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روهظ زا  دعب  ات  دلوت  زا 

: هدنسیون

ینیوزق مظاک  دمحم 

: یپاچ رشان 

نارکمج سدقم  دجسم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  13زا 

باتک 13تاصخشم 

رشان 13همدقم 

مجرتم 14همدقم 

فلؤم 17همدقم 

؟ تسیک مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  : لّوا 28لصف 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  بسن  مسا و  مود : 30لصف 

30هراشا

ثیداحا زا  یضعب  رد  30فیرحت 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  34مان 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هرابرد  37ثحب 

لوا 37تمسق 

مود 42تمسق 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هرابرد  نآرق  ياه  تراشب  موس :  49لصف 

لوا 49تمسق 

مود 57تمسق 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تراشب  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  : مراهچ 65لصف 

لوا 65تمسق 

مود 70تمسق 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  هب  تراشب  مالسلا و  مهیلعراهطا  همئا  : مجنپ 77لصف 

77همدقم

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تراشب  مالسلا و  هیلع  79نانمؤمریما 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تراشب  مالسلا و  هیلع  نسح  88ماما 
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تراشب  مالسلا و  هیلع  نیسح  90ماما 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تراشب  مالسلا و  هیلعداجس  92ماما 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تراشب  مالسلا و  هیلعرقاب  96ماما 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تراشب  مالسلا و  هیلع  قداص  100ماما 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تراشب  مالسلا و  هیلع  مظاک  104ماما 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تراشب  مالسلا و  هیلعاضر  106ماما 

مالسلا هیلع  يدهم  تراشب  مالسلا و  هیلعداوج  109ماما 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  112تراشب 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تراشب  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  113ماما 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تراشب  ینامسآ و  ياه  116باتک 

؟ تسا هدمآ  ایند  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ایآ  مشش  117لصف 

117همدقم

دنراد فارتعا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تدالو  هب  هک  بهذم  ینس  119ياملع 

مالسلا اهیلع  نوتاخ  سجرن  هدیس  تالاوحا  123یناگدنز و 

لوا 123تمسق 

مود 129تمسق 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  137دالیم 

ندرک ماعطا  146هقیقع و 

؟ دش ناهنپ  اه  هدید  زا  هنوگچ   : متفه 150لصف 

150همدقم

ینالوط تبیغ  154لیلد 

اهنآ در  155تاهبش و 

لوا 155تمسق 

مود 159تمسق 

يرغص تبیغ  : متشه 165لصف 

165همدقم
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شردپ نامز  رد  مالسلا  هیلع  نامز  170ماما 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  رسپ  171رفعج ،

مق زا  یمازعا  178تأیه 

رفعج راک  185تبقاع 

هناگراهچ ناگدنیامن   : مهن 186لصف 

صاخ 186یگدنیامن 

لّوا 186هدنیامن 

مّود 191هدنیامن 

موس 194هدنیامن 

مراهچ 196هدنیامن 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  197يالکو 

یگدنیامن تلاکو و  نیغورد  198نایعدم 

ثحب 198حیضوت 

یعیرش نسح  دّمحموبا   - 1199

يریمن ریصن  نب  دّمحم   - 2200

یئاتربع لاله  نب  دمحا   - 3200

لالب نب  یلع  نبدمحم   - 4202

جالح روصنم  نب  نیسح   - 5203

یناغملش یلع  نبدمحم   - 6204

بتاک فلدوبا   - 7207

يدادغب دمحا  نب  دّمحم   - 8208

؟ دنا هدید  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يرغص  تبیغ  رد  یناسک  هچ  مهد : 209لصف 

209همدقم

لّوا 209هورگ 

مود 214هورگ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يریگتسد  يارب  ماجرفان  216شالت 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  نامز  ماما  يریگتسد  يارب  يرگید  221ششوک 

بادرس 222هیضق 

يرغص تبیغ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياه  224تیلاعف 

يربک تبیغ   : مهدزای 233لصف 

233حیضوت

مالسلا هیلع  بئاغ  ماما  زا  ندرب  هرهب  234یگنوگچ 

لوا 234تمسق 

مود 238تمسق 

يربهر 245تیعجرم و 

لوا 245تمسق 

مود 253تمسق 

موس 261تمسق 

مراهچ 266تمسق 

دنا هدید  يربک  تبیغ  رد  ار  ترضح  نآ  هک  یناسک  : مهدزاود 271لصف 

271همدقم

نیرحب رد  رانا  ناتساد   - 1273

شورف نغور  توقای  ناتساد   - 2276

یلقره نسح  نب  لیعامسا  ناتساد   - 3278

یمامح حجار  یبا  ناتساد   - 4282

یلیبدرا سدقم  ناتساد   - 5283

یفجن نسح  دّمحم  خیش  ناتساد   - 6285

ینیوزق هَّللا  تیآ  ناتساد   - 7286

ینیوزق هَّللا  تیآ  رگید  ناتساد   - 8290

يرکسع دمحا  ناتساد   - 9291

يدادغب یلع  جاح  ناتساد   - 10297

؟ تسا هدنام  هدنز  زورما  هب  ات  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هنوگچ  : مهدزیس 304لصف 
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304همدقم

میرک نآرق  وترپ  رد  رمع  305لوط 

دیاقع وترپ  رد  رمع  307لوط 

دیدج ملع  يرگنشور  قبط  رمع ، 309لوط 

دنا هتشاد  ینالوط  ياهرمع  هک  314یناسک 

؟ دنک یم  روهظ  ینامز  هچ   : مهدراهچ 315لصف 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  فاصوا   : مهدزناپ 320لصف 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  میالع  مهدزناش : 324لصف 

324همدقم

یمومع ياه  هناشن  326لّوا :

روهظ نامز  هب  کیدزن  میالع  331مود :

.دهد یم  خر  روهظ  لاس  رد  هک  یمیالع  338موس :

338حیضوت

یمشاه ندش  338راکشآ 

( یگتفرگ هام  یگتفرگ و  دیشروخ   ) فوسخ 342فوسک و 

ناراب ندیراب  344دایز 

موس یناهج  347گنج 

هقرفتم 348میالع 

یمتح 352میالع 

352حیضوت

ینامسآ 353يادن 

361ینایفس

(1) ینایفس هب  عجار  362یثیداحا 

(2) ینایفس هب  عجار  370یثیداحا 

ینایفس شروش  زا  379هصالخ يا 

ادیب نیمزرس  رد  نتفر  384ورف 
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387ینمی

هّیکز 388سفن 

دنا هدومن  تیودهم  ياعدا  رکم ، غورد و  هب  هک  یناسک  : مهدفه 391لصف 

لوا 391تمسق 

مود 396تمسق 

؟ دنک یم  روهظ  اجک  زا  هنوگچ و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  : مهدجه 402لصف 

402حیضوت

مالسلا هیلع  نامز  ماما  404باحصا 

یماسا لیابق  ای  اه  نیمزرس  یماسا  دارفا  404دادعت 

راصنا باحصا و  نیب  412قرف 

دهع 414ياعد 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  باحصا  هب  طوبرم  418ثیداحا 

ثیداحا 424ریسفت 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  430یگنوگچ 

مایق ماگنه  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  لّوا  431هبطخ 

هبطخ تالمج  زا  یضعب  434حرش 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  مود  446هبطخ 

موس 447هبطخ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يارب  448تعیب 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  450رکشل 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رب  ندرک  مالس  451یگنوگچ 

ریشمش اب  هناحلسم  453مایق 

ناربمایپ ثاریم  مالسلا و  هیلع  نامز  455ماما 

همرکم هکم  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  459تامادقا 

هرونم هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  نامز  463ماما 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تختیاپ  464هفوک ،
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ایند دجسم  نیرت  466گرزب 

نیطسلف رد  مالسلا  هیلع  نامز  470ماما 

نامسآ زا  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  470لوزن 

476لاّجد

؟ دنروآ یم  دورف  رس  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ربارب  رد  اه  تردق  اه و  تلود  هنوگچ   : مهدزون 477لصف 

لوا 477تمسق 

مود 483تمسق 

؟ دنک یم  تموکح  هنوگچ  درک ، روهظ  هک  یماگنه   : متسیب 489لصف 

489حیضوت

مالسلا هیلع  نامز  ماما  494تموکح 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  495تواضق 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  یگدنز  مکی  تسیب و  500لصف 

500حیضوت

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  یگنهرف  504تایح 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  یتیبرت  507تایح 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  يداصتقا  508تایح 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  نارود  رد  يزرواشک  513تایح 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  نکسم  لکشم  518ّلح 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  يراکیب  لکشم  520لح 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  شیاسآ  521تینما و 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  یمومع  524تاحالصا 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  525هعیش 

؟ دنک یم  تموکح  لاس  دنچ  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  مود  تسیب و  531لصف 

؟ دوش یم  مامت  مالسلا  هیلع  ماما  یگدنز  هنوگچ  موس  تسیب و  532لصف 

؟ دش دهاوخ  هچ  نآ  زا  دعب  مراهچ  تسیب و  537لصف 

؟ دش دهاوخ  هچ  نآ  زا  537دعب 
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تمایق زور  رد  ناگدرم  ندش  538هدنز 

؟ تسا هدرک  هدنز  تمایق  زور  زا  لبق  ار  یسک  دنوادخ ، 539ایآ 

539ریسفت

540ریسفت

541ریسفت

543ریسفت

؟ دراد دوجو  تعجر  رب  یلیلد  نآرق  رد  544ایآ 

؟ دراد دوجو  تعجر  رب  یلیلد  ثیداحا ، رد  547ایآ 

؟ تسا یسک  هچ  يارب  547تعجر 

تعجر هرابرد  هللا  همحر  یسلجم  همّالع  553نخس 

555همتاخ

اه تشون  557یپ 

ات 108  1557

ات 202  109564

312 ات  203572

ات 449  313581

ات 557  450591

671 ات  558598

زکرم 607هرابرد 
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روهظ زا  دعب  ات  دلوت  زا 

باتک تاصخشم 

مظاک 1373-1308. دمحم  ینیوزق  هسانشرس : 

یسراف .روهظلا  یلا  دهملا  نم  مالسلا  هیلع  يدهملا  مامالا  يدادرارق :  ناونع 

.يدشار دیعس  يدشار ، فیطل  مجرتم  يوسوم ؛ ینیوزق  مظاک  دمحم  فلوم  روهظ /  زا  دعب  ات  دلوت  زا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

نارکمج 1387. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  494 يرهاظ :  تاصخشم 

2-145-973-964-978 لایر :   52000 کباش : 

.روهظ زا  دعب  ات  دلوت  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

.روهظ زا  دعب  ات  دلوت  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  دلج :  يور  ناونع 

 - مهدزاود 255ق ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

تیودهم عوضوم : 

مجرتم فیطل 1332 ، -  يدشار  هدوزفا :  هسانش 

مجرتم  -، 1360 دیعس ، يدشار ، هدوزفا :  هسانش 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

4  8041 1387 فلا ق  / BP51 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/959 ییوید :  يدنب  هدر 

1643310 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

رشان همدقم 
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هلآو هیلع  هللا  یلص  يدّمحم  بان  مالسا  لیصا  گنهرف  جیورت  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  ینید و  ياه  باتک  رشن  همجرت و 
.تسا يرورض  مزال و 

دـشاب یم  هنومن  نیا  زا  زین  تسا  راظتنا  تیودـهم و  ثحابم  نوماریپ  يوق  نوتم  زا  هک  روهظلا » یلا  دـهملا  نم  يدـهملا  ماما   » باتک
.تسا هدش  همجرت  يدشار  فیطل  ياقآ  بانج  دنمشناد  ردارب  طسوت  هک 

.دنبایب ار  دوعوم  يدهم  هب  لوصو  هار  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  يدمحم  بان  مالسا  فراعم  ناگنشت  رثا ، نیا  رشن  اب  تسا  دیما 

.میئامنب ار  رکشت  لامک  مرتحم  تیلوت  یفاو  هَّللا  تیآ  ترضح  هژیو  هب  ناراکمه  ناراکردنا و  تسد  همه  زا  دراد  اج 

نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  لوؤسم  ریدم  يدمحا  نیسح 

مجرتم همدقم 

یلا ثُعب  نم  یلع  دمرّـسلا  مالّـسلا  دـبالا و  هولـصلا  نازیملا و  عضو  نایبلا و  همّلع  ناسنالا و  قلخ  يذـلا  ناّنملا ، دـحاولا  هَّللدـمحلا  »
«. نمحّرلا ءانمُأ  مه  نیرهطالا  هلآ  یلع  و  نآرقلاب ، قئالخلا 

هدننک تیاده  نازیم ، باتک و  هدننک  لزان  نادنمدرد ، هدنهد  افـش  ناسنا ، ناهج و  راگدیرفآ  هک  وا  تکرب  رپ  مان  رکذ  ادخ و  دای  اب 
.تسا نازواجتم  هدننک  رفیک  نافعضتسم و  نابیتشپ  یماح و  نامولظم ، هانپ  أجلم و  نافراع ، دارم  ناهارمگ ،

: دعب اّما 

: تفگ شحلاص  دبع  هک  میتسه  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  هک  میرختفم  ام  فطل  ِرَـس  زا  هداهن و  ّتنم  شناگدـنب  رب  سوّدـق  دـنوادخ 
«. ًادبع کل  نوکأ  نأ  ًارخف  یل  یفک  ًّابر و  یل  نوکت  نأ  ًاّزع  یل  یفک  »

َنِم ِهَرِخَْألا  ِیف  َوُهَو  ُْهنِم  َلَبُْقی  نَلَف  ًاـنیِد  ِمالْـسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  نَمَو  : » دومرف دـیجم  نآرق  هک  میا ؛ هتفریذـپ  ار  مالـسا  نید  هک  میرختفم  اـم 
«. َنیِرِساْخلا

«. َنیَِملاْعلا   ّ ِبَّر ِم  نّ ٌلیِزنَت  : » هک تسا  ام  باتک  نآرق  هک  میرختفم  ام 

هک میتسه  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح  مالسا  ربمایپ  وریپ  هک  میرختفم  ام 
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«. كالفالا تقلخ  امل  كالول  : » دومرف وا  هب  شیادخ 

لخد نمف  ینـصح  بلاطیبا  نب  یلع  هیالو  : » دومرف شیادـخ  هک  میا  هتفریذـپ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیالو  هک  میرختفم  ام 
«. نینمؤملاریما بلاطیبا  نب  یلع  هیالوب  نیکسمتملا  نم  انلعج  يذلا  هَّللدمحلا  : » تفگ دیاب  هک  یباذع ،» نم  نمأ  ینصح 

« همطاف فحصم   » هک میراد  تسود  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تخد  همئالا و  ّما  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ترضح  هک  میرختفم  ام 
.تسوا نآ  زا 

.میتسه مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نایاپ  یب  هوکش  وریپ  هک  میرختفمام 

.میتسه مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ءادهشلادّیس  هتخابلد  قشاع  هک  میرختفمام 

.تسام بتکم  نآ  زا  مالسلا  هیلعداجس  ماما  هّیداجس  هفیحص  هک  میرختفمام 

.میتسه مالسلا  مهیلعدّمحم  لآ  قداص  مولعلارقاب و  ینعی ؛ مامه  ماما  ود  نادرگاش  هک  میرختفمام 

.تسام ماما  ناملاظ ، ینادنز  هوتسن و  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  میرختفمام 

.میتسه نیملاعلا  ّبر  ياضر  هب  قلطم  یضار  مالسلا  هیلعاضر  ماما  اب  مانمه  ماگمه و  هک  میرختفمام 

.تسام ناماما  وزج  تسا ، درخ  مرک و  دوج و  رسارس  هک  ناوجون  همئالاداوج  هک  میرختفمام 

.تسام رگتیاده  ماما و  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  میرختفمام 

.....تسام مامه  ماما  میتفایرد ، وا  زا  ار  ناهج  حلصم  ّدلوت  تراشب  هک  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هک  میرختفم  ام 

يدهم ماما  حلاصابا  ینعا  هضرا  یف  هَّللا  تّجح  یتسه و  ناهج ؛ نیگن  ءایـصوالا و  متاخ  هک  میلاب  یم  راختفا  نیا  رب  میرختفم و  ام  و 
ام مشچ  رون  ادـتقم و  یلوم و  دـندرگ ، یم  دوبان  ناینیمز  نیمز و  دـشابن ، وا  رگا  ...ضرالا » تخاـسل  هجحلا  ـالول   » هک مالـسلا ، هیلع 

.تسا

«. میدیشروخ تیؤر  راظتنا  رد  ام  « ؛ وت لامج  ندید  راظتنا  رد  هار  هب  مشچ  وت و  قشع  هب  میا  هدنز  ام  ام ! يالوم  يا  نسحلا  نبای 

.تسا ام  رامیب  لد  ياهدرد  مهرم  وت  ياپ  كاخ  ًالصا  هن ! .دنک  یم  ادیپ  ققحت  اهوزرآ  همه  وت ، ندمآ  اب  اه ! بلق  بوبحم  يا 

مالسلا اهیلع  همطاف  دنزرف  مان  هک  میرختفم  ام 
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دوجو بلق و  رسارس  رد  شدای  رهم و  مینک و  یم  يراج  نابز  رب  ار  مالـسلا  هیلع  يدهملا  حلاصابا  ینعی : مالـسلا  هیلعارهز  فسوی  و 
.تسا يراج  يراس و  ام 

.ددرگ یعقاو  تایح  زا  زیربل  نامناج  ات  امرف  تیانع  ام  هب  یمشچ  هشوگ  کی  نم ! يالوم 

هک ینانمؤم  تیاهن  یب  ياه  بلق  اه و  مشچ  نوچ  ّقح ؛ هَّللادـعو  ّنا  تسا و  ریذـپان  فّلخت  هک  یهلا  هدـعو  ساسا  رب  مراد  ناـنیمطا 
روخم مغ  ناعنک  هب  دیآ  زاب  هتشگ  مگ  فسوی  ناشنابز  درو  همزمز و 

روخم مغ  ناتسلگ  يزور  دوش  نازحا  هبلک 

، ناعنک فسوی  نهاریپ  ندییوب  ندید و  اب  هچ  رگ  اّما  .دنیامن  ناشنامـشچ  همرـس  ار  وت  ياپ  كاخ  دنهاوخ  یم  دنأوت و  رادـید  هنـشت 
: یلو دوش ، یم  زاب  دنزرف  فسوی  لامج  هب  شا  مشچ  دبای و  یم  زاب  ار  دوخ  ییانیب  مالسلا  هیلعربمایپ  بوقعی  ینعی ؛ وا ، يانیبان  ردپ 

دنا هتشون  ناعنک  فسوی  تخت  يالاب 

دوش یمن  ارهز  فسوی  هک  یفسوی  ره 

.تسا سب  نیمه  هک  ددرگ ، انیب  وت  لامج  هب  نامبلق  مشچ و  ات  ایب  ! مالسلا هیلعارهز  فسوی  يا  حلاصابا ! ای 

دیآ یم  یسفن  احیسم  هک  لد  يا  هدژم 

دیآ یم  یسک  يوب  ششوخ  سافنا  هک ز 

.دسر یم  ماشم  هب  يدهم  ترضح  زیگنا  لد  هحیار  سوسحم و  مالسلا  هیلعارهز  فسوی  يوب  ناقشاع ، يارب  ًانئمطم 

هک تسا ، رظتنم  هناربص  یب  وت  رتسگداد  تموکح  تلادع و  يارب  ناهج  دیسر و  نایاپ  هب  ربص  هک  مالسلا ! هیلعدوعوم  يدهم  يا  ایب 
«. َنِینِمْؤُّم ُمتنُک  نِإ  ْمُکَّل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب  : » دومرف ّقح  باتک 

يارب دـیاش  هک  ییاه  هتفگان  وت و  تموکح  مایق و  یگدـنز ، یگنوگچ  هب  نانمؤم  مدوخ و  رتشیب  ییانـشآ  وت و  قشع  هب  باـتک ، نیا 
.ییامرف تیانع  یمشچ  هشوگ  يریذپب و  هک  دیما  نیا  هب  ندش  هدز  ملق  تسین ، نشور  زونه  یسک 

زا ار  ارم  مالسلا  اهیلعرهطا  يارهز  تردام  ّقح  هب  ار  وت 
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هب میآ و  لیان  تداهش  عینم  عیفر و  هجرد  هب  لطاب  هیلع  ّقح  يزوریپ  اب  وت  باکر  رد  ات  هدب  رارق  تنایعیش  نارای و  باحصا و  نیرتهب 
.مسرب سوّدق  حوبس و  نآ  ینعی ؛ بوبحم  ياقل 

.يدشار فیطل  دبعلا -  نیملاعلا  ّبر  هَّللدمحلا  نا  اناوعد  رخآ  و 

فلؤم همدقم 

« رایخالا نیفطصملا  هلآ  یلع  هَّللا و  لوسر  دّمحم  یلع  هَّللا  یّلص  هَّللدمحلا و  »

ملع و نید ، راونا  یلجت  لـحم  هک  دـیاشگب  يا  هناـخ  رد  ارم  رون  یب  نامـشچ  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  لاـعتم  دـنوادخ  تساوخ 
هب یجایتحا  هک  یتاّیهیدب   . درادن یهار  اهنآ  رد  کش  هک  دندرگ  یهیدـب  يایاضق  دـننام  میارب  حیحـص ، تاداقتعا  هکنیا  ات  تساوقت 

.دننشور تایهیدب  هکنوچ  دنرادن ؛ يدایز  ياه  لیلد 

مالـسلا هیلع  يدهم  ماما  دوجو  هب  داقتعا  هدـش ، ما  یگدـنز  دوجو و  زا  ییزج  هدومن -  دروخرب  اهنآ  اب  هک  تاداقتعا -  نیا  هلمج  زا 
، مدینش ترضح  نآ  تیصخش  عوضوم  هرابرد  ییاهوگتفگ  ثحب و  مدومن و  هعلاطم  دوب  ماما  نآ  هرابرد  هک   - ار یباتک  یتقو  .تسا 

.دش هدوزفا  ترضح  نآ  هرابرد  نتسناد  رتشیب  يارب  مقایتشا  رب  دش و  رتشیب  ماما  نآ  هب  تبسن  متبحم  هقالع و 

هزات مدرک ، هعلاطم  دندیـسر -  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  رادـید  گرزب  قیفوت  هب  هک  ینید -  یملع و  ياه  تیـصخش  هراـبرد  یتقو 
.تسین لاحم  تسا و  نکمم  كانبات  دیشروخ  نآ  رادید  تسا و  زاب  تیرشب  ملاع  یجنم  هناگی  نآ  رادید  يارب  دیما  ِرد  مدیمهف 

تیمها عوضوم ، نیا  يارب  هک  تسا  لیلد  نآ  هب  مه  نیا  تسا و  هدرک  لوغشم  دوخ  هب  ارم  نهذ  عوضوم  نیا  هک  تسا  يدایز  تدم 
.متسه لئاق  یصاخ 

، یتسه ناهج  رد  هک  متفای  یتیصخش  ار  وا  ما ، هدناوخ  هدینش و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  هک  یفاصوا  اب 
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.دنتسین وا  اب  سایق  لباق  هریغ ، نایاورنامرف و  نامکاح ، هلمج  زا  سک  چیه 

، تردق لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  دوخ  نامز  تیـصخش  نیرترب  وا  .تسا  لاعتم  دـنوادخ  هب  صخـش  نیرت  یمارگ  نیرت و  کیدزن  وا 
.تسا هدرک  اطع  وا  هب  ار  شنیرفآ  ناهج  هب  طلست  هطاحا و  الاب و  ملاع  هب  لاصتا 

يرگید ياهراک  دراد و  یم  اپ  رب  یکاخ  هرک  نیا  ياج  ياج ، رد  ار  ناما  نما و  یتسود و  حلـص و  مچرپ  هک  تسا  یـسک  ناـمه  وا 
.تخانش میهاوخ  ار  اهنآ  زا  یضعب  ور  شیپ  ياه  لصف  رد  هک  داد  دهاوخ  ماجنا 

زا نم  مدروخرب ؛ هدیقع  نیا  هب  نانمشد  هلمح  مجاهت و  عاونا  هب  مدرک  یم  هعلاطم  ار  یثیدح  یمیدق و  بتک  زا  یـضعب  هک  یماگنه 
بیرغ و ار  تسا  هدش  نایب  تاهبش  نیا  ربارب  رد  هک  يا  هلدا  اه و  باوج  هنوگچ  هک  مبجعت  رد  هدیقع  نیا  نانکفا  ههبش  نیمجاهم و 

.دنشوک یم  تسا -  تباث  يا  هدیقع  ناناملسم  یمامت  دزن  رد  هک  تقیقح –  نیا  بیذکترد  ودنناد  یم  نهذ  زا  رود 

تنس لها  بتک  رد  هدمآ ، عوضوم  نیا  هرابرد  يرتاوتم  ثیداحا  ناشبتک  رد  دنراد و  خسار  داقتعا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  نایعیش 
لها ياملع  زا  يداـیز  دادـعت  تسا و  رتشیب  رایـسب  نایعیـش ، بتک  زا  هک  تسا  ینیماـضم  زا  لاـمالام  میظع ، تقیقح  نیا  هراـبرد  زین 
قیرط زا  هک  تسا  یحیحـص  ثیداـحا  زا  ولمم  اـه  باـتک  نیا  هک  دـنا  هدومن  فیلاـت  زیزع  ماـما  نیا  هراـبرد  ار  ییاـه  باـتک  تنس ،

.تسا هدش  دراو  ربتعم  ياهدنس  اب  تنس  لها  حاحص 

نیا یماـمت  اـم  هک  مینک  یم  يروآداـی  یلو  میروآ ؛ یم  یمارگ  هدـنناوخ  امـش  يارب  ار  نئمطم  كرادـم  رداـصم و  نـیا  زا  یـضعب 
.میا هدرکن  يروآ  عمج  ار  رداصم 

.نیطمسلا دئارف  یعفاش ؛ ینیوج  یبهذ  میهاربا  خیش   - 1

يزودنق نامیلس  خیش   - 2
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.هدوملا عیبانی  یفنح ؛

.بقانملا نیسحلا و  لتقم  یفنح ؛ یمزراوخ  دمحا  نبا  قفوم   - 3

.هقرحملا قعاوصلا  یعفاش ؛ یمثیه  رجح  نبا   - 4

.راصبالارون یعفاش ؛ یجنلبش   - 5

.هّمهملا لوصفلا  یکلام ؛ غاّبص  نبا   - 6

.نیعبرالا یناهفصا ؛ میعنوبا  ظفاح   - 7

.ریبکلا مجعملا  یناربط ؛ مساقلاوبا  ظفاح   - 8

.مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  رابخا  یف  نایبلا  یعفاش ؛ یجنگ   - 9

.ننسلا يذمرت ؛ یسیع  نب  دّمحم   - 10

.بلاطملا حجرا  یفنح ؛ يرست  رمالا  هَّللادبع  خیش   - 11

«. ریغصلا عماجلا   » »و يدهملا تامالع   » يدهملا رابخا  یف  يدرولا  فرعلا  یعفاش ؛ یطویس  نیدلا  لالج   - 12

.هّنسلا حیباصم  یعفاش ؛ يوغب   - 13

.نیحیحصلا كردتسم  يروباشین ؛ مکاح   - 14

.سودرفلا یملید ؛ هیوریش   - 15

«. لامعلازنک  » و نامزلا » رخآ  يدهم  تامالع  یف  ناهربلا  « ؛ یفنح یقتم  یلع   - 16

.دنسملا لبنح ؛ نب  دمحا   - 17

.ننسلا ینیوزق ؛ هجام  نبا  ظفاح   - 18

.هوبنلا لئالد  یقهیب ؛ رکبوبا  ظفاح   - 19

.یبلعث ریسفت  یبلعث ؛ قاحساوبا   - 20

.یبقعلا رئاخذ  یعفاش ؛ يربط  نیدلا  بحم  مالسلا 22 -  هیلعءارهزلا  همطاف  دنسم  ننس و  ینطق ؛ رادلا   - 21
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.دئاوفلا عبنم  دئاوزلا و  عمجم  یعفاش ؛ یمثیه   - 23

.هتسلا حاحصلا  نیب  عمجلا  يدیمح ؛  - 24

.ننسلا یناتسجس ؛ دواد  وبا   - 25

.محالملا نتفلا و  يراخب ؛ داتسا  داّمح ، نب  میعن   - 26

.نیبغارلا فاعسا  یفنح ؛ نابص  نبا   - 27

.همدقم نودلخ ؛ نبا   - 28

.دادغب خیرات  يدادغب ؛ بیطخ   - 29

.هباحصلا لئاضف  یناعمس ؛ رفظموبا   - 30

.قئاقحلا زونک  يرصم ؛ يوانم   - 31

.نیدقعلا رهاوج  یعفاش ؛ يدوهمس   - 32

.ثیدحلا بیرغ  يرونید ؛ هبیتق  نبا   - 33

.هیکملا تاحوتفلا  یبرع ؛ نبا  نیدلا  یحم   - 34

.باعیتسالا ربلادبع ؛ نبا   - 35

.أدتبملا ییاسک ؛  - 36

.يراخب حیحص  يراخب ؛  - 37

.رظتنملا مامالا  رابخالا  یف  رردلا  دقع  یعفاش ؛ ییحی  نب  فسوی   - 38

.مالسلا هیلعرظتنملا  يدهملا  تامالع  یف  رصتخملا  لوقلا  یعفاش ؛ یمثیه  رجح  نبا   - 39

.صاوخلا هرکذت  يزوج ؛ نبا  طبس   - 40

تایفو ناکّلخ ؛ نبا   - 41
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.نایعالا

.رشع ینثإلا  همئالا  یقشمد ؛ نولوط  نبا   - 42

.لوؤسلا بلاطم  یعفاش ؛ یبلح  هحلط  نب  دّمحم   - 43

.فارشالا بحب  فاحتالا  یعفاشلا ؛ يواربشلا  دّمحم  نب  هَّللادبع   - 44

.يربکلا تاقبطلا  رهاوجلا ، تیقاویلا و  ینارعش ؛ باهولادبع   - 45

.بقانملا یلزاغم ؛ نبا   - 46

.هغالبلا جهن  حرش  دیدحلا ؛ یبا  نبا   - 47

.هرکذتلا یلبنح ؛ یسلدنا  یبطرق   - 48

.لماکلا ریثا ؛ نبا   - 49

.هباصالا ینالقسع ؛ رجح  نبا   - 50

هتشون مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  ّتنـس  لها  ياملع  ناثدحم  هک  دنتـسه  یخیرات  ياه  هقیثو  كرادم و  رداصم ، زا  یـضعب  اهنیا 
.دنا

دیتسه کش  رد  هک  یناسک  يا 

؟ تسین یفاک  رداصم  نیا  ایآ 

؟ دنیوگ یم  غورد  ناثدحم  املع و  نیا  ایآ 

؟ دنتسین نئمطم  نادنمشناد  املع و  زا  ریثک  عمج  نیا  ایآ 

ار رداصم  نیا  دیراد ، دامتعا  رداصم  مادک  هب  تبسن  امش  و  دننئمطم ؟ يرداصم  هچ  سپ  دنتـسین ، نئمطم  امـش  دزن  رداصم ، نیا  رگا 
؟ دینک یم  لقن  یناسک  هچ  زا 

!؟ تسیچ نآ  تابثا  هقیرط  سپ  دیراد ؛ لوبق  ار  تقیقح  نیا  رگا 

؟ تسا تقیقح  قح و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  دیوگب  ناتمادک  ره  هب  دوش و  لزان  امش  کت  کت ، رب  لیئربج  هک  دیراد  راظتنا  ایآ 

؟ دوش لزان  یحو  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  دنوادخ ، بناج  زا  دیراد  راظتنا  هکنیا  ای 
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دیهاوخ یم  لامعا  هنوگ  نیا  ماجنا  اب  دـینک ، یم  دوبان  ار  نآ  دـیگنج و  یم  قح  اب  هنوگ  نیا  ارچ  تسین ، ینمـشد  راـکنا و  نیا  اـیآ 
؟ دینک بلج  ار  یسک  هچ  رظن 

؟ دراد ناکما  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  بیذکت  اب  ادخ  هب  نامیا  ایآ 

؟ دیراد يرذع  دیتشون  دیتفگ و  هچنآ  ببس  هب  تمایق ، زور  رد  ایآ 

؟ دینک یم  ینمشد  نآ ، هب  نادقتعم  نشور و  تقیقح  نیا  اب  تلع  هچ  هب  ارچ و 

؟ دیراد يراشف  اپ  رارصا و  همه  نیا  عوضوم ، نیا  راکنا  رب  ارچ 

تقیقح نیا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  امش  رارصا  همه  نیا  ایآ 
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؟ دینیب یم  داضت  رد  ترطف  ای  عرش و  ای  نآرق  ای  لقع  اب  ار 

یپ عوضوم  نیا  هب  باتک  نیا  رد  هچنانچ  دننک ، یم  دییات  ار  نشور  تقیقح  نیا  ترطف ، عرش و  لقع ، هکلب  تسین ؛ نینچ  نیا  زگره 
! درب دیهاوخ 

وا و تبیغ  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  رمع  لوط  هرابرد  هک  یتاشقانم  ماـمت  رمتـسم و  راـکنا  يارب  یلـصا  ببـس  هک  مراد  داـقتعا  هدـنب 
: هک نیا  نآ  تسا و  زیچ  کی  اهنت  دینک ، یم  دراو  شروهظ  ترضح و  نآ  هب  طوبرم  ثیداحا  رد  هک  تاهبش -  یمامت 

نایعیـش همئا  زا  يولع و  هدش ، هداد  تراشب  ناشیا  دوجو  هب  يوبن  ثیداحا  نآرق و  رد  هک  یتیـصخش  نامه  مالـسلا ؛ هیلع  نامز  ماما 
.رگید ياه  هورگ  بهاذم و  زا  هن  تسا ،

.تفرگ یمن  تروص  ترضح  نآ  هرابرد  هشقانم  ینکفا و  دیدرت  داریا ، همه  نیا  زگره  دوب ، يوما  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رگا 

يراصن دوهی و  هک  تسا  ییاه  همانرب  نامه  هیبش  دریگ ، یم  تروص  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دض  هک  ییاه  ینکفا  ههبـش  نیا  ردقچ 
سدقم ياه  باتک  دـندوب و  هاگآ  ناشیا  توبن  زا  هک  یلاح  رد  دـندرب  راک  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دّـمحم  ام ، ربمایپ  دـض 
.دندوب هدرک  رکذ  زین  ار  ناشیا  تثعب  میالع  یـصخش و  میالع  یتح  دـندوب  هداد  تراشب  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  روهظ  هب  نانآ 

.تسا هتشذگ  بش  هیبش  بشما ، ردقچ  یلب ،

عوضوم هب  عجار  دندیـسرپ و  یم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  هک  مدید  یم  ار  ناوج  ریپ و  زا  يرایـسب  مدرم  میدـق ، ياه  نامز  زا 
اه و ینکفا  ههبـش  اهداریا ، لـباقم  رد  دـنناوتب  نینچمه  دوش  رت  يوق  ماـما  نآ  هب  تبـسن  ناشدـیاقع  اـت  دـندرک  یم  ثحب  تیودـهم 

دوخ یگنشت  ات  مداد  یم  رارق  نانآ  رایتخا  رد  ار  ترضح  نآ  هب  عجار  ییاه  باتک  مه  نم  دندرگ ، حّلسم  نانآ  ياهرخسمت 
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.دننک فرط  رب  ار 

.منک نایب  رابفسا  هعجاف  نیا  زا  ار  ما  ینورد  ياهدردو  منک  راکشآ  ار  ما  هنیس  قوش  درد و  مدید ، مزال  هک  دوب  اج  نیا  رد 

زا هک  مراد  دیما  منک و  نایب  دنتـسه ، كرتشم  داقتعا  نیا  رد  هک  یناسک  اب  ار  ما  ینورد  مغو  نزح  هک  هدیـسر  ارف  نآ  نامز  نونکا ،
هک يروط  هب  دـنا  هتخادرپ  تیودـهم  عوضوم  هب  رتمک  هعیـش ، ناگدنـسیون  نیرـسفم و  اـملع ، .دـننک  یـشوپ  مشچ  نم  صقاـن  ناـیب 

بتک هب  تبـسن  دنتـسه ؛ دوـجوم  اـه  یـشورفباتک  رد  اـی  هدـمآ ، رد  ریرحت  هتـشر  هب  مالـسلا  هـیلع  ناـمز  ماـما  هراـبرد  هـک  یتاـفیلأت 
.تسا مرازه  هد  رد  کی  دنشاب  یم  پاچ  لاح  رد  ای  هدش  پاچ  هک  رگید -  تاعوضوم 

نیا نایم  تسا و  ینید  لئاسم  هرابرد  اهنآ  زا  ردـقچ  هک  دـیرگنب  دـنوش  یم  رازاب  دراو  هتفه  رد  هک  ییاـه -  هتـشون  اـه و  باـتک  هب 
؟ دنشاب یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  اهنآ  زا  دصرد  دنچ  ینید ، بتک 

نامز ماما  هرابرد  ریخا  نرق  لوط  رد  هک  ار -  یبرع  ياه  باـتک  دادـعت  هتفرگ و  تسد  هب  ملق  دـیرادن ، داـمتعا  اـه  هتفگ  نیا  هب  رگا 
.درک دهاوخن  زواجت  ددع  زا 100  اهنآ  دادعت  هک  دید  دیهاوخ  هاگنآ  دینک -  تشاددای  هدش -  هتشون  مالسلا  هیلع 

هـسیاقم دنوش ، یم  باتک  رازاب  دراو  پاچ و  هتفه  ره  هک  ییاه  باتک  دادـعت  اب  ار  باتک  دادـعت  نیا  رگا  درادـن  مه  یلاکـشا  چـیه 
.میربب یپ  ینید  بجاو  نیا  هب  تبسن  نامدوخ  یهاتوک  ریصقت و  قمع  هب  ات  دینک 

؛ تسا رت  بجاو  یلوا و  رگید ، همئا  هرابرد  نتـشون  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  فیلات  هک  تفرگ  رظن  رد  دـیاب  ار  عوضوم  نیا 
مهیلع همئا  همه  هک  دـنراد  رظن  قافتا  هدـیقع ، نیا  رب  یگمه  بهاذـم ) نایدا و  اه  فـالتخا  همه  اـب   ) یکاـخ هرک  مدرم  ماـمت  نوچ 

مالسلا
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.دنا هتفر  ایند  نیا  زا  هدرک ، یگدنز  هتفای ، تدالو 

نآ رد  هک  دناد  یم  دشاب ، هدناوخ  ار  مالـسا  خیرات  ای  برع  خیرات  باتک  هک  یـسک  ره  نایحیـسم و  نایدوهی ، ، ناناملـسم : لاثم يارب 
.تسا هتسیز  یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مان  هب  يدرم  نامز 

ار وا  نیملسم ، زا  یضعب  و  دنتسه -  نایعیش  هک  دنناد -  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  لّوا  ماما  ار  وا  هک  دنتـسه  يا  هدع  الاح 
دنتسه تالغ »  » نانآ هک  تسا -  دنوادخ  وا  هک  هللااب ) ذوعن   ) دندقتعم مه  یضعب  دنتـسه -  ننـست  لها  هک  دنناد -  یم  مراهچ  هفیلخ 

(1) .دنشاب یم  ناگدنوش  كاله  وزج  و 

یسک ایند  رد  هکنیا  ضرغ  .دنتسه  ناگدش  هارمگ  جراوخ و  اهنآ  هک  دنراد  گرزب  تیصخش  نیا  هرابرد  ردان  يا  هدیقع  مه  یخرب 
رد دیوگب : هکنیا  ای  .هدشن  دلوتم  وا  تسا ؛ تافارخ  وا  دوجو  دـیوگب : هکنیا  ای  دوش  رکنم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دوجو  هک  تسین 

فـالتخا تروص  نیمه  هب  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا  ریاـس  هراـبرد  .تسین  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ماـن  هب  يدرم  مسا  خـیرات ،
.دراد دوجو  ییاهرظن 

.دراد يرایسب  ياه  توافت  مالسلا  مهیلع  همئا  هیقب  اب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  یگدنز 

هد درادن و  دوجو  وا  تسین و  شیب  یتافارخ  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  دوجو  دنرادنپ ، یم  هک  دیا  هدید  ار  یکدنا  ناناملـسم  کش  یب 
هنوگچ دنا ؛ هدشن  دلوتم  ناشیا  دنیوگ : یم  هکنیا  ای  دننک -  یم  ّدر  هدمآ  ریـسفت  ثیدح و  بتک  رد  هک  ار  ثیدح  اهدـص  هکلب  اه ،

ماما تیـصخش  هب  هک  يرگید  ياه  ههبـش  اهـشسرپ و  ماسقا  عاوناو و  دـنک ؟ یم  روهظ  یک  هدـش ، بیاغ  ارچ  و  هدرک ؟ رمع  نونک  ات 
.دننک یم  دراو  مالسلا  هیلع  نامز 

هخـسن دنچ  درذگب ؛ ددع  زا 100  تسا ، هدـش  هتـشون  ریخا ، هلاس  دـص  لوط  رد  تیودـهم  هرابرد  هک  ییاه  باـتک  مینک  ضرف  رگا 
، ریخا هلاس  رد 100  باتک 
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؟ تسا هدش  پاچ 

.تسا هخسن  ای 2000   1000 پاچ ، دادعت  رثکادح  دوش ، یم  هتـشون  ناشیا  هرابرد  مه  باتک  کی  رگا  تفگ ، دیاب  ناوارف  فسات  اب 
باتک هلمج  زا  یتدیقع  ياه  باتک  هب  تبسن  ار  ناناملسم  جایتحا  و  دوب ؟ دهاوخ  ناناملسم  زاین  يوگباوج  باتک  دادعت  نیا  هنوگچ 

؟ دنک یم  فرط  رب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  ییاه 

ناشیا یعرـش  قح  هداد ، رارق  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  مهـس  سمخ ، قیرط  زا  دنوادخ  هک  یلاوما  دید  دـیهاوخ  دوش ، تقد  یمکرگا 
.دنک یم  زواجت  زین  رانید  نویلیم  اهدص  زا  تسا و 

باتک هلاسره  ناشیا  یصخش  لاوما  زا  دیابن  ایآ  و  دوش ؟ هتـشون  ناوارف  لاوما  نیا  بحاص  هرابرد  باتک  کی  طقف  هلاسره ، دیاب  ایآ 
ات دوش  شخپ  یمالـسا  ياـهروشک  یماـمت  رد  ددرگ و  همجرت  اـیند  هدـنز  ياـه  ناـبز  هب  هدـش ، هتـشون  ترـضح  نآ  هراـبرد  ییاـه 

؟ دوش رارقرب  ماما  نیب  مدرم و  نیب  یمیمص  يا  هقالع  طابترا و  و  دنوش ؟ علطم  تیصخش ، نیا  دوجو  زا  نینموم  ناناملسم و 

!؟ دننک مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  هجوتم  ار  مدرم  بولق  املع ، تسین  راوازس  ایآ 

ماقرا نیا  دشاب ؛ یم  رفن  نویلیم   800 دودح نیملـسم ، یمامت  دادعتو  تسا  رفن  نویلیم  150 دودح برع ، ناناملـسم  دادعت  رامآ ، قبط 
.دسر یمن  نانآ  هب  مه  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  باتک  دلج  کی  یتح  هک  دنتسه  برع  ناهج ، ناناملسم  هک 14  تسانعم  نیا  هب 

ات دش  یم  عیزوت  ناگدنناوخ ، نیب  مک ) دادعت  اب  دـنچ  ره   ) دوش یم  پاچ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  هک  ییاه  باتک  شاک ! يا 
رد دنا  هدرک  رابنا  دوخ  یصخش  ياه  هناخباتک  ردار  ییاه  باتک  نینچ  صاخـشا ، زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  لکـشم  یلو  دشاب ؛ دیفم 

.دهد یم  تیصخش  اهنآ  هب  باتک  يروآ  عمج  ایوگ  دنتسه ، زاین  یب  نآ  هب  زین  ناشدوخ  هک  یلاح 

هب مه  یهاگن  الاح  دیشاب ؛ هتشاد  دای  هب  ار  دادعاو  ماقرا  نیا 
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نویلیم اه  هد  زا  هکلب  رازه و  اه  هد  زا  اهنآ  دادـعتو  دـنوش  یم  پاچ  هام  ره  هتفه و  ره  هزور و  ره  هک  یتالجمو  اـه  هماـنزور  دادـعت 
.دیزادنیب تسا ، رتشیب  مه 

دنوش یم  پاچ  هخسن  رازه   300 هتفه ، ره  رد  یمالسا  ياهروشک  یخرب  رد  هک  مراد  غارس  ار  یگتفه  ياه  هلجم  یـضعب  نم ، دوخ 
36 هام ، ره  تسجیاد » زردـیر  نم  راتخملا   » ماـن هب  يا  هلجم  دوش و  یم  پاـچ  هخـسن  نویلیم   8 هتفه ، ره  « life  » ماـن هب  يا  هلجم  و 

.دوش یم  پاچ  نابز  هب 10  هخسن  نویلیم 

.دوش یم  پاچ  اهنآ  زا  هخسن  نویلیم  12 زور ، ره  هک  دراد  دوجو  همانزور   3 ویکوت ، رهش  رد 

زور خـیرات  هب  قـلعتم  هماـنزور ، ره  تمیق  دـنناد ، یم  هـکنیا  اـب  دـننک  یم  رـشتنم  هنوـگ  نـیا  دنـسیون و  یم  هنوـگ  نـیا  مدرم  يرآ ،
؛ تسین رتشیب  مهرد  دـنچ  شتمیق  دریگ ، یم  رارق  مومع  سرتسد  ردو  دوش  یم  رداـص  زورما  هک  يا  هماـنزور  سپ  تسا ، شرودـص 

یم رارق  هلابز  لطـس  رد  هک  دوب -  دهاوخن  شیب  يا  هلطاب  ذغاک  هکلب  تشاد ؛ دهاوخن  یتمیق  همانزور  نیا  دعب ، ياهادرفو  ادرف  یلو 
باتک کی  تمیق  دور و  یمن  نیب  زا  زگره  هک  تسا  یملع  رابتعاو  شزرا  ياراد  باتک ، هکلب  تسین ؛ هنوگ  نیا  باتک ، یلو  دریگ ؛

! دسر یم  مه  رانید  نارازه  هب 

تـسا نیا  دنک ، یم  تاحفـص  نیا  نتـشون  لوؤسم  ار  ام  هکنیا  زا  ریغ  راب ، جنرو  روآ  درد  يایاضق  نیا  نتفگو  ندروآ  زا  ام  فدـه 
یمدق يرکفو ، یملع  تراسخ  نیا  ناربج  يارب  هک  دزیگنا  رب  ار  رویغ  سوفنو  یلاع  ياه  تمه  نابحاص  لاعتم ، دنوادخ  دیاش ، هک 

.دنرادرب

زجع هب  مدوخ  دـشاب  یم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیـصخش  هرابرد  هک  اهاج -  یـضعب  رد  هدومن ، مادـقا  باـتک  نیا  فیلاـت  هب  هدـنب 
مریگ رارق  یناسک  هرمز  رد  مراد  تسودو  تسا  نیگنس  سب  یتیلوئسم ، نیا  هک  متسه  فرتعم  مروصقو 

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


دـنا و هدرک  ادا  ماما ، نیا  هب  تبـسن  ار  دوخ  ینید  هفیظو  لقادـحو ، دـنا  هدرب  ملق  هب  تسد  گرزب ، ماما  نیا  هرابرد  هَّللا  یلا  هبرق  هک 
ندش نشور  ثعاب  قاروا ، نیا  لاعتم  يادخ  تساوخ  هب  هک  تسا  دـیما  .دـنا  هدومن  یمالـسا  هدـیقع  نیا  هب  زیچان  دـنچ  ره  یتمدـخ 

هک تسوا  تساه و  فده  همه  تیاهن  دنوادخ ، کش  یب  دوش  تسا  هدیـشوپ  نانآ  رب  تقیقح  هک  یناسک -  يارب  تیودهم  هلئـسم 
.تسامنهار میقتسم  طارص  يوس  هب 

يرجه رفص 1387  يوسوم 12  ینیوزق  مظاک  دّمحم  دّیس 

؟ تسیک مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  : لّوا لصف 

مالـسا و اب  یقیمع  دنویپو  طابترا  هک  تسا  یتدیقع  ینید -  تاعوضوم  نیرت  مهم  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  وگتفگو  ثحب 
.دشاب یم  ینید  لئاسم  نیرت  مهم  زا  تیودهمو  تسا  یمالسا  یتقیقح  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  نوچ  دراد ؛ نیملسم 

هتخادرپ هتخاس ، ار  نآ  جـنر  درد و  زا  يرکف  ییاهر  رطاـخ و  یلـست  يارب  نایعیـش  هک  تسین  يا  هروطـسا  مالـسلا ، هیلع  ناـمز  ماـما 
.تسا هدش  دراو  نایعیش  رب  يدامتم  نورق  لوط  رد  هک  ییاهدرد  بیاصم و  نامه  دنشاب ؛

؛ دنـشاب هدروآ  ور  نآ  هب  ّتیمولظم  ببـس  هب  ییاهدرد  فیفخت  يارب  نایعیـش  هک  تسین  يرکفت  اـی  هیرظن  مالـسلا ، هیلع  ناـمز  ماـما 
.دنراد يرظن  نینچ  اهامن ، فوسلیف  زا  یضعب  هچنانچ 

هک نالهاج -  یـضعب  هچنانچ  دنـشاب ، هداد  طبر  مالـسا  هب  هتخاس و  ار  نآ  اهوگ  هصق  هک  تسین  يا  هفارخ  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماـما 
.دنا هدرک  روصت  نینچ  دننک  یم  گنهرف  ملع و  ياعدا 

.دننک هرخسم  ار  نآ  تقیقح ، ربارب  رد  ناجوجل  نانمشد و  ات  تسین  یخیرات  ییوگ  هدوهیب  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  نینچمه 

شزومآ هّجوت و  قحتـسم  نآ و  ندناسانـش  يارب  شـشوک  قیال  هک  تسا  یعقاو  یمالـسا و  یتقیقح  مالـسلا ، هیلع  ناـمز  ماـما  هکلب 
.تسا

هک دشاب  یم  یساسا  يا و  هشیر  يا  هلئسم  تسا و  نآرقو  مالسا  هار  هدنهد  همادا  تقیقح ، نیا 
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نآ هراـبرد  هدـیدع  ياـه  تبـسانم  رایـسب و  ياـهاج  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ناـشلا  میظع  ربماـیپ  تسا و  هداد  تراـشب  نآ  هب  نآرق 
.دنا هداد  تراشب  ماما  نیا  دوجو  هب  ار  یمالسا  مما  یمامت  دوخ و  نایعیش  زین  مالسلا  مهیلع  همئا  تسا و  هدرک  تبحص 

.دنا هتشون  تیودهم  هرابرد  یلصفم  ياه  باتک  ناخرومو ، نارسفم  ناثدحم ، املع ، زین  يدامتم  نورق  لوط  رد 

تارظن و .دراد  رگید  تاعوضوم  اب  يدایز  زیاـمت  هجو  هدوب ، درف  هب  رـصحنم  دوخ ، عون  رد  هک  تسا  یکیژتارتسا  عوضوم  نیا  سپ 
يا هدع  دنا و  هتـسیرگن  نآ  هب  راکناو  بجعت  هدید  اب  یهورگ  هتفریذـپ ، ار  نآ  یهورگ  هک  تسا  رایـسب  عوضوم ، نیا  هرابرد  راتفگ 

.دنا هدرک  توکس  مه 

ياه تما  تارظن  هاگلزنم  اسر ، يدایرف  ادـن و  هکلب  دوش ؛ نآ  یـشومارف  ثعاب  ناـمز ، تشذـگ  هک  تسین  يروما  زا  تیودـهم  سپ 
.تسا تیرشب  ياهوزرآ  هاگ  هیکت  نوگانوگ و 

لاس باتک  نیا  فیلات  نامز   ) .تسا هدـمآ  ایند  هب  شیپ  لاس  ود  لهچ و  دـص و  رازه و  هک  تسا  یناسنا  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ماـما 
(. تسا هدوب  يرجه   1379

رد دنک و  یم  تدابع  دماشآ ، یم  دروخ ، یم  دنک ، یم  یگدنز  یکاخ  هرک  نیا  يور  تسا و  هدـنز  نالا  ات  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
.تسه روهظ  جورخ و  يارب  یهلا  رما  راظتنا 

.دبای یم  روضح  دهاوخب ، هک  ییاج  ره  رد  دناسانش و  یمن  مدرم  هب  ار  دوخ  دنیب و  یم  ار  مدرم  یلو  تسا ؛ ناهنپ  اه  هدید  زا  وا 

.دراد اه  نیمزرس  مدرم و  شنیرفآ ، ناهج  مامت  هب  لماک  هطاحا  فارشا و  وا 

.دوش یم  ربخاب  دتفا ، یم  قافتا  ملاع  رد  هچ  ره  زا  دنوادخ  تساوخ  هب 

.دتفا یم  قافتا  شروهظ  زا  لبق  یمتح ، یمیالع  درک و  دهاوخ  روهظ  تسا ، لوهجم  ام ، دزن  مولعم و  دنوادخ ، دزن  رد  هک  يزور 

.دش دهاوخ  مکاح  یکاخ ، هرک  مامت  رب  ماگنه  نآ  رد 

نب یسیع 
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.دناوخ دهاوخ  زامن  شرس  تشپ  هدمآ ، نییاپ  نامسآ  زا  مالسلا  هیلع  میرم 

.دنروآ یم  دورف  میلست  رس  ناشیا  لباقم  ملاع ، رس  ات  رس  مدرم  اه و  تلود  یمامت 

.دنوش یم  وا  ضحم  میلست  للم ، نایدا و  یمامت 

.دمآ دهاوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  مالسا  هریس  نید و  نامه  اب  وا 

باسح هب  باتک  نیا  يارب  تسرهف  هلزنم  هب  دوش و  یم  طوبرم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  هک  تسا  ییاه  لصف  رـس  زا  یـضعب  اـهنیا 
.دیآ یم 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  بسن  مسا و  مود : لصف 

هراشا

.تسا رظتنم  يدهم  م ح م د ،)  ) ماما ناشیا ،

مظاک یسوم  ماما  مالـسلا ، هیلعاضر  ماما  مالـسلا ، هیلعداوج  ماما  مالـسلا ، هیلع  يداه  ماما  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دنزرف 
، مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مالـسلا ، هیلعرقاب  دّمحم  ماما  مالـسلا ، هیلع  قداص  رفعج  ماما  مالـسلا ، هیلع 

.دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یمارگ  رتخد  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ترضح  دنزرف  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

: هک تسا  هدورس  ابیز  هچ  قدزرف 

نینچ یناوـت ، یم  زین  وـت  رگا  سپ  دنتـسه ، نم  دادـجا  ناردـپ و  ناـنیا  عماـجملا  ریرج  اـی  اـنتعمج  اذا  مهلثمب  ینئجف  ییاـبآ  کـئلوا 
.میوش عمج  رگیدکی  اب  ات  روایب  دوخ  يارب  يدادجا 

.دنا هدرک  حیرصت  بلطم ، نیا  هب  يرتاوتم  ثیداحا  دوب و  ناشیا  عیفر  دادجاو  فیرش  بسن  نیا 

.دراد مان  نسوس  ای  هناحیر و  ای  لقیص  ای  سجرن  هک  همرکم  همظعم  هدیعس  هلیلج ، هدیس  وا ، یمارگ  ردام 

يددعتم یماسا  زین  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ملاع ، ءاسن  هدیس  نوچ  درادن ؛ یپ  رد  ار  صاخشا  دّدعت  اه ، مان  دّدعت  ای  یماسا  فالتخا 
یلا دهملا  نم  ءارهز  همطاف   » باتک رد  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هتـشاد  یـصاخ  بابـسا  ای  صاخ  تبـسانم  مادـک ، ره  هک  تشاد 

.میا هدروآ  دحللا »

.مینک یم  يروآدای  دوخ  لحم  تبسانم و  رد  ار  ناشیا  فاصوا  نوتاخ و  سجرن  یماسا  زا  یضعب  هدنیآ  رد 

ثیداحا زا  یضعب  رد  فیرحت 
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چیه نودب  ناشیا  هک  دبای  یمرد  حوضو  هب  دیامن ، هعجارم  تسا -  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  بسن  هب  عجار  هک  یثیداحا -  هب  سک  ره 
.دنشاب یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  يدیدرت ،

هناگیب ياه  هملک  دـنا و  هدرک  دراو  فیرحت  ناشیا ، بسن  هرابرد  هک  دوش  یم  تفای  یثیداحا  تنـس ، لـها  بتک  زا  یـضعب  رد  یلو 
دننک و رود  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  زا  هدرک ، شوشم  ار  ثیدح  دنتساوخ  یم  نوچ  دنا ؛ هدوزفا  ترضح  نآ  بسن  هب  ار  يا 
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.دنتسه طقاس  یعقاو ، تمیق  لصا و  زا  ثیداحا  هنوگ  نیا  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  ًاقیقد 

هک يا  هتکن  دـنهد و  یمن  یتیمها  ثیداحا ، هنوگ  نیا  هب  املع  ناـققحم و  دنتـسه و  فیعـض  زین  نتم  دنـس و  ثیح  زا  ثیداـحا  نیا 
لطاـب ثیداـحا  هنوـگ  نیا  هب  دـنا و  هدرک  اـهر  ار  حیحـص  ثیدـح  اهدـص  دارفا ، زا  یـضعب  هک  دـشاب  یم  نیا  تسا ، بجعت  ثعاـب 

.تسا ضیرم  اهنآ  سْفن  هک  دنتسه  یناسک  نامه  نانیا ، هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  نیا  دنا و  هدیبسچ 

: تسا هدش  ماجنا  ییاه  فیرحت  ثیدح ، نیا  رد 

، دحاو موی  ّالا  ایندلا  نم  قبی  مل  ول  : » لاق ّهنا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  هَّللادبع  نع  رز ، نع  مصاع ، نع  هدئاز ، نع  دواد ، یبا  نع 
ضرالا ألمی  یبا  مسا  هیبأ  مسإ  و   ] یمـسا همـسإ  یطاُوی ء  یتیب -  لهأ  نم  وأ : ینم -  ـالجر  هَّللا  ثعبی  یتح  مویلا ، کـلذ  هَّللا  لوََّطل 

؛» .ًاروج ًاملظ و  تئُلم  امک  ًالدع ، ًاطسق و 

هدنام یقاب  زور  کی  طقف  ایند ، زا  رگا  : » هک هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هَّللادبع  زا  رز  زا  مصاع  زا  هدئاز  زا  دوواد  یبا  زا 
مانمه هک  دش  دهاوخ  هتخیگنارب  نم ،) تیب  لها  زا  ای   ) نم لسن  زا  يدرم  هک  دـنک  یم  ینالوط  ردـق  نآ  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـشاب ،

« .تسا هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  روط  نامه  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  تسا ) نم  ردپ  مسا  مه  شردپ ، مسا  و   ) تسا نم 

.دنک یم  قرف  نتم  دنس و  رظن  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  ثیداحا  هیقب  اب  هدمآ  نآ  رد  هک  یتافاضا  رب  نوزفا  ثیدح  نیا 

نامه وا  دنا : هتفگ  وا  هرابرد  لاجر ، ياملع  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  تیاور  هدئاز »  » زا ثیدح  نیا  دنس : رظن  زا 
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.درک یم  هفاضا  يزیچ  ثیداحا ، هب  هک  دوب  یسک 

زا تمـسق  نیا  نآ ، زا  مادک  چیه  رد  تسا و  هدـش  تیاور  يرگید  هریثک  هدـیدع و  ياه  هار  زا  رز »  » زا ثیدـح  نیا  نتم : رظن  زا  اما 
«. یبا مسا  هیبا  مسا  و  : » هدماین ثیدح 

یلـص مالـسا  ربمایپ  زا  هدراو  ثیداحا  یمامت  رد  هک : هتفگ  نینچ  نامزلا » بحاص  رابخا  یف  نایبلا   » شباتک رد  یعفاش  یجنگ  ظفاح 
دیوگ یم  یبلطم  ثیدح ، رکذ  زا  دعب  دنک و  یم  لقن  هدئاز  زا  یثیدح  سپس  تسا ، هدماین  یبا » مسا  هیبا  مساو   » هلمج هلآو  هیلع  هللا 
ظافح زا  هک  یتایاور  هدمع  رد  ...هدرکن و  رکذ  ار  یبا ) مسا  هیبا  مساو   ) هلمج نیا  یلو  هدرک ، لقن  ار  ثیدـح  نیا  مه  يذـمرت  هک :

یعـضاوم رد  ناشدنـسم  رد  ندوب  طباض  دوجو  اب  لبنح  نب  دـمحا  ماما  ...هدـش  دراو  یمـسا » همـسا   » طقف هدـش ، لقن  رابخا  تاقث  و 
(2) .دنا هدروآ  ار  یمسا » همسا   » هلمج

مسا هیبا  مسا   » هلمج تسا ؛ هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  زا  هک  یثیداحا  یمامت  رد  سپ 
مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دـنزرف  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  هکنیا  رب  نیملـسم  عاـمجا  زا  دـعب  صوصخ  هب  تسا ، هدـماین  یبا »

.تسا

ریاس اب  فلاخم  هک  نوچ  تسا ؛ لطاب  ثیدح ، ياملع  دزن  طقاس و  رابتعا  هجرد  زا  هدـش ، تیاور  هدـئاز  زا  هک  ثیدـح  نیا  نیاربانب 
.تسا مهتم  ثیداحا ، اب  يزاب  هب  هک  تسا  يدرم  هدئاز »  » هکنیا رگید  لیلد  تسا و  حیحص  ثیداحا 

یم تبـسن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  دـندرک و  یم  لعج  ار  یثیداحا  دـندوب ، یناسک  هک : تسا  نیا  ثیداـحا  نیا  رد  رییغت  ببس 
.دننک تیوقت  ار  لطاب  دنروآ و  تسد  هب  يرتشیب  لاوماو  هدش  رت  کیدزن  نامکاح  هب  ات  دنداد 

لعج اه  نامز  زا  یضعب  رد 
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نب هرمـس  هریره ، وبا  دـننام : دـندرک ، یم  یگدـنز  وگغورد  يا  هدـع  هار ، نیمه  زا  هک  تسا  هدوب  دوس  رپ  یتراجت  لطاب ، ثیداـحا 
.تسا نانآ  هلمج  زا  زین  ثیدح  نیا  يوار  اهنآ و  نافیدرمه  نادرگاش و  هبعش و  نب  هریغم  بدنج ،

؟ تسیچ ثیدح  نیا  رد  یبا » مسا  هیبا  مساو   » ندرک هفاضا  زا  صخش  نیا  فده  هک : تسا  نیا  لاوس 

هب تشاد و  مان  روصنم  هَّللادبع  نب  دمحم  هک  یـسابع -  نانارمکح  زا  یکی  يارب  دشاب  يدـییأت  - 1 دراد : دوجو  لامتحا  ود  باوج :
.تسا هدوب  بقلم  يدهم 

مایق نایسابع  دض  هک  تسا  یسک  نامه  وا  تسا و  هیکزلا » سفن   » هب بقلم  هک  نسح -  نب  هَّللادبع  نب  دّمحم  يارب  دشاب  يدییأت  - 2
سفن هب  بقلم  هک  صخـش  نیا  دـنامن ، هدیـشوپ  ( ) تسا هدروآ  رثالا  بختنم  باتک  رد  یناـگیاپلگ  یفاـص  هَّللا  تیآ  هچناـنچ   ) درک

( .دنک یم  مایق  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  لبق  نامزلارخآ ، رد  هک  تسا  یسک  نآزا  ریغ  تسا ، هیکز 

هک تسا  هدـیاف  یب  یـشالت  تاـهیجوت ، نیا  یگمه  هک  دـنراد  ثیدـح  نیا  حیحـصت  رد  یتاـهیجوت  هعیـش ، ياـملع  زا  یـضعب  یلو 
.تسین اهنآ  هب  مه  یجایتحا 

فعض تیاهن  ردو  دشاب  یمن  حیحـص  ثیدح ، ياملع  دزن  دراد ، ربرد  ار  یبا ) مسا  هیبا  مسا   ) هک هدئاز  ثیدح  هکنیا  مالک  هصالخ 
 . تسا

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  مان 

ترثک نیا  دوش و  یم  هدـناوخ  اه  مان  نآ  هب  یفلتخم  تابـسانم  رد  هک  هدـش  دراو  ینوگانوگ  یماسا  مالـسلا ، هیلع  ناـمز  ماـما  يارب 
ناشیا یگرزب  بناوج  ترثک  تافـص و  ددـعت  رب  لیلد  یماسا ، ددـعت  نوچ  تسا ، تیـصخش  نیا  میظع  نأش  هدـنهد  ناـشن  یماـسا ،

، دمحا دّمحم ، لثم  یبای ، یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  يارب  ار  يددـعتم  یماسا  لیجنا ، میرک و  نآرق  رد  لاثم  يارب  تسا ،
ریذن ریشب و  سی ، هط ،
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(. ینانوی تغل  رد   ) سوطولکرب و  ینایرس ) تغل  رد   ) اطیلقراف لیجنا ، رد  و 

یضترم و ردیح ، یلع ، لثم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  مالسا ، یگشیمه  ناولهپ  یماسا  ددعت  مینیب  یم  هک  هنوگ  نامه  زین 
.تسا بلطم  نیمه  رب  لیلد  هریغ ، و  ینایرس ) تغل  رد   ) ایلیا

.هریغ هقیدص و  هرهاط ، هثدحم ، هکرابم ، لوتب ، ارهز ، همطاف ، لثم  ملاع ، نانز  رورس  هرابرد  نینچمه 

تسا هدش  دراو  مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا  زا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  زا  يددعتم  ثیداحا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد 
هنوگ نیا  رد  دـنا و  هدرک  دای  مهدزاود و ...  ماما  دیـس ، رمالا ، بحاص  حـلاص ، فلخ  رظتنم ، مئاق ، تجح ، يدـهم ، هب  ناشیا  زا  هک 

.دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هینک  مه  مسا و  مه  ناشیا ، هک  تسا  هدش  حیرصت  ثیداحا ،

: میروآ یم  هدش  دراو  مسا ، نآ  هرابرد  هک  یثیداحا  زا  یضعب  لیذ ، رد 

يدهم  - 1

« .تسا نم  مسا  يدهم ، مسا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  - 1

روما يوس  هب  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  نوچ  دـنمان ، یم  يدـهم  ار  ناشیا  ( 3 «) .تسا دّمحم  يدهم ، مسا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
.دنک یم  داشرا  تیاده و  دشاب  یمن  هاگآ  روما  نآ  زا  يدحا  هک  يا -  هیفخ 

هب ار  مدرم  دنک و  یم  مایق  یتاقبط  هلـصاف  دض  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  ام  يدـهم  : » دومرف یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلعرقابدـمحم  ماما 
تـسا هدرک  يادربنامرف  دنوادخ  زا  دنک  يرادربنامرف  وا  زا  سک  ره  سپ  دراد ، یم  اپ  رب  ار  لدع  مچرپ  دیامن و  یم  توعد  تلادـع 

يوس هب  وا ، نوچ  دنا ؛ هداهن  مان  يدـهم »  » ار وا  .هدرک  یچیپرـس  دـنوادخ  تاروتـسد  زا  دـنک  یچیپرـس  وا  تاروتـسد  زا  سک  ره  و 
(4 «) .دوش یم  تیاده  یفخم ، يروما 

ار نآ  يرشب ، خیرات  هک  تسا  یبالقنا  نیرت  گرزب  ترضح ، نآ  بالقنا  مایق و  نوچ  دنداهن ؛ مان  مئاق  ار  ناشیا  مئاق  - 2
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نیا دنک و  یمن  ادـیپ  یهار  نآ  رد  ًادـبا  لطاب ، هک  يروط  هب  دراد  یم  اپ  رب  ار  تقیقح  ّقح و  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  .دـید  دـهاوخ 
، تسا هدش  تبث  نانآ  ياه  تضهن  دارفا و  یضعب  خیرات ، رد  نوچ  دنک ؛ یم  زیامتم  اه  مایق  ریاس  زا  ار  وا  مایق  هک  تسا  يزیچ  نامه 

.نآ ریغ  هن  دراد و  یم  اپ  رب  ار  قح  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  اما  تسا ؛ هدوبن  تسرد  هار  رد  اهنآ  تضهن  مایق و  یلو 

؟ قحلاب نیمئاق  مکّلک  متسلا  هَّللا ! لوسر  نبای  مالسلا : هیلعرقابلا  تلاس  تفگ : یلامث  هزمحوبا 

!« یلب : » لاق

؟ ًامئاق مئاقلا  یّمس  ملف  تلق :

ّلجوّزع هللا  فشک  ّمث  لاق : نا  یلا  ...بیحنلا  ءاکبلاب و  ّلجوّزع  هَّللا  یلا  هکئالملا  تّجض  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  يّدج  لتق  اّمل  : » لاق
مئاقلا کلذب  ّلجوّزع : لاقف  یّلصی ، مئاق  مهدحا  اذاف  کلذب ، هکئالملا  تّرـسف  هکئالملل ، مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  دلو  نم  همئالا  نع 

؛» نیسحلا هلتق  نم  يا  مهنم  مقتنا 

»؟ دیتسین قح  هب  مئاق  امش ، یگمه  ایآ  ! هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  : مدیسرپ مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا 

«. یلب : » داد باوج 

؟ دنا هداهن  مان  مئاق  ار  مئاق  ارچ  سپ  متفگ :

؛ دننک یم  هیرگ  دننز و  یم  هّجـض  دنوادخ  يوس  هب  هکئالم  دش ، هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مّدج  هک  یماگنه  زا  : » داد باوج  ماما 
لاحـشوخ دادیور  نیا  زا  اهنآ  داد ، ناشن  هکئالم  هب  ار  دنوش -  یم  دلوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لسن  زا  هک  يا -  همئا  دنوادخ  سپس 

، اهنآ زا  هک  تسا  مئاق  وا  تلع ، نیمه  هب  : » دومرف دـنوادخ  .دـناوخ  یم  زامن  هداتـسیا ، تلاـح  رد  اـهنآ  زا  یکی  هک  دـندید  دـندش و 
(5 «.) دریگ یم  ماقتنا  مالسلا  هیلع  نیسح  نالتاق  ینعی 

؛» قحلاب همایقل  مئاقلا »  » یّمُس مالسلا : هیلع  قداصلا  رفعج  مامالا  لاق 

(6 «) .دراد یم  اپ  رب  ار  قح  نوچ  دندرازگ ؛ مان  مئاق )  ) ار وا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رظتنم - 3

، دنمان یم  رظتنم  ار  وا 
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.دنک كاپ  روج  ملظ و  زا  ار  یکاخ  هرک  نیا  ات  دنتسه ، وا  جورخ  روهظ و  رظتنم  دنتسه ، مدرم  هک  ینامز  ات  نوچ 

؟ مئاقلا یّمُس : مل  هَّللا و  لوسر  نبای  مالسلا : هیلعداوجلا  دّمحم  مامالا  لئس 

« .هتماماب نیلئاقلا  رثکأ  ِدادترا  هرکِذ و  ِتوم  دعب  موقی  ّهنال  : » لاق

؟ رظتنملا یّمُس : مل  و  هل : لیقف 

 . ....نوباترملا ُهرکُنی  نوصلخملا و  هَجورخ  رظتنیف  اهُدَمَأ ، لوطی  اهماّیأ و  رثکت  هبیغ  هل  ّنال  : » لاق

؟ دنمان یم  مئاق  ار  وا  ارچ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  دندیسرپ : مالسلا  هیلعداوج  دّمحم  ماما  زا 

، دنراد لوبق  ار  وا  تماما  هک  یناسک  رتشیب  دوب و  دـهاوخ  هدرم  شدای ، رکذ و  هک  دـنک  یم  مایق  یلاح  رد  وا  نوچ  : » داد باوج  ماما 
« .دنوش یم  دترم 

؟ دندیمان رظتنم  ار  ناشیا  ارچ  دش : هدیسرپ 

کـش دنتـسه و  وا  جورخ  رظتنم  نیـصلخم ، سپ  دوـش ؛ یم  ینـالوط  رایــسب  هـک  دراد  ینـالوط  یتـبیغ  وا  نوـچ  : » داد باوـج  ماـما 
(7 «) .دننک یم  راکنا  ار  وا  ناگدننک ،

رمالا بحاص  - 4

اوُعیِطَأ : » تسا هداد  رارق  بجاو  شناگدنب  رب  ار  وا  زا  تعاطا  دنوادخ ، هک  تسا  یقح  رب  ماما  وا  نوچ  دنمان ؛ یم  رمالا  بحاص  ار  وا 
(8 «) .دینک تعاطا  ار  رما  نابحاص  لوسر و  ادخ و  « ؛» ْمُکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا 

حیحـص ثیداحا  رد  تسا  بجاو  مدرم  یمامت  رب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  زا  تعاـطا  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هیآ  نیا  تهج ، نیا  زا 
.دنتسه مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  نامه  رمالا ،) یلوا   ) هک هدش  حیرصت  يدایز 

وا هلیـسو  هب  دنوادخو  تسا  نایناهج  رب  ادخ  تّجح  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  سدقم  دوجو  نوچ  دـنمان ، یم  تّجح  ار  وا  تجح  - 5
.دنک یم  تّجح  مامتا  شناگدنب  رب 

.دنرادن حیضوت  حرش و  هب  یجایتحا  تسا و  نشور  ترضح  نآ  باقلا  اه و  مان  هیقب 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هرابرد  ثحب 

لوا تمسق 

ثحب یلصا  تمسق  رد  دورو  يارب  هار  نیرتهب  دیاش 
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هـصاخ ای  هماع  تروص  هب  ترـضح  نآ  هب  عجار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هدراو  ثیداحا  رکذ  مالـسلا ، هیلع  ناـمز  ماـما  هراـبرد 
.تسا یلیصفت  ای  یلامجا  تروص  هب  رگید  یترابع  هب  دشاب و 

لوصا زا  تباث  لوصا  زا  یکی  تماما ، هب  داقتعا  اریز  مینک ؛ یمن  رکذ  نالا  اج و  نیا  رد  هدش ، دراو  هعیش  بتک  رد  هک  یثیداحا  یلو 
.دشاب یم  نایعیش  دزن  بهذم  ای  نید ،

هک یثیداحا -  اریز  دـشاب ؛ دـقتعم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تماما  هب  هکنیا  زج  درادـن ، يا  هراچ  دراد ، داقتعا  تماـما  هب  هک  سک  ره 
سپ تسا ؛ مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نامه  مهدزاود ، ماما  هک  دـنراد  حیرـصت  هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  همئا  دادـعت  تماما و  هراـبرد 
ادـج عوضوم  زا  هک  تسا  ییزج  نیا  تسین و  لصفنم  ادـج و  ماع ، تروص  هب  تماما  هب  داقتعا  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  داـقتعا 

.دوش یمن 

یم فلتخم  لیـصفت  لامجا و  ثیح  زا  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  عجار  تسا و  هدـش  دراو  تنـس  لها  بتک  رد  هک  یثیداحا  اما 
زین دنزادرپ و  یم  اهنآ  تیـصخش  ندرک  نّیعم  مان و  رکذ  نودب  مالـسلا ، مهیلع  همئا  دادـعت  رکذ  هب  هک  دراد  دوجو  یثیداحا  .دنـشاب 
هیلع نامز  ماما  دوجو  هب  ثیداحا  نآ  زا  یـضعب  رد  دـننک و  یم  نایب  حیرـص  روط  هب  ار  اهنآ  ماـن  دادـعت و  هک  دراد  دوجو  یثیداـحا 

، ثیداحا نآ  زا  یضعب  هرخالاب  دنتـسه و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  زا  مهدزاود  ماما  ناشیا ، هکنیا  تسا و  هدش  حیرـصت  مالـسلا 
.دننک یم  ریسفت  ار  رگید  یضعب 

.تسا هدنامن  یقاب  راکنا  لدج و  هشقانم ، يارب  ییاج  دنا و  هتشذگ  رتاوت  دح  زا  ثیداحا  نیا  میوگب  تسا ، راوازس 

هکنیا ببس  هب  یلو  ددرگ ؛ یم  تقو  فالتا  ثعاب  هک  يروط  هب  هدش ، ینالوط  مالک  میروایب ، ار  ثیداحا  نآ  یمامت  میهاوخب ، رگا 
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قح هب  دنناوتب  رتهب  رت و  تحار  تقیقح ، ناگدنیوج  ات  مینک  یم  رکذ  ار  ثیداحا  نآ  زا  یـضعب  دشابن ، ثحب  نیا  زا  یلاخ  ام  باتک 
.دنسرب تقیقح  و 

هیلع هللا  یلـص  ّیبنلا  تعمـس  هک : هدرک  تیاور  قیرط  هس  لهچ و  زا  هرمـس  نب  رباج  زا  ار  ثیدح  نیا  دنـسم ، رد  لبنح  نب  دـمحا  * 
؛» هفیلخ رشعانثا  همالا  هذهل  نوکی  لوقی : هلآو 

(9 «) .دراد دوجو  نیشناج  ماما و  هدزاود  تما ، نیا  يارب  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

: هک دنک  یم  تیاور  هرمس  نب  رباج  زا  دوخ  حیحص  باتک  رد  يراخب  * 

تفگ مردپ  سپ  مدوب  هدینشن  ار  نآ  هک  دومرف  ار  يا  هملک  سپ  .دوب » دهاوخ  ربهر  ماما و  هدزاود  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
(10 «) .دنتسه شیرق  زا  اهنآ  یگمه  هک  : » دومرف ربمایپ  انامه 

ریـسیت نیحیحـص ، یلع  كردتـسم  باـتک  رد  ثیدـح ، نیا  نینچمه  تسا  هدروآ  دوخ  حیحـص  باـتک  رد  يذـمرت  ار  ثیدـح  نیا 
.تسا هدمآ  هدوملا  عیبانی  افلخلا و  خیرات  دادغب ، خیرات  لامعلازنک ، بختنم  لوصالا ، عماج  یلا  لوصولا 

هداتق و یبا  عقسا ، نب  هلئاو  باطخ ، نب  رمع  هریرهوبا ، کلام ، نب  سنا  دوعسم ، نب  هَّللادبع  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  زا  ثیدح  نیا 
.تسا هدش  لقن  هریغ 

.تسا هدش  حیرصت  لمجم  روط  هب  هک  دنشیرق ، زا  دنتسه و  رفن  همئا 12  هک  دیدرک  كرد  یبوخ  هب  الاب  ثیداحا  رد  امش 

