یلع  ربصلا  ۀـشیعملا و  یف  ریدـقتلا  نسح  نیدـلا و 
فیـصلا یف  اضرلا  سولج  ناک  [ 428 . ] 78 راونالاراحب 335 : لوقعلافحت 519 ؛ فظنتلا ». ءایبنالا  قالخا  نم  : » مالـسلاهیلع اضرلا  مامالا 

[429 . ] ح 1 ، 2 اضرلا 178 : رابخا  نویع  مهل . نیزت  ساـنلل  زرب  اذا  یتح  باـیثلا  نم  ظـیلغلا  هسبل  حـسم و  یلع  ءاتـشلا  یف  و  ریـصح ، یلع 
المیف جرخی  یتح  مویلا ، کلذ  لـجوزع  هللا  لوطل  دـحاو  موی  ـالا  ایندـلا  نم  قبی  مل  ول  لـبعد …  اـی  : » مالـسلاهیلع یـسوم  نب  یلع  ماـمالا 

.1 اضرلا 224 : مامالا  دنسم  544 ؛ ةدوملا : عیبانی  372 ؛ نیدلالامک : اروج ». تئلم  امک  الدع  ضرالا 
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لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
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دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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