، دـنراد رب  رد  دوش ) عوجر  عبنم  لصا  هب  تسا  رتهب  تسا  همجرت  نوچ   - ) يرگید مهم  تاکن  هک  دنتـسه  ثیداحا  زا  يرگید  هورگ 
: دمآ دهاوخ  لیذ  رد  هچنانچ 

دیـس بلاـط  یبا  نب  یلع  نییبـنلا و  دیـس  اـنا  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  هک : هدروآ  نیطمـسلا  دـئارف  باـتکرد  ینیوج  * 
هیلع يدهملا  مهرخآ  بلاط و  یبا  نب  یلع  مهلّوا  رشعانثا ، يدعب  ییایصوا  ّنا  نییصولا و 
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؛» مالسلا

12 نم ، زا  دعب  نانیشناج  تسا و  ناربمایپ  نانیشناج  رورس  مالسلا  هیلع  یلع  ناربمایپ و  رورـس  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(11 «) .تسا مالسلا  هیلع  يدهم  اهنآ  نیرخآ  بلاط و  یبا  نب  یلع  ناشرفن ، نیلوا  هک  دنتسه  رفن 

: هک هدروآ  سابع  نبا  زا  هدوّملا ، عیبانی  باتک  رد  یفنح  يزودنق  نامیلس  * 

يدلو مهرخآ  یلع و  مهلّوأ  رـشعانثال : يدعب  قلخلا  یلع  هَّللا  ججُح  ییایـصوأ و  ییافلخ و  ّنا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق 
؛» برغملا قرشملا و  هناطلس  غلبی  اّهبر و  رونب  ضرالا  قرُشت  يدهملا و  َفَلَخ  یّلصیف  میرم ، نب  یسیع  هَّللا  حور  لزنیف  يدهملا ،

هیلع یلع  اهنآ ، نیلوا  هک  دنتسه  رفن   12 نم ، زا  دعب  مدرم ، رب  ادخ  ياه  تجح  نانیشناج و  افلخ ، : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
وا رـس  تشپ  دیآ و  یم  دورف  نامـسآ  زا  میرم  نب  یـسیع  ادخ ، حور  سپ  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  يدهم  مدـنزرف  ناشنیرخآ ، مالـسلا و 

(12 «) .دریگ یم  رب  رد  ار  ملاع  برغ  قرش و  مامت  وا ، تنطلس  دنارتسگ و  یم  نیمز  رد  ار  راگدرورپ  رون  وا  دناوخ ؛ یم  زامن 

: هک هدش  تیاور  سابع  نبا  زا 

ْنَم کِّیصو  نع  ینربخأف  لاق : نأ  یلا  نیح  ذنم  يردص  یف  جلجَُلت  ءایشأ  نع  کلئسأ  دمحم ! ای  لاقف : لثعن ، هل  لاقی  يدوهی  مدق  * 
.نون نب  عشوی  یلإ  یصوأ  نارمع  نب  یسوم  انیبن  ّنإ  یصو و  هل  ّالا و  ِّیبن  نِم  امف  وه ؟

« .مالسلا هیلع  نیسحلا  ْبلُص  ْنِم  همئا  هعست  هولتت  نیسحلا ، نسحلا و  ياطبس  هدعب  بلاط و  یبا  نب  یلع  یّیصو  ّنا  : » لاقف

؟ یل مهِّمَسَف  دّمحم ! ای  لاق :

اذاف یسوم ، هنباف  رفعج  یضم  اذاف  رفعج ، هنباف  دّمحم  یـضم  اذإف  دّمحم ، هنباف  یلع  یـضم  اذاف  یلع ، هنباف  نیـسحلا  یـضم  اذا  : » لاق
دّمحم یضم  اذإف  دّمحم ، هنباف  یلع  یضم  اذاف  یلع ، هنباف  یسوم  یضم 
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؛» ....رشع انثا  ءالوهف  يدهملا ، دّمحم  هجحلا  هنباف  نسحلا  یضم  اذاف  نسحلا ، هنباف  یلع  یضم  اذاف  یلع ، هنباف 

...مسرپ یم  وت  زا  دنتسه  ما  هنیس  رد  یتدم  هک  ییاهزیچ  زا  دّمحم ! يا  تفگ : دش و  دراو  دنتفگ  یم  لثعن  اروا  هک  يدوهی  يدرم 

نب یسوم  ام ، ربمایپ  نیشناج  دشاب و  هتشاد  ینیشناج  هکنیا  رگم  هدوبن ، يربمایپ  چیه  تسیک ؟ تنیـشناج  وگب ، نم  هب  تفگ : هکنیاات 
.تسا هدوب  نون  نب  عشوی  نارمع ،

هیلع نیسح  نسح و  نم ، هون  ود  وا ، زا  دعب  تسا و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم ، نیـشناج  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
« .دنشاب یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ناگداون  زا  هک  نم  نادناخ  زا  رفن   9 ود ، نآ  زا  دعب  مالسلا و 

؟ وگب نم  هب  ار  اهنآ  مان  دمحم ! يا  تفگ : يدوهی  درم 

رفعج و شدنزرف  دمحم ، زا  دعب  دّمحم و  شدنزرف  یلع ، زا  دعب  یلع و  شدنزرف  نیـسح ، زا  دـعب  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
یلع و شدنزرف  دمحم ، زا  دعب  دّمحم و  شدنزرف  یلع ، زا  دعب  و  یلع ، شدنزرف  یـسوم ، زا  دعب  یـسوم و  شدـنزرف  رفعج ، زا  دـعب 

(13 «) .دنشاب یم  رفن  اهنآ 12  تسا ، يدهم  شدنزرف  نسح ، زا  دعب  نسح و  شدنزرف  یلع ، زا  دعب 

روط نامه  دنتـسه ، تیب  لها  ناماما  نامه  هناگ ، هدزاود  ناماما  زا  دوصقم  هک  دمهف  یم  ثیداحا  نیا  زا  یبصعت  نودب  ناملـسم  ره 
.دنا هدرک  حیرصت  بلطم  نیا  هب  رتاوتم  ثیداحا  هک 

چیه دنراد ، یم  هگن  هدـنز  ار  لطاب  دـنرب و  یم  نیب  زا  ار  قح  میاد  روط  هب  هک  یناسک  دـنراد و  تجاجل  ینمـشد و  هک  یناسک  یلو 
دنتسه بآ  رد  يا  هدش  قرغ  دننامه  اهنآ  دننک ؛ یم  تجاجل  نآ  اب  دنروآ و  یمن  دورف  میلست  رس  نشور ، تقیقح  نیا  ربارب  رد  هاگ 

ات دننک  یم  زارد  تسد  يا ، هزره  فلع  ره  هب  هک 
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فالخ هک  دنهد  رییغت  دننک و  یفن  نانچ  ار  ثیداحا  نیا  هک  دنتـسه  شالت  رد  زین  تیودـهم  ثحب  هرابرد  دنـسرب و  دوخ  فدـه  هب 
اب رفن ) هدزاود   ) دادـعت نیا  هک  دـنناد  یم  دـنهد و  یم  تبـسن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  زا  ریغ  هب  ار  ثیداحا  نیا  دـشاب و  رهاـظ 

، تسا رک  روک و  بصعتم ، ناسنا  دـننک و  یم  يراک  ره  هناروکروک  بصعت  ساـسا  رب  یلو  دوش ؛ یمن  قبطنم  نایـسابع  اـه و  يوما 
.درادن یسرت  هرظانم  لدج و  زا  درب و  یم  راک  هب  گنرین  تسین ، مهم  وا  يارب  ریوزت  بیذکت و 

هچنآ ره  دوـش  یم  هتخیـسگ  راـسفا  دـنک ، مگ  ار  هدـنراد  زاـب  هک  یماـگنه  سپ  دراد ؛ یم  زاـب  فارحنا  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  نـید 
روعـش و چیه  دارفا ، نیا  دـشاب ، شراک  رد  ییایح  مرـش و  هکنیا  نودـب  دـیوگ ، یم  دـهاوخب ، هچنآ  ره  دـهد و  یم  ماجنا  دـهاوخب ،

.دنرادن یسرت  چیه  مه ، دنوادخ  رفیک  زا  دنرادن و  دنوادخ  ربارب  رد  تیلوئسم  زا  یکرد 

هیما و ینب  نیمرجم  ناراکتیانج ، ماکح ، یماسا  هک  تسا  مزال  ام  رب  مینک  نایب  ار  لطاب  ياعدا  نیا  یبلقت و  هیرظن  نیا  میهاوخب ، رگا 
هدـننک هراپ  رمخ ، رد  هدـننک  مامح  راک ، انز  رمخلا ، میاد  كافـس ، رفاک ، دـحلم ، ملاظ ، رابج ، نامکاح  نآ  میرواـیب ، ار  ساـبع  ینب 

.دندوب دوخ  تاوهش  ریسا  هک  یناسک  دنتشاد و  یم  زاب  فورعم  هب  لمع  زا  ار  مدرم  هک  یناسک  نآرق و 

ره هب  دشاب ، هدننک  تمرح  کته  ای  رجاف  قساف ، هکنیا  رگم  ینیب ، یمن  ار  سک  چیه  راذگب ، تسد  یهاوخ ، یم  هک  مادـک  ره  يور 
، باتک نیا  هلصوح  زا  تاعوضوم  نیا  هب  نتخادرپ  تسین و  هراکدب  نامکاح  نیا  ياه  ملظ  اه و  يراک  هایس  هرابرد  باتک  نیا  لاح 

.تسا جراخ 

مود تمسق 

هدزاود همئا  نآ  ایآ  مسرپ ، یم  الاح 
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؟ دنتسه نانیا  هداد  ربخ  اهنآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  يا -  هناگ 

ار رجافو  قساف  مرجم ، ناراکتنایخ  نیا  هک  تسا  دیعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصرهطا  سدـقا و  لوسر  زا  الک ! اشاح و  تسین ، نینچ  زگره 
.دهد رارق  دوخ  نیشناج 

.تسا رترب  رتالاب و  هیامورف ، نانیشناج  هنوگ  نیا  زا  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ماقم  نأش و  کش  یب 

يدیلپ دنوادخ ، هک  نانآ  رگم  درک ، هیبشت  لیثمت و  ناوت ، یمن  سک  چیه  مادک و  چیه  اب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دیدرت ، نودب 
، ناکاپ رگم  دشاب ، یمن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ینیـشناج  سک ، چیه  دـینادرگ و  هزیکاپ  ار  نانآ  درک و  رود  اهنآ  زا  ار  یکاپان  و 

یناگدـنز تایح و  هک  یناراکوکین  ناحلاص و  درذـگ ؛ یم  ایرث  زا  ناشتفارـش  هک  نانآ  دنتـسه ؛ رت  كاپ  ناراب ، بآ  زا  هک  ناـنامه 
، ییوگنخـس چـیه  تسین و  ندرک  رخـسمت  يارب  ییاج  چـیه  نانآ ، هراـبرد  هک  يروط  هب  تسا  یگزیکاـپ  تلیـضف و  رـسارس  ناـش ،

هیقب تدابع و  اوقت ، دهز ، هانگ ، زا  يرود  رادنپ ، لمع ، رد  هک  دنتسه  تماما  یلصا  هخسن  نانیا  .درادن  ار  اهنآ  هب  ندز  هنعط  ییاناوت 
.دنتسه هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دننام  مراکم ، تافص و 

هیلع هللا  یلصربمایپ  زا  دنا و  هدیـشچ  یهلا  تمکح  ياراوگ  بآ  زا  دنا و  هدیـشون  یهلا  ملع  عبانم  زا  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  نانیا 
نیرتراوگرزبو نیرتزیزعو  ربمایپ  ینیـشناج  هب  مدرم  نیرت  هتـسیاش  نیرتراوازـس و  نانیا  دنا ؛ هدرک  يوریپ  شا ، هریـس  هار و  رد  هلآو 

تسا و هدرک  اـنث  شیاتـس و  ار  ناـنآ  يرایـسب ، تاـیآ  رد  نآرق  هـک  دـنمیرک ، یمارگ و  تـیب  لـها  رهاـط ، ِترتـع  ناـنآ  دـنمدرم و 
.تسا هدومن  یفرعم  مدرم  هب  ار  نانآ  يا ، هدیدع  فلتخم  ياهاج  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

کشخ هب  التبم  هک  یمدرم  اب  یلو 
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یمن دوس  نانآ  هب  یعطاق  ناـهرب  لـیلد و  چـیه  دـننک و  یمن  مهف  كرد و  یقطنم ، چـیه  اـب  هک  یناـسک  درک ؟ دـیاب  هچ  دـنا ، يزغم 
نامیا يروایب ، لیلد  نانآ ، يارب  ار  تایآ  یمامت  رگا  تسا و  فرحنم  اهنآ  سفن  هکنیا  يارب  دننک  یمن  لوبق  ار  یلیلد  چیه  دـناسر ؛

.دروآ دنهاوخن 

تسین رجحتم  کشخ و  ناشلقع ، روعش و  نطاب ، هک  دید  یهاوخ  ار  يدایز  مدرم  نالا ، نیمه  تقو و  نیمه  رد  هورگ  نیا  لباقم  رد 
دنزیر یم  رود  ار  تجاجل  تینانا و  دنروآ و  یم  دورف  میلست  رس  نآ ، لباقم  رد  دوش  راکشآ  نانآ  يارب  تقیقح  قح و  هک  تقو  ره 

اما ( 14 «) دزیگنارب هانگ  هب  ار  وا  یتسرپدوخ ، رورغ و  « ؛» ِْمثِْإلِاب ُهَّزِْعلا  ُْهتَذَـخَأ  : » دـشاب قبطنم  نانآ  رب  هیآ  نیا  هک  دنتـسین  یناـسک  زا  و 
هدـش التبم  ناـنآ  هب  هک  تسا  نرق  یمالـسا 14  تما  دننمـشد و  تقیقح  اب  هک  دنتـسه  یبصعتم  ياه  ناسنا  نامه  گرزب ، تبیـصم 

.تسا

ام هک  میوگ  یم  تسا و  هدش  نایب  مالسلا  مهیلع  هناگ  هدزاود  همئا  هرابرد  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  یثیدح  هب  میدرگ  یم  زاب 
هچنآ هتـشادرب ، تقیقح  هرهچ  زا  باقن  ثیداحا ، نیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نوچ  میرادـن ؛ ریـسفت  هب  يزاین  ثیداحا ، نیا  رد 
مهبم تروص  هب  دوخ  زا  دعب  همئا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  تسین  مه  لوقعم  نینچمه  تسا  هدومرف  نایب  ًاتحارـص  هدوب ، مزال 
داجیا ییوگ و  لامجا  دیابن  دراد و  حرـش  هب  جایتحا  اج  نیا  رد  مالک  تسا و  تغالب  فالخ  راک ، نیا  اریز  دـنک ؛ تبحـص  زجوم  و 

.دراد گنتاگنت  یطابترا  نیملسم ، مالسا و  يارب  بلطم  نیا  هتشاد ، ینوارف  تیمها  عوضوم  نیا  هک  ارچ  دوش  ماهبا 

ثیداحا هک  تسا  مزال  دیسر ، اج  نیا  هب  مالک  هک  الاح  اما 
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هیلع هللا  یلصربمایپ  زا  ینـس  هعیـش و  بتک  رد  هدراو  ثیداحا  هک  تسناد  دیاب  مینک و  نایب  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  عجار  يوبن 
ببـس هب  ثیداـحا  نیا  شرامـش  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  .درک  دراو  یبـیع  ثیداـحا ، نیا  هب  تسین  نکمم  دـنا و  هدـش  تیاور  هـلآو 

ینس هعیـش و  بتک  زا  ثیدح  زا 80  شیب   [ هتاکرب تماد   ] یفاص هَّللا  فطل  رـصاعم ، همالع  خیـش و  .تسا  لکـشم  رایـسب  ناشترثک ،
نیا زا  یـضعب  اـج  نیا  رد  .تسا  هدرک  تیاور  ار  ثیداـحا  نیا  زا  یمک  رادـقم  طـقف  هک  دراد  فارتـعا  دوـخ  تسا و  هدرک  تیاور 

: میروآ یم  یمارگ  هدنناوخ  امش  يارب  ار  ثیداحا 

: هک هدش  تیاور  يراصنا  دعس  نب  لهس  زا 

مامالا تنا  یلع ! ای  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ناک  : » تلاقف همئالا ؟ نع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تنب  همطاف  تلأس 
نـسحلا یـضم  اذاف  مهـسفنا ، نم  نینمؤملاب  یلوأ  نسحلا  کنبإف  تیـضم  اذإف  مهـسفنأ  نم  نینموملاب  یلوأ  تنا  يدـعب و  هفیلخلا  و 

یلع یضم  اذاف  مهسفنا ، نم  نینمؤملاب  یلوا  نیسحلا  نب  یلع  هنبإف  نیسحلا  یضم  اذاف  مهسفنا ، نم  نینمؤملاب  یلوأ  نیـسحلا  کنبإف 
یسوم هنبإف  رفعج  یـضم  اذاف  مهـسفنا ، نم  نینمؤملاب  یلوا  رفعج  هنبإف  دّمحم  یـضم  اذاف  مهـسفنا ، نم  نینمؤملاب  یلوا  دّمحم  هنبإف 

نینمؤملاب یلوا  دّمحم  هنباف  یلع  یضم  اذاف  مهسفنا ، نم  نینمؤملاب  یلوأ  یلع  هنبإف  یسوم  یـضم  اذاف  مهـسفنا ، نم  نینمؤملاب  یلوا 
اذاف مهسفنا ، نم  نینمؤملاب  یلوا  نسحلا  هنبإف  یلع  یضم  اذاف  مهسفنا ، نم  نینمؤملاب  یلوأ  یلع  هنبإف  دّمحم  یضم  اذاف  مهسفنا ، نم 

، قدِصلا ُهَنِسلأ  قحلا و  همئا  مهف  اهبراغم ، ضرالا و  قراشم  هب  هَّللا  حتفی  مهسفنا ، نم  نینمؤملاب  یلوا  يدهملا  مئاقلاف  نسحلا  یـضم 
.مَهلَذَخ نَم  لوذخم  مهرَصَن و  نَم  روصنم 

زا
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هیلع یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يزور  : » دومرف ناـشیا  دندیـسرپ ، همئا  هراـبرد  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رتـخد  همطاـف 
هیلع نسح  ترـسپ  وت ، زا  دعب  يرتراوازـس و  ناشدوخ ، زا  نینموم  هب  وت  یتسه ، نم  زا  دعب  هفیلخ  ماما و  وت  یلع ! يا  دومرف : مالـسلا 

ناشدوخ هب  تبـسن  نینموم ، زا  ترـسپ  رگید  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  وا  زا  دـعب  تسا ، رتراوازـس  ناشدوخ  تبـسن  نینموم ، زا  مالـسلا 
زا دـعب  تسا ، رتراوازـس  ناـشدوخ  هب  تبـسن  نینموـم ، زا  مالـسلا  هـیلع  یلع  وا  رـسپ  مالـسلا ، هـیلع  نیـسح  زا  دـعب  تـسا ، رتراوازس 

شرـسپ مالـسلا ، هیلعرفعج  زا  دـعب  تسا ، رتراوازـس  ناشدوخ  هب  تبـسن  نینموم ، زا  مالـسلا  هیلعرفعج  شرـسپ  مالـسلا ، هیلعدـمحم 
، نینموم زا  مالسلا  هیلع  یلع  شرسپ  مالسلا ، هیلع  یسوم  زا  دعب  تسا ، رتراوازس  ناشدوخ  هب  تبسن  نینموم ، زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
، تسا رتراوازس  ناشدوخ  هب  تبسن  نینموم ، زا  مالسلا  هیلعدمحم  شرسپ  مالسلا ، هیلع  یلع  زا  دعب  تسا ، رتراوازس  ناشدوخب  تبسن 

شرسپ مالسلا ، هیلع  یلع  زا  دعب  تسا ، رتراوازس  ناشدوخ  هب  تبسن  نینموم ، زا  مالسلا  هیلع  یلع  شرسپ  مالـسلا ، هیلعدمحم  زا  دعب 
زا مالـسلا  هیلع  مئاق  يدهم  وا  رـسپ  مالـسلا ، هیلع  نسح  زا  دعب  تسا و  رتراوازـس  ناشدوخ  هب  تبـسن  نینموم ، زا  مالـسلا  هیلع  نسح 

ِنابز قح و  همئا  نانیا  دنک ؛ یم  حتف  ار  اه  برغم  اه و  قرـشم  وا  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  تسا  رتراوازـس  ناشدوخ  هب  تبـسن  نینموم ،
یم لـیلذ  دـنک ؛ راوـخ  ار  ناـنآ  دـهاوخب ، سک  ره  دوـش و  یم  زوریپ  دـنک ؛ يراـی  ار  ناـنآ  سک  ره  .دنتـسه  ییوگتــسار  ياـیوگ 

(15 «) .دوش

یف مکیـصوا  بیغملا ، یلا  قلطنم  بیرق و  نع  مکنع  لحار  ینإ  ساـنلا  رـشاعم  : » لاـقف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اـنبطخ  لاـق :
.رانلا یف  اهلهأ  ٍهلالض و  ّلک  هلالَض و  هَعِْدب  ّلک  نإف  عَِدبلا ، مکاّیإ و  ًاریخ و  یترتع 

نَم سانلا  رشاعم 
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، يدعب هرهازلا  موجنلاب  کَّسمتیلف  نیدقرفلا  دـقتفا  نَم  نیدـقرفلاب و  کّسمتیلف  رمقلا  دـقتفإ  نم  رمقلاب و  کَّسمتیلف  سمـشلا  دَـقَتفإ 
« .مکلو یل  هَّللا  رفغتسأ  اذه و  یلوق  لوقأ 

اذا لوقت : ُکتعمَس  هَّللا ! لوسر  ای  یُّما  تنأ و  یبأب  تلق : هیلع و  تلخدف  هشئاع  تیب  لخد  یتح  ُهتعبَت  هربنم  نع  لزن  املف  ناملس : لاق 
امف هرهازلا ، موجنلاب  اوکـسمتف  نیدقرفلا  متدقتفا  اذا  نیدقرفلاب و  اوکّـسمتف  رمقلا  متدقتفا  اذإ  رمقلاب و  اوکّـسمتف  سمـشلا  متدـقتفإ 

؟ هرهازلا موجنلا  ام  نادقرفلا و  ام  رمقلا و  ام  سمشلا و 

هیلع نیـسحلا  نسحلاف و  نادـقرفلا  اّمأ  يدـعب و  هب  اوکّـسمتف  ینومتدـقتفا  اذا  مالـسلا و  هیلع  ُیلعف  رمقلا  اّما  انأف و  سمـشلا  اّما  : » لاق
«. مهیّدهم عساتلا  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  بلُص  نِم  هعستلا  همئالا  مُهَف  هرهازلا  موجنلا  اّما  امهب و  اوکّسمتف  رمقلا  مت  دقتفا  اذاف  مالسلا 

.هَّللا لوسر  ای  یل  مهِّمـسَف  تلق : .یـسیع » يراوح  بوقعی و  طابـسأ  ددـع  راربا  همئأ  يدـعب ، ءافلخلا  ءایـصوألا و  مه  مهنا  : » لاـق ّمث 
دّمحم هدعب  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  امهدعب  ياطبس و  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مهدِّیـس  مهلّوَا و  : لاق

لتُقی يذـلا  نارمع و  نب  یـسوم  َیِّمُـس  مظاکلا  هنبا  مالـسلا و  هیلعدـمحم  نب  رفعج  قداصلا  مالـسلا و  هیلع  نیّیبنلا  ملع  رقاب  یلع  نب 
یمد و نم  یترتـع  مّهنإـف  هتبیغ ، یف  رظتنملا  مئاـقلا  هجحلا  نسحلا و  یلع و  ناـقداصلا  دّـمحم و  هنبإ  مث  یلع ، هنبإ  ناـسارخ  ضرأـب 

«. یتعافش یلاعت  هَّللا  َُهل  انأ  الف  مهیف  یناذآ  نَم  یمکُح ، مهمْکُح  یملع و  مهْملِع  یمحل ،

: تسا هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  یکدنا  ریبعت  اب  ثیدح  نیمه 

: هک تسا  هدش  تیاور  یسراف  ناملس  زا 

امش نایم  زا  يدوزب  نم  مدرم ! يا  : » دومرف دناوخ ، یم  هبطخ  ام  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يزور 
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.منک یم  رفس  رارسا ، ِناهنپ  يارس  هب  مور و  یم 

اب یهارمگ  ره  تسا و  یهارمگ  هیام  یتعدـب ، ره  هک  دـینادب  دـیزیهرپب ، تعدـب  زا  .منک  یم  شرافـس  منادـناخ ، هب  یکین  هب  ار  امش 
.دنتسه شتآ  زا  یهارمگ  نآ  لها 

یم ور  ناردارب  ود  مان  هب  هراتس  ود  هب  دنک  مگ  ار  هام  سک  ره  دروآ و  یم  ور  هام  هب  دوش  ناهنپ  وا  زا  دیـشروخ  سک  ره  مدرم ! يا 
مدوخ و يارب  تسا  هدوب  نم  نخس  نیا  دروآ ؛ یم  ور  رگید  نشور  ناگراتس  هب  دنک  مگ  ار  ناردارب  ود  هراتس  هک  سک  ره  دروآ و 

«. منک یم  ششخب  بلط  دنوادخ ، زا  امش  يارب 

ضرع متفر و  ترضح  نآ  دزن  دش ، هشیاع  هناخ  دراو  هکنیا  ات  متفر  وا  لابند  هب  دمآ  نیئاپ  ربنم  زا  ربمایپ  هک  یتقو  دیوگ : یم  ناملس 
يور هام  هب  دیدرک  مگ  ار  دیـشروخ  هاگره  يدومرف : هک  مدینـش  تیادـف ! مردام  ردـپ و  هلآو ! هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يا  مدرک :

نشور ناگراتس  هب  دیدرک  مگ  ار  ناردارب  ود  هراتس  هاگ  ره  دیروآ و  يور  ناردارب  ود  هراتس  هب  دیدرک  مگ  ار  هام  هاگ  ره  دیروآ و 
؟ تسیچ رگید ، نشور  ياه  هراتس  ناردارب و  ود  هراتس  هام و  دیشروخ و  زا  امش  روظنم  دیروآ ؛ يور  رگید 

يور وا  هب  دیداد  تسد  زا  ارم  هکنیا  زا  دعب  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  هام ، متسه و  نم  دیشروخ ، اما  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
دیروآ و يور  هراتس  ود  نیا  هب  دیداد  تسد  زا  ار  هام  هاگره  دنتسه ؛ مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  ناردارب ، ود  هراتـس  اما  دیروآ ؛

« .تسا مالسلا  هیلع  يدهم  اهنآ ، نیمهن  هک  دنتسه  مالسلا  هیلع  نیسح  ناگداون  زا  هناگ  ُهن  همئا  رگید ، نشور  ناگراتس  اّما 

نانیشناج نانیا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  سپس 
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« .دنشاب یم  مالسلا  هیلع  یسیع  نّویراوح  مالسلا و  هیلع  بوقعی  نادنزرف  دادعت  هب  دنتسه و  نم  زا  دعب 

.دییوگب نم  يارب  ار  همئا  نیا  مسا  هلآو ! هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يا  مدرک : ضرع 

مهیلع نیـسح  نسح و  ما ، هوـن  ود  مالـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـنیا ، گرزب  رفن و  نیلوا  : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
دعب ناربمایپ و  ملع  هدنفاکش  مالسلا  هیلعرقابدمحم  وا ، زا  دعب  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیسح  نب  یلع  ود ، نآ  زا  دعب  مالـسلا و 

، وا زا  دعب  تسا و  نارمع  نب  یسوم  مانمه  هک  مالسلا -  هیلع  مظاک  شدنزرف ، وا  زا  دعب  مالـسلا و  هیلع  قداصدمحم  نب  رفعج  وا  زا 
ود سپـس  تسا و  مالـسلا  هیلعدـمحم  شدـنزرف  سپـس  دنـشک و  یم  ناسارخ  نیمزرـس  رد  ار  وا  هک  مالـسلا -  هیلع  یلع  شدـنزرف 

ترتع نانیا  دشاب  یم  تبیغ  زا  جورخ  راظتنا  رد  هک  تسا -  مالسلا  هیلع  مئاق  يدهم  سپس  مالسلا و  هیلع  نسحو  یلع  ینعی  قداص ،
نم تعافـش  دنک ، تیذا  ار  نانآ  سک  ره  تسا و  نم  مکح  اهنآ ، مکح  نم و  ملع  اهنآ ، ملع  دنتـسه ؛ نم  نوخ  تشوگ و  زا  نم و 

(16 «) .دوش یمن  وا  لاح  لماش 

مالـسلا هیلع  نامز  ماما  هرابرد  ثیداحا  مایپاب  ءادتبا  .تسا  راوشد  سب  يراک  اهنآ ، شرامـش  ثیداحا و  نیا  زا  یـضعب  يروآ  عمج 
هدرک یتجح  مامتا  ات  دـنا  هدرک  يدایز  يراشفاپ  عوضوم  نیا  رب  ناوارف  تابـسانم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  میوش  یم  انـشآ 

.تسا بلطم  تیمها  هدنهد  ناشن  نیا  دنشاب و  هتشادن  یتجح  دنوادخ ، رب  مدرم  دنشاب و 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هرابرد  نآرق  ياه  تراشب  موس :  لصف 

لوا تمسق 

کشخ و چیه  تسا و  هدش  نایب  یبلطم  ره  باتک  نیا  رد  درادن و  هار  نآ  رد  یلطاب  دروم  چـیه  هک  تسا  یباتک  نامه  میرک ، نآرق 
رگنشور باتک  نیا  رد  هکنیا  رگم  هدنامن ، یقاب  يرت 
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.تسا نید  نیرخآ  مالسا ، هک  هنوگ  نامه  دشاب ، یم  ینامسآ  باتک  نیرخآ  نآرق ، .تسا  هدشن  یهاتوک  يزیچ  زا  هدمآ ،

؟ تسا تکاس  دوش  یم  رشب  یگدنز  تایح و  رد  یمیظع  لوحت  ثعاب  هک  گرزب -  هعقاو  نیا  هب  تبسن  نآرق ، ایآ 

ام َْنیَأ  ُهَّلِّذلا  ُمِْهیَلَع  َْتبِرُض   » دهد یم  ربخ  گرزب ، ياه  تلود  يراکمه  اب  دوهی  تلود  مایق  زا  نایـسراف و  رب  مور  هبلغ  زا  هک  ینآرق 
.دهد یم  ربخ  جوجام  جوجای و  هرابرد  هک  ینآرق  ( 17 «) ِساّنلا ِم  َنّ ٍْلبَحَو  ِهَّللا  ِم  َنّ ٍْلبَِحب  اَّلِإ  اوُفُِقث 

ِتاَواـمَّسلا ِراـْطقَأ  ْنِم  اوُذـُفنَت  نَأ  ُْمتْعَطَتْـسا  ِنِإ  ِسنِإـْلاَو    ّ ِنِْجلا َرَـشْعَم  اـی  : » دـهد یم  ربـخ  اـضف ، ندومیپ  ندوـب  نکمم  زا  هک  ینآرق 
(18 «) ٍناْطلُِسب اَّلِإ  َنوُذُفنَت  َالا  اوُذُفناف  ِضْرَْألاَو 

؟ دهدن ربخ  وا  يزوریپ  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  ینآرق  نینچ  هک  دوش  یم  ایآ 

، تایآ هنوگ  نیا  لـیوات  تسا ، هداد  ربخ  وا  ماـیق  مالـسلا و  هیلع  ناـمز  ماـما  زا  يداـیز  ياـهاج  رد  میکح  نآرق  تسین ! نینچ  زگره 
حیرـصت بلطم  نیا  هب  هدـش ، لزان  اهنآ  ياه  هناخ  رد  نآرق  هک  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  يروط  هب  تسوا  روهظ  نامز و  ماـما  هراـبرد 

.دنا هدرک 

: میروآ یم  امش  يارب  ار  تایآ  نیا  زا  یضعب 

َنْوَعِْرف َيُِرنَو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمنَو  َنِیثِراَْولا *  ُمُهَلَعَْجنَو  ًهَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَّن  نَأ  ُدیُِرنَو   » لّوا هیآ 
اهنآ هدراذگ ، تنم  نیمزرـس ، نآ  رد  لیلذ  فیعـض و  هفیاط  نآ  رب  هک  میدرک  هدارا  ام  « » َنوُرَذْحَی اُوناک  اّم  مُْهنِم  امُهَدُونُجَو  َناماهَو 

مـشچ هب  میـشخب و  نیکمت  تردـق و  اـهنآ  هب  نیمز  رد  مینادرگ و  ناـینوعرف ) هاـج  کـُلم و   ) ثراو میهد و  رارق  قـلخ  ناـیاوشیپ  ار 
(19 «) .مییامنب دندوب ، ناسرت  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  ناشنایرکشل ، ناماه و  نوعرف و 

: تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

َفْطَع اهِسامِش  دعب  انیلع  ایندلا  ّنفطعتل  »
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ْمُهَلَعَْجنَو ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَّن  نَأ  ُدـیُِرنَو  : » یلاعت هلوق  کـلذ ) بیقع  مالـسلا  هیلع  یلت  و   ) اهدـلو یلع  سوُرَـضلا 
؛» َنِیثِراَْولا ُمُهَلَعَْجنَو  ًهَِّمئَأ 

« .دروآ دهاوخ  يور  ام  هب  دراد  هاگن  شا  هچب  يارب  ات  دهد -  یمن  شبحاص  هب  ریـش  هک  يرتش -  دننام  شا ، یـشکرس  زا  سپ  ایند ، »
(20 «) َنِیثِراَْولا ُمُهَلَعَْجنَو  ًهَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَّن  نَأ  ُدیُِرنَو  : » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  و 

ار نیمز  رـسارس  هک  دهد -  یم  هدعو  یماما ، ندمآ  هب  هیآ  نیا  دـنیوگ ، یم  ام  نارکفمه  دـیوگ ، یم  شحرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
.دنک یم  ییامرفمکح  اهروشک  یمامت  رب  و  دنک -  یم  فرصت 

هب اهسامش ) ( ؛ دشاب هتشاد  زاین  يرتشیب  حرش  هب  دیاش  تسا و  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ینوگانوگ  ياه  هار  زا  ثیدح  نیا 
هدنـشود هک  دـنیوگ  ار  یقالخا  دـب  رتش  سورـضلا )  دـنک ( ؛ یم  يراددوخ  دوخ  تشپ  رب  نداد  يراوس  زا  هک  دوش  یم  هتفگ  یبسا 

(21) .دریگب زاگ  ار  دوخ 

لها دنک و  یم  ور  نانآ  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  رایسب  متس  ملظ و  زا  دعب  ایند  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نخـس  ینعم 
هک ار  خالگنس  زا  رپ  رذگتخـس و  ياه  ییالاب  رـس  یمامت  اهنآ  دنوش ، یم  زوریپ  ناشنانمـشد  رب  دننک و  یم  مایق  مالـسلا  مهیلع  تیب 

نانآ يارب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  یتخـس  همه  نآ  زا  دـعب  ایند  دـنراد و  یمرب  نایم  زا  دراد  دوجو  ناشـسدقم  تضهن  ریـسم  رد 
، یشکرس زا  دعب  دروآ و  یم  دورف  میلست  رس  هرخالاب  یچیپرس ، زا  دعب  ایند  ددرگ و  یم  نیریـش  رایـسب ، ياه  یخلت  زا  دعب  تحار و 

.دوش یم  مار 

: هک هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  زا 

ُّلذی مهُّزعیف و  مهَّیدهم  هَّللا  ثعبَی  تیبلا ، لهأ  نحن  همئأ : هَّللا  مهلعّجی  نیذلا  باتکلا ، یف  نوروکذـملا  ضرالا ، یف  نوفعـضتسملا  »
« .مهّودع

يور رب  نافعضتسم 
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دنوادـخ میتسه ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  هداد  رارق  ربهر  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  دـنا -  هدـش  رکذ  نآرق  رد  هک  یناـسک  نآ  نیمز ،
(22 «) .دنادرگ لیلذ  راوخ و  ار  نانآ  نانمشد  درادب و  یمارگ  زیزع و  ار  تیب  لها  ات  دزیگنا  یمرب  ار  تیب  لها  يدهم 

يرصتخم هک  تسا  نیا  راک  نیرتهب  تسا ؛ مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  طوبرم  اهنآ ، لیوات  هک  دمآ  نایم  هب  یتایآ  زا  نخس  هک  نونکا 
.دوش هاگآ  لیوات  ینعم  زا  هدش ، رتشیب  هدنناوخ  تاعالطا  ات  میهد  حیضوت  لیوأت  هملک  هرابرد 

(23) .دشاب یم  یفخم  هک  تسا  ییانعم  هب  يرهاظ  يانعم  زا  مالک  فرص  مالک و  ندنادرگ  زاب  لیوأت :

هدزای باوخ ، رد  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  لاثم  يارب  ددرگ ، یم  زاب  نآ  هب  ایور  هک  يزیچ  نامه  ینعی  اهباوخ ، اـیور و  لـیوات 
نینچ دنوادخ  دنتفر ، رصم  هب  شدالوا  توقعی و  هک  یتقو  زارد ، نایلاس  زا  دعب  دننک ، یم  هدجس  وا  يارب  هک  دید  ار  هام  دیشروخ و 
ردامو ردپ  هاگ  نآ  « » ًاّقح ّیبر  اهَلَعَج  دق  ْلبَق  نِم  يایؤر  لیوأت  اذه  ِتبأ  ای  لاق  ًادّجـس و  ُهل  اوُّرخ  شرَعلا و  یلع  هیوبا  َعَفَر  و  :» دومرف

نیا نم  باوخ  ریبـعت  تفگ  ردـپ  هب  لاـح  نآ  رد  فسوی  .دـندرک  هدجـس  ار  ادـخ  وا ، رادـید  هنارکـش  هب  اـهنآ  دـناشن و  تخت  رب  ار 
(24 «) .دوب

لبق « ؛» ِِهلیِوْأَِتب امُُکتْأَّبَن  اَّلِإ  ِِهناقَزُْرت  ٌماعَط  امُکِیتْأَی  َال  : » تفگ دندوب  هدید  ییایور  هک  یناوج -  ود  هب  مالسلا  هیلع  فسوی  هک  هدش  دراو 
(25 «) .منک یم  هاگآ  ناتباوخ  ریبعت  زا  ار  امش  دینک ، لوانت  دیآ و  ماعط  هکنآ  زا 

؛» اهلیوأت ینمَّلع  ّالإ و  ٍهیآ  نِم  ام  : » تسا هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یثیدح ، رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

دشاب هدادن  شزومآ  نم  هب  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  درادن  دوجو  يا  هیآ  چیه  »
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(26 «) .دشاب هتخوماین  نم  هب  ار  شلیوات  و 

َنیِذَّلا یَلَع  َّنُمَّن  نَأ  ُدـیُِرنَو  : » تسا هدوـمرف  دـنوادخ  هدـش - ، هـتفگ  نخـس  وا  مـیارج  نوـعرف و  هراـبرد  هـک  هفیرـش -  هـیآ  نـیا  رد 
دـنادرگ و یم  زاـب  ار  هتـشذگ  يراوـگرزب  تمارک و  لییارـسا  ینب  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  يرهاـظ  ینعم  ِضْرَأـْلا » ِیف  اوُفِعُْـضتْسا 

.دنک یم  كاله  ار  وا  رکشل  نوعرف و 

نادـناخ هیآ ، نیا  رد  نافعـضتسم  زا  دوـصقم   - هک تسا  نیا  تسا ، راکـشآ  ینعم  زا  ریغ  هک  یفخم -  ینعم  ینعی  هـیآ ، لـیوات  یلو 
دنشک و یم  ار  نانآ  ، دننک یم  رایسب  متس  ملظ و  نانآ  هب  دنرمش  یمرب  فیعض  ار  نانآ  مدرم ، هک  دنتـسه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم 

امـش « ؛» يدـعب نوفَعـضَتسملا  متنا  : » دوـمرف ناـنآ  هب  مه  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  .دـنروآ  یم  اـهنآ  رـس  هـب  دـنهاوخ  یم  هـچ  ره 
«. دیتسه نم  زا  دعب  نافعضتسم 

نیا زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  يزور  دهد  یم  یهاوگ  یمالـسا  خیرات  نوچ  تسین ؛ نشور  تقیقح  نیا  تابثا  هب  مه  یجایتحا 
هطلس نادنمتردق و  دندومن و  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نادناخ  رب  ار  اه  متـس  اه و  یتخـس  بیاصم ، عاونا  دومن ، تقرافم  ایند 
لها هرابرد  تساوخ ، یم  نانآ  ییارگ  توغاط  دـسح و  زا  ولمم  سوفن  هک  هچنآ  ره  دندرمـش و  فیعـض  ار  كاـپ  هیّرذ  نیا  نارگ ،
تقو ماّکح  هب  ار  مالسلا  مهیلعدمحم  نادناخ  ناگرزب  مدرم ، هک  دندناسر  ییاج  هب  ار  راک  یتح  دنتشاد ؛ یم  اور  مالسلا  مهیلع  تیب 

رتدـیدش نیا ، زا  فاعـضتسا  نیمادـک  درک و  يراک  نینچ  یکمرب ، رفعج  هچنانچ  دـنوش ، رت  کیدزن  نانآ  هب  اـت  دـنداد  یم  لـیوحت 
؟  تسا

یگدنز هک  ییاه  نامه  دراذگ ، تنم  نانآ  نایعیـش  یمامت  رب  دیامن و  لّضفت  مولظم  كاپ و  هیرذ  نیا  رب  هک  تساوخ  دـنوادخ  یلو 
سرت و تلذ ، یتخس ، راشف ، رد  نانآ 
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بلـس ناـنآ  زا  ار  یتمارک  يدازآ و  ره  تقو  ماـکح  هک  یناـسک  دـندوب ، مورحم  یناـسنا  قوقح  لقادـح  زا  هک  یناـسک  دوب ، هرهلد 
.دهن یم  تنم  نانیا  رب  دریگ  یم  رب  رد  ار  یکاخ  هرک  مامت  هک  یتموکح  هلیسو  هب  دنوادخ  سپ  دندرک ؛

هک تسا  یتموکح  اهنت  نیا  تساهنآ ؛ فارطا  ياه  نیمزرس  یمامت  یبونج و  یلامش و  دمجنم  بطق  ود  نآ ، ياهزرم  هک  یتموکح 
رارقرب لماک  تردق  مامت و  هطلس  نایعیش ، يارب  یتمحازم ، چیه  نودب  دنک و  یم  ییامرفمکح  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  نیمز و  لک  رب 

.ددرگ یم 

نیا ماتخ  نسح  يارب  لاعتم  دنوادخ  تساوخ  هب  میروآ  یم  یمارگ  هدنناوخ  امش ، يارب  ار  تموکح  نیا  زا  يرتشیب  لیصافت  يدوزب 
هک تمـسق  نیا  زا  دروآ و  تسد  هب  مه  هیآ  رهاـظ  زا  ار  لـیوات  نیا  تسا ، نکمم  هک  مییوـگ  یم  هیآ  نیا  هراـبرد  تبحـصو  ثـحب 

نوعرف یـسوم و  ترـضح  نارود  زا  لاس  نارازه  زا  دعب  هیآ  نیا  لوزن  نوچ  تسا ؛ هدمآ  هدنیآ )  ) لبقتـسم ظفل  هب  َّنُمَّن » نَأ  ُدیُِرنَو  »
هچنانچ .اوفعـضتسا ؛» نیذلا  یلع  اننم   » ای ّنمن » نا  اندراو  : » دیوگب نینچ  تسناوت ، یم  دـنوادخ  مییوگب  هک  تسا  مه  نکمم  تسا و 

، نانآ ناـیم  زا  ، هداـهن تنم  نینموم  رب  دـنوادخ  اـنامه  «: » اـًلوُسَر ْمِهِیف  َثََعب  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ْدََـقل  :» هدومرف يرگید  ياـج  رد 
(27 «) .دیزگرب ار  یلوسر 

(28 «) .داهن ّتنم  امش  رب  دنوادخ  دیدوب و  نینچ  لبق  زا  امش  انامه  « » ْمُْکیَلَع ُهَّللا  َّنَمَف  ُْلبَق  ِم  نّ ُمتنُک  َِکلَذَک  »

(29 «) .میداهن تنم  وت  رب  رگید  راب  ام  انامه   » يَرْخُأ ًهَّرَم  َْکیَلَع  اّنَنَم  ْدََقلَو  »

(30 «) .میداهن تنم  نوراه  یسوم و  رب  انامه  « » َنوُراهَو یَسُوم  یَلَع  اّنَنَم  ْدََقلَو  »

«. َّنُمَّن نَأ  ُدیُِرنَو  :» تسا هدومرف  هدروآ ، هدنیآ  ظفل  هب  ثحب  دروم  هیآ  رد  اما  هدروآ ، هتشذگ  ظفل  هب  ار  تایآ  نیا  دنوادخ 

: رد نینچمه  و 
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.هتشذگ هن  تسا ، هدمآ  هدنیآ  ظفل  هب  هناگشش  ظافلا  َيُرن ،»  » و نِّکمن »  » و مهلعجن »  » و مهلعجن »  » و دیرن » »

یم هنوگچ  سپ  دنا ؛ هدـش  كاله  شیپ  لاس  نارازه  هیآ ، نیا  لوزن  زا  لبق  اهنآ ، نایرکـشل  ناماه و  نوعرف ، دـیوگب ، یـسک  دـیاش 
؟ درک لیوات  هدنیآ  نامز  هب  ار  هیآ  ناوت 

، يرصع ره  يارب  سپ  دنک ؛ رایسب  ملظ  دشاب و  راکمتس  راکدب و  هک  یناطلـس  ره  يارب  تسا  زمر  نوعرف ، مسا  هک  تسا  نیا  باوج 
.دراد دوجو  يرایسب  ياه  نوعرف  یتما ، ره  يارب  تسه و  ینوعرف 

: هک هدش  تیاور  هیآ ، نیا  لیوات  رد  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  مالسلا و  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 

يدـهملا مامالا  روهظ  دـنع  یلاعت  هَّللا  امهییُحی  شیرق ، هربابَج  نِم  نالجر  امه  هیـآلا -  هذـه  یف  ناـماه - » نوعرف و   » نِم دارملا  ّنأ  »
؛» هفلْسأ امب  امهنم  مقتنیف  نامزلا -  رخآ  یف  مالسلا -  هیلع 

مالسلا هیلع  يدهم  روهظ  ماگنه  ار  ود  نآ  دنوادخ  هک  دنتسه  شیرق  زا  ملاظ  رابج و  درم  ود  هیآ ، نیا  رد  ناماه » نوعرف و   » زا دارم 
(31 «) .دریگ یم  ماقتنا  ود  نآ  زا  ترضح  دنادرگ و  یم  هدنز 

.دننک یم  يراکمه  اهنآ  اب  هک  دنتسه  یشیرق  درم  ود  نآ  نارای  ناوریپ و  امهدونج » »

ْمَُهل َّنَنِّکَُمَیلَو  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اـمَک  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاـِحلاّصلا  اوـُلِمَعَو  ْمُکنِم  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  :» مود هیآ 
 « َنوُقِسْفلا ُمُه  َِکَئلوُأَف  َِکلَذ  َدَْعب  َرَفَک  نَمَو  ًْایَش  ِیب  َنوُکِرُْـشی  َال  ِینَنوُُدبْعَی  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ِم  ْنّ مُهََّنلِّدَُبَیلَو  ْمَُهل  یَـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد 

نانچ دنادرگ ، نارگید  نیشناج  نیمز ، رد  هک  هدومرف  هدعو  دندرگ  راکوکین  دنرآ و  نامیا  هک  ناگدنب  امـش  زا  یناسک  هب  دنوادخ  »
طلست نایدا  همه  رب  ار  نانآ  هدیدنسپ  نید  تفالخ ، رب  نوزفا  دندش و  دوخ  ناینیشیپ  نیشناج  هتـشذگ ، ناربمایپ  حلاص  ياه  تما  هک 

دهد و
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رفاک سک  ره  نآ  زا  دعبو  دننک  شتـسرپ  كرـشو  ایر  چیه  یب  یگناگی  هب  ارم  هک  دـهد  لماک  ینمیا  نانموم ، همه  هب  سرت  زا  سپ 
(32 «) .دنناراکهبتو ناقساف  تقیقح  هب  دوش 

هب یلاعت  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  رهاظ  رد  هیآ  ینعم  .تسا  هدـش  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هب  لیوات  هک  تسا  یتایآ  ءزج  زین  هیآ  نیا 
ای یکـشخ  رد  یکاخ و  نیمز  يور  رب  رـشب  هک  تسا  یعیبط  دهد و  تفالخ  دنک و  نیـشناج  ار  نانآ  هک  داد  هدعو  تما  نیا  نانموم 

دهد یم  هزاجا  نانآ  هب  دنادرگ و  یم  مجع ) برع و  زا   ) رافک نیمز  ثراو  ار  نانموم  دنوادخ ، ینعی  .دـنک  یم  یگدـنز  بآ ، يور 
دینادرگ و رگید  یضعب  نیشناج  ار  شیایلوا  زا  یضعب  دنوادخ  هک  روط  نامه  دنیامن ، تموکح  نآ  رد  دننک و  فرصت  ار  نیمز  هک 

نانآ رب  دنتسناوتن  تردق  هطلـس و  ِنایرکـشل  زا  يدحا  دندیـسارهن و  ادخ  زج  یـسک  زا  هک  درک  لیدبت  ناما  هب  ار  نانآ  سرت  تلاح 
.دندرک تدابع  ار  دنوادخ  لمع و  قح  هب  یسرت  هیقت و  چیه  نودب  دننک و  ادیپ  هبلغ 

ینعم نیا  دنادرگ ، نیمز  مکاحو  نیـشناج  ار  نانآ  هک  هداد  هدعو  دنتـسه  كاپ  يدیلپ  ره  زا  هک  حلاص -  نینموم  هب  یلاعت  دـنوادخ 
.تسا همیرک  هیآ  يرهاظ 

سپ هدشن ، ققحم  زورما  هب  ات  هدمآ  دیکات  نون »  » اب زین  راب  تسا و 3  هدش  دیکات  نآ  هب  تبسن  مسق ، مال  هب  راب  هک 3  یهلا  هدعو  نیا 
؟ دننک یم  ارجا  يدحا ، زا  سرت  نودب  يدازآ و  مامت  اب  ار  مالسا  دننار و  یم  مکح  مدرم  رب  حلاص  نانموم  یِک ،

؟ دنتسیک دهد ، یم  یگرزب  هرمث  نینچ  نیا  ار  نانآ  دنوادخ  دنهد و  یم  ماجنا  حلاص  لامعا  هک  ینینموم  نآ 

خیرات هب  رگا 
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لوط رد  یهلا  هدعو  نیا  هک  تسناد  دیهاوخ  نیقی  روط  هب  دینک  هعجارم  زورما  ات  مالـسا  دیـشروخ  عولط  نامز  زا  نیملـسم  مالـسا و 
.تسا هدشن  ققحم  لاس ،  1400

مود تمسق 

نوچ دنـشاب ؛ نایـسابع  نایوما و  رادرک ، وکین  نانموم  زا  دوصقم  هک  دنک  لوبق  یفـصنم  ناملـسم  چیه  نادـجو  هک  منک  یمن  نامگ 
يرایسب نوخ  دندش و  یگرزب  میارج  بکترم  نایسابع ، نایوما و  هک  تسا  دهاش  دشاب ، مالسا  ریغ  مالسا و  لوبق  دروم  هک  یخیرات 

رد میهاوخب  ام  رگا  دوب و  تارکنم  روجف و  زا  راشرـس  نانآ ، ياه  خاک  دندرک و  کته  ار  یهلا  تمرح  دنتخیر و  ار  یهلا  يایلوا  زا 
.دراد هناگادج  یباتک  هب  جایتحا  مینک ، تبحص  لیصفت  هب  هراب  نیا 

يِذَّلا ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیلَو  : » دـشاب هتفای  ققحت  هیآ  نیا  اـت  دیـسر  رظن  دروم  رادـتقا  هب  نیمز  يور  رب  ادـخ  نید  یناـمز  هچ  نینچمه ،
اب دناوت  یم  يروشک  ره  هک  يروط  هب  تسا  یناهج  مظنم و  یتردـق  دـقاف  نانچمه  یلو  دور ؛ یمن  نیب  زا  مالـسا  نید  ْمَُهل » یَـضَتْرا 

ملظ و هتخادنا ، هیاس  ناناملـسم  رب  هک  یـسرت  ات  دـیورب  ییاپورا  ییاقیرفآ و  ياهروشک  زا  یـضعب  ای  يوروش  نیچ ، هب  .دـگنجب  نآ 
هک تسا  هاـنگ  نیرت  گرزب  نآرق ، نتـشادهگن  اـهروشک ، زا  یـضعب  رد  .دـینیبب  هـتفرگ ، رب  رد  ار  اـهنآ  فرط  ره  زا  هـک  يا  یتـخس 

یلاؤس دنا ، هدش  هتـشک  ندوب  ناملـسم  ببـس  هب  هک  یناملـسم -  اه  نویلیم  هرابرد  رگید ، و  دراد ! یپ  رد  ار  اه  تازاجم  نیرتدیدش 
.دیسرپن

مه .دنتخیر  یتحار  هب  ار  ناناملـسم  نوخ  هک  دیدرگ  اپرب  یکانتـشحو  گرزب و  ياه  هاگراتـشک  يوالـسگوی ، يوروش و  نیچ ، رد 
تـسد هب  ناناملـسم  زا  دادعت  هچ  مانتیو  رد  هک  دناد  یم  ادـخ  طقف  دنتـسه و  تیمورحم  راشف و  تحت  ناناملـسم  نیپیلیف ، رد  نونکا 

هتشک اه  تسینومک 
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ققحت یهلا  هدعو  ینامز  هچ  سپ  دندش  لیدبت  شزرو  نادیم  اسیلک و  هناخ ، هحلسا  لبطصا ، هب  هک  يدجـسم -  رازه  اههد  دندش و 
؟ تفای دهاوخ 

تاحوتف نامز  رد  هک  يرایسب -  ياه  نیمزرس  هنایمرواخ و  ياه  نیمزرـس  برعلا ، هریزج  رد  مالـسا  دنیوگب ، يا  هدع  تسا ، نکمم 
.تسا هدعو  نیا  ققحت  یعون  شدوخ ، تفای  شرتسگ  یمالسا 

: مییوگ یم  باوج  رد 

؛ دـش مکاح  برعلا  هریزج  زا  ییاه  شخب  هنیدـم و  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نامز  رد  مالـسا  هک  میوش  یمن  بلطم  نیا  رکنم  ام 
هک امـش -  زا  یناـسک  هب  دـنوادخ  « ؛» ِتاـِحلاّصلا اُولِمَع  ْمُْکنِم َو  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللاَدَـعَو  : » تسیچ هیآ  نیا  رد  یهلا  هدـعو  ینعم  سپ 

«. تسا هداد  هدعو  دنهد  ماجنا  حلاص  لمع  دنروآ و  نامیا 

لامعا يا ، هیقت  سرت و  چـیه  نودـب  ناناملـسم  دوش و  یم  مکاـح  نیمز  هرک  رب  مالـسا  يراـگزور ، هک  تسا  نیا  هدـعو ، نیا  ینعم 
.دوب دهاوخ  لماع  مکاح و  هک  تسا  مالسا  نید  طقف  اه ، نیمزرس  قطانم و  مامت  رد  دنروآ و  یم  اج  هب  ار  دوخ  ینید 

دش دهاوخ  ققحم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  ماگنه  رد  هیآ  نیا  لیوات  هک  دنیامرف  یم  نایب  ار  بلطم  نیا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 
.دروآ میهاوخ  عوضوم ، نیا  هب  عجار  یثیداحا  باتک ، نیمه  رد  يدوزب  و 

مهب کلذ  هَّللا  لعفی  تیبلا ، لها  اُنتعیش  هَّللا  مه و  : » دومرف هیآ ، نیا  توالت  زا  دعب  مالسلا  هیلعداجس  ماما  هک  هدمآ  یشایع  ریسفت  رد 
لَّوطل دحاو  موی  ّالإ  ایندلا  نِم  َقبی  مل  ول  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  يذلا  وه  هّمُالا و  هذـه  ُّيدـهم  وه  اّنم و  لجر  دـی  یلع 

؛» ًاروج ًاملظ و  تئُلم  امک  ًاطسق  ًالدع و  ضرالا  ُالمی  یمسا ، همسا  یترتع ، نم  لجر  یتأی  یّتح  مویلا  کلذ  هَّللا 

ام نایعیش  نانآ  مسق ! ادخ  هب  »
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یـسک وا  تسا ؛ تما  نیا  يدهم  وا  دنک ؛ یم  ققحم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  زا  يدرم  تسد  هب  ار  هدعو  نیا  دـنوادخ ، دنتـسه و 
ردـق نآ  ار  زور  نآ  دـنوادخ ، دـشاب ، هدـنامن  یقاب  زور  کی  زج  ایند  زا  رگا  هدومرف : وا  هراـبرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا 

ملظ و زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دـنک ، داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـیایب و  تسا  نم  مانمه  هک  متیب -  لها  زا  يدرم  ات  دـنک  یم  ینالوط 
(33 «) .تسا هدش  روج 

رارقتـسا رب  یتراشب  هیآ ، نیا  دنتـسه و  وا  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رادرک ، وکین  نانموم  زا  روظنم  دـیوگ : یم  یـسربط 
.تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  ماگنه  رد  سرت  نتفر  نیب  زا  اه و  نیمزرس  مامت  رب  هرطیس  یمالسا و  تموکح 

هَّللا و باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  : » دومرف هک  مالـسا  یبن  شیامرف  لیلد  هب  دـشاب ؛ یم  تّجح  زین ، كاـپ  ترتع  عاـمجا  نینچمه 
؛» ضوحلا َّیلع  ادِرَی  یّتح  اقرتفی  نل  یتیب ، لها  یترتع 

هکنیا ات  دنوش  یمن  ادج  رگیدکی  زا  ود  نیا  متیب و  لها  ادخ و  باتک  مراذگ : یم  راگدای  هب  ار  نیگنـس  زیچ  ود  امـش ، نایم  رد  نم  »
« .دنوش دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد 

(34 «) .دنک یمن  هدعو  فلخ  دنوادخ ، نوچ  تسا ؛ رظتنم  وا  سپ  هداتفین ؛ قافتا  هتشذگ  رد  قلطم  روط  هب  نیمز  رد  نکمت  نینچمه 

میتشون دوواد )  ) روبز رد  تاروت  زا  دعب  ام  و   « » َنوُِحلاّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََـقلَو  : » موس هیآ 
(35 «) .دنوش یم  فرصتم  ثراو و  ار  نیمز  کلم  نم ، راکوکین  ناگدنب  هک  میداد ) هدعو  هتشذگ  ناربمایپ  بتک  رد  (و 

زا دوصقم  هک  دندقتعم  یگمه  تسین و  یساسا  فالتخا  نیا  یلو  دنراد ؛ فالتخا  رکذ ، ینعم  روبز و  ینعم  رد  نارسفم 

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


هک تسا  يزیچ  نآ  سنج  روبز ، زا  دوصقم  ای  هدـش ، لزان  مالـسلا  هیلعدوواد  رب  هک  تسا  ینامـسآ  باتک  ناـمه  اـج ، نیا  رد  روبز 
هیآ ینعم  رد  نیاربانب ، تسا ؛ ظوفحم  حول  ای  نآرق  ای  تاروت  هیآ ، نیا  رد  رکذ  زا  دوصقم  تسا و  هدرک  لزاـن  شیاـیبنا  رب  دـنوادخ 

لزان مالـسلا  هیلعدوواد  رب  هک  روبز -  رد  ای  میدرک  لزان  دوخ  ناربماـیپ  رب  هک  ییاـه  باـتک  رد  اـم  تسا : نینچ  نارـسفم  رظن  رباـنب 
، نم راکوکین  ناگدنب  ار  نیمز  هتبلا ؛ هک  میتشون  تسا  نآرق  ای  تاروت  ای  ظوفحم  حول  نامه  هک  یباتک -  رد  نتـشون  زا  دعب  میدومن 

.دنوش یم  کلام 

: هک هدش  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  هیآ  نیمه  ریسفت  رد 

« نامزلا رخآ  یف  مالسلا  هیلع  يدهملا  باحصا  مه  »

(36 «) .دننامز رخآ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  باحصا  اهنآ ، »

رد هک  تسا  یعوضوم  هدـش ، هتـشون  ظوفحم  حول  رکذ و  رد  هتـشون ، روبز  رد  شا  یناعم  یماـمت  اـب  یلاـعت  دـنوادخ  هک  یعوضوم 
نارـسفم تسا -  هتفر  راک  هب  دیکات  قیقحت و  يارب  هک  نا - )  ) و دقل )  ) هملک هب  هجوت  زا  دعب  صوصخ  هب  دـشاب ، یم  تیمها  تیاهن 

ثراو دـنوادخ ، راـکوکین  ناگدـنب  دوش : نینچ  ینعم  هکنیا  اـت  تسا  تشهب  نیمز  هیآ ، نیا  رد  ضرـالا )  ) زا دوـصقم  هک  دـنا  هتفگ 
یم تسد  هب  ار  اـهنآ  دوخ ، تاـحوتف  اـب  یمالـسا  تما  هک  تسا  یفورعم  ياـه  نیمزرـس  ناـمه  دوصقم  هکنیا  اـی  دنتـشهب ، نیمزرس 

.دشاب یم  هیآ  نیا  لیزنت  ینعم  نیا ، سپ  دندروآ ،

؛» ضرالا عیمج  نوثری  مّهنأب  نینموملل  هَّللا  دعو  کلذ  نأ  : » هک هدش  تیاور  مالسلا  هیلعرقابدمحم  ماما  زا  هیآ  نیمه  ریسفت  رد 

(37 «) .دش دنهاوخ  نیمز  یمامت  ثراو  نانآ ، هک  تسا  نینمؤم  هب  دنوادخ  هدعو  نیا  »

ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل : » دیامرف یم  یلاعت  يادخ  هک  اجنآ  تسا ؛ قباس  هیآ  هیبش  ینعم ، ظاحل  زا  هیآ ، نیا 
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هب هدرم  زا  لاـم  لاـقتنا  ناـمه  ثرا ، هک  فالختـسا -  ثرا و  هب  ریبعت  هتفر ، راـک  هب  ییاـبیز  ریبعت  هیآ ، ود  نیا  رد  ( 38 «) ِضْرَْألا ِیف 
.تسا يرگید  ياج  رد  نیا  نداد  رارق  زین  فالختسا  تسا و  هدنز 

هک تسا  يدـنوادخ  وا  « » َنوُکِرْـشُْملا َهِرَک  َْولَو  ِلُک  ِهّ ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل    ّ ِقَْحلا ِنیِدَو  يَدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَـسْرَأ  يِذَّلا  َوُـه  : » مراـهچ هیآ 
نارفاـک ناکرـشم و  دـنچ  ره  دـهد  يرترب  ملاـع  ناـیدا  هـمه  رب  اـت  داتــسرف  قـلخ  تیادـه  يارب  قـح  نـید  هلیــسو  هـب  ار  شلوـسر 

(39 «) .دندنسپن

.تسا عوضوم  نیا  تیمها  رگنایب  دوخ ، نیا  هدش ، رارکت  نآرق  رد  هبترم   3 هیآ ، نیا 

؛ دیزگرب تلاسر  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  یلاعت ، يادخ  هک  تسا  نیا  هیآ ، لیزنت  ای  ریـسفت  دراد ، یلیوأت  لیزنت و  زین  هیآ  نیا 
.تسا روهظ  هرهظیل ) ( ؛ تسا مالسا  نید  نامه  قحلا ) نید  و  ، ) تدابع رد  صالخا  دیحوت و  زا  يدهلاب » »

یلاح رد  دراد ) شزرا  ناکرـشم  نامیپ   ) هنوگچ « ؛» ًهَّمِذ َالَو  الِإ  ْمُکِیف  اُوُبقْرَی  اـَل  ْمُْکیَلَع  اوُرَهْظَی  نِإَو  َْفیَک  :» هدومرف نآرق  رد  دـنوادخ 
(40 « ) .ار نامیپ  هن  دننک و  یم  ار  امش  اب  يدنواشیوخ  هظحالم  هن  دنوش  بلاغ  امش  رب  رگا  هک 

هدش ققحم  یهلا  هدارا  رگا  .دـنک  یم  هبلغ  نایدا  عیمج  رب  قح  نید  دـنبای و  یم  طلـست  ینعی  ِلُک ،» ِهّ ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  : » ینعم سپ 
ترابع هب  دشاب  هداهن  اهنآ  ياج  هب  ار  مالـسا  نآرق و  دـشاب و  هدـینادرگ  لطاب  ار  فرحنم  عیارـش  لطاب و  نایدا  یمامت  دـیاب  دـشاب ،

.دیامن در  دتسرپب ، ار  ادخ  زا  ریغ  يزیچ  هک  سک  ره  نارفاک و  یمامت  هدومن ، لطاب  خسم و  ار  نایدا  یمامت  مالسا ، رت ، نشور 

نانکاس  14 زا رتمک  ناشدادعت  زین  ناناملسم  هدشن ، ققحم  نونکات  یهلا  فده  مینک ، ثحب  لیوأت  زا  میهاوخب  رگا  اما 
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همادا دوخ  تایح  هب  طاشن  یمامت  اب  لطاب  نایدا  دنک و  یم  ینارمکح  یمالسا  ریغ  نیناوق  یمالسا ، ياه  نیمزرـس  رد  تسا و  نیمز 
مکاح دوخ  تشونرـس  رب  هک  دنتـسه  تیلقا  رد  ناناملـسم  اهروشک ، زا  یـضعب  رد  یتح  دنرب ؛ یم  هرهب  دوخ  يدازآ  زا  دـنهد و  یم 
ققحم ینامز  هچ  ینعم  نیا  و  ِلُک » ِهّ ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  : » هیآ نیا  ینعم  تساجک  تساجک و  رد  لطاب  رب  قح  هبلغ  نیارباـنب  دنتـسین ؛

؟ دوش یم 

.دراد قلعت  ناشیا  روهظ  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  نارود  هب  هیآ  نیا  دنا ، هتفگ  هیآ  نیا  لیوأت  رد  مالسلا  مهیلع  همئا 

.میروآ یم  ار  هیآ  نیا  لیوأت  رد  هدش  دراو  ثیداحا  زا  یضعب  اجنیا  رد 

َرَهَظا « » ِلُک ِهّ ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل    ّ ِقَْحلا ِنیِدَو  يَدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَـسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : » لوقی مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  عمـس  ّهنا  هباـبع  نع 
ًهرُکب هَّللا  ّالا  هلا  ْنأ ال  هداهشب  اهیف  يداُنی  ّالإ و  هیرق  یقبت  یتح ال  هدیب  یسفن  يذلاوف  اّلک !  » مالـسلا هیلع  لاق  .معن  اولاق : دعب »؟ کلذ 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  هدش  تیاور  هبابع  زا  ًاّیشع ؛» و 

»؟ تسا هداتفا  قافتا  بلطم  نیا  ایآ  « » ِلُک ِهّ ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل    ّ ِقَْحلا ِنیِدَو  يَدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  »

« .يرآ : » دنتفگ

حبص يدانم  اج ، نآ  رد  هکنیا  رگم  دنام ، یمن  یقاب  ییاتسور  رهش و  چیه  تسوا ! تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  مسق  زگره ، : » دومرف ماما 
(41 «) .دهد یم  یهاوگ  دنوادخ  یگناگی  هب  ماش  و 

هَّللا لوسر  ًادّمحم  ّنا  هَّللا و  الا  هلا  ْنأ ال  هداهـشب  اهیف : يدون  ّالا و  هیرق  یقبت  یتح ال  هدیب  یـسفن  يذلاو  الف  هدمآ : ناهرب  ریـسفت  رد 
؛ ًاّیشع ًهرکب و 

هکنیا دـنوادخ و  یگناـگی  هـب  اـج  نآ  رد  هـکنیا  رگم  دـنام ، دـهاوخن  یقاـب  ینیمزرـس  تـسوا ، تـسد  رد  مناـج  هـک  نآ  هـب  مـسق  »
(42 «) .دوش هداد  ادن  ماش  حبص و  تسادخ ، لوسر  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم 

رد
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چیه هکنیا  ات  دوش  یمن  ققحم  هیآ  نیا  دـمآ : َنوُکِرْـشُْملا » َهِرَک  َْولَو  ِلُک  ِهّ ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل   » هیآ هرابرد  سابع  نبا  زا  ناهرب  ریـسفت 
واگ گرگ و  زا  دنفسوگ  هکنیا  ات  دوش  یم  ناملـسم  هکنیا  رگم  دنام ، یمن  یقاب  ینید  تعیرـش و  چیه  بحاص  یحیـسم و  يدوهی ،

بیلص و  ( 43) ددرگ یم  وغل  نداد  هیزج  دنک و  یمن  خاروس  ار  هقوذآ  هسیک  شوم ، یتح  دننام ، یم  ناما  رد  رام  زا  ناسنا  ریـش و  زا 
(44) .دنوش یم  هتسکش  اه 

هیلع مئاق  يدـهم  مایق  ماگنه  عیاقو ، نیا  یمامت  و  َنوُکِرْـشُْملا » َهِرَک  َْولَو  ِلُک  ِهّ ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  : » تسا دـنوادخ  هدومرف  ناـمه  نیا 
(45) .دنهد یم  خر  مالسلا 

ِنیِّدلا یَلَع  ُهَرِهُْظِیل    ّ ِقَْحلا ِنیِدَو  يَدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : » ُتلق مالـسلا  هیلع  مظاکلا  نسحلا  یبأ  مامإلا  نع  لیـضفلا  یبأ  نع 
هیلع لاق  ِلُک ؟» ِهّ ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  : » تلق .قحلا  نید  یه  هیالولا : هیـصولا و  هیالولاب و  هلوسر  رما  يذلا  وه  مالـسلا : هیلع  لاق  ِلُک ؟» ِهّ

« مالسلا هیلع  مئاقلا  مایق  دنع  نایدالا  عیمج  یلع  هرهظی  مالسلا :

 ّ ِقَْحلا ِنیِدَو  يَدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : » هیآ نیا  زا  روظنم  متـشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  دـیوگ  یم  لیـضفلا  یبا 
؟ تسیچ ِلُک » ِهّ ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل 

« .تسا قح  نید  نامه  تیالو ، تسا ؛ تیاصو  تیالو و  هرابرد  شلوسر  هب  ادخ  نامرف  رما و  نامه  وا  : » دومرف ماما 

؟ تسیچ ِلُک » ِهّ ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل   » زا دارم  مدیسرپ : ماما  زا 

(46 «) .دبای یم  هبلغ  نایدا ، یمامت  رب  مالسلا  هیلع  يدهم  مایق  نامز  رد  مالسا  نید  : » داد خساپ  ماما 

هدرک لقن  یثیدح  هیآ ، نیا  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راونالاراحب  رد  یـسلجم  خیـش  هّدوملا و  عیبانی  رد  یفنح  يزودنق 
: هک دنا 

یقبی هجورخ و ال  هرک  ّالإ  كرشم  َقبی  مل  جرخ  اذاف  مالسلا  هیلع  يدهملا  مئاقلا  جرخی  یّتح  اهلیوأت  یجی  ام  هَّللا  و  مالسلا : هیلع  لاق 
؛».  ....لُتق ّالا  رفاک 

هب : » دندومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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یمن یقاب  یکرشم  چیه  دنک ، یم  مایق  وا  هک  یماگنه  مالسلا و  هیلع  مئاق  يدهم  جورخ  اب  رگم  دوش ، یمن  لیوأت  هیآ  نیا  مسق ، ادخ 
(47 «) .دوش یم  هتشک  هکنیا  رگم  دنام ، یمن  يرفاک  چیه  دراد و  تهارک  وا  مایق  زا  هکنیا  رگم  دنام ،

یلاعت هلوق  نع  مالسلا -  هیلع  قداصلا  هَّللادبع  ابأ  تلأس  لاق : ریصب  یبأ  نعف  هدش : تیاور  ریصب  یبا  زا  هک  هدروآ  نینچ  یسلجم  اما 
ام هَّللا  و  : » مالـسلا هیلع  لاقف  َنوُکِرْـشُْملا » َهِرَک  َْولَو  ِلُک  ِهّ ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل    ّ ِقَْحلا ِنیِدَو  يَدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : » هباتک یف 

 .« ....كرشم َقبی  مل  مئاقلا  جرخ  اذاف  هَّللا  ءاش  نا  مئاقلا  موقی  یتح  : » لاق لزنی ؟ یتم  كاِدف و  ُتلِعُج  تلق : ُدعب ؛» اهلیوات  لزنُأ 

« َنوُکِرْـشُْملا َهِرَک  َْولَو  ِلُک  ِهّ ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل    ّ ِقَْحلا ِنیِدَو  يَدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : » هیآ هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
؟ مدیسرپ

« .تسا هدشن  لزان  هیآ ، نیا  لیوأت  زونه  مسق ! ادخ  هب  : » دومرف ماما 

؟ دوش یم  لزان  یک  سپ  ناتیادف ! هب  مناج  مدیسرپ :

(48 «) .دنام یمن  یقاب  یکرشم  چیه  دنک ، مایق  وا  هک  یماگنه  هَّللاءاش ، نا  دنک  مایق  مالسلا ، هیلع  مئاق  هک  یماگنه  : » دومرف

یم هدنسب  تایآ ، نیا  هرابرد  هدراو  ثیداحا  هب  ددرگ و  یم  رب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  اهنآ  لیوأت  هک  یتایآ  زا  رادقم  نیمه  هب  ام 
یمرب مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  شلیواـت  هک  یتاـیآ  مدـش ، روآداـی  ار  یمک  زیچ  تاـیآ ، زا  میوگب : تسا ، مزـال  اـج  نیمه  مینک و 

نآرقلا یف  يدـهملا  مان  هب  یباتک  رد  يزاریـش  قداص  ياـقآ  هک  دـندایز  رایـسب  رایـسب ، هدـمآ ، ثیداـحا  رد  هچنآ  بسح  رب  ددرگ ،
دنتسه و تنس  لها  رداصم  زا  ثیداحا  یمامت  تسا و  هدروآ  ار  هیآ  شش  دص و  ناشیا  هدومن ، يروآ  عمج  ار  تایآ  نآ  زا  یـضعب 

ثیداحا تایآ و  نآ  میهاوخب ، ام  رگا 
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.مینک یم  هدنسب  دنوادخ ، تساوخ  هب  رادقم  نیمه  هب  ددرگ و  یم  ینالوط  رایسب  مالک  میروایب ، ار 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تراشب  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  : مراهچ لصف 

لوا تمسق 

ثیداحا و زا  هورگ  نیرت  گرزب  هدـش ، تیاور  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیـصخش  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هک  یثیداـحا 
رد ار  یضعب  میدروآ و  هتشذگ  لوصف  رد  ار  اهنآ  زا  یضعب  ام  هک  دهد  یم  لیکشت  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  عجار  ياه  تراشب 

هیلع نامز  ماما  تیـصخش  هرابرد  تنـس  لـها  بتک  رد  دوجوم  ثیداـحا  رتشیب  هک  تسا  بیجع  رایـسب  .میروآ  یم  هدـنیآ  ياهلـصف 
.دنشاب یم  عونتم  نیماضم  ددعتم و  ياهدنس  ياراد  تسا و  هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  مالسلا 

تسا و ماما  نیمهدزاود  نامه  وا  هک  دـهد  یم  تراشب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هب  ار  نیملـسم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يا ، هبترم 
مالسلا و هیلع  نیسح  ْبلُـص  زا  مالـسلا ، اهیلعارهز  همطاف  نادنزرف  زا  وا  هک  دهد  یم  ربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رگید ، يا  هبترم 

.دشاب یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  دعب  ماما ، نیمهن 

هدـیدع و تابـسانم  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسناد  دـیهاوخ  هدـنیآ  ياه  لصف  لوصف و  نیا  رد 
هب هجوت  شـشوک و  همه  نیا  ارچ  هنرگ  تسا و  عوضوم  تیمها  رگنایب  دوخ ، نیا  تسا و  هداد  ربخ  ساسح  ناوارف و  ياـه  تیعقوم 

؟ دوش هتفرگ  راک  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  رابخا  رد  زکرمت  رارکت و  همه  نیا  ارچ  تسا و  هدش  عوضوم  نیا 

اهنآ زا  یضعب  ام  دنتسه و  دایز  رایسب  دراد ، دوجو  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تیصخش  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  هک  یثیداحا 
: میوش یم  روآدای  دنراد  یناوخمه  باتک ، نیا  بولسا  اب  هک  ار - 

ییایصوأ و ییافلُخ و  ّنإ  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : سابع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعس  نع   - 1
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« .بلاط یبا  نب  یلع  : » لاق كوخا ؟ نم  و  هَّللا ! لوسر  ای  لیق : .يدلو » مهرخآ  یخأ و  مهلّوَا  رشعانثال ، يدعب  قلخلا  یلع  هَّللا  ججُح 
ول ًایبن  ّقحلاب  ینثعب  يذلا  ًاروج و  ًاملظ و  تئُلم  امک  ًالدع  ًاطـسق و  ضرالا  المی  يأ  اهأَلمی  يذلا  يدـهملا  : » لاق كَدـَلَو ؟ نمف  لیق :

هفلخ یّلصیف  میرم  نب  یـسیع  هَّللا  ُحور  لزنیف  يدهملا ، يدلو  هیف  جرخی  یّتح  مویلا  کلذ  هَّللا  لَّوَطل  دحاو  موی  ّالإ  ایندلا  نم  قبی  مل 
؛» اهبر رونب  ضرالا  قرُشت  و 

هدزاود نم  زا  دـعب  قلخ ، رب  ادـخ  ياه  تجح  ایـصوا و  نانیـشناج و  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هدـش : تیاور  ساـبع  نبا  زا 
« .تسا مدنزرف  ناشنیرخآ  تسا و  نم  ردارب  ناشیا  لّوا  هک  دنرفن 

؟ تسیک امش  ردارب  ادخ ! لوسر  يا  دندیسرپ :

؟ تسیک امش  دنزرف  دندیسرپ : .بلاط » یبا  نب  یلع  : » دومرف

هب مسق  تسا ، هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  روط  نامه  دـنک ، یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  ناـمه  يدـهم ؛ : » دومرف
دنک یم  ینالوط  ردق  نآ  ار  زور  نآ  دنوادخ  دشاب ، هدـنام  یقاب  زور  کی  طقف  ایند ، زا  رگا  دومن ! ثوعبم  تقیقح  هب  ارم  هک  یـسک 
هیلع يدهم  رس  تشپ  دیآ و  یم  نییاپ  نامسآ  زا  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  سپس  دنک و  مایق  مالـسلا  هیلع  يدهم  مدنزرف  هکنیا  ات 

رپ ار  ملاع  برغ  قرش و  مامت  ناشیا ، یهاشداپ  تنطلـس و  ددرگ و  یم  راگدرورپ  رون  زا  ولمم  نیمز ، دراذگ و  دهاوخ  زامن  مالـسلا 
(49 «) .دنک یم 

یبرع و نول  نوللا  يرّدلا ، بکوکلاک  ههجو  يدلُو ، نم  لجر  يدـهملا  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : هفیذـح  نع   - 2
؛» هنس نیرشع  کلمَی  وجلا ، یف  ریطلا  ءامسلا و  لهأ  هتفالخ  یف  یضری  ًاروج ، تئُلم  امک  ًالدع  ضرالا  ألمی  یلیئارسا ، مسج  مسجلا 

هللا یلصربمایپ 
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وا تسوپ  گنر  دشاب ، یم  ناشخرد  هراتـس  دننام  شا  هرهچ  نم ، نادـنزرف  زا  تسه  يدرم  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  : » دومرف هلآو  هیلع 
نامز رد  هدش ، روج  زا  رپ  هچنانچ  دنک ، یم  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  تسا ؛ لیئارـسا  ینب  دـننام  وا  لکیه  مسج و  بارعا و  تسوپ  گنر 

(50 «) .دنک یم  تموکح  لاس  وا 20  دوب ؛ دنهاوخ  دونشخ  اوه ، رد  ناگدنرپ  نامسآ و  لها  وا ، تفالخ 

؛» يّرُدلا بکوکلاک  ههجو  يدلُو ، نم  لجر  يدهملا  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : هفیذح  نع   - 3

(51 «) .دشاب یم  ناشخرد  هراتس  دننام  شا  هرهچ  تسا ، نم  نادنزرف  زا  يدرم  مالسلا ، هیلع  يدهم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

هیلع هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  : » لاق مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  نع  هئابآ  نع  رقابلا  یلع  نب  دّمحم  مامالا  نع   - 4
امک ًاطـسق  ًالدـع و  اهؤلمیف  مالـسلا  مهیلعءایبنالا  هریخذـب  یتأی  ممُألا ، اهیف  لـضت  هریح  هبیغ و  هل  نوکت  يدـلُو ، نم  يدـهملا  هلآو :

« .ًاملظ ًاروج و  تئُلم 

، ماگنه نآ  رد  هک  دـنور  یم  ماهبا  هدرپ  رد  دـنراد و  یتبیغ  ناـشیا  تسا ؛ نم  نادـنزرف  زا  يدـهم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
روج ملظ و  زا  هچنانچ  دنک ، یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  ناشیا  سپ  دـیآ ؛ یم  ایبنا  ریاخذ  یمامت  اب  وا  دـنوش ؛ یم  هارمگ  اه  تما 

(52 «) .تسا هدش  رپ 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  نع  هئابآ  نع  دّمحم  نب  رفعج  قداصلا  نع  ریصب  یبأ  نع  یفنحلا  يزودنقلا  يور   - 5
نوکی ًاقلُخ ، ًاقلَخ و  یب  سانلا  هبشأ  وه  یتینک و  هتینک  یمسإ و  همسإ  يدلُو ، نم  يدهملا  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  : » لاق

تئُلم امک  ًالدع  ًاطسق و  ضرالا  ألمیف  بقاثلا ، باهـشلاک  لبُقی  کلذ  دنعف  مهنایدأ ، نع  قلخلا  لضَت  یتح  ممُألا  یف  هریح  هبیغ و  هل 
؛» ًاروج ًاملظ و 

هللا یلصربمایپ 
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زا مدرم  نیرت  هیبش  وا  تسا ؛ نم  هینک  وا ، هینک  نم و  مسا  وا ، مسا  تسا ؛ نم  نادـنزرف  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  : » دـندومرف هلآو  هیلع 
دنناـم ماـگنه ، نآ  رد  وا  دـندرگ و  یم  هارمگ  دوخ  ناـیدا  زا  اـه  تما  نآ ، رد  هک  دراد  یتبیغ  تسا ؛ نم  هب  قـالخا  لکـش و  تهج 

(53 «) .تسا هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هچنانچ  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دیآ و  یم  بقاث  باهش 

(: هضرم یف   - ) همطافل هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : يراصنالا  بویأ  یبأ  نع  دیفملا  خیـشلا  نع  یـسلجملا  يور   - 6
.كِدلُو نِم  هَّللا  وه و  يدهم و  نِم  همُالا  هذهل  َّدبال  هدیب  یسفن  يذلا  «و 

نآ هب  مسق  : » دومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  دوب  رامیب  هک  یماگنه  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک : هدش  تیاور  يراصنا  بویاوبا  زا 
نارـسپ زا  وا ، مـسق ! ادـخ  هـب  دراد و  دوـجو  مالـسلا  هـیلع  يدـهم  تـما ، نـیا  يارب  کـش  یب  تـسوا ! تردـق  هـضبق  رد  مناـج  هـک 

(54 «) .تسوت

نِم مأ  يدهملا  دّمحم  لآ  اّنِمَأ -  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ای  تلق  : » لاق مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نع  لوحکم  نع   - 7
ْنِم اوذقنُأ  امک  هنتفلا  نع  نوذَقُنی  انب  انب و  هَّللا  حتف  امک  نیدـلا  هَّللا  متخی  انب  اّنِم ، لب  ال ، هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  انریغ ؟

هوادع دعب  نوحبـصی  انب  كرـشلا و  هوادع  دعب  مهبولق  نیب  فَّلأ  امک  ًاناوخإ  هنتفلا  هوادـع  دـعب  مهبولق  نیب  هَّللا  فِّلوی  انب  كرِـشلا و 
؛» ًاناوخإ كرِشلا  هوادع  دعب  اوحبصأ  امک  ًاناوخإ  هنتفلا 

مهیلعدمحم لآ  ام  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ایآ  مدیسرپ : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  : » هدش تیاور  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا 
»؟ ام ریغ  زا  ای  تسا  مالسلا 

هیلع هللا  یلصربمایپ 
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هلیـسو هب  داتـسرف و  ام  يارب  ار  نید  ام ، هلیـسو  هب  هک  روط  نامه  دنک ، یم  متخ  ام  يارب  ار  نید  دـنوادخ  تسام ، زا  وا  : » دومرف هلآو 
تفلا و اه  لد  نیب  دنوادخ ، هک  تسام  هلیسو  هب  درب و  ار  كرش  ام  هلیـسو  هب  هک  روط  نامه  درب ، یم  ار  اه  هنتف  دنوادخ ، هک  تسام 
زا دعب  هک  تسام  هلیسو  هب  دهد و  یم  تفلا  كرش ، اب  ینمشد  زا  دعب  ار  اه  لد  نیب  دنوادخ  هک  روط  نامه  دنک ، یم  رارقرب  یتسود 

(55 «) .دنناسر یم  حبص  هب  ار  بش  دنردارب ، هک  یلاح  رد  كرش ، اب  ینمشد  زا  دعب  هک  روط  نامه  دندرگ ، یم  ردارب  هنتف  اب  ینمشد 

دوخ اما  دناد ؛ یم  ار  یبلطم  هک  یسک  ینعی   ) تسا فراع  لهاجت  لیبق  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  لاوس 
دناد یمن  ار  نآ  ًالصا  هکنیا  لثم  دسرپ ؛ یم  دناد ، یم  دوخ  هچنآ  زا  ناشیا  دریگب .) باوج  لباقم  فرط  زا  ات  دنز  یم  نتسنادن  هب  ار 

زین مدرم  ِفرُع  رد  هکلب  هدـش ؛ دراو  مه  ثیداحا  نآرق و  رد  مالک  عون  نیا  دراد و  ناشیا  هک  تسا  یفدـه  ضرغ و  يارب  مه  نیا  و 
(56 (»؟ يراد هچ  تتسار  تسد  رد  یسوم ! يا  « ؛» یسُوم ای  َِکنیمَِیب  َْکِلت  ام  َو  : » هدمآ نآرق  رد  هک  هیآ  نیا  دننام  دراد  دوجو 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  : » لاق مالسلا  هیلع  هِّدج  نع  هیبأ  نع  دّمحم  نب  رفعج  قداصلا  مامالا  نع  ملاس  نب  ماشه  نع   - 8
یلا مهوعدی  یتعیرـش و  یتَِّلم و  یلع  سانلا  میقی  یتَّنُـس ، هتَّنُـس  یلئامـش و  هلئامـش  یتینک و  هتینک  یمـسإ و  همـسإ  يدلُو ، نم  مئاقلا 

ینبَّذک و دقف  هبَّذک  نم  ینرکنأ و  دقف  هتبیغ  یف  هرکنأ  نَم  یناصع و  هاصع  نَم  ینعاطأ و  هعاطأ  نَم  ّلج ، َّزع و  هَّللا  باتک 
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ملعیس هتقیرط و  نع  یتمأل  نیّلـضملا  هنأش و  یف  یلوقل  نیدحاجلا  هرمأ و  یف  یل  نیبِّذکملا  وکـشا  هَّللا  یلا  ینقَدص ، دقف  هقَّدص  نَم 
.نوبلقنی بلقنم  َّيَا  اوملظ  نیذلا 

، وا لیامـش  نم و  هینک  وا ، هینک  دشاب و  یم  نم  مانمه  نم و  نادنزرف  زا  مالـسلا  هیلع  مئاق  يدـهم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
وا زا  سک  ره  دـنک ؛ یم  توعد  نآرق  يوـس  هب  دـناوخ و  یم  نم  نییآ  نید و  هب  ار  مدرم  تسا ؛ نم  ّتنـس  وا ، ّتنـس  نم و  لـیامش 
وا شتبیغ ، نامز  رد  سک  ره  تسا و  هدرک  یچیپرس  نم  زا  دنک ؛ یچیپرس  وا  زا  سک  ره  تسا و  هدرک  تعاطا  نم  زا  دنک ؛ تعاطا 
ارم دنک ؛ قیدـصت  ار  وا  سک  ره  تسا و  هدرک  بیذـکت  ارم  دـیامن ، بیذـکت  ار  وا  سک  ره  تسا و  هدرک  راکنا  ارم  دـنک ؛ راکنا  ار 

راـکنا زا  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  هراـبرد  شیوـخ  ناگدـننک  بیذـکت  زا  منک  یم  تیاکـش  دـنوادخ  يوـس  هب  تسا ؛ هدرک  قیدـصت 
دننک و یم  یچیپرس  وا  هار  زا  دنتسه و  هارمگ  هک  نم -  تما  زا  یناسک  زا  وا و  هرابرد  منخس ، ناگدننک 

مود تمسق 

(57 «) .دندرگ یم  زاب  یناکم  هاگیاج و  هچ  هب  هک  تسناد  دنهاوخ  يدوزب  دننک  یم  ملظ  هک  یناسک  »

مئاقلا هدلُو  نِم  يدعب و  مهیلع  یتفیلخ  یتُما و  مامإ  بلاط  یبا  نب  یلع  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : سابع  نبا  نع   - 9
یلع نیتباثلا  ّنا  ًاریـشب : قحلاب  ینثعب  يذـلا  ًاملظ و  ًاروج و  تئُلم  امک  ًاطـسق  ًالدـع و  ضرـالا  هب  ّلـجوَّزع )  ) هَّللا ـألمی  يذـلا  رظتنملا 

: لاقف يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  هیلا  ماقف  .رمحألا » تیربکلا  نم  ردنَا -  ّلقَا و  يَا  َّزع -  َأل  هتبیغ -  نامز  یف  هب -  لوقلا 
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نم رمأل  اذـه  ّنإ  رباج ! ای  َنیِِرفاْکلا » َقَحْمَیَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َصِّحَُمِیلَو   » ّیبر يا و  : » لاقف هبیغ ؟ كدـلُو  نم  مئاقلل  و  هَّللا ! لوسر  ای 
؛» رفک وهف  هَّللارمأ  یف  کشلا  كاّیإف و  هدابع ، نع  روتسم -  يأ  يوطَم  هَّللا ، ِّرس  نم  ٌرِّس  هَّللارمأ و 

يدهم تسا و  نم  هفیلخ  نیـشناج و  نم  زا  دـعب  نم و  تما  ماما  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
روط نامه  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا ، هلیسو  هب  لجوزع  دنوادخ  هک  یـسک  نامه  تسوا ؛ نادنزرف  زا  مالـسلا  هیلع  مئاق 

، وا تبیغ  نامز  رد  راـتفگ  نیا  رب  ياـه  مدـق  تباـث  دومن ؛ ثوعبم  تقیقح  هب  ارم  هک  نآ  هب  مسق  تسا و  هدـش  ملظ  روج و  زا  رپ  هک 
!« رمحا تیربک  دننام  دنتسه  مک  یلیخ 

؟ دراد دوجو  تبیغ  امش ، مئاق  دنزرف  يارب  ایآ  هلآو ! هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يا  دیسرپ : يراصنا  هّللادبع  نب  رباج 

نیا رباـج ! يا  َنیِِرفاـْکلا » َقَـحْمَیَو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َصِّحَُمِیلَو   » مراـگدرورپ هب  مسق  هلب و  : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 
هک نک  يرود  یهلا ، رما  رد  کش  زا  سپ  تسادـخ  ناگدـنب  زا  ناهنپ  هک  دـشاب -  یم  یهلا  زومر  زا  يزمر  یهلا و  رماوا  زا  ینامرف 

(58 «) .تسا رفک  نیا 

لها انیطُعا -  ّانإ  َهَّیَُنب ! ای  : » همطافل هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  : » لاق لیوط -  ثیدـح  یف  يردـخلا -  دیعـس  یبا  نع   - 10
: انلبق دحا  اهطُعی  مل  ًاعبس  تیبلا - 

.كوبأ وه  ءایبنالا و  ریخ  انُّیبن  ( 1

.کلعب وه  ءایصوالا و  ریخ  انُّیصو  و  ( 2

.هزمح ِکیبا  ُّمع  وه  ءادهشلا و  ریخ  اندیهش  و  ( 3

.رفعج کِّمع  نبإ  وه  هنجلا و  یف  امهب  ریطی  نابیضخ  ناحانج  هل  نَم  اّنِم  و  ( 4

و 5و6 )
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.مالسلا هیلع  نیسحلا  نسحلا و  كانبإ  امه  همُألا و  هذه  اطبس  اّنم 

نیـسحلا بکنم  یلع  هدیب  برـض  ّمث  میرم ، نب  یـسیع  هفلخ  یلـصی  يذلا  همُألا ، هذه  يدهم  وه -  ّالا  هلا  يذـلا ال  هَّللا  و  اّنم -  و  ( 7
.ًاثالث اذه ، نِم  لاقف : مالسلا  هیلع 

، هدرک اطع  زیچ   7 مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  ام  هب  دنوادخ  مرتخد ! : » دومرف مالـسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
: تسا هدیشخبن  ام  زا  لبق  یسک  هب  هک 

.تسوت ردپ  نامه  وا  تسا و  ناربمایپ  نیرترب  نیرت و  گرزب  ام ، ربمایپ  ( 1

.تسوت رهوش  وا  تسا و  یصو  نیرتهب  ام ، نیشناج  یصو و  ( 2

.تسا هزمح  تردپ ، يومع  وا  تسا و  دیهش  نیرت  گرزب  ام ، دیهش  ( 3

 - تسام زا  زین  وا  هک  تسا -  رفعج  تیومع  رسپ  دنک ، یم  زاورپ  تشهب  رد  ود  نآ  هلیسو  هب  دراد و  لاب  ود  هک  یسک  نآ  ( 4

.دنشاب یم  ام  زا  ، - دنتسه وت  نارسپ  هک  مالسلا - مهیلع  نیسح  نسح و  تما  نیا  دنزرف  ناوج و  ود  5 و 6 )

وا رس  تشپ  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  هک  یـسک  نامه  تما -  نیا  يدهم  تسین ! ییادخ  وا  زا  ریغ  هک  ییادخ  نامه  هب  مسق  ( 7
« .تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ناگداون  زا  يدهم  : » دومرف دز و  مالسلا  هیلع  نیسح  هناش  رب  تسد  اب  سپـس  .تسام » زا  دناوخ ؛ یم  زامن 

(59) .دومن رارکت  ار  هلمج  نیا  راب   3

؛» مالسلا هیلع  نیسحلا  نم  همالا  هذه  يدهم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هدمآ : یعفاش  نایب  باتک  رد 

« .تسا مالسلا  هیلع  نیسح  زا  تما  نیا  يدهم  »

مهریمأ لوقیف  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  لزنی  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : يراـصنالا  هَّللادـبع  نب  رباـج  نع   - 11
َّزع هَّللا  نم  ًهمرکت  ءارمُأ  ضعب  یلع  مکضعب  نا  الأ ! لوقیف : انب ، ِّلَص  لاعت  مالسلا : هیلع  يدهملا 
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؛» هَّمُالا هذهل  ّلج  و 

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ناشریما  هب  دیآ و  یم  نییاپ  نامسآ  زا  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
اریز دیتسه ؛ ریما  رگید  یضعب  رب  امش  زا  یضعب  هک  دیشاب  هاگآ  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  سپ  .ناوخب  زامن  ام  اب  ایب و 

(60 «) .تسا هتشاد  یمارگ  ار  تما  نیا  لجوزع  دنوادخ 

نم هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  : » لاق مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  هیبأ  نع  مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـمإلا  نع   - 12
یتفیلخ یِّیصو و  ّهناف  هَّیلو ، ِلاویل  هَّودع و  ِداُعیل  بلاط و  یبا  نب  یلعب  ِدتقیلف  يدعب  هاجنلا  هنیفـس  بکری  ینیدب و  کَّسمتی  ْنأ  َّبحأ 

هُعبات ییهن و  ُهیهن  يرمأ و  ُهرمأ  یلوق و  هلُوق  يدـعب ، نموم  ّلـک  ریمأ  ملـسم و  ّلـک  ماـمإ  وه  یتاـفو و  دـعب  یتاـیح و  یف  یَّتُما ، یلع 
« .یلِذاخ ُهلِذاخ  يرصان و  هُرصان  یعبات و 

َلَذَـخ نَم  رانلا و  هاوأم  لعج  هنجلا و  هیلع  هَّللا  مَّرح  ًایلَع  َفلاَخ  نَم  همایقلا و  موی  هَرأ  مل  ینری و  مل  يدـعب  ًاـیلع  قراـف  نَم  : » لاـق مث 
« .هلأسملا دنع  هتَّجح  هَنَّقل  هاقلی و  موی  هَّللا  هرصن  ًایلع  رصن  نَم  هیلع و  ضرُعی  موی  هَّللا  هلَذخ  ًایلع 

نِم نیِّیصولا و  دیس  امهوبَأ  نیملاعلا و  ءاسن  هدیس  امهُُّما  هّنجلا ، لها  بابش  ادّیس  امهیبأ و  دعب  یَّتُما  امامإ  نیـسحلا  نسحلا و  : » لاق مث 
.یتیصعم مهتیصعم  یتعاط و  مهتعاط  يدلُو ، نم  مئاقلا  مهعسات  همئا ، هعست  نیسحلا  دلُو 

نم ًاـمقتنم  یتـمُأ و  هـمئا  یترتـعل و  ًارـصان  ًاـیلو و  هَّللاـب  یفک  يدـعب و  مـهتمِرُحل  نیعِّیـضملا  مهلْـضَِفل و  نـیرکنملا  وکــشا  هَّللا  یلا 
؛» نوبلقنی بلقنم  َّيأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  مهَّقح و  نیدحاجلا 

نم نید  هب  هک  دراد  تسود  سک  ره  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


يرود وا  نانمشد  زا  دنک و  ادتقا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  دیاب  ددرگ ، تاجن  یتشک  رب  راوس  نم ، زا  دعب  دیوج و  کّسمت 
ناملـسم و ره  ماما  وا  تسا  تما  نیا  رب  متافو  زا  دعب  متایح و  نامز  رد  نم  هفیلخ  یـصو و  وا  درادب ؛ تسود  ار  شناتـسود  دیامن و 
؛ دنک تیعبت  وا  زا  سک  ره  تسا ؛ نم  یهن  وا ، یهن  نم و  نامرف  وا ، نامرف  نم و  راتفگ  وا ، راتفگ  تسا ؛ نم  زا  دـعب  ینموم ، ره  ریما 

ارم ییوگ  درمـشب ؛ راوخ  ار  وا  سک  ره  تسا و  هدرک  يرای  ارم  ییوگ  دنک ؛ يرای  ار  وا  سک  ره  تسا و  هدرک  تیعبت  نم  زا  ییوگ 
.تسا هدرمش  راوخ 

اب سک  ره  منیب و  یم  اـج  نآ  رد  ار  وا  نم ، هن  دـنیب و  یم  تماـیق  رد  ارم  وا  هن  دوش ، ادـج  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  نم  زا  دـعب  سک  ره 
هیلع یلع  سک ، ره  دهد و  یم  رارق  وا  هاگلزنم  ار  شتآ  دنک و  یم  مارح  وا  رب  ار  تشهب  دـنوادخ  دـنک ، تفلاخم  مالـسلا  هیلع  یلع 

دنوادخ دنک ؛ يرای  ار  مالسلا  هیلع  یلع  سک  ره  دنک و  یم  لیلذ  راوخ و  تمایق  زور  رد  ار  وا  دنوادخ  درامش ؛ کچوک  ار  مالـسلا 
« .دناسر یم  يرای  ربق ، لاوس  ماگنه  رد  ار  وا  دنوادخ  دنک و  تاقالم  ار  ادخ  هک  يزور  دنک ؛ یم  يرای  ار  وا  زین 

؛ دنتسه نایتشهب  ياقآ  گرزب و  ود ، نیا  دنتـسه ، تما  نیا  ماما  ، ناشردپ زا  دعب  ود  ره  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  :» دومرف سپس 
هک دنماما  همئا و  رفن  ُهن  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  نادـنزرف  زا  تسایـصوا و  ياقآ  گرزب و  ناشردـپ  ملاع و  ود  نانز  رورـس  ناشردام ،

تعاطا تسا  نم  نادنزرف  زا  هک  تسا -  مالسلا  هیلع  مئاق  يدهم  اهنآ ، نیمُُهن 
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.تسا نم  زا  یچیپرس  اهنآ ، زا  یچیپرس  نم و  زا  تعاطا  نانیا ، زا 

مهیلع همئا  يرای  ترصن و  يارب  دنوادخ ، نانیا ؛ ياه  تمرح  ندومن  عیاض  لیاضف و  نارکنم  زا  منک  یم  تیاکـش  دنوادخ  يوس  هب 
هچ هب  هک  تسناد  دـنهاوخ  يدوزب  ناـملاظ  تسا و  یفاـک  دـنا ، هدرک  بصغ  ار  ناـنآ  قـح  هک  یناـسک  زا  نـتفرگ  ماـقتنا  مالـسلا و 

(61 «) .دندرگ یم  زاب  یهاگیاج 

هَّللا نِم  رونلا  سانلا ! رِشاعَم   - : » ملـسم فلا  نیرـشع  َهأم و  روضحب  ریدغلا و  موی  هبطُخ  یف  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  و   - 13
 .« ...انل وه  ٍقح  ِّلکب  هَّللا و  ّقحب  ذخأی  يذلا  يدهملا ، مئاقلا  یلا  هنم  لْسَنلا  یف  ّمث  ٍیلع ، یف  ّمث  كولسَم ، ّیف  لّجوّزع ،

يادـخ بناج  زا  رون  مدرم ! يا  : » دومرف ناملـسم ) رازه  تسیب  دـص و  روضح  رد  و   ) ریدـغ زور  هبطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
هکنیا ات  دشاب  یم  وا  لسن  نورد  رد  سپـس  مالـسلا و  هیلع  یلع  نورد  رد  نم  زا  دعب  تسا  ناهنپ  نم ، نورد  رد  دشاب و  یم  لجوزع 

(62 «) .دریگ یم  لامک  مامت و  ار  ام  قح  ادخ و  قح  هک  سک  نامه  دسر ؛ یم  مالسلا  هیلع  مئاق  يدهم  هب 

: دـننام دـنک  یم  دای  مسق  دـنوادخ  هب  فلتخم  ياه  هنوگ  هب  يوبن  ثیداحا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـیدومن ، هظحالم  هچناـنچ 
یـسک هب  مسق  «: » هدیب یـسفن  يذلاو   » ای مهد .» تراشب  ار  مدرم  ات  دومن  ثوعبم  ارم  هک  یـسک  هب  مسق  : » اریـشب قحلاب  ینثعب  يذلاو  »

« .تسوا تسد  رد  مناج  هک 

« .تسام زا  تما  نیا  يدهم  وا ،  زج  یهلا  هک  ییادخ  هب  مسق  « ؛» همُالا هذه  يدهم  وه -  الا  هلا  يذلا ال  هَّللاو  اّنِم -   » ای

هللا یلصربمایپ  نینچمه  .دنتسه  عوضوم  نیا  يارب  تیبثت  تقیقح و  نیا  يارب  دیکات  اه ، مسق  نیا  یمامت 
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، هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دوصقم  ...زور » کی  رگم  دـشاب ، هدـنامن  یقاب  ایند  زا  رگا  : » هدومرف هدرکن ، افتکا  مه  نیمه  هب  هلآو  هیلع 
؛ دشاب هدنام  یقاب  ایند  زا  زور  کی  رگا  یتح  هکلب  درذگب ؛ يدایز  ياه  نامز  رگا  یتح  دـتفا ، یم  قافتا  ًاعطق  رما ، نیا  هک  تسا  نیا 

.تسا قیقحت  دیکات و  رد  هغلابم  تیاهن  نیا  دنک و  روهظ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زور ، کی  نامه  رد  دیاب  راچان 

، دنک یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  : » تفگ نخس  نینچ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دیدید  دیدینش و 
.میروآ یم  یمارگ  هدنناوخ  امش  يارب  ار  نآ  هک  دراد  یلیصفت  حرش و  هلمج ، نیا  .تسا » هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  دعب 

هدش روج  ملظ و  زا  رپ  « ؛» ًاروج ًاملظ و  تئلم  : » شیامرف زا  دوصقم  تسا ، نکمم  هدش ، رکذ  مه  اب  طسق  لدع و  مه و  اب  روج  ملظ و 
زا رپ  ار  نیمز  « ؛» ًالدـع ًاطـسق و  اهؤلمی   » زا دوصقم  تسا ، نکمم  دـشاب و  ماکح  زا  روج  راشتنا  مدرم و  هّماـع  زا  ملظ  راـشتنا  .تسا »

یگدنز لصف  رد  رتشیب  حیضوت  لیصفت و  هک  دنزب -  رس  مدرم ، هماع  زا  لدع  ماکح و  زا  طسق  هک  دشاب  نیا  .دنک » یم  طسق  لدع و 
 . دمآ دهاوخ  دنوادخ  تساوخ  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رصع  رد 

مـسج دـننام  شمـسج  تسا و  یبرع  گنر  هب  وا  : » هک مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیـصخش  هب  عجار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هدومرف 
نینکاس زا  يرایسب  نوچ  تسا ؛ دنلب  دق  لیئارـسا  ینب  دننام  تماق  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هکنیا  ینعی  .دشاب ،» یم  یلییارـسا 

ناگداون زا  ینعی  لییارسا ، ینب  يایاقب  زا  نانآ  دنتسه و  دنلب  دق  نیطسلف ، ندرا و 
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نپاژ نیچ و  ياهروشک  مدرم  دننام  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  كرابم  تماق  دنشاب و  یم  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  نب  قاحـسا  نب  بوقعی 
.تسا طسوتم  ای  هاتوک  رتشیب  اه ؛ نیمزرس  نیا  مدرم  لکیه  مسج و  نوچ  تسین ؛ ایسآ  قرش  ياهروشک  ای 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  هب  تراشب  مالسلا و  مهیلعراهطا  همئا  : مجنپ لصف 

همدقم

نامز ماما  هرابرد  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  هک  دوش  یم  هدـهاشم  يدایز  تایاور  هریغ ، راحب و  یفاک ، دـننام  ثیداـحا  ياـه  باـتک  رد 
.تسا عوضوم  تیمها  رگنایب  دوخ  ثیداحا ، ترثک  نیا  تسا و  هدش  دراو  فلتخم  ياه  تبسانم  رد  مالسلا  هیلع 

افتکا يا  هلمج  نتفگ  هب  یلو  مییوگب ؛ نخـس  هدـنیآ ، زا  ماما  نداد  ربخ  یگنوگچ  ماما و  ملع  هب  عجار  میهاوخ ، یمن  اج  نیا  رد  اـم 
: سب مینک و  یم 

، هدش تیاور  ینس  هعیش و  بتک  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تیصخش  هب  عجار  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  هک  یثیداحا  مییوگ : یم 
هچ هدـش ، تیاور  هدـنیآ  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هک  یثیداـحا  راـبخا و  تسا  نینچمه  تسا و  رتشیب  ثیدـح  نارازه  زا 

لاوحا عاـضوا و  ینوگرگد  ناـمزلارخآ و  هراـبرد  هک  یثیداـحا  زین  رود ، هچ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نارود  هب  کـیدزن  هدـنیآ 
.دنا هداد  ربخ  نایسابع  نایوما و  تموکح 

رابخا هرابرد  مه  ام  هدنیآ ،) زا  رابخا  ثیداحا و  نیا  ردصم  هشیر و  رد  ینعی  ، ) دـییوگ یم  ثیداحا  نیا  رد  امـش  هک  ییاهزیچ  مامت 
یم صاـخ  تروص  هب  ناـمز  ماـما  تیـصخش  هب  عجار  ماـع و  تروص  هب  ناـمزلارخآ  هنتف  هب  عجار  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  هدـش  دراو 

زا ناشراوگرزب و  دج  زا  زین  مالسلا  مهیلع  همئا  مولع  سپ  دشاب ؛ یحو  نامه  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ  ملع  همـشچرس  رگا  مییوگ ؛
یلاعت يادخ  هب  صوصخم  ملع ، نیا  هکلب  تسین ؛ بیغ  ملع  نتـشاد  رما ، نیا  ینعم  تسا و  هدش  هتفرگ  یلاعت  دـنوادخ  زا  لییربج و 

.تسا

هتشذگ و ياملع 
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حرـش باتک  لّوا  دلج  رد  ار  ثیداحا  نآ  زا  یـضعب  ام  هک  دنا  هدروآ  ماما  ملع  هب  عجار  يرایـسب  ثیداحا  رـصاعم  ياملع  زا  یـضعب 
.میدروآ هراب  نیا  رد  دوجوم  تایاور  زا  یخرب  دحللا و  یلا  دهملا  نم  ارهزلا  همطاف  باتک  هغالبلا و  جهن 

اهنآ ار  هچنآ  تساهنآ : هلمج  زا  هک  تسا  ددعتم  عونتم و  مالسلا ، مهیلع  همئا  تامولعم  عبانم  مولع و  همـشچرس  هکنیا  ثحب  هصالخ 
اهیلعارهز همطاف  فحصم  مالسلا و  هیلع  یلع  باتک  رد  هچنآ  نینچمه  تسا ، هدش  تیاور  ای  دنا  هدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا 

هرابرد ثحب  هک  تسا  ماما  ياه  یگژیو  صئاصخ و  زا  هچنآ  نینچمه  هدـش ، رکذ  رمحا  رفج  رد  هک  هچنآ  زین  تسا ، هدـمآ  مالـسلا 
قفوم عوضوم ، نیا  هب  عجار  یباتک  فیلات  رد  ار  ام  لاعتم ، دنوادخ  میراودیما  هک  تسا  يرتشیب  لیصفت  حرـش و  جاتحم  بلطم ، نیا 

.درادب

همئا زا  هدش ، دراو  ثیداحا  هب  هک  یماگنه  مییوگ : یم  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  مالسلا  مهیلع  همئا  نانخس  هب  میدرگ  یم  زاب 
، نیا هک  میبای  یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  مالـسلا  مهیلع  ماما  زا 11  ییاه  تراشب  اج  نآ  رد  مینک  یم  هعجارم  مالـسلا  مهیلع 
اه و هاگیاج  اه ، ناکم  هب  هجوت  زا  دـعب  صوصخ  هب  .تسا  عوضوم  نیا  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  تیانع  تیاهن  مامتها و  رگناـشن  دوخ 

یتح دـنا و  هداد  دـیون  مدرم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دوجو  اه ، تیعقوم  نآ  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  یـساسح  ياه  تیعقوم 
طیارـش ياراد  اهنآ ، زا  مادک  ره  هکنیا  اب  هجوت  اب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  تسا  یعیبط  دنا و  هدـش  روآدای  ار  وا  تایـصوصخ  مسا و 

.دنا هدرب  راک  هب  یتدیقع  تقیقح  نیا  غیلبت  تیبثت و  رد  ار  دوخ  شالت  یعس و  مامت  ، دنتسه یصاخ 

یمک ظاحل  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  هدش  دراو  ثیداحا  دادعت  هک  تسین  بیجع  چیه 
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رشن هک  یسایس -  ياه  تیعقوم  بسح  رب  نایب  يدازآ  دنتـسه و  فلتخم  طیارـش ، نوچ  دنراد ؛ توافت  لیـصفت  لامجاو و  يدایز  و 
تسد هب  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  هدش  تیاور  ثیداحا  زا  یمک  دادعت  نینچمهو  تسا  هدوب  توافتم  دنا  هدیدنسپ  یمن  ار  تقیقح  نیا 

.تسا هدیسر  ام 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تراشب  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما 

تسا و ترتع  دیس  اقآ و  مالـسلا و  مهیلع  همئا  ردپ  وا  تسا ؛ هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ِملع  ِرهـش  برد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
نم یل  حتُفی  ملعلا ، نم  باب  فلأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ینمَّلع  : » هک تسا  روهشم  ناناملسم  نیب  ترـضح  نآ  شیامرف  نیا 
نم يور  هب  رگید  باـب  رازه  باـب ، ره  زا  تخومآ و  نم  هب  ار  ملع  زا  باـب  رازه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  « ؛» باـب فلأ  باـب  ّلـک 

« .دش هدوشگ 

رب ناـشیا  دوـخ  زا  دـعب  هیواـعم  تموـکح  لیکـشت  هلمج  زا  دـنا  هداد  ربـخ  يرایـسب  ياـیاضق  ثداوـح و  زا  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما 
زا هک  یماگنه  صوصخ  هب  دنا ، هداد  ربخ  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  زا  راب  دنچ  زا  شیب  (63 ؛) یمالسا ياهروشک 

يارما ماکح و  زا  و  تسا -  هدوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  لبق  ( 64) لاس زا 20  شیب  هک  دنتـشذگ  یم  البرک  يارحص 
.هداد ربخ  زین  لوغم  تسد  هب  نایسابع  ضارقنا  سپس  دادغب و  يانب  زا  یسابع و 

ناینبلا و اهیف  دّیشی  لثا ، تاذ  ضرا  ءاروزلا ؟ نم  كاردا  ام  و  ءاروزلا ! : » دیامرف یم  ناشیاه  هبطخ  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
نوکی بعل ، وهل و  راد  مهل  نوکت  ًانکـسم ، مهفرخزل  ًانطوم و  سابعلا  دلُو  اهذـختی  ناّزخ ، مداخم و  اهیف  نوکی  ناّکـسلا و  اهیف  رثکت 

نورمتأی ال  مورلاو ، سراف  ءانبا  مهمدخت  هنَوَخلا ، ءارزولاو  هقَسَفلا  ءارمُالاو  هرَجَفلا  همئالاو  فیخملا  فوخلا  رئاجلا و  روَجلا  اهب 
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ءاکبلا میمعلا و  ُّمَغلا  کلذ  دنعف  ءاسنلاب ، ءاسنلا  لاجرلاب و  مهنم  لاجرلا  یفکت  هورکناذا ، رکنم  نع  نوهانتی  هوفرع و ال  اذا  ٍفورعمب 
، ریرحلا مهسابل  هقّوطملا ، ِّناجملاک  مههوجو  قَدَحلا ، راغـص  موق  مه  كرتلا و  تاوطَـس  نم  ءاروزلا  لهأل  لیوعلا  لیولا و  لیوطلا و 

عَفُرت اهحتف و ال  ّالا  هنیدمب  ُّرُمَی  ال  هَّمِهلا ، یلاع  هلوَصلا ، ُّيوق  توصلا ، يرهوج  مهکِلم ، ادب  ثیح  نم  یتأی  ِکلَم  مهمدقَی  ٌدُْرم ، ٌدرُج 
« .رفظَی یّتح  کلذک  لازی  الف  هاوان ، نمل  لیولا  لیولاو  اهسکن  ّالا  هیار  هیلع 

یهوکـشاب مکحم و  ياه  هناخ  اه و  ناـینب  نآ ، رد  هک  زگ  ناـتخرد  اـب  تسا  ینیمزرـس  تسیچ ؟ ءاروز  دـیناد ، یمن  امـش  و  ءاروز ! »
.تسا دوجوم  یناوارف  ياهرابنا  ناراذگتمدخ و  نامداخ ، دندرگ و  یم  دایز  اج  نآ  رد  مدرم  دوش و  یم  هتخاس 

یم رارق  دوخ  بعل  وهل و  يارـس  ار  اج  نآ  دـنبای و  یم  ناکـسا  اج  نآ  رد  دـنهد و  یم  رارق  دوخ  نطو  ار  اـج  نآ  ساـبع ، نادـنزرف 
ناریزو قساف و  نامکاح  دساف ، ناربهر  دنک و  یم  رپ  ار  اج  نآ  هدـنناسرت  سرت و  ددرگ و  یم  رایـسب  متـس  ملظ و  ءاروز  رد  دـنهد ؛

نآ ماجنا  هب  روتـسد  دننادب ، کین  ار  يزیچ  هاگره  دننک ؛ یم  تمدخ  نانآ  هب  مور  سراف و  نادنزرف  دـننک ؛ یم  رپ  ار  اج  نآ  نئاخ ،
رد دننک  یم  افتکا  نانز  هب  نانآ  نانز  نادرم و  هب  نانآ  نادرم  یـسنج ، لئاسم  رد  دنک ؛ یمن  یهن  يرکنم  زا  سک  چیه  دنهد و  یمن 

يریگلفاغ زا  ءاروز  لها  يارب  یعیاجف  كانلوه و  ثداوح  ددرگ ؛ یم  ینالوط  اه  هیرگ  دـنک و  یم  رپ  ار  اـج  همه  مغ  هماـگنه ، نیا 
؛ تسا ریرح  سنج  زا  ناشسابل  دنراد ، کچوک  درگ و  یتروص  هک  کچوک  ینامشچ  اب  دنتسه  یمدرم  نانآ  دهد ، یم  خر  ناکرت ،

هزبس و زا  ار  اج  نآ  دنهن ، ياپ  هک  اج  ره  نارگنایصع  نیا 
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تسا دنلب  شتمه  دراد ؛ يوق  دنمورین و  یلکیه  اسر و  ییادص  نانآ  ربهر  دنزات ؛ یم  نایسابع  تنطلس  يوس  هب  دننک  یم  یلاخ  هایگ 
رگم دراذگ ، یمن  یقاب  ار  دشاب  وا  دض  هک  یمچرپ  چیه  دنک ؛ یم  فرـصت  ار  اج  نآ  هکنیا  رگم  درذگ ، یمن  يرهـش  چـیه  رانک  زا 

(65 «) .ددرگ یم  زوریپ  وا  هکنیا  ات  دنک  یمن  رییغت  عاضوا  دنکش ؛ یم  ار  نآ  هکنیا 

ام دوصقم  هبطخ ، نیا  ندروآ  هکنیا  صوصخ  هب  درادـن ، يرگید  لیـصفت  حرـش و  هب  جایتحا  هبطخ  نیا  دـیدومرف ، هظحالم  هچناـنچ 
هب ناسارخ و  زا  نایسابع  تموکح  هکنیا  نآ ، دراد و  دوجو  یفیطل  هتکن  نآ  رد  یلو  میدرک ، يروآدای  لاثم  يارب  ار  نآ  هکلب  دوبن ؛
ادب ثیح  نم  یتأی  : » دـیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا ، ناسارخ  زا  زین  لوغم  موجه  نینچمه  ددرگ و  یم  زاغآ  یناسارخ  ملـسموبا  تسد 

.ددرگ یم  زاغآ  دش ، عورش  نایسابع  تنطلس  هک  ییاج  نامه  زا  ناشضارقنا  ینعی  مهکلم ،»

رتشیب تاحیضوت  ریسافت و  .دنداد  ماجنا  یمالسا  دالب  رد  دنتساوخ  یم  ار  هچنآ  لوغم  هک  تشذگن  یتدم  تسا و  دادغب  رهش  ءاروز ،
.دینک هظحالم  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  باتک  رد  ار 

هتسویپ تقیقح  هب  اه  ییوگشیپ  نیا  مظعا  تمـسق  هک  دنا  هداد  ربخ  يرایـسب  ثداوح  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هکنیا  ثحب  هصالخ 
 - یتایآ اب  هطبار  رد  ار  ناشیا  نانخـس  زا  یتمـسق  ام  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  عجار  رابخا  اـهربخ ، نیا  هلمج  زا  (66 ؛) دنا

.میروآ یم  ار  ترضح  نآ  ثیداحا  زا  يرگید  تمسق  الاح  میدروآ ، دوش  یم  لیوأت  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  هک 

یِّناک لیوط ، اهُدَـمأ  هبیغ ، اّنِم  مئاقلل  : » لاق مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  هئابآ  نع  داوجلا ) دّـمحم  مامالا   ) یناثلا رفعج  یبا  نع   - 1
هنید یلع  مهنم  َتَبَث  نمف  الأ ، هنودجی  الف  یعرملا  نوبلطی  هتبیَغ ، یف  معنلا  نالَوَج  نولوجَی  هعیشلاب 
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، هعیب هقنع  یف  دَـحأل  نکی  مل  ماق  اذا  اّنِم  مئاقلا  ّنا  : » لاق مث  .همایقلا » موی  یتجرد  یف  یعم  وهف  هماما  هبیغ  دَـمأ  لوطل  هبلق  ُسقی  مل  و 
؛» هصخش بیغی  هتدالو و  یفخت  کلذلف 

تمعن و لابند  هب  نامز  نیا  رد  هعیـش  هکنیا  لـثم  ددرگ  یم  ینـالوط  هک  تسا  یتبیغ  اـم ، مئاـق  يارب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
.دنبای یمن  ار  اهنآ  یلو  دندرگ ؛ یم  ناراز  هزبس 

تخـس گنـس و  شماما ، ینالوط  تبیغ  زا  شبلق  دنامب و  مدق  تباث  دوخ  نید  رد  وا  تبیغ  نامز  رد  هک  يا  هعیـش  ره  دیـشاب ! هاگآ 
وا ندرگ  رب  یـسک  چـیه  تعیب  دـنک ، یم  مایق  هک  یماگنه  ام ، مئاق  : » دومرف سپـس  .تسا » هجرد  مه  نم  اب  تماـیق  زور  رد  ددرگن ؛

(67 «) .تسا ناهنپ  ناگدید  زا  شدوخ  یفخم و  شتدالو  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  تسین 

كْدلُو نِم  عساتلا  : » مالسلا هیلع  نیسحلل  لاق  ّهنا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  مالسلا  هیلعاضرلا  مامالا  نع  ًاضیا  قودصلا  يور   - 2
»؟ نئاَکل کلذ  َّنإ  نینموملاریما و  ای  تلقف  : » مالـسلا هیلع  نیـسحلا  لاق  .لدـعلل » طسابلا  نیدـلل ، رهظُملا  قحلاب ، مئاقلا  وه  نیـسح  ای 

نوصلخملا ّالإ  هنید  یلع  اهیف  تبثی  ال  هریح ، هبیغ و  دـعب  نکل  هیربلا و  عیمج  یلع  هافطـصاو  هوبنلاب  ًادـمحم  ثََعب  يذـلاو  يإ  : » لاقف
؛» هنم حوُرب  مهدَّیأ  نامیإلا و  مهبولق  یف  بتک  انتیالوب و  مهقاثیم  هَّللا  ذخأ  نیذلا  نیقیلا ، حورل  نورشابملا 

دنک یم  راکشآ  ار  نید  تسا ، قح  هب  هدننک  مایق  وت ، هداون  نیمهن  مدنزرف ! : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
« .دهد یم  شرتسگ  ار  داد  لدع و  و 

»؟ دتفا یم  یقافتا  نینچ  اعقاو  ایآ  نانموم ! ریما  يا  : » دومرف

داد يرترب  ناکاپ  یمامت  رب  ار  وا  دومن و  ثوعبم  توبن  هب  ار  دّمحم  هک  ییادخ  نامه  هب  مسق  یلب ، : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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 - نیصلخم رگم  دنام ، دهاوخن  یقاب  دوخ  نید  رب  یسک  نامز  نآ  رد  هک  ینادرگرس  تبیغ و  زا  دعب  یلو  داتفا ؛ دهاوخ  یقافتا  نینچ 
، هتـشون ار  نامیا  نانآ  ياه  بلق  رد  هتفرگ ، نانآ  زا  ار  ام  تیالو  نامیپ  دـنوادخ ، هک  یناسک  نامه  دنتـسه  نیقی  حور  اب  رـشابم  هک 

« .دنک یم  يرای  دوخ  حور  اب  ار  اهنآ 

لها اّنِم  لُجرب  هنتفلا  هَّللا  ّنجّرفیلف  .مهورـصناف  مکورـصنتسا  نإ  اودبلاف و  اوَدََبل  نئَلَف  مکِّیبن  تیب  َلها  اورظناف  : » مالـسلا هیلع  لاق   - 3
اذـه ناک  ول  شیرق : لوقت  یّتح  رهـشأ ، هینامث  هقتاع  یلع  ًاعوضوم  ًاجره  ًاجره  فیـسلا  ّالا  مهیطعَی  ال  ءامإلا ، هریخ  نبا  یبأـب  تیبلا ،

اوذـخُأ و اوفُقث  امنیأ  نینوعلم  ًاتافر ، ًاماطح و  مهلعجی  یّتح  مهیلع -  هَّللا  هطِّلـُسی  يأ  هّیما -  ینبب  هَّللا  هیرُغی  .اـنَمِحَرل  همطاـف  دـلُو  نِم 
؛» ًالیدبت هَّللا  هَّنُسل  دجت  نل  لبق و  ْنِم  اوَلَخ  نیذلا  یف  هَّللا  هَّنُس  ًالیتقت ، اولُِّتق 

ار امـش  رگا  دینک و  نینچ  زین  امـش  دـندرک ؛ يراک  ناتیارب  رگا  دـیرگنب ، ناتربمایپ  تیب  لها  هب  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
ناج هب  درب ؛ یم  نیب  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  زا  يدرم  هلیسو  هب  ار  اه  هنتف  دنوادخ ، دینک ؛ يرای  ار  نانآ  زین  امش  دندرک ؛ يرای 
یم هام  لوط 8  رد  دـهد ؛ یمن  هدنـشک  يریـشمش  زج  يزیچ  نارفاک  ناکرـشم و  هب  تساه  ناسنا  نیرتهب  دـنزرف  وا  هک  مسق ! مردـپ 

.درک یم  محر  ام  هب  سپ  دوب ؛ مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  نیا  رگا  دنیوگ ، یم  شیرق  هکنیا  ات  دگنج 

یم دننیبب ، اج  ره  ار  هیما  ینب  ناگدش  تنعل  دـنادرگ ؛ لیلذ  راوخ و  ار  نانآ  هکنیا  ات  دـنادرگ  یم  طلـسم  هّیما  ینب  رب  ار  وا  دـنوادخ ،
یلیدبت رییغت و  یهلا ، تنس  رد  تسا و  یهلا  تنس  نامه  نیا  دنشک ؛ یم  دنریگ و 
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(68 «) .تسین

هریخ نبا  ایف  ًاحیرم ، ًاـتقو  نئاـک ، وه  هَّللا و  رما  كاذ  : » لاـق محـالملا و  نم  ًاـفرط  رَکَذَـف  ناورهنلا ، رما  ءاـضقنا  دـعب  یلع  َبَطَخ   - 4
؛» هلوهجم ضرألا  یف  مهؤامسأ  هلیلق  هدع  یمُأ  یبأبف و  .میحر  ِّبر  نِم  بیرق  ٍرصنب  رِْشبأ  رظنت ؟ یتم  ءامإلا 

رما نیا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  هرابرد  ناورهن ، گنج  ندش  مامت  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هتفگ : یفنح  يزودنق 
راـگرورپ ماـگنه  دوز  ترـصن  هب  یتـسه ؟ هچ  رظتنم  نازینک ! نیرتـهب  رـسپ  يا  سپ  دوـش ؛ یم  عـقاو  شدوـخ  تقو  رد  تسا و  یهلا 

(69 !«) تسا هتخانشان  نیمز  رد  نانآ  ياه  مان  هک  یمک  هدع  يادف  مردام  ردپ و  هدب ؛ هدژم  نابرهم 

هیلع يدهملا  وهف  بیرغ ، مهنیب  وه  نَم  کلمی  هنوُّبحی و  هَّللا و  مهُّبحی  ٍموقب  هَّللا  یتأیس  لاق : ّهنأ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  انالوم  نع 
، هاـّبُرم یف  ًازیزع  نوکی  هیبأ و  هّمُأ و  نع  هرغِـص  یف  لزتعی  هبوعـص ، ـالب  ًالدـع  ضرـالا  ـألمی  هبوهُـص  هْرعَِـشب  هجولا ، رمحأ  مالـسلا ،
، ًاروج تئلم  امک  ًالدـع  ضرالا  المی  نایتفلا و  خویـشلا و  هعیطی  همالک و  عَمـُسی  نامزلا و  هل  وفـصی  نامأب و  نیملـسملا  دالب  کلمَیَف 

وهزت اوفصت و  ضرالارمعت و  مهنکاسم و  ّالإ  يرتال  اوحبصأف  روبقلا  یف  نَم  ثعبی  هَّللا  هتفالخ و  ترّرقت  هتماما و  تلمک  کلذ  دنعف 
؛» تاکربلا ریخلا و  رثکی  تاراغلا و  نَتِفلا و  مدعت  اهراهنا و  هب  يرجت  اهیِّدهمب و 

تـسود ار  ادـخ  نانآ ، مهو  دراد  تسود  ار  نانآ  ادـخ ، مه  هک  دروآ  یم  ار  یموق  يدوزب  دـنوادخ ، : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
گنر هب  شیاهوم  خرـس و  شا  هرهچ  گنر  دـشاب ؛ یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هک  تسا  بیرغ  يدرم  اهنآ ، نیب  دارفا  کلام  دـنراد و 

لدع زا  رپ  یتخس ، چیه  نودب  ار  نیمز  تسا ؛ درز  هب  لیام  زمرق 
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ياـه نیمزرـس  رد  تـسا و  راوـگرزب  زیزع و  دوـخ ، راـگدرورپ  دزن  هدـش ، مورحم  رداـم  ردـپ و  زا  یکدوـک  ناـمز  رد  وا  دـنک ؛ یم 
.دنک یم  رارقرب  تینما  ینمیا و  نیملسم ،

یم لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  دـننک ؛ یم  تعاطا  وا  زا  ناریپ  ناناوج و  دنونـش و  یم  ار  شمالک  دوش ؛ یم  يرپس  یبوخ  هب  وا  يارب  ناـمز 
ثوعبم ار  ناگدرم  دنوادخ  ددرگ ؛ یم  راوتـسا  شتفالخ ، لماک و  شتماما ، هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  هدـش ؛ ملظ  زا  رپ  هچنانچ  دـنک ،

درب و یم  نیب  زا  ار  اه  بوشآ  اه و  هنتف  دـندرگ ؛ یم  يراج  ییاهرهن  اـهنآ  رد  دـنوش و  یم  داـبآ  وا  هلیـسو  هب  اـه  نیمز  دـیامن ؛ یم 
(70 «) .دنوش یم  دایز  تاکرب  تاریخ و 

نُفُـس ضرالا و  تاوامـسلا و  راونأ  نحنف  : » لاق مالـسلا  مهیلعهمئـالا  یبنلا و  حدـم  یف  هبطخ  یف  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نع   - 6
؛» انتَّبحم یلع  رِشُح  انتَورُعب و  کسمتسا  نَم  أنهَیلف  رِّسلا ، ضماغ  رونلا و  یهتنم  رومُألا و  ریصم  انیلا  ملعلا و  نونکم  انیف  هاجنلا و 

، مالـسلا مهیلع  تیب  لها  ام  : » هدومرف مالـسلا  مهیلع  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  حدم  رد  يا  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤمریما 
ام دـنریگ ؛ یم  همـشچرس  ام  زا  روما  یمامت  تسام و  هنیـس  رد  ملع  نزاخم  میتاجن ؛ ياه  یتشک  ام  میتسه ؛ نیمز  نامـسآ و  ياهرون 

(71 «) .ددرگ روشحم  ام  ِتبحم  اب  دزادنا و  گنچ  ام  نامسیر  هب  هک  سک  نآ  رب  داب ! اراوگ  سپ  میرارسا ؛ هدنناشوپ  رون و  ياهتنم 

، لاحلا فیـسلاب و  مئاقلا  هیدمحالا ، هلودـلا  هّیدـمحملا و  هیارلا  بحاص  رهظی  : » مالـسلا هیلع  نینموملاریما  مامالا  نع  باتک  یف   - 7
؛» ضرَفلا هَّنسلا و  ییحی  ضرالا و  دِّهمی  لاقملا ، یف  قداصلا 

هک دنک  یم  روهظ  ریشمش  اب  هدننک  مایق  يدمحا و  تلود  بحاص  يدمحم و  مچرپ  بحاص  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 
دنک یم  مارآ  ار  نیمز  تسوگتسار ، تسوا ؛ تسار  هنوگ  رد  یلاخ 

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


(72 «) .دنادرگ یم  هدنز  ار  هدش  شومارف  تابجاو  اه و  تنس  و 

هاوفأ یلع  ّيدهملا  رهظی  کلذ  دـنعف  .دـمحم  لآ  یف  قحلا  ّنإ  ءامـسلا : نم  ٍدانُم  يدان  اذا  : » مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لاق   - 8
؛» هریغ رْکِذ  مهل  نوکی  الف  هرْکِذ ، نوبرشی  سانلا 

ماگنه نآ  رد  تسا  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  اب  ّقح  دـنز : یم  دایرف  نامـسآ  زا  يدانم  هک  یماـگنه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
تبحـص زا  ریغ  مدرم  دتفا و  یم  اه  نابز  رـس  رب  لفاحم  سلاجم و  مامت  رد  وا  روهظ  دنک و  یم  روهظ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هک  تسا 

(73 «) .دنرادن یتبحص  مالسلا ، هیلع  يدهم  هرابرد 

 - ربنملا یلع  وه  و  مالـسلا -  هیلع  نینموملاریما  لاق  : » لاق مالـسلا  مهیلع  هدـج  نع  هیبا  نع  رقابلا ) دّـمحم  مامالا   ) رفعج یبا  نع   - 9
، نیبکنملا شاشم  میظع  نیذـخفلا ، ضیرع  نطبلا ، حَّدـبُم  هرمحلاب ، ٌبَّرَـشُم  نوللا ، ضیبأ  ناـمزلا ، رخآ  یف  يدـلُو  نم  لـجر  جرخی 

.هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هماش  هبش  یلع  هماش  هدلج و  نول  یلع  هماش  ناتماش : هرهَِظب 

قرـشملا و نیب  ام  اهل  ءاضأ  هتیار  َّزَه  اذاف  دـمحمف  نلعی : يذـلا  اما  دـمحأف و  یفخی  يذـلا  اـّماف  نلعی : مسإ  یفخی و  مسإ  نامـسا : هل 
یقبی ًالجر و ال  نیعبرا  هوق  هَّللا  هاطعا  دیدحلا و  َِربُز  نِم  ّدشأ  هبلق  راص  ّالإ  نمؤم  یقبی  الف  دابعلا  سوور  یلع  هدـی  عضوی  برغملا و 

هیلع مئاـقلا  ماـیقب  نورـشابتی  مهروبق و  یف  نوروازتـی  مه  هربـق و  یف  وه  هبلق و  یف  هحرفلا  کـلت  هیلع  تلخد  ّـالا  نینموملا  نم  تیم 
؛» مالسلا

خرـس و يدرم  وا  دـنک ، یم  روهظ  نامزلا  رخآ  رد  نم  نادـنزرف  زا  يدرم  : » دومرف دوب ، ربنم  رب  هک  یلاـح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
رد تسا ، گرزب  وا  فتک  ياه  ناوختسا  دراد ، يوق  ضیرع و  ياهاپ  اه و  نار  هدوب ، مکش  ياراد  تسا ، دیفس 
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شتروـص رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هناـشن  نوـچمه  يرگید  نآ و  گـنر  هب  تسوـپ و  يور  رب  یکی  دراد : تمـالع  ود  شرمک 
.تسا

مولعم هک  یمسا  اّما  تسا و  دمحا » « ؛ تسا یفخم  هک  یمسا  اّما  تسا : مولعم  هک  یمـسا  تسا و  یفخم  هک  یمـسا  دراد : مسا  ود  وا 
.دشاب یم  دّمحم » « ؛ تسا راکشآ  و 

نیا هب  دـشک و  یم  ادـخ  ناگدـنب  رـس  رب  ار  شتـسد  دـنک ، یم  نشور  ار  برغ  قرـش و  نیب  دراد  یم  رب  ار  شمچرپ  وا  هک  یماگنه 
یقاب ینموم  هدرم  دهد و  یم  ار  درم  تردق 40  وا  هب  دنوادخ  دنک و  یم  ادیپ  رت  تخس  رت و  تفس  نهآ  زا  یبلق  ینموم ، ره  هلیـسو 

ار وا  ترایز  بلط  ناشروبق ، رد  ناگدرم  تسا ؛ ربق  رد  هک  یلاح  رد  دـنک  یم  ذوفن  وا  بلق  رد  ینامداش  نیا  هکنیا  رگم  دـنام ، یمن 
(74 «) .دننامداش مالسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  دننک و  یم 

: دنک یم  بوسنم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  تایبا  نیا  يزودنق 

ٍهدلب یف  َتنک  اذا  ُنیسح 

اهبادآب رِشاعف  ًابیرغ 

« .نک یگدنز  اهنآ  موسر  بادآ و  دننام  یشاب  بیرغ  يادابآ ، رهش و  رد  رگا  مالسلا ! هیلع  نیسح  »

: دیوگ یم  هکنیا  ات 

بحاص انمئاق  هَّللا  یقس 

اهبأد یف  سانلا  همایقلا و 

« .دنورگ یم  وا  شور  هار و  هب  مدرم  هک  یلاح  رد  دنادرگ ؛ باریس  دهد و  شاداپ  ار  تمایق  بحاص  ام و  مئاق  دنوادخ ، »

اهباعتأل ربصاف  کل ، لب  نیسح  ای  یل  راثلا  ُكردُملا  وه 

(75 «) .نکن هلجع  نک و  ربص  راگزور  ياه  یتخس  رب  سپ  تفرگ ؛ دهاوخ  ارم  وت و  ماقتنا  وا  »

رد ار  اهنآ  زا  یـضعب  ام ، دیاش  دندایز و  رایـسب  دنا ، هدش  دراو  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  هک  یثیداحا 
.یلاعت هَّللاءاش  نا  میروایب ، هدنیآ  لوصف 

، میرب یم  نایاپ  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  عجار  مالسلا  هیلع  نینمؤمریما  زا  راتفگ  نیا  اب  ار  لصف  نیا 
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: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  تیصو  يانثا  رد  ناشتایح و  رخاوا  رد  ترضح  نآ 

رخآ یف  جرخی  لجر  یلع  الا  يریغ  دحا  یلع  کلذ  ُّلحی  ّهنأ ال  ملعا  ًاعبس و  َّیلع  رِّبَک  و  نسح ! ای  یُنب  ای  َّیلع ؛ ِّلَص  و  دّمحم ! ابا  ای  »
؛» قحلا جاجوعا  میُقی  نیسحلا  کیخا  دلُو  نِم  يدهملا ، مئاقلا  همسا : نامزلا 

 - يدرم رب  رگم  تسین ، زیاج  نم  زا  ریغ  يدحا  رب  ریبکت  نتفگ 7  هک  نادب  و  ( 76) وگب ریبکت  ناوخب و 7  زامن  نم  رب  دمحم ! ابا  يا  »
قح تسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  تردارب  ناگداون  زا  وا  تسا -  مالسلا  هیلع  مئاق  يدهم  شمان  دنک و  یم  جورخ  نامزلا  رخآ  رد  هک 

(77 «) .دراد یم  اپ  رب  ار 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تراشب  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما 

، تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  گرزب  دنزرف  تشهب و  لها  ناناوج  رورس  مالـسلا ، هیلع  نانمومریما  دنزرف  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما 
.تسا هداد  تراشب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ندمآ  هب  هک  تسا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  زا  یکی  وا 

هک درک  شوـمارف  دـیابن  نوـچ  تسین ؛ بیجع  یلو  دـشاب ؛ یم  مک  هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تاـیاور  هک  تسا  تـسرد 
شدوخ تداهش  اب  دش و  عورش  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  شردپ ، تداهش  زا  دیشک و  لوط  لاس  هک 10  ترضح -  نآ  تماما  نارود 

.دوب بارطضا  راشف و  یتخس ، جنر ، زا  رپ  مومسم ، يّوج  نارود ، نیا  دیسر ؛ نایاپ  هب 

هناروکروک ینالوط ، یگنج  يارب  ار  وا  نامز ، نآ  ّوج  طیارـش و  دوب و  هدز  هیکت  تموکح  بصنم  رب  راوخرگج  دنه  دنزرف  هیواعم ،
نادجو و نآ  هلیسو  هب  ات  دوشگ  ار  نیملسم  لاملا  تیب  برد  هیواعم )  ) وا درک ؛ یم  يرای  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  هیلع  فده  یب  و 

مان یلعج ، ثیداحا  اب  ات  دناشکب ، دوخ  يوس  هب  ار  نارودزم  درخب و  ار  نارگید  نطاب 
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هدولآ ار  اهنآ  تراهط  تسادق و  دنک و  دوبان  ار  اهنآ  تایونعم  هدرک ، راد  هشدـخ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  كاپ  تیب  لها  کین 
یکاپ و ساـبل  هنوگ  نیدـب  اـت  دـندرک  حرطم  هنوعلم  هرجـش  نآ  يارب  یلیاـضف  یلعج ، ثیداـحا  اـب  هک  دوب  ماـگنه  نیا  رد  دـیامن و 

تاقوا همه  رد  ار  اه  لطاب  دـیامن و  دوبان  ار  قیاقح  هک  دـندرب  راک  هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  لاوما  دـننک و  ناـشدوخ  نت  هب  ار  یگرزب 
.دوب ناملاظ  هطلس  یکاپان و  اب  هارمه  هک  ینامز  هب  دنهد ، جاور 

راکفا و تسایس ، ياهدابدنت  دوب و  ینماان  راشف و  ِطیارش ، نیرت  تخس  رد  نامز  نآ  رد  نایعیش  عّیشت و  بتکم  فاصوا ، نیا  اب  سپ 
.دنتسکش یم  مهرد  ار  اهوزرآ 

یم هنوـگچ  سپ  درک ؛ یم  یگدـنز  يداـیز  بیاـصم  جـنر و  نیگنـس و  یتالکـشم  بیجع ، یطیارـش  رد  مالـسلا  هیلع  نـسح  ماـما 
دوش هدنار  نابز  هب  نخـس  یگرزب  روما  زا  ات  داد  یم  هزاجا  اجک  تاناکما  و  دیوگب ؟ ار  قیاقح  ات  دنک  ادـیپ  بسانم  ینامز  تسناوت ،

؟ دنریگ یم  ماجنا  نآ  اب  ملاس  راکفا  دنریذپ و  یم  ار  نآ  بارطضا ، نودب  مارآ و  ياه  لد  طقف  هک 

عبنم نیا  زا  يزودنا  شناد  يارب  یشالت  چیه  دنتشادن و  اهنآ  تبث  ثیداحا و  ندینـش  هب  یهجوت  نامز ، نآ  رد  مدرم  هکنآ  رب  هوالع 
.تشاذگناو ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ندناسانش  تراشب و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  لاح ، نیا  اب  دنداد  یمن  ماجنا  اراوگ  كاپ و 

: دومرف درک و  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  تفگ  یم  نخس  طیارش  راگزور و  یتخس  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یماگنه  رد  سپ 

هَّللا ّنإف  هفلخ ، میرم  نب  یـسیع  هَّللا  حور  یِّلـُصی  يذـلا  مئاقلا  ّالا  هنامز  هیغاـطل  هعیب  هقنع  یف  عقیو  ّـالا  دـحأ  اـّنم  اـم  هَّنأ  متملع  اـمأ  »
ّبیُغی هتدالو و  یفخی  لجوزع 
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مث هتبیغ ، یف  هرمع  هَّللا  لیطی  ءامِإلا ، هدیس  نبا  نیـسحلا ، یخأ  دلُو  نم  عساتلا  كاذ  جرخ ، اذا  هعیب  هقنع  یف  دحأل  نوکیاّلئل  هصخش 
؛» ریدق یش ء  لک  یلع  هَّللا  نأ  ملعیل  کلذ  هنس ، نیعبرأ  نود  نبإ  ٍباش  هروص  یف  هتردقب  هرهُظی 

 - هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  مئاق  زج  تسا ، هدوب  دوخ  نامز  توغاط  تعیب  هطلـس و  تحت  ام ، زا  مادک  ره  هک  دیتسناد  یمن  ایآ  »
ات دنک  یم  ناهنپ  ار  وا  ِدوخ  تدالو و  دنوادخ ، کش  یب  دناوخ  یم  زامن  شرـس  تشپ  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  ادخ ، حور  هک 

رورـس دنزرف  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  مردارب  ناگداون  زا  دـنزرف  نیمهن  وا  .دـشابن  وا  ندرگرب  یـسک  چـیه  تعیب  دـنک ، روهظ  هاگره 
هک یناوج -  تروص  هب  دوخ  تردـق  هلیـسو  هب  ار  وا  سپـس  دـنک ؛ یم  ینالوط  شتبیغ  ناـمز  رد  ار  وا  رمع  دـنوادخ  تسا ؛ نازینک 

(78 «) .تساناوت يراک  ره  ماجنا  رب  لاعتم  دنوادخ  هک  دننادب  مدرم  ات  دنک  یم  رهاظ  دراد  لاس  زا 40  رتمک 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تراشب  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

ماما شردارب  هک  درک  یم  یگدنز  نآ  زا  رتدـب  هکلب  كاندرد ، ناقفخرپ و  تخـس ، راگزور  نامه  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.دوب هدرک  یگدنز  زین ، مالسلا  هیلع  نسح 

نیا دومن و  لمحت  ار  يدایز  ياهالب  اه و  یتخـس  نارود ، نآ  رد  درک و  یگدنز  لاس   10 شردارب ، زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هکلب داد ؛ یمن  تسد  زا  ار  یتصرف  چیه  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فاصوا ، نیا  اب  یلو  تشاد ؛ همادا  ینالوط  نامز  تدم  تالکـشم 

: دومرف رمع  نب  هَّللادبع  هب  ترضح  نآ  لاثم  يارب  درک ، یم  لقن  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  یتایاور  رابخا و 

ًاطسق ًالدع و  اهُألمی  يدلُو  نِم  لجر  جرخی  یتح  مویلا  کلذ  ّلج ) وّزع   ) هَّللا لَّوطل  دحاو  ٌموی  َّالإ  ایندلا  نِم  قبَی  ملول   - » 1
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؛» لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  َلوسر  ُتعمس  کلذک  املظ ، ًاروج و  تئُلم  امک 

یم روهظ  منادنزرف  زا  يدرم  هکنیا  ات  دنک  یم  ینالوط  ردق  نآ  ار  زور  نآ  دنوادخ  دـشاب ، هدـنام  یقاب  زور  کی  طقف  ایند ، زا  رگا  »
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  ار  بلطم  نیا  دوب ؛ هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  روط  نامه  دـنک ، یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـنک و 

(79 «) .ما هدینش 

: دومرف نمی ) رد  يا  هلیبق   ) نادمه هلیبق  نادرم  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؛» ٌیح وه  ُهثاریم و  مَّسُقی  يذلا  وه  هبیَغلا و  بحاص  وه  يدلُو و  نِم  عساتلا  وه  هّمُألا  هذه  مئاق   - 2

(80 «) .تسا هدنز  هک  یلاح  رد  دنرب  یم  هناملاظ  ار  وا  لاوما  تسا و  تبیغ  بحاص  نم و  هداون  نیمهن  تما ، نیا  مئاق  »

: دومرف ناشیا  زین 

؛» ًاریبک ًاخیش  هنوبَسحی  مه  ًاباش و  مهیلا  عجری  هنأل  سانلا ، هرکنأل  يدهملا  ماق  ول   - » 3

لاح تسا و  ناوج  هک  یلاح  رد  اهنآ  يوس  هب  ددرگ  یمرب  وا  نوچ  دـنوش ؛ یم  وا  رکنم  مدرم  دـنک ، ماـیق  مالـسلا  هیلع  يدـهم  رگا  »
(81 «) .تسا لاسنهک  وا  دندرک ، یم  نامگ  هکنآ 

: دومرف ناشیا  نینچمه 

هب هَّللا  ییُحی  قحلاب ، مئاقلا  مامالا  وه  يدلُو و  نم  عساتلا  مهرخآ  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  مهلَّوأ  ًاّیدهم ، رـشع  انثا  اّنم  - » 4
نیدـلا یلع  اـهیف  تبثَی  ماوقأ َو  اـهیف  ّدـترَی  هبیَغ  هل  نوکرـشملا ، هرکول  هِّلک و  نیدـلا  یلع  قحلا  َنید  هب  رهُظی  اـهتوم و  دـعب  ضرـالا 

؛» نیقداص متنک  ْنإ  دْعَولا ؟ اذه  یتم  مهل : لاقی  نْوَذُْؤیَف و  نورخآ 

، اهنآ نیرخآ  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  اهنآ  نیلّوا  هک  هدننک  تیاده  هدزاود  تسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  زا  »
زا دعب  ار  نیمز  دنوادخ ، دنک و  یم  مایق  قح ، يارب  هک  تسا  یماما  وا  دوب ؛ دهاوخ  نم  هداون  نیمهن 
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دهاوخ رس  هب  یتبیغ  رد  وا  دیاین ؛ ناششوخ  ناکرشم ، دنچ  ره  دنادرگ  یم  زوریپ  نایدا  مامت  رب  ار  قح  نید  دنک و  یم  هدنز  شگرم 
تیذا دننام و  یم  یقاب  مدق ، تباث  ناشنید  هدیقع و  رب  يرگید  هدـع  دـنوش و  یم  دادـترا  فارحنا و  راچد  يا  هدـع  نآ ، رد  هک  درب 

(82 (»؟ دوب دهاوخ  یک  هدعو  نیا  دییوگ ، یم  تسار  رگا  دوش ، یم  هتفگ  اهنآ  هب  دننیب و  یم  هار  نیا  رد  ییاه 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  باکر  رد  هک  تسا  يا  هدنمزر  دننام  دنک  ربص  اه  بیذکت  اه و  تیذا  نیا  رب  تبیغ  نامز  رد  هک  یسک  اما 
(83) .دگنج یم 

؟ رمالا اذه  بحاص  تنا  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  باشخ  یسیع   - 5

« رهشأ هینامث  هقتاع  یلع  هَفیس  عضی  هِّمََعب  ینکملا  هیبأب ، روتوملا  دیرشلا ، ُدیرطلا  رمالا  َبَحاص  َّنکل  ال و  : » لاق

؟ یتسه رما  نیا  بحاص  وت 

شیومع دننام  وا  هینک  .تسا  شردپ  هتخیر  قحان  هب  كاپ و  نوخ  هدـنریگ  ماقتنا  رظن و  زا  رود  ناهنپ ، رما ، نیا  بحاص  هن ، : » دومرف
(84 «) .دوب دهاوخ  شود  هب  ریشمش  هام ، وا 8  دشاب ، یم 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تراشب  مالسلا و  هیلعداجس  ماما 

؛ تسا مالسلا  هیلعداجـس  ماما  نیدجاسلا  دیـس  نیدباعلا و  نیز  ماما  دنا ، هداد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  تراشب  هک  یناسک  هلمج  زا 
یگدـنز البرک ، هعقاو  اب  نامزمه  ترـضح ، نآ  تسا ، زجاع  نآ  فصو  زا  ملق  هک  دـیامرف  یم  نایب  يروط  هب  ار  تقیقح  نیا  ناشیا 

زرط هب  زور و  کی  رد  ار  هبیط  هرجـش  نیا  ياه  هخاش  شا و  هداوناخ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  شردپ  اروشاع ، زور  رد  درک و  یم 
موکحم مادعا  هب  هبترم  ار 3  ناشیا  ماگنه ، نآ  ملاـظ  تموکح  داد ؛ تسد  زا  تعاـس  دـنچ  یط  رد  يرگید و  زا  سپ  یکی  یعیجف ،

.درک

.مالسلا هیلع  نیسح  ماما  شردپ  تداهش  زا  دعب  البرک و  رد   - 1

رد هفوک و  رد   - 2
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.دایز نب  هَّللادیبع  سلجم 

.دنک نفد  اج  نامه  رد  دشکب و  ار  ناشیا  ات  دنک ، يربق  قشمد  خاک  رد  هیلع -  هَّللا  هنعل  دیزی -  هک  ماش  رد   - 3

هعمج زور  رد  دومن ؛ عفد  دوب ، يدب  هچ  ره  درک و  تظفاحم  اهنآ  لتق  هشقن  ّرش و  زا  ار  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  لاعتم ، دنوادخ  یلو 
نوچ دـناوخب ؛ ار  شا  هبطخ  هعمج و  زامن  وا  هک  داد  روتـسد  یبیطخ  هب  دـمآ و  قشمد  دجـسم  هب  هعمج  زامن  يارب  دـیزی  مایا ، نآ  زا 
هطیح نامه  رد  درم  نآ  هک  درک  صخشم  ار  بیطخ  نآ  ینارنخـس  ياهروحم  دیزی ، دوب ؛ يراع  گنهرف  نید و  هنوگره  زا  شدوخ 

.دناوخب هبطخ 

هیلع هللا  یلصربمایپ  نادناخ  هب  ار  اه  يدب  مامت  دنک و  دیجمت  فیرعت و  هیواعم  وا و  زا  شیاه  هبطخ  رد  داد  روتـسد  درم  نآ  هب  دیزی 
.درک نینچ  زین  تخبدب  بیطخ  نآ  دهد و  تبسن  هلآو 

ار توکـس  لفق  اـت  دوب  یتصرف  رظتنم  دینـش و  ار  نانخـس  نآ  ماـمت  دوب -  رـضاح  سلجم  نآ  رد  هک  مه -  مالـسلا  هیلعداجـس  ماـما 
: دومرف درک و  بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  هجوت  تسکش و  ار  توکس  هناعاجش  يدایرف  اب  ناشیا  دنکشب ؛

؛» رانلا نم  كَدَعقَم  أَّوبَتَف  قلاخلا  طخسب  قولخملا  هاضْرَم  َتیرتشا  بطاخلا ! اهیا  کلی  «و 

« .دشاب منهج  شتآ  رد  تهاگیاج  سپ  یتخورف ؛ راگدرورپ  مشخ  هب  ار  قلخ  تیاضر  بیطخ ! يا  وت  رب  ياو  »

.درک لوبق  دیزی  مدرم ، رارصا  اب  رایسب و  نانخس  ندش  لدب  در و  زا  دعب  دور  ربنم  رب  هک  تساوخ  هزاجا  دیزی  زا  ترضح  نآ  سپس 

: دومرف دومن و  هجوتم  دوخ  هب  ار  نارضاح  لقع  لد و  هجوت ، هاتوک ، يا  همدقم  زا  دعب  تفر و  ربنم  رب  مالسلا  هیلع  ماما   - 1

! سانلا اهیا  »
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اَّنِم نأب  انلُِّضف : نینمؤملا و  بولق  یف  هَّبحملا  هعاجـشلا و  هحاصفلا و  هَحامَـسلا و  ِملِحلا و  ملِعلا و  اـنیطعُأ  عبَِـسب : اـنلُِّضف  ًاَّتِـس و  اـنیِطُعا 
؛» هَّمُألا هذه  ُّيدهم  اّنم  هَّمُألا و  هذه  یطبِس  اّنم  هلوسر و  دسأ  هَّللا و  دسا  اّنم  راّیَطلا و  اّنم  قیِّدِّصلا و  اَّنِم  راتخملا و  َّیبنلا 

: دومرف اطع  زیچ  ام 6  هب  دنوادخ  مدرم ! يا  »

.نینمؤم ياه  لد  رد  ّتبحم  تعاجش 6 -  تحاصف 5 -  تواخس 4 -  يرابدرب 3 -  ملع 2 -   - 1

.تسام زا  رایط  رفعج  .تسام 3 -  زا  تما  قیدص  .تسام 2 -  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ   - 1 داد : يرترب  زیچ  هلیسو 7  هب  ام  هب  و 
نیا يدهم  .تسام 6 -  زا  مالـسلا ) هیلع  نیـسح  نسح و   ) هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هداز  .تسام 5 -  زا  شلوسر  ادـخ و  ریـش   - 4

(85  ...«) .تسام زا  تما 

: دومرف مالسلا  هیلعداجس  ماما  يرگید  ياج  رد   - 2

؛» هعیب هقنع  یف  دحأل  سیل  جرخی و  نیح  جرخیل  ُدعب ، َدلُوی  مل  اولوقی : یتح  سانلا  یلع  هتدالو  یفخت  اّنِم  مئاقلا  »

هک هدـشن  دـلوتم  وا  دـنیوگ ، یم  مدرم  هک  يروـط  هب  تسا  یفخم  مدرم  مشچ  زا  وا  تدـالو  تساـم ؛ زا  مالـسلا  هـیلع  مئاـق  يدـهم  »
(86 «) .درادن ندرگ  رب  ار  یسک  چیه  تعیب  روهظ ، ماگنه  رد  دنک و  روهظ  دهاوخب 

: دیوگ یم  تسا -  مالسلا  هیلعداجس  ماما  نارای  زا  هک  یلباک -  دلاخوبا   - 3

َرِکُذ اهیف  یتلا  هفیحـصلا  یف  اندـنع  بوتکمل  کلذ  َّنإ  ّیبر ، يإ و  : » لاقف نئاکل ؟ کـلذ  نا  هَّللا ! لوسر  نباـی  تلقف : دـلاخوبا : لاـق 
؟ اذام نوکی  مث  هَّللا ! لوسر  نبای  تلقف  دلاخوبا : لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دعب  انیلع  يرجت  یتلا  نَحِملا 

( ّلجوَّزع  ) هَّللا ّیلَِوب  هبیغلا  ُّدتمت  مث  : » مالسلا هیلع  لاق 
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.هدعب همئالا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ءایصوَأ  نم  رشع  یناثلا 

نِم مهاطعأ  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ّنال  نامز ، ّلک  لها  نِم  لضفا  هِروهظل  نیرِظتنملا  هتمامإب و  نیلئاقلا  هتبیغ ، نامز  َلها  َّنِا  دلاخابا ! ای 
يَدَـی نیب  نیدـهاجملا  هلزنمب  نامزلا  کلذ  یف  مهلَعَج  هَدـهاشملا و  هلزنمب  مهدـنع  هبیَغلا  هب  تراص  اـم  هفرعملا  ماـهفألا و  لوقعلا و 

؛» ًارْهَج ًاّرِس و  ّلجوّزع  هَّللا  یلا  هاعُدلا  ًاقْدِص و  اُنتعیش  ًاّقح و  نوصلخم  کئلوا  فیسلاب ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 

؟ دوب دهاوخ  نینچ  ایآ  ربمایپ ! رسپ  يا  تفگ : دلاخوبا 

رد هک  تسا  هدش  هتـشون  دشاب  یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  دزن  هک  یباتک -  رد  عوضوم  نیا  دنگوس ! مراگدرورپ  هب  هلب ، : » دومرف
« .تسا هدش  رکذ  دش ، دراو  ام  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  هک  ییاه  یتخس  مامت  نآ 

؟ داتفا دهاوخ  یقافتا  هچ  سپس  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رسپ  يا  ، متفگ تفگ :

« تفای دهاوخ  همادا  مالسلا ، مهیلع  موصعم  زا 11  دعب  دنوادخ  نیشناج  ّیلو و  تبیغ  نآ ، زا  دعب  : » دومرف

؛ دنتـسه اه  نرق  مامت  مدرم  نیرترب  نامدرم ، نآ  دنتـسه و  وا  روهظ  رظتنم  دنراد و  لوبق  ار  وا  تماما  تبیغ ، نامز  مدرم  دلاخوبا ! يا 
مالسلا هیلع  ماما  روهظ  نامز  نوچمه  نانآ ، يارب  تبیغ  نامز  هک  هدرک ، اطع  اهنآ  هب  یتخانـش  كرد و  لقع ، لاعتم ، دنوادخ  نوچ 

هعیـش صلخم و  ًاتقیقح  دـنیآ ؛ یم  باسح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  باکر  رد  ناگدـنمزر  نوچمه  ناـمز ، نآ  رد  اـهنآ  تسا و 
(87 «) .دنتسه ناهن  راکشآ و  رد  ادخ  يوس  هب  هدش  توعد  نیتسار و 

: تفگ ریبج  نب  دیعس   - 4

نِم هَّنُس  مالسلا و  هیلع  مدآ  انیبأ  نِم  هَّنُس  ءایبنالا ، نم  ٌنَنُس  اّنِم  مئاقلا  یف  : » لوقی مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ُتعمس 
میهاربا و نِم  هَّنُس  حون و 
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: هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  نِم  هَّنُس  بویا و  نِم  هَّنُس  یسیع و  نِم  هَّنُس  یسوم و  نِم  هَّنُس 

.رمعلا لوطف  مالسلا : امهیلع  حون  مدآ و  نِم  اّماف 

.سانلا لازتعا  هدالولا و  ءافخَف  مالسلا : هیلع  میهاربا  نِم  اّما  و 

.هّیقتلا فوخلاف و  مالسلا : هیلع  یسوم  نِم  اّما  و 

.هیف سانلا  فالتخاف  مالسلا : هیلع  یسیع  نِم  اّما  و 

يولبلا دعب  جرفلاف  مالسلا : هیلع  بویا  نِم  اّما  و 

.فیسلاب جورخلاف  هلآو : هیلع  هللا  یلصدمحم  نِم  اّما  و 

هیلع مدآ  ام  ردپ  زا  یتنـس  دراد : هارمه  هب  گرزب  ناربمایپ  زا  ییاه  تنـس  مالـسلا ، هیلع  مئاق  يدهم  : » دومرف مالـسلا  هیلعداجـس  ماما 
مالسلا و هیلع  یسیع  زا  یتنس  مالسلا و  هیلع  یسوم  زا  یتنس  مالسلا و  هیلع  میهاربا  زا  یتنـس  مالـسلا و  هیلع  حون  زا  یتنـس  مالـسلا و 

: هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  زا  یتنس  مالسلا و  هیلع  بویا  زا  یتنس 

.رمع ندش  ینالوط  مالسلا ، هیلع  حون  مدآ و  زا  تنس 

(88) .مدرم زا  يرود  یناهنپ و  تدالو  مالسلا ، هیلع  میهاربا  زا  تنس 

(89) .هّیقت سرت و  مالسلا ، هیلع  یسوم  زا  تنس 

(90) .وا هرابرد  مدرم  فالتخا  مالسلا ، هیلع  یسیع  زا  ّتنس 

.اهالب زا  دعب  یتحار  شیاشگ و  مالسلا ، هیلع  بویا  زا  تنس 

(91 «) .هناحلسم مایق  هلآو ، هیلع  هللا  یلصدمحم  زا  تنس 

.مینک یم  افتکا  ثیدح  دادعت  نیمه  هب  مالسلا  هیلعداجس  ماما  زا 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تراشب  مالسلا و  هیلعرقاب  ماما 

ناـمز نآ  رد  تسا ؛ مالـسا  یگنهرف  ینوگرگد  هطقن  مالـسلا ، هیلعرقاـب  ماـما  رـصع  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  نینچ  یخیراـت ، بتک  زا 
زکارم هب  مولع  بسک  يارب  مدرم  زا  يرایـسب  دندرک و  ادـیپ  ملع  بسک  هب  قایتشا  اهنآ  دـمآ و  دـیدپ  مدرم  يارب  يدـیدج  تارکفت 

.دندرک یم  لیلحت  ثحب و  قیقحت ، اهنآ  هرابرد  هکلب  دندرک ؛ یمن  افتکا  ثیداحا  ندینش  هب  طقف  دندرک و  چوک  ینید 

دندوب هدرک  كرد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  یناسک -  زا  ات  دـننک  تکرح  هنیدـم  تمـس  هب  مدرم  هک  دوبن  بجعت  ياج  سپ 
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.دنزومایب یشناد 

هچ
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زا دنتسویپ و  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هب  دندرک و  تکرح  هنیدم  يوس  هب  رگید  ياهرهـش  ای  هفوک  زا  هک  ینادنمـشناد  اهقف و  زا  رایـسب 
.دندرک فرطرب  ناشیا  تمکح  شنیب و  يایرد  زا  ار  دوخ  شطع  دندرک و  هدافتسا  وا  شناد  ناشوج  ياه  همشچرس 

توبن لدـع ، دـیحوت ، نوچمه  یتدـیقع  لئاسم  هرابرد  یلیالد  دیـسر و  یم  اهنآ  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  فرط  زا  فراـعم  مولع و 
.دش یم  هضرع  اهنآ  هب  هریغ  تماما و  صوصخب 

درگاش هک  ینادنمـشناد -  دـشاب و  دایز  جـع  نامز  ماما  هب  عجار  مالـسلا ، هیلعرقاب  ماـما  ثیداـحا  هک  تسا  نشور  فاـصوا ، نیا  اـب 
اهنآ زا  يدادعت  مینک ، نایب  ار  اهنآ  همه  میناوت ، یمن  باتک  نیا  رد  نوچ  دنا و  هدرک  طبـض  تبث و  ار  اهنآ  یگمه  دنا -  هدوب  ناشیا 

هک روط  نامه  دروآ  میهاوخ  راوگرزب  ماما  نیا  زا  يرگید  ثیداحا  باتک ، يدـعب  ياه  شخب  رد  هَّللاءاشنا  مینک و  یم  يروآدای  ار 
.میدش روآدای  هتشذگ ، ياه  لصف  رد 

: یل لاق  هدـنع  ناک  نَم  قَّرفت  اّملف  موی ، َتاذ  مالـسلا  هیلعرقابلا  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  یبا  دـنع  ُتنک  لاق : یلامث  هزمح  یبا  نع   - 1
یمـسملا یما ، یباب و  : » لاق مث  .رفاک » هب  وه  هَّللا و  یقل  لوقأ  امیف  ّکش  نَمف  انمئاق ، ُمایق  هَّللا  همتح  يذـلا  موتحملا  نم  هزمحابا ! اـی  »

هکردأ نَم  هزمحابا ! ای  ًاروج ، ًاملظ و  تئُلم  امک  ًاطـسق  ًالدـع و  ضرالا  ألمی  ْنَم  یباب  يدـعب ، نم  عباـسلا  یتَْینُِکب  ینّکُملا  یمـسإب و 
: نیملاظلا يوثم  َسئب  رانلا و  هاوأم  هنجلا و  هیلع  هَّللا  مَّرح  دقف  مِّلُسی  مل  نم  هنجلا و  هل  ْتَبَجَو  دقف  یلع  دمحمل و  مَّلَس  ام  هل  مِّلسیف 

يا : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دنتفر ، ناگمه  یتقو  مدوب ، مالسلا  هیلعرقاب  ماما  رضحم  رد  يزور  تفگ : یلامث  هزمحوبا 
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نآ هرابرد  سک  ره  سپ  دشاب ؛ یم  مالـسلا  هیلعام  مئاق  مایق  هتفرگ ، رظن  رد  یمتح  ار  نآ  عوقو  دـنوادخ ، هک  یتانایرج  زا  هزمحوبا !
تـسا نم  هینک  مه  مانمه و  هک  وا -  يادف  مردام  مردپ و  : » دومرف همادا  رد  .دنک » یم  تاقالم  رفک  لاح  رد  ار  دنوادخ  دـنک ، کش 

روج ملظ و  زا  رپ  هک  روط  نامه  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  یـسک  يادف  مردـپ ، دـشاب ! یم  نم  زا  دـعب  ماما ، نیمتفه  و 
، تسا مالـسلا  هیلع  یلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  میلـست  هک  روط  ناـمه  دومن و  كرد  ار  وا  سک  ره  هزمحوـبا ! يا  تسا ! هدـش 
دـنک و یم  مارح  وا  رب  ار  تشهب  دـنوادخ  دـشابن ؛ وا  رادربناـمرف  هک  سک  ره  تشگ و  دـهاوخ  بـجاو  وا  رب  تـشهب  دـش  وا  میلـست 

(92 «) .ناملاظ هاگیاج  تسا ، یهاگیاج  دب  هچ  دوب و  دهاوخ  منهج  شهاگیاج 

ّلجوّزع هَّللا  باتک  یف  ٌهیآ  يدیس ! ای  هل : تلقف  مالـسلا  هیلعرقابلا  یلع  نبدمحم  يدیـس  یلع  ُتودغ  تلاق : هیفقثلا  یناه  ما  نع   - 2
ِراَوَْجلا ِسَّنُْخلاـِب  ُمِْسقُأ  آَـلَف  : » ّلـجوّزع هَّللا  لوق  ُتلق ، تلاـق : یناـه »! َُّما  اـی  یلأـساف  : » لاـق .یلیل  ترهـسأ  ینتقلقَأـف و  یبـلقب  تضرع 

(93 «) ِسَّنُْکلا

اهیف ُّلضی  هبیَغ  هریح و  هل  نوکت  هرتعلا ، هذـه  نِم  يدـهملا  وه  نامزلا ، رخآ  یف  ٌدولوم  اذـه  یناه ، ُِّما  ای  ینِیتلأـس  هلاـسملا  معَن  : » لاـق
؛» هکَردأ نمل  یبوط  ای  هتکَرْدَا و  ْنإ  ِکل  یبوط  ایف  ماوقأ ، اهیف  يدتهی  ماوقأ و 

: متفگ ناشیا  هب  متفر و  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  مرورس ، دزن  حبص  ماگنه  تفگ : یناه  ما 

.تسا هدرب  منامشچ  زا  ار  باوخ  هدرک ، لوغشم  شدوخ  هب  ار  مرکف  نآرق ، زا  يا  هیآ  ! مرورس يا 

« .سرپب یناه ! ما  يا  : » دومرف

دننک یم  تکرح  دندرگ و  یم  زاب  هک  یناگراتس  هب  دنگوس  : » هیآ نیا  متفگ 
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(94 «) .دننام یم  روتسم  اه  مشچ  زا  و 

نادـناخ زا  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  وا  تسا ، ناـمزلا  رخآ  رد  دولوم  وا  یناـه ! ما  يا  يدرک  لاؤس  نم  زا  ار  یبوخ  هلئـسم  هچ  دومرف :
یم تیاده  يا  هدع  هارمگ و  نآ  رد  مدرم  زا  يا  هدع  هک  دشاب  یم  ینادرگرس  تبیغ و  وا  يارب  دشاب ؛ یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

(95 «) .دومن دهاوخ  كرد  ار  وا  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  ینک و  كرد  ار  وا  رگا  تلاح ! هب  اشوخ  سپ  دنوش ؛

وأ مئاقلا  تام  سانلا : لاق  کلفلا و  راد  اذا  دوراجلا ! اـبأ  اـی  : » یل لاـق  لاـق : مالـسلا  هیلعرقاـبلا  رفعج  یبا  نع  دوراـجلا ، یبا  نع  - 3
یلع ًاْوبَحول  هوتأف و  هب  متعمـس  اذاف  هوجرأف ، کلذ  دـنعف  هُماظع  ْتیُلب  دـق  کلذ و  نوکی  ّینأ  بلاطلا : لاق  کَلَـس و  ٍداو  ّياب  َکـله 

...جلثلا

هیلع مئاـق  دـنیوگب : مدرم  هک  دـش  هنوگ  نیا  يراـگزور  رگا  دوراـجوبا ! يا  : » دومرف نم  هب  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  تفگ : دوراـجوبا 
گرزب اهالب  و  دمآ ؟ دهاوخ  یسک  نینچ  اجک  زا  تفگ : هدنیوج  ناسنا  ای  تسا ؟ نیمزرـس  مادک  رد  ای  هدش  هتـشک  ای  هدرم  مالـسلا 

ریخ هنیـس  فرب ، يور  رب  رگا  یتـح  ورب ، شیوس  هب  يدینـش  ار  وا  روهظ  ربـخ  هاـگره  دـنک و  روـهظ  وا  هک  شاـب  هتـشاد  دـیما  دـش ؛
(96 «) .يورب

زا یتایاور  يدـعب ، ياه  شخب  رد  هَّللاءاشنا  مینک ، یم  افتکا  میدرک ، يروآدای  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  هک  یتایاور  رادـقم  نیمه  هب 
.دروآ میهاوخ  ناشیا 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تراشب  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما 

رگا اسب  هچ  دراد و  یـصاخ  باتک  فیلات  هب  جایتحا  نامز ، نآ  رد  ملع  راـشتنا  مالـسلا و  هیلع  قداـص  ماـما  نارود  هب  عجار  تبحص 
عماج یفراعملا  هریاد  دیاب  دسیونب ، يزیچ  ناشیا  یملع  یـسایس و  داعبا  شنارود و  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  هرابرد  دهاوخب  یـسک 

.دنک يروآدرگ 

هصالخ تروص  هب  اج  نیا  رد  ام  یلو 
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: مییوگ یم 

تفرگ و لکش  نایـسابع  تموکح  نآ ، زا  دعب  دیـشاپ و  ورف  يوما  ملاظ  تموکح  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  كرابم  رمع  طساوا  رد 
هنیدـم رد  صوصخ  هب  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  رد  ار  دوخ  ذوفن  دـننک و  مکحم  ار  دوخ  تموکح  ناکرا  دـنناوتب  اهنآ ، هکنآ  زا  لبق 

دـمآ و شیپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  يارب  نکمم  تلاـح  نیرت  هدرتسگ  ینید و  مولع  رـشن  يارب  یبساـنم  تصرف  دـننادرگ ، رتشیب 
، دنتفر نآ  يور  رب  هیما  ینب  ياه  هنیزوب  اه و  نومیم  هک  یکاپ  ربنم  نآ  دورب ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  شدج ، ربنم  زارف  رب  تسناوت 

: تسا هدومرف  نآ  هرابرد  زین  نآرق  دوب و  هدید  باوخ  رد  ار  بلطم  نیا  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  يروط  نامه 

هنوعلم هرجـش  زین  میداد و  ناشن  وت  هب  هک  ار  ییایور  « ؛» ِنآْرُْقلا ِیف  َهَنوُْعلَْملا  َهَرَجَّشلاَو  ِساّنّلِل  ًهَْنِتف  اَّلِإ  َكاْنیَرَأ  ِیتَّلا  ایْءُّرلا  اـْنلَعَج  اـمَو  »
(97 «) .دوبن مدرم  شیامزآ  زج  يزیچ  نآرق ، رد 

تـسد هب  هاتوک ) تصرف  دـنچ  ره   ) هبیط هرجـش  يارب  بسانم  یتصرف  تفر و  نیب  زا  نایوما  تموکح  ضارقنا  اـب  هنوعلم  هرجـش  نیا 
هللا یلصربمایپ  دجسم  رد  هک  دومن  کمک  ناشیا  هب  هنامز  طیارش  درک و  هدافتسا  نخس  يدازآ  نیا  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دمآ ؛

4000 مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  سرد  هسلج  رد  .دنک  سیردت  ار  هریغ  دـیاقع و  ریـسفت ، هقف ، دورب و  شدـج  ربنم  زارف  رب  هلآو  هیلع 
.دنتشاد روضح  هریغ  رسفم و  ثدحم ، هیقف ،

، دوبن لاس  نآ 2  رگا  تسا : هتفگ  هراب  نیا  رد  شدوخ  هک  دوب  تباث  نب  نامعن  هفینحوبا  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  نادرگاش  هلمج  زا 
.دش یم  كاله  نامعن  دوبن ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  رد  يدرگاش  لاس  نآ 2  رگا  ینعی  ( 98) .دش یم  كاله  نامعن 

غراف یکین ، ناگرزب  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  كرابم  هسردم  زا 
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نادیمیـش نیلوا  نایح ، نب  رباج  هلمج  زا  دـندوب  تیرـشب  تزع  ثعاب  درک و  یم  راـختفا  اـهنآ  هب  راـگزور  هک  دـندش  یم  لیـصحتلا 
دوب يا  هنوگ  هب  دنور  نیا  .میروذعم  اهنآ  ندرب  مان  زا  ندش -  ینالوط  ببس  هب  هک  هریغ -  مکح و  نب  ماشه  برع ، مالـسا و  ناهج 

(99) .دندرک یم  لوق  لقن  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  همه  دندرک و  یم  سیردت  ینارنخس و  هفوک ، دجسم  رد  طقف  رفن ، هک 900 

رب تشگنا  درک و  ادـیپ  یبسانم  تصرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا ، رد  اه  هشیدـنا  راکفا و  یگدامآ  طیحم و  ندوب  مهارف  اب 
داد و تراشب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نادقتعم  مامت  هب  دروآ و  نایم  هب  نخس  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  دراذگ و  ساسح  هطقن  يور 

یم ار  یثیداحا  هریغ  تموکح و  تدـم  روهظ ، ياه  هناشن  بسن ، مسا ، هرابرد  ام  هک  دومرف  داریا  هنیمز  نیا  رد  ینوگانوگ  ثیداـحا 
.تسا هدش  يروآدای  هک  مینیب 

زا رتشیب  هدش ، تیاور  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یثیداحا  هک  تسا  نیا  ام  نخـس  یتسار  هناشن 
، مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  هزادـنا  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  همئا  زا  مادـک  چـیه  رگید ، تراـبع  هب  تسا  مالـسلا  مهیلع  همئا  هـیقب 

.تسا نامز  نآ  ّوج  ندوب  دعاسم  هناشن  نیا  دنا و  هدرکن  رکذ  مالسلا  هیلع  ماما  هرابرد  یتایاور 

، باتک نیا  رد  اما  میروایب ؛ هدـمآ ، ّتیودـهم  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یثیداحا  مامت  میناوت ، یمن  ام  هک  تسا  حـضاو 
: میروآ یم  یثیدح  دنچ  مه ، اج  نیا  رد  میوش  یم  روآدای  طبترم  ياه  شخب  رد  ار  ثیداحا  زا  یخرب 

: لوقی مالسلا  هیلع  قداصلا  هَّللادبع  ابا  عمس  نَّمع  ریمُع  یبا  نبا  نع   - 1

اهَنوُبقْرَی ٌهلود  ٍسانُأ  ِّلِکل  »

؛» ُرَهْظَت ِرْهَدلا  ِرخآ  یف  اُنتلود  و 

و دنشک -  یم  ار  شراظتنا  هک  دنراد -  يرظن  دروم  تلود  مدرم ، مامت  »
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(100 «) .دنک یم  روهظ  نامزلا ، رخآ  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  تلود 

َدَحَج مالـسلا و  مهیلعهمئالا  عیمجب  َّرقأ  نَم  : » لاـق ّهنأ  مالـسلا  هیلعدـمحم  نب  رفعج  قداـصلا  ماـمالا  نع  نارهم  نب  ناوفـص  نع   - 2
نِم يدـهملا  نَمَف  هَّللا ! لوـسر  نبأـی  هل : لـیقف  .هتَّوـبن » هلآو  هیلع  هللا  یلـصًادمحم  دـحج  ءاـیبنألا و  عـیمجب  َّرقأ  نمک  ناـک  يدـهملا 

؟ كدلُو

؛» ُهتَیِمست مکل  ُّلحی  هصخش و ال  مکنع  بیغی  عباسلا ، دلُو  نِم  سماخلا  : » مالسلا هیلع  لاق 

دننام دوش  مالـسلا  هیلع  يدهم  رکنم  هتـشاد و  لوبق  ار  همئا  مامت  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : نارهم  نب  ناوفص 
« .دوش هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  توبن  رکنم  دشاب و  هتشاد  لوبق  ار  ایبنا  مامت  هک  تسا  یسک 

؟ تسا یسک  هچ  تسوت -  نادنزرف  زا  هک  مالسلا -  هیلع  يدهم  دش : هدیسرپ  ناشیا  زا 

(101 «) .تسین لالح  امش  يارب  وا  یلصا  مان  ندرب  و  دوش -  یم  ناهنپ  اه  مشچ  زا  هک  دشاب -  یم  مدنزرف  هداون  نیمجنپ  وا  : » دومرف

و  ) هیراج تابیغلا  نم  مهیلع  عقو  ام  مالسلا  مهیلعءایبنالا  َنَنُس  َّنإ  : » لوقی مالسلا  هیلع  قداصلا  هَّللادبع  ابا  ُتعمس  لاق : ریصب  یبأ  نع 
.ِهَّذُقلاب ِهَّذُقلا  لعنلاب و  لعنلا  َوْذَح  تیبلا  لها  اّنم  مئاقلا  یف  هثداح ) ٍهخسن : یف 

؟ تیبلا لها  مکنم  مئاقلا  نم  و  هَّللا ! لوسر  نبای  هل : تلقف  ریصبوبا : لاق 

هَّللا هرهُْظی  مث  نولطبملا ، اـهیف  باـتری  هبیَغ  بیغی  ءاـمالا ، هدیـس  نبا  کـلذ  یـسوم  ینبا  دـلُو  نِم  سماـخلا  وـه  ریـصبابا ! اـی  : » لاـقف
ضرالا قرـشت  هفلخ و  یّلـُصیف  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  هَّللا  ُحور  لزنی  اهبراغَم و  ضرالا و  َقراشَم  هیدی  یلع  حـتفیف  ّلجوَّزع ،

« .َنوُکِرْشُْملا َهِرَکَْول  ِهِّلل َو  ُهُّلُک  ُنیِّدلا  نوکی  اهیف و  هَّللاِدبُع  ّالا  ّلجوَّزع  هَّللا  ریغ  اهیف  َِدبُع  ٌهعقب  ضرالا  یف  یقبت  اهِّبر و ال  رونب 

يراج ياه  تنس  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : ریصبوبا 
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« .دوش یم  يراج  زین  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  مئاق  هرابرد  زیر  هب  زیر  لماک و  تروص  هب  یبیغ  لئاسم  هرابرد  ءایبنا 

؟ تسیک تیب  لها  مئاق  هلآو ! هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دنزرف  يا  : » متفگ

دهاوخ رس  هب  یتبیغ  رد  دشاب ؛ یم  نازینک  رورس  دنزرف  وا  تسا ؛ مالسلا  هیلع  یـسوم  مدنزرف  هداون  نیمجنپ  وا  ریـصبوبا ! يا  : » دومرف
دنک یم  حتف  ار  ملاع  برغ  قرش و  وا ، هلیسو  هب  دنک و  یم  رهاظ  ار  وا  دنوادخ  سپس  دنوش ؛ یم  کش  راچد  نایارگ ، لطاب  هک  درب 
یم دّحوم  مدرم ، مامت  دوشن و  هدیتسرپ  دنوادخ  زج  یسک  اج  نآ  رد  هکنیا  رگم  دراذگ ، یمن  یقاب  ار  یناکم  چیه  نیمز ، يور  رب  و 

(102 «) .دندنسپن ناکرشم  رگا  یتح  دنوش 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تراشب  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما 

رد ار  شکرابم  رمع  زا  يدایز  ياه  لاس  مالـسلا ، هیلع  مظاک  ماـما  دوب ؛ شردـپ  نارود  فـالخ  رب  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  نارود 
؛ درک یم  تدابع  کیرات  ياه  نیمزریز  نادـنز و  رعق  رد  ار  دـنوادخ  دوب ؛ رود  عامتجا  مدرم و  زا  درب و  رـس  هب  دادـغب  ياـه  نادـنز 
هب هراـبود  ار  ترـضح  نآ  هکنیا  اـت  تشاد  رارق  دـیدش  تبقارم  تحت  یلو  دـندرک ؛ دازآ  نادـنز  زا  ار  ترـضح  نآ  يا  هـبترم  دـنچ 

.دندرک دیهش  متس ، اب  دندرب و  نادنز 

عوـضوم هـب  تبـسن  یلیلحت  حرـش و  دنتـسناوت ، یمن  دنتـشاد و  يدودـحم  يدازآ  مـک و  تاـناکما  ترـضح ، نآ  فاـصوا ، نـیا  اـب 
.تسین عوضوم  نیا  زا  یلاخ  ترضح ، نآ  نانخس  لاح  نیا  اب  یلو  دنشاب ؛ هتشاد  تیودهم 

ْمُْکیَلَع َغَبْسَأ  َو  : ) ّلجوّزع هَّللا  لوق  نع  مالسلا  هیلع   - مظاکلا رفعج -  نب  یسوم  يدیـس  ُتلأس  لاق : يدزالا ، دایز  نب  دّمحم  نع   - 1
( .ًهَنِطاب ًهَرِهاظ َو  ُهَمَِعن 

« .بئاغلا مامالا  هنطابلا ، رهاظلا و  ُمامإلا  هرهاظلا ، همعنلا  : » لاقف

؟ بیغَی نَم  همئالا  یف  نوکی  و  تلقف :

نینمؤملا بولق  نع  بیغَی  الو  هُصخش  سانلا  راصبا  نع  ُبیغَی  معن ، : » لاق
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يأ ریُبی -  دیعب و  َّلک  هل  بِّرُقی  ضرالا و  زونک  هل  رِهُظی  ْبعَص و  َّلک  هل  لِّلُذی  ریسع و  َّلک  هل  هَّللا  لِّهُسی  اّنم ، رشع  یناثلا  وه  هُرْکِذ و 
.دیرم ٍناطیش  َّلک  هدی  یلع  ِکلُْهی  دینع و  ٍراّبَج  َّلک  هب  ِکلُْهی - 

ًالدع ًاطسق و  ضرالا  المیف  ّلجوّزع )  ) هَّللا هرهُظی  یتح  هتیمست  مهل  ّلحیال  ُهتدالو و  سانلا  یلع  یفخت  يذلا  ءامالا  هدیـس  نبا  کلذ 
؛» ًاملظ ًاروج و  تئُلم  امک 

(103 «) .تشاد ینازرا  امـش  رب  ار  شناهن  رهاظ و  ياه  تمعن   » هیآ هرابرد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  زا  تفگ : يدزا  داـیز  نب  دـمحم 
.مدیسرپ

« .تسا بیاغ  ماما  ناهن ، تمعن  رهاظ و  ماما  راکشآ ، تمعن  : » دومرف

؟ دوش یم  بیاغ  مه  یسک  مالسلا ، مهیلع  همئا  زا  ایآ  متفگ :

مهیلع همئا  ام  زا  رفن  نیمهدزاود  وا  دوش و  یمن  ناهنپ  ناـنمؤم  لد  زا  شداـی  یلو  دوش ؛ یم  ناـهنپ  نامـشچ  زا  شدوخ  هلب ، : » دومرف
.تسا مالسلا 

يرود ره  دوش و  یم  راکـشآ  شیارب  نیمز ، ياه  جنگ  دنک و  یم  راومه  وا  رب  ار  یلکـشم  ره  ناسآ و  وا  رب  ار  یتخـس  ره  دـنوادخ 
.دوش یم  دوبان  یشکرس  ناطیش  ره  راّبج و  نمشد  ره  وا  هلیسو  هب  ددرگ و  یم  کیدزن  وا  يارب 

( یلـصا  ) مسا شروهظ ، نامز  ات  هک  تسین  زیاج ) و   ) لالح دنام -  یم  یفخم  مدرم  زا  شتدالو  هک  تسا -  نازینک  رورـس  دنزرف  وا 
(104 «) .تسا هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  روط  نامه  دنک ، یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  وا  دوش ؛ هدرب  وا 

؟ قحلاب مئاقلا  َتنا  هَّللا ! لوسر  نبای  هل : تلقف  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  یلع  ُتلخد  لاق : نامحرلادبع  نب  سنوی  نع   - 2

نِم سماخلا  وه  ًاملظ  ًاروج و  تئُلم  امک  ًالدـع  اهَألمی  هَّللا و  ءادـعا  نِم  َضرالا  رِّهُطی  يذـلا  مئاقلا  َّنکلو  قحلاـب  مئاـقلا  اـنا  : » لاـقف
هل يدلُو ،
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« .نورخآ اهیف  ُتبثَی  ٌماوقأ و  اهیف  ُّدتری  هسفن ، یلع  ًافوخ  اهُدَمَا  ُلوطَی  هبیَغ 

نحن اّنِم و  َکئلوأ  انءادـعا ، نم  ِهَءاربلا  انتالاوم و  یلع  نیتباـثلا  اـنمئاق ، هبیغ  یف  اـنِّبُِحب )  ) اـنْلبَِحب نیکِّسمتملا  انتیعـشل  یبوط  : » لاـق مث 
؛» همایقلا موی  اِنتجَرَد  یف  انعم  هَّللاو -  مُه -  مهل ، یبوط  مث  مهل  یبوطف  هعیش  مهب  انیضر  ًهمئا و  انب  اوضر  دق  مهنم ،

؟ یتسه قح  يارب  مئاق  وت  متفگ : متفر و  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دزن  تفگ : نامحرلادبع  نب  سنوی 

، دیامن یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نآ  دنک و  یم  كاپ  ادخ  نانمـشد  زا  ار  نیمز  هک  یمئاق  نآ  یلو  متـسه ؛ قح  يارب  مئاق  نم  : » دومرف
هدع هک  دـش  دـهاوخ  ینالوط  شتبیغ  شناج ، ظفح  يارب  .تسا  نم  هداون  نیمجنپ  وا  دـشاب ؛ هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  روط  نامه 

« .دننام یم  مدق  تباث  رگید  يا  هدع  دنوش و  یم  دترم  يا 

رادیاپ ام  یتسود  رب  دـننز و  یم  گنچ  مالـسلا  هیلع  مئاق  تبیغ  نامز  رد  ام  نامـسیر  هب  هک  ام  نایعیـش  لاح  هب  اشوخ  : » دومرف سپس 
هب زین  ام  دنتسه و  یـضار  ام  تماما  هب  اهنآ  میتسه ؛ اهنآ  زا  زین  ام  دنتـسه و  ام  زا  اهنآ  دنـشاب ! یم  رازیب  نامنانمـشد  هب  تبـسن  هدوب ،

دنهاوخ ام  هجرد  رد  تمایق  زور  رد  اهنآ  مسق ! ادـخ  هب  نانآ ! لاح  هب  اشوخ  ناـنآ  لاـح  هب  اـشوخ  میتسه ؛ یـضار  اـهنآ  ندوب  هعیش 
(105 «) .دوب

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تراشب  مالسلا و  هیلعاضر  ماما 

فیلات عیـسو و  یلاجم  هب  جایتحا  هراب ، نیا  رد  تبحـص  هک  دوب  یعونتم  دایز و  ياه  یگژیو  ياراد  مالـسلا ، هیلعاـضر  ماـما  نارود 
 - تساوخ یم  يراک  ره  هک  دوب -  یمامت  لماک و  يدازآ  رد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هک  میوگ  یمن  ار  نیا  یلو  تسا ؛ رگید  یباتک 

هک میوگ  یمن  ار  نیا  تفگ و  یم  تساوخ ، یم  هچره  داد و  یم  ماجنا 
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.دنک تبحص  يا  هملک  تسناوت  یمن  هتشاد ، رارق  انگنت  رد 

مهیلعدـمحم لآ  یتسود  هب  رهاظت  دیـسر ، تفالخ  ماقم  هب  نومأم  شدـنزرف  تفر و  اـیند  زا  شکرـس  دیـشرلا  نوراـه  هک  یماـگنه 
.درک مالسلا  هیلعاضر  ماما  صوصخب  مالسلا و 

وا مسا  هب  ییاهرانید  مهرد و  دـنک و  لوبق  دوخ  دـهع  ّیلو  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هک  درک  روبجم  ار  وا  یـسایس ، طیارش 
.دنیارسب ترضح  نآ  حدم  رد  ات  دشخبب  ارعش  هب  ییاه  هیده  دنک و  برض 

، یعازخ لبعد  هک  یماـگنه  هلمج 1 -  زا  دـیامرف  نایب  تیودـهم  هب  عجار  یثیداحا  مالـسلا ، هیلعاضر  ماـما  هک  دوب  یبساـنم  تصرف 
: دیسر تیب  ود  نیا  هب  دناوخ و  ار  دوخ  فورعم  هدیصق  دمآ و  ناشیا  دزن  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رعاش 

، دوعوم ماما  ِتامقنلا  ءامعنلا و  یلع  يزجی  ٍلطاب و  ِّقح و  َّلک  انیف  زِّیُمی  ِتاکَرَبلا  هَّللا و  مسا  یلع  ُموقی  ٌجراـخ  َهلاـحمال  ٍماـما  ُجورُخ 
.دومن دهاوخ  مایق  نآ ، تاکرب  وترپ  رد  دنوادخ و  مسا  رب  درک و  دهاوخ  روهظ  کش  یب 

.داد دهاوخ  ار  تازاجم  شاداپ و  دومن و  دهاوخ  ادج  ام  رد  ار  یلطاب  قح و  ره 

: دومرف لبعد  هب  درک و  دنلب  ار  شرس  سپس  دومن ؛ هیرگ  تدش  هب  مالسلا  هیلعاضر  ماما 

»؟ موقی یتم  و  مامالا ؟ اذه  نَم  يردت  لهف  .نیتیبلا  نیذهب  کناسل  یلع  سدُقلا  ُحور  قطن  یعازخ ! ای  »

.ًاروج تئُلم  امک  ًالدع  اهالمی  داسفلا و  نِم  َضرالا  ُرهَُّطی  مکنم  ٍماما  ِجورخب  ُتعمس  ّینإ  ّالإ  يالوم ! ای  ال  لاقف :

مئاقلا هَّجُحلا  ُهنبإ  نسحلا ، دعب  نسحلا و  هنبإ  یلع ، دعب  یلع و  ُهنبإ  دمحم ، دعب  ینبإ و  دّـمحم  يدـعب ، ُمامالا  لبعد ! ای  : » مامالا لاقف 
مویلا کلذ  هَّللا  لَّوطل  دحاو ، ُموی  ّالإ  ایندلا  نم  یقبی  ملول  هروهظ ، یف  عاطُملا  هتبیغ ، یف  رَظتنملا 
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« .ًاروج تئُلم  امک  ًالدع  ضرالا  ُألمیف  جرخَی  یتح 

یبنلا ّنا  مالـسلا : هیلع  یلع  نع  هئابآ  نع  هیبا  نع  یبأ  ینثَّدـح  دـقل  و  تقولا ، نع  ٌرابخاف  یتم ، اّمأ  و  : » ًـالئاق مالـسلا  هیلع  فاـضا  و 
»؟ کتَّیرُذ نِم  مئاقلا  جرخی  یتم  هَّللا ! لوسر  ای  هل : لیق  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

« .ًهَتَْغب الِإ  ْمُکِیتْأَت  ال  ِضْرالَأ ، ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ْتَلُقَث  َوُه ، ّالِإ  اِهْتقَِول  اهیِّلَُجی  ال  همایقلا )  ) هعاسلا لَثَم  ُُهلَثَم  : » لاقف

»؟ دنک یم  مایق  ینامز  هچ  و  تسیک ؟ ماما  نآ  یناد ، یم  ایآ  تسا ؛ هدرک  يراج  تنابز  رب  لیئربج  ار  تیب  ود  نیا  یعازخ ! يا  »

زا رپ  ار  نیمز  دـنک و  یم  كاپ  ار  داسف  زا  رپ  نیمز  هک  دـنک -  یم  مایق  امـش  زا  یماـما  ما ، هدینـش  هکنیا  زج  مرورـس ! يا  هن ، تفگ :
.تسا هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  روط  نامه  دنک  یم  داد  لدع و 

، نسح زا  دعب  نسح و  شدنزرف  یلع ، زا  دعب  یلع و  شدنزرف  دمحم ، زا  دعب  دّـمحم و  مدـنزرف  نم ، زا  دـعب  ماما  لبعد ! يا  : » دومرف
.دنیامن یم  يرادربنامرف  وا  زا  شروهظ  زا  سپ  تسا و  مالسلا  هیلعرظتنم  مئاق  تّجح  شدنزرف 

نیمز دنک و  روهظ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ات  دنک  یم  ینالوط  ردق  نآ  ار  زور  نآ  دنوادخ  دشاب ، هدنامن  یقاب  زور  کی  زج  ایند  زا  رگا 
« .تسا هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  روط  نامه  دنک ، داد  لدع و  زا  رپ  ار 

 - مئاق هلآو ! هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يا  دش : هدیـسرپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـنک ؟ یم  روهظ  یک  وا ، اّما  : » دومرف همادا  رد 
؟ دنک یم  مایق  یک  تسا -  وت  ناگداون  زا  هک 

تسا نیگنس  نیمز ، اه و  نامسآ  رد  نایرج  نیا  درادن ؛ ربخ  دنوادخ  زج  یسک  نآ ، عوقو  تقو  زا  هک  تسا  تمایق  دننام  وا  دومرف : »
دهاوخ قافتا  ناهگان  وا  روهظ  و 
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(106 «) .داتفا

؟ َجَرَخ اذا  مکنم  مئاقلا  ُهَمالَع  ام  مالسلا  هیلعاضرلل  تلق  لاق : يورهلا  تلصلا  یبا  نع   - 2

مرهیال نأ  هتامالع  نِم  َّنإ  اهنود و  وأ  هنس  نیعبرأ  نبإ  ُهبَسْحََیل  هیلا  رظانلا  َّنأ  یتح  رَْظنَملا ، َّباش  نِسلا  خیـش  نوکی  ْنأ  هتمالع  : » لاقف
« .ُهَلَجا هیتأی  یتح  یلایللا  مایألا و  رورمب 

؟ تسیچ روهظ  ماگنه  رد  امش  مئاق  هناشن  متشاد : هضرع  مالسلا  هیلعاضر  ماما  هب  تفگ : يوره  تلصوبا 

ای لاس و  یناـسنا 40  دـنیبب ، ار  وا  سکره  هک  يروط  هب  تسا  ناوج  شا  هرهچ  یلو  داـیز ، شنـس  هک  تسا  نیا  وا ، هناـشن  : » دوـمرف
ات دوش  یمن  هدوسرف  ریپ و  وا  درذـگب ؛ راگزور  زا  هزادـنا  ره  هک  تسا  نیا  شیاـه ، هناـشن  رگید  زا  دـنیب و  یم  ار  لاـس  زا 40  رتمک 

(107 «) .دسر ارف  شلجا  هکنیا 

مالسلا هیلع  يدهم  تراشب  مالسلا و  هیلعداوج  ماما 

مالـسلا هیلع  نامز  ماما  هب  عجار  يدایز  ثیداحا  مالـسلا ، هیلعداوج  ماما  هک  تسا  هدرک  اضتقا  نینچ  یهلا ، تمکح  هک  تسا  نشور 
ماما تدالو  زا  لبق  لاـس   50 مالـسلا ، هیلعداوج  ماما  هک  مالـسلا -  هیلع  ماما  اب  ناشیا  یگدـنز  نامز  یکیدزن  لیلد  هب  دـیامرف ؛ نایب 

هلآو و هیلع  هللا  یلصربمایپ  نآرق ، هک  یماما -  دلوت  نامز  هب  یکیدزن  ببس  هب  هک  دوب  نیا  عقوت  تسا  هتـسیز  یم  مالـسلا  هیلع  نامز 
يرگنلت ات  دوش  هدنار  نابز  هب  نخـس  ناشیا  هرابرد  لکـش ، نیرت  هدرتسگ  رد  دـندوب -  هداد  تراشب  شندـمآ  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا 

.دشاب نانمؤم  لد  يارب  یشمارآ  یتحار و  کیرحت ، نالفاغ ، يارب 

هب مس  هلیـسو  هب  یگدـنز  يزبسرـس  یناوج و  ناوـفنع  رد  ار  مالـسلا  هیلعداوـج  ماـما  تقو ، تموـکح  راـکبیرف  نئاـخ و  تسد  یلو 
ینب ياه  توغاـط  زا  رفن  اب 3  نامزمه  ناشیا  یگدـنز  نارود  تشادـن و  رتشیب  لاس  ای 25   24 ناشیا ، هک  یلاح  رد  دـناسر  تداهش 

مادک ره  دوب و  سابع 
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هیلعداوج ماما  ات  دنداد  یم  رارق  يرتشیب  يانگنت  رد  ار  وا  هظحل  ره  دنتـشاد و  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  هنیک ، مشخ و  زا  رپ  یلد  اهنآ ،
.دننک شوماخ  ار  شرون  ماندب و  ار  مالسلا 

: تسین یلاخ  تیودهم  هب  عجار  ترضح  نآ  ثیداحا  زا  ثیداحا  فراعملا  هریاد  تالکشم ، نیا  مامت  مغر  هب 

وه مئاقلا أ  نع  هلئـسا  ْنأ  دیرُأ  اناو  مالـسلا  هیلعداوجلا  یلع  نبدمحم  يدّیـس  یلع  تلخد  لاق : ینـسحلا  میظعلادبع  دیـسلا  نع   - 1
؟ هریغ وا  يدهملا 

.يدلُو نِم  ثلاثلا  وه  هروهظ و  یف  عاُطی  هتبیَغ و  یف  رظَتُنی  نأ  بجی  يذلا  يدهملا  وه  اّنم  مئاقلا  ّنا  مساقلاابا ! ای  : » لاقف ینأدتباف 

یتح مویلا  کلذ  هَّللا  لَّوطل  دـحاو  موی  َّالإ  ایندـلا  نم  قبی  مل  ول  ّهنإ  همامالاب  انَّصَخ  هَّوبنلاب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصًادمحم  ثعب  يذـلاو 
َْرمَأ حلْـصأ  امک  هلیل ، یف  هرمأ  هل  حلُْـصی  یلاعت  كرابت و  هَّللا  َّنإ  ًاملظ و  ًاروج و  تئُلم  امک  ًالدـع  ًاطـسق و  ضرالا  ـالمیف  هیف ، جرخی 

.ٌیبن لوسر  وه  َعَجرف و  ًاران  هلهَأل  سبتقیل  َبهذ  ِْذا  مالسلا  هیلع  یسوم  هِمِیلَک 

« .مالسلا هیلع  جَرَفلا  راظتنا  انتعیش  لامعا  لضفا  : » مالسلا هیلع  لاق  مث 

تسا مالسلا  هیلع  يدهم  وا ، ایآ  منک : لاؤس  وا  زا  متساوخ  یم  متفر و  مالسلا  هیلعداوج  ماما  دزن  دیوگ : یم  ینـسح  میظعلادبع  دیس 
؟ رگید سک  ای 

تسا یسک  وا  تسا ؛ مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  زا  مالسلا  هیلع  مئاق  يدهم  مساقلاوبا ! يا  : » دومرف میوگب ، ینخـس  هکنآ  زا  لبق  یلو 
.تسا نم  هداون  نیموس  وا  دومن ، يرادربنامرف  وا  زا  دیاب  شروهظ ، هماگنه  رد  تسا و  بجاو  شجرف  راظتنا  هک 

، ایند زا  رگا  داد ؛ رارق  تیب  لها  ام  صوصخم  ار  تماما  درک و  ثوعبم  توبن  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هک  يدـنوادخ  هب  مسق 
، دشاب هدنام  یقاب  زور  کی  طقف 
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رپ هک  روط  نامه  دیامن ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دنک و  روهظ  مالسلا  هیلع  يدهم  ات  دنک  یم  ینالوط  ردق  نآ  ار  زور  نآ  دنوادخ 
ار مالسلا  هیلع  یسوم  توبن  هک  روط  نامه  دنک ، یم  تسرد  یبش  رد  ار  وا  رما  لاعتم ، دنوادخ  کش  یب  تسا ؛ هدش  روج  ملظ و  زا 
هب یهلا  ربمایپ  هک  تشگرب  یلاح  رد  دومن و  تسرد  درادرب -  نآ  زا  شا  هداوناخ  يارب  ات  تفر  شتآ  تمـس  هب  هک  ماگنه -  نآ  رد 

« .دمآ یم  باسح 

(108 «) .تسا جرف  راظتنا  ام ، نایعیش  لامعا  نیرترب  : » دومرف سپس 

تیب لها  نم  مئاـقلا  نوکت  ْنأ  وجرَـأل  ینإ  مالـسلا : هیلع  یـسوم  نب  یلع  نبدـمحمل  ُتلق  لاـق : ینـسحلا  میظعلادـبع  نع  ًاـضیا   - 2
.ًاملظ ًاروج و  تئُلم  امک  ًالدع  ًاطسق و  َضرالا  المی  يذلا  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم 

دوحجلا رفُکلا و  لها  نم  ضرالا  هب  ّلجوّزع )  ) هَّللا ُرِّهَُطی  يذلا  مئاقلا  َّنکل  هَّللا و  نید  یلا  ٍداه  هَّللاْرمَأب و  مئاق  وه  ّالإ و  اّنم  ام  : » لاقف
هَّللا و لوسر  ُّیِمـس  وه  هتیمـست و  مهیلع  مَّرحی  هُصخـش و  مهنع  بیغی  هتدالو و  سانلا  نع  یفخی  يذلا  وه  ًاطـسق ؛ ًالدـع و  اهُألمی  و 

 .« ...ْبعَص ّلک  هل  ّلذی  ضرالا و  هل  يوطی  يذلا  وه  هینک و 

هیلع هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  مئاق  وت ، هک  مراودیما  متشاد : هضرع  مالسلا  هیلعداوج  ماما  هب  تفگ : ینسح  میظعلادبع  دیـس  نینچمه 
.تسا هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  یسک  نامه  یشاب  هلآو 

كاپ دوحج  رفاک و  دوجو  زا  ار  نیمز  هک  یمئاق  نآ  یلو  میـشاب ؛ یم  یهلا  نید  هب  هدننک  تیاده  ادخ و  رما  هب  مئاق  ام  همه  : » دومرف
داد لدع و  زا  رپ  ار  نآ  دیامن و  یم 
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هک تسا  مارح  مدرم  رب  دوش و  یم  بیاغ  ناگدید  زا  شدوخ  دنام و  یم  ناهنپ  مدرم  زا  شتدالو  هک  تسا  یسک  نامه  وا  دنک ، یم 
یم ناـسآ  یتخـس ، ره  دوـش و  یم  یط  وا  يارب  نـیمز  تـسا و  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصربمایپ  هـینک  مـه  ماـنمه و  وا  دـنربب ؛ ار  وا  ماـن 

(. 109 «) ...ددرگ

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  تراشب 

نوچ دـنیبن ؛ ار  شا  هون  ناشیا  هک  درک  اضتقا  نینچ  یهلا ، ریدـقت  دـشاب و  یم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دـج  مالـسلا ، هیلع  يداه  ماـما 
يارب ار  تامدقم  طیحم و  ترضح ، نآ  یلو  دش ؛ عقاو  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  دعب  لاس  ًابیرقت 1  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  تدالو 

ماما رـسمه  هک  دمآ  دهاوخ  يدعب  ياه  لصف  رد  .دوب  رت  کیدزن  ناشیا  دلوت  نامز  هب  نوچ  درک ، یم  هدامآ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
، ترـضح نآ  و  دوب -  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  رظن  ریز  هک  دـشاب -  یم  مالـسلا  هیلع  نوتاـخ  سجرن  وناـب  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع 

.داد یم  وا  هب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  عجار  ياهرابخا  تراشب و 

شور نیا  هب  ار  مدرم  تساوخ ، یم  نوچ  دـش ؛ یم  رهاظ  اه  عاـمتجا  رد  رتمک  مالـسلا ، هیلع  يداـه  ماـما  هک  تسین  یبیجع  رما  سپ 
؛ درک یم  هدامآ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  يارب  ار  هنیمز  دننک و  تداع  ماما  ندوب  ناهنپ  ندوبن و  هب  جیردتب  مدرم  ات  دهد  تداع 

نآ نیب  یلاصتا  هطقن  تالکـشم ، لح  تاـعجارم و  رد  اـت  درک  یم  نیعم  دادـغب  رد  یناگدـنیامن  ترـضح ، نآ  هک  دـینیب  یم  سپس 
.دننک هعجارم  ناشیا  يالکو  هب  هریغ  یهقف و  یلام ، روما  رد  هک  دومرف  یم  مدرم  هب  دنشاب و  مدرم  ترضح و 

هاگرد هب  هکلب  میـسیونب ؛ مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  یگدنز  هرابرد  یباتک  ات  دهد  یقیفوت  هک  میراتـساوخ  لاعتم  دنوادخ  زا  اج  نیمه 
رب یقیفوت  دنوادخ  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ  قح  هب  ات  مینک  یم  عرضت  لاعتم  دنوادخ 
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.دیامرفب ام  بیصن  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  مامت  یناگدنز  نتشون 

.میروایب زین  يرگید  ثیداحا  يدعب ، ياه  شخب  رد  هک  میراودیما  میروآ و  یم  ترضح  نآ  زا  یثیدح  طقف  اج  نیا  رد 

: لوقی مالسلا  هیلع  يداهلا  دّمحم  نب  یلع  ُتعمس  لاق : فلد  یبا  نع 

؛» ًاملظ ًاروج و  تئُلم  امک  ًالدع  ًاطِسق و  ضرالا  ألمی  يذلا  مئاقلا  هنبا  نسحلا  دعب  ینْبا و  ُنسحلا  يدَْعب ، َمامالا  ّنا  »

ار نیمز  هک  تسا  مالسلا  هیلع  مئاق  يدهم  شدنزرف  نسح ، زا  دعب  نسح و  مدنزرف  نم ، زا  دعب  ماما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 
(110 «) .تسا هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تراشب  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

نامز ماما  هب  عجار  ثیداحازا  يدایز  دادعت  هک  تسا  یعیبط  تسا و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ردپ  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
دوب و شتدالو  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  هب  درف  نیرت  کـیدزن  ترـضح ، نآ  نوچ  دـشاب ؛ هدـش  ناـیب  ناـشیا ، ناـبز  زا  مالـسلا  هیلع 

.دهدب مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دوجو  هب  تراشب  لکش ، نیرت  عیسو  رد  هک  دوب  هتسیاش 

؟ دوش ماجنا  اه  يریگتخس  عناوم و  تالکشم ، همه  نآ  اب  هک  دوب  نکمم  هنوگچ  راک ، نیا  یلو 

زا یـضعب  هچ  رگا  ناناملـسم ، نایم  رد  دوب و  لصا  کی  یمالـسا ، تما  يارب  رـصع  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  روهظ  هب  داـقتعا 
همئا هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ار  شندـمآ  تسا و  يدـهم  شمـسا  هک  یـسک  هرابرد  یلو  دنتـشاد ؛ فالتخا  رگیدـکی  اب  فیاوط 

.دنتشاد یلماک  داقتعا  دندوب ، هداد  تراشب  مالسلا  مهیلع 

ماما هب  عجار  ثیداحا  هب  مدرم  دامتعا  زا  دـنا  هدرک  یم  تیودـهم  ياعدا  غورد ، هب  هک  یناسک  دـید ، میهاوخ  يدـعب  ياه  لصف  رد 
.دنداد یم  قیبطت  دوخ  اب  ار  ثیداحا  نآ  ارتفا ، گنرین و  اب  دندرک و  هدافتسا  ءوس  مالسلا ، هیلع  نامز 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  هب  داقتعا  هک  مینیب  یم  سپس 
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دـنک و یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  ناشیا  هک  هدـمآ ، تایاور  رد  هکنیا  صوصخب  دوب  نامز  نآ  رد  ناناملـسم  دزن  یعطق  روما  زا 
دنتسناد یم  دندوب و  ترضح  نآ  نانمشد  ردص  رد  یـسابع  يافلخ  هک  تسا  حضاو  درب و  یم  نیب  زا  ار  ملاظ  نارابج  اه و  توغاط 

.دش دهاوخ  وا  تلادع  ریشمش  همعط  ناشیاه  تموکح  ترضح ، نآ  روهظ  اب  هک 

هیلع نامز  ماما  تدالو  تسناوت ، یم  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مه  زاب  ایآ  راگزور ، نامز و  نآ  طیارـش  ندش  نشور  زا  دعب 
؟ دنک ینلع  ار  مالسلا 

ار هناخ  لها  مامت  درب و  یمن  موجه  هناخ  هب  نمـشد  ایآ  دـش ؟ یمن  مهارف  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  لتق  يارب  يا  هنیمز  راک  نیا  اب  ایآ 
؟ دوش راک  نیا  عنام  تسناوت ، یم  یسک  هچ  تشک ؟ یمن 

نایعیش دسانشب ؟ ار  وا  تسناوت ، یم  یسک  ایآ  دناسر ، یمن  سک  چیه  عالطا  هب  ار  شدنزرف  تدالو  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  رگا 
یم رطخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  یگدـنز  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  ماما  هکنیا  صوصخ  هب  دـندش ؟ یم  علطم  ناشماما  تدالو  زا  هنوگچ 

بجاو وا  رب  نینچ  نیا  دنوادخ ، روتـسد  تشک و  دنهاوخ  ار  وا  یگلاس ، نس 28  رد  يدوزب و  هک  تسناد  یم  تماما ، ملع  اب  دـید و 
هللا یلصربمایپ  هدومرف  نیا  رب  ناناملـسم  دنامب و  ناما  رد  هابت  یهارمگ و  زا  مالـسا  ات  دیامن  یفرعم  ار  دوخ  زا  دعب  ماما  هک  دوب  هدش 

: دومرف هک  دنتسه  لوقلا  قفتم  هلآو ، هیلع 

؛» ًهیلِهاج ًهْتیِم  َتام  ِِهنامَز  َمامإ  ْفِْرعَی  مل  َتام و  ْنَم  »

(111 «) .تسا هدرم  تیلهاج  گرم  رب  دسانشن  ار  شنامز  ماما  دریمب و  سک  ره  »

هب نآ  رد  تمکح  هک  یملع  نآ  دنک ، لح  ار  لکشم  نیا  دناوت ، یمن  ماما  لقع  زج  يزیچ  تسا ! لکشم  ردقچ  ًاعقاو  تسا ، لکشم 
تسا و هدومن  یلجت  لکش ، نیرتابیز 
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، فادـها ققحت  هدـش و  رادومن  ترـضح ، نآ  ریبدـت  ماما و  ملع  تقیقح  تسا و  هدـش  ادـیوه  تروص ، نیرتهب  هب  یهاـگآ  هبرجت و 
.تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  بناوج  داعبا و  مامت  تیاعر  اب  هارمه 

رد لماک ؛ يافتخا  نامتک و  هنو  یمومع  مالعا  هن  دوب ، طسو  دح  دیزگرب ، نایرج  نیا  يارب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک  یلح  هار 
: مینک یم  لقن  ترضح  نآ  زا  تیاور  ود  طقف  اج  نیا  رد  تفگ  میهاوخ  نخس  باتک ، يدعب  ياه  لصف  رد  دروم  نیا 

نوتس سمخ و  کل  : » یل لاقف  ًافراع ، هب  ُتنک  ْسبَحلا و  انیلع  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  لخد  لاق : حیبص  نب  یـسیع  نع   - 1
« .لاق امک  ناکف  هیف  ُترظن  ینإ  يدلْوَم و  ُخیرات  هیلع  ٍءاعد  ُباتک  یعم  ناک  ناموی و  رهش و  هنس و 

»؟ ًادلو تقزُر  له  : » مالسلا هیلع  لاق  و 

: مالسلا هیلع  لّثمت  ّمث  .َدلَولا  دُضَعلا  َمِْعنف  ًادُضَع ، هل  نوکی  ًادلو  ْهقُزْرأ  مهللا  : » لاقف .ال  تلقف :

هتَمالظ كرُدی  ٍدلو  اذ  ناک  نَم  »

 - الف نآلا  اّماف  ًاطسق ، َضرألا  ألمی  دلو  یل  نوکیـس  هَّللاو  يإ  : » مالـسلا هیلع  لاق  دلو ؟ کلأ  : » تلق ُدُضَع » هل  تسیل  يْذلا  لیلذلا  ّنإ 
: لّثمت مث  دلو - » یل  سیلف  يأ 

اّمنأک ینارت  نأ  ًاموی  کَّلعل  »

ُِدباوللا ُدُوسُألا  َّیلاوَح  َّیَنب 

اصحلا دلی  ْنأ  لبق  ًامیمت  َّنإف 

.ُدحاو ِسانلا  یف  وه  ًانامَز و  َماقأ 

.متخانش یم  ار  ناشیا  نم  هک  یلاح  رد  دش ، لخاد  نادنز  رد  ام  رب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تفگ : حیبص  نب  یسیع 

« .درذگ یم  ترمع  زا  زور  ود  هام و  کیو  لاس  جنپ  تصش و  : » دومرف نم  هب  ترضح 

.دنا هدومرف  ترضح  هک  تسا  هنوگ  نامه  مدید  مدرک و  هاگن  نآ  رد  مدوب  هتشون  نآ  رد  ار  مدلوت  خیرات  هک  متشاد  ییاعد  باتک 

»؟ يراد دنزرف  ایآ  : » دومرف

« .ریخ : » متفگ

هک هدب  وا  هب  يدنزرف  اهلاراب ! : » دومرف
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« .تسا يا  هناوتشپ  بوخ  هچ  دنزرف ، دشاب و  وا  هناوتشپ 

« .درادن يا  هناوتشپ  هک  تسا  لیلذ  یسک  دریگ و  یم  ار  دوخ  قح  دشاب ، هتشاد  دنزرف  سک  ره  : » دومرف سپس 

؟ دیراد دنزرف  امش  ایآ  متفگ :

« .مرادن يدنزرف  نالا  یلو  دنک -  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  دش -  مهاوخ  يدـنزرف  ياراد  يدوزب  مسق ! ادـخ  هب  هلب  : » دومرف
: دومرف سپس 

ایند هب  اصح »  » شدـنزرف هکنآ  زا  لبق  میمت »  » نوچ دنـشاب ؛ ایهم  هدامآ و  نم  رود  ریـش ، ياـه  هچب  دـننام  منارـسپ  هک  ینیبب  ار  يزور 
(112 «) .دنارذگ ییاهنت  هب  مدرم  نیب  ار  ینامز  دیایب ،

نم ینْجرُخی  مل  يذلا  هَّللدمحلا  : » لوقی مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  یلع  نب  نسحلادـمحم  ابا  ُتعمـس  لاق : قاحـسا  نب  دـمحا  نع   - 2
ُألمیف هرهُْظی  مث  هتبیغ ، یف  یلاعت  كرابت و  هَّللا  هظفحی  ًاقلُخ ، ًاقَلَخ و  هَّللا  لوسرب  ساـنلا  هَبْـشأ  يدـعب ، نم  فَلَخلا  ینارأ  یتح  ایندـلا 

« .ًاملظ ًاروج و  تئُلم  امک  ًاطسق  ًالدع و  َضرَألا 

، مگرم زا  لبق  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  : » دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هک  مدینش  تفگ : قاحسا  نب  دمحا 
رد ار  وا  دـنوادخ  تسا ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـننام  هفایق  ظاحل  زا  هچ  قالخا و  ظاحل  زا  هچ  وا  داد ، ناـشن  نم  هب  ار  منیـشناج 

هدـش روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  ناـمه  دـنک ، یم  داد  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  دـنک و  یم  روهظ  سپـس  دـیامن ؛ یم  تظفاـحم  شتبیغ 
(113 «) .تسا

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تراشب  ینامسآ و  ياه  باتک 

ییاهزیچ هنیمز  نیا  رد  نایوگشیپ  نینچمه  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  يدایز  ياه  تراشب  ینامـسآ ، ياه  باتک  رد 
رد نامیلـس و  لماک  رـصاعم ، هدنـسیون  فیلأت  صالخلا ، موی  یـسلجم و  همالع  فیلأت  راونـالاراحب  باـتک  رد  ناوت  یم  دـنا و  هتفگ 

، هدش هعیش  ناملسم و  دوب و  اسیلک  ناربهر  زا  شا  هدنسیون  هک  مالعالا  سینا  باتک 
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.دید ار  اه  تراشب  نآ 

یمن ندـش ، ینالوط  ببـس  هب  اج  نیا  رد  هک  میدروآ  ار  اـهنآ  تیودـهم  هراـبرد  هیآ  نیموس  ریـسفت  رد  باـتک و  يادـتبا  رد  زین  اـم 
.میروآ

(114) .دنک هعجارم  هدش  دای  ياه  باتک  هب  تسالاب ، بلاطم  ناهاوخ  هک  یسک  ره 

؟ تسا هدمآ  ایند  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ایآ  مشش  لصف 

همدقم

شبسن هداد و  تراشب  شروهظ  وا و  هب  هک  یثیداحا  نینچمه  هدش ، لزان  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  هک  یتایآ  باتک ، يادتبا  زا 
.میدروآ دوب ، مزال  هک  ار  یتاعوضوم  نینچمه  میدش و  روآدای  دنا ، هدرک  یفرعم  ار 

نامز ماما  تدالوزا  لبق  هدـمآ  مالـسلا  مهیلعراـهطا  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هک  یتاـیاور -  ثیداـحا و  هک  تسا  نشور 
.تسا ییوگشیپ  تراشب و  هلزنم  هب  اهنآ  هدش و  نایب  مالسلا  هیلع 

مظعا ربمایپ  میرک ، نآرق  هک  یسک  تدالو  ینعی  دشاب ، یم  ترـضح  نآ  تدالو  هرابرد  هک  هدیـسر  یلـصف  هب  ام  نخـس  نونکا  مه 
.دنا هداد  تراشب  ار  شندمآ  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 

غورد اب  تقیقح  لطاب و  قح و  دروخرب  لحم  دراد و  دوجو  یتوافتم  تارظن  فالتخا و  نآ  رس  رب  هک  تسا  يا  هطقن  نامه  اج ، نیا 
حرطم قطنم  لقع و  وترپ  رد  ار  ثحب  نیا  هک  درادـن  یلکـشم  میتسه ، زهجم  یعطق  نیهارب  یفاک و  لیالد  هب  اـم  هک  یناـمز  اـت  تسا 

تسادخ میرادن و  نیا  زا  رتشیب  یتیلوئـسم  رگید  نوچ  میراذگ ؛ یم  اهنت  شرکف  لقع و  نادجو ، اب  ار  باتک  هدنناوخ  سپـس  مینک ؛
.دنک یم  تیاده  تسار  هار  هب  هک 

تیودهم هب  عجار  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  حیحص  رتاوتم و  ثیداحا  هب  هک  سک  ره  مییوگ : یم  سپ 
ار اه  تراشب  نیا  یفرط  زا  هک  تسین  تسرد  فرع  لقع و  ساسا  رب  نوچ  دریذپب ؛ زین  ار  ترضح  نآ  تدالو  دیاب  دروایب ، نامیا 
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.تسا هدماین  ایند  هب  زونه  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  هک  میشاب  رظن  نیا  رب  رگید  فرط  زا  میریذپب و 

دنراد حیرصت  ناشیا  فیرش  بَسَن  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  نیرهاط  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هدش  دراو  ثیداحا 
دنزرف نیلوا  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ینعی  دنتـسه ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادـنزرف  زا  هداون  نیمهن  هک 

؛ تسا ناشیا  رسپ  رسپ ، ینعی  دنتسه ، مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنزرف  نیمّود  مالـسلا ، هیلعرقابدمحم  ماما  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما 
رسپ مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  هک  تسا  یعیبط  تسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  متشه  دنزرف  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نیاربانب 

.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنزرف  نیمهن  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

رفن رازه  نارازه ، ناشیا ، هزانج  عییشت  رد  دندناسر و  تداهش  هب  مَس  اب  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  تسا  نشور  مولعم و 
نامز ماما  تدالو  هب  عجار  هک  دنام  یمن  یقاب  ام  يارب  ییاج  سپ  .دش  نفد  مدرم  ناگدید  لباقم  شکرابم ، ندـب  دـندرک و  تکرش 

ایند هب  زونه  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دشاب و  هدش  دیهـش  ناشیا  ردپ  هک  تسین  نکمم  اریز  مییوگب ؛ یثیدح  فرح و  مالـسلا ، هیلع 
دعب هدوب ، ردام  مکش  رد  ینینج  هکنیا  ای  تسا و  حیحص  نیمه  هک  دوب  هدمآ  ایند  هب  شردپ  یناگدنز  نامز  رد  ای  الاح  دشاب ؛ هدماین 

هب دعب  لاس  ای 100   10 تسوا ، بلُـص  زا  هک  وا  دنزرف  دریمب و  يدرم  هک  تسین  نکمم  اریز  تسا ؛ هدمآ  ایند  هب  شردپ  تداهـش  زا 
.دیایب ایند 

ایند زا  روهظ  زا  لبق  ناشیا  هک  تسین  نکمم  اریز  تسا ؛ هدنز  يا  ههبـش  چیه  نودب  هدش و  دلوتم  ًامتح  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  سپ 
نوچ هدرکن ؛ روهظ  زونه  ترضح  نآ  هک  تسا  نشور  دشاب و  هتفر 
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ملظ و هک  تسا  نشور  دنراد و  حیرصت  رما  نیا  هب  ثیدح  اهدص  هچنانچ  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دیامن ، روهظ  رگا  هک 
رد ددرگ  روج  ملظ و  زا  رپ  نیمز  رگا  اریز  تسا ، هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  نیمز ، هک  میوگ  یمن  اـما  دوش ؛ یم  رتـشیب  هزور  ره  روـج 

.دنک یم  روهظ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ًامتح  ماگنه ، نآ 

، اهنآ شرامـش  هک  دندایز  ردق  نآ  دنراد ، دوجو  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تدالو  هرابرد  هک  یثیداحا  مییوگ : یم  همدقم  نیا  زا  دـعب 
هعیـش و بتک  رد  مه  ثیداحا ، نیا  دـشاب و  یم  لاحم  نکمم و  ریغ  ثیدـح ، همه  نیا  هب  ندرک  دراو  هشدـخ  تسا و  راوشد  يراک 

.دنا هدش  دراو  تنس  لها  بتک  رد  مه 

یکش دنراد و  هدیقع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تدالو  هب  هچنانچ  دنراد ، داقتعا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تدالو  عوقو  هب  نایعیش  اما 
دنریگ و یم  نشج  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دالیم  زور  نابعـش ، همین  زور  رد  نایعیـش  هک  تسا  لاس  اهدص  نالا  دنرادن و  رما  نیا  رد 
راعشا و دننک و  یم  شخپ  ینیریش  اج  نآ  رد  هک  ددرگ  یم  رازگرب  املع  لزانم  دجاسم و  هیملع ، سرادم  رد  يداش  سلجم  نارازه 

ناشیا تدالو  مالسلا و  هیلع  ماما  هب  عجار  دنور و  یم  ربنم  هب  نانارنخس  دنناوخ و  یم  مالسلا  هیلع  ماما  تدالو  تبسانم  رد  يدیاصق 
.دنیوگ یم  نخس  هریغ  و 

نآ هب  هک  تسا  یملسم  روما  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تدالو  عوقو  دنا ، هدرک  فیلأت  نایعیش  هک  ییاه  باتک  هعیـش و  ثیداحا  رد 
.دریذپ یمن  ار  یلَدَج  کش و  چیه  دنا و  هدرک  هراشا 

ياملع نانخس  زا  یـضعب  ام  دندایز و  رایـسب  زین  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تدالو  هرابرد  تنـس ، لها  بتک  رد  هدش  دراو  ثیداحا  اما 
.میروآ یم  ار  تنس  لها 

دنراد فارتعا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تدالو  هب  هک  بهذم  ینس  ياملع 

يرکسع نیدلا  مجن  خیش  موحرم 
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مالـسلا هیلع  يدـهم  ماما  تدالو  هب  هک  تسا  هدروآ  ار  تنـس  لـها  ياـملع  زا  نت  مسا 40  رظتنملا  دوعوملا  يدـهملا  لّوا  دـلج  رد 
زا نت  زا 26  شیب  هک  ار  يرگید  تعامج  رثالا  بختنم  رد  یفاـص  هَّللا  فطل  هَّللا  تیآ  ترـضح  هک  روط  ناـمه  دـنا ، هدرک  فارتعا 

.دنا هدرک  حیرصت  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تدالو  هب  هک  هدرب  مان  دنتسه  تنس  لها  ياملع 

ياه باتک  باتک و  ود  نآ  هب  دهاوخ  یم  يرتشیب  حیضوت  لیصفت و  سک  ره  میا و  هدرک  باختنا  ار  هنومن   18 باتک ، ود  نیا  زا  ام 
.دیامن هعجارم  دننک -  یم  ثحب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تدالو  عوضوم  هب  عجار  هک  يرگید - 

رهـش رد  ناشیا  تدالو  دشاب ؛ یم  رَظتنم  حلاص  فلخ  تّجح و  مالـسلا ، هیلع  يدهم  دـسیون : یم  یعفاش  یبلح  هحلط  نبدـمحم   - 1
(115) .تسا هدوب  ارماس 

.تسا هدوب  ارماس  رهش  رد  ناشیا  تدالو  تسا و  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  دنزرف  مالسلا ، هیلع  يدهم  تسا : هتفگ  نینچمه 

دشاب و یم  هدنز  تسا و  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  دنزرف  مالـسلا ، هیلع  يدهم  تسا : هتفگ  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم   - 2
(116) .تسه یقاب  نونکا ، ات  تبیغ  نامز  زا 

ماما دـنزرف  وا  هدـش ، دـلوتم  مالـسلا  هیلع  تّجح  دّـمحم  مساقلاوبا  تسا : هتفگ  غاّبـص  نبا  هب  فورعم  یکلام  دـمحا  نب  دّـمحم   - 3
(118) ...ترجه زا  سپ  جنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  نابعش  همین  رد  ارماس و  رهش  رد  تسا  ( 117) مالسلا هیلع  صلاخلا  نسح 

مان هب  یلصف  رد  سپس  ( ؛ تسا مالسلا  هیلعدمحم  مالسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دنزرف  تسا : هتفگ  یفنح  يزوج  نبا  طبـس   - 4
مئاق نامزلا و  بحاص  ادخ و  تّجح  وا  تسا ، مساقلاوبا  وا  هینک  تسا ، یلع  نب  نسح  نب  دّـمحم  ناشیا  هتفگ : يدـهملا ) هجح  رکذ 

(119) .دشاب یم  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  رفن  نیرخآ  وا  تسا ، رظتنم 

رجح نب  دمحا   - 5
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تجح دّمحم  مساقلاوبا  زا  ریغ  يدنزرف  وا  دیوگ : یم  دنک ، یم  ثحب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هرابرد  هک  یتقو  شباتک  رد 
هب ار  شناد  تمکح و  دنوادخ  هک  هتشاد -  لاس  شدنزرف 5  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تافو  نامز  رد  درادن و  مالـسلا  هیلع 

(120) ...تسا هدرک  اطع  وا 

يرکـسع هب  بقلم  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  صلاخلا  نسح  ماما  مالـسلا ، هیلع  همئا  زا  رفن  نیمهدزای  تسا : هتفگ  یعفاـش  يواربش   - 6
تجح ماما  هتفگ : سپـس  .تسا  ناشیا  دـنزرف  مالـسلا ، هیلعرظتنم  يدـهم  ماما  هک  سب  نیمه  راوگرزب ، نآ  تفارـش  رد  دـشاب و  یم 

هدش دلوتم  جنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  نابعش  همین  بش  رد  ارماس و  رهـش  رد  مالـسلا  هیلع  صلاخلا  نسح  ماما  دنزرف  مالـسلا ، هیلع 
(121) .تسا

يدهم جورخ  تامالع ، هلمج  زا  دیوگ : یم  دروآ و  یم  دنراد ، تمایق  یکیدزن  رب  تلالد  هک  ار  یتامالع  ینارعـش  باهولادبع   - 7
همین بش ، فصن  رد  تسا و  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  دیوگ : یم  سپـس  .تسا  مالـسلا  هیلع 

(122) .دنوش عمج  مه  رانک  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  اب  ات  دنام  یم  هدنز  وا  هدش ، دلوتم  جنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  نابعش 

یم مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هرابرد  مالـسلا  مهیلع  همئا  رکذ  زا  دـعب  هارهزلا  ضاـیرلا  رد  یعفاـش  يریطم  دّـمحم  نب  هَّللادـبع   - 8
 -. تسا مالسلا  هیلع  يدهملا  مئاقلا  دّمحم  شمسا  هک  تسا -  مهدزاود  ماما  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  دنزرف  دیوگ :

رظتنم تّجح  وا  تسا ، بادرس  بحاص  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  هتفگ : رابخالا  حاحـص  رد  یعافر  نیدلا  جارـس   - 9
.تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هَّللا ، یلو  و 

تسیود و لاس  نابعـش  مهدزناپ  رد  ناشیا  هتفگ : مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  تدالو  هرابرد  همکاحملا  رد  يدـنفا  تجهب  داتـسا   - 10
 . ...تسا سجرن  شردام  مان  هدش ، دلوتم  جنپ  هاجنپ و 

11
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مان هب  هتـشاد  يدنزرف  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  دمحموبا  هتفگ : باطخلا  لصَف  رد  يدنبـشقن  یفنح  دّمحم  نب  دّـمحم  ظفاح  - 
هاجنپ و تسیود و  لاس  نابعـش  همین  رد  ار  ترـضح  تدالو  سپـس  .دوب  راکـشآ  مولعم و  صاخ ، باحـصا  دزن  ناشیا  هک  دّمحم - 

.دوش یم  روآدای  مالسلا  هیلعداوج  ماما  رتخد  همیکح ، هدیس  تیاور  ربانب  جنپ 

هدیـس زا  هدمآ ، هعیـش  بتک  رد  هچنانچ  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  تدالو  (، 123) هدوملا عیبانی  رد  یفنح  يزودـنق  نامیلـس   - 12
نیا تسا ، نهربم  ققحم و  ناگرزب  دزن  هک  یمولعم  ربخ  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  لقن  مالـسلا  هیلعداوج  ماـما  رتخد  همیکح ، نوتاـخ 

.تسا هدوب  ارماس  رهش  رد  جنپ ، هاجنپ و  تسیود و  لاس  نابعش ، هام  مهدزناپ  بش  رد  مالسلا  هیلع  مئاق  تدالو  هک  تسا 

تسیود و لاس  لوالا  عیبر  متـشه  هعمج ، زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دّـمحم  یبا  تافو  تسا : هتفگ  یعفاش  یجنلبـش   - 13
(124) .تشاذگ راگدای  هب  ار  مالسلا  هیلعدمحم  شدنزرف  هدوب ، تصش 

دـص و راهچ  لاس  نابعـش  همین  هعمج ، زور  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  تدالو  تسا : هتفگ  ناـیعالا  تاـیفو  رد  ناـکلخ  نبا   - 14
مه سجرن  تسا و  طمخ  ناشیا ، ردام  مان  تشاد ، لاس  جنپ  ناشیا  دومن ، تافو  شراوگرزب  ردپ  هک  یتقو  تسا و  هدوب  جنپ  هاجنپ و 

.تسا هدش  هتفگ 

بحاص نامه  وا  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دمحموبا  دنزرف  حلاص ، فلخ  هتفگ : همئالا  دیلاوم  خـیرات  رد  باشخ  نبا   - 15
.تسا مالسلا  هیلع  يدهم  نامزلا و 

؛ مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  دمحموبا  تسا : هتفگ  دراد ، مالسلا  مهیلع  همئا  لاوحا  هرابرد  هک  يا  هتـشون  رد  يولهد  قحلادبع   - 16
، دمحموبا نادنزرف  زا  حلاص  فلخ  دیوگ : یم  سپس  .دندوب  هدید  ترضح  صاخ  باحـصا  ار  نآ  هک  تشاد  دّمحم  مان  هب  يدنزرف 

نب نسح 
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.تسا مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامه  وا  تسا ؛ مالسلا  هیلع  یلع 

لاس جنپ  ردپ ، تافو  ماگنه  رد  هک  مالسلا  هیلع  يدهملا  دّمحم  تسا : هتفگ  بهذلا  کئابـس  رد  يدیوس  يدادغب  نیما  دّمحم   - 17
...تشاد

جنپ هاجنپ و  تسیود و  لاس  رد  مالـسلا  هیلع  صلاخ  نسح  نب  دّـمحم  تسا : هتفگ  شخیرات  باـتک  رد  نادـخیرات  يدرو  نبا   - 18
.دش دلوتم 

حیرـصت جنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  نابعـش  همین  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  تدالو  هب  هک  دوب  یعیـش  ریغ  رداصم  زا  یکدـنا  نیا 
لها نانخس  یمامت  میهاوخب ، رگا  هچنانچ  تسا ، مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  وا  هک  دنا  هتفگ  تحارـص  هب  دندوب و  هدرک 

.ددرگ یم  ینالوط  نخس  مینک ، يروآ  عمج  باتک  نیا  رد  ار  تنس 

مالسلا اهیلع  نوتاخ  سجرن  هدیس  تالاوحا  یناگدنز و 

لوا تمسق 

یضعب مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  راوگرزب  ردام  مالسلا ، اهیلع  سجرن  هدیس  یگدنز  لاوحا  عاضوا و  هرابرد  تسا  بسانم  اج  نیا  رد 
 -. دندوب هدرک  نازینک » هدیس   » ای نازینک » نیرتهب   » هب ریبعت  ناشیا  زا  هک  ار -  مالسلا  مهیلع  همئا  نانخس 

هتفگ ار  مسا »  8 ، » مالـسلا هیلع  نامز  ماما  ردام  يارب  ناثدـحم  مییوگ ؛ یم  ار  راوگرزب  مناخ  نیا  ياه  ماـن  زیچ ، ره  زا  لـبق  نونکا و 
: دنا

.طْمَخ هناحیر و  هکیلم ، همیکح ، هثیدح ، لیقص ، ای  لقیص  نسوس ، سجرن ،

.تسا دّمحم  ما  ناشیا ، هینک  سجرن و  ترضح ، ردام  يامسا  نیرتروهشم 

، مه مالـسلا  اهیلع  ] ارهز همطاف  ترـضح  هک  میتفگ  تسین و  صاخـشا  ندوب  دایز  هناشن  اه ، ماـن  ددـعت  هک  میتفگ  باـتک  يادـتبا  رد 
رگا .تسا  روط  نیمه  زین ، اج  نیا  رد  هدـش -  یم  قالطا  ناشیا  هب  فلتخم  ياـه  تبـسانم  رد  هک  هدوب -  يددـعتم  ياـه  ماـن  ياراد 

هک زین  نسوس »  » دـشاب و یم  هویم  گرب و  خاش ، ياراد  یتخرد  هک  طمخ »  » دـشاب و یم  رطعم  ياـه  لـگ  زا  یکی  ماـن  هک  سجرن » »
تسا يدایز  دیاوف  یعیبط و  هحیار  ياراد  ياه  لگ  عاونا  زا  یکی 
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يراذگمان فلتخم  ياه  تبـسانم  لیلد  هب  ددعتم  ياه  مان  اب  ار  ینز  درادن  یعنام  سپ  دـنیوگ ؛ یم  ار  فاص  زیچ  ره  هک  لیقـص »  » و
.تسا هدیشوپ  ام  رب  هک  هتشاد  دوجو  یعامتجا  ای  یسایس  حلاصم  تمکح و  بابسا ، اج  نیا  رد  دیاش  دننک و 

هرابرد نانخـس  یلو  تسا ؛ رفن  کی  صخـش  هک  نوچ  دنک ؛ یمن  دراو  ثحب  لصا  هب  يررـض  وناب ، نیا  بَسَن  بَسَح و  رد  فالتخا 
: میروآ یم  دنراد ، ام  ناثدحم  املع و  باحصا ، هک  ار  راتفگ  ود  اج ، نیا  رد  ام  .تسا  فلتخم  تیصخش  نیا 

نـسح ماما  مالـسلا و  هیلع  يداه  ماما  ناگدنیامن  زا  یکی  يراصنا ، بویا  وبا  دنزرف  رـشب ،  ) هدـش تیاور  ساحن  نامیلـس  نب  رـِشب  زا 
: دیوگ یم  وا  تسا ؛ هدوب  ارماس  رهش  رد  راوگرزب  ود  نیا  هیاسمه  و  تسا ) مالسلا  هیلع  يرکسع 

ههبـش دراوم  زا  راک  نیا  رد  متخورف و  یم  هن  مدـیرخ و  یم  يزیچ  هن  مالـسلا ، هیلع  ماما  هزاجا  نودـب  مدوب  تراجت  راـک  رد  هک  نم 
؛ متخومآ ار  مارح  لالح و  نیب  قرف  یبوخ ، هب  دـش و  رتشیب  شورف  دـیرخ و  هب  تبـسن  متخانـش  هکنیا  اـت  مدرک  یم  يرود  زین  كاـن 

مداخ هک  مدید  مدوشگ ، ار  رد  یتقو  دز ، ار  لزنم  ِرد  یسک  هک  دوب  هتشذگن  بش  زا  یتعاس  مدوب و  ارماس  رهـش  رد  ما  هناخ  رد  یبش 
: تفگ تسا و  مالسلا  هیلع  ماما 

.دهاوخ یم  ار  وت  مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

مالـسلا و هیلع  نسح  شرـسپ  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  مدـید  مدـش ، لخاد  یتقو  متفر ، مالـسلا  هیلع  ماـما  رادـید  هب  مدیـشوپ و  ار  مساـبل 
یتسه راصنا  نادنزرف  زا  وت  رِشب ! يا  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  متـسشن ، هک  یتقو  .دیوگ  یم  نخـس  هدرپ  تشپ  زا  همیکح  شرهاوخ 

دروم امش  درب ؛ یم  ثرا  هب  ار  نآ  شردپ ، زا  يدنزرف  ره  دور و  یمن  نیب  زا  امش  نایم  زا  ام  یتسود  و 
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مهد یم  روتسد  وت  هب  منک و  یم  هاگآ  يّرـس  هب  ار  وت  منک و  یم  فرـشم  یماقم  تلیـضف و  هب  ار  وت  نم  دیتسه ؛ تیب  لها  ام  دامتعا 
« .يرخب يزینک  هک 

تسیود و هدروآ ، نوریب  ار  شلوپ  هسیک  درک و  موم  رهم و  ار  نآ  شرتشگنا  اب  تشون و  یمور  تغل  طـخ و  هب  يا  هماـن  ماـما ، سپ 
شاب و اـه  قیاـق  رظتنم  دادـغب ، لـپ  راـنک  رهظ  کـیدزن  زور ، نـالف  ورب و  دادـغب  هب  ریگب و  ار  نیا  : » دومرف داد و  نم  هب  راـنید  تسیب 

ینب نارادـیرخ  يرتشم و  دنتـشاذگ ، شیامن  ضرعم  هب  دـنداد و  ناشن  مدرم  هب  اراکـشآ  دـنا ، هدروآ  هارمه  هب  ار  هچنآ  هک  یماگنه 
يوس هب  يدـید  ار  رظانم  نیا  یتقو  دـننک ، یم  هطاحا  ار  اـهنآ  دـنیآ و  یم  اـه  قیاـق  فرط  هب  وس  ره  زا  یقارع  ياـه  ناوج  ساـبع و 
نانچ نینچ و  هک  دـهد  یم  ناشن  اه  يرتشم  هب  ار  يزینک  اج  نآ  رد  وا  .ورب  دـنیوگ ، یم  ( 125) ساخن دیزی  نبرمع  ار  وا  هک  یـسک 

كزاـن هدرپ  تشپ  زا  وا  دراد  اـبا  دوـش ، سمل  هکنیا  اـی  درادرب  ار  باـجح  هکنیا  زا  نز  نآ  یلو  دراد ؛ نت  هب  ریرح  ساـبل  ود  تسا ،
: دـیوگ یم  نز  نآ  نادـب  سپ  دـنز ؛ یم  داد  وا  رـس  رب  یمور  نابز  اب  دـنز و  یم  ار  وا  ساخن  دراد ، ییاریگ  قیمع و  هاـگن  شـشوپ ،

!« دنرادرب وا  زا  ار  باجح  هدرپ  هک  ینز  نآ  رب  ياو  »

.مهد یم  وا  يارب  رانید  دصیس  نم  دیوگ : یم  اه  يرتشم  زا  یکی 

وت هب  نم  یلو  ییایب ؛ نم  دزن  مالـسلا ، هیلع  نامیلـس  تکوش  اب  رگا  دیوگ : یم  نز  نآ  یلو  دنیوگ ؛ یم  یبرع  نابز  اب  ساخن  هب  اهنآ 
.مهد یمن  ناشن  یتبغر 

؟ مشورفب ار  وت  دیاب  نم  نز ! يا  منک ؟ راک  هچ  دییوگ  یم  دیوگ : یم  ساخن 

؟ يراد يا  هلجع  هچ  دیوگ : یم  زینک 
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.دنک مارآ  ار  مبلق  هک  منک  باختنا  اه  يرتشم  زا  ار  یسک  دیاب  نم 

يوس زا  هک  تسا  يا  همان  نم  هارمه  وگب : وا  هب  ورب و  ساخن  دیزی  نبرمع  يوس  هب  ماگنه  نیا  رد  رشب ! يا  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
هدومن فیـصوت  ار  دوخ  شـشخب  افو و  مرک ، راوگرزب ، نآ  هدـش ، هتـشون  یمور  نابز  هب  همان  نیا  تسا ، گرزب  تفارـش و  اـب  يدرف 
دونـشخ وا  زا  یتشاد و  تسود  رگا  نک ، لمات  یمک  هماـن ، بحاـص  تایـصوصخ  قـالخا و  هراـبرد  ناوخب و  ریگب و  ار  هماـن  تسا ،

« .مرخب ار  زینک  متسه ، وا  لیکو  نم  يدش ،

.مداد ماجنا  دوب ، هدرک  رما  نم  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  میالوم  هچنآ  مامت  دیوگ : یم  رِشب 

هک دروخ  مسق  شورفب و  همان  نیا  بحاص  هب  ارم  تفگ : دـیزی  نبرمع  هب  درک و  هیرگ  یلیخ  تسیرگن ، ترـضح  همان  هب  زینک  یتقو 
.تشک دهاوخ  ار  شدوخ  دشورفن ، همان  بحاص  هب  ار  وا  رمع ، رگا 

، دوب هداهن  هسیک  رد  میالوم  هک  یلوپ  رادقم  هب  ات  مدرک  ینز  هناچ  زینک  نآ  تمیق  هرابرد  دـیزی  نبرمع  اب  ردـق  نآ  دـیوگ : یم  رـشب 
 - دوب دادـغب  رد  هک  ما -  هرجح  هب  وا  اب  دوب و  ناـمداش  نادـنخ و  زینک ، نآ  هک  یلاـح  رد  داد ؛ نم  هب  ار  زینک  دـیزی ، نبرمع  .دیـسر 

.متفر

هب تشاذـگ و  یم  شمـشچ  تروص و  يور  دیـسوب و  یم  ار  نآ  دروآ و  نوریب  ار  میـالوم  هماـن  زینک  نآ  میتـشگ ، یمرب  هک  یتـقو 
.دیشک یم  شندب 

؟ یسوب یم  یسانش ، یمن  هک  ار  یسک  همان  ایآ  مدیسرپ : وا  زا  بجعت  اب 

منانخـس ندینـش  يارب  ار  تبلق  نک و  شوگ  بوخ  یناوتان ! ناربمایپ ، دالوا  هاگیاج  تخانـش  كرد و  زا  هک  یـسک  يا  : » داد خـساپ 
؛ رادب غراف 

، متسه مور  رصیق  دنزرف  اعوشی ، رتخد  هکیلم »  » نم
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.ددرگ یم  بستنم  نوعمش  مالسلا ، هیلع  حیسم  یصو  هب  هک  تسا  نویراوح  نادنزرف  زا  مردام 

، ماگنه نآ  رد  نم  دروآرد ، شردارب  رـسپ  دـقع  هب  ارم  تساوخ ، یم  رـصیق  نم ، دـج  میوگب ؟ وت  هب  ار  بیجع  زا  رت  بیجع  ربخ  ایآ 
زا رفن  دصتفه  ینید و  ناگرزب  نابهار و  نویراوح ، لسن  زا  رفن  دصیس  دوخ ، خاک  رد  رـصیق  تهج ، نیمه  هب  مدوب  هلاس  يرتخد 13 
نآ نحص  ات  رصق  يولج  زا  درک و  عمج  ار  ریاشع  خویش  رکشل و  ناهدنامرف  زا  رفن  رازه  دصراهچ  تفارـش و  اب  گرزب و  ياه  مدآ 

.دومن نهپ  تارهاوج  زا  یشرف  ار 

شرود هک  یلاح  رد  دنتساخرب و  اه  فقسا  دنتفرگ ، ار  وا  رود  ات  رود  اه  بیلص  اب  دیسر  سلجم  يالاب  هب  شردارب  رسپ  هک  یماگنه 
اه نوتـس  دنداتفا ، نیمز  يور  اه  بیلـص  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  .دندومن  لیجنا  زا  ییاه  تمـسق  ندناوخ  هب  عورـش  دندز ، یم  هقلح 

.دیرپ اه  فقسا  هرهچ  زا  گنر  ماگنه  نیا  رد  تشگ  رادیدپ  یگرزب  فاکش  فقس ، رد  دنتسکش و 

هیلع حیـسم  بهذـم  نید و  لاوز  هناشن  هک  سحن -  تاقافتا  نیا  نتـسویپ  عوقو  هب  زا  ار  ام  هاشداپ ! يا  تفگ : مدـج  هب  نانآ  گرزب 
.رادب روذعم  تسا -  مالسلا 

ار اه  بیلص  دنراد ، هتشارفا  رب  ار  اه  نوتس  داد ، روتسد  اه  فقسا  یمامت  هب  دش و  ینابصع  رایسب  مظعا ، فقسا  هتفگ  نیا  زا  نم  دج 
.دوش فرطرب  جاودزا  نیا  یسحن  هلیسو ، نیا  هب  ات  دنروایب  ار  شا  هتشگرب  تخب  ردارب  شردارب ، رسپ  ياج  هب  دنرادرب و 

نخـس دندش ؛ هدـنکارپ  مدرم  دوب ، هداتفا  قافتا  البق  هک  داتفا  یقافتا  نامه  زین ، مود  راب  يارب  دـنداد  ماجنا  ار  اهراک  نیا  هک  یماگنه 
.تخادنا ار  اه  هدرپ  دش و  شرصق  لخاد  دوب ، هدمآ  دنب  رصیق ، ناهد  رد 

هک مدید  بش  نآ  رد 
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اه نامسآ  زا  هک  دندرک  بصن  ار  يربنم  نآ  رد  دنا و  هدش  عمج  مدج  رصق  رد  نویراوح  زا  يا  هدع  نوعمش و  مالـسلا ، هیلع  حیـسم 
هیلع هللا  یلصدمحم  ترضح  سپـس  تشاذگ ؛ یم  اج  نآ  ار  دوخ  یهاشداپ  تخت  مگرزب  ردپ  هک  ییاج  نامه  رد  تشذگ  یم  مه 

ترضح تفرگ ؛ شوغآ  رد  ار  ترضح  نآ  تفر و  ولج  مالسلا  هیلع  حیسم  دندمآ ؛ نانآ  دزن  شنارسپ ، زا  يا  هدع  یمناخ و  اب  هلآو 
نیا يارب  ار  هکیلم  مان  هب  يرتخد  نوعمـش ، وت ، یـصو  لسن  زا  ات  ما  هدمآ  نم  هَّللا ! حور  يا  : » دومرف وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم 

.دومن هراشا  همان ، نیا  بحاص  رسپ  مالسلا ، هیلع  نسح  هب  شتسد  اب  و  منک » يراگتساوخ  مرسپ 

لوسر ناشیوخ  هب  ار  تناشیوخ  تسا ، هدروآ  يور  وت  هب  تفارـش  یگرزب و  : » دومرف درک و  یهاگن  نوعمـش  هب  مالـسلا  هیلع  حیـسم 
« .نزب دنویپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

« .منک یم  نینچ  : » تفگ نوعمش 

هیلع حیـسم  دقع ، نیا  نادـهاش  دروآرد و  شدـنزرف  جاودزا  هب  ارم  تفر و  الاب  ربنم  نآ  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  سپ 
.دندوب نویراوح  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  نادنزرف  مالسلا ،

.منک فیرعت  مدج  ردپ و  يارب  ار  باوخ  نیا  مدیسرت  متساخرب ، نیریش  باوخ  نیا  زا  نوچ 

التبم مدش ، رغال  فیعض و  مدرک و  يراددوخ  اذغ  بآ و  ندروخ  زا  هکنیا  ات  داتفا  ما  هنیس  رد  مالسلا  هیلع  نسح  قشع  تبحم و  اما 
یباوج اما  دندیسرپ ؛ وا  زا  نم  ضرم  يوراد  زا  دوشن  رـضاح  نم  نیلاب  رب  هک  دنامن  یبیبط  مور ، نابیبط  زا  مدش و  یتخـس  يرامیب  هب 

.دادن

؟ يراد تسود  ار  يزیچ  ایآ  ممشچ ! ود  رون  يا  تفگ : مگرزبردپ  دندش ، سویام  نم  زا  یگمه  هک  یماگنه 

، منیب یم  هتسب  دوخ  يور  رب  ار  شیاشگ  ياهرد  گرزبردپ ! يا  متفگ :
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حیسم هک  مراودیما  ینک ، دازآ  ار  اهنآ  زاب و  ار  ناشیاهریجنز  يرادرب و  دنریسا -  اه  نادنز  رد  هک  یناناملـسم -  زا  ار  هجنکـش  رگا 
.دنهدب تیفاع  افش و  نم  هب  شردام  مالسلا و  هیلع 

نیا زا  مگرزب  ردپ  مروخب ، اذغ  یمک  متسناوت ، یم  تشگ و  رادیدپ  نم  رد  يدوبهب  ياه  هناشن  درک ، نینچ  مگرزبردپ  هک  یماگنه 
.تفر نیملسم  يارسا  ناگرزب  رادید  هب  دوب و  لاحشوخ  یلیخ  بلطم ،

ناگتـشرف زا  هتـشرف  رازه  نارمع و  رتخد  میرم  هک  یلاح  رد  دمآ  نم  ترایز  هب  ملاع  نانز  گرزب  هدیـس و  مدید  بش ، راهچ  زا  دعب 
: تفگ نم  هب  میرم  دندوب ؛ شهارمه  تشهب ،

« .دشاب یم  مالسلا  هیلع  نسح  وت ، رهوش  ِردام  تسا و  ملاع  نانز  گرزب  مناخ ، نیا  »

.مدومن تیاکش  دوب ، هدماین  نم  ندید  هب  مالسلا  هیلع  نسح  هکنیا  زا  مدرک و  هیرگ  مداتفا و  وا  ياپ  هب  نم 

مرهاوخ یتسه ؛ مالسلا  هیلع  حیـسم  ادخ و  هب  كرـشم  وت  هک  یلاح  رد  دیآ  یمن  وت  ندید  هب  نم  دنزرف  : » دومرف راوگرزب  يوناب  نآ 
دهشا وگب : دیایب ، وت  ندید  هب  نسح  یـسرب و  دنوادخ  تیاضر  هب  یهاوخ  یم  رگا  درب ؛ یم  هانپ  ادخ  هب  امـش  نید  زا  هک  تسا  میرم 

« .هَّللا لوسر  دّمحم  یبا  ّنا  هللاالا و  هلاال  نا 

هیلع نسح  یناوـت ، یم  نـالا  : » دوـمرف دوـمن و  رطعم  ارم  تفرگ و  شوـغآ  رد  ارم  راوـگرزب ، يوناـب  نآ  متفگ ، ار  نیا  هـک  یماـگنه 
« .دش مامت  نم  راک  ینیبب و  ار  مالسلا 

.متسه مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  رادید  قاتشم  متفگ : یم  نینچ  هک  یلاح  رد  مدمآ  مدوخ  هب  عقوم  نیا  رد 

مود تمسق 

نم هب  يدومن  دوخ  ریـسا  ار  مبلق  هکنیا  زا  دعب  نم ! قشع  يا  : » متفگ وا  هب  مدید  ار  وا  دمآ و  مباوخ  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  دعب ، بش 
؟ يدرک افج 

: دومرف نم  هب  وا 
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.میآ یم  وت  ندـید  هب  بش  ره  نم  يدـش ، ناملـسم  هک  لاح  دوبن و  وت  كرـش  زج  یلیلد  مدـماین ، وت  ندـید  هب  هکنیا  زا  نم  ریخأـت  »
.تسا هدشن  عطق  نونکا ، ات  عقوم  نآ  زا  وا  ندید 

؟ یتسه ناریسا  نایم  رد  هک  تسا  هنوگچ  مدرک : ضرع  مناخ  نآ  هب  دیوگ : یم  رِشب 

یم زور  نالف  رد  نیملسم  گنج  هب  ار  يرکشل  تگرزبردپ ، هک  دومن  ربخ  اب  ارم  مالـسلا  هیلع  نسح  اه ، بش  زا  یبش  رد  داد : خساپ 
« .یشاب نامداخ  سابل  رد  هک  یلاح  رد  ناسرب  نانآ  هب  ار  تدوخ  نک و  لابند  ار  نانآ  وت  دتسرف ؛

.متسه مور  هاشداپ  رتخد  نم  هک  دیمهفن  سک  چیه  مدش و  ریسا  نم  هکنیا  ات  دندش  زوریپ  ام  رب  نیملسم  رکشل  مدرک ، نینچ  زین  نم 

.سجرن متفگ : هارکا  اب  نم  و  مدوب ) وا  میانغ  مهس  رد  نم  هک  يدرمریپ  نامه   ) دیسرپ ار  ممان  نم ، زا  يدرمریپ 

.تسا یگنشق  مسا  تفگ : درمریپ 

؟ ییوگ یم  نخس  یبرع  نابز  هب  یلو  یتسه ؛ یمور  وت  هک  تسا  بیجع  تفگ : رِشب 

دوب دلب  ار  نابز  دـنچ  هک  ینز  تشاد ؛ للم  نابز  بادآ و  شزومآ  يارب  مگرزبردـپ  هک  يدایز  قایتشا  قوش و  ببـس  هب  داد : خـساپ 
.دیدرگ يوق  یبرع  هب  منابز  هکنیا  ات  تخومآ  یم  یبرع  نم  هب  دمآ و  یم  نم  تاقالم  هب  ماش  حبص و  زور  ره 

.میتفاتش مالسلا  هیلع  يداه  ماما  نامیالوم  رادید  هب  لّوا  میدیسر ، ارماس  رهش  هب  مناخ  نآ  اب  هک  یتقو  دیوگ : یم  رشب 

لها درک و  راوخ  لیلذ و  ار  تیحیسم  دومن و  زیزع  ار  مالـسا  دنوادخ ، هنوگچ  هک  يدید  ایآ  : » دومرف مناخ  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
»؟ داد تفارش  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  تیب 

؟ دیرت هاگآ  نم  زا  امش  دوخ  هک  میوگب  هچ  داد : خساپ  مناخ  نآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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»؟ مهد تراشب  يدبا  تفارش  هب  ار  وت  هکنیا  ای  مهرد  رازه  هد  يراد : تسود  رتشیب  ار  مادک  مسرپب ، وت  زا  مهاوخ  یم  نم  »

.مهاوخ یم  ار  يدبا  تفارش  هک  هتبلا  تفگ : سجرن 

نیمز دوش و  یم  ملاع  برغ  قرـش و  کلام  هک  دش  یهاوخ  يرـسپ  ياراد  هک  مهد  یم  تراشب  وت  هب  سپ  :» دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
« .تسا هتشگ  روج  ملظ و  زا  رپ  هچنانچ  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار 

نالف رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هک  یـسک  نامه  زا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  هنوگچ ؟ یـسک و  هچ  تفگ : نوتاـخ  سجرن 
« .درک يراگتساوخ  وا  يارب  ار  وت  نوعمش ، وا  یصو  مالسلا و  هیلع  حیسم  روضح  رد  یمور  لاس  نالف  هام و  نالف  بش ،

؟ ییوگ یم  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ترسپ  تفگ : نوتاخ  سجرن 

»؟ یسانش یم  ار  وا  وت  ایآ  : » تفگ مالسلا  هیلع  ماما 

.مدش ناملسم  وا  ردام  ملاع و  نانز  هدیس  تسد  هب  هک  یبش  نآ  زا  تفگ : نوتاخ  سجرن 

« .مربب مرهاوخ  نوتاخ ، همیکح  تاقالم  هب  ار  وت  راذگب  : » دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

« .تسا نامه  نیا  : » دومرف نوتاخ  همیکح  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دش ، لخاد  نوتاخ  سجرن  هک  یتقو 

.دش نامداش  رایسب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  سجرن  نوتاخ ، همیکح 

یمامت ربب و  تا  هناخ  هب  ار  مناخ  سجرن  نیا  هلآو ! هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رتخد  يا  :» دومرف شرهاوخ  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 
« .تسا مالسلا  هیلع  مئاق  ردام  مالسلا و  هیلع  نسح  رسمه  وا  زومایب ، وا  هب  ار  نید  ننس  تابجاو و 

ار نیرتهب  زین  ام  دـنا ، هدروآ  یکیدزن  ظافلا  اـب  هبیغلا  باـتک  رد  یـسوط  خیـش  نیدـلا و  لاـمک  رد  قودـص  خیـش  ار  ثیدـح  نیمه 
.میدروآ

هناگادج یباتک  فیلات  جاتحم  هدش ، ناوارف  تالاکشا  راچد  ثحب ، نیا  نوچ  تسا ؛ تنس  نآرق و  رد  تباث  یتقیقح  هقداص ، يایور 
يرون خیش  هک  روط  نامه  تسا ،
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یلاعت كرابت و  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  میروایب ، اج  نیا  رد  میناوت  یم  هک  مالک  هصـالخ  .تسا  هدرک  ار  راـک  نیمه  مالـسلاراد ، رد 
میهاربا يایور  هیآ 102 ، تافاص ، هروس  رد  لاثم  يارب  .تسا  هدومن  رکذ  ار  يرایسب  ياه  باوخ  هریغ ، ناربمایپ و  زا  میرک  نآرق  رد 

تسا یناوج  ود  نآ  يارب  مه  ات  فسوی و 2  يارب  یکی  هک  هدـمآ  ایور   4 مالسلا ، هیلع  فسوی  هروس  رد  تسا و  هدمآ  مالـسلا  هیلع 
.تسا رصم  هاشداپ  يارب  زین  ییایور  دندش و  نادنز  لخاد  مالسلا  هیلع  فسوی  هارمه  هک 

یلص يوبن  ثیداحا  رد  .تسا  هتسویپ  عوقو  هب  جراخ  ملاع  رد  اهایور  نیا  ریـسفت  لیوأت و  سپ  دنا ؛ هدوب  تسار  اهایؤر ، نیا  یمامت 
هب اهنآ  ریبعت  لیوأت و  هک  یقداص -  ياه  باوخ  اهایور و  زا  يدایز  دادـعت  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  همئا  ثیداـحا  هلآو و  هیلع  هللا 

.دوش یم  هدید  هتسویپ -  عوقو 

زا لبق  تلاهج  يوس  هب  ار  مدرم  دنور و  یم  الاب  وا  ربنم  زا  نومیم  لکـش  هب  ینادرم  دید ، باوخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
َو : » دش لزان  هیآ  نیا  اب  لیئربج  هکنیا  ات  تسشن  نیگمغ  تساخرب ، باوخ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  یماگنه  دنرب ؛ یم  مالسا 

(126 «) ًاریبَک ًانایْغُط  َِّالا  ْمُهُدیِزَی  امَف  ْمُُهفِّوَُخن  ِنآرُْقلا َو  ِیف  َهَنوُْعلَْملا  َهَرَجَّشلا  ِساَّنِلل َو  ًهَْنِتف  ِّالا  َكاْنیَرَا  ِیتَّلا  اَیْوُّرلا  ُاْنلَعَج  ام 

هک داتفا  قافتا  اهدعب  يزیچ  نامه  دومن و  ریبعت  ریسفت و  زین  ار  نانآ  دید و  مه  يرگید  ياه  باوخ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
هظحالم هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  یبن  هریـس  بتک  رد  ار  لیـصافت  تاحیـضوت و  نیا  .دوب  هداد  ربخ  نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

.دینک

باوخ رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  شتافو ، زور  رد  مالسلا  اهیلع  ] ارهز همطاف 

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 132 

http://www.ghaemiyeh.com


.تفگ عادو  ار  یناف  راد  زور ، نامه  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  .ییآ » یم  نم  شیپ  بشما ، وت  : » دومرف وا  هب  هک  دید 

یلص ترضح  نآ  هک  دندید  باوخ  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زین  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  نینچمه 
.تفگ اهنآ  هب  زین  ار  ناشتداهش  زور  یتح  داد و  ربخ  ود  نآ  تداهش  نامز  ندش  کیدزن  زا  هلآو  هیلع  هللا 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  زا  بلطم  نیا  هب  عجار  تسا و  يا  هرباخم  هفـشاکم و  تعیبط ، ياروام  ملاع  زا  ناسنا  يارب  قداـص  ياـیور  سپ 
: هک هدش  تیاور  هلآو 

؛» یب لثمتی  ناطیشلا ال  ّناف  ینآر ، دقف  ینآر  نم  »

(127 «) .دروآرد نم  لکش  هب  ار  دوخ  دناوت ، یمن  ناطیش  نوچ  تسا ؛ هدید  ارم  هک  یتسرد  هب  دنیبب  باوخ ) رد   ) ارم سک  ره  »

« .تسا هدید  ار  ام  هک  یتسرد  هب  دنیبب ، باوخ ) رد   ) ار ام  سک  ره  : » هک هدش  لقن  مه  هنوگ  نیا  ثیدح ، نیا 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هچنانچ  .تسا  هدوب  هفـشاکم  وا ، يایور  هکلب  هدوب ؛ یقداص  يایؤر  زین  نوتاخ  سجرن  يایؤر  اـنامه 
یم مالسا  ایؤر ، ملاع  رد  دزومآ و  یم  وا  هب  ار  نیتداهش  مالـسلا ،  اهیلع  ] ارهز همطاف  هکنیا  زا  دعب  دنک  یم  دقع  ار  وا  ایؤر ، ملاع  رد 
دوب هداد  ربخ  وا  هب  ماما  زین ، راک  رخآ  رد  هدید ، یم  باوخ  رد  بش  ره  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نوتاخ ، سجرن  نینچمه  دروآ 
دنک تکرح  رکشل  اب  دروآرد و  ناراکتمدخ  لکش  هب  ار  دوخ  هک  دومرف  وا  هب  دروخ و  یم  تسکش  نیملسم  اب  گنج  رد  رـصیق  هک 

.دیآ لیان  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  روضح  تفارش و  تمارک ، هب  سپس  دسرب و  یمالسا  ياهروشک  هب  دناوتب  هلیسو ، نیا  هب  ات 

نیا لاثما  دنتسه و  نکمم  یگمه  روما ، نیا  یمامت 
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هریغ تلاصا و  نامیا ، يورین  تفع ، ءایح ، یقالخا ، لیاضف  هکنیا  زا  دعب  یلاعت  دنوادخ  هدش ، رارکت  اهراب  اهراب و  خیرات ، رد  عیاقو 
ییاناوت نوتاخ  سجرن  دـش ، ثعاب  تازایتما  لئاضف و  نیا  درک و  باختنا  یگرزب  تفارـش و  نیا  هب  ار  وا  دومن  قلخ  وا  دوجو  رد  ار 

لفط رد  يدایز  رثا  تثارو  نوچ  .دـبایب  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهملا  نسحلا  نب  هجح  نامزلا  بحاص  ام  ياقآ  دیـس و  يرداـم  تقاـیل  و 
رد باوخ و  رد  مه  نآ  دنک ، دقع  ار  وا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ات  دش  ثعاب  یفده  هزیگنا و  هچ  هنرگو  تشاذـگ  دـهاوخ 

؟ مور روشک 

یناملسم زینک  ای  دنروآرد ؟ ماما  دقع  هب  ار  وا  دنبایب و  ناملسم  ینز  یمالسا ، دالب  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  يارب  دش  یمن  ایآ 
؟ تسیچ يارب  هبیجع  هصاخ و  تافرشت  نیا  ضیرع و  لیوط و  تامدقم  همه  نیا  سپ  دنرخب ؟ وا  يارب  ار 

ناشیا زاتمم  تایحور  تیـصخش و  تهج  زا  نوتاخ  سجرن  یگدـنز  زا  لصفم  لـماک و  تروص  هب  میناوت  یمن  اـم  هک  تسا  نشور 
! مینک ادیپ  ملع  میوش و  ربخاب 

: میروآ یم  لیذ  رد  ار  نآ  هک  دراد  دوجو  نوتاخ  سجرن  یناگدنز  یگنوگچ  هرابرد  يرگید  ثیدح  اما 

مالسلا هیلعداوجلا  دّمحم  تنب  همیکح  ُتدصق  لاق : يوهطلا  هَّللادبع  نب  دّمحم  نع  هدانـساب  نیدلا  لامکا  یف  قودصلا  خیـشلا  يور 
مه یتلا  هریحلا  نم  سانلا  هیف  فلتخا  ام  هَّجُحلا و  نع  اهلئسا  مالسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  دّمحم  یبأ  هافو -  دعب  يأ : یضُم -  دعب 

؟ َدلَو مالسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلل  ناک  له  یتالوم  ای  ُتلقف  لوقی : نا  یلا  ...اهیف 

نیـسحلا نسحلا و  دـعب  نیَوخأل  َهماما  هنا ال  َُکتربخا  دـق  و  هدـعب ؟ نم  هّجحلا  نَمَف  ٌبِقَع  نسحلل  نکی  مل  اذا  تلاق : مث  ...تمـسبتف 
.مالسلا امهیلع 

: ُتلقف
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؟ مالسلا هیلع  هتبیغ  ییالوم و  هدالوب  ینیثِّدح  یتدیس  ای 

اهتیوه کَّلعل  يدیـس  ای  هل : تلقف  اهیلا ، رظنلا  قدـحی  لبقأف  یخا ، نبا  ینرازف  سجرن ،)  ) اـهل لاـُقی  هیراـج  یل  تناـک  ...معن  تلاـق :
تئُلم امک  ًاطسق  ًالدع و  َضرالا  هب  هَّللا  المی  يذلا  لجوّزع ، هَّللا  یلع  ٌمیرک  ٌَدلَو  اهنم  جرخیس  : » مالسلا هیلع  لاقف  کیلا ...؟ اهلـسرُأف 

« .یبا کلذ  یف  ینِذْأتِسا  : » لاقف يدیس ؟ ای  کیلا  اهلسرَأف  تلقف : .ًاملظ » ًاروج و 

یلا سجرن  یثعبا  همیکح ! ای  لاق : مالـسلا و  هیلع  ینأدبف  تسلج ، ُتمّلـسف و  نسحلا ، یبا  لزنم  ُتیتأ  یبایث و  ُتسبلف  همیکح : تلاق 
یلاعت كرابت و  هَّللا  َّنإ  هکرابم  ای  : » یل لاقف  کلذ  یف  کنَذاتـسأ  نا  یلع  کتُدصق : اذه  یلع  يدیـس ! ای  تلقف :  » .دـمحم یبأ  ینبإ 

« .ًابیصن ریخلا  یف  کل  لعجی  رجألا و  یف  ِکَکرُشی  ْنأ  َّبحأ 

، یلزنم یف  اهنیب  هنیب و  ُتعمَج  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  یبأل  اـُهتبهو  اـُهْتنَّیز و  یلزنم و  یلإ  ُتعجر  ْنأ  ْثَبلأ  ملف  همیکح : تلاـق 
؛  ...هعم اهب  ُتْهَّجَو  مالسلا َو  هیلع  هدلاو  یلا  یضم  مث  ًاماّیأ  يدنع  ماقأف 

مالسلا هیلعداوج  دّمحم  ماما  رتخد  نوتاخ ، همیکح  دزن  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  تداهـش  زا  دعب  تفگ : يوهط  هَّللادبع  نب  دمحم 
هیلع يرکـسع  نسح  ماما  ایآ  نم ! يالوم  يا  متفگ : هکنیا  ات  ...مدیـسرپ  هب  عجار  مدرم  ینادرگرـس  فـالتخا و  هراـبرد  وا  زا  متفر و 

؟ دراد يدنزرف  مالسلا 

ماما زا  دعب  دوش ؟ یم  هچ  وا  زا  دعب  سپ  دشاب ؛ هتـشادن  رـسپ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  رگا  دومرف : درک و  یمـسبت  نوتاخ  همیکح 
(128) .دوش یمن  عمج  ردارب  ود  رد  تماما  مالسلا  هیلع  نیسح  نسح و 

.دییوگب میالوم  تبیغ  تدالو و  زا  راوگرزب ! يوناب  مناخ و  يا  متفگ :

دمآ نم  ندید  هب  مردارب  رسپ  يزور  دنتفگ ؛ یم  سجرن  وا  هب  هک  متشاد  يزینک  نم  دشاب ، تفگ :
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.تسا هتشاد  او  بجعت  هب  ار  امش  هک  دیدید  وا  رد  یبیجع  زیچ  هچ  نم ! ياقآ  متفگ : وا  هب  داتفا  سجرن  هب  شمشچ  هبترم  کی  هک 

روطنامه دنک  یم  طسق  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  یـسک  دش ، دهاوخ  دـلوتم  راوگرزب  يرـسپ  نز ، نیا  زا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
« .تسا هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک 

؟ متسرفب امش  يارب  ار  زینک  نیا  ایآ  متفگ :

« .دینک هزاجا  بسک  مردپ  زا  دیاب  هراب  نیا  رد  : » تفگ مالسلا  هیلع  ماما 

ترضح نآ  متـسشن ؛ مدرک و  مالـس  متفر ، مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  مردارب ، لزنم  هب  مدرک و  نت  رب  سابل  دیوگ : یم  نوتاخ  همیکح 
« .یهدب مالسلا  هیلع  نسح  مرسپ  هب  ار  سجرن  یهاوخ ، یم  ایآ  همیکح ! يا  : » دومرف درک و  عورش  ادتبا 

.مریگب هزاجا  امش  زا  ات  ما  هدمآ  ناتدزن  ببس  نیمه  هب  نم ! ياقآ  يا  متفگ :

دنادرگ و کیرـش  رجا  نیا  رد  ار  وت  هک  دراد  تسود  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نوتاخ ! همیکح  يا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 
« .دهد رارق  یبیصن  ریخ ، نیا  رد  امش  يارب 

دنچ مدیـشخب و  مالـسلا  هیلع  نسح  هب  ار  وا  مدومن و  تنیز  ار  سجرن  متفر و  هناخ  هب  گنرد  نودب  سپ  دیوگ : یم  نوتاخ  همیکح 
.تفر مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  ناشردپ ، يوس  هب  نوتاخ  سجرن  هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هکنیا  ات  دندوب  نم  دزن  يزور 

(129)

یگنوگچ ثیدح ، نیا  رد  .تسا  هدماین  نایم  هب  نخـس  سجرن ، بسن  لصا و  زا  يزیچ  ثیدـح ، نیا  رد  دـیدومرف  هظحالم  هچنانچ 
دنا هتساوخ  نارصاعم  زا  یضعب  تسا ؟ هدماین  هدیـسر ، نوتاخ  همیکح  تسد  هب  هنوگچ  هکنیا  صوصخ  هب  ارماس  هب  سجرن  ندیـسر 

: دومرف نوتاخ  همیکح  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تشذگ ، قباس  ثیدح  رد  هچنانچ  دنا : هتفگ  دننک و  عمج  ار  ثیدـح  ود  نیا  نیب 
رتخد يا  »
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هیلع مئاق  ردام  مالسلا و  هیلع  نسح  رسمه  وا  هک  زومایب  وا  هب  ار  ننـس  تابجاو و  ربب و  تلزنم  هب  ار  نز  نیا  مالـسلا ! هیلعادخ  لوسر 
.دیدرگ روهشم  همیکح  زینک  هب  هکنیا  ات  دوب  نوتاخ  همیکح  دزن  سجرن ، سپ  .تسا » مالسلا 

، سجرن هک  درادـن  یعناـم  دـشاب و  هدـید  هیـضق  نیا  زا  دـعب  شا  همع  هناـخ  رد  ار  سجرن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  دـیاش 
يزینک نم  نوتاخ : همیکح  هتفگ ي  رد  .دنک  یمن  هیجوت  نیا  هب  یکمک  ثیدح ، نیا  هک  تساج  نیا  لکـشم  یلو  دشاب ؛ شرـسمه 

هب ار  نآ  نوتاخ : همیکح  هتفگ ي  نیا  نینچمه  هدوب ، همیکح  زینک  سجرن ، هک  دنک  یم  تلالد  دنتفگ  یم  سجرن  وا  هب  هک  متـشاد 
« .تسا مالـسلا  هیلع  نسح  رـسمه  وا  : » دومرف هک  قباس  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  مـالک  اـب  .مشخب  یم  مالـسلا  هیلع  نسح 

.دراد تافانم 

ماما يارب  تسا  زیاج  هنوگچ  هکنیا  نآ ، دیآ و  یم  شیپ  یلاؤس  تسا  فیعض  رایسب  لیوأت ، هیجوت و  نیا  دش  صخـشم  هکنیا  زا  دعب 
؟ دنک روآ  بجعت  قیمع و  یهاگن  هدشن -  لالح  وا  رب  زونه  هک  ینز -  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع 

هاگن ینز  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تسا  لاحم  تسا و  حیحص  زیاج و  نآ ، کلام  هزاجا  اب  يرگید  زینک  هب  ندرک  هاگن  باوج :
هَّللادـبع نب  دّـمحم  زا  مود  ثیدـح  نیا ، زا  ریغ  تسا  ماما  تمـصع  ماقم  اب  فلاخم  لـمع ، نیا  هک  نوچ  هدوب ؛ مارح  وا  رب  هک  دـنک 

رتهب و لّوا ، ثیدـح  هب  ندرک  داـمتعا  تسا و  فیعـض  ربخ ، نیا  هکنیا  ینعی  تسا ، هتخانـشان  یـصخش  وا  هک  هدـش  تیاور  يوهطلا 
.ملاعلا هَّللا  تسا و  رت  حیحص 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  دالیم 

همین هک  ایب  ام  دزن  راطفا  بشما  ناج ! همع  يا  : » دومرف دمآ و  نم  دزن  مالسلا  هیلعداوج  ماما  رتخد  نوتاخ ، همیکح 
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رگید تیاور  .تسا » نیمز  رد  یهلا  تّجح  وا  کش  یب  دـنک ، رهاظ  ار  شتجح  بشما  هدرک ، هدارا  یلاـعت  دـنوادخ  تسا و  ناـبعش 
« .دنک یم  هدنز  شندرم  زا  دعب  ار  نیمز  وا ، هلیسو  هب  دنوادخ  هک  تسا  یسک  نامه  وا  دوش ، یم  دلوتم  بشما )  ) يدوزب وا  : » دراد

؟ تسیک لفط  نیا  ردام  مدیسرپ :

« .سجرن : » داد باوج  ماما 

؟ دوش یمن  هدید  وا  رد  يرادراب  راثآ  تیادف ! هب  مناج  متفگ :

رثا دـنوادخ ، نینچمه  دـنراد  حیرـصت  عوـضوم  نیا  هب  مه  ثیداـحا  هچناـنچ  تـشاد ، ناـهنپ  سجرن  زا  ار  يرادراـب  رثا  دـنوادخ ، ) 
تسد هب  يارب  نوچ  دشن ؛ ربخ  اب  تدالو  ماگنه  ات  وا  يرادراب  زا  یسک  تشاد و  یفخم  زین  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ردام  زا  ار  يرادراب 

( .دندیرد یم  ار  هلماح  ناردام  مکش  مالسلا ، هیلع  یسوم  ندروآ 

« .داتفا دهاوخ  قافتا  میوگ ، یم  امش  هب  هک  نیمه  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

زا ارم  ياه  شفک  دمآ و  نوتاخ  سجرن  متـسشن ، مدرک ، مالـس  مدیـسر ، مالـسلا  هیلع  ماما  هناخ  هب  یتقو  دیوگ : یم  نوتاخ  همیکح 
وا هب  .دروآ ) یم  رد  مارتحا  يور  زا  ار  نامهم  نز  شفک  هناخ ، بحاص  نز  هک  هدوب ، نینچ  نامز  نآ  رد  مدرم  مسر   ) دروآرد میاـپ 

؟ تسا روطچ  ناتلاح  نم ! هداوناخ  يوناب  يا  نم و  رورس  وناب و  يا  متفگ :

.دیتسه ما  هداوناخ  نم و  گرزب  مناخ و  امش ، داد : باوج 

(130) .دومن بجعت  نم  هتفگ  زا  نوتاخ  سجرن 

؟ هدش هچ  همع  يا  : تفگ

ار ناتیاه  شفک  دیراذگب  نم ! مناخ  يا  تفگ : دروآرد و  میاپ  زا  ارم  ياه  شفک  ات  دمآ  نم  دزن  سجرن  هدمآ : يرگید  تیاور  رد 
.مروآرد ناتیاپ  زا 

نم هکلب  ینک ؛ تمدخ  نم  هب  يروآ و  رد  هب  میاپ  زا  شفک  وت  مراذگ  یمن  مسق ! ادخ  هب  یتسه ، نم  يالوم  مناخ و  وت  متفگ : وا  هب 
.منک یم  تمدخ  وت  هب  بلق  میمص  زا 

هک مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
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!« دهد ریخ  يازج  امش  هب  دنوادخ ، همع ! يا  : » دومرف دینش ، ار  نانخس  نیا 

.تسا ترخآ  ایند و  ياقآ  هک  دشخب  یم  يرسپ  وت  هب  بشما  دنوادخ ، مرتخد ! يا  متفگ : سجرن  هب  دیوگ : یم  نوتاخ  همیکح 

متشادرب و ار  مباوختخر  مدومن ، راطفا  مدناوخ ، ار  اشع  زامن  هک  یماگنه  دومن ، ایح  دیـشک و  تلاجخ  یمک  تسـشن و  سجرن  سپ 
يرثا وا  رد  دوب و  باوخ  زونه  سجرن  دـش ، مامت  مزامن  هک  یماگنه  متـساخرب ، بش  زامن  يارب  بش  ياه  همین  رد  مدـیباوخ ؛ یمک 

؛ مدرک رادیب  دوب -  باوخ  هک  ار -  سجرن  عقوم  نیا  رد  متشگرب ؛ مباوختخر  هب  متخادرپ و  زامن  تابیقعت  هب  سپـس  دوبن ؛ نامیاز  زا 
.دناوخ زامن  تساخرب و  سپ 

قاـفتا نآ  هک  نکن  هلجع  ناـج ! همع  : » دومرف درک و  ادـص  ارم  شقاـتا  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  هک  مدوب  هدـش  دـیدرت  راـچد 
« .تسا کیدزن 

زاـمن تشگرب و  سپـس  تفرگ  وضو  تفر ، نوریب  دـیرپ و  باوـخ  زا  هبترم  کـی  سجرن )  ) نسوـس هدـش : دراو  يرگید  تیاور  رد 
هدش رهاظ  لّوا ، رجف  هک  مدید  متساخرب و  تسا ؛ کیدزن  دیـشروخ  عولط  رجف و  متفگ : مبلق  رد  دیـسر ؛ رتو  زامن  هب  هکنیا  ات  دناوخ 

(131) .تسا

« .نکن کش  : » دومرف شدوخ  قاتا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  مدومن  کش  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نانخس  هب  مبلق  رد 

(132) .متشگزاب قاتا  هب  مدیشک و  تلاجخ  ما ، ینورد  کش  مالسلا و  هیلع  ماما  زا  نم 

وا هب  قاـتا  برد  راـنک  ار  مدوخ  دوب ، هدیـسرت  هک  یلاـح  رد  تفر  یم  نوریب  تشاد  دومن و  عـطق  ار  شزاـمن  سجرن ، عـقوم  نیا  رد 
؟ ینک یم  ساسحا  يزیچ  ایآ  متفگ : مدناسر و 

.ناج همع  يا  یلب ، داد : باوج 

.درادن دوجو  وت  يارب  یسرت  هَّللاءاشنا  نک و  عمج  ار  تدوخ  ، تسوت ظفاح  مدنوادخ  : متفگ وا  هب 

مدرک نهپ  قاتا  طسو  رد  یباوختخر 
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داد و رـس  يا  هلاـن  درد ، تدـش  زا  دوـب و  هتفرگ  ار  متـسد  مکحم  سجرن  .مدـناشن  دـیازب ، دـهاوخ ، یم  هک  ینز  تروـص  هب  ار  وا  و 
(133 «) .ناوخب ار  هروس  وا  يارب  همع ! يا  : » دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دناوخ ؛ ار  نیتداهش 

.دناوخ یم  مدناوخ ، یم  نم  هک  روط  نامه  ردام ، مکش  نورد  زا  زین  نینج  مدومن و  ندناوخ  هب  عورش  مدرک و  نینچ  زین  نم 

هک سرتن  ناج ! همع  يا  : » دز دایرف  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک  مدیـسرت  مدینـش ، مدید و  هک  هچنآ  زا  دیوگ : یم  نوتاخ  همیکح 
یم رارق  نیمز  رد  دوخ  تّجح  یلاسگرزب ، رد  دنک و  یم  زاب  تمکح  هب  یکدوک  رد  ار  ام  نابز  هک  تسا  یلاعت  دنوادخ  تردق  نیا 

« .دهد

فرط هب  تشذگ  یتدم  مدیدن ، ار  وا  رگید  دش و  بیغ  منامـشچ  يولج  زا  سجرن  هک  دوب  هدشن  مامت  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  زونه 
ار اهنآ  هک  درگرب  ناج ! همع  يا  : » دومرف نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  مدز ، یم  دایرف  هک  یلاح  رد  مدیود و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 

« .تفای دیهاوخ  دوخ  ياج  رد 

تـسرد ار  وا  متـسناوت  یمن  تینارون ، تدـش  زا  دـش و  هتـشادرب  دوب ، نوتاخ  سجرن  نم و  نیب  هک  يا  هدرپ  مدـید  متـشگزاب ، نوچ 
ُّقَْحلا َءآَج  : » دوب هدش  هتشون  نینچ  شتسار ، يوزاب  رب  دوب و  هداهن  نیمزرب  ار  هدجس  هناگ  تفه  عضاوم  ادخ ، ّیلو  دازون و  نآ  منیبب ؛

(134 «) ًاقوُهَز َناک  َلِطاْبلا  َّنِإ  ُلِطاْبلا  َقَهَزَو 

« ...هَّللا یلو  نینموملاریما  یبا  ّنا  هَّللا و  لوسر  ًادمحم  يّدج  ّنا  هل و  کیرش  هدحو ال  هَّللا  الإ  هلا  نا ال  دهشا  : » دومرف یم  هدجـس  رد 
مامت ارم  راک  رما و  امن و  لمع  يداد ، هدعو  ارم  هچنآ  هب  اهلاراب ! : » دومرف دیسر و  شدوخ  هب  ات  درمش  رب  ار  ناماما  کت  کت ، سپس 

ارم نک و 
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« .نک داد  لدع و  زا  رپ  نم  هلیسو  هب  ار  نیمز  نادرگب و  زیزع  گرزب و 

ْزیزَْعلا َوُه  ـِالا  هِلا  ـال  طْـسِقلِاب ، ًاـِمئاق  ملِْعلا  اولُوا  ُهکئـالَْملا و  وه َو  ّـالا  هِلا  ـال  هَّنا  ُهَّللا  َدِهَـش  : » دوـمرف تشادرب و  هدجـس  زا  رـس  سپس 
هک تسین  وا  زج  ییادـخ  تسا و  لدـع  هدـنراد  اـپرب  وا  داد ، یهاوگ  دوخ  یگناـگی  هب  ادـخ  « » مالْـسالا هَّللاَدـْنِع  ْنیَّدـلا  َّنِا  .ْمیِکَحلا 

(135 «) .تسا مالسا  دنوادخ ، دزن  رت  هدیدنسپ  نید  تسا  میکح  دنمزوریپ و 

نذا ول  هضحاد  هَّللا  هجح  ّنا  هملظلا  تمعز  هلآ ، ٍدمحم و  یلع  هَّللا  یّلـص  نیملاعلا و  ّبر  هَّللدمحلا  : » دومرف درک و  يا  هسطع  سپس 
؛» ّکشلا لازل  مالکلا  یف  انل 

هدرک نامگ  ناگ  هشیپ  متـس  ناملاظ و  .شنادناخ  ورب  ادخ  تاولـص  دورد و  تسا و  نایملاع  راگدرورپ  صوصخم  ساپـس  دمح و  »
(136) .تسا هتفر  نیب  زا  ادخ  تّجح  دنا 

ارم مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  عقوم  نیا  رد  دوب ؛ هزیکاپ  وا  نوچ  مدناشن ؛ مشوغآ  رد  متفرگ و  ار  دازون  دـیوگ : یم  نوتاخ  همیکح 
« .روایب میارب  ار  مدنزرف  ناج ! همع  : » دز ادص 

رارق لفط  رمک  تشپ  ار  شپچ  ياپ  دناشن و  شتـسار  نار  يور  ار  شدـنزرف  وا  متفر ؛ مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  دزن  دازون ، اب  سپ 
هب دیشک و  تسد  وا  ياه  شوگ  نامشچ و  رس و  رب  تشاذگ و  لفط  ناهد  رد  ار  دوخ  نابز  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  سپـس  داد ؛

« .وگب نخس  مرسپ ! يا  : » دومرف لفط 

داتسرف و دورد  تاولص و  یکی  یکی ، مالـسلا ، هیلع  نیرهاط  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  دنار و  نابز  رب  ار  نیتداهـش  دازون ،
: دومرف توالت  ار  تایآ  نیا  درب و  هانپ  ادخ  هب  ناطیش  رش  زا  سپس  دش ؛ تکاس  دیسر ، شردپ  مسا  هب  هک  یماگنه 

َّنُمَّن نَأ  ُدیُِرنَو  میحَرلا  نمْحَرلا  هَّللا  مِسب  »
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امُهَدوـُنُجَو َناـماهَو  َنْوَـعِْرف  َيُِرنَو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمنَو  َنِیثِراَوـْلا *  ُمُهَلَعَْجنَو  ًهَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع 
ناـثراو مییاـمن و  ناـیاوشیپ  ار  ناـنآ  میهد و  تمعن  نیمز  يور  نافعـضتسم  رب  هک  میتـسه  نآ  رب  اـم  و  « ؛» َنوُرَذْـحَی اُوناـک  اـّم  مُْهنِم 

ناشن دندیسرت -  یم  نآ  زا  هک  ار -  يزیچ  ناشنایرکشل  ناماه و  نوعرف و  هب  میـشخب و  تناکم  نیمزرـس  نآ  رد  ار  اهنآ  مینادرگ و 
(137 «) .میهد

شردام نامـشچ  هکنیا  ات  نادرگرب  شرداـم  هب  ار  لـفط  ناـج ! همع  يا  : » دومرف درک و  تئارق  وا  اـب  زین  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما 
« .دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو  تسا ؛ قح  یهلا  هدعو  هک  شابم  نارگن  دوش و  نشور 

(138) .دومن عولط  مود  رجف  عقوم ، نیا  رد  مدنادرگرب و  شردام  دزن  ار  لفط 

(139) .متفر هناخ  هب  هدومن ، عادو  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  اب  سپس  مدناوخ ؛ ار  محبص  زامن 

ای لبق  هک  تسین  ایند  رد  لفط  نیلوا  مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  دوش و  یمن  هدید  تافارخ  ای  ییوگ  هدوهیب  زا  يزیچ  ثیداحا ، نیا  رد 
نامه هکلب  تدالو ، زور  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  هک  هدش ، حیرصت  میرک  نآرق  رد  هکلب  دیوگ ؛ یم  نخـس  شتدالو  اب  نامزمه 

: هیآ نیا  ریسفت  رد  نارسفم  زا  یضعب  تایاور  زا  یضعب  ربانب  تفگ ؛ نخس  شتدالو  هظحل 

ِیبَرْـشاَو ِیلُکَف  اِینَج * ًابَطُر  ِْکیَلَع  ِْطقاُست  ِهَلْخَّنلا  ِعْذِِـجب  ِْکَیلِإ  يِّزُهَو  ایِرَـس *  ِکَتْحَت  ِکُّبَر  َلَعَج  ْدَـق  ِینَزْحَت  اَّلَأ  اِهتْحَت  نِم  اهئَدانَف  »
نیگمغ درک : ادن  وا ، ریز  زا  كدوک  « » ایِـسنِإ َمْوَْیلا  ِلَکُأ  َمّ ْنَلَف  ًامْوَص  ِنمْحَّرِلل  ُتْرَذَن  ّیِنِإ  ِیلوُقَف  ًادَحَأ  ِرَـشَْبلا  َنِم  َِّنیَرَت  اّمِإَف  ًاْنیَع  يِّرَقَو 

زا سپ  دزیر ؛ ورف  هزات  بطر  وت  يارب  ات  هدب  ناکت  ار  لخن  میرم ! يا  درک ؛ يراج  یبآ  همـشچ  وت ، مدق  ریز  زا  دنوادخ  نوچ  شابم ؛
لوانت بطر  نیا 
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اب زورما  هک  ما  هدرک  رذن  ادـخ  يارب  نم  وگب : يدـید ، هک  ار  نایمدآ  زا  سک  ره  شاب و  نامداش  ماشایب و  بآ  همـشچ  نیا  زا  نک و 
(140 «) .میوگن نخس  سک  چیه 

هچنانچ هدوب ، شردام  مکـش  زا  ندش  ادج  ماگنه  مالـسلا  هیلع  یـسیع  نانخـس  نانخـس ، نیا  یمامت  دنا ، هتفگ  نارـسفم  زا  يا  هدـع 
(141) .تسا هدش  تیاور  ییابج  دیز و  نبا  ریرج ، نبا  هّبنم ، بهو  نسح ، ریبج ، نب  دیعس  دهاجم ، زا  بلطم  نیمه 

.تسا هتفگ  نخس  مالسلا  اهیلع  میرم  اب  لییربج  دمآ : يرگید  تیاور  رد 

مالسلا هیلع  میرم  نب  یسیع  هکنیا  رد  تسین  یفالتخا  چیه  اما  هدوب ؟ یسک  هچ  وگنخـس  هکنیا  رد  تسا  فالتخا  اج  نیا  رد  هچ  رگا 
؟ مییوگب نخس  تسا  هراوهگ  نورد  هک  یلفط  اب  هنوگچ  دنتفگ : هک  اج  نآ  رد  هتفگ ، نخس  نایدوهی  اب 

ام ِهاوَکَّزلاَو  ِهاوَلَّصلِاب  ِیناصْوَأَو  ُتنُک  ام  َْنیَأ  ًاکَرابُم  ِینَلَعَجَو  ًاـِّیبَن * ِینَلَعَجَو  َباـتِْکلا  َِیناـتآ  ِهَّللا  ُدـْبَع  ّیِنِإ  : » دومرف یـسیع  ترـضح 
زامن يادا  هب  ارم  تسا و  هداد  رارق  كرابم  ربمایپ و  ارم  ادخ ، ما و  هدروآ  دوخ  اب  ینامـسآ  یباتک  متـسه و  ادخ  هدنب  نم  « » ایَح ُْتمُد 

.دنتسه مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  مالک  اهنیا  ( 142  .«) ...ما هدنز  هک  یمادام  ات  هدومن ، رما  تاکز  و 

.دنک تباث  ار  شتوبن  هلیسو ، نیدب  ات  هدوب ، مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  يارب  يا  هزجعم  نیا  دوش : یم  هتفگ  یهاگ 

؛ دـنک تباث  ار  وا  تماما  ات  هداد ، رارق  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  رد  ار  هزجعم  نیا  زین  ناحبـس  دـنوادخ  مییوگ : یم  باوج  رد  مه  اـم 
قافتا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  هچنآ  سپ  تسا ؛ زامن  رد  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  زامن  شیپ  مالسلا ، هیلع  ترـضح  نآ  نوچ 

.دوب هداتفا  قافتا  ًالبق  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  يارب  زیچ  نامه  نوچ  تسین ؛ بیجع  هداتفا ،

تسا هتشاد  هقباس  زین  توبن  نادناخ  رد  يرما  نینچ  میتفگ 
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: هک میا  هدرک  نایب  نیدشارلا  ءافلخلا  حدم  زا  یفنح  يولهد  زا  ار  یثیدح  دحللا ، یلا  دهملا  نم  ارهزلا  همطاف  رد  ام  و 

رد .تسا  مراگدرورپ  هداتـسرف  وا  کش  یب  دنک ! بیذـکت  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هک  یـسک  نآ  رب  ياو  تفگ : س   ] هجیدـخ
مردـپ اـب  ادـخ  هک  هدـم  هار  دوـخ  هـب  سرت  شاـبم و  نارگن  رداـم ! يا  : » دز ادـص  شرداـم  مکـش  نورد  زا  س   ] همطاـف ماـگنه  نـیا 

(143 «) .تسا

.مالسلا هیلع  نامز  ماما  تدالو  هب  میدرگ  یم  زاب  نونکا 

یتاظحل رد  دمآ  ایند  هب  رجف  عولط  اب  نامزمه  نابعش ، همین  هاگرحـس  رد  سرت  ناقفخ و  زا  لامالام  يّوج  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
.دوب نانآ  بش  ره  تداع  نیا  هچنانچ  دندوب ، قیمع  باوخ  رد  ناشباحصا  ناوریپ و  سابع ، ینب  نایتوغاط  هک 

نآرق توالت  تاولص و  ریبکت ، اعد ، يادص  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هناخ  صوصخ  هب  تیب  لها  هناخ  هک  دوب  تاظحل  نآ  رد 
، نآ رد  هک  یبش  دوب ، نُمی  شوخ  هچ  تسا و  نابعش  همین  هعمج  هاگرحـس  تاظحل  زا  رتاهبنارگ  رت و  فیرـش  یتاظحل  هچ  دوب و  ُرپ 

(144) .دوب نمؤم  هک  دمآ  ایند  هب  يدولوم 

یعیبط دومن و  یم  هدـهاشم  ار  وا  تدالو  لحارم  کت  کت ، تشاد و  روضح  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تدالو  ماگنه  نوتاخ  همیکح 
هیلع ماما  رتخد  نوتاخ ، همیکح  رگید و  سک  هن  ددرگ ، یم  تباث  تیب  لها  نانز  ای  هلباق  نانز  تداهش  هلیسو  هب  وا  تدالو  هک  تسا 
ادیپ ینز  ایآ  دش ؟ یم  تفای  وا  زا  رتوگتسار  ینز  نامز ، نآ  رد  ایآ  هدوب ؛ مالـسلا  هیلع  ماما  همع  مالـسلا و  هیلع  ماما  رهاوخ  مالـسلا ،

؛ تسا هدوب  دهتجم  حلاص و  دباع ، فیرـش ، ینز  ناشیا ، دـشاب ؟ وا  زا  رتشیب  وا ، هب  نانیمطا  وا و  نابز  زا  رت  كاپ  شنابز  هک  دـش  یم 
سپ
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؟ درک کش  وا  راتفگ  رد  دیاب  ارچ 

یم کش  دوخ  ای  مالـسلا  هیلع  ماما  تدالو  رد  دـنراد  ینمـشد  تقیقح  اب  دـنا و  هتـشگ  فرحنم  تسار  هار  زا  هک  یناسک  زا  یـضعب 
تداهش هلیـسو  هب  ماما  تدالو  هنوگچ  تسا و  نوتاخ  همیکح  ربخ ، نیا  عبنم  دنیوگ : یم  دنزادنا و  یم  کش  هب  ار  نارگید  ای  دننک 

؟ ددرگ یم  تباث  ینز 

ینادیم رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تدالو  دنراد ، عقوت  راگنا  دـنا و  هدیـسر  تیاهن  یب  هب  تلاهج  تقامح و  رد  جوجل  نانمـشد  نیا 
ات دشاب  رگاشامت  مدرم  زا  ُرپ  هک  رگید  ییاج  رد  ای  دـشاب و  رازگزامن  زا  ُرپ  هک  يدجـسم  رد  ای  دـتفیب  قافتا  دـشاب ، مدآ  زا  ولمم  هک 

.ددرگ تباث  روک  ياه  ناسنا  نیا  دزن  وا ، تدالو 

ناسنا نینچ  رب  خیرات  لک  تنعل  تسا و  هتوک  نییاپ و  اه  ناسنا  نیا  لقع  ردـقچ  اه و  ناسنا  نیا  نطاب  سفن و  تسا ، تشز  ردـقچ 
کش هلیسو  هب  دهاوخ  یم  هک  یـسک  رب  خیرات  لک  تنعل  دنناشک و  یم  یهارمگ  طاطحنا و  هب  ار  نارگید  مه  دوخ و  مه  هک  ییاه 

! دناشن ورف  ار  دوخ  تراقح  ياه  هدقع  رما ، نیا  رد 

يارب وا  تدالو  مالعا  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  تدالو  هب  نوتاخ  همیکح  ترـضح  تداهـش  رب  نوزفا 
.دوب هار  رد  يدایز  عناوم  دش و  یمن  تفای  روفو  هب  رما  نیا  مالعا  تاناکما  هکنیا  مغر  هب  درکن  یهاتوک  نایعیش ،

رد صاخ و  تالاح  رد  هک  تسا  یناسفن  تالاح  هدـنهد  ناـشن  نوتاـخ ، همیکح  هراـبرد  اـهنیا  لاـثما  و  باوخ » تابـسلا :  » هملک اـما 
رد تسا ؛ تدم  هاتوک  یلیخ  عیرـس و  یلیخ  اما  یـشوهیب ، تلاح  هیبش  تلاح ، نیا  دهد ؛ یم  خر  یـصاخ  دارفا  يارب  صاخ  تاظحل 

تلاح هب  دنک  یم  نامگ  ناسنا  دنوش و  یم  لیطعت  ًالک  ساوح  رعاشم و  تدم  نیا  لالخ 
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وا رب  باوخ  هک  یناسنا  دـننام  دـنک  ظفح  ار  شا  هناگجنپ  ساوح  دـنک و  هبلغ  تلاـح  نیا  رب  دـنک  یم  یعـس  تسا و  هتفر  ورف  اـمغا 
نآ رد  ناسنا  تسا و  زجاع  نآ  فصو  زا  ملق  هک  تسا  یتلاح  نیا  دباوخن ؛ دنک ، یم  یعـس  اما  دیآ ؛ یم  شباوخ  یلیخ  هدـش ، هریچ 

.تسا لصتم  اروام  تایناحور و  حاورا ، ملاع  هب  هظحل  نآ  رد  ای  تسا  یلاعت  دنوادخ  يوس  هب  شساوح  هجوت و  مامت  تلاح ،

.دنمهف یم  یبوخ  هب  دنراد  راکورس  هعیبط  ءاروام  حاورا و  ملاع  اب  هک  یناسک  ار  نانخس  نیا  ینعم 

دوب و هداد  تسد  شردام ، مکـش  زا  وا  ندش  ادج  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  تدالو  زا  لبق  تاظحل  رد  نوتاخ  همیکح  رب  تلاح  نیا 
.تسا هتشاد  یتلاح  نینچ  تاظحل ، نامه  رد  زین  نوتاخ  سجرن 

نآ كرد  تسا و  گرزب  سب  يا  هظحل  ملاع ، نیا  هب  ترـضح  نآ  لاقتنا  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  تدـالو  هظحل  هک  تسا  حـضاو 
نیا هک  تسا  یعیبـط  دـندوبن و  اـیند  نیا  زا  هک  هدوب ، يراونا  طـسو  وا  نوچ  هدوـب ، نکممریغ  نوتاـخ  همیکح  يارب  یتـح  تاـظحل 

.دروآ دیدپ  یبیجع  هرهلد  سرت و  ناسنا ، رد  تلاح 

هتفر و نوریب  قاتا  زا  نوتاخ  سجرن  نادـقف  يارب  هدـید ، هک  ییاه  تلاـح  ببـس  هب  تاـظحل  نآ  رد  همیکح  هک  تسین  بیجع  سپ 
.دشاب هدز  دایرف 

ندرک ماعطا  هقیقع و 

عرش رد  لمع  نیا  دننک و  یم  ینابرق  ار  نآ  لفط ، ندمآ  ایند  هب  زا  دعب  هک  رتش ) ای  دنفسوگ و  ای  واگ  زا   ) تسا ینابرق  نامه  هقیقع ،
متفه زور  رد  ار  یچوق  مالسلا ، هیلع  نیـسح  مالـسلا و  هیلع  نسح  شدنزرف  ود  يارب  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تسا و  بحتـسم 

(145) .دومن هقیقع  ناشتدالو ،

اهالب زا  لفط  یگدنز  ات  دننک  یم  لفط  يادف  ار  هقیقع 
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.ددرگ نمیا 

(146 «) .تسا دوخ  هقیقع  ورگ  رد  سک  ره  « » هتقیقعب نهترم  يرما ٍء  ّلک  : » هدمآ هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

(147 «) .تسا دوخ  هقیقع  ورگ  رد  یکدوک  ره  « ؛» هقیقعلاب نهترم  دولوم  ّلک  : » هدش لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

لفط تسا ، نکمم  دشخب ، یم  شردام  ردپ و  هب  ار  یلفط  هک  یماگنه  یلاعت ، دـنوادخ  هک  نوچ  تسابیز ؛ ون و  ردـقچ  نخـس ، نیا 
وا دـننک ، یم  هقیقع  لفط  يارب  هک  یماگنه  سپ  دریمب ؛ تقو  نامه  رد  تسا  نکمم  نینچمه  دـنامب و  هدـنز  دـیایب و  اـیند  هب  ملاـس 

.تسا لفط  ینمیا  تنامض  هلزنم  هب  هقیقع  نوچ  دنام ؛ یم  هدنز 

نامز ماـما  ور ، نیمه  زا  ( 148) دومن هقیقع  دنفسوگ  دصیـس  يدهم  ماما  يارب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تقیقح ، نیا  زا  هتـشذگ 
نایب مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  ریغ  یـسک  يارب  خـیرات  اریز  دراد ؛ زایتماو  يرترب  اـه ، ناـسنا  نیرخآ  نیلوا و  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع 

.دننک هقیقع  دنفسوگ  دصیس  وا  يارب  هک  هدرکن ،

یم یگدنز  لاس  ای 80  لومعم 70  روط  هب  هک  ناسنا -  کی  رمع  لوط  يارب  هقیقع  کی  هک  دـیرب  یم  یپ  یگرزب  زار  هب  اج  نیا  رد 
يارب هک  دبلط  یم  دراد ، نمشد  همه  نآ  دنک و  یگدنز  لاس  نارازه  دهاوخ ، یم  یهلا ، تردق  هب  هک  یـسک  اما  تسا ؛ ذفان  دنک - 

.دننک یناوارف  ياه  هقیقع  وا 

، تسا یعـضو  راثآ  ياراد  هقیقع ، نوچ  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  ماما  نابهگن  ظفاح و  یلاعت ، دـنوادخ  هکنیا  اـب  درادـن  یتاـفانم  رما ، نیا 
.تسا مزال  يرتشیب  لاجم  بلطم ، نیا  يارب  اما  دبلط ؛ یم  ار  يرتشیب  لیصفت  حرش و  عوضوم ، نیا  هرابرد  ثحب 

: تسا يرارسا  رگناشن  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  لمع  نیا 

.مالسلا هیلع  نامز  ماما  رمع  هب  یشخب  تینما   - 1

.نایعیش هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تدالو  مالعا  يارب  يا  هلیسو   - 2

هب اهنت  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما 
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تشوگ هزادنا  نیمه  هب  نان و  نزو ،) رد  يدحاو   ) لطر رازه  هد  هک  داد  روتـسد  دیعـس  نب  نامثع  هب  هکلب  درکن ؛ افتکا  ندرک  هقیقع 
(149) .دننک میسقت  مشاه  ینب  نیب  شدنزرف  ینمیا  يارب  ار 

هیلع یلع  نب  نسحلا  دّمحم  وبا  انیلع  ضرع  هک : هدومن  لقن  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نارای  باحـصا و  زا  یهورگ  زا  يرازفا  رفعج 
یف يدعب  نم  اوقرفتت  هوعیطا و ال  مکیلع ، یتفیلخ  يدعب و  نم  مکماما  اذه  : » لاقف .الجر  نیعبرا  اّنک  هلزنم و  یف  نحن  هنبا و  مالـسلا 

« .اذه مکموی  دعب  هنورت  مّکنا ال  اما  اوکلهتف ، مکنایدا 

؛ مالسلا هیلعدمحم  وبا  یضم  یتح  لئالق  مایا  ّالا  تضم  امف  هدنع ، نم  انجرخف  اولاق :

؛ میدوب نامهم  ترـضح  نآ  لزنم  رد  ام  هک  یلاح  رد  داد  ناـشن  دروآ و  رفن  ام 40  دزن  ار  شرسپ  دنزرف  مالسلا ، هیلع  يرکـسع  ماما 
قرفتم ناتنید  زا  نم  زا  دعب  دینک و  تعاطا  وا  زا  تسامش  رب  نم  نیشناج  تسا و  نم  زا  دعب  امش  ماما  نیا ، : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

« .دید دیهاوخن  ار  وا  زورما ، زا  دعب  رگید  هک  دینادب  اما  دیوش  یم  كاله  هک  دیدرگن - 

(150) .دیسر تداهش  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هک  تشذگن  يزور  دنچ  میدش ، جراخ  ماما  هناخ  زا  دنیوگ : یم 

مدـنزرف هقیقع  نیا  : » دوـمرف اـهنآ  هب  داتـسرف و  یناـبرق  دنفـسوگ  شباحـصا ، ناراـی و  زا  یـضعب  يارب  مالـسلا  هـیلع  يرکـسع  ماـما 
(151 «) .تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم 

هَّللا مسب  : » تشون نینچ  داتـسرف و  چوـق   4 هدوب -  ترـضح  ناراـی  صاوخ  زا  زین  وا  هک  میهاربا -  يارب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما 
؛» انتعیش نِم  َتدجو  نَم  ْمِعطأ  هَّللا و  َكأَّنَه  ْلُک ، يدهملا و  دّمحم  ینبإ  نع  هذه  َّقُع  میحرلا ، نمحرلا 

دیروخب نآ  زا  تسا  مالسلا  هیلعدمحم  مدنزرف  يارب  هقیقع  نیا  میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب  »
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(152 «) .دینک ماعطا  وا  هب  تشوگ  نیا  زا  دیدید  ار  نایعیش  زا  یسک  ره  دنادرگ و  ناتیاراوگ  ار  نآ  دنوادخ ، هک 

، اهنآ هک  دومرف  رما  یلو  دومن ؛ ربخاب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دلوت  زا  ار  دامتعا  دروم  نایعیـش  زا  یـضعب  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  ماما 
هب ار  وا  تشون و  دوب ،) ترـضح  باحـصا  ناگرزب  زا  ناـشیا   ) یمق قاحـسا  نبا  دـمحا  خیـش  هب  يا  هماـن  دـننک و  ناـهنپ  ار  رما  نیا 

.داد تراشب  مالسلا  هیلع  يدهم  شرسپ  تدالو 

دلوت هک  دشاب  تقیقح  نیا  رب  يدـیکات  ات  داد  ناشن  شدامتعا  دروم  نارای  زا  يا  هدـع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  شدـنزرف  نینچمه 
: ددرگ یم  نشور  میتفگ ، هچنآ  تحص  زین  میروآ  یم  لیذ  رد  هک  یثیداحا  زا  .تسین  تافارخ  مالسلا ، هیلع  يدهم 

هیلعدمحم یبال  دولوم  رادـلا  یف  هحرابلا -  دـلو -  هراشبلا ! یل : لاقف  حـتفلا ، یبا  نب  هزمح  ًاموی  ینئاج  لاق : رذـنملا  نب  نسحلا  نع 
؛ رفعجب یّنک  دّمحمب و  یّمس  لاق : همسا ؟ ام  و  تلق : هنامتکب ، رما  مالسلا و 

یلو دش ؛ دلوتم  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دنزرف  بشید  وت ! رب  داب  تراشب  تفگ : نم  هب  دمآ و  نم  دزن  حتفلا ، یبا  نب  هزمح  يزور 
.دومرف بلطم  نیا  ندرک  ناهنپ  هب  رما  مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دنا هتشاذگ  هچ  ار  شمسا  مدیسرپ :

(153) .تسا رفعج  شا  هینک  دنا و  هداهن  مان  مالسلا  هیلعدمحم  ار  وا  تفگ :

یلع نب  نسحلا  دّمحم  یبا  انالوم  نع  َدَرو  مالـسلا  هیلع  حلاصلا  ُفَلَخلا  ِدلُو  امل  لاق : یمقلا  قاحـسا  نب  دمحا  نع  نیدلا  لامک  یف 
: هیف هیلع و  تاعیقوتلا  هب  ُدِرَت  ناک  يذلا  مالسلا  هیلع  هدی  طَخب  بوتکم  هیف  اذاف  باتک ، قاحسا  نب  دمحا  يِّدج  یلا  مالسلا  هیلع 

اْنبَبحأ هتیـالول ، یلولا  هتبارقل و  برق  ّـالإ  هیلع  رِهُْظن  مل  اـّنإف  ًاـموتکم ، ياـنلا  عیمج  نع  و  ًاروتـسم ، كدـنع  نکیلف  دوـلوم ، اـنل  دـِلُو  »
هب هَّللا  كّرسیل  کمالعإ 
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؛» مالسلاو هب ، انَّرَس  ام  ْلثِم 

، مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  زا  دش  دلوتم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  حلاص ، فلخ  هک  یماگنه  هدمآ : یمق  قاحسا  نب  نسح  نبدمحا  زا 
: دوب هدش  هتشون  دوب -  ترضح  نآ  طخ  هب  هک  ( - 155) عیقوت نآ  رد  و  ( 154) دیسر قاحسا  نبدمحا  مگرزبردپ ، تسد  هب  يا  همان 

بلطم نیا  نم  نوچ  رادب ؛ هدیشوپ  مدرم ، یمامت  زا  رادهاگن و  یفخم  تدوخ ، دزن  ار  نخس  نیا  تسا ، هدمآ  ایند  هب  یلفط  ام  يارب  »
« .شاب داش  وت  زین ، ام  يداش  رد  دنوادخ  تساوخ  هب  میوگ  یم  ناتسود  ناکیدزن و  هب  طقف  ار 

؟ دش ناهنپ  اه  هدید  زا  هنوگچ   : متفه لصف 

همدقم

یم ترـضح  نآ  تبیغ  نارود  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  هب  عجار  ار  ثیدـح  يداـیز  دادـعت  دـنک ، هعجارم  ثیداـحا  هب  هک  سک  ره 
.دبای

: دراد ینعم  ود  اج  نیا  رد  تبیغ » »

دنیب یم  ار  کیدزن  رود و  درادن ، رادید  تاقالم و  یـسک  اب  تسین و  مدرم  سرتسد  رد  دـنک  یمن  یگدـنز  مدرم  نایم  وا  هکنیا  لّوا 
.دنیب یم  يداع  ناسنا  هک  روط  نامه 

نج هکئالم و  حاورا ، اه ، مشچ  هک  روط  نامه  دـننیب ، یمن  ار  وا  اه  مشچ  دراد ، دوجو  هکنیا  اب  سپ  اه ؛ مشچ  زا  ندوب  ناـهنپ  مود ،
.دنراد روضح  مدرم  نیب  هکنیا  اب  دننیب  یمن  ار  اه 

یهاگ دنوش و  یم  رـضاح  حاورا  ناگدـننک  راضحا  دزن  هک  روط  نامه  دـنوش ، یم  رهاظ  دارفا  زا  یـضعب  يارب  حاورا  تاقوا  یهاگ 
میرم ترـضح  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  نز  هراس »  » يارب هک  روط  نامه  دـنوش ، یم  رهاظ  ناربمایپ  ریغ  يارب  هکئالم  تاـقوا 

.دندش رهاظ  مالسلا  هیلع 

.دوب هدمآ  رد  یبلک » هیحد   » مان هب  باحصا  زا  یکی  لکش  هب  لیئربج  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مظعا  لوسر  نامز  رد 

تعیبط نیا  دنوش و  یمن  هدید  اه  مشچ  نیا  هلیـسو  هب  یـصاخ  طیارـش  رد  زج  هک  دـنفیطل ، ییاه  مسج  هکئالم  دـیوگب : یـسک  رگا 
هنوگ نیا  اه  ناسنا  هک  یلاح  رد  تساهنآ  تقلخ 
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.دنتسین

اب یلو  دنراد ؛ زین  ار  مدرم  ربارب  رد  ندش  رهاظ  تردق  دـنراد و  دوجو  هک  تسا  ییاهزیچ  هب  ناسنا  تهابـش  ام ، دوصقم  مییوگ : یم 
.دنشاب زین  ناهنپ  دنناوت ، یم  لاح  نیا 

تابثا ناوت  یعیبط ، ياه  سایقم  دـشاب و  یم  يداع  یعیبط و  ياه  سایقم  زا  رتالاب  نخـس  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  تبیغ  هرابرد  اـما 
نیا ربارب  رد  ام  تسا و  تباث  یتقیقح  هکلب  تسین ؛ هدیقع  ای  هیرظن  نیا  تسا و  هدام  ياروام  قیاقح  زا  هیضق  نیا  سپ  دنرادن ؛ ار  نآ 

زا ترضح  نآ  تبیغ  اب  ناشتاقالم  دنا ، هدش  لیان  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تاقالم  هب  هک  یناسک  رتشیب  میراد و  رارق  هداتفا ، قافتا  رما 
رد دناوت  یم  هنوگچ  يداع ، درف  نوچ  دشاب ؛ یم  ماما  وا  هک  تسا  نیا  رب  یحضاو  لیلد  هلئسم ، نیمه  تسا و  هتفای  همتاخ  ناگدید ،

؟ دوش ناهنپ  اه  هدید  زا  یندز ، مه  هب  مشچ 

دـنزجاع و نآ  ماجنا  زا  مدرم  هک  تسا  يزیچ  نآ  هزجعم ، هک  ارچ  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تازجعم  زا  یکی  راتتـسا ، هزجعم 
هیلع نامز  ماما  تبیغ  تسین ، نکمم  یعیبط  نیناوق  ياتـسار  رد  هزجعم  ریـسفت  هک  روط  نامه  دنک و  یم  دودـحم  ار  تعیبط  هزجعم ،

.تسا تعیبط  يایند  زا  رتارف  زین ، مالسلا 

ریثأت اهنآ  ناگدـید  رد  وا  دـننیبن و  ار  وا  مدرم  هک  دـنک  يراک  یهلا ، تردـق  اب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  هک  تسا  نیا  رگید  لاـمتحا 
.دنراد یتسه  ناهج  رد  فّرصت  تردق  هک  یناسک  تسین ؛ دیعب  ادخ  يایلوا  زا  نیا  دراذگب و 

يا هظحل  ای  كدـنا  يا  هظحل  يارب  نارگید  ياه  مشچ  زا  يافتخا  راتتـسا و  يارب  میرک  نآرق  زا  هک  دراد  دوجو  ام  يارب  ناکما  نیا 
: لاثم يارب  مینک  هدافتسا  ینالوط 

رس تشپ  ولج و  رد  « » َنوُرِْصُبی َال  ْمُهَف  ْمُهاْنیَشْغَأَف  ادَس  ْمِهِْفلَخ  ْنِمَو  ادَس  ْمِهیِْدیَأ  ِْنَیب  ْنِم  اْنلَعَجَو  : » دیامرف یم  دنوادخ 
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(156 «) .دننیبن چیه  هک  میدنکفا  يا  هدرپ  مه  ناشمشچ  رب  میداد و  رارق  یلیاح  اهنآ ،

ار نآرق  وت  نوچ  و  « » ًارُوتْـسَّم ًاباجِح  ِهَرِخَْألِاب  َنُونِمُْؤی  َال  َنیِذَّلا  َْنَیبَو  َکَْـنَیب  اـْنلَعَج  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اَذِإَو  : » دـیامرف یم  ناحبـس  دـنوادخ 
(157 «) .میهد یم  رارق  یباجح  دنرادن  نامیا  هک  اهنآ  وت و  نایم  ام  ینک ، توالت 

َِرثَأ ِم  ْنّ ًهَْضبَق  ُتْضَبَقَف  ِِهب  اوُرُْـصبَی  َْمل  اِمب  ُتْرَُـصب  َلاق  ُّيِِرماسای *  َُکبْطَخ  امَف  َلاق  : » دـنک یم  تیاکح  يرماس  زا  ّلـجوّزع  دـنوادخ 
هداتـسرف نآ  ياپ  رثا  هک  یکاخ  زا  یتشم  سپ  دـندید ؛ یمن  نانآ  هک  مدـید  يزیچ  نم  : » تفگ باوج  رد  يرماـس  اُهتْذَـبَنَف » ِلوُسَّرلا 

(158 «) .متخادنا رکیپ  نآ  رد  دوب  نآ  رب  ادخ 

نآ سپ  دـندش ؛ عـمج  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هناـخ  رد  رب  شیرق  دـننک : یم  لـقن  دوعـسم  نب  هَّللادـبع  زا  نارـسفم  لّوا : هـیآ  اـما 
(159) .دندید یمن  اهنآ  هدنکفا ، كاخ  ناشیور  رس و  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح 

.میتـسیا یم  وا  دـض  یگمه  دوـش ، لـخاد  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصدمحم  رگا  دـنتفگ : دـندش و  عـمج  شیرق  دـیوگ : یم  ساـبع  نـبا 
زامن هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .دندیدن  ار  وا  هک  داد  رارق  يدس  اهنآ ، بقع  ولج و  رد  دنوادخ  دش و  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

درگ و طقف  دندرک ، یم  هاگن  هاگره  دندید و  یمن  چیه  اهنآ  دیـشاپ و  ناشیور  رـس و  رب  كاخ  یتشم  تشگزاب و  هناخ  هب  دـناوخ و 
(160) .تسا ( .هلآو هیلع  هللا  یلص  مظعا  لوسر   ) هَْشبَک یبا  نبا  رحس  زا  نیا  دنتفگ : یم  دندید و  یم  كاخ 

« .منک یم  نامهب  نانچ و  منیبب ؛ ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  رگا  تفگ : لهجوبا  هک : هدرک  تیاور  هیآ  ریسفت  رد  یعفاش  يربط 

« نورصُبیال ْمُهَف   » هک اجنآ  ات  ًالالْغَا » مِِهقانْعَا  یف  انلعَج  ّانا  : » دش لزان  هیآ  نیا  سپ 

اه هناچ  ات  هک  میداد  رارق  ییاهریجنز  لغ و  نانآ ، ياه  ندرگ  رد  ام  : » ینعی
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رب میداد و  رارق  يدس  لیاح و   ، نانآ تشپ  لباقم و  رد  دـنروایب و  نییاپ  دـنناوت ، یمن  تسالاب و  ناشرـس  ببـس  نیمه  هب  دراد  همادا 
(161 «) .دننیبب دنناوتن ، ات  میدنکفا  يا  هدرپ  ناشناگدید  يور 

.تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  نیا  دنتفگ : یم 

.دید یمن  ار  وا  و  ( 162 (؟ تساجک وک ، تفگ : یم  يرگید  سپ 

ما لهجوبا و  ثرح ، نب  رـضن  نایفـسوبا ، هَرِخالِاب » َنونِمُوی  َنیّذلَا ال   » هیآ زا  دوصقم  هک  هدمآ  ریـسفت  ياه  باتک  رد  انامه  مود : هیآ 
ناشاه هدـید  زا  ار  وا  دـنوادخ  درک ، یم  توالت  ار  هیآ  نیا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هاگره  دنـشاب و  یم  لـهجوبا  رـسمه  لـیمج 

(163) .دندید یمن  ار  وا  دندش و  یم  در  دندمآ و  یم  اهنآ  دومن و  یم  ناهنپ 

يا هدرپ  تشپ  رد  ناـسنا  تسا ، نکمم  .ناـهن  یفخم و  يا  هدرپ  اروتـسم : ًاـباجح  تسا : دـنوادخ  هدوـمرف  نیا  رد  زیمآ  بجعت  هتکن 
مظعا یبن  هک  يا  هدرپ  هک  میـسر  یم  بلطم  نیا  هب  اج  نیا  رد  یلو  دننک ؛ یم  هدهاشم  ار  هدرپ  یلو  دننیبن ؛ ار  وا  مدرم  دوش و  ناهنپ 

.دش یمن  هدید  زین ، شدوخ  دناشوپ ؛ اه  هدید  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

.تسا یهلا  تردق  هدنهد  ناشن  هک  رذگم  یتحار  هب  میداد ؛ رارق  انلعج : و  یلاعت : دنوادخ  هدومرف  نیا  زا 

: دنک یم  نایب  ار  تخاس -  هلاسوگ  هک  یسک  يرماس -  مالسلا و  هیلع  نارمع  نب  یسوم  نیب  ییوگتفگ  هیآ ، نیا  سپ  موس : هیآ  اما 

واـگ يادـص  هـک  تخاـس  ار  يا  هلاـسوگ  همـسجم  اـهرویز ، رز و  نآ  اـب  يرماـس  هاـگ  نآ  « » ٌراَوُـخ ُهَّل  ًادَـسَج  ًـالْجِع  ْمَُـهل  َجَرْخَأَـف  »
(164 «) .تشاد

: دیسرپ وا  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  سپ 

ارچ يرماس ! يا  : » تفگ یسوم  اُهتْذَبَنَف » ِلوسرلا  َِرثأ  نِم  ًهَْضبَق  ُتْضَبَقَف  هب ، اورُْصبَی  َْمل  امب  ُتْرَُصب  لاق : ُّيرماس ؟ ای  َُکبْطَخ  امف  لاق  »
( لیئربج  ) قح لوسر  ياپ  ياج  زا  يزیچ  نم  تفگ : باوج  رد  يرماس  يدرک ؟ ار  راک  نیا 
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(165 «) .متخیر هلاسوگ  رد  متشادرب و  ار  نآ  دندیدن -  مدرم  هک  مدید -  ار 

يارب ار  یحو  هک  دوب -  یتشهب  یبکرم  رب  راوس  ای  هدایپ  هک  دید -  یناسنا  لکش  رد  ار  لیئربج  يرماس ، هک  دنا  هدرک  رکذ  نارـسفم 
هب ار  كاخ  نآ  تفرگ و  ار  شبسا  ياپ  ياج  ای  لیئربج  ياپ  ياج  كاخ  زا  يرادقم  سپ  دوب ؛ هدروآ  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 

.دش هدنز  همسجم  تیاهن ، رد  تخاس و  هلاسوگ  همسجم  لکش 

، هیآ نیا  ندروآ  زا  ام  فدـه  دـید و  یمن  ار  وا  لیئارـسا ، ینب  زا  یـسک  هک  یلاح  رد  دـید  ار  لیئربج  يرماس  هک  تسا  نیا  دوصقم 
.دوش رهاظ  دارفا  یضعب  يارب  دنامب و  ناهنپ  دارفا  یضعب  زا  يدوجوم  تسا ، نکمم  هک  تسا  بلطم  نیا  ندرک  تباث 

ینالوط تبیغ  لیلد 

؟ تسا هدش  بیاغ  ینالوط ، نورق  نیا  یط  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ارچ  دیآ : یم  شیپ  یلاؤس  اج  نیا  رد 

 - هریغ ینامثع و  یسابع ، ياه  تموکح  هک  تسا  یعیبط  .دشاب  یم  وا  ِناج  زا  سرت  ببس  هب  دننک  یم  نایب  ثیداحا  هک  روط  نامه 
تداهـش هب  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ات  دندرب  یم  راک  هب  ار  دوخ  شالت  تیاهن  میاد  روط  هب  دندرک -  تموکح  ینالوط  تدـم  هک 

دزادنا و یم  هزرل  هب  ار  ناملاظ  ياه  تخت  هک  تسا  یسک  نامه  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دنتـسناد ، هکنیا  زا  دعب  صوصخب  دنناسرب ،
.درک دهاوخ  يریگولج  مدرم ، رب  اهنآ  هطلس  يرترب و  زا  دنک و  یم  دوبان  ار  اهنآ  یتسه  ناریو و  ار  اهنآ  ياهخاک 

ار اهنآ  اه ، توغاط  هکلب  دنـشاب ؛ هدرم  یعیبط  تروص  هب  هک  دـینیب  یمن  ار  اـهنآ  زا  یکی  دـینک ، هاـگن  مالـسلا  مهیلع  همئا  خـیرات  هب 
نیا هب  سپس  تشاد ؛ همادا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ات  دش و  عورش  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما ، زا  هک  دندرک  دیهش 
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هب مس  هلیسو  هب  زین  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یتح  دندیـسر  تداهـش  هب  ّمس  ای  ریـشمش  اب  اهنآ  یگمه  هک  دیـسر  یم  بلطم 
کی چیه  هرابرد  دنتسین و  مالسلا  هیلع  يدهم  نیشیپ ، مالسلا  مهیلع  همئا  زا  کی  چیه  ناشیا و  دنتسناد ، یم  هکنیا  اب  دیـسر  تداهش 

يزوریپ لیاسو  مامت  هکنیا  ای  دیامن و  یم  تموکح  ملاع ، مامت  رد  هکنیا  ای  دنک  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ایند  وا  هک  هدـماین ، اهنآ  زا 
یم تداهـش  هب  ار  دـنا  هدوب  نیرفآ  رطخ  اهنآ ، يارب  هک  یناسک  طـقف  اـه ، تموکح  هک  ینیب  یمن  سپ  تسوا ؛ سرتسد  رد  روفو  هب 

.دندناسر

مدرم هماع  زا  وا  یگدنز  ظفح  يارب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تدالو  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  هنوگچ  هک  متفگ  لبق ، بلاطم  رد 
شیتفت ینابهگن  دروم و  نیا  رد  يرتشیب  تاحیـضوت  هدـنیآ ، ياه  لـصف  رد  .دـشاب  ناـما  رد  رگناـیغط  هنعارف  رـش  زا  اـت  درک  ناـهنپ 

.دروآ میهاوخ  ناشیا  هناخ  مالسلا و  هیلع  يرکسع  ماما  زا  نامز  نآ  تموکح 

اهنآ در  تاهبش و 

لوا تمسق 

هیلع نامز  ماما  تبیغ  هرابرد  ناکاکش ، زا  یـضعب  هک  تسا  یتاهبـش  تالاوئـس و  ای  تاشقانم  زا  یـضعب  هب  ثحب ، نیا  هدنهد  همتاخ 
.دزادرپ یم  دنا ، هدرک  اپرب  مالسلا ،

ياه ههبـش  زا  یـضعب  نآ ، رد  تسین و  مولعم  نآ  تیوه  هدـماین ، نآ  رعاش  مسا  هک  هدـش ، دراو  فرـشا  فجن  رد  یلوهجم  هدیـصق 
نیا ام  دـنا ؛ هداد  ار  نآ  باوج  رثن ، مظن و  تروص  هب  ام  ياملع  زا  یـضعب  تسا و  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  هرابرد  لطاب 

.میا هدروآ  نآ  تاهبش  هب  باوج  يارب  شخب  شخب ، تروص  هب  ار  هدیصق 

: تسا نینچ  نیا  هدیصق 

ُْربُخ ْمَُهل  ْنَم  ای  رْصَعلا  َءاملُع  ایا 

ُرْکِفلا ِهْلثِم  یف  َراح  ٍقیقد  ِّلِکب 

ُْرمألا َهبتْشا  سانلا و  ریغ  عزانت  يذلا  ِمئاقلا  یف  رْکِفلا  یِّنِم  َراح  ْدََقل 

ُُّبل ِرْشِقلا  یف  ٍلئاق : ْنِمَف 
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ُرْشِْقلا هُِّبل  نع  َُّصن  دق  ٍلئاق : ْنِم  ِهِدوُجُو و 

هرابرد رکف  دنا و  هدش  نادرگرس  نآ ، دننامه  هرابرد  اه  هشیدنا  هک  اناد ! قیقد  ياهزیچ  یمامت  رب  هک  یناسک  يا  هنامز و  ياملع  يا 
یم يا  هدـع  تسا ؛ هدرک  ینادرگرـس  تریح و  راچد  ارم  هدـش ، هبتـشم  راک  دـننک و  یم  شکمـشک  مدرم  نآ ، هطبار  رد  هک  یمئاق 

.تسا هدمآ  ایند  هب  وا  دنیوگ ، یم  زین  يرگید  هدع  هدماین ، ایند  هب  وا  دنیوگ ،

هب وا  دنیوگ ، یم  یـضعب  سپ  دنفلتخم ؛ وا  هب  عجار  نانخـس  هک  هدش  فرتعم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تدالو  هرابرد  تریح  هب  رعاش 
ماما تدالو  هب  عجار  یثیداحا  لیالد و  نانخس ، لبق ، لصف  ردام  هک  یلاح  رد  هدمآ ، ایند  هب  وا  دنیوگ ، یم  رگید  یضعب  هدماین ، ایند 

.میدروآ ار  مالسلا  هیلع  نامز 

ارَّرقت نیذلا  نیذه  ُلَّوَا  و 

ُرکن الو  نایعلا  یضقی و  ُلقعلا  هب 

هْلثِمل ٍعاد  ُتقولا  اذه  َفیک و  و 

ُّرَشلا َرَشْتنا  ملُظلا و  یلاوت  هیفف 

يدهلا لْدَعلا و  ُرشان  ّالإ  وه  ام  و 

ُرْوَجلا َدِجُو  امل  ًادوجوم  َناک  ولف 

نیا رد  تسا ؛ هدماین  ایند  هب  وا  هک  تسا ، هدش  هتخانـش  نایع و  دناد ، یم  لقع ، هکنیا  هب  دـننک  یم  رارقا  هک  دـنا  یناسک  لّوا ، هورگ 
تیاده لدع و  هدننارتسگ  وا ، زج  یسک  هچ  دوش و  یم  توعد  تلادع  شرتسگ  روهظ و  هب  وا  تسا -  رارقرب  رش  ملظ و  هک  نامز - 

.تشادن دوجو  یملظ  رگید  دوب ، هدمآ  ایند  هب  رگا  سپ  تسا ؛

.تسا هدماین  ایند  هب  زونه  وا  هکنیا : ینعی  هدرک ، باختنا  ار  لّوا  هورگ  نخس  رعاش ،

ملظ و نوچ  دنک ؛ روهظ  دوب ، بجاو  وا  رب  دوب  هدـمآ  ایند  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  رگا  هک  دـنک  یم  لالدتـسا  شرامیب ، صقان و  لقع  اب 
؛ هدشن رهاظ  لاح  هب  ات  وا  رگا  هتفای ، شرتسگ  اهروشک  رد  روج 
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.تسا هدماین  ایند  هب  ًامتح  سپ 

شرتسگ ایوگ  دـشاب و  مدرم  ياه  هتـساوخ  وریپ  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  دراد ، عقوت  رعاش  هک  نک  هاگن  صقاـن  جـک و  لـیلد  نیا  هب 
، هداد همادا  ار  شا  هیراج  لالدتـسا  مالک و  رعاش  سپـس  دناد ؛ یمن  ار  شبجاو  یعرـش  فیلکت  هکنیا  ای  دـناد  یمن  ار  نیمز  رد  ملظ 

: دیوگ یم 

ُرْجِحلا ُهُزِّوَُجیال  يرْمََعل  كازف  یفتْخا  دق  هاغُطلا  فوخ  ْنِم  لیق  ْنإ  و 

ُرْمُعلا هل  لیطتسی  یسیع  تقو  یلإ  هَّنأ  نّقیتذإ  اّلک  لْقَنلا  و ال 

ٌرداق وه  نَم  سانلا  نیب  سیل  نأ  و 

ُرْصَنلا هدیؤملا  وه  ِهْلتَق و  یلع 

ُرْکَملا عفتری  ًاطِْسق و  اهُألمی  هکلم و  عجرت  ضرألا  عیمج  نأ  و 

یم ار  بلطم  نیا  لقن  یلو  دـناد ؛ یمن  زیاج  ار  نآ  لقع  هک  تسا  یگدـنز  نآ  سپ  هدـش ، یفخم  اه  توغاط  سرت  زا  دـییوگب  رگا 
هب ار  وا  دناوت ، یمن  مدرم  زا  سک  چیه  دیماجنا و  دهاوخ  لوط  هب  مالسلا  هیلع  یـسیع  ندمآ  ات  شرمع  هک  دناد  یم  وا  نوچ  دریذپ ؛

.دراد یم  رب  ار  هلیح  رکم و  دنک و  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  درک و  دهاوخ  تموکح  نیمز ، هرک  رد  دناسرب و  لتق 

نوچ دنک ؛ یمن  لوبق  لقع  ار  زیچ  نیا  سپ  دشاب ؛ نانمشد  زا  سرت  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  ندش  یفخم  تلع  رگا  دیوگ ، یم  رعاش 
يدحا دوش و  یم  ینالوط  نامسآ ، زا  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ترضح  لوزن  ماگنه  ات  شرمع  دناد ، یم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 

؟ دسرت یم  نانمشد  زا  هنوگچ  سپ  دوش ؛ یم  لدع  زا  رپ  نیمز ، هرک  هک  دناد  یم  دناسرب و  لتق  هب  ار  وا  دناوت ، یمن 

، تسناد یم  هکنیا  اـب  دـش  یفخم  راـغ  رد  نیکرـشم  سرت  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدنوادخ  مظعا  لوـسر  هچ  يارب  میهد : یم  باوـج 
يارب ناکرشم  زا  سرت  سپ  دنک ؟ یم  ریگارف  زوریپ و  ار  وا  نید  دنوادخ ،
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؟ دوب هنیدم  تمس  هب  فراعتم  هار  زا  ریغ  هک  تفر  ار  یهار  هچ ، يارب  و  دوب ؟ هچ 

هثداح هار  هب  مشچ  نارگن ، ناسرت و  « » ُبَّقَرَتَی ًاِفئآَخ  ِهَنیِدَْملا  ِیف   » دناسر حبص  هب  ار  بش  نارگن ، ناسرت و  مالـسلا ، هیلع  یـسوم  ارچ 
(166 «) .دوب

؟ دش جراخ  ناسرت  رصم ، زا  هچ  يارب 

: تفگ تفر ، نوریب  نمـشد ، زا  ینارگن  سرت و  لاـح  اـب  رـصم  زا  « ؛» َنیِِملاّـظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن    ّ ِبَر َلاـق  ُبَّقَرَتَی  ًاـِفئآَخ  اـْهنِم  َجَرَخ  »
(167 «) .هد تاجن  راکمتس  موق  نیا  رش  زا  ارم  اهلاراب !

(168 «) .متخیرگ امش ، سرت  زا  هاگ  نآ  و  « » ْمُُکتْفِخ اَّمل  مُکنِم  ُتْررَفَف  : » دومرف هچ  يارب 

وا دهد و  تاجن  شنادناخ  نوعرف و  ملظ  زا  ار  لیئارـسا  ینب  ات  دنام  دهاوخ  هدـنز  تسناد ، یم  وا  هک  یلاح  رد  دوب ؟ هچ  يارب  سرت 
.درک دهاوخ  دوبان  يدوزب  ار  ملاظ  هنعارف  ياه  تخت  تسناد ، یم 

باوج دش ، هتفگ  ناکرشم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  سرت  مالسلا و  هیلع  نارمع  نب  یسوم  ینارگن  هب  عجار  هچنآ  مامت  سپ 
.مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  ندوب  یفخم  تلع  يارب  تسام 

لوزن نامز  ات  دـناد  یم  وا  سپ  دـشاب ؛ یم  روهظ  يارب  وا  هزاجا  دـنوادخ و  نامرف  رظتنم  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ماـما  مـالک ، هصـالخ 
تیاعر اب  یلو  درک ؛ دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دومن و  دـهاوخ  یگدـنز  نامـسآ ، زا  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  ترـضح 

يارب بسانم  نامز  ققحت  هک  تسا  یعیبط  دنوش و  یم  ماجنا  دوخ  ياه  نامز  رد  اهراک  هک  دـناد  یم  وا  .بسانم  ياهاضف  طورش و 
.تشاد دهاوخ  یلاعت  دنوادخ  هزاجا  هب  جایتحا  روهظ ،

ُّرتفی بئاعم  نع  ٌلوق  کل  ذخ  یفتخا  دق  هاذألا  ِفوَخ  نع  َلیق  ْنإ  و 

ًالَّمَحَتُم يرولا  نیب  ادب  ّالَهَف 

ُْربَصلا ُهبأد  ْنَم  ِْقلَخلا  ِحُْصن  هَتَّقَشَم 

هَّنإ َّکش  لوقلا ال  اذه  بیع  نِم  و 

مامإلا و ِنبُج  یلإ  ُلوؤَی 
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ُّرَْجنَی

ُرحبلاو ُّرَبلا  يوح  ْنَم  ِهیشَتْخَی  ادغ  يّذلا  وه  نکلو  ٍْنبُج  نع  ُهاشاح  و 

ُرمُسلا هفَّقثملا  یتح  َُهلونْعَت  مهُعیمج و  نولِسابلا  هنم  ُبَهْرَی  و 

ُّرُحلا ّالک و ال  ُْدبَعلا  هیضَترَی  ٍمَّلَسُم و ال  ریغ  لوقلا  اذه  َّنأ  یلع 

یتخـس ضوع  رد  ات  دنک  یمن  روهظ  ارچ  سپ  تسا ؛ بویعم  صقان و  ینخـس  نآ  سپ  هدش ، ناهنپ  اه  تیذا  سرت  زا  دـیوگب  رگا  و 
.تسا ماما  سرت  فعض و  ناشن  هک  تسا  نیا  کش  یب  نخس ، نیا  بیع  .دنک  لمحت  ار  روهظ  ياه  یتخس  تبیغ ، ياه 

مود تمسق 

رد وا  زا  نانامرهق  نایوجگنج و  مامت  دنسرت ؛ یم  وا  زا  اهایرد  نیمز و  تادوجوم  مامت  هک  یلاح  رد  دشاب  هتشاد  یـسرت  وا  هک  اشاح 
هدازآ ره  هدنب و  ره  هک  تسین  لوبق  لباق  مّلسم ، روط  هب  نیاربانب  دنروآ ؛ یم  يور  وا  هب  نادنمشیدنا  نایاناد و  مامت  دنتسه و  ساره 

.دریذپ یمن  ار  نآ  يا ،

ماجنا صقان  بویعم و  يراک  هدش ، یفخم  مدرم  تیذا  سرت  زا  هک  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دیوگ : یم  هفـسلف  یعدم  رعاش  نیا 
یم نانمـشد  زا  هچنآ  رب  هک  یلاح  رد  دنک  لمحت  ار  ادخ  هار  رد  ياه  تیذا  اهرکم و  ات  دنک  یمن  جورخ  هچ  يارب  سپ  تسا ؛ هداد 

!؟ دهدب تاجن  ناملاظ  تسد  زا  ار  اه  ناسنا  دهد و  ماجنا  ار  شا  یعرش  بجاو  ات  دنک ، یم  ربص  دسر ،

یم شتعاجش  مدع  وا و  سرت  هناشن  هک  تساه  تیذا  زا  سرت  ببس  هب  ماما  ندش  یفخم  نآ  هدرک ، حرطم  يرگید  بیع  اج  نیا  رد 
.دنسرت یم  وا  زا  اهنآ  ناوریپ  اه و  تموکح  مامت  هک  تسا  یسک  وا  هکلب  تسا ؛ رود  هب  سرت  زا  دناد  یم  هک  لاح  نیا  اب  دشاب 

: مییوگ یم  سپ  تسا ؛ رود  هب  اه  ییوگ  لطاب  نیا  زا  وا 

هنیدم هب  سپس  درب و  هانپ  راغ  هب  هک  يزور  هلآو ، هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ایآ 
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!؟ دوب سرت  يور  زا  دش ، هناور  هرونم 

گنت ییاضف  رد  بلاط و  یبا  بعـش  رد  یهام  دنچ  لاس و  هکنیا 3  اب  دوب  تعاجش  تلیضف  دقاف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مظعا  یبن  ایآ 
!؟ درب رس  هب  سرت  یگنسرگ و  اب  و 

مقرا هناـخ  رد  هناـیفخم  ار  ادـخ  شباحـصا  وا و  درک و  یم  توعد  ادـخ  يوس  هب  هک  یتدـم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مظعا  یبن  اـیآ 
.تشادن دامتعا  شیادخ  هب  دندرک  یم  تدابع 

: دیوگ یم  هدادن ، رارق  یقرف  موهفم ، ود  نیا  نیب  رعاش  یلو  رگید ؛ زیچ  سرت ، تسا و  يزیچ  تمکح ، هکلب 

ٌبذاک َهَّیوَدْهَملا  يدبأ  دنهلا  یفف 

ُّرُض َهلان  ٌْلتَق و ال  َهلان  ام  و 

.دشن يررض  لتق و  راچد  هک  درک  روهظ  ینیغورد  يدهم  دنه ، رد  سپ 

دنعمج فلتخم  ياه  نایدا  اه و  تلم  زا  نآ  رد  تسا و  هتشادن  دشاب ، سانش  نید  هک  یملع  تباث  تموکح  ریخا ، ياه  نرق  رد  دنه 
تیذا و دنک ، تیودهم  ياعدا  دوش و  رهاظ  دـنه  رد  ییوگغورد  رگا  سپ  دـنک ؛ یمن  یـضرعت  يرگید  هب  ینید  يارآ  رد  یـسک  و 
هک دوش  یمن  لیلد  نیا  سپ  دور ؛ یم  نیب  زا  تعرـس  هب  شتوعد  راثآ و  ددرگ و  یم  شخپ  دهد ، یم  ربخ  هچنآ  دـنیب ، یمن  يرازآ 

.دوش یمن  دراو  يا  همطل  زین ، مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رب  سپ  دیدن ؛ یبیسآ  يدنه  نآ  نوچ  مییوگب ؛

تسا و رامعتـسا  ياهرکم  ذوفن  هدنهد  ناشن  نیا  دنک و  یم  تبقارم  وا  زا  هتخاس ، ار  باذـک  نآ  رامعتـسا  میناد ، یم  هک  روط  نامه 
، گنس واگ ، دنه ) رد   ) بهاذم یـضعب  سپ  دش ؛ دهاوخن  وا  ضرعتم  یـسک  زگره  دنک ، يدنوادخ  توبن و  ياعدا  باذک  نآ  رگا 

یم ظوفحم  ملاس و  يدـب ، ره  زا  هک  یلاح  رد  دـنک  تیودـهم  ياـعدا  دراد ، یعناـم  هچ  سپ  دنتـسرپ ؛ یم  یلـسانت  تلآ  تخرد و 
.دشاب

ار يرگید  يوگغورد  یسور ، رامعتسا 
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، سبح هب  شراک  تبقاع  تسا و  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  درک ، اعدا  سپس  (169 ؛) هدرک تیباب  ياعدا  دوب و  یلعدمحم  هک  تخاس 
.دش ناگدنرد  همعط  وا ، دسج  دیشک و  مادعا  قالش و 

هرابرد هدنیآ  ياه  لصف  رد  يدوز و  هب  .دش  ضقن  یلعدمحم  هلیـسو  هب  دیـسرن -  وا  هب  یتیذا  هک  يدنه -  باذک  هب  لالدتـسا  سپ 
.تفگ میهاوخ  یبلاطم  وا 

، دنشک یم  دنرب ، یم  تمینغ  هب  دننک ، یم  لواپچ  تراغ و  تسا و  هتفای  شرتسگ  یمالسا  دالب  رد  نارگرامعتسا  هطلس  نرق ، نیا  رد 
تمالع وا  رب  تفگ  یم  قح  نخـس  هک  دنتفای  ار  یـسک  اج  ره  دننک ؛ یم  دـنهاوخ ، یم  هک  يراک  ره  داسف و  دنـشک و  یم  شتآ  هب 

.دنداد رارق  وا  ياه  هشیدنا  يارب  یمنهج  طوطخ  ار  تارمعتسم  سپس  دنداد و  رارق  یلاؤس 

عوضوم همادا  مینک  يروآدای  دـنا  هتـشک  ار  نانآ  نرق  نیا  رد  نارگرامعتـسا  هک  یناناملـسم -  زراب  ياه  تیـصخش  زا  میهاوخب  رگا 
یچیپرـس رامعتـسا  نیناوق  زا  هک  دـنوش  یم  تفای  یگرزب  ياـملع  ناریا ، خـیرات  رد  سپ  دـنک ؛ یم  رییغت  يرگید  عوضوم  هب  باـتک 
تیصخش هلمج  زا  دندز  اهنآ  رب  هک  ییاه  تمهت  نینچمه  دوب  ندش  هتشک  مس  اب  ای  ندش  هدیـشک  راد  هب  ای  ناشراک  نایاپ  دندرک و 

رد هک  يدابآ -  دسا  نیدـلا  لامج  دیـس  قارع و  بالقنا  ربهر  يزاریـش ، یقتدـمحم  خیـش  هَّللا  تیآ  لثم  دـندوب  قارع  رد  هک  ییاه 
خیراـت رگا  دندیـسر ؛ لـتق  هب  نارگرامعتـسا  تسد  هـب  رگید  ياـهاج  یبـیل و  ریازجلا ، رد  هـک  اـهنیا  لاـثما  و  دنتـشک -  ار  وا  هـیکرت 

.دنک یم  ریپ  ار  وت  هک  یبای  یم  ار  يدیدش  هودنا  مغ و  عیاجف ، ینک ، یسررب  ار  نورق  نیا  رد  یمالسا  ياهروشک 

روش و داجیا  دنتشاد ، ار  یمالسا  عماجم  حالصا  ياعدا  هکلب  دندرکن ؛ تیودهم  ياعدا  اهنآ  هکنیا  هب  ملع  اب 
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.دندناسر لتق  هب  ار  اهنآ  نارگرامعتسا  دندرک و  اه  سفن  رد  فعش 

دنوش و یم  هتشامگ  رامعتسا  طوطخ  زا  تظافح  يارب  هک  دنتسه  یناسک  دوش ، یم  تایانج  عیاجف و  نیا  شرتسگ  ثعاب  هک  يزیچ 
رامعتسا رماوا  میلست  دنا و  هتخورف  رامعتسا  هب  ار  ناشدیاقع  هک  دنتسه  ییاملع  اهنیا  دنا و  هدنابسچ  مالـسا  تناید و  هب  ار  دوخ  اهنیا 

.دننک یم  لمع  ناطیش ، تعاط  یکیدزن و  يارب  دنا و  هتشگ 

يرای يارب  اه  سفن  دادعتسا  مدع  نمشد و  همه  نیا  اب  درک  یم  روهظ  نرق  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رگا  هک  ریگب  رظن  رد  سپ 
نامز ماما  يادن  هب  نتفگ  کیبل  يارب  هنیمز  ات  دنبای  ققحت  تسا ، بجاو  هک  ار  ییاهاضف  زا  یـضعب  سپ  دـش ؟ یم  هچ  ترـضح  نآ 

.دنارذگ میهاوخ  ناترظن  زا  ور  شیپ  ياه  لصف  رد  .دوش  دعتسم  مالسلا  هیلع 

: دهد یم  همادا  نینچ  ار  شتایرفک  رعاش ،

رْکُشلا ُدْمَحلا و  ناوْکألا و  یف  ُْرمألا  َُهل  ْنَم  ِْرمأب  ءافتخالا  َّنإ  َلیق  نإف 

ُرْمَغلا هَفَسلا  وخأ  ّالإ  ٌدَحأ  هب  ُلُقَی  مل  تایهادلا و  یهدأ  کلذف 

ُْرفُکلا وه  اذهف  اشاح ، مهریغ ؟ یلع  ِِهبْزِح  ِرْصَن  نع  ِْقلَخلا  ُّبر  ُزْجعَیأ 

یضَم دق  ءافتخإلا و  اذه  یّتحف 

ُرْکِذ َُهل  كاذ  فآلا و  ِرْهَدلا  نِم 

تخس نآ  سپ  تسوا ؛ يارب  رکـش  دمح و  دشاب و  یم  یتسه  ناهج  هدنامرف  وا  هک  هدش ، یفخم  یهلا  روتـسد  ببـس  هب  دیوگب  رگا 
زجاع شیوخ  يزوریپ  زا  قلخ  راـگدرورپ  اـیآ  دـنز ، یمن  یفرح  نینچ  قمحا ، ناـسنا  زج  یـسک  دـشاب و  یم  تخـس  ياـهالب  نیرت 

.تسا هتفرن  نیب  زا  وا  دای  اما  درذگ ؛ یم  اه  نرق  تبیغ  نیا  زا  هکنیا  اب  تسا  رفک  نیا  هک  اشاح  تسا ؟

؛ دنک یم  روهظ  وا  روتـسد  اب  طقف  هدـش ، یفخم  یلاعت  يادـخ  رما  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دوش ، هتفگ  رگا  دـیوگ : یم  لهاج  نیا 
عیاجف نیرت  عیجف  اهالب و  نیرت  تخس  نیا ،
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مالـسلا هیلع  نامز  ماما  يرای  زا  یلاعت  يادخ  نخـس ، نیا  ساسا  رب  نوچ  دـیوگ ؛ یمن  لهاج  ناسنا  زج  یـسک  ار  هتفگ  نیا  تسا و 
.تسا رفک  رعاش ، قطنم  قبط  نیا ، تسا و  زجاع 

: مییوگ یم  وا  هب  باوج  رد  سپ 

: هدب شوگ  تایآ  نیا  هب  هدوب !؟ نانمشد  رب  شناربمایپ  يرای  زا  زجاع  ادخ ، ایآ 

یم ار  هتشذگ  ناربمغیپ  ارچ  سپ  دیدوب ؛ هدروآ  نامیا  امـش  رگا  وگب : اهنآ  هب  « ؛» َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلبَق  ْنِم  ِهَّللا  َءاَِیْبنَأ  َنُوُلتْقَت  َِملَف  ُْلق  »
(170 «) .دیتشک

قحاـن هـب  ار  اـیبنا  دنتــشگ و  رفاـک  ادـخ  تاـیآ  هـب  نوـچ  « ؛» ِّقَْـحلا ِْریَِغب  َنـیِِّیبَّنلا  َنوـُُلتْقَیَو  ِهَّللا  ِتاَـیِآب  َنوُرُفْکَی  اُوناَـک  ْمُهَّنَأـِب  َکـِلذ  »
(171 «) .دنتشک

(172 «) .میسیون یم  ار  ناربمایپ  قحان  هب  راتشک  اهنآ و  راتفگ  يدوزب  « ؛» ٍّقَح ِْریَِغب  َءاَِیْبنَْألا  ُمُهَْلتَقَو  اُولاَق  اَم  ُُبتْکَنَس  »

قحان هب  ار  ناربمغیپ  دـندش و  رفاک  ادـخ  تایآ  هب  هک  ور  نیا  زا  « ؛» ِّقَح ِْریَِغب  َءاِیْبنَْالا  َنُوُلتْقَی  ِهَّللا َو  ِتایِآب  نوُرُفْکَی  اُوناک  ْمُهَّنَِاب  َِکلذ  »
(173 «) .دنتشک

ره میداتـسرف  اهنآ  رب  یناربمغیپ  و  « ؛» َنُوُلتْقَی ًاقیِرَفَو  اُوبَّذَـک  ًاقیِرَف  ْمُهُـسُْفنَأ  يوْهَت  اَِـمب َال  ٌلوُسَر  ْمُهَءاَـج  اَـمَّلُک  ًالُـسُر  ْمِْهَیلِإ  اَْنلَـسْرَأَو  »
(174 «) .دنتشک ار  یهورگ  دندرک و  بیذکت  ار  یهورگ  تفگ ، یم  نخس  اهنآ  سفن  ياوه  فالخ  رب  هک  يربمایپ 

ادخ و تایآ  هب  اهنآ  ندیزرو  رفک  ینکش و  دهع  ببس  هب  سپ  « ؛» ٍّقَح ِْریَِغب  َءاَِیْبنَْألا  ُمِِهْلتَقَو  ِهَّللا  ِتاَیِآب  مِهِْرفُکَو  ْمُهَقاَثیِم  مِهِضْقَن  اَِمبَف  »
(175 «) ...ناربمایپ نتشک  قحان  هب 

زا شیپ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  يا  وگب  « ؛» َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  ْمُهوُُمْتلَتَق  َِملَف  ُْمْتُلق  يِذَّلِابَو  ِتاَنِّیَْبلِاب  ِیْلبَق  نِم  ٌلُسُر  ْمُکَءاَج  ْدَق  ُْلق  » 
يارب دییوگ  یم  تسار  رگا  دندوب ؛ هدروآ  زین  دیتساوخ ، هک  هچنآ  دندوب و  هدروآ  هزجعم  هنوگ  ره  امـش  يارب  هدمآ ، یناربمغیپ  نم 

(176 «) .دیتشک ار  ناربمغیپ  نآ  هچ 

ای : » دومرف رمُع  نب  هَّللادبع  هب  هدش : تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا 
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. !؟ لییارسا یَنب  ای  اَغب  نم  یَْغب  یلا  َيدهُأ  اّیرکز  نب  ییحی  سأر  ّنَأ  یلاعت  هَّللا  یلع  ایندلا  ناوَه  ْنِم  َّنأ  َتْملع  اما  نمحرلادبع ! ابا 

نوعیبَی و مهقاوسا  یف  نوسلجی  ّمث  ًاّیبن ، نیعبـس  سمـشلا -  عولط  یلا  رْجَفلا  عولط  نیب  اـم  نولتقَی -  اوناـک  لییارـسا  ینب  َّنأ  مَْلعَت  اـما 
؛» ائیش اوعنصی  مل  َنأک  نورتشَی 

نب ییحی  ترـضح  رـس  هک  تسا  سب  نیمه  یلاعت ، يادـخ  دزن  ایند ، يراوخ  تراقح و  زا  هک  یناد  یمن  اـیآ  نمحرلادـبع ! اـبا  يا  »
!؟ دنداد هیده  لیئارسا  ینب  ناراکدب  زا  يراکدب  هب  ار  مالسلا  هیلعایرکز 

دیرخ و دـنتفر و  ناشیاهرازاب  هب  سپـس  دنتـشک و  ار  ربمایپ   70 دیـشروخ ، عولط  اـت  رجف  عولط  نیب  لیئارـسا  ینب  هک  یناد  یمن  اـیآ 
(177 «) ...دنا هدشن  بکترم  يزیچ  هک  راگنا  دندرک و  شورف 

، هجنکـش ندش ، هتـشک  هلمج  زا  دـینک  یم  دروخرب  تیانج  نارازه  هب  متح  روط  هب  دـیناوخب  ار  ناربمایپ  خـیرات  رگا  رگید ، فرط  زا 
.هریغ ندرک و  روگ  هب  هدنز  رس و  تسوپ  ندنک 

!؟ هدوب شناربمایپ  يرای  زا  زجاع  یلاعت ، دنوادخ  ایآ  سپ  هفسلف ! یعدم  رعاش  يا 

هک تسا  یعیبط  هدرک ، ثوعبم  اه  تما  يارب  ار  شناربماـیپ  هک  تسا  یـسک  ناحبـس  يادـخ  میناد ، یم  هک  بلاـطم  نیا  هب  هجوت  اـب 
؟ درکن ناشکمک  ناحبس  دنوادخ  هچ  يارب  سپ  دنشاب ؛ یلاعت  يادخ  هب  قیالخ  نیرت  کیدزن  اه و  ناسنا  نیرتهب  ناربمایپ ،

سپ تسا ؛ رداق  طلـسم و  ریـصب ، اناد ، میکح ، اهزیچ ، مامت  رب  وا  سپ  دشاب ؛ یم  شناگدنب  هرابرد  یلماک  میکح  یلاعت ، يادخ  هلب ،
؟ رگید زیچ  تردق ، تسا و  يزیچ  تمکح ،

هن دـتفیب و  ریخأت  هب  دـناد -  یم  ار  نآ  ادـخ  هک  بسانم -  ینامز  ات  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  هک  دـنک  یم  اضتقا  یهلا  تمکح 
.دنلهاج روما  بقاوع  یهلا و  حلاصم  هب  اهنآ  نوچ  دنهاوخب ؛ ناگدنب  هک  یتقو 

رد رعاش 
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: دیوگ یم  ازهتسا  ییوگ و  هزره  همادا 

يأر نَم  َّرُس  یف  بادرَسلا  َدَعْسأ  ام  و 

ُرْخَفلا َُهل  يرُقلا و  ِّمأ  نع  لْضَفلا  هل 

اهبیجع ْنِم  یّتلا  بیجاعألل  ایف 

ُرْدَبلا َُهل  ًاجُْرب  بادرَسلا  َذخَّْتا  ْنإ 

اوبِواجَف نیملسملا  ءاملُع  ایف 

ُرْجألل مکل  يرولا  ِّبر  نِم  ٍّقَِحب و 

هک تسا  بیاجع  زا  سپ  دـنک ؛ رخف  دـیاب  دراد و  يرترب  هکم )  ) يرقلا ما  رب  یتح  تسا  ارماس  رد  هک  یبادرـس  دـش ، تخبـشوخ  هچ 
راگدرورپ فرط  زا  راک  نیا  اب  هک  دیهد  باوج  نیملسم ! ياملع  يا  سپ  تسا ؛ هدراهچ  بش  هام  لثم  هک  تفرگ  ار  یـسک  بادرس 

.تسا شاداپ  نایناهج 

هب هدـنیآ  ياه  لصف  رد  تسین و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  سدـقم و  بادرـس  هب  تبـسن  وگ  هزره  هدـننک و  ءازهتـسا  نیلوا  رعاش ، نیا 
.درک میهاوخ  تبحص  هراب  نیا  رد  لماک  تروص 

يرغص تبیغ  : متشه لصف 

همدقم

هدیسر يرغص  تبیغ  هب  مالک  لاح ، دمآ و  نایم  هب  نخس  اه ، مشچ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  يافتخا  تبیغ و  هب  عجار  هتـشذگ  لصف  رد 
.تسا

نامز رد  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  رمع  لیاوا  زا  ایآ  هک  دنراد  فالتخا  يرغـص  تبیغ  عورـش  ادتبا و  هرابرد  نایوگ  ثیدـح  املع و 
؟ مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  تافو  زا  ای  هدش ، عورش  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  شردپ 

مییوگب تسا ، نکمم  ساسا ، نیا  رب  هدوب ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  یگدنز  همزال  میاد  روط  هب  افتخا  تبیغ و  مییوگب : تسا  حـیحص 
یلاس  5 دنا ؛ هتفگ  نارگید  دیفم و  خیش  هچنآ  قبط  ینعی  تسا ، هدش  عورش  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  یگدنز  يادتبا  زا  يرغص  تبیغ 

.دیآ یم  باسح  هب  يرغص  تبیغ  وزج  هدوب ، مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  شردپ ، اب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  ار 

یطـسو ّدح  يرغـص ،  تبیغ  دشاب و  یم  روهظ  يارب  يا  همدقم  يربک ،  تبیغ  دوب و  يربک  تبیغ  يارب  يا  همدـقم  يرغـص ،  تبیغ 
نامز يربک و  تبیغ  نیب 
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.تسا هدوب  روهظ 

همئا اـب  هک  تشاد  دوجو  ناـشیارب  ناـکما  نیا  صاـخ ، تروص  هب  نایعیـش  ماـع و  تروـص  هب  مدرم  هشیمه  يرغـص ،  تبیغ  زا  لـبق 
، تافرع رد  هکم ، رد  جح ، رد  هار ، رد  دجـسم ، رد  دننک  تاقالم  دنهاوخب -  هک  یناکم -  ره  تقو و  ره  رد  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط 

مـشچ هک  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  نامز  ات  تفای  همادا  تلاح  نیا  یعنام و  چـیه  نودـب  مالـسلا  مهیلع  همئا  ياه  هناـخ  رد  ینم و  رد 
.دندوب مدرم  اب  ناشیا  هطبار  تانکس و  تاکرح ، بقارم  يرایسب ، ياه 

دقتعم هکلب  دنتسناد ؛ یمن  یعرـش  ار  نایـسابع  یمالـسا ، گرزب  هفیاط  اما  دندوب ؛ هدز  هیکت  تردق  هکیرا  رب  هکنیا  اب  یـسابع  ماکح 
.تسا لطاب  رب  دنک  تفالخ  ياعدا  سک  ره  اهنآ  زا  ریغ  تسا ؛ مالسلا  مهیلع  همئا  یعرش  قح  تفالخ ، دندوب 

: دوب یعطق  مّلسم و  هیحان  ود  زا  یسابع  ماکح  دزن  تقیقح  نیا 

، لادتعا حالص و  اوقت ، ملع ، رظن  زا  هچ  هبترم و  دنلب  فیرش و  بسن ، رظن  زا  هچ  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  دنتـسناد  یم  نایـسابع  لّوا :
زا هچنآ  هفاضا  هب  دنتـسه  تاـمارک  لـیاضف و  هب  فرـشم  مدرم و  ماـمت  ناـیم  یماـن  شوخ  تسایـس و  كولـس ، رد  دنتـسه و  لـماک 

تافـص نیا  اهنآ و  قح  رد  شلوسر  یلاعت و  يادخ  فرط  زا  هدراو  ثیداحا  تایآ و  هزجعم ، دننام  دنرادروخرب  هژیو  تایـصوصخ 
.دنک بلج  نانآ  تمس  هب  ار  رایشوه  ياه  لد  ات  تسا  یفاک  اهنآ ، تماما  تابثا  يارب  اه  یگژیو  و 

مکحم زا  دعب  دوب  یمالسا  میهافم  فلاخم  اهنآ ، یگدنز  نوچ  دوب ؛ مالسلا  مهیلع  همئا  سکع  رب  نایـسابع ، هرابرد  تلاح  نیا  مّود :
.دندیسرت یمن  نیملسم  مایق  زا  دنتشادن و  يراک  نایعیش  فطاوع  اب  نیمز  هرک  فصن  رب  اهنآ  هطلس  ناش و  تموکح  ياه  هیاپ  ندش 

یتردق همه  نآ  اب  اهنآ  هچ  يارب 
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؟ دندیسرت یم  مدرم  زادیاب  دنتشاد ، هک 

؟ دننک يرود  تارکنم  تامرحم و  زا  دیاب  هچ ، يارب 

؟ دننزن ینار  توهش  هب  تسد  دنتشاد ، یشایع  يارب  هک  یتاناکما  مامت  اب  دنوشن و  ریس  ندیزرو ، صرح  زا  ارچ 

، يراکمتـس رد  هک  تفاـی  رییغت  راـبج ، توغاـط  موهفم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نیـشناج  هفیلخ و  موـهفم  ساـسا ، نیا  رب 
.دندرب یم  رس  هب  تارکنم  اشحف و  یشکندرگ ،

زا بش  حبـص و  ره  هک  ییاه  تیانج  يراوخبارـش و  اـه ، يراد  هدـنز  بش  یناوخ ، هزاوآ  صقر و  ياـه  لـفحم  وهل ، سلاـجم  سپ 
.دوب اپ  رب  یسابع  ناملاظ  نامکاح و  فرط 

هک یناسک  دندوب ، نارجاف  ناقـساف و  ناشرب ، رود و  هک  یلاح  رد  دـندش  یم  رهاظ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هفیلخ  تروص  هب  اهنآ 
.دندرک یم  ایهم  تیانج  روجف و  لیاسو  اهنآ  يارب  دنداد و  یمن  ماجنا  هفیلخ  تیاضر  يارب  زج  یشالت ،

اهنآ دنرادن ؛ تیرشب  خیرات  رد  يدننام  هک  دندرک  ظفح  نید  عرش و  هعلق  اب  ار  هفیلخ  هک  یناسک  نامه  سرپم ؛ رادرک  دب  ياملع  زا 
.دوش یمن  تساوخزاب  هداد ، ماجنا  هچنآ  زا  دش و  دهاوخن  یسرباسح  هفیلخ ، لامعا  تمایق  زور  رد  هک  دندرک  یم  دومن  او  نینچ 

!! دنا هفیلخ  نوچ  ارچ ؟ دننک ؛ انز  ای  دنناوخب  زامن  هک  تشادن  یقرف  اهنآ  يارب  ببس ، نیمه  هب 

.تشادن یتموکح  روما  هب  ندرک  لمع  رکف و  يارب  ینامز  هفیلخ ، بیترت ، نیا  هب 

هک یناـسک  ناـمه  دوب ؛ مالـسلا  مهیلع  همئا  دوجو  دومن ، یم  رهز  وا  رب  ار  ذـیاذل  درک و  یم  لوغـشم  ار  هفیلخ  نهذ  هک  يزیچ  اـهنت 
یقالخا مراکم  نیرتابیز  لیاضف و  نیرتهب  هب  ار  اهنآ  دوب و  هدناشوپ  هانگ  زا  يرود  اوقت و  یکاپ ، تسادق ، سابل  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ 

.دومن تنیز 

رازآ دـیجمت  ناشنایعیــش ، ندـناسرت  اـهنآ ، تاـیونعم  نتــسکش  سدــقم ، ياـه  تیــصخش  نآ  هراـبرد  مـیاد  روـط  هـب  هـفیلخ  سپ 
ناشناگدنهد و
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.درک یم  یگدنز  يّوج  اضف و  نینچ  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  سپ  درک ؛ یم  رکف  ملاظ ، تموکح  هب  اهنآ  باحصا  ندش  قحلم 

مهف و تمکح ، بناوج  مامت  نآ ، رد  هک  دـنک  رایتخا  شا  یگدـنز  رد  ار  یـصاخ  هویـش  هک  درک  یمن  مکح  لـقع ، تمکح و  اـیآ 
!؟ دوش تاعارم  لقع 

نایم هک  یناسک  ینید و  ياه  تیـصخش  يارب  باـسح  نارازه  ناـملاظ ، ناـمکاح و  هنوگچ  هک  میتسه  دـهاش  اـم  زین  هناـمز  نیا  رد 
دنریگ یم  رظن  رد  یلیوط  ياه  همانرب  هچ  نانآ  هب  عجار  یکدنا  تاعالطا  ندروآ  تسد  هب  يارب  دـننک و  یم  زاب  دـنراد ، ذوفن  مدرم 
فشک ار  یماظن  مهم  رارسا  هک  راگنا  دنهد ، یم  عالطا  دوخ  تسد  الاب  هب  دنناد و  یم  هعماج  يرورـض  مهم و  لئاسم  وزج  ار  نیا  و 

.دنا هدرک 

تموکح هکنیا  يارب  دنتـسناد !؟ یم  ناشتموکح  يارب  رخآ  لّوا و  رطخ  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  ناملاظ ، هک  هدوب ؟ ینارود  هچ  ًاـعقاو 
نیرت مکحم  نیرت و  يوق  هک  تسا  ینید  هقالع  اهنآ ، هب  مدرم  هقالع  دنتـسه و  اه  لد  کلام  مالـسلا ، مهیلع  همئا  دنتـشاد ، نیقی  اـه 

روز قطنم  هب  اه و  لد  کلام  هن  دـندوب ، تسپ  يدارفا  کلام  اهنآ ، .دوبن  نامز  نآ  نادرمتلود  رد  گرزب  تیزم  نیا  تساه و  هقالع 
.نید قطنم  هن  دندرک ، یم  تموکح 

هکنیا يارب  دـندرک  یم  یفرعم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نیـشناج  ار  ناـشدوخ  دـندرک و  یم  تموکح  نید  مسا  هب  اـهنآ  هلب ،
هللا یلص  ترـضح  نآ  تفای ؛ رولبت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دوجو  رد  دمآ -  دوجو  هب  مالـسا  دلوت  اب  هک  یمالـسا -  يربهر 

، دومن یم  عمج  تاکز  درک ، یم  داـهج  هب  رما  سپ  دـش ؛ یم  ارجا  نیناوق  وا ، تسد  هب  دوب و  ربهر  هدـننک و  رما  مکاـح ، هلآو ،  هیلع 
رب ار  دوب  ینید  یعامتجا و  ماظن  هب  قلعتم  هک  يروما  شدودح و  ادخ ، ماکحا 
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.تشاد یم  اپ 

.درپس مالسلا  مهیلع  همئا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دعب  ار  نیملسم  هعماج  يربهر  دنوادخ ،

مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  ادتبا  هک  دوب  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  تاناکما  بلـس  دنداد ، ماجنا  دوخ  تموکح  نامز  رد  ماکح  هچنآ  سپ 
.دیدرگ متخ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  دش و  عورش 

لوسر زا  دـعب  تفـالخ  ینیـشناج و  مسا  هب  ار  یمالـسا  هعماـج  يربهر  ياـعدا  اـه ، نرق  نیا  لوط  رد  ملاـظ  عورـشمان و  ماـکح  نیا 
هب دندومن  یم  یچیپرس  ناناملسم  دندرک ، یم  يروهمج  سیئر  ای  یهاشداپ  ياعدا  رگا  هکنیا  يارب  دنتشاد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

.يونعم يربهر  یمالسا و  تفالخ  اب  یهاشداپ  يراگزاسان  ببس 

ناشلام ناج و  رب  اهروشک و  مدرم  رب  يونعم  یحور و  هطلـس  ات  دـندرک  یم  تفالخ  ياعدا  هریغ ، نایـسابع و  نایوما ، ببـس ، نیا  هب 
.دننک یم  رما  ادخ ، رما  هب  دننک و  یم  تموکح  ادخ ، مکح  هب  هک  راگنا  دنشاب ، هتشاد 

، تناید سدـقم ، كاپ ، تروص  هب  هک  دـیاب  نآ ، حیحـص  ياـنعم  هب  یمالـسا  تفـالخ  سپ  دوب ؛ نیا  فـالخ  رب  دـص  رد  دـص  یلو 
تشادـن و دوجو  دـندوب ، تفالخ  یعدـم  هک  یماکح  نآ  رد  اه ، تیلباق  اـه و  تفـص  نیا  هک  یلاـح  رد  دـشاب ؛ هریغ  اوقت و  شناد ،

.دنک یم  قیدصت  ار  نآ  تسا و  لوق  نیا  دیوم  خیرات ،

، خیرات تشاد و  دوجو  مالسلا  مهیلع  همئا  رد  تروص  نیرتابیز  لکـش و  نیرت  مهم  هب  مزال  ياه  تیلباق  بولطم و  تافـص  نآ  مامت 
.دنک یم  مالعا  ادص  نیرتدنلب  اب  ار  بلطم  نیا 

: میدرگ یم  زاب  وا  زا  دیدش  تبقارم  مالسلا و  هیلع  يداه  ماما  نامز  هب  عجار  نام  ثحب  هب 

یضعب هک  دوب  نآ  تفرگ ، رظن  رد  اه  لکـشم  نآ  زا  ییاهر  يارب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  يا  هنامیکح  لیاسو  اه و  هار  هلمج  زا 
دنادرگ نیعم  دادغب  رد  ار  دامتعا  دروم  نایعیش  زا 
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.دنشاب اهنآ  يویند  ینید و  روما  يارب  یعبنم  نایعیش و  روما  هب  یگدیسر  يارب  یعجرم  لیکو و  ترضح ، نآ  فرط  زا  ات 

مالـسلا و هیلع  يداه  ماما  نیب  هطـساو  اـهنآ  دـش و  یم  لاؤس  اـهنآ  زا  ینید  لـئاسم  هدُرب ، ـالکو  يارب  سمخ  تاـکز و  لاوما ، سپ 
.دنتشاد یم  یفخم  ار  ریطخ  بصنم  نیا  الکو ، یهاگ  دنتفرگ و  رارق  نایعیش 

هب مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هکنیا  ات  دننک  هعجارم  دادغب  رد  الکو  هب  دندرک  تداع  مدرم  هکنیا  ات  تشذگ  لاونم  نیا  رب  روما  اه  لاس 
.تفرگ شیپ  رد  ار  شور  نیمه  زین  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دیسر و  تداهش 

هب هک  تشاذـگ  یقاب  ناشتلاکو  رب  ار  نالیکو  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  هک  یماـگنه 
.دروآ میهاوخ  الکو  نیا  یگدنز  زا  یبلاطم  دعب ، ياه  لصف  رد  دنوادخ  تساوخ 

شردپ نامز  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

هب سپ  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تدالو  زا  نآ  يادـتبا  هک  میدرک  تبحـص  يرغـص  تبیغ  هرابرد  لبق ، لصف  رد  هکنیا  زا  دـعب 
ثحب لصا  میهد و  حرش  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  شردپ ، نامز  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  یگدنز  زا  یتمسق  هک  تساج 

: مییوگ یم  هدنیآ  لوصف  رد  ار 

هیلع يرکـسع  ماما  شردـپ ، ینالوط  تایانع  فطاوع و  لومـشم  تبقارم ، تحت  ارماس ، رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  تسا  نشور 
.تشاد رارق  مالسلا 

مهدزاود و ماما  وا  هک  درک  یفرعم  دامتعا  دروم  نایعیش  زا  یضعب  يارب  ار  شرسپ  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  ماما  تدم ، نیا  لالخ  رد 
.تسا مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم 

.دروآ میهاوخ  هراب  نیا  رد  ار  یثیداحا  يدعب ، ياه  لصف  رد  دنوادخ  تساوخ  هب 

یلاخ ناسوساج  نارگید و  زا  هناخ  درب و  یم  رـس  هب  رمع  رخآ  تاظحل  رد  دش و  مومـسم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هکنیا  زا  دـعب 
دمآ شردپ  دزن  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  دوب ،
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کمک دوب -  مس  مخز  رثا  رب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  كرابم  ياه  نادـند  رب  هک  اه  نوخ  ندومن  كاـپ  وراد و  ندیـشون  رد  اـت 
.دنک

هک درک  كرت  ار  ایند  نیا  یلاح  رد  تفگ و  تایح  دوردب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دوب و  شردپ  اب  رسپ  رادید  نیرخآ  رادید ، نیا 
.درپس دنوادخ  هب  ار  وا  تشاد و  رارق  اه  یشکرس  ثداوح و  دنت  ياهابدرگ  شزو  ربارب  رد  شمیتی  زیزع و  دنزرف 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  رسپ  رفعج ،

.دوب هتفرگ  شیپ  ار  اطخ  هار  دوب و  هتشگ  فرحنم  شکاپ ، ناردپ  طخ  زا  دوب و  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  نارسپ  زا  رفعج 

: دیامرف یم  شا  هرابرد  دنوادخ  هک  یسک  دوبن ، مالسلا  هیلع  یبن  حون  رسپ  فارحنا  زا  رت  بیجع  رفعج ، فارحنا 

(178 «) .دراد هتسیاشان  رایسب  یلمع  وا  اریز  تسین ؛ تدنزرف  وا  « ؛» ٍِحلاَص ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ  َِکلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُوناَی  »

نشور دوب و  نافرحنم  ناقساف و  اب  ینیشنمه  ببس  هب  هکلب  تسا ؛ هدوبن  وا  تیبرت  رد  شردپ  يراگنا  لهـس  ببـس  هب  رفعج  فارحنا 
.تسا هدوب  رثؤم  يا ، هطبار  نینچ  هک  تسا 

.دروآ ناغمرا  هب  دوخ  يارب  ار  گنن  راع و  دش و  التبم  ییاوسر  هب  هک  یسک  میناد ؛ یمن  ار  نیفرحنم  اب  وا  طابترا  یگنوگچ  ام 

ناشن شدامتعا  دروم  نایعیـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  شدنزرف  هک  یماگنه  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  ماما  هک  تسا  نیا  بیجع 
دراد و يدـنزرف  شردارب ، هک  تسناد  یمن  وا  درکن و  هاـگآ  نآ ، هـب  ار  رفعج  شردارب  درک ، ربـخ  اـب  شتدـالو  زا  ار  صاوـخ  داد و 

.تسا هدرک  توکس  دوخ ، فادها  ببس  هب  تسا و  هتسناد  یم  دیاش 

وبا  » شمداخ هب  ار  اهنآ  تشون و  نیادم  رد  دوخ  نایعیش  يارب  يددعتم  ياه  همان  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تافو ، زا  لبق  زور   15
: دومرف وا  هب  داد و  نایدالا »

یلا لئاسرلاب ) يأ   ) اهب ضمإ  »
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يراد یف  هیعاولا  عمست  و  هرفس ) نم  يأ   ) رشع سماخلا  موی  يار » نم  رس   » یلإ لخدت  ًاموی و  رـشع  هسمخ  بیغَتَـس  کنإف  نئادملا ،
« .لستغملا یلع  یندجت  و 

.؟ كدعب ماما  نَمَف  يأ : ْنَمَف ؟ کلذ  ناک  اذإف  يدّیس ! ای  ُتلقف : نایدالاوبا : لاق 

.يدعب مئاقلا  وهف  یُبتُک  تاباوَِجب  کَبلاط  ْنَم  : » لاق

؟ مئالَعلا نِم  دیزَملا  یل  رکذُأ  يأ  ینْدِز ؟ تلقف :

« .يدعب مئاقلا  وهف  َّیلع  یِّلُصی  نَم  : » لاق

؟ ینْدِز ُتلقف :

؛» يدعب مئاقلا  وهف  نایمِهلا  یف  امب  رَبْخأ  نَم  : » لاق

زا نویـش  هلان و  يادص  يوش و  یم  ارماس  لخاد  مهدزناپ ، زور  دـشک و  یم  لوط  زور   15 ترفس ، هک  ناسرب  اهرهـش  هب  ار  اه  همان  »
« .یبای یم  هدش ، هداد  لسغ  ارم  يونش و  یم  ما  هناخ 

؟ تسیک امش  زا  دعب  ماما  نم ! يالوم  يا  مدرک : ضرع  دیوگ  یم  نایدالوبا 

« .تسا نم  زا  دعب  مئاق  دهاوخب ، وت  زا  ار  اه  همان  باوج  هک  نآ  : » دومرف

»؟ نک رکذ  میارب  يرتشیب ، میالع  : » متفگ

« .تسا نم  زا  دعب  مئاق  وا  دناوخب ؛ ّتیم  زامن  نم  رب  هک  سک  ره  : » دومرف

؟ امرفب رتشیب  متفگ :

« .تسا نم  زا  دعب  مئاق  وا  دهد ؛ ربخ  ( 179) نایمه زا  هک  سک  ره  : » دومرف

.تسا زیچ  هچ  نایمه  رد  منک  لاوئس  هک  دش  نآ  زا  عنام  مالسلا ، هیلع  ماما  تبیه  ایح و  سپس 

مدش ارماس  لخاد  مهدزناپ ، زور  رد  مدومن و  تفایرد  ار  اهنآ  ياه  باوج  مدرک ؛ تکرح  نیادـم  يوس  هب  مدـش و  جراخ  اه  همان  اب 
تسا و هدـش  هداد  لـسغ  وا  هک  مدـید  مدینـش و  شا  هناـخ  زا  هلاـن  نویـش و  يادـص  دوب ،) هتفگ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  روط  ناـمه  )

(. دنتفگ یم  تینهت  تماما  تفالخ و  هب  ینعی   ) دنتفگ یم  تینهت  تیلست و  وا  هب  نایعیش  دوب و  هناخ  ِرد  يولج  رفعج  شردارب ،

روگنا بارش  مسانش ؛ یم  ار  وا  هکنیا  ببس  هب  هدش ، لطاب  تماما  دشاب ، ماما  نیا  رگا  متفگ : دوخ  اب  سپ 
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.دزاون یم  ( 181) روبنط اب  دنک و  یم  رامق  ( 180) قسوج رصق  رد  دروخ ، یم 

هب دش و  جراخ  مالسلا ) هیلع  يرکسع  ماما  مداخ  ، ) دیقع سپس  دیسرپن ؛ نم  زا  يزیچ  یلو  متفگ ؛ تینهت  تیلست و  متفر و  ولج  سپ 
.رازگ زامن  وا  رب  تسیاب و  سپ  هدش ، نفک  تردارب  نم ! ياقآ  يا  تفگ : وا 

هک یماگنه  دندوب ؛ مصتعم  سوساج  ود  یلع و  نب  نسح  ناّمـس ، اهنآ ، يولج  هک  یلاح  رد  دندش  لخاد  شفارطا  نایعیـش  رفعج و 
مدنگ تروص  اب  یکدوک  دـیوگب ، ریبکت  تساوخ ، هکنیا  ات  تفر  ولج  شردارب  رب  زامن  يادا  يارب  یلع  نب  رفعج  میتفر ، هناخ  لخاد 

: تفگ تفرگ و  ار  رفعج  يادر  دمآ و  ولج  هدرمش ، زاب و  ییاه  نادند  تشپ و  رپ  ياهوم  نوگ ،

؛» یبأ یلع  هالصلاب  ُّقَحَا  انأف  ْمَع ! ای  رّخَأَت  »

« .مرت هتسیاش  مردپ  رب  زامن  يادا  هب  نم  هک  ورب  بقع  ومع ! يا  »

رد درک و  نفد  دراذـگ و  زاـمن  شردـپ  رب  تفر و  ولج  كدوک  نآ  سپ  دوب ؛ هدـش  درز  وا  تروص  هک  یلاـح  رد  تفر  بقع  رفعج 
»؟ دنیاجک تسوت -  اب  هک  اه -  همان  باوج  يرصب ! يا  : » دومرف نم  هب  وا  ربق  رانک 

، متفر رفعج  يوس  هب  مدش و  جراخ  هناخ  زا  .تسا  هدـنام  یقاب  نایمه  طقف  تمالع ، ود  نیا ، متفگ : مدوخ  شیپ  مداد و  وا  هب  ار  اهنآ 
: تفگ ءاشو  زجاح  هک  مدوب  وا  دزن 

؟ تسیک كدوک  نآ  نم ! ياقآ  يا 

! مسانش یمن  ما و  هدیدن  ار  وا  لاح  هب  ات  هک  مسق  ادخ  هب  تفگ :

.دندش هاگآ  وا  تداهش  رب  دنتفرگ و  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  غارس  دندمآ و  مق  زا  يا  هدع  ماگنه ، نآ  رد  هک  میدوب  هتسشن  ام 

؟ تسیک وا  دعب  ماما  سپ  دنتفگ :

تیلست و دندرک و  مالس  وا  هب  اهنآ  سپ  دندرک ؛ هراشا  رفعج  هب  مدرم 
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؟ تسا ردقچ  لام ، و  تسا ؟ زیچ  هچ  اه  همان  هک  نک  هاگآ  ار  ام  سپ  تسه ؛ یلاوما  اه و  همان  ام  دزن  دنتشاد : هضرَع  دنتفگ و  تینهت 

!؟ میوگب بیغ  ملع  دیهاوخ ، یم  نم  زا  تفگ : دناکت و  ار  شیاه  سابل  داتسیا و  رفعج 

هک دیراد  ینایمه  تسا و  نالف  همان و  نالف  امـش ، هارمه  تفگ : دش و  جراخ  هناخ  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  مداخ  ماگنه ، نیا  رد 
.تسا یبلقت  اهنآ ، رانید  هد  هک  تسا  رانید  رازه  نآ  رد 

(182) .تسا ماما  درک ، ییامنهار  اهنیا  نتفرگ  يارب  ار  وت  هک  یسک  دنتفگ : دنداد و  وا  هب  ار  لاوما  اه و  همان  اهنآ ،

: تیاور نیا  هرابرد  یتاکن 

تماما ياه  تیلباق  عیمج  دـقاف  هک  یلاح  رد  دوب  هدرک  هدامآ  یمظع  تفـالخ  يربک و  تماـما  يارب  ار  شدوخ  باذـک ، رفعج   - 1
، دوبن نینچ  رگا  دوب و  نید  هب  تبـسن  شا  یتالابم  یب  يراکزیهرپ و  مدـع  هناشن  نیا ، دوب و  هاگآ  شقوسف  تایانج و  ماـقم  هب  دوب و 

يزیچ وا  دنتفگ ، تینهت  وا  هب  ار  تماما  تفالخ و  مدرم ، یـضعب  هک  یماگنه  دیـشک و  یم  رانک  دـنلب ، ماقم  نیا  زا  ار  شدوخ  دـیاب 
.تسا هدرک  لوبق  ار  مدرم  تینهت  هک  تسا  نیا  هناشن  هک  تفگن 

ّتیم رب  رازگزامن  زا  ییاعد  عقاو ، رد  تیم  زامن  نوچ  دراذـگ ؛ یمن  زامن  ماما ، زج  یـسک  ماـما ، رب  هک  تسا  روهـشم  هعیـش  نیب   - 2
ولج مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  رب  زامن  يارب  رفعج  هک  یماگنه  و  دراد ؟ ار  زامن  نیا  ندناوخ  تقایل  ماما ، زج  یـسک  هچ  سپ  تسا ؛

 - دـندوب هدـش  عمج  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  رب  زامن  يارب  هک  مدرم -  زا  یهورگ  دور و  رانک  هدرپ  هک  تساوخ  دـنوادخ  تفر ،
رفعج يارب  یتجح  مامتا  هک  دنسانشب  ار  یقیقح  ماما 
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.دنشاب یمالسا  تما  و 

داریا ار  يا  هلمج  دوب ، زامن  نتفگ  ریبکت  هداـمآ  هک  تفرگ  ار  رفعج  يادر  دـش و  جراـخ  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هک  دوب  نیا  يارب 
: تسا تغالب  تحاصف و  تاجرد  نیرتالاو  رد  هک  دومرف 

؛»!! یبأ یلع  ِهالَصلاب  ُّقَحَا  انَأف  َّمَع ، ای  ْرَخَأَت  »

!!« مرت هتسیاش  مردپ  رب  زامن  يادا  هب  نم  هک  ورب  بقع  ومع ! يا  »

داد ربخ  مالسلا  هیلع  ماما  هملک ، نیا  اب  و  ّمع » ای   » XљřȘ دادن و  هزاجا  زامن ، يادا  يارب  سپ  رخات » : » دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
.تسا رفعج  ردارب  رسپ  ماما ، سپ  تسوا ؛ يومع  رفعج ، هک 

ار مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  رب  زامن  هب  دوخ  یگتـسیاش  هلمج ، نیا  اب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  کش  یب  یبا » یلع  هالـصلاب  قحا  اناف  »
: دیامرف یم  دنک و  یم  تباث 

يارب دراذـگ  یمن  زامن  ماما  رب  ماما  زج  یـسک  هکنیا  ببـس  هب  تسوا ، تماـما  تاـبثا  مه  بسن و  تاـبثا  مه  هملک ، نیا  یبا ،» یلع  »
.تسا ّتیم  ثراو  ّیلو و  وا  هکنیا 

نیا لباقم  رد  یتمواقم  هنوگ  چـیه  ددرگ و  یم  زاـب  هزاـنج  دزن  زا  رفعج  درادـن و  یقح  چـیه  رفعج ، هک  دـش  نشور  تروص  نیا  هب 
، ییاعدا نینچ  اب  يدرم  نینچ  هک  دوش  یم  هنوگچ  دهد !؟ یم  تسد  زا  ار  شتردق  یلکـش  هچ  هب  دهد و  ماجنا  دناوت ، یمن  كدوک 

!؟ دسرتب یکدوک  زا  هنوگ  نیا 

یم درز  رفعج  گنر  هچ  يارب  دوش  یمن  ادیپ  وا  لاثما  رفعج و  دزن  نآ  زا  يا  هرذ  هک  تسا ؟ ماما  تبیه  تردـق و  زج  يزیچ  نیا  ایآ 
هچ يارب  و  دـنک ؟ یم  لمحت  دـنتفگ ، یم  تینهت  وا  هب  تماما  ببـس  هب  هک  یمدرم  يولج  ار  یتسـس  تلاجخ و  هچ  يارب  و  ددرگ !؟

!؟ دینش كدوک  نآ  زا  هک  ّمع » ای  رخات   » هملک هلیسو  هب  دنک  یم  بیذکت  ار  شدوخ 

! دوش یم  رهاظ  هنوگچ  هک  قح  هب  نک  هاگن 
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! دش هدنار  هنوگچ  هک  لطاب  هب  و 

؟ تسیک كدوک  نم ! ياقآ  يا  دندیسرپ : وا  زا  هرصب  لها  ياه  هعیش  زا  یضعب 

ار وا  هک  دنک  یم  دای  ادخ  هب  مسق  وا  دـنک و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  فارتعا  هب  راداو  ار  رفعج  ات  دـسرپ  یم  كدوک  نآ  زا  لئاس 
.مسانش یمن  ما و  هدیدن 

وت اّما  تخانـش ؛ یم  ار  كدوک  نآ  درک -  یم  یگدنز  مق  رد  هک  یمق -  قاحـسا  نب  دـمحا  نوچ  تسا !! بیجع  وت  راک  رفعج ! يا 
مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  شردپ  نامز  رد  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  کیدزن ، رود و  ياه  هعیـش  زا  يرایـسب  و  یـسانش !؟ یمن  ار  وا 

.دندید

: یشاب هتفگ  تسار  یلاعت  يادخ  هب  ندروخ  مسق  رد  رگا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

ٌهبیصُم َْکِلتَف  يرْدَتال  ُْتنُک  ْنإف 

.تسا مظعا  یبیصم  سپ  يدید ، رگا  وت و  يارب  تبیصم  نآ ، يدیدن ، رگا  سپ  ُمَظْعَأ  ُهبیصملاف  يرْدَت  َتنک  ْنإ  و 

! تشگ یمرب  شاک  يا  درک و  یم  افتکا  راب  تلاجخ  نیگمرش و  هاگیاج  نیا  هب  رفعج  شاک ! يا 

صیخشت لطاب  زا  ار  قح  دندنادرگ و  یمرب  ار  ناشرظن  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  ماما  نفد  سلجم  رد  نادهاش  نارـضاح و  شاک ! يا 
.دوب ضیرم  ناشیاه  بلق  دندوب و  دوخ  تسپ  فادها  لابند  هب  مدرم  یلو  دنداد ! یم 

! دندش یمن  هدیشک  رفعج  يوس  هب  دندیسر  ءارماس  رهش  هب  مق  لها  ناگداتسرف  هک  یماگنه  شاک ! يا 

ياـه یمق  یلو  دــمآ ؛ یمن  شیپ  يرگید  ییاوـسر  دوزفا و  یمن  تلاـجخ  رب  ار  تلاـجخ  هـک  درک  یمن  تماـما  ياـعدا  شاـک ! يا 
ات .دـنک  ربخاب  هدوب ، ناشهارمه  هچنآ  مامت  زا  ار  اهنآ  هکنیا  ات  دندیـسرپ  یتالاؤس  وا  زا  دـندوب  تماما  ياه  هناشن  هب  فراع  شوهاب ،

.دوش دیکأت  رفعج ، نیغورد  تماما  تحص 

.مینادب بیغ  ملع  هک  دیهاوخ  یم  ام  زا  تفگ : داد و  تکرح  ار  شیاه  بل  رفعج ، اج  نیا  رد 

بیغ ملع  نیب  قرف  شاک ! يا 
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! تسناد یم  ار  دوش -  یم  هتخومآ  ملع  بحاص  يوس  زا  هک  ماما -  ملع  نیب  و 

تاقافتا هدنیآ و  هرابرد  مالسلا  مهیلع  شکاپ  ناردپ  زا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  شدج  زا  هک  ار  یثیدح  نارازه  شاک ! يا 
! دروآ یم  دای  هب  ار  تسا  هدش  تیاور  نآ  گرزب 

هیلع نانمومریما  يا  تفگ : هک  شنارای  زا  یکی  خساپ  رد  هک  تخانش  یم  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شدج  مالک  شاک ! يا 
: دومرف تسا ؟ هدش  اطع  بیغ ، ملع  امش  هب  ایآ  مالسلا !

ُْملِع ُهَدـنِع  َهَّللا  َّنِإ  : » هلوقب هناحبـس  هَّللا  هدَّدـع  ام  هعاسلا و  ملِع  بیَغلا : ْملِع  اـمَّنإ  ملِع و  يذ  نِم  ٌمُّلعت  وه  اـمَّنإ  بیَغ و  ملعب  وه  سیل  »
 « ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ُتوُمَت  ٍضْرَأ  ِّيَِأب  ٌسْفَن  يِرْدَت  اَمَو  ًادَغ  ُبِسْکَت  اَذام  ٌسْفَن  يِرْدَـت  اَمَو  ِماَحْرَْألا  ِیف  اَم  ُمَْلعَیَو  َْثیَْغلا  ُلِّزَُنیَو  ِهَعاَّسلا 

نانجلا یف  وأ  ًابَطَح ، رانلا  یف  ُنوکی  ْنَم  دیعـس و  وأ  ٍّیقَـشو  لـیمَج  وأ  حـیبَق  یثنُأ و  وأ  رَکَذ  ْنم  ماـحْرَألا ، یف  اـم  هناحبُـس  هَّللا  ُمَْلعَیَف 
يردص و هَیعَی  ْنأب  یل  اعَد  هینَمَّلَعَف و  هَّیبن  هَّللا  هَمَّلَع  ٌْملِعف  َکلذ  يوس  ام  هَّللا و  ّالإ  ٌدَحَأ  ُهُمَْلعَی  يذلا ال  بیَغلا  ُملِع  اذهف  ًاقفاُرم ، نَّییبَنلل 

؛» یِحناوَج هیلع  َّمَطْضَت 

تسا و تمایق  ملع  بیغ ، ملع  تسا و  ملع  بحاص  يوس  زا  شزومآ  تسین و  بیغ  ملع  نم ، نانخـس  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما 
: تسا هدرمشرب  نآرق  رد  ار  نآ  دنوادخ ، هچنآ 

یمن یـسک  تسیچ و  اه  محر  رد  هک  دناد  یم  دنک و  یم  لزان  ار  ناراب  هک  تسوا  تسادخ و  صوصخم  تمایق ، نامز  زا  یهاگآ  »
(183 «) .تسا هاگآ  اناد و  دنوادخ  هک  یتسار  هب  دریم  یم  ینیمزرس  هچ  رد  دناد  یمن  دروآ و  یم  مهارف  يزیچ  هچ  ادرف  دناد ،

محر رد  دناد  یم  ناحبس  دنوادخ  سپ 
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رد یـسک  هچ  تسا و  شتآ  مزیه  یـسک  هچ  تخبـشوخ و  اـی  تسا  تخبدـب  اـبیز ؛ اـی  تسا  تشز  رتـخد ؛ اـی  تسا  رـسپ  تسا ؛ هچ 
هب ادـخ  هک  تسا  یملع  نآ ، زا  ریغ  دـناد و  یمن  دـنوادخ  زج  یـسک  ار  نآ  هک  تسا  بیغ  ملع  سپ  تسا ؛ ناربماـیپ  هارمه  تشهب ،
(184 «) .دشاب رارسا  نیا  نوناک  ملد ، كرد و  ار  نآ  ما ، هنیس  هکنیا  ات  درک  اعد  نم  قح  رد  داد  دای  نم  هب  مه  وا  داد و  دای  شربمایپ 

يرکسع ماما  شردارب  مس ، اب  زورید  هک  دوب  یمکاح  وا  تفر ؛ دمتعم  دزن  سپ  دوب ؛ شا  ینمشد  یهارمگ و  رب  ّرصم  هتـسویپ  رفعج ،
هب یسوساج  رفعج ، ییوگ  دنک و  علطم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دوجو  زا  ار  دمتعم  هکنیا  ات  دوب  هدرک  دیهش  مومسم و  ار  مالسلا  هیلع 

.دننک تشادزاب  ار  نوتاخ  سجرن  داد ، روتسد  دمتعم  دوب ؛ مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دض  دمتعم و  عفن 

، هیقت يور  زا  سجرن  یلو  دـنتفرگ ؛ یم  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  غارـس  نوتاخ ، سجرن  زا  دـنداد و  ماجنا  ار  دـمتعم  روتـسد  اـهنآ 
یبا نبا  ، » ارماس یضاق  هب  ار  سجرن  داد ، روتسد  درکن و  لوبق  ار  سجرن  راکنا  هفیلخ ، درک ؛ راکنا  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوجو 

.داد تاجن  یمک  تدم  زا  دعب  ار  وا  یلاعت ، دنوادخ  یلو  دشاب ؛ دیدش  رظن  تحت  ات  دننک  میلست  براوش »

و دـننک ! یم  دوبان  ار  دوخ  هدـیقع  نید و  دـصاقم ، ندروآ  تسد  هب  هار  رد  دـنراکتیانج  هک  یناـبلط  تساـیر  دـنک ، تنعل  دـنوادخ 
! دیوگ یم  دهد و  یم  ماجنا  دهاوخ ، یم  هک  هچ  ره  دنک و  يوریپ  شسفن  ياوه  زا  هک  یسک  ره  رب  نیرفن 

مق زا  یمازعا  تأیه 

هب رفعج  هانگ  نیاربانب  درک ؛ یم  رارکت  ار  شیاهراک  دـمآ و  یمن  نییاپ  شلطاب  بکرم  زا  درک و  یم  رارـصا  شا  یهارمگ  رب  رفعج 
هارمه
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.دیسر ارماس  هب  مق  زا  يرگید  ناوراک  هک  دوب  ینامز  نآ  دش و  یم  دایز  شیاهراک 

ارماس هب  مق  زا  یناوراک  درک ، توف  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ام ، يالوم  هک  ینامز  دنک : یم  لقن  شردپ  زا  یلصوم  نانـس  نب  یلع 
دنتفرگ ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  غارس  نارگید  زا  دنتشادن و  ربخ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تافو  زا  نانآ  هک  یلاح  رد  دیـسر 

: دش هتفگ  اهنآ  هب  هک 

.تسا هدرک  توف  ترضح 

؟ تسیک شثراو  دنتفگ :

.رفعج شردارب  دنتفگ :

وا هارمه  دیـشون و  یم  بارـش  هک  یلاح  رد  دش  یتشک  راوس  تفر و  هاگحیرفت  هب  وا  دش : هتفگ  اهنآ  هب  دنتفرگ  ار  رفعج  غارـس  سپ 
!! .دندوب یناگدنناوخ 

.دشاب یمن  ماما  فاصوا  اهنیا  دنتفگ : دندرک و  تروشم  رگیدکی  اب  نایناوراک 

.مینادرگرب ناشنابحاص  هب  ار  لاوما  نیا  دنتفگ : اهنآ  زا  یضعب 

.میوش رادربخ  شراک  زا  یتسرد  هب  ات  ددرگرب  رفعج  دینک ، ربص  تفگ : يریمح  رفعج  نب  دّمحم  یلو 

ماـما ناـمیالوم  يارب  میتسه  هعیـش  مق و  لـها  زا  اـم ! يـالوم  يا  دـنتفگ : دـندرک و  مالـس  دـنتفر و  وا  دزن  تشگرب ، رفعج  هک  یتقو 
.میا هدروآ  مق  زا  ار  یلاوما  مالسلا ، هیلع  يرکسع 

؟ تساجک لاوما  نیا  تفگ : رفعج 

.تسا نامهارمه  دنتفگ :

.دیهدب نم  هب  ار  لاوما  تفگ : رفعج 

.میهد یم  لیوحت  یطیارش  اب  ار  لاوما  نیا  نوچ  ریخ ، دنتفگ :

؟ تسیچ طیارش  نآ  تفگ : رفعج 

يا هسیک  رد  ار  اهنآ  سپس  و  دش ؛ یم  هداد  رارق  کچوک  ياه  هتـسب  رد  دش و  یم  عمج  نایعیـش  مامت  زا  لاوما  هتـشذگ ، رد  دنتفگ :
یم مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  ناـمیالوم  يارب  ار  لاوما  نآ  یتـقو  میدرک و  یم  موـم  رهم و  ار  هسیک  نآ  میداد و  یم  رارق  گرزب 
مسا هکنیا  ات  رادقم  هچ  يرگید  زا  لوپ و  رادقم  هچ  ینالف ، زا  تسا و  رادقم  نالف  لاوما  همه  هک  دنتفگ  یم  ترـضح  نآ  میدروآ ،

دومرف و یم  ار  مدرم  همه 
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.تفگ یم  زین  ار  اهرتشگنا  شقن  یتح 

ادـخ طقف  ار  بیغ  ملع  تسا و  بیغ  ملع  راک ، نیا  داد و  یمن  ماـجنا  يراـک  نینچ  مردارب  دـییوگ ....! یم  غورد  امـش  تفگ : رفعج 
.دناد یم 

.دندرک هاگن  ار  رگیدمه  دندینش  ار  رفعج  نانخس  نایناوراک ، یتقو 

؟ دیهد یم  نم  هب  ار  لام  نیا  تفگ : اهنآ  هب  رفعج 

نامیالوم زا  هک  ار -  ییاه  هناشن  هک  میهد  یم  یـسک  هب  طقف  ار  اهنآ  تسا و  تناـما  اـم  دزن  لاوما ، نیا  هک  میتسه  یهورگ  دـنتفگ :
رب ناشنابحاص  هب  ار  لاوما  ّالا  روایب و  لیلد  ام  يارب  یتسه  ماما  وت  رگا  سپ  دشاب ؛ هتـشاد  میـسانش -  یم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 

.مینادرگ یم 

راضحا ار  اهنآ  درک ؛ تیاکـش  دـمتعم  هب  اـهنآ  زا  و  دوب ) ارماـس  رد  یـسابع  دـمتعم  هک  یلاـح  رد   ) تفر یـسابع  دـمتعم  دزن  رفعج ،
.دندرک

؟ دیهد یمن  رفعج  هب  ار  لاوما  نیا  تفگ : دمتعم 

یـسک هب  طقف  ار  لاوما  نیا  دـنا ، هدرک  رما  ام  هب  اـهنآ  ناـبحاص  هک  تسا  تناـما  اـم  دزن  لاوما ، نیا  هک  میتسه  یهورگ  اـم  دـنتفگ :
.دوب نینچ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هک  یلاح  رد  دشاب  هتشاد  ار  تماما  زا  يا  هناشن  تمالع و  هک  میهدب 

؟ دوب هچ  تشاد ، مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هک  یتمالع  تفگ : مکاح 

رگا سپ  داد ؛ یم  ربخ  ار  تسا  رادقم  هچ  هک  نیا  لاوما و  عون  شنابحاص ، ياه  مسا  اهرانید ، دادعت  ام  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنتفگ :
توف ماما  هک  الاح  میدرک و  یم  لمع  هنوگ  نیا  اـم  هشیمه  میداد و  یم  وا  هب  ار  لاوما  اـم  درک ، یم  ار  راـک  نیا  مالـسلا ، هیلع  ماـما 

ناشنابحاص هب  ار  لاوما  ام  ّالاو  دـهد  ماجنا  داد ، یم  ماـجنا  شردارب  هک  يراـک  ناـمه  تسا ، رما  بحاـص  درم ، نیا  رگا  سپ  هدرک ،
.مینادرگ یمرب 

نیا نوچ  دنهد ؛ یم  غورد  تبسن  مردارب  هب  دنیوگ و  یم  غورد  هدع  نیا  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : رفعج 
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.تسا بیغ  ملع  راک ،

.دناسرب ار  شمایپ  طقف ، دیاب  کیپ  دنناسر و  مایپ  کیپ و  موق  نیا  تفگ : یسابع  مکاح 

.تشادن یباوج  هک  یلاح  رد  دوب  هدش  توهبم  رفعج ، تفگ : يوار 

روتسد راک ، نیا  ماجنا  يارب  مکاح  سپ  دنوش ؛ جراخ  رهش  زا  ات  دتسرفب  ینازابرس  ناشهارمه  دنتـساوخ ، یـسابع  مکاح  زا  نارفاسم 
.داد

! ینالف يا  ینالف و  يا  دز : ادـص  دـمآ و  اهنآ  فرط  هب  دوب -  مدرم  نیرتابیز  هک  يرـسپ -  دـندش ، یم  جراخ  رهـش  زا  هک  یماـگنه 
.دینک تباجا  ار  وا  توعد  دهاوخ ، یم  ار  امش  ناتیالوم 

؟ یتسه ام  يالوم  وت  دندیسرپ :

.دینک تکرح  وا  فرط  هب  متسه  ناتیالوم  هدنب  نم  هَّللاذاعم ! تفگ :

هتسشن یتخت  يور  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  وا ، دنزرف  دندیـسر و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هناخ  ِرد  هب  هکنیا  ات  دندرک  تکرح 
: دومرف داد و  ار  مالس  باوج  ترضح  دندرک ، مالس  دوب ؛ شنت  رب  گنر  زبس  سابل  دوب ، هام  زا  يا  هّکت  ایوگ  دوب ،

« .تسا هدروآ  رادقم  نآ  ینالف ، رادقم و  نیا  ینالف ، هک  تسا  رادقم  نالف  لام ، همه  »

ار نیمز  دومن ، یفرعم  ام  هب  دنوادخ  هچنآ  ببـس  هب  میدرک و  هدجـس  لجوزع  دـنوادخ  يارب  تفگ  ار  اهنآ  فاصوا  مامت  ترـضح ،
.میدرک رکش  ار  دنوادخ  میدیسوب و 

ام هب  ترضح  میداد و  وا  هب  ار  لاوما  ام  سپ  داد ؛ یم  باوج  ناشیا  میدیسرپ و  یم  مالسلا  هیلع  ترـضح  زا  میتساوخ  یم  هچ  ره  ام 
.میهدب وا  هب  ار  لاوما  دیاب  هک  هدرک ، رومام  دادغب  رد  ار  يدرم  نوچ  دیرواین ؛ ءارماس  هب  ار  یلام  چیه  رگید  نیا ، زا  دعب  دومرف  رما 

« .دنادرگ دایز  ار  وت  رجا  دنوادخ ، : » دومرف وا  هب  داد و  ینفک  طونح و  يرادقم  يریمح ، یمق  رفعج  نب  دّمحم  هب 

توف نادمه  هب  ندیسر  زا  لبق  یمق ، رفعج  نب  دمحم 
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نآ زا  ییاه  همان  وا ، میدرب و  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  رومأم  دزن  دادـغب ، هب  ار  لاوما  نآ ، زا  دـعب  و  دزرمایب -  ار  وا  دـنوادخ  هک  درک - 
.داد یم  ام  هب  ار  ماما 

، هتـشاد یهاگآ  اهنآ  تلزنم  ماقم و  تماما و  رما  زا  هفیلخ  هک  دنک  یم  نشور  ار  بلطم  نیا  نایرج ، نیا  دـیوگ : یم  قودـص  خـیش 
تماما رما  هکنیا  ات  تسا  هدادـن  باّذـک  رفعج  لیوحت  ار  لاوما  هتـشادرب ، تسد  دوب ، ناـشهارمه  هک  یلاوما  هورگ و  نآ  زا  نیارباـنب 

.دنسانشب ار  نآ  دنوشن و  تیاده  نآ  فرط  هب  مدرم  دنامب و  یفخم 

.دهد رارق  شا  هدش  توف  ردارب  نیشناج  ار  وا  هفیلخ  ات  درب  هوشر  رانید  رازه  تسیب  هفیلخ ، يارب  باّذک  رفعج  يزور  هکنیا  هلمج  زا 

میدرک شالت  رایسب  ام  تسا و  لجوزع  دنوادخ  تسد  هب  طقف  تسین و  نم  تسد  هب  تردارب  ماقم  هاگیاج و  هک  نادب  تفگ : هفیلخ 
وت رگا  سپ  درک ؛ دایز  ار  وا  یگبترم  دنلب  تعفر و  زور ، ره  دـنوادخ  یلو  مینکـشب ؛ مه  رد  میروایب و  نییاپ  ار  وا  تلزنم  ماقم و  هک 

تردارب رد  هک  هچنآ  وت  رد  یـشاب و  هتـشادن  یتلزنم  اهنآ  دزن  رگا  يرادـن و  ام  هب  يزاین  یـشاب ، هتـشاد  یتلزنم  تردارب  نایعیـش  دزن 
« .میهد ماجنا  وت  يارب  يراک  میناوت ، یمن  ام  دشابن ، دوب ،

.دراذگ یم  یقاب  لاؤس  ياج  تماما  يارب  رفعج  نییعت  يارب  مدرم  زا  يا  هدع  ششوک   - 1

؟ تشادن دوجو  وا  رد  تماما  ياه  هناشن  هک  یلاح  رد  دنا  هدرک  باختنا  تماما  يارب  ار  رفعج  دندوب ، هدرک  نامگ  هدع  نیا  ارچ 

رب هدـع  نیا  ارچ  سپ  دوب ؛ هدـش  اوسر  راوخ و  اـه ، یمق  ناوراـک  لـباقم  رد  دوب و  هدرک  یتسـس  اـهاج ، ماـمت  رد  رفعج  هکنیا  رگید 
.دندرک یم  يراشفاپ  دوخ  ياعدا 

، رفعج  - 2
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سپ تسناد ؛ غورد  دوب -  اهنآ  هارمه  لیاسو  زا  نداد  ربخ  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تردق  هرابرد  هک  ار -  یمق  نایعیش  نانخس 
؟ دومن بیذکت  ار  نایعیش  درک و  یفن  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  شردارب  زا  ار  نآ  ارچ  دوب ، تماما  تافص  دقاف  رفعج ، رگا 

؟ دنکن بیذکت  ار  یقیقح  یعقاو و  يرما  ات  دنک  فارتعا  روما ، نیا  هب  شلهج  ینادان و  هب  هک  دوبن  رتهب  ایآ 

زین شدوخ  دوبن و  اهنآ  تفاـیرد  قحتـسم  وا  نینچمه  تسا ، روز  ملظ و  نیا  هک  یلاـح  رد  تساوخ  اـه  یمق  زا  ار  لاوما  رفعج ،  - 3
یم اـه  یمق  زا  ار  لاوـما  رگا  درک و  یمن  يرود  تاـمرحم  زا  رفعج  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناـشن  بلطم ، نـیا  تـسناد و  یم  ار  نـیا 

.درک یم  فرص  هانگ  یگراوخ و  یم  رد  تفرگ 

هب دنهدب ؛ رفعج  هب  ار  لاوما  داد ، روتسد  اه  یمق  هب  هک  مکاح  باوج  هعیـش و  دض  ملاظ و  مکاح  نآ  زا  رفعج  نتـساوخ  کمک   - 4
لامج و تساوخ  یم  هک  هدوب ، رفعج  تماـما  هب  ینمـض  فارتعا  مکاـح ، راـک  نیا  اـی  تسا  هدوب  تشاد ، رفعج  هب  هک  یتّبحم  ببس 

؟ دنک رییغت  اه  هعیش  نیب  تماما  موهفم  دوش و  درُخ  تماما ، تایونعم  دوش و  تشز  تماما  تسادق 

هب ات  تفر  مکاح  دزن  وا  یلو  درک ؛ یم  افتکا  رادقم  نیا  هب  رفعج  شاک ! يا  دـش و  یم  مامت  اج ، نیا  هب  راک  نیا  تحاضف  شاک ! يا 
! دنک فارتعا  رفعج  تماما  هب  هکنیا  ات  دهد  هوشر  رانید  رازه  تسیب  وا 

ار شناکم  تیبثت و  ار  شماـقم  اـت  دز  گـنچ  هدـیاف  یب  تسـس و  یلیاـسو  هب  هنوگچ  هک  دـینک  هاـگن  ناداـن  نیا  تلذ  یناوتاـن و  هب 
دربب نیب  زا  ار  قح  ات  تفرگ  یم  کمک  ناهارمگ  زا  هنوگچ  دنک !؟ تیوقت 
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!؟ دنک ققحم  ار  شا  یناطیش  فده  ات  درک  یم  هدامآ  ار  شلیاسو  هنوگچ  و 

هدش درط  یمدرم و  هاگیاپ  دقاف  هک  دنتـسه  رایـسب  رفعج  لاثما  نامدوخ ، نامز  رد  نوچ  منک ؛ یمن  بجعت  شیاهراک  رفعج و  زا  نم 
.دننک فارتعا  اهنآ  هرابرد  کچوک  يزایتما  هب  ات  دنهد  یم  ملاظ  نامکاح  هب  تعیب  تسد  هنوگچ  دنشاب و  یم  ینید  هعماج  زا 

(، هعیـش دزن   ) تماما یتدـیقع  لوصا  نوچ  درادـن ؛ اهنآ  يارب  يا  هدـیاف  عفن و  رفعج ، اـب  وا  یهارمه  هک  دـیمهف  یـسابع  مکاـح   - 5
ار وا  سپ  درادن ؛ دوجو  زین  شموهفم  رییغت  ناکما  تسین و  نآ  اب  يزاب  ناکما  تسا و  طبترم  تاهج  عیمج  زا  دراد و  لماک  بناوج 
دنتـسه و ناسر  ماـیپ  هدـع ، نیا  دـیوگ : یم  دـهد و  یم  یمق  نارفاـسم  هب  ار  قح  دـهد و  یم  تهج  رییغت  شا ، هیلوا  رظن  زا  هک  نیبب 

.تسا مایپ  ندناسر  ناسر ، مایپ  هفیظو 

رفعج و رـش  زا  اـه  یمق  سپ  دـیدرگ ! شیاـهوزرآ  عـطق  وا و  ندـش  دـیماان  ثعاـب  تسب و  رفعج  يور  هب  ار  اـه  هار  هـلمج ، نـیا  اـب 
، مکاح دـنوش و  جراخ  رهـش  زا  ات  دـنک  تیامح  یتینما  نابقارم  اـب  ار  اـهنآ  هک  دنتـساوخ  یـسابع  دـمتعم  زا  دندیـسرت و  شناـیفارطا 

.دنوش جراخ  تمالس  هب  رهش  زا  ات  داتسرف  ار  ینازابرس  ناشهارمه  درک و  لوبق  ار  ناشتساوخرد 

هیلع يرکـسع  ماما  نیـشناج  هک  دوب -  هدـش  طلـسم  ناشرهـش ، هب  ندیـسر  زا  لبق  اـه  یمق  رب  هک  یتریح  ینادرگرـس و  زا  نینچمه 
! سرپم دنا -  هتخانشن  ار  مالسلا 

دمآ مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دزن  زا  یمالغ  دندرک ؛ ادیپ  تاجن  ینادرگرـس ، نیا  زا  دش و  اهنآ  لماش  دنوادخ ، فطل  هک  دوب  اج  نیا 
، نایرج نیا  اب  درک و  تیاده  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ناکم  هب  دز و  ادص  ناشیاه  مسا  هب  ار  اهنآ  دوب و 
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.تفر نیب  زا  تریح  دیدرگ و  راکشآ  ناهنپ ، رما  دش و  لح  ناشلکشم 

هیلع نامز  ماما  دوجو  رکنم  هک  یلاح  رد  تسا  شدوخ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ثراو  اهنت  درک ، اعدا  رفعج  ...اهنیا  همه  زا  دـعب 
یقاب مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  هک  یلاوما  مامت  رب  قحتـسم  ار  شدوخ  دوب و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  شردارب  رکنم  مالـسلا و 
يدلُو نم  ُعساتلا  وه  همألا  هذه  مئاق  : » تسناد یم  ققحم  شدوخ  هرابرد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالک  تسناد و  یم  دوب ، هدنام 

؛» یح وه  هثاریم و  مَّسُقی  يذلا  وه  هبیغلا و  بحاص  وه  و 

(185 «) .دننک یم  میسقت  ار  وا  ثاریم  هک  تسا  هدنز  تبیغ و  بحاص  وا  نم و  هداون  نیمهن  تما ، نیا  مئاق  »

رفعج راک  تبقاع 

طارـص رد  تشگرب و  شیاـهراک  زا  درک و  هبوت  رفعج ، دـنا : هتفگ  یخرب  دـنراد ؛ یتاـفالتخا  رفعج ، راـک  تبقاـع  هراـبرد  ناثدـحم 
قاحسا ياه  شـسرپ  هب  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  هک  تسا  يا  همان  بلطم ، نیا  رب  اهنآ  لیلد  اهنت  تفرگ و  رارق  میقتـسم 

: تسا هدش  رداص  بوقعی  نب 

؛» فسوی هوخإ  ُلیبسف  هْدلُو ، رفعج و  یّمع  ُلیبس  اّمأ  «و 

« .تسا فسوی  ناردارب  هار  شدنزرف ، رفعج و  میومع  هار  اما  »

قح رد  ار  يراک  نامه  اهنآ  هک  هدرک ، هیبشت  مالسلا  هیلع  فسوی  ناردارب  هب  ار  وا  نادنزرف  رفعج و  شیومع  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
.دندش بکترم  ترضح  نآ  قح  رد  فسوی  ناردارب  هک  دنداد ، ماجنا  ناشماما 

!!؟ دوش یم  هدافتسا  یلاعت  دنوادخ  فرط  زا  هبوت  لوبق  رفعج و  هبوت  هب  هلمج  نیا  زا  هنوگچ  هک  دیآ  یم  شیپ  لاوئس  نیا 

ُرِفْغَتْـسَأ َفْوَس  َلاَق  َنِیئِطاَخ *  اَّنُک  اَّنِإ  اََنبُونُذ  اََنل  ْرِفْغَتْـسا  اَنَابَأ  اَی  اُولاَق  : » دنتفگ ناشیرادرکدب  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  فسوی  ناردارب  هلب ،
ار ام  ناهانگ  شزرمآ  دنوادخ ، زا  ردپ ! دنتفگ : « ؛» ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  یِّبَر  ْمَُکل 
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ناـبرهم هدـنزرمآ و  وا  هک  مبلط  یم  شزرمآ  مراـگدرورپ ، زا  امـش  يارب  يدوزب  تفگ : ناشردـپ  .میدوـب  راـک  اـطخ  اـم  هـک  هاوـخب 
(186 «) .تسا

، تهابـش هجو  اـج  نیا  رد  هک  مییوگب  تسا  رتهب  دـیآ و  یمن  تسد  هب  رفعج  هبوت  رافغتـسا و  مالـسلا ، هیلع  ماـما  نخـس  نیا  زا  یلو 
.ملاعلا هَّللاو  تسین ؛ نشور  حضاو و 

هناگراهچ ناگدنیامن   : مهن لصف 

صاخ یگدنیامن 

رگم تسین ، یلاع  هتـسجرب و  ماقم  نآ  قیـال  یـسک ، ره  تسا و  ناوارف  تیمها  ياراد  مهم و  ياـه  تیلوئـسم  زا  صاـخ  یگدـنیامن 
هک يروما  نامتک  يراگزیهرپ ، اوقت ، هملک ، لماک  يانعم  هب  يرادـتناما  مزـال ، ياـه  یگتـسیاش  بولطم ، تافـص  ياراد  هک  یـسک 

ماما بناج  زا  هلصاو  تامیلعت  رماوا و  يارجا  دوخ و  يأر  هب  ریسفت  مدع  ماما و  صاخ  تاروتـسد  رد  تلاخد  مدع  دنوش ، اشفا  دیابن 
.دشاب هریغ  و 

رترب و دراد -  هدـهع  هب  ار  نآ  طیارـشلا  عماج  دـهتجم  هک  ماـع -  یگدـنیامن  تیمها  زا  صاـخ  یگدـنیامن  تیمها  هک  تسا  نشور 
رگید و یتافص  یعرـش و  نیزاوم  هب  مازتلا  تدش  سفن ، ياوه  اب  تفلاخم  تلادع ، نوچمه  یـصیاصخ  عماج  داهتجا ، .تسا  رتالاو 

ناگدـنیامن فاصوا  اج  نیا  رد  ام  دوصقم  اریز  میوش ؛ دراو  ثحب  نیا  رد  یلیخ  میهاوخ  یمن  اـم  تسـالاو و  يا  هبترم  تیلوئـسم و 
.نانآ یگدنز  هرابرد  یبلاطم  نایب  تسا و  هناگراهچ 

لّوا هدنیامن 

دیعس نب  نامثع  مسا :

ورمعوبا هینک :

.يرکسع يدسا ، تاّیز ، ناّمس ، يرمع ، بقل :

؛ درک یم  نغور  شورف  دـیرخ و  تموـکح ، زا  هیقت  شماـقم و  ناـمتک  يارب  اریز  هدوـب ، تاـّیز ) ناّمـس ،  ) شورف نغور  هب  بقلم  وا 
دوشن و علطم  اهنآ  دوجو  زا  يدحا  ات  هدراذگ ، یم  کشم  کیخ و  نورد  ار  اهنآ  وا ، دـنداد و  یم  وا  هب  ار  اه  همان  لاوما و  نایعیش ،

.دومن یم  میدقت  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روضح  هب 

زا يرمع  هک  مینک  یم  افتکا  هزادـنا  نیمه  هب  ام  دـشاب و  دـسا  ینب  ناشیا ، بسنم  ای  يرمع  ناشیا ، بقل  هک  درادـن  یتیمها  اـم  يارب 
، لقع تواکذ ، زا  ندش  دنم  هرهب  هناشن  دوخ ، نیا  دوب و  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هبترم  دنلب  فرش و  اب  نامداخ  وزج  یگلاس  نس 11 

 - تسا تناما  قوثو و  تلادع ، لماش  هک  ییاه -  یگتسیاش  هزات ، يرکف  دشر 
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.دشاب یم 

؟ لَبقأ ْنَم  َلوَق  و  ذُخآ ؟ ْنَّمع  و  لِماعُأ ؟ ْنَم  تلق : مالسلا و  هیلع  يداهلا  مامالا  تلأس  لاق : قاحسا  نب  دمحا  نع  يور 

« .نومأملا هَِقثلا  هَّنإف  ْعِطأ ، هل و  ْعَمسْاَف  لوقی ، ینَعَف  یِّنع  َکل  َلاق  ام  يّدؤی و  یِّنَعَف  یِّنع  کیلا  يّدأ  امف  یتَِقث ، يرمْعلا  : » مامالا لاقف 

ار امـش  تاـشیامرف  تاـمیلعت و  یـسک  هچ  زا  و  منک ؟ راـک  هچ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  زا  تفگ : قاحـسا  نب  دـمحا 
؟ منک لوبق  ار  یسک  هچ  نخس  و  مریگب ؟

وا زا  تسا  نم  زا  تفگ ؛ وت  هب  هچ  ره  تسا و  نم  زا  داد ؛ وت  هب  يزیچ  ره  تسا  نم  نانیمطا  دروم  يرمع ، : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
(187 «) .دشاب یم  نیما  نانیمطا و  دروم  وا  هک  نک  تعاطا  ونشب و 

.دمآرد مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تلاکو  یگدنیامن و  راختفا  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  تداهش  زا  سپ  يرمع ،

یِّنَعَف یّنَع  َکیلا  ایَّدأ  امف  ناتَِقث ، ُُهنبأ  يرْمعلا و  : » قاحـسإ نب  دمحأل  لاق -  هَّنأ  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  مامإلا  نع  يوَر  دقف 
؛» نانُومأملا ناتَقَثلا  امهَّنإف  امُهْعِطأ ، امهل و  ْعَمساف  نالوقی ، یِّنَعَف  کل  الاق  ام  نایِّدُؤی و 

فرط زا  دنتفگ ؛ وت  هب  ار  هچ  ره  دندامتعا  دروم  شدنزرف ، يرمع و  : » دومرف قاحـسا  نب  دمحا  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
(188 «) .دنتینما نانیمطا و  دروم  نانآ  هک  نک  تعاطا  ونشب و  اهنآ  زا  تسا ؛ نم  زا  دنداد ؛ ماجنا  وت  يارب  هچ  ره  تسا و  نم 

: مینک یم  نایب  ار  نآ  زا  یتاکن  هک  تشون  يروباشین  لیعامسا  نب  قاحسا  يارب  یلصفم  همان  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما 

، نیمـالا رهاـطلا  هَّنإـف  کـفرعَی ، هفْرعَت و  هیلع و  مِّلـُست  و  هنع ) َياـضِِرب  هنع  هَّللا  َیِـضَر   ) يرْمعلا یقلَت  یتـح  هدـْلَبلا  نـِم  َّنَـجُرْخَت  ـالف 
؛» انیلا اَّنِم و  بیرقلا  فیفعلا ،

ار يرمع  ات  ورم  نوریب  رهش  زا  »... 
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زا اـم و  هب  کـیدزن  فـیفع ، نیما ، رهاـط ، وا  هـک  یـسانش  یم  ار  وا  امـش  دسانـش و  یم  ار  امـش  نـک ؛ مالـس  وا  هـب  ینک و  تاـقالم 
(189 «) .تسام

نیب يأر و  ْنَم  َّرُِـسب  مالـسلا  هیلع  نسحلا  دّمحم  یبأ  یلع  اْنلَخَد  الاق : یناتـسجسلا ، هَّللادبع  نب  یلع  لیعامـسا و  نب  دّمحم  نع  يور 
مامالا لاق  يأ :  ) مهل لاقف  ْربُغ  ُْثعُـش  ٌموق  بابلاب  يالوم ...! اـی  لاـقف : هُمداـخ ، ٌرْدـَب  لـخد  ّیتح  هتعیـش ، هئاـیلوأ و  نم  هعاـمج  هیدـی 

اْنِثَبل امف  .يرمعلا » دیعـس  نب  نامثعب  اِنتأَف  ِْضماف  : » رْدَبل نسحلا  مامإلا  لاق  نأ  یلإ  .نَمَیلاب » انتَعیـش  نم  ٌرَفَن  ءالوه  (: » هدنع نیرـضاحلل 
: مالسلا هیلعدمحم  وبا  انُدِّیَس  هل  لاقف  نامثع ، لخد  یتح  ًاریسی  ّالإ 

« .لاملا نِم  هولمح  ام  نیِّنیمَیلا  َفَنلا  ءالوه  نِم  ِْضْبقا  هَّللا و  ِلام  یلع  نومأملا  هَِقثلا  لیکولا و  َکَّنإَف  نامثع ! ای  ضما  »

هَّنإ و َِکتَمْدـخ و  ْنِم  هعـضومب  ًاْملِع  انَتْدَز  دـقل  َِکتعیِـش و  رایِخ  ْنَمل  دیعـس  نب  نامثع  َّنإ  هَّللاو  اندّیـس ...! اـی  اـنِعَمْجأب :-  اـنُلق -  ُّمث 
؟ هَّللا لام  یلع  کتَِقث  کلیک و 

؛» مکِّیدْهم ینبإ : ُلیکو  ًادمحم  هَْنبإ  َّنأ  یلیکَو و  يرْمعلا  دیعس  نب  نامثع  َّنأ  یلع  اودَهْشا  ...معن و  : » مالسلا هیلع  لاق 

زین نایعیش  ناتسود و  هک  یلاح  رد  میتفر  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  دزن  دنتفگ : یناتـسجس  هَّللادبع  نب  یلع  لیعامـسا و  نب  دّمحم 
: تفگ دش و  دراو  ناشیا  مداخ  رَْدب ، دندوب ، اج  نآ 

.تسا هتسشن  اهنآ  يور  رابغ  درگ و  هک  دنتسه  یهورگ  رد ، رانک  نم ! يالوم  يا 

« .دنتسه نمی  رد  ام  نایعیش  زا  يا  هدع  اهنآ  : » دومرف نارضاح  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

«. روایب ام  يارب  ار  يرمع  دیعس  نب  نامثع  ورب و  : » دومرف ردب  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

لیوحت نامثع ! يا  : » دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دیدرگ و  دراو  نامثع  ات  میدنام  یمک  ام 
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« .یتسه دنا ، هدرک  لمح  اه  ینمی  ار  هچنآ  ادخ و  لام  رب  قوثو  دروم  نیما ، لیکو ، امش  هک  ریگب 

وا ایآ  هک  دـییامرفب  وا  هرابرد  ینانخـس  تسامـش ، هعیـش  نیرتهب  دیعـس ، نب  نامثع  هک  مسق  ادـخ  هب  اـم ! يـالوم  يا  : » میتفگ یگمه 
»؟ میهدب وا  هب  ار  لاوما  هک  تسه  امش  نانیمطا  دروم  لیکو و 

مالسلا هیلع  يدهم  مدنزرف ، لیکو  دّمحم ، شرـسپ  تسا و  نم  لیکو  يرمع ، دیعـس  نب  نامثع  هک  مهد  یم  تداهـش  يرآ ، : » دومرف
(190 «) .تسا

اولاق روهـشم -  ٍلیوط  ٍربخ  یف  مهریغ -  بویأ و  نب  نسح  لاله و  نب  دـمحأ  لـالب و  نب  یلع  مهنم : هعیـشلا ، نم  هعاـمج  نع  يور 
: ًاعیمج

هیلإ لاقف  ًالجر ، نوعبرا  هسلجم  یف  هدـعب و  نِم  هَّجُحلا  نع  هلَأْسَن  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  یلع  نب  نسحلا  دّـمحم  یبأ  یلإ  اـنعمتجإ 
؟ یِّنِم هب  ُملْعأ  َتنأ  ٍْرمأ  نع  َکلَئسأ  ْنأ  ُدیُرا  هَّللا ! لوسر  نبای  هل : لاقف  يرْمعلا  دیعس  نب  نامثع 

»؟ ُمتئِج امب  مکربْخَأ  : » مالسلا هیلع  مامالا  لاقف 

.هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نبای  معن ، اولاق :

« .يدعب نِم  هَّجُحلا  نع  ینولأسَت  ُمتئج  : » لاق

(. يرکسعلا  ) دّمحم یبأب  سانلا  هَبْشأ  رَمَق ، هَعِْطق  هَّنأک  مالغ  اذإف  ...معن  اولاق :

.مکنایْدأ یف  اوکلهَتَف  يدعب  نِم  اوقَّرفَتَت  هوعیطأ و ال  مکیلع ، یتفیلَخ  يدعب و  نِم  مکمامإ  اذه  : » لاقف

« .هلوق اولبقأ  هِْرمأ و  یلإ  اوهَتنأ  و  هلوقی ، ام  نامثع  نِم  اولَْبقاف  رْمُع ، هل  َُّمتَی  یتح  اذه  مکموی  دعب  هنْوَرَت  مکنإ ال  و  الأ !

.میسرپب ناشیا  دعب  ادخ  تّجح  زا  ات  میدش  عمج  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دزن  دنا : هدرک  تیاور  نایعیش  زا  یهورگ 

! هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دنزرف  يا  تفگ : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  يرمع  دیعس  نب  نامثع  هک  میدوب  درم   40 سلجم ، رد 
؟ منک لاوس  یتسه ، رتاناد  نآ  هب  نم ، زا  هک  یلاؤس  هرابرد  مهاوخ  یم 

هک میوگب  ایآ  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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»؟ دیا هدمآ  يزیچ  هچ  يارب 

! ادخ لوسر  دنزرف  يا  يرآ ، میتفگ :

« .دینک لاؤس  نم  زا  دعب  تّجح  هرابرد  ات  دیا  هدمآ  : » دومرف

يرکسع ماما  هب  مدرم  نیرت  هیبش  وا  دش ، دراو  دوب -  هام  هراپ  نوچمه  هک  يرسپ -  مالسلا ، هیلع  ماما  روتسد  هب  سپس  .يرآ  میتفگ :
.دوب مالسلا  هیلع 

یم كاله  ناتیاه  نید  رد  هک  دیوشن  قرفتم  نم  زا  دعب  دینک و  تعاطا  وا  زا  .تسامش  رب  نم  هفیلخ  ماما و  نم ، زا  دعب  نیا  : » دومرف
« .دیوش

وا نانخس  رما و  دیوگ ، یم  ار  هچنآ  ره  دیریذپب  نامثع  زا  دوش  مامت  وا  تبیغ  رمع  ات  دینیب  یمن  ار  وا  رگید  زورما ، زا  دعب  هک  دینادب 
(191 «) .دیریذپب ار 

(192) لطر نارازه  هک  داد  روتسد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تدالو  زا  دعب  يرمع  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک  دمآ  هتـشذگ  رد 
.دیامن حبذ  دنفسوگ  يدادعت  دیامن و  عیزوت  ارقف  نیب  درخب ، نان  تشوگ و 

رادید مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مالسلا و  هیلع  يداه  ماما  اب  ات  درک  یم  ترفاسم  رایـسب  ارماس ، هب  دوب و  دادغب  نکاس  يرمع ،
.دشاب هتشاد 

یمن تسا و  هدوب  رـضاح  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ( 193) نفد نیفکت و  طونح ، لـسغ ، رد  يرمع  هک  هدـمآ  تاـیاور  یـضعب  رد 
.دهد یمن  لسغ  ماما  زج  ار  ماما  اریز  تسا ؛ هتشاد  تکرش  امیقتسم  اهراک ، نیا  رد  هک  مییوگ 

تباث هدیقع  نیا  نوچ  هدماین ؛ مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  لسغ  خیرات ، رد  هک  درادن  یتیمها 
.تسام

، يرمع باسح  نیا  اب  تشاذگ و  یقاب  شتلاکو  رب  ار  يرمع  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تافو  زا  دعب 
.دیآ یم  باسح  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  لّوا  هدنیامن 

طقف تسا و  هدوب  اهنآ  تالکـشم  لح  ایاضق و  تالـسارم ، رد  نایعیـش  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  نیب  یطاـبترا  لـپ  يرمع ، نینچمه 
ماما اب  ناشیا  ياه  تاقالم  دادعت  دنوادخ ،
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.دناد یم  ار  مالسلا  هیلع  نامز 

.دنامب یقاب  ّرس  نیا  دنکن و  شاف  مدرم  يارب  ار  زار  نیا  هک  دوب  هدرک  مزتلم  ار  يرمع  یشیدنا ، تحلصم  يراد و  تناما  يرآ !

هب هک : داد  مسق  ار  يرمع  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تافو  زا  دـعب  دـیوگ : یم  يرمع  اب  شتاقالم  هرابرد  رفعج  نب  هَّللادـبع 
بحاص هک  ار -  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  دنزرف  ایآ  دنداد  رارق  دامتعا  دروم  ار  وت  هک  مالـسلا -  مهیلع  نیماما  قح  هب  ادخ و  قح 

؟ يا هدرک  هدهاشم  تسا -  مالسلا  هیلع  نامز 

: تفگ سپـس  دوشن ؛ ربخاب  نآ  زا  يدـحا  تسا ، هدـنز  يرمع  هک  ینامز  ات  دومن  طرـش  رفعج  نب  یلع  اب  درک و  هیرگ  رایـسب  يرمع 
(194) .ما هدید  ار  وا  هلب ،

هریغ يرادتناما و  عرو ، اوقت ، نوچ  یـصاخ  يایازم  نآ ، رب  هفاضا  ...دوب و  هغبان  یلقع  يرکف و  ظاحل  زا  يرمع  هکنیا  مالک  هصالخ 
.دوب هدروآ  تسد  هب  تلاکو  هصاخ و  تباین  يارب  هک  تشاد 

تداعس و اب  یگدنز  هک  ینامز  ات  تشاد و  غولب  نس  هب  ندیـسر  زا  لبق  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  تمدخ  فرـش  تداعـس و  يرمع ،
.دوب وا  اب  تداعس  فرش و  نیا  دومن ، كرت  ار  دوخ  كرابم 

هک ییاه  یگتـسیاش  ببـس  هب  نینچمه  ـالاو و  هاـگیاج  ریطخ ، بصنم  نیا  يارب  ار  وا  مالـسلا ، مهیلع  همئا  زا  نت  هک 3  تسا  حضاو 
.دندومن باختنا  تشاد ،

.ددرگ روما  یلوتم  نامثع ، نب  دّمحم  شدنزرف  وا ، زا  دعب  هک  دومرف  رما  ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما 

مّود هدنیامن 

رفعجوبا هینک : نامثع  نب  دّمحم  مسا :

.تاّیز يرکسع ، يرمع ، بقل :

ایازم اه ، یگتسیاش  رد  ردپ  هیبش  حلاص و  هک  دومرف  اطع  يدنزرف  وا  هب  دنوادخ  هک  دوب  نیا  يرمع  دیعس  نب  نامثع  یلابقا  شوخ  زا 
دش نایب  لبق  تاحفص  رد  هک  هنوگ  نامه  .دوب  لیاضف  و 
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.دومن بوصنم  یگدنیامن  هب  ار  شردپ  وا و  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هک 

« ...دنقوثو دامتعا و  دروم  شدنزرف ، يرمع و  : » دومرف سپس 

« .تسا مالسلا  هیلع  يدهم  مدنزرف  لیکو  دمحم ، شدنزرف  دومرف ....« : نینچمه 

ياه همان  مالـسلا  هیلع  ماما  دـیامن ؛ يریگیپ  ار  وا  ياهراک  دریگب و  ار  شردـپ  ياج  ات  درک  باـختنا  ار  وا  مالـسلا ، هیلع  ناـمز  ماـما 
(195) .تسا ناشیا  هدنیامن  نامثع ، نب  دّمحم  هک  دومن  ربخ  اب  ار  اهنآ  تشون و  هعیش  ناگرزب  هب  ار  يددعتم 

: هدمآ نآ  رد  تسا و  هدش  هتشون  يزاوها  رایزهم  نب  میهاربا  نب  دّمحم  هب  هک  تسا  يا  همان  اهنآ ، هلمج  زا 

نع هّدـسم و  ُّدُـسَی  و  هارْجَم ، اندـنع  يرجَی  هَهْجَو ) َرَّضَن  هاضْرأ و  هنع و  هَّللا  َیـضَر   ) بألا هایح  یف  اـنتَِقث  ْلَزَی  مل  هَّللا ) ُهاـقو   ) ُنبـإلا و 
.هَّللا هّالَوَت  لمْعَی ، هب  ُنبإلا و  ُُرمأی  انِْرمأ 

وا دنک ؛ یم  ُرپ  قح ، هب  تمدخ  رد  ار  شردپ  یلاخ  ياج  داد و  یم  ماجنا  ار  دوخ  مهم  تیلوئـسم  نانچمه  دیعـس ! نب  نامثع  دنزرف  »
(196 «) .درادب تسود  ار  وا  دنوادخ ، دنک ؛ یم  لمع  ام  تاروتسد  هب  شردپ  دننام 

شتفارـش رب  یفرـش  دومرف -  یم  تیلـست  وا  هب  ار  شردپ  توف  هک  مالـسلا -  هیلع  نامز  ماما  زا  يا  همان  تفایرد  اب  نامثع  نب  دمحم 
: دش هدوزفا 

هیلاوَم هئایلوأب و  ُهَقَْحلأ  هَّللا و  ُهَمِحَرَف  ًادـیمح ، َتام  ًادیعَـس و  َكوبأ  َشاع  هئاضَِقب ، ًءاضِر  هِْرمـأل و  ًامیلْـسَت  نوعجار ، هیلإ  اـنإ  هَّلل و  اَّنإ 
هَّللا لزجا  ...هترثع  هلاقا  ههجو و  هَّللا  رّضن  مهیلا ، و  ّلج ) ّزع و   ) هَّللا یلا  هبّرقی  امیف  ًایعاس  مهرما ، یف  ًادهتجم  ْلَزَی  ْملَف  مالـسلا ، مهیلع 

.هبلقنم یف  هَّللا  هّرسف  انشحوا ، هقارف و  کشحوا  انئزر و  تئزر و  ءازعلا ، کل  نسحا  باوثلا و  کل 

نم هفلخی  کلثم ، ًادلو  یلاعت  هَّللا  هقزر  نا  هتداعس  لامک  نم  ناک 
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.هیلع محرتی  هرماب و  هماقم  موقی  هدعب و 

کقّفو و كدـضع و  كاّوق و  هَّللا و  کناعا  كدـنع ، کیف و  یلاعت  هَّللا  هلعج  ام  کناکمب و  هبیط  سفنألا  ناف  هَّللدـمحلا ، لوقا : و 
« .ًانیعم ًایفاک و  ًایعار و  ًاظفاح و  ًایلو و  کل  ناک 

تشاد و یتداعس  اب  یگدنز  تردپ  میتسه ؛ وا  ياضق  هب  یضار  مییوا و  رما  میلـست  میدرگ ، یم  زاب  ادخ  يوس  هب  مییادخ و  زا  همه  »
یم شالت  تاروتـسد ، ماجنا  رد  وا  .دنک  قحلم  دوخ  يایلوا  هب  ار  وا  و  داب ! وا  رب  ادخ  تمحر  تسبرب ، تخر  ناهج  زا  یگتـسیاش  هب 
! دیامن ناشخرد  ار  شا  هرهچ  باداش و  ار  وا  دنوادخ  دوب ، رگشالت  دومن ، یم  کیدزن  لجوزع  دنوادخ  هب  ار  وا  هچنآ  رد  درک و 

وا دنوادخ  تسام و  مغ  وا ، غارف  رد  وت  مغ  تسام ، تبیصم  وت ، تبیـصم  دیامن ، لیدبت  ییوکین  هب  ار  تیازع  دهد و  تباوث  دنوادخ 
! دنک لاحشوخ  شهاگتشگزاب ، رد  ار 

شزرمآ بلط  وا  يارب  دشاب و  شنیـشناج  وا ، زا  دعب  هک  هدومرف ، اطع  وا  هب  وت  لثم  يدنزرف  دنوادخ ، هک  دوب  نیا  وا  تداعـس  لامک 
.دنک

قفوم ار  وت  دنوادخ  دـشخبب  توق  دـیامن و  يرای  ار  وت  دـنوادخ  داد ، رارق  وت  رد  ار  دوخ  هبیط  سافنا  هک ، رکـش  ار  ادـخ  میوگ : یم 
(197 !«) داب وت  هدننک  تیافک  ناسر و  يرای  امنهار و  دشاب ، وت  ّیلو  ظفاح و  درادب و 

تـسوا قح  دسرب ، اهنآ  زا  یکی  هب  يدرف  رگا  تسا ، یلاع  رترب و  شوخ ، رطعم ، ياهدـیجمت  فیرعت و  لومـشم  همان ، تالمج  همه 
!؟ تسا نم  لثم  یسک  هچ  دیوگب : دشاب و  يرگید  هب  تبسن  راختفا ، رورغ و  ربک ، اب  دوش و  رختفم  دنلبرس و  هک 

زا رتشزرا  اب  هک  اه  تلصخ  نیا  مامت  هک  دوش  یم  هنوگچ 
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اراوگ ود ، نآ  رب  ترخآ  تداعـس  ایند و  فرـش  نیا  ددرگ ، عمج  دّمحم  شدنزرف  دیعـس و  نب  نامثع  رد  تسا  يدنمـشزرا  زیچ  ره 
! داب

زا يادج  دوب ؛ نینچ  شردپ ، هک  هنوگ  نامه  دوب ، رـصع  نآ  نایعیـش  مامت  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  نیب  هدنیامن  نامثع ، نب  دـمحم 
.دش نایب  ناشردپ  هرابرد  هک  هنوگ  نامه  دوب ، دادغب  نکاس  دوخ ، هتبلا  رگید ؛ یمالسا  دالب  ای  مق  رهش  قارع و  رد  نینکاس 

يّرس تروص  هب  نایعیش  زا  ار  هیعرـش  قوقح  لاوما و  درک و  یم  ارجا  نامتک  هیقت و  زا  يّوج  رد  ار  بجاو  فیاظو  هک  تسا  یعیبط 
هدیشوپ و لوهجم ، مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تسد  هب  لاوما  ندناسر  یگنوگچ  اما  درب ؛ یم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  تفرگ و  یم 

.تسا ماهبا  هدرپ  رد 

.تسا یتخبون  حور  نب  نیسح  دریگ ، یم  ار  وا  ماقم  شتافو ، زا  دعب  هک  یسک  هک  داد  ربخ  تاعفد  هب  نامثع  نب  دمحم 

موس هدنیامن 

ندیسر زا  لبق  دوب ؛ نایعیش  دزن  روهشم  فورعم و  یتیصخش  حور ، نب  نیـسح  یتخبون  بقل : مساقلاوبا  هینک : حور  نب  نیـسح  مسا :
، رماوا لاقتنا  رد  هعیـش  ناگرزب  وا و  نیب  هطـساو  دوب و  نامثع  نب  دّمحم  مود ، هدـنیامن  لیکو  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  یگدـنیامن  هب 
هب مود  هدـنیامن  دـندید ، هکنیا  زا  دـعب  صوصخ  هب  دوب  نانیمطا  دروم  رایـسب  اهنیا ، ببـس  هب  هک  تسا  هدوب  يّرـس  رابخا  تاـمیلعت و 

.دناد یم  تلاکو  بصنم  قحتسم  ار  وا  دهد و  یم  تداهش  وا  نید  تلیضف و  هب  دراد و  دامتعا  نانیمطا و  ناشیا ،

، مه ماع  مدرم  یتح  هک  دنداد  یم  تداهش  وا ، قفاوم  فلاخم و  دوب و  تواکذ  يدنمدرخ و  هب  فورعم  روهـشم و  حور ، نب  نیـسح 
.دنتشاد یم  مظعم  مرتحم و  ار  وا 

دیدرگ عمج  حور  نب  نیسح  رد  اه  تلصخ  نیا  همه 
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رایـسب وا  هب  فلتخم  بهاذـم  فادـها و  نتـشاد  اب  مدرم  هک  دـشاب  هتـشاد  مدرم  دزن  عیفر  یهاگیاج  اب  یمدرم  يا  هیامرـس  ناشیا  هک 
.دنتشاذگ یم  مارتحا 

صاخ یگدنیامن  ماقم  رد  حور  نب  نیـسح  هک  دیدرگ  رداص  يروتـسد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  فرط  زا  مود  هدـنیامن  تافو  زا  لبق 
ناگرزب و تسا و  حور  نب  نیـسح  موس ، هدـنیامن  هک  دومن  مالعا  دومن و  تعاطا  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  رما  نیا  مود ، هدـنیامن  دـش و 

: تفگ اهنآ  هب  دومن و  عمج  ار  هعیش  ياه  تیصخش 

روما دییامن و  هعجارم  وا  هب  نم  زا  دعب  دوش ؛ نم  نیـشناج  حور  نب  نیـسح  هک  هدیـسر ، روتـسد  نم  هب  هدـش ، کیدزن  نم  هب  گرم  »
(198) .دیراپسب وا  تسد  هب  ار  دوخ 

مـساقلاوبا درف ، نیا  تفگ : اهنآ  هب  وا  دـندمآ ؛ شدزن  ناگرزب ، هعیـش و  ياملع  زا  يداـیز  عمج  مود ، بیاـن  تاـفو  زا  لـبق  یتاـعاس 
دامتعا و دروم  لیکو ، مالسلا ، هیلعرمالا  بحاص  نیب  امش و  نیب  هدنیامن  دشاب و  یم  نم  ماقم  مئاق  هک  تسا  یتخبون  حور  نب  نیسح 
هب مدرک و  تفایرد  ار  روتـسد  نیا  هک  هنوگ  ناـمه  دـیراذگاو ، وا  هب  ار  دوخ  روما  دـییامن و  هعجارم  وا  هب  دوخ  روما  رد  تسا ؛ نیما 

(199) .مدومن غالبا  امش 

يروط هب  درک  یم  تسلاجم  ترشاعم و  وا  اب  رایسب  هک  تشاد  دمحا  نب  رفعج  مان  هب  قداص  یتسود  مالـسلا ، هیلع  ماما  مود  هدنیامن 
؛ دوش موس  بیاـن  رفعج ، هک  دنتـشاد  عقوت  يداـیز  هدـع  دـمحا و  نب  رفعج  لزنم  رد  رگم  دروخ ، یمن  اذـغ  دوخ ، رمع  رخاوا  رد  هک 

.درک باختنا  ار  حور  نب  نیسح  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  یلو 

رد رضاح  هراومه  رادافو ، یتسود  دادن و  رییغت  حور  نب  نیسح  هب  تبسن  ار  دوخ  راتفر  دمحا ، نب  رفعج  هک  تسا  رکذ  نایاش 
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تفای و تافو  ق.ه )  326  ) لاس رد  حور  نب  نیـسح  هک  ینامز  ات  دوب  شیاه  تیلوئـسمو  مهم  فیاظو  رد  وا  راکددم  رای و  سلجم ،
.دیشک لوط  لاس  ود  تسیب و  ای  کی  تسیب و  ناشیا  تباین 

مراهچ هدنیامن 

دمحم نب  یلع  مسا :

، داد روتـسد  حور  نب  نیـسح  هب  دومن و  باختنا  دوخ  هدنیامن  ناونع  هب  ار  وا  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  يرُمَـس  بقل : نسحلاوبا  هینک :
.دیامن ماقم  نیا  نیزگیاج  ار  يرمس  دّمحم  نب  یلع 

یگرزب نانیمطا و  تسین و  ناشیا  رون  ناـیب  هب  يزاـین  تسا و  دیـشروخ  ییانـشور  زا  رت  نشور  يرمـس ، دّـمحم  نب  یلع  تیـصخش 
.تسا ددرگ ، یم  نایب  هچنآ  زا  رت  فورعم  رتروهشم و  ناشیا ،

نکاس هک  ار -  قودص ) خیش  ردپ   ) یمق هیوباب  نب  نیسح  نب  یلع  تافو  ربخ  دوب ، دادغب  رد  هک  یلاح  رد  تسا : نیا  وا ، تامارک  زا 
زا دعب  ربخ  نیا  هک  یلاح  رد  تفگ  زین  ار  هام  زور و  تعاس ، دندوب ، اج  نآ  هک  ینایعیش  دادعت  تافو ، تعاس  ًاقیقد  داد و  دوب -  ير 

.تشاد تقباطم  دوب ، هتفگ  هچنآ  اب  دیسر و  دادغب  هب  زور   17

ماما روهظ  ات  تسا و  هتفای  همادا  زین  زورما  ات  هک  دـش  زاغآ  يربک  تبیغ  يرغـص  تبیغ  نایاپ  یگدـنیامن و  عاطقنا  يرمـس ، تافو  اب 
.دبای یم  نایاپ  مالسلا  هیلع  نامز 

: هدمآ نآ  رد  هک  دش  هتشون  وا  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  فرط  زا  يا  همان  يرمس ، تافو  زا  لبق  زور   6

عمجاف مایا ، هتـس  نیب  کنیب و  ام  ّتیم  ّکناف  کیف ، کناوخا  رجا  هَّللا  مظعا  يرمـسلا ! دّمحم  نب  یلع  ای  میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب  »
 - هرکذ یلاعت  هَّللا -  نذا  دعب  الا  روهظ  الف  هّماتلا  هبیغلا  تعقو  دقف  کتافو ، دعب  کماقم  موقیف  دحا  یلا  یصوت  كرما و ال 
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؛» ًاروج ضرالا  ءالتما  بولقلا و  هوسق  دَمألا و  لوط  دعب  کلذ  و 

زور  6 گرم ، وت و  نیب  دـنادرگ ! گرزب  ار  تناردارب  رجا  دـنوادخ  يرمـس ! دّـمحم  نب  یلع  يا  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب  »
دیسر ارف  لماک  تبیغ  هک  نکم  صخـشم  یگدنیامن  يارب  تدوخ  زا  دعب  ار  يدحا  نک و  عمج  ار  دوخ  ياهراک  سپ  تسا ؛ هلـصاف 

ملظ و زا  ُرپ  نیمز  تواسق و  راچد  اه  بلق  هک  ینالوط -  یتدم  زا  دـعب  نم ، روهظ  دـیامن ؛ رما  دـنوادخ  ات  تسین  راک  رد  يروهظ  و 
(200 «) .دوب دهاوخ  دشاب -  هدش  روج 

وا دندمآ و  وا  هناخ  هب  هک  مشش  زور  ات  دنتشگ  جراخ  شقاتا  زا  دنتـشون و  نآ  يور  زا  اهنآ  داد و  ناشن  مدرم  هب  ار  همان  نیا  يرمس ،
: دنتفگ وا  هب  دوب  راضتحا  لاح  رد 

؟ تسیک وت  یصو 

.تسا راک  نیا  هدنهد  ماجنا  دنوادخ ، تفگ :

.داد خر  ق )  . 329 ه  ) لاس رد  وا  تافو  دش و  هدینش  وا  زا  هک  تسا  یمالک  نیرخآ  نیا 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يالکو 

دندرک یم  لاؤس  هناگراهچ  ناگدنیامن  قیرط  زا  یـصخش  يایاضق  یلام و  یهقف ، لئاسم  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  نایعیش 
.دمآ یم  یهاتوک  تدم  زا  دعب  باوج ، و 

.دندوب ناشفیاظو  رد  اهنآ  هدنهد  يرای  هک  دنتشاد  ییالکو  یمالسا ، ياهرهش  رتشیب  رد  ناگدنیامن 

هظحل نیرخآ  ات  دندوب و  یگتسیاش  اوقت و  دهز ، هب  فورعم  دنتـشاد و  فارحنا  نودب  يدیاقع  هدیدنـسپ و  يراتفر  قالخا و  الکو ،
.دندشن فرحنم  هاگ  چیه  دوخ ، تایح 

تروص هب  تاقوا  یهاگ  یتح  دـنتفر و  یم  ناگدـنیامن  دزن  دـندش ، یم  ور  هبور  نآ  اب  هک  یتانایرج  تالاؤس و  يارب  یهاگ  ـالکو ،
.دندش یم  بایفرش  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دزن  میقتسم ،

: میهد یمن  حرش  ار  اهنآ  یگدنز  اما  مییامن ؛ یم  يروآدای  ار  اهنآ  زا  یضعب  یماسا  نونکا 

1
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.ءاّشو هب  بقلم  دیزی ، نب  زجاح  - 

.رایزهم نب  میهاربا   - 2

.رایزهم نب  میهاربا  نب  دّمحم   - 3

.یمق يرعشا  قاحسا  نب  دمحا   - 4

.يدسا رفعج  نب  دّمحم   - 5

.ءالع نب  مساق   - 6

.ءالع نب  مساق  نب  نسح   - 7

.ناذاش نب  دّمحم   - 8

مه ینادنچ  تیمها  هتفاین ، ترهـش  ناثدحم  نیب  رد  تسا و  هدـشن  تباث  نانآ  تلاکو  هک  دـنا  هدـش  يروآدای  يرگید  صاخـشا  زین 
.دنرادن

یگدنیامن تلاکو و  نیغورد  نایعدم 

قباوـس مغریلع  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  ماـما  مالـسلا و  هیلع  يداـه  ماـما  باحـصا  زا  يدادـعت  هک  تسا  نـیا  راـگزور ، بیاـجع  زا 
هک ییاج  ات  نانآ  زا  ثیداحا  ندینـش  اهنآ و  اـب  هطبار  مالـسلا و  اـمهیلع  نیماـما  رـضحم  هب  ناشفرـشت  هلمج  زا  یناوارف ؛ ناـشخرد و 
طخ زا  فارحنا  دـب و  تبقاع  اما  دـنا ؛ هتـشون  هدینـش ، مالـسلا  امهیلع  نیماما  زا  یکی  زا  هک  یثیداحا  هرابرد  یباتک  اـهنآ ، زا  یـضعب 

.دندرک باختنا  دوخ  يارب  ار  میقتسم 

ترهـش دوب ، هدش  هدروآ  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  ناگدـنیامن  يارب  نایعیـش  بناج  زا  هک  یلاوما  رد  عمط  یـصخش ، حـلاصم  نیمأت 
 - ددنب یم  ار  قح  هار  هک  سفن -  ياوه  زا  تیعبت  یبلط و  تسایر  یبلط ،

راکفا هکنیا ، هفاضا  هب  دندروآ  دوجو  هب  یعامتجا  يداقتعا و  تاهبـش  تالکـشم و  نایعیـش ، عمج  رد  نایوگغورد  هک  تسا  یعیبط 
طخ ناهذا و  شیوشت  ببس  ًالوا  دیامن ، یگدنیامن  ياعدا  غورد ، هب  هک  یـسک  اریز  دندومن ؛ لوغـشم  دوخ  هب  ار  یقیقح  ناگدنیامن 

.ددرگ یم  یقیقح  بیان  يارب  یبیقر  ًامود  دوش ، یم  مالسلا  هیلع  ماما  يرکف 

، وگغورد یعدم  ییاوسر  زا  باقن  عفر  تقیقح و  فشک  رما ، كرادت  تسین و  حیحص  نآ  هرابرد  توکس  هک  تسا  يا  هلئـسم  نیا 
.تسا مزال 

ثحب حیضوت 
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یعیرش نسح  دّمحموبا   - 1

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هدنیامن  درک ، اعدا  غورد  هب  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  يداه  ماما  باحـصا  زا 
اهنآ هک  داد  تبـسن  ییاهزیچ  راهطا ، همئا  هب  تسب و  غورد  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هب  دوبن و  ماـقم  نیا  هتـسیاش  هک  یلاـح  رد  تسا 

تـسد هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  بناج  زا  يا  همان  هک  دـش  رهاظ  وا  داحلا  رفک و  سپـس  دنتـسه ؛ يرب  اـهنآ  زا  دـندوبن و  شراوازس 
نعل ار  وا  زین ، نایعیش  دیدرگ و  رداص  وا  زا  يرازیب  نعل و  رد  موس  بیان 
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.دندرک رفنت  راهظا  وا ، هب  تبسن  دندومن و 

يریمن ریصن  نب  دّمحم   - 2

ماما یگدـنیامن  ياعدا  هلیح ، غورد و  هب  دومن  تافو  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  زا  دـعب  دوب و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  باحـصا  زا 
.دومن نعل  ار  وا  تسج و  يرود  وا  زا  نامثع  نب  ، مود هدنیامن  درک و  اوسر  ار  وا  دنوادخ ، یلو  دومن ؛ ار  مالسلا  هیلع  نامز 

ماما هداتـسرف  درک ، اعدا  داد و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  مالـسلا و  هیلع  يداه  ماما  هب  يراگدرورپ  ییادخ و  تبـسن  نوعلم ، ناسنا  نآ 
(201) .تسا مالسلا  هیلع  يداه 

(203) .داد طاول  مراحم و  اب  جاودزا  ندوب  حابم  هب  مکح  و  ( 202) تفگ یم  خسانت  هرابرد 

.دومن نایع  ار  وا  تبقاع  ءوس  فارحنا و  فشک و  ار  ثیبخ  هایس و  درم  نیا  لمع  همان  هک  مییامن  یم  افتکا  تایدنرچ  نیا  هب 

یئاتربع لاله  نب  دمحا   - 3

مالـسلا هیلع  يداه  ماما  باحـصا  زا  دنیوگ : یم  .دـشاب  یم  طساو  دادـغب و  نیب  ناورهن  یحاون  زا  اتربع »  » مان هب  يا  هیرق  هب  بوسنم 
.تسا هدوب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  باحصا  زا  دنیوگ : یم  زاب  تسا و  هدوب 

رد وا  .دـیرخ  دوخ  يارب  ار  یمیاد  نیرفن  نعل و  تسا و  هدوب  ییوگ  هدوهیب  ییوگ و  هدـنگ  وـلغ ، هب  فورعم  درم ، نآ  لاـح ، ره  رد 
هک 20 تفر  جح  هب  هبترم  راهچ  هاجنپ و  دوب و  مالـسلا  مهیلع  همئا  ناثدـحم  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  ماما  صاخ  باحـصا  زا  لیاوا 
وا هرابرد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  يروط  هب  دیدرگ  رگید  فارحنا  زا  دـعب  یفارحنا  راچد  یلو  دوب ؛ هدایپ  ياپ  اب  هبترم 

« .دییامن يرود  راکایر ، امنرهاظ و  یفوص  زا  : » دومرف

.مالسلا هیلع  نامز  ماما  شدنزرف  ای  تسا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  هدومرف  نیا  هک  تسین  صخشم  یلو 

تیاهن رد  دومن و  رارـصا  نآ  رب  درک و  راکنا  ار  وا  یگدنیامن  درک و  یم  یگدنز  نامثع  نب  دّمحم  مود ، هدنیامن  تایح  نامز  رد  وا 
نعل رد  يا  هتشون  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  زا 
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رفنت زاربا  وا  هب  تبسن  دندرک و  نعل  ار  وا  نایعیش ، دش و  لیدبت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نمشد  هب  درم  نآ  .دیدرگ  دراو  وا  هب  تبسن 
.دندرک

زا یـضعب  نوچ  دومن ؛ نیرفن  شنزرـس و  ار  وا  هک  دیدرگ  رداص  يا  همان  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  فرط  زا  ییاتربع  تکاله  زا  دعب 
همان ترضح  نآ  زا  دنتساوخ  دوب ، مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يالکو  زا  هک  الع  نب  مساق  زا  دندش و  رکنم  ار  ییاتربع  شنزرس  نایعیش ،

.ددرگ نئمطم  وا  فارحنا  زا  اه  بلق  ات  دروایب  ییاتربع  فارحنا  ربخ  تحص  دییات و  رد  يا 

: هک دمآ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  فرط  زا  نآ  باوج 

یف لخادی  هترثع -  هلاقا  هبنذ و ال  هل  هَّللارفغال  لزی -  مل  تملع و  دقامب  هَّللا ) همحرال   ) لاله نبا  عّنـصتملا  کیلا  ذفن  انرما  ناک  دق  »
.منّهج ران  یف  کلذب  هَّللا  هادرا  هدیری ، هاوهی و  امب  ّالا  هاّیا  انرما  نم  یضمیال  ...هیارب  ّدبتسی  یضر ، اّنم و ال  نذا  الب  انرما 

کلذ ءاقلاب  مهانرما  و  هَّللا ) همحرال   ) همایا یف  انیلاوم  نم  ًاموق  هربخ  اـنفّرع  دـق  اـّنک  هرمع و  انتوعدـب -  هَّللا -  رتب  یتح  هیلع ، اـنربصف 
.هنم اربی  نّمم ال  و  هَّللا ) همحرال   ) لاله نبا  نم  هَّللا  یلا  اربن  نحن  انیلاوم و  نم  ّصاخلا  یلا 

هدلب لها  نم  هنع  کلئسی  کلئس و  ناک  نم  عیمج  رجافلا و  اذه  لاح  نم  كانملعا  امب  هتیب  لها  و  هَّللا -  همّلس  یقاحـسالا -  ملعا  و 
اّنناب اوفرع  دق  انتاقث ، اّنع  يور  امیف  کیکشتلا  یف  انیلاوم  نم  دح  رذع ال  ّهناف ال  کلذ ، یلع  علّطی  نا  ّقحتسی  ناک  نم  نیجراخلا و  و 

؛  یلاعت هَّللا  ءاش  نا  کلذ  نم  نوکی  ام  انفرع  مهیلا و  هایا  هلمحن  انّرسب و  مهضوافن 

هنوگ نامه  »
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؛ دـیدرگ رداص  داب -  رود  ادـخ  تمحر  زا  هک  لـاله -  نبا  زاـس ، رهاـظ  درم  نیا  هراـبرد  يا  هماـن  اـم ، فرط  زا  يا  هدـش  هاـگآ  هک 
ماجنا يراک  ام  بناج  زا  ...دراد  يار  دادبتـسا  دنک و  یم  تلاخد  ام  تیاضر  هزاجا و  نودب  ام ، راک  رد  دشخبن  ار  وا  هانگ  دـنوادخ 

ار وا  رمع  دنوادخ  ات  میدومن  ربص  دیامن و  منهج  شتآ  دراو  ار  وا  دنوادخ  شدوخ ، هتساوخ  سفن و  ياوه  ببس  هب  رگم  دهد ، یمن 
.دیامن هاتوک  ام ، نیرفن  هب 

ار عوضوم  نیا  میدومن ، رما  نانآ  هب  هک  میداد  داب -  رود  وا  زا  ادـخ  تمحر  شتایح -  نامز  رد  دوخ  نارادتـسود  هب  ار  وا  فاـصوا 
یمن يرود  وا  زا  هک  یـسک  ره  و  ادخ -  تمحر  زا  داب  رود  لاله -  نبا  زا  ادخ  هب  میرب  یم  هانپ  ام  دنناسرب و  صاخ  نارادتـسود  هب 

.دیوج

ره دـنک و  یم  لاؤس  وا  هراـبرد  اهرهـش ، رگید  اـی  وا  رهـش  زا  سک  ره  میدومن و  علطم  ار  وت  رجاـف ، نیا  هراـبرد  ( 204 !) یقاحسا يا 
نوچ دشاب ؛ یمن  زیاج  يدحا  رب  ام  قوثو  دروم  صاخـشا  هرابرد  کش  اریز  نک ؛ علطم  ار  وا  تسا ، یهاگآ  نیا  قحتـسم  هک  یـسک 

(205 «) .دنا هتخانش  دهاوخب ، ادخ  رگا  دنسانشب ، دیاب  ار  هچنآ  ره  مینک و  یم  وگزاب  نانآ  هب  ار  دوخ  رارسا 

.تسا هدیدرگ  رداص  ییاتربع ، شهوکن  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  هک  تسا  يا  همان  نیموس  نیا 

لالب نب  یلع  نبدمحم   - 4

اعدا دش و  فرحنم  نآ  زا  دعب  یلو  دوب ؛ مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  دامتعا  دروم  رما ، يادـتبا  رد  لالب  نب  یلع  نبدـمحم  رهاطوبا ،
عمج وا  دزن  هک  یلاوما  هرابرد  درک و  راکنا  ار  نامثع  نبدمحم  مود ، هدنیامن  یگدنیامن  تسا و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  لیکو  دومن ،

تسیاب یم  هک  درک  تنایخ  دوب ، هدش 
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.دناسر یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تسد  هب 

رب دز و  زاب  رـس  یلو  دـنادرگرب ؛ ار  لاوما  ات  دومن  ناـسآ  ار  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  اـب  وا  تاـقالم  هار  مود ، بیاـن  هکنیا  مغر  یلع 
زا همان  نآ  رد  نینچمه  دیدرگ  رداص  وا  زا  تئارب  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  فرط  زا  يا  همان  تیاهن ، رد  دنام و  یقاب  دوخ  ینمـشد 

.تسا هتسج  تئارب  یناغملش ،»  » و جالح »  » نوچمه یتعامج 

جالح روصنم  نب  نیسح   - 5

، وا فارحنا  رفک و  روهظ  مغریلع  تسا ؛ هدیـشک  زونه  وا ، زارد  بانط  زورما ، ات  تشگ و  ـالتبم  وا  هب  مالـسا  تما  لـبق ، نرق  رد 10 
يرگید زیچ  هب  هیبش  هک  يزیچ  ره  دنـشاب و  یم  وا  دساف  دیاقع  هب  دقتعم  دنتـسه و  وا  رادفرط  هاوخاوه و  ناگدـش ، طقاس  زا  یـضعب 

.ددرگ یم  نآ  هب  لیامتم  دشاب ،

ای ورم  لها  زا  دـنیوگ : یم  رگید  یخرب  و  ناسارخ )  ) روباشین لـها  دـنیوگ : یم  دـنراد و  فـالتخا  وا  تلاـصا  لـصا و  رد  ناـخرؤم 
.تسا ير  ای  ناقلاط و 

دومن و یم  فوصت  هب  رهاـظت  وا  دـنا ؛ هدرک  یفرعم  زاـب  هدبعـش  رگ و  هلیح  فرحنم ، لاـجد ، وگغورد ، ار  وا  ناثدـحم ، ناـخروم و 
دزن ندوب و  هعیـش  هب  رهاظت  نایعیـش ، دزن  دـمآ ، یم  رد  یگنر  هب  زور  ره  دوب و  لهاج  هک  یلاح  رد  تشاد  لماک  تاـمولعم  ياـعدا 

.دومن یم  هولج  بهذم ، ینس  ننست ، لها 

.دیدرگ رداص  یتاعیقوت  وا  زا  نیرفن  تئارب و  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زا 

نیرفن مذ ، رد  هچنآ  وا ، تارکنم  تافارحنا و  زا  دندرک و  هغلابم  وا  حدم  رد  دومن و  هولج  بوخ  نایعیش ، زا  یـضعب  دزن  لاح ، نیا  اب 
.دندش لفاغ  هدش ، دراو  وا  تئارب  و 

.درک یم  ییادخ  ياعدا  هلیسو ، نیا  هب  هدومن ، لولح  وا  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  درک ، یم  اعدا  هک  دوب  نیا  وا ، تافارحنا  زا 

هب يا  هبترم 
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.دندومن درط  دندرمش و  کبس  ار  وا  مدرم  تسا ؛ مالسلا  هیلع  نامز  ماما  لیکو  بیان و  هک  دومن  اعدا  درک و  ترفاسم  مق  رهش 

رد درک  عمج  شنوخ  ندومن  حابم  يارب  ار  دادغب  مدرم  جالح ، روصنم  نب  نیـسح  هتـشون : وا  هرابرد  دوخ  لوکـشک  رد  ییاهب  خـیش 
.تسا مارح  نم  نوخ  هک  دیشاب  بظاوم  دیوگ : یم  وا  ِدوخ  هک  یلاح 

هبرض وا 1000  هب  هک  درپس  یماظتنا  يورین  ریزو  هب  ار  وا  یـسابع ، ردتقم  تفر و  نادنز  هب  دش و  رداص  وا ، تشادزاب  روتـسد  سپس 
.دنزب ار  وا  ندرگ  سپس  دریمب ؛ ات  دنزب  رگید  هبرض  هنرگو 1000  ...دریمب  ات  دنزب 

ار شرس  سپس  دندز ؛ هبرض  وا 1000  هب  دندوب  هدمآ  اشامت  يارب  مدرم  زا  يدایز  تیعمج  دـندرب ، قاط »  » هزاورد هب  ار  وا  تیاهن  رد 
.داتفا قافتا  يرجه )  309  ) لاس رد  قافتا  نیا  .دیدرگ  نازیوآ  لپ  يور  وا  رس  دندنازوس و  ار  شندب  دندیرب ،

یناغملش یلع  نبدمحم   - 6

.دوب قارع  رد  طساو »  » یحاون زا  يا  هیحان  ناغملش ،»  » هب بوسنم  رقازع »  » هب فورعم  یناغملش  یلع  نبدمحم  رفعجوبا ،

هب عورش  دش ، فرحنم  هک  یتقو  دوب و  هدیـسر  وا  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  زا  هک  تشون  يدایز  تافیلات  دوب و  ناثدحم  زا  وا 
.درک یم  مک  اهنآ  زا  ای  هفاضا  اهنآ  هب  دومن و  يرگیزاب 

: دومرف تسج و  يرازیب  وا  زا  دومن و  شنزرس  نعل و  ار  وا  هک  دیسر  حور  نب  نیسح  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياضما  هب  يا  همان 

هَّللا مادا  اـنناوخا -  نم  هتّین ، یلا  نکـست  هنیدـب و  قـثت  نـم  کـلمع -  هـب  مـتخ  هـّلک و  ریخلا  کـفّرع  كءاـقب و  هَّللا  لاـطا  فّرع -  »
ّدترا دق  هلهما -  همقنلا و ال  هل  هَّللا  لّجع  یناغملشلاب -  فورعملا  یلع  نب  دّمحم  ّناب   -: مهتداعس
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ًامثا ًاناتهب و  لاق  ًاروز و  ًابذـک و  يرتفاو  یلاـعت -  ّلـج و  قلاـخلاب -  هعم  رفک  اـم  یعّدا  هَّللا و  نید  یف  دـحلاو  هقراـف  مالـسالا و  نع 
.انیبم انارسخ  اورسخ  ًادیعب و  ًالالض  اّولض  هَّللاب و  نولداعلا  بذک  ًامیظع ،

یف يرتت ، هَّللا  نئاعل  هیلع  هاّنعل ، هنم و  مهیلع ) هتاکرب  هتمحر و  همالس و  هَّللا و  تاولـص   ) هلآ هلوسر و  یلا  یلاعت و  هَّللا  یلا  انئرب  ّانا  و 
هّیلوت یلع  ماقاف  اّنم  لوقلا  اذـه  هغلب  هعیاب و  هعیاش و  نم  یلع  لاح و  ّلک  یلع  تقو و  ّلک  یف  نلعلاو و  ّرـسلاو  نطابلا  اـّنم و  رهاـظلا 

.هدعب

يریمنلا و یعیرـشلا و  نم  هئارظن  نم  همّدـقت  نّمم  هیلع  اّنک  ام  لـثم  یلع  هنم ، هرذاـحملاو  یّفوتلا  یف  اـّننا  هَّللا -  كّـالوت  مهملعا -  و 
.مهریغ یلالبلاو و  یلالهلا 

؛» لیکولا معن  انروما و  ّلک  یف  انبسح  وه  نیعتسن و  هاّیا  قثن و  هب  هلیمج و  اندنع  هدعب -  هلبق و  کلذ  عم  هوانث -  لج  هَّللا -  هداع  و 

ره دنک ! متخ  نآ  هب  ار  امـش  لمع  دنایامن و  يور  امـش  هب  تسا  یکین  ریخ و  هچ  ره  دـیامرف و  اطع  رمع  لوط  امـش  هب  دـنوادخ  ».... 
دنوادـخ یناغملـش -  هب  فورعم  یلع ، نبدـمحم  هک  نک  مالعا  تسام ، ناردارب  زا  درک  ادـیپ  نانیمطا  دوخ ، تین  رب  نید و  هب  سک 

وا تسا ؛ دنوادخ  هب  رفک  هک  دراد  ییاهاعدا  هدش ، دترم  هدیدرگ ، ادج  مالـسا  زا  دهدن -  تلهم  وا  هب  دشخب و  عیرـست  ار  وا  باذـع 
.تسا هدش  راکشآ  ینایز  یهارمگ و  راچد  دومن و  بیذکت  ار  ییادخ  نایوج  تلادع  ددنب و  یم  ناتهب  دنز و  یم  تمهت  غورد ، هب 

ادخ بناج  هب  وا  زا  ام 
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رهاظ و رد  داب  وا  رب  ادـخ  تنعل  مییوج و  یم  يرازیب  ناـشیا -  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و  مالـس و  دورد و  شنادـناخ -  لوسر و  و 
هب مه  زاب  ام ، رادـشه  زا  دـعب  دومن و  یهارمه  ار  وا  درک و  تعیب  وا  اب  هک  یـسک  ره  رب  لاح و  همه  رد  راکـشآ و  ناهنپ و  رد  نطاـب 

! تفر وا  يوس 

شور میا و  هدوب  هریغ  یلالب و  یلاله ، يریمن ، یعیرـش ، وا : دـننام  یلبق  دارفا  هیلع  هک  میتسه  وا  هیلع  هنوگ  نامه  اـم  هک  نک  مـالعا 
ام و يامنهار  وا  میهاوخ و  یم  کمک  وا  زا  میراد و  نانیمطا  نآ  هب  تسابیز و  اـم  دزن  وا ، زا  دـعب  لـبق و  هاـنث -  ّلـج و  دـنوادخ - 

(206 «) .تسا روما  همه  رد  ام  لیکو  نیرتهب 

رما داد و  شباحصا  زا  یکی  هب  ار  همان  نیا  خیـش ، دوب ؛ یـسابع  ردتقم  نادنز  رد  حور  نب  نیـسح  هک  دیدرگ  رداص  ینامز  همان ، نیا 
.دنیوج تئارب  يرود و  وا ، زا  هک  دندش  لوقلا  قفتم  و  دیامن ، رشتنم  اهنآ  نیب  دیامن و  عیزوت  نسحا  وحن  هب  هعیش  نیب  ار  نآ  درک ،

: تفگ یم  خسانت  لولح و  هرابرد  وا  یناغملش  تافارحنا 

يدهم ماما  مود  هدنیامن  نامثع ، نبدـمحم  مسج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  حور  تسا و  هدومن  لولح  وا  رد  یلاعت  دـنوادخ 
رتـخد موثلک ، ما  هب  مالـسلا  اـهیلع  ] ارهز همطاـف  حور  حور و  نب  نیـسح  ندـب  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  حور  مالـسلا و  هیلع 

.دنامب یقاب  ناهنپ  تسا و  یگرزب  ّرس  نیا  تفگ ، یم  دوخ  نارای  هب  تسا و  هتفای  لاقتنا  نامثع  نبدمحم 

.تسا هدوب  یکی  جالح ، یناغملش و  یفارحنا  دیاقع  طخ و 

!؟ درک توعد  راکشآ  يارتفا  گرزب و  غورد  نیا  هب  ار  اهنآ  یسک  هچ 

نب نیسح 
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.دندوب وا  رادربنامرف  دنتشاد و  یم  تسود  ار  وا  دندرک ، یم  مارتحا  وا  هب  اهنآ ، داتسرف و  ماطسب » ینب   » هلیبق دزن  ار  یناغملش  حور ،

تساوخ و ار  ماطسب  ینب  دومن و  راکنا  دوب ، هداد  تبسن  وا  هب  یناغملش  ار  هچنآ  تفای ، یهاگآ  وا  فارحنا  زا  حور  نب  نیـسح  یتقو 
.داد روتسد  وا  زا  نتسج  يرود  تنعل و  هب  ار  نانآ 

، حور نب  نیـسح  درب و  راـک  هب  يدـیدج  گـنرین  هعدـخ و  دینـش ، ار  شدوـخ  تئارب  رد  حور  نب  نیـسح  روتـسد  یناغملـش ، یتـقو 
.دندرک رود  دوخ  زا  تئارب  نعل و  هب  ار  وا  همه ، دوش و  فشک  تقیقح  نایعیش ، دزن  ات  دومن  ناوارف  ششوک 

لکشم نیا  زا  درک  یعس  دش و  گنت  یناغملـش  رب  هصرع  دیدرگ ، سلاجم  لقن  دش و  رـشتنم  مدرم  نیب  وا  نعل  ربخ  ساسا ، نیمه  رب 
ار وا  تسد  نم ، دریگب و  ارم  تسد  وا  ات  دیوش  هطـساو  حور  نب  نیـسح  نم و  نیب  تفگ : نایعیـش  زا  يا  هدـع  هب  سپ  دـبای ؛ ییاهر 

! تسا قح  رب  وا  دماین ، دورف  یشتآ  نامسآ ، زا  سک  ره  رب  سپ  مریگب ؛

یم یلزنم  هب  یلزنم  زا  دـش و  یفخم  یناغملـش  داد ؛ ار  وا  تشادزاب  روتـسد  دیـسر و  یـسابع  مکاـح  هب  وا  فارحنا  یناغملـش و  ربخ 
راگدرورپ يا  دندوب : هتشون  وا  هرابرد  هک  تفای  وا  ناوریپ  یضعب  زا  ییاه  همان  درک و  ریگتسد  ار  وا  یـسابع ، ریزو  هلقم » نبا  « ؛ تفر

! هدنهد يزور  يا  نم ، دوبعم  يا  نم ،

، لتق رب  یگمه  يددعتم ، تامکاحم  زا  دعب  دندرب و  دوب ، شترا  ياسؤر  تاضق و  اهقف ، زا  نآ  ياضعا  هک  يا  همکحم  هب  ار  وا  ًادعب 
.دنداد مکح  هلجد ، دور  رد  وا  رتسکاخ  ندیشاپ  ندنازوس و  ندرگ ، ندز  قالش ،

بتاک فلدوبا   - 7

غورد هب  يدزا  بتاک  رفظم  نبدمحم  َفلُدوبا ،
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زا سپس  وا  میـسانش ، یم  داحلا  رفک و  هب  ار  بتاک  فلدوبا  تفگ : وا  هرابرد  هیولوق  نب  رفعج  دومن و  ندوب ، هدنیامن  ياعدا  رکم ، و 
(207) .دیدرگ هضوفم  هورگ  وزج  نآ ، زا  دعب  دش و  يریجنز  هناوید و  سپس  دروآ ؛ يور  يرگ  لاجد  هب  ییوگرفک 

.دنتسج یم  تئارب  يرود و  وا  زا  مدرم  دیدرگ و  یم  لیلذ  راوخ و  دش ، یم  رضاح  یسلجم  ره  رد 

وا تافارحنا 

: دنتفگ یم  هک  دوب  هسمخم  هورگ  وزج  وا 

.دنتسه ناهج  نالکوم  دنوادخ ، زا  دعب  هیما  نبرمع  رامع و  دادقم ، رذوبا ، ناملس ، رفن : نآ 5 

هیلع نسح  مالـسلا ، هیلع  یلع  هـلآو ، هـیلع  هللا  یلـصدّمحم  رفن : نآ 5  دنـشاب و  یم  ءاـسک  باحـصا  هسمخ ، دـنیوگ : یم  یخرب  زین 
لولح اهنآ  مامت  رد  يواسم  یحور  دنتسه و  يدحاو  رون  یگمه ، هک  دنشاب  یم  مالسلا  اهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  نیـسح  مالـسلا ،

(208) .دنرادن يرگید  هب  تبسن  يرترب  چیه  تسا و  هدرک 

نونج و ببـس  هب  تاـفارخ  نیا  هدوب ، نونجم  وا  دـنتفگ : یم  دوب و  هدـننک  هارمگ  ِهارمگ  سجن و  رفاـک ، وا  دوب ، لولح  هب  دـقتعم  وا 
.تسا هدمآ  دیدپ  وا ، لقع  لاوز 

يدادغب دمحا  نب  دّمحم   - 8

دوب لّوا ) هدنیامن   ) دیعس نب  نامثع  يرسپ  هون  وا  هک  تسا  نیا  بیجع  دوب ؛ يدادغب  هب  فورعم  نامثع ، نب  دمحا  نب  دّمحم  رکبوبا ،
.تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ریفس  وا ، هک  دومن  يزیمآ  هعدخ  نیغورد و  ياعدا  و 

.تشاد داقتعا  وا  رفک  هب  دوب و  َفلُدابا  وریپ  هک  میوگب  ار  نیمه  دوب و  لقعلا  فیعض  تامولعم و  نودب 

یم ثحب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ثیداـحا  هراـبرد  دـش و  دراو  مود ) هدـنیامن   ) ناـمثع نبدـمحم  دوخ ، يوـمع  سلجم  رد  يزور 
.تسین امش  نارکفمه  باحصا و  زا  درف  نیا  هک  دینک  توکس  تفگ : نارضاح  هب  نامثع  نبدمحم  هک  دندومن 

، دومن اعدا  هکنیا  ات  تشگ  یم  گنر  هب  گنر  زور  ره  قفانم  نیا 
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بآ وا  مشچ  دندرک ، دراو  دـیدش  يا  هبرـض  وا ، رـس  هب  دـنتفرگ و  ار  وا  دومن ، عمج  یناوارف  لاوما  تسا و  هرـصب  رد  يدـیزی  لیکو 
(209) .درم دش و  روک  دروآ ،

؟ دنا هدید  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يرغص  تبیغ  رد  یناسک  هچ  مهد : لصف 

همدقم

یم دوجو  هب  ناکما  نیا  ام  يارب  تسا ، هدوب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  تدالو  زا  يرغـص  تبیغ  يادتبا  دـش ، صخـشم  هکنیا  زا  دـعب 
هب ار  یـضعب  لاوحا  عاضوا و  هک  مینک  میـسقت  هتـسد  هب 2  ار  دنا  هدـش  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  رادـید  هب  قفوم  هک  یناسک  دـیآ ،

.مییامن نایب  لیصفت  هب  ار  یهورگ  هصالخ و  تروص 

.دندید ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  نامز  رد  هک  یناسک   - 1

.دندید ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  تافو  زا  دعب  هک  یناسک   - 2

لّوا هورگ 

يروآدای لیصفت  هب  ار  نآ  هک  تشاد  روضح  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تدالو  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  همع  نوتاخ ، همیکح   - 1
.دوب هدید  ار  ناشیا  هبترم ، نیدنچ  زین ، نآ  زا  دعب  میدومن و 

مدـمآ و ناشیا  دزن  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  تدالو  زا  دـعب  ( 210) یبش دیوگ : یم  هک  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زینک  میـسن ،  - 2
!« امش رب  ادخ  تمحر  : » دومرف نم  هب  ترضح  نآ  مدرک ؛ هسطع 

.مدش لاحشوخ  تفگ : میسن 

»؟ میوگب وت  هب  ار  هسطع  دیاوف  : » دومرف نم  هب  سپس 

! نم يالوم  يا  يرآ ، متفگ :

(211 «) .تسا گرم  زا  ینمیا  ثعاب  زور ، ات 3  هسطع  : » دومرف

ار وا  مسا  هک  دش  دـلوتم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  يارب  يدـنزرف  هدومن : تیاور  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  مداخ  مناغ ، یبا   - 3
: دومرف داد و  ناشن  دوخ  باحصا  هب  ار  وا  زور ، زا 3  دعب  داهن و  دّمحم 

جرخ ًاملظ و  ًاروج و  ضرالا  تالتما  اذاف  راظتنالاب ، قانعالا  هیلا  ّدتمت  يذلا  مئاقلا  وه  مکیلع و  یتفیلخ  يدعب و  نم  مکبحاص  اذه  »
؛» ًالدع ًاطسق و  اهألمف 

زا سپ  دوش و  یم  هدیشک  وا  راظتنا  هب  اه  ندرگ  هک  تسا  یمئاق  وا ، تسامش و  رب  نم  نیشناج  نم و  زا  دعب  تسامـش  بحاص  نیا  »
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هکنیا
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(212 «) .دیامن یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دنک و  یم  روهظ  دیدرگ ، متس  روج و  زا  رپ  نیمز ،

، ناشیا دندومن و  هدهاشم  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دـنتفر  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دزن  هک  یماگنه  درم   40 ًابیرقت )  - ) 4
زا یثیدح  رد  لیصفت  هب  هک  ...تسامـش » نایم  رد  نم  نیـشناج  نم و  زا  دعب  امـش  ماما  نیا ، : » دومرف داد و  ناشن  اهنآ  هب  ار  شدنزرف 

.میدومن يروآدای  دیعس  نب  نامثع  لّوا ، هدنیامن 

.میتفگ نخس  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تافو  رد  وا  هرابرد  هک  نایدالاوبا   - 5

: دومن لقن  يرعشا  یمق  قاحسا  نب  دمحا  لیلج ، خیش   - 6

ّنا قاحسا ! نب  دمحا  ای  : » ًأدتبم یل  لاقف  هدعب ، فلخلا  نع  هلئـسا  نا  دیرا  انا  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نسحلا  دّمحم  یبا  یلع  تلخد 
هب هقلخ ، یلع  هَّللا  هّجح  نم  هعاسلا -  موقت  نا  یلا  اهیلخیال  مالـسلا و  هیلع  مدآ  قلخ  ذـنم  ضرالا -  لخی  مل  یلاعت ) كراـبت و   ) هَّللا

« .ضرالا تاکرب  جرخی  هب  ثیغلا و  لّزنی  هب  ضرالا و  لها  نع  ءالبلا  عفدی 

؟ كدعب هفیلخلا  مامالا و  نمف  هَّللا ...! لوسر  نبای  تلقف : لاق :

ای : » لاقف نینس ، ثالثلا  ءانبا  نم  ردبلا ، هلیل  رمقلا  ههجو  ّناک  مالغ  هقتاع  یلع  جرخ و  مث  تیبلا ، لخدف  ًاعرـسم  مالـسلا  هیلع  ضهنف 
.اذه ینبا  کیلع  تضرع  ام  هججح ، یلع  و  ّلجوّزع )  ) هَّللا یلع  کتمارک  ول ال  قاحسا  نب  دمحا 

.ًاملظ ًاروج و  تئلم  امک  ...ًالدع  ًاطسق و  ضرالا  ءالمی  يذلا  هیّنک ، هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یّمس  هنا 

هبث نم  ّالا  هکلهلا  نم  اهیف  وجنیال  هبیغ  ّنبیغیل  هَّللا  نینرقلا و  يذ  لثم  هلثم  رـضخلا و  لثم  همالا  هذـه  یف  هلثم  !... قاحـسا نب  دـمحا  ای 
هقفو هتماماب و  لوقلا  یلع  ّلجوّزع -  هَّللا - 
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؟ یبلق اهیلا  نئمطی  همالع  نم  لهف  يالومای ! هل : تلقف  قاحسا : نب  دمحا  لاق  .هجرف » لیجعتب  ءاعدلل  اهیف 

نب دمحا  ای  نیع  دعب  ًارثا  بلطت  الف  هئادعا ، نم  مقتنملا  هضرا و  یف  هَّللا  هیقب  انا  : » لاقف حیصف  یبرع  ناسلب  مالـسلا  هیلع  مالغلا  قطنف 
« .قاحسا

دقل هَّللا  لوسر  نبای  يرکـسعلا ) مامالل  يا :  ) هل تلقف  هیلا ، تدع  دغلا  نم  ناک  املف  ًاحرف ، ًارورـسم  تجرخف  قاحـسا : نب  دمحا  لاق 
؟ نینرقلا يذ  رضخلا و  نم  هیف  هیراجلا  هّنسلا  امف  ّیلع ، هب  تننم  امب  يرورس  مظع 

« .دمحا ای  هبیغلا  لوط  : » مالسلا هیلع  لاقف 

؟ لوطتل هتبیغ  هَّللا ! لوسر  نبای  تلقف :

هبلق یف  بتک  انتیالوب و  هدـهع  ّلجوّزع )  ) هَّللا ذـخا  نم  ّالا  یقبی  ـالف  هب ، نیلئاـقلا  رثکا  رمـالا  اذـه  نع  عجری  یّتح  ّیبر ، يا و  : » لاـق
.هنم حورب  هدّیا  نامیالا و 

انعم ًادغ  نکت  نیرکاشلا ، نم  نک  کتیتا و  ام  ذخف  هَّللا ، بیغ  نم  بیغ  هَّللا و  ّرس  نم  ّرس  هَّللا و  رما  نم  رما  اذه  قاحسا ! نب  دمحا  ای 
؛» نییلع یف 

! قاحسا نبا  دمحا  يا  : » دومرف نم  هب  هک  منک  لاؤس  شدوخ  زا  دعب  نیشناج  هرابرد  متساوخ  متفر و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  دزن 
دسرب ارف  نآ  ماگنه  هک  ینامز  ات  تشاذگن  یلاخ  دوخ  تّجح  زا  ار  نیمز  دومن ، قلخ  ار  مدآ  هک  ینامز  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
جراخ ار  نیمز  تاکرب  وا ، هلیـسو  هب  دـناسرب و  يرای  اهنآ  هب  دـنک و  عفد  نیمز  لها  زا  ار  الب  دـنک و  ماـیق  نیمز  رد  ادـخ  تّجح  هک 

« .دیامن

؟ تسیک امش  زا  دعب  نیشناج  ماما و  هلآو ! هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دنزرف  يا  متفگ :

يا : » دومرف دوب ، هتشاذگ  هلاس  ًابیرقت 3  یکدوک  دوخ ، شود  رب  دیدرگ و  لزنم  لخاد  تعرس  هب  تساخرب و  سپ 
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! مداد یمن  ناشن  وت  هب  زگره  ار  مدنزرف  یتشادن ، مارتحا  وا ، تجح  و  لجوزع )  ) دنوادخ دزن  رگا  قاحسا ! نبدمحا 

داد لدع و  زا  راشرس  دیدرگ ، روج  ملظ و  زا  رپ  هکنیا  زا  سپ  ار  نیمز  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دننام  شا  هینک  مسا و 
.دیامن یم 

.تسا مالسلا  هیلع  نینرقلا  يذ  ترضح  مالسلا و  هیلعرضخ  ترضح  دننام  تما  نیا  رد  وا  لَثَم  قاحسا ! نب  دمحا  يا 

ادیپ تاجن  وا  هک  دهاوخب  لجوزع  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنک ، یمن  ادیپ  تاجن  هکلهم  نیا  زا  یـسک  ددرگ و  یم  بیاغ  مسق ! ادـخ  هب 
« .ددرگ قفوم  جرف  لیجعت  رد  مدرم  ياعد  اب  دنک و 

؟ دبای نانیمطا  نآ  هلیسو  هب  مبلق  هک  تسه  یتمالع  ایآ  نم ! يالوم  يا  متفگ :

يزیچ رگید  نیا ، زا  سپ  منانمـشد و  زا  هدنریگ  ماقتنا  منیمز و  يور  رب  هَّللا  هیقب  نم  : » دومرف حیـصف  یبرع  نابز  هب  كدوک  نآ  سپ 
« .هاوخم

هللا یلصادخ  لوسر  دنزرف  يا  متفگ : مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هب  متـشگرب و  اهنآ  دزن  رگید ، زور  مدش و  جراخ  لاحـشوخ  داش و 
مالسلا هیلعرضخ  ترضح  شور  ناشن و  هک  امرفب  سپ  يدرک ؛ دایز  ارم  يداش  رورس و  يداهن ، نم  رب  هک  یتنم  ببس  هب  هلآو ! هیلع 

؟ تسیچ وا  هرابرد  مالسلا  هیلع  نینرقلاوذ  و 

« .تبیغ ندوب  ینالوط  : » دومرف

؟ دشک یم  لوط  یک  ات  وا  تبیغ  هلآو ! هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دنزرف  يا  متفگ :

هک دنام  یم  مدـق  تباث  یـسک  اهنت  دـندرگ و  یمرب  دوخ  رظن  زا  وا  هب  نادـقتعم  هک  دـشک  یم  لوط  ردـق  نآ  مسق ! ادـخ  هب  : » دومرف
.دشاب هدومرف  دییات  شدوخ ، حور  اب  هتشون ، شبلق  رد  ار  نامیا  دشاب و  هتفرگ  نامیپ  وا  زا  ام  تیالو  هب  دنوادخ 

یبیغ ادخ و  رارسا  زا  يّرس  ادخ و  رماوا  زا  رما  نیا  قاحسا ! نب  دمحا  يا 
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(213 «) .یشاب تشهب  تاجرد  نیرتالاب  رد  ام  هارمه  ات  شاب  نارکاش  زا  ریگب و  مداد ، وت  هب  ار  هچنآ  تسادخ ؛ بیغ  زا 

رد دوب و  هتسشن  یگنر  هایس  زیچ  يور  قاتا ، رد  هک  یلاح  رد  متفر  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دزن  درک : لقن  شوقنم  نب  بوقعی   - 7
.دوب نازیوآ  نآ  يدورو  هدرپ  هک  دوب  یقاتا  وا ، تسار  تمس 

؟ تسیک رما  نیا  بحاص  نم ! يالوم  يا  متفگ :

« .نزب رانک  ار  هدرپ  : » دومرف

تفـس و یناوزاب  ناشخرد ، دیراورم  لثم  ینامـشچ  اب  هرهچ  دیفـس  دـنلب ، یناشیپ  اب  هلاس  ای 9  یکدوک 8  هاـگان  مدز ، راـنک  ار  هدرپ 
، تسشن ردپ  نار  رب  دش و  جراخ  هوبنا ، ییاهوم  اب  و  دوب -  شتروص  تسار  تمـس  رد  هک  یلاخ -  اب  ینتـشاد  تسود  یمادنا  يوق ،

« .تسامش بحاص  نیا  : » دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

« .ورب قاتا  لخاد  صخشم ، ینامز  ات  مدنزرف ! يا  : » دومرف وا  هب  شردپ  دورب ، هک  تساخرب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

.مدرک یم  هراظن  ار  وا  نم  دیدرگ و  قاتا  دراو  سپس 

»؟ تسا لزنم  رد  یسک  هچ  نک  هاگن  : » دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

(214) .متفاین ار  يدحا  مدش و  دراو 

مود هورگ 

تخس اهنآ  شرامـش  دنناوارف و  دندش ، قفوم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رادید  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تافو  زا  دعب  هک  یناسک 
: میروآ یم  ار  نانآ  زا  یضعب  مسا  ام  یلو  تسا ؛

.میدرک لقن  یبلاطم  وا ، هرابرد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تافو  نایرج  رد  هک  نایدالاوبا   - 1

(215) .دیدرگ مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يالکو  زا  نآ ، زا  دعب  هک  ءاشو  دیزی  نب  زجاح   - 2

یلو دناوخب ؛ زامن  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  رکیپ  رب  تساوخ  یم  وا  هک  میتفگ  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  يومع  یلع ، نب  رفعج   - 3
: دومرف دیشک و  ار  وا  يابع  دیدرگ و  رهاظ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 
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« .مرت هتسیاش  وت  زا  مردپ  رب  ندناوخ  زامن  هب  نم  ومع ! يا  »

دش و رهاظ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  درک  یم  هعزانم  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ثاریم  هرابرد  رفعج  رگید ، يا  هبترم  رد  نینچمه 
: دومرف

(216) .تشگ بیاغ  سپس  ینک »؟ یم  ضرعت  نم  قوقح  هب  هچ  يارب  رفعج ! يا  »

هیلع يداه  ماما  هک  یقاتا  رد  ار  وا  دوب ، هدومن  تیـصو  دومن و  تافو  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ردام  هک  دوب  یماـگنه  موس ، هبترم 
هیلع نامز  ماـما  سپ  ...تسا  نم  قاـتا  نیا  هک  درک  یم  هعزاـنم  رفعج  دـننک ؛ نفد  دـنا ، هدـش  نفد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  مالـسلا و 

ار ناشیا  رفعج ، رگید  نآ ، زا  دعب  دش و  بیاغ  وا  رظن  زا  سپـس  تسوت »!؟ قاتا  نیا  ایآ  رفعج ! يا  : » دومرف وا  هب  دش و  رهاظ  مالـسلا 
(217) .دومنن هدهاشم 

.دندومن هدهاشم  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ، دندوب هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  رکیپ  رب  زامن  يارب  هک  یهورگ   - 4

(. میتشاد نایب  لیصفت  هب  ار  نآ   ) دنیبب ارماس  رهش  رد  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تسناوت ، هک  یمق  هداتسرف  نیمود   - 5

هیلع نامز  ماما  تسکش و  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  قاتا  رد  هک  دوب  یسابع  هفیلخ  نارومأم  زا  ای  رفعج  نامالغ  زا  هک  امیـس   - 6
»؟ ینک یم  هچ  نم  قاتا  رد  : » دومرف وا  هب  تشاد و  تسد  رد  یحالس  هک  یلاح  رد  تشگ  رهاظ  وا  رب  مالسلا 

يارب هناـخ  نیا  هک  ـالاح  تسا ؛  رفعج  يارب  وا  هناـخ  درادـن و  يدـنزرف  هتفر ، اـیند  زا  تردـپ  هـک  درک  ناـمگ  رفعج  تـفگ : اـمیس 
(218) .دیدرگ جراخ  قاتا  زا  سپس  .مدرگ  یمرب  نم  تسامش ،

مالسلا و هیلع  يرکسع  ماما  شردپ ، تافو  زا  دعب  ار  وا  تفگ : دوب ، مالسلا  هیلع  يداه  ماما  باحـصا  زا  هک  سیردا  نب  میهاربا   - 7
مدید و دوب ، هدیسر  غولب  نس  هب  هک  یماگنه 
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(219) .مدیسوب ار  وا  رس  تسد و 

(. 220) تسا لصفم  وا  نایرج  هک  دنام  وا  دزن  يزور ، دنچ  درک و  ترایز  ار  ناشیا  فیاط  هوک  هقطنم  رد  هک  رایزهم  نب  یلع   - 8

؟ يا هدید  ار  رما  نیا  بحاص  ایآ  دندومن : لاؤس  وا  زا  هک  نامثع  نبدمحم  مود ، بیان   - 9

: دومرف یم  هک  دوب  مارحلا  هَّللا  تیب  رد  وا  اب  مرادید  نیرخآ  يرآ و  داد : خساپ 

(221 «) .امرف اطع  يدومرف ، هدعو  نم  هب  ار  هچنآ  ایادخ ! « ؛» ینتدعو ام  یلزجن  مهللا  »

ار مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  تفگ : هک  مدینـش  هنع -  هَّللا  یـضر  يرمع -  ناـمثع  نبدـمحم  زا  درک : لـقن  يریمح  رفعج  نب  هَّللادـبع 
(222 «) .ریگب منانمشد  زا  ارم  ماقتنا  ادنوادخ ! : » دومرف یم  هنادنمزاین  هدز ، گنچ  هبعک  هدرپ  هب  هک  مدومن  هدهاشم 

يروآدای ار  هچنآ  مالک ، هلاطا  ببس  هب  یلو  دنناوارف ؛ دندش ، فرشم  يرغص  تبیغ  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رادید  هب  هک  ییاهنآ 
.دیامن یم  تیافک  میدومن ،

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يریگتسد  يارب  ماجرفان  شالت 

هب يدایز  هدـع  میناد ؛ یمن  قیقد  روط  هب  ار  نآ  رادـقم  هک  دـش  نکاس  یتدـم  يارب  ارماس  رد  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هکنیا  زا  سپ 
.دندومن مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  میلست  ار  دوخ  لاوما  دندش و  بایفرش  ناشیا  رادید 

، نایعیـش رطخ و  نیا  دوجو  زا  دـید و  یم  دوخ  يارب  يرطخ  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دوجو  ماـیا ، نآ  رد  تموکح  هک  دوب  یعیبط 
.دوبن لفاغ 

دننک عفد  دوخ  زا  ار  یکش  هنوگره  ات  دندومن  هشیپ  ار  يریگ  هشوگ  افتخا و  شور  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  ناگدنیامن  ببس ، نیا  هب 
.دنشاب ناما  رد  تموکح  بیقعت  زا  و 

ماکان نانآ  ياه  شـالت  همه  یلو  دـنک ؛ ینادـنز  ریگتـسد و  ار  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  اـت  دومن  شـشوک  هبترم  نیدـنچ  تموکح ،
.دیدرگ

یلو دومن ؛ ریگتسد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  قیقحت  وجو و  سرپ  يارب  ار  نوتاخ  سجرن  تقو ، تموکح  هک  میدش  روآدای 
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.تشادن نانآ  يارب  یتیقفوم 

هب یتموکح  هاگتـسد  دیدرگ و  تختیاپ  زکرم و  دادغب ، دوب -  نایـسابع  تختیاپ  ارماس  هک  لاس -  تشذگ 19  زا  دـعب  رخاوا  نآ  رد 
.دوب تاناکما  تردق و  بحاص  تلود ، سیئر  وا  تشگ ؛ تفالخ  یعدم  دضتعم ، دیدرگ و  لقتنم  اج  نآ 

هب داد  روتـسد  دوـخ  ناـکیدزن  زا  رفن  هب 3  داد و  رارق  دوخ  ياـه  هماـنرب  سأر  رد  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  يریگتـسد  دـضتعم ،
نآ رد  يا  هناخ  درک : فیـصوت  ناشیارب  ار  يا  هلحم  دـنربب و  دوخ  هارمه  یمک  هنب  راب و  دـنورب و  ارماس  هب  هقرفتم  یفخم و  تروص 

.دیُربب رس  ار  لزنم  لها  مامت  دیتفای ، ار  هناخ  نآ  نوچ  هتسشن ، رد  رانک  یهایس  مداخ  دراد و  رارق  اج 

: دهد یم  حرش  نینچ  ار  نایرج  دوب -  قیشر  شمان  هک  اهنآ -  زا  یکی 

یم هک  دوب  يزیچ  شتـسد  رد  هک  دوب  یهایـس  مداخ  ورهار ، رد  میدـید و  دوب ، هدـش  فصو  اـم  يارب  ار  هچنآ  میدیـسر و  ارماـس  هب 
.تفاب

؟ تسا یسک  هچ  قاتا  رد  میدرک : لاؤس  وا  زا 

.تسا شبحاص  يارب  هناخ  تفگ :

كاپ هک  میدید  ییارس  میدش ، لخاد  میدرک ، هرصاحم  ار  قاتا  دندوب ، هداد  روتسد  ام  هب  هک  هنوگ  نامه  درکن ؛ ام  هب  یهجوت  الـصا 
تسا و هدروخن  نآ  هب  یتسد  چـیه  هدـش ، بصن  نونکا  مه  اـیوگ  هک  میدـید  ار  ییاـبیز  هدرپ  دوخ ، لـباقم  رد  دوب و  شخب  مارآ  و 
دوب و بآ  يور  يریصح  لزنم ، هشوگ  رد  دوب و  نآ  رد  ییایرد  ییوگ  دوب ،) یگرزب  لزنم   ) میدز الاب  ار  هدرپ  دوبن ؛ قاتا  رد  يدحا 

.تشادن نامیاه  حالس  ام و  هب  یهجوت  الصا  دناوخ و  یم  زامن  نآ  يور  رب  هک  دوب  راگزور  ياه  نیرتهب  زا  يدرم  نآ ، يور 

رفن زا 3  یکی  هک  هَّللادبع -  نبدمحا 
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شتاـجن مدومن ، زارد  وا  يوس  هب  ار  متـسد  دـیدرگ ، برطـضم  ناـسرت و  دـش ، قرغ  بآ  رد  یلو  دوش ؛ لزنم  دراو  تساوخ ، دوب - 
نامه تفر و  ولج  راک  نامه  ماـجنا  يارب  ممود  تسود  دـنام ؛ شوه  یب  یتعاـس  تفر و  شوه  زا  مدرک  جراـخ  بآ  زا  ار  وا  مداد ،

.دش لزان  وا  رب  الب 

: متفگ لزنم  بحاص  هب  مدنام  یقاب  دوخ  ياج  رس  توهبم ، ناریح و 

هب منک و  یم  هبوت  میآ ، یمن  اـج  نیا  هب  زگره  رگید  و  تسا ؟ ربـخ  هچ  مناد  یمن  ادـخ ! هب  مهاوـخ  یم  ترذـعم  امـش  زا  ادـخ و  زا 
! مرب یم  هانپ  دنوادخ 

.میتشگرب میدش و  نامیشپ  مه  ام  دیشکن ، تسد  شزامن  زا  دومنن و  یهجوت  نم  هب  الصا 

.میورب وا  دزن  ام  دوب ، هک  یلاح  ره  رد  دوب  هدرک  شرافس  اه  نابهگن  نانابرد و  هب  دوب و  ام  رظتنم  دضتعم ،

.میدومن فیرعت  ار  میدید  هچنآ  ره  دیسرپ  ام  زا  ار  نایرج  میتفر ؛ وا  دزن  ماگنه ، بش 

؟ دیا هدرک  وگزاب  مه  یسک  يارب  ار  نایرج  نیا  ایآ  دیا ؟ هتشاد  رادید  یسک  اب  نم  زا  لبق  ایآ  تفگ :

.هن میتفگ :

! منزن امش  ندرگ  رگا  متسه ، هدازمارح  دییوگب ، یسک  يارب  ار  ربخ  نیا  رگا  تفگ :

(. 223) میتشادن ار  نآ  ندرک  وگزاب  تأرج  میدوب ، هدنز  ات 

راـبخا و دوب و  تموکح  دـیدش  تبقارم  تحت  ناـشیا  دوب و  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  قاـتا ، نآ  رد  هک  دوش  یم  تشادرب  هنوگ  نیا 
.تسا هتشاد  یهاگآ  قاتا ، يورهار  رد  هایس  مداخ  میاد  دوجو  زا  مه  دضتعم  هدش ، یم  لاسرا  دضتعم  يارب  یپایپ  تاعالطا 

دنک و یم  نایب  اهنآ  يارب  ار  قاتا  هناخ و  فاصوا  دهد و  یم  ارماس  تمـس  هب  تکرح  روتـسد  رارـشا ، زا  رفن  هب 3  هک  دینیب  یم  اذـل 
هک دهد  یم  روتسد  دهد و  یم  ورین  اوق و  مامت  اب  ار  قاتا ، هب  هلمح  روتسد 
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.دنناسرب لتق  هب  دنتفای  لزنم  رد  ار  یسک  ره 

تلاهج یکیرات  رد  اهنآ  دهاوخ ، یم  هکلب  دنک ؛ یمن  نایب  ار  دـسرب  لتق  هب  دـیاب  هک  یـصخش  مسا  دـضتعم ، هک  دـینیب  یم  نینچمه 
؟ تسیچ وا  هانگ  هدرک ؟ رداص  وا  لتق  هب  مکح  ارچ  هک  دنسانشن ؟ دنناسر ، یم  لتق  هب  هک  ار  یسک  دنشاب و 

، دنک یمن  اهنآ  هب  یهجوت  چیه  هک  دننیب  یم  نتفاب  لاح  رد  ار  هایس  مداخ  دنرب و  یم  هلمح  قاتا  هب  دنـسر و  یم  ءارماس  هب  رفن  نآ 3 
هاتوک و یباوج  وا  دندیـسرپ ، تسا ، نآ  رد  هک  یـسک  قاتا و  هرابرد  هکنیا  زا  دعب  دـنا  هدـش  قاتا  دراو  هک  دنتـسه  یتارـشح  ییوگ 

.دنرب یم  یپ  راتفر  نیا  هب  زین  اهنآ  دنک و  یم  راوخ  ریقحت و  ار  اهنآ  هلیسو ، نیا  هب  دنک و  یمن  نایب  ار  وا  تیوه  دهد و  یم  یقطنم 

یم ار  يریـصح  قاتا ، زا  يا  هشوگ  رد  دـشاب و  یم  ییاـیرد  اـیوگ  تسا ، بآ  زا  ولمم  گرزب و  هک  دـننیب  یم  ار  یقاـتا  تیاـهن ، رد 
اهنآ موجه  هلمح و  هب  تبـسن  دـناوخ و  یم  زامن  هک  تسا  هفاـیق  شوخ  وکین و  يدرم  نآ ، يور  تسا و  بآ  يور  ییوگ  هک  دـننیب 

.تسا هدادن  خر  يا  هثداح  چیه  ییوگ  درادن ، یهجوت  اهنآ  هب  الصا  تسانتعا و  یب 

دوخ نارگانش ، دیلقت  هب  اهنآ  زا  یکی  یلو  دنک ؛ یم  عفد  ار  دارفا  نآ  رـش  هزجعم ، هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  تسا  حضاو 
بآ زا  دـهد و  یم  تاجن  ار  وا  قیـشر ، دوش و  یم  قرغ  بآ  رد  یلو  دـناسرب ؛ مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  دوخ  ات  دزادـنا  یم  بآ  هب  ار 

.دوش یم  لّوا  رفن  نامه  لثم  مه ، شتبقاع  داد و  ماجنا  لّوا  رفن  هک  دهد  یم  ماجنا  ار  يراک  نامه  زین  مود  رفن  دنک ؛ یم  جراخ 

زجاع و اونیب ، ناسنا  نیا 

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 219 

http://www.ghaemiyeh.com


تفلاخم دنوادخ ، تساوخ  لباقم  رد  دـنک و  ملظ  هداد ، تردـق  وا  هب  یلاعت  دـنوادخ  هک  یـسک  هب  دـهاوخ  یم  هک  نیبب  ار  شکرس 
.دیامن

تساه و هسیاقم  نیا  قوف  هزجعم ، هک  ارچ  منیب ، یمن  تعیبط  هدام و  هیاـس  رد  نآ  لـیلحت  هزجعم و  ریـسفت  هب  يزاـین  تصرف ، نیارد 
تسا هزجعم  دوب ، هدومن  هدهاشم  قیـشر ، ار  هچنآ  مینادب  تسا ، یفاک  دشاب و  یم  نآ  ریـسفت  لیلحت و  زا  ناوتان  هدام ، هیواز  زا  لقع 

.دنشاب یم  تردق  نیا  ياراد  زین ، مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  هکلب  تسین ؛ ناربمایپ  صتخم  طقف  درادن و  يزرم  دح و  هزجعم ، و 

دنک یم  یگدـنز  هدام  ملاع  ریغ  رد  ییوگ  هک  دراد  رارق  يا  هزجعم  وا  لباقم  رد  هک  دوش  یم  هبنتم  قیـشر  هداعلا ، قراخ  ییاضف  رد 
رازگزامن زا  مود  دـنوادخ و  زا  لّوا ، دـهد و  یم  رییغت  ندرک ، یهاوخ  رذـع  هب  ندوب  مجاـهم  زا  ار  دوخ  يریگ  عضوم  ور ، نیمه  زا 

روتسد وا ، هب  دضتعم  ارچ  دناد ، یمن  دناد و  یمن  يزیچ  چیه  شبحاص ، هناخ و  نآ  هب  تبـسن  هک  دومن  اعدا  درک و  یهاوخ  ترذعم 
!؟ تسا هدیدرگ  لتق  قحتسم  یهانگ ، هچ  ببس  هب  هداد ، ار  هناخ  نیا  بحاص  لتق 

بعر و هک  یلاح  رد  دیآ  یمن  دوجو  هب  وا  زامن  لکـش  رد  يرییغت  چیه  دنک و  یمن  وا  یهاوخ  ترذعم  هب  یهجوت  الـصا  ماما ، یلو 
.دندرگ یمرب  دادغب  هب  هدید  نایز  هدروخ و  تسکش  هدیدرگ ، دایز  اهنآ  تشحو 

هب دوش و  ربخاب  هنامرحم  تایلمع  نآ  ماـجنا  زا  هک  دیـشک  یم  ار  رفن  نآ 3  راظتنا  دومن و  یم  مرگ  ار  دوخ  شتآ  راـنک  رد  دـضتعم 
وا روضح  هب  اروف  دوشن و  اهنآ  عناـم  يدـحا  رفن ، نیا 3  دورو  ضحم  هب  زور  هنابـش  زا  یتعاـس  ره  رد  دوب  هدرک  شرافـس  ناـنابهگن 

سپ دنسرب ؛
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ایآ هدرک ؟ تاقالم  امـش  اب  یـسک  نم ، زا  لبق  ایآ  دومن : لاؤس  اهنآ  زا  دـندومن ؛ ربخاـب  عقواـم  زا  ار  وا  دـندش و  دراو  ناـنآ  هکنیا  زا 
؟ دیا هدرک  ربخاب  هداتفا ، قافتا  هچنآ  زا  ار  يدحا 

رگا متـسین ، هداز  لالح  نم  تفگ : درک و  دای  مسق  شابوا ، لذارا و  دزن  فراعتم ، بولـسا  هجو و  نیرتدـیدش  هب  سپـس  .هن  دـنتفگ :
يارب لتق  هب  دیدهت  نیرتدیدش  نیا  منزن ! ار  امـش  ندرگ  نم  دینک و  وگزاب  یـسک  هب  دیا  هدید  ار  هچنآ  امـش  زا  يدـحا  موش ، ربخاب 

.دوب اهنآ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يریگتسد  يارب  يرگید  ششوک 

رت يوق  رت و  عیسو  یتروص  هب  ار  يرگید  تاروتسد  تساوخ  درادن ، يرمث  يریگتـسد  يارب  اه  شـشوک  دید ، دضتعم  هکنیا  زا  دعب 
.دراذگب ارجا  هب 

...دینک هاگن  وا  هناقمحا  هیرظن  دساف و  يار  فیخس ، لقع  هب 

؛ دیآ یمن  لقع  رس  مه ، زاب  دراد ؛ یسرتسد  هزجعم ، حالـس  هب  وا  تسا و  مالـسلا  هیلع  يدهم  ظفاحم  دنوادخ  دنیب ، یم  هک  یماگنه 
.دنک هبلغ  دنوادخ  تساوخ  رب  دنک  یم  شالت  دهد و  یم  همادا  دوخ  توربج  ینمشد و  هب  هکلب 

یم نایب  نینچ  ار  ارجام  هک  هتـشاد ، روضح  شترا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  يریگتـسد  يارب  رگید  یـشالت  رد  قیـشر  رگید ، یتصرف  رد 
: دنک

بادرس ِبرد  تشپ  دندینش ، نآرق  توص  يادص  بادرس ، نورد  زا  دندش  لزنم  دراو  یتقو  دندرک و  مهارف  يرتشیب  هاپس  نایـسابع ،
یماگنه دومن و  روبع  اهنآ ، نایم  زا  و  دوب -  هتسب  هک  بادرس -  هار  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دنـسرب ؛ هار  زا  رکـشل  همه  ات  دنتـشگ  عمج 

.دیریگب ار  وا  دیورب و  نییاپ  تفگ : اهنآ  ریما  دش ؛ ناهنپ  اه  مشچ  زا  هک 

؟ تشذگن ام  رانک  زا  وا  ایآ  دنتفگ :

؟ دیدرک اهر  ار  وا  ارچ  دیدید ، ار  وا  هک  امش  مدیدن ،! ار  وا  تفگ :

(224) .يا هدید  ار  وا  وت  میدرک ، رکف  ام  دنتفگ :

دضتعم يرآ ،
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یم هرصاحم  ار  ترـضح  نآ  میناد ؛ یمن  ار  اهنآ  قیقد  دادعت  هک  دتـسرف  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  يریگتـسد  يارب  ارماس  هب  ار  يرکـشل 
ات دنام  یم  رظتنم  رکشل  نآ  هدنامرف  دنونش و  یم  بادرـس  نورد  زا  نآرق  تئارق  لاح  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  توص  يادص  دننک و 

.دننک ارجا  ار  دضتعم  روتسد  دنوش و  بادرس  دراو  مه ، اب  یگمه  هک  دنسرب  هار  زا  هیقب 

.دنراذگ یم  ارجا  هب  رفن  کی  يریگتسد  يارب  ار  یضیرع  لیوط و  ریبادت  هنوگچ  هک  دینک  هاگن  وسرت  دارفا  نیا  هب 

؛ دریگ رارق  لبق  راب  زا  رتشیب  راب  ره  اهنآ  یناشیپ  رب  يراوخ  تلذ و  گـنن ، هکل  هک  دریگ  یم  قلعت  نینچ  دـنوادخ ، تساوخ  اـج  نیا 
.دش بیاغ  تفر و  سپس  دندید ؛ یم  ار  وا  هک  یلاح  رد  تشذگ  رکشل  نآ  نایم  زا  بادرس و  زا  مالسلا  هیلع  ماما 

ار مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ات  داد  رارق  يدس  وا ، نامـشچ  يولج  دنوادخ ، دوب و  هدش  مگردرـس  هچاپ و  تسد  رکف ، ناشیرپ  هدنامرف ،
يروتسد چیه  ناش ، هدنامرف  هک  دندید  یم  نایرکـشل  هک  ینامز  ...دندید و  یم  ار  وا  نایرکـشل ، هک  یلاح  رد  دنیبن  جورخ  لاح  رد 

ياه شالت  زا  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دنوادخ  دنز ؛ یمن  یفرح  یلو  هدید ، ار  مالسلا  هیلع  ماما  هدنامرف ، دندرک  نامگ  دهد ؛ یمن 
.داد رارق  دوخ  تظافح  هیاس  رد  شروهظ  ماگنه  ات  ار  وا  دومن و  تظفاحم  نمشد  ماکان  هدوهیب و 

بادرس هیضق 

مالسلا هیلع  يرکـسع  ماما  لزنم  دنراد و  ناتـسبات  يامرگ  زا  رارف  يارب  ییاه  بادرـس  قارع ، رد  يریـسمرگ  قطانم  ياه  هناخ  رتشیب 
هناخ هک  یلاح  رد  دیدرگ  جراخ  بادرس  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تفگ ، قیشر  هک  دیدناوخ  تشاد و  یبادرـس  زین  ارماس  رهـش  رد 

.دش بیاغ  اهرظن  زا  سپس  دوب و  شترا  هرصاحم  رد 

دشاب یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  مالسلا و  هیلع  يداه  ماما  دقرم  راوج  رد  بادرس 
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ببـس هب  ار  بادرـس  نیا  راوز ، .تسا  هتفاین  يرییغت  ناکم ، ِدوخ  یلو  هدـش ، اـنب  دـیدجت  هتـشذگ ، نورق  لوط  رد  هک  تسا  یعیبط  و 
رکذ دـنناوخ ، یم  زامن  اج  نآ  رد  دـنناد و  یم  یکراـبم  هناـخ  هدوب ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  همئا  زا  رفن  هناخ 3  هکنیا  شتـسادق و 

، هتشاد تنوکس  بادرس  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  درادن  يداقتعا  نینچ  يدحا ، چیه  دننک ؛ یم  ترایز  ار  اجنآ  دنیامن و  یم  دنوادخ 
: دیوگ یم  رعاش  هک  هنوگ  نامه  تسا  كربتم  یناکم  طقف  بادرس ، دیامن ؛ یم  روهظ  اج  نآ  زا  هکنیا  ای 

(225) ارایدلا نکس  ْنَم  ّبح  نکلو  یبلق  نفغش  رایدلا  ّبح  ام  و 

.تساج نآ  نکاس  هک  تسا  یسک  نآ  رادتسود  هکلب  تسین ؛ راید  هتفیش  قشاع و  نم ، بلق 

یم هرخـسم  ار  هعیـش  هنوگچ  هک  دـینک  هدـهاشم  ار  نایوگغورد  دـییایب و  نم  هارمه  یلو  تسا ؛ بادرـس  نایرج  زا  يا  هصـالخ  نیا 
بیاغ بادرس  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  درادن  يداقتعا  نینچ  يا  هعیـش  چیه  هکنیا  اب  هتـشگ ، بیاغ  بادرـس  رد  هعیـش  ماما  هک  دننک 

.تسا بادرس  نکاس  ای  هتشگ ،

.دنسیون یم  یلاعت  دنوادخ  زا  فوخ  نودب  مدرم و  زا  مرش  ایح و  نودب  دهاوخ ، یم  ناشلد  هچنآ  ره  نافرحنم  یلو 

: هدورس يرعش  هراب ، نیا  رد  هک  هدیسر ، يّدح  هب  اهنآ  زا  یکی  يزوت  هنیک  ینادان و 

يذلا دلی  نا  بادرسلل  نا  ام 

ًاناسنا مکمعِزب  هومتیمس 

.تسا هدشن  دلوتم  دیداهن ، مان  ناسنا  ار  وا  دوخ ، معز  هب  هک  یسک  نآ  بادرس ، رد  زونه 

لقتنم یلاجد  هب  ییوگغورد  زا  ینمـشد و  هب  یناداـن  زا  یفلؤم و  هب  يا  هدنـسیون  زا  اـه  نرق  لـالخ  رد  دـنام و  یقاـب  اـه  غورد  نیا 
: دسیون یم  دوخ  باتک  رد  هک  دیسر  يدح  هب  اهنآ  زا  یکی  لهج  یتح  دیدرگ 

!. تسا قارع  هّلح  رهش  رد  بادرس  نامه  نیا 

، ارماس هّلح و  نیب  تفاسم  دیناد ، یم  هکنیا  اب 
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! تسا رتمولیک  دصیس  ًابیرقت 

دنیآ یم  بادرس  برد  هب  اه  بسا  حالس و  اب  هعمج  ره  رد  نایعیش  هک : دنک  یم  هفاضا  يزیچ  نینچ  دسر و  یم  اج  نیا  هب  نایاپ  رد 
.نک روهظ  ! ام يالوم  يا  دنروآ : یمرب  دایرف  يراز  هلان و  اب  و 

، قح یلو  دورن ؛ نیب  زا  اهنآ  تشز  لیلد  ددرگن و  فشک  اـهنآ  تین  ءوس  اـت  دنتـشگ  تسدـمه  غورد ، نیا  رب  هک  یناـفرحنم  رب  ياو 
، اه هتفگ  رد  هک  دنراد  توافت  رگیدکی  اب  دوخ  نانخس  رد  اهنآ  هک  تسا  ببس  نیمه  هب  دوش  یم  اوسر  لطاب ، ددرگ و  یم  راکـشآ 
و .تسا » دادغب  رد  : » دیوگ یم  يرگید  .تسا  هّلح  رد  بادرس  نیا  دیوگ : یم  اهنآ  زا  یکی  دنتـسه ؛ رگیدمه  زا  ضقانتم  توافتم و 

نابز رب  ار  بادرـس  ظفل  تساجک و  بادرـس  دـناد  یمن  هک  دـیوگ  یم  دـیآ و  یم  يرگید  و  .تسا » ارماـس  رد  : » دـیوگ یم  یموس 
: مییوگ یم  مینک و  یمن  یهجوت  اهارتفا  اه و  غورد  نیا  هب  ام  دناشوپب و  ار  دوخ  يدب  ات  دنک  یم  يراج 

یب نایوگ  هوای  رب  دنوادخ  تنعل  ...نایوگغورد  رب  دـنوادخ  تنعل  « » كاّفا رتفم  ّلک  یلع  هَّللا  هنعل  الا  ...نیباّذـکلا  یلع  هَّللا  هنعل  الا  »
!« مرش

يرغص تبیغ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياه  تیلاعف 

رمع هک  درک  یم  یگدنز  ینامز  رد  ناشیا  تفای و  لاقتنا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زا  تفالخ  تماما و 
مدرم لاوحا  عاضوا و  زا  لاح  نیا  اـب  یلو  دـندرک ؛ یمن  تاـقالم  ار  وا  صاوخ ، زج  یـسک  درک و  يرپس  تبیغ  اـفتخا و  رد  ار  دوخ 

داد و یم  باوج  تالاؤس  هب  دوب و  ناشیا  تسد  رد  روما  ریبدـت  نایعیـش و  صوصخ  هب  مدرم  مامت  هرادا  يربهر و  ماـمز  دوب و  علطم 
.درک یم  عفر  ار  مدرم  تالکشم 

تسا و رضاح  عامتجا  رد  لاح  همه  رد  ییوگ  دومن ، یم  بصن  لزع و  یهن و  رما و 
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.دوبن ناهنپ  شرظن  زا  يزیچ 

نانآ شیاجنگ ، تاناکما و  هزادنا  هب  داد و  یم  روتسد  ار  مزال  تامیلعت  رماوا و  تشاد و  طابترا  دوخ  يالکو  ناگدنیامن و  اب  مادم 
ار اهنآ  زا  یخرب  هک  دومن  یم  رما  صاخ  ریبادت  ذاختا  هب  ار  اهنآ  درک ، یم  ادـیپ  ترورـض  هچنانچ  دومن و  یم  ییامنهار  داشرا و  ار 

.مینک یم  نایب  هصالخ  تروص  هب 

نب نامثع  شا ، هدنیامن  هب  هک  دومرف  رما  مق  لها  مود  ناوراک  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  میدومن ، هراشا  هتـشذگ  رد  هک  هنوگ  نامه 
یم هعجارم  دیعـس  نب  نامثع  هب  دوخ  یعامتجا  یلام و  یهقف ، لئاسم  هراـبرد  نایعیـش  اریز  دـنیامن ؛ هعجارم  دادـغب  رد  يرمع  دـیعس 

.دنتشادن یکش  هدنیامن ، نیا  يراد  تناما  تناید و  هب  نانیمطا  رد  دندوب و  رما  نیا  هب  هاگآ  نانآ ، دندرک و 

یم مالـسلا  هیلع  ماما  طخ  اب  ار  باوج  وا  سپـس  دنداد ؛ یم  بیان  هب  دنتـشون و  یم  ار  دوخ  یلام  یـصخش و  ای  یهقف  لئاسم  یهاگ 
.دروآ

داد و یم  ماجنا  ار  راک  نیا  هدنیامن ، دسیونب و  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  ار  اهنآ  ياه  هتساوخ  لئاسم و  دنتساوخ ، یم  هدنیامن  زا  یهاگ 
رد ار  مالـسلا  هیلع  ماما  باوج  ای  درک و  یم  ربخاب  مالـسلا  هیلع  ماما  فرط  زا  هرداص  باوج  اب  ار  اهنآ  یهاتوک ، نامز  تدم  زا  سپ 

يارب زج  مالـسلا ، هیلع  ماما  همان  نداد  ناشن  هچ  رگ  داد ؛ یم  ناشن  دوب -  نآ  رد  یناوارف  لئاسم  ياه  باوج  هک  لـصفم -  يا  هماـن 
.دوبن مزال  یشیدنا ، تحلصم  صاخ و  لیالد 

یم لح  نانآ  لکشم  ناگدنیامن ، زا  یکی  هب  هعجارم  زا  دعب  دندومن و  یم  هعزانم  یتدیقع  لئاسم  یخرب  رد  اه  هعیش  یـضعب  یهاگ 
ناعذا داقتعا و  نآ  هب  همه  دوب و  هدننک  مامت  وا ، نخس  هک  دمآ  یم  اهنآ  يارب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  فرط  زا  باوج  یهاگ  دش و 

نیا رد  دنتشاد ؛
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: مینک یم  هراشا  یصوصخ  ای  یمومع  تالکشم  لح  يارب  ناگدنیامن  هب  مدرم  هعجارم  زا  ییاه  هنومن  هب  اج 

ای تسا  هدرپس  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  ار  اهنآ  يزور  قیالخ و  روما  لجوزع ، دنوادخ  ایآ  هک  دنتـشاد  لاوس  نایعیـش  زا  يا  هدـع   - 1
؟ هن

.دشاب یم  لجوزع  دنوادخ  رایتخا  رد  طقف  ماسجا  قلخ  اریز  تسا ؛ لاحم  دنتفگ : يا  هدع 

؟ دنهد يزور  دننک و  قلخ  هک  دومن  اناوت  راک ، نیا  رب  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  دنوادخ ، ایآ  دنتفگ : يرگید  هورگ 

نوچ دهد ؟ یم  حیضوت  ار  قح  هک  دیـسرپ  یمن  لاؤس ، نآ  هرابرد  دینک و  یمن  هعجارم  يرمع  نامثع  نبدمحم  هب  ارچ  تفگ : یکی 
.دشاب یم  هجرف ) هَّللا  لجع   ) رمالا بحاص  تمس  هب  وا  هار 

: هک دمآ  باوج  مالسلا  هیلع  ماما  فرط  زا  دنداتسرف  وا  يارب  دنتشون و  ار  لاؤس 

.میلعلا عیمسلا  وه  یش ء و  هلثمک  سیل  مسج ، یف  لاح  الو  مسجب  سیل  ّهنال  قازرالا ، مسق  ماسجالا و  قلخ  يذلا  وه  یلاعت  هَّللا  ّنا  »

« .مهّقحل ًاماظعا  مهتلئسمل و  ًاباجیا  قزریف ، هنولئسی  قلخیف و  یلاعت  هَّللا  نولئسی  مّهناف  مالسلا  مهیلعهمئالا  اّما  و 

يدننام لثم و  هدرکن ، لولح  یمـسج  رد  تسین و  مسج  وا  نوچ  درک ؛ تمـسق  ار  اه  يزور  دومن و  قلخ  ار  ماسجا  یلاعت ، دنوادخ  »
.تساناد اونش و  وا  درادن و 

ناـنآ و هتـساوخ  لوـبق  ببـس  هب  دـنوادخ  دـنهاوخ و  یم  وا  زا  دـنیرفآ و  یم  دـنوادخ  دـنهاوخ و  یم  ادـخ  زا  مالـسلا  مـهیلع  هـمئا 
« .دهد یم  يزور  ناشّقح ، تشادگرزب 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  : » تفگ نانآ  زا  یکی  هک  دمآ  دیدپ  نایعیش  نیب  یفالتخا  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  نیـشناج  هرابرد   - 2
.تشاذگن دوخ  يارب  ینیشناج  تفر و 

! دیامن نییعت  دوخ  يارب  ینیشناج  هکنیا  رگم  دور ، یمن  ماما  زگره ! تفگ : يرگید 

: دمآ نینچ  باوج  دنتشون و  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  يا  همان  دندرک و  عازن  هراب  نیا  رد 

، میحّرلا نمحّرلا  هَّللا  مسب  »
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.بلقنملا ءوس  نم  مکایا  انراجا و  نیقیلا و  حور  مکل  انل و  بهو  نتفلاو و  هلالضلا  نم  مکاّیا  هَّللا و  انافاع 

انءاس انل و  ال...مکل  کلذ  انّمغف  مهروما ، هـالو  یف  هریحلاو  ّکـشلا  نم  مهلخد  اـم  نیدـلا و  یف  مکنم  هعاـمج  باـیترا  یلا  یهنا  ّهنا 
...اّنع دعق  نم  انشحوی  نلف  انعم ، ّقحلا  هریغ و  یلا  انل  هقاف  انعم و ال  هَّللا  ّنال  انیف ، ...مکیف ال 

َهَّللا اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیَأی  : » لوقی ّلجوّزع  هَّللا  متعمـس  اـم  وا  نوسکعنت ؟ هریحلا  یف  و  نودّدرتت ؟ بیرلا  یف  مکل  اـم  ءـالوه ...! اـی 
« ْمُکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلااوُعیِطَأَو 

؟! مهنع نیقابلاو  نیضاملا  نع  مکتّمئا  یف  ثدحی  نوکی و  اّمم  راثالا  هب  تءاج  ام  متملع  ام  وا 

مالـسلا هیلع  یـضاملا  رهظ  نا  یلا  مالـسلا  هیلع  مدآ  ندـل  نم  اهب ، نودـتهت  ًامالعا  اهیلا و  نووات  لقاعم  هَّللا  لعج  فیک  متیار  اـم  وا 
؟ مجن علط  مجن  لفا  اذا  ملع و  ادب  ملع  باغ  امّلک 

؟! هقلخ نیب  هنیب  ببسلا  عطق  هنید و  لطبا  یلاعت  هَّللا  نا  متننظ  هیلا  هَّللا  هضبق  اّملف 

ًادیعـس یـضم  مالـسلا  هیلع  یـضاملا  ّنا  نوهراک و  مه  هناحبـس و  هَّللا  رما  رهظی  هعاسلا و  موقت  یتح  نوکی  کلذ و ال  ناک  ام...الک 
مثآ و ال ملاظ  ّالا  هعـضوم  انعزانی  ال  هّدسم ، ّدـسی  نم  هفلخ و  وه  نم  هملع و  هتّیـصو و  انیف  مالـسلا و  مهیلع  هئابآ  جاهنم  یلع  ًادـیقف 
مکلوقع و هنم  نیبت  ام  انّقح  نم  مکل  رهظل  نلعی  الو  رهظی  هّرـس ال  بلغی و  یلاعت ال  هَّللا  رما  ّنا  ول ال  رفاک و  دـحاج  ّالا  اـننود  هیعّدـی 

اّنم ناک  امک  اردـصالا ، انیلعف  انیلا ، رمالا  اودّرو  انل  اومّلـس  هَّللا و  اوقتاف  باتک ، لجا  ّلکل  و  ناک ، هَّللا  ءاشام  هّنکل  مکک  وکـش  لـیزی 
داریالا و ال
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دقف هحضاولا ، هنسلا  یلع  هدوملاب  انیلا  مکدصق  اولعجاو  لامـشلا  یلا  اولدعت  نیمیلا و  نع  اولیمت  مکنع و ال  یطغ  ام  فشک  اولواحت 
یف مکتبطاخم  نع  اّنکل  مکیلع ، قافشالاو  مکتمحر  مکحالص و  هبحم  نم  اندنع  ام  الول  مکیلع و  ّیلع و  دهاش  هَّللا  مکل و  تحـصن 

ضرتفا نم  ّقح  دـحاجلا  هل ، سیل  ام  یعادـلا  ّهبرل ، ّداضملا  هّیغ  یف  عباتتملا  ّلاضلا  ّلتعلا  ملاظلا  هعزانم  نم  هب  اّنحتما  دـق  امیف  لـغش ،
رفاکلا ملعیـس  هلمع و  هءادر  لهاجلا  يدریـس  هنـسح و  هوسا  یل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هنبا  یف  بصاغلا و  ملاظلا  ، هتعاط هَّللا 

.رادلا یبقع  نمل 

.هتمحرب اهّلک  تاهاعلا  تافالا و  ءاوسالا و  کلاهملا و  نم  مکایا  هَّللا و  انمصع 

همحر نینموملا و  ءایلوالا و  ءایـصوالا و  عیمج  یلع  مالـسلا  ًاظفاح و  ًاّیلو و  مکل  انل و  ناک  ءاشی و  ام  یلع  رداقلا  کـلذ و  ّیلو  ّهناـف 
؛» ًامیلست ملس  هلآ و  دّمحم و  یلع  هَّللا  یّلص  هتاکرب و  هَّللا و 

زا ار  امش  ام و  دیامرف و  اطع  امـش  ام و  هب  ار  نیقی  حور  دناهرب و  اه  هنتف  زا  ار  امـش  ام و  دنوادخ ، نابرهم ؛ هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  »
! دهد تاجن  امش  ام و  ِراگزور  ياه  يدب 

ببـس نیمه  هب  دیدرک  کش  مالـسلا  هیلع  ماما  نیـشناج  هرابرد  دـیدش و  دـیدرت  راچد  نید ، هرابرد  امـش  زا  يا  هدـع  مدـش ، ربخ  اب 
هب يزاین  تسام و  اب  دنوادخ  اریز  دناشوپ ؛ ار  نآ  دومن و  کش  لخاد  ار  اهنآ  يزیچ  هچ  مدش ؛ تحاران  امش  ببس  هب  امـش و  هرابرد 

.دزادنا یمن  تشحو  هب  ار  ام  دشک ، تسد  ام  زا  یسک  ره  تسام و  اب  قح  میرادن و  يرگید 

تریح و رد  و  دیتسه !؟ دیدرت  کش و  رد  هک  هدش  هچ 
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ِیلوُأَو َلوُسَّرلااوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیَأ  ای  : » دیامرف یم  یلاعت  ناحبـس و  دنوادخ  هک  دیدینـشن  رگم  دـیتسه ؟ ینادرگرس 
تعاطا رما  نابحاص  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دییامن و  يرادربنامرف  دنوادخ  زا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « » ْمُکنِم ِْرمَْألا 

(226 «) .دینک

؟ دیناد یمن  هدمآ ، دعب  لبق و  ناماما  یگدنز  هب  عجار  هچنآ  ایآ 

هیلع نیشیپ  ماما  ات  مالـسلا  هیلع  مدآ  زا  امـش  هب  هار  نداد  ناشن  تیاده و  هانپ و  يارب  ار  ییاه  هاگهانپ  دنوادخ ، هنوگچ  دیدیدن ، ایآ 
!؟ دومن یم  عولط  شیاج  هب  رگید  يا  هراتس  درک ، یم  بورغ  يا  هراتس  رگا  داد و  رارق  مالسلا 

ار دوخ  نید  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  دـیدرک  نامگ  درب ، دوخ  بناج  هب  مالـسلا ) هیلع  يرکـسع  ماـما   ) ار وا  دـنوادخ ، هک  یتقو 
!؟ تسا هدومن  عطق  ار  مدرم  دوخ و  نیب  هطبار  ای  هدرک ، لطاب 

.ددرگ یم  رهاظ  راکشآ و  نانمشد ، یتیاضران  مغریلع  دنوادخ ، رما  تسا ؛ هداتفین  قافتا  مه  تعاس  کی  یتح  هدشن ، نینچ  زگره 

یـسک هچ  سپ  تسام ؛ دزن  شملع  تیـصو و  تفر و  ایند  زا  یتخبکین  تداعـس و  اب  دوخ  ناردـپ  شور  هب  مالـسلا  هیلع  نیـشیپ  ماما 
ام اب  وا  ینیـشناج  هاگیاج و  هراـبرد  لدگنـس ، نمـشد  زج  یـسک  دـنک ؟ یم  رپ  ار  وا  مکحم  هاـگیاج  یـسک  هچ  و  تسوا ؟ نیـشناج 

بلاغ و دنوادخ ، رما  دندوبن ؛ هنوگ  نیا  رگا  دنک و  یمن  ییاعدا  نینچ  زرورفک ، رفاک  زج  یـسک  درادن ؛ ییاعدا  دنک و  یمن  هعزانم 
تسا و نیا  دنوادخ  تساوخ  یلو  تشگ ؛ یم  فرط  امـش  کش  دـش و  یم  راکـشآ  امـش  يارب  ام  قح  دـیدرگ ؛ یم  راکـشآ  وا  ّرس 

.تسا يا  هتشون  یببس ، ره  يارب 

يارب تسام و  زا  اه  هدارا  هک  هنوگ  نامه  تسام ؛ اب  روما  ریبدت  دـیراذگاو و  ام  هب  ار  رما  دـیوش و  ام  میلـست  دـینک و  هشیپ  اوقت  سپ 
، هدش هدیشوپ  هچنآ  فشک 
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.دیهد رارق  ام  یتسود  يانبم  رب  نشور و  یشور  هار و  رب  ار  دوخ  دصق  دیوشن و  فرحنم  تسار  هار  زا  دینکن و  شالت 

امـش اب  دوبن  امـش  يارب  يزوسلد  تمحر و  حالـص و  تبحم و  ام  دزن  رگا  تسا ، دـهاش  امـش  رب  دـنوادخ  مدرک و  تحیـصن  ار  امش 
هچنآ یعدم  تسادخ ، ّدـض  هتفر ، ورف  یکیرات  رد  هک  تسا  خاتـسگ  ملاظ  اب  هعزانم  هک  دوخ -  ناحتما  هلیـسو  هب  میتشادـن و  يراک 
رتـخد هراـب ، نـیا  رد  میتـخادرپ ؛ یم  هدوـمن -  بـجاو  ار  وا  تعاـطا  دـنوادخ ، هـک  هتـشگ ، یـسک  ِقـح  رکنم  هدـش ، تـسین  شیارب 

، تسناد دـهاوخ  رفاک  دـید و  دـهاوخ  ار  شلمع  هجیتن  صخـش  نآ  و  ( 227) تسوکین ییوـگلا  نم  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
؟ تسیک ِنآ  زا  راک  تبقاع 

، امش ام و  يارب  تساناوت و  زیچ  همه  رب  دنوادخ  هک  میرب  یم  هانپ  ادخ  تمحر  يوس  هب  اه  هکلهم  اه و  يدب  تافآ و  زا  امـش  هارمه 
! شنادـناخ دّـمحم و  رب  دورد  مالـس و  نینمؤم و  ایلوا و  ایـصوا و  رب  دـنوادخ  تکرب  تمحر و  دورد ، مالـس ، تسا و  ظفاح  ّیلو و 

(228)

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يارب  يا  همان  شردپ  تفای ؛ تافو  متـشه  زور  رد  لفط  نآ  یلو  دومرف ؛ اطع  يدنزرف  يدرم ، هب  دنوادخ   - 3
: هک دمآ  مالسلا  هیلع  ماما  زا  باوج  دوب و  هتشون  نآ  رد  ار  دنزرف  گرم  ربخ  هک  تشون 

؛» رفعج دمحا ، دعب  نم  دمحا و  همّسف  هریغ ، هریغ و  کیلع  هَّللا  فلخیس  »

« .راذگب رفعج  ار  یمود  دمحا و  ار  یلوا  مسا  هک  دومن  دهاوخ  اطع  وت  هب  دنزرف   2 وا ، ياج  هب  دنوادخ  يدوزب  »

(229) .دوب هداد  ربخ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دش  نامه 

نیسح نب  یلع  خیش  هک  حور  نب  نیسح  موس ، هدنیامن  نارود  رد   - 4
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يرـسپ دنزرف  ياطع  يارب  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  دهاوخب ، حور  نب  نیـسح  زا  ات  دومن ، بلط  ار  وا  قودص ) خیـش  ردپ   ) هیوباب
.دیامن اعد  ار  وا  يارب 

دالوا رـسپ ، نیا  زا  سپ  دش و  دهاوخ  دـلوتم  وا  يارب  كرابم  يرـسپ  دـش و  اعد  نیـسح  نب  یلع  يارب  : » دـمآ باوج  زور  زا 3  دعب 
« .دش دنهاوخ  دلوتم  زین  يرگید 

ایند هب  زین  يرگید  دالوا  دش و  دلوتم  [ هیلع هَّللا  ناوضر  قودص  خیـش  هب  بقلم  هیوباب ، نب  نیـسح  نب  یلع  نبدـمحم  لاس ، نامه  رد 
.دندمآ

دشن و هدید  ملع  ظفح  هظفاح و  رد  وا  دـننام  یـسک  دوب و  لاجر  ملع  هب  اناد  ثیداحا و  ظفاح  ردـقلا ، لیلج  یملاع  قودـص ، خـیش 
.تشاذگ راگدای  هب  باتک  دصیس  دودح  ناشیا 

، دهاوخب مالسلا  هیلع  ماما  زا  هک  تشون  حور  نب  نیسح  خیش  هب  قودص ) خیش  ردپ   ) نیـسح نب  یلع  هدمآ : رگید  ياج  رد  نینچمه 
.دیامن اطع  هیقف  يدالوا  وا ، هب  دنوادخ 

؛» نیهیقف نیدلو  اهنم  قزرت  هیملید و  هیراج  کلمتس  هذه و  نم  قزرت  کنا ال  : » دمآ باوج 

« .دروآ یهاوخ  تسد  هب  هیقف  رسپ   2 وا ، زا  و  ( 230) دش یهاوخ  یملید  يزینک  بحاص  یلو  دروآ ؛ یهاوخن  تسد  هب  ار  اهنیا  »

(231) .دوبن مق  رد  اهنآ  لثم  یسک  هک  دندوب  ثیدح  ناظفاح  زا  اهقف و  زا  نیسح  شردارب  قودص و  خیش 

نب نیسح  دزن  شردپ  دش ، هلاس  ای 14   13 دنک ، تبحص  تسناوت  یمن  دوب و  لال  یکدوک  زا  دوب -  رورس  شمـسا  هک  يدرم -   - 5
.دیامن زاب  ار  شدنزرف  نابز  دنوادخ  دهاوخب ، مالسلا  هیلع  ماما  زا  تساوخ  وا  زا  دمآ و  حور 

.دیورب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دقرم  يوس  هب  هک  هدش  رما  امش  هب  تفگ : ناشیا  هب  خیش 

دقرم ترایز  زا  دعب  دنتفر و  سدقم  يالبرک  هب  شیومع  ردپ و  هارمه 
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.دندز ادص  ار  وا  شیومع  ردپ و  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما 

! کیبل تفگ : ایوگ  حیصف و  ینابز  اب  وا 

!؟ يدز فرح  تفگ : شردپ 

(232) .ردپ يا  يرآ ، تفگ : رورس 

ماما زا  دوخ  لکـشم  لح  يارب  درم  نآ  دیدرگ ، رجنم  فالتخا  دیدش و  عازن  هب  راک  درک و  ادـیپ  فالتخا  دوخ  رـسمه  اب  يدرم   - 6
.تساوخ کمک  مالسلا  هیلع  نامز 

: دوب مدرم  همه  ياه  لاؤس  باوج  نآ ، نمض  رد  هک  دمآ  مالسلا  هیلع  ماما  زا  یباوج 

« .دننک یم  یتسود  حلص و  مه  اب  دنک و  یم  حالصا  ار  نز  درم و  نیا  هطبار  دنوادخ ، »

(233) .درک یگدنز  لکش ، نیرتهب  هب  درک و  یهاوخ  ترذعم  وا  زا  تشگرب و  نز 

.دوب مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  مق  لها  زا  یناوارف  يایاده  لاوما و  شهارمه ، دمآ و  دادغب  هب  مق  زا  يدرم   - 7

؟ تساجک نآ  يدادن ، ار  اهنآ  زا  یکی  تفگ : وا  هب  ناشیا  ، داد نامثع  نب  دمحم  هب  ار  لاوما  یتقو 

! مدومن میدقت  هدوب ، هچ  ره  هدنامن ، یقاب  يزیچ  نم ، يالوم  تفگ : درم 

.نک شیتفت  ار  هدوب  وت  هارمه  هچنآ  درگرب و  هدنام ، یقاب  زیچ  کی  یلب ، تفگ : نامثع  نب  دمحم 

ناـشیا هب  تشگرب و  ناـمثع  نب  دـمحم  فرط  هب  سپ  دیـسرن ؛ ییاـج  هب  شرکف  درک و  رکف  رایـسب  دومن ، شیتفت  ار  اـهنآ  تشگرب ،
.تسا هدنامن  یقاب  نم  تسد  رد  يزیچ  تفگ :

؟ دنتسه اجک  هداد -  امش  هب  ینالف  هک  ینادوس -  نهاریپ  ات   2 میوگ ، یم  وت  هب  تفگ : وا  هب  نامثع  نب  دمحم 

؟ ما هتشاذگ  اجک  مناد ، یمن  یلو  مدرک ؛ شومارف  تفگ : دروآ و  دای  هب  ار  نهاریپ  نآ 2 

یلو دومن ؛ ربخ  اب  اه  نهاریپ  ندش  دوقفم  زا  ار  وا  تشگرب و  نامثع  نب  دّمحم  فرط  هب  سپ  تفاین ؛ يزیچ  درک و  وجتـسج  درم  نآ 
: تفگ وا  هب  دّمحم 

نالف فرط  هب 
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تفر بجعت  اب  درم  نآ  .ینیب  یم  نآ  رد  ار  نهاریپ  هک  نک  هراپ  ار  اـه  هسیک  زا  یکی  ورب و  يداد -  وا  هب  هسیک  هک 2  شورف -  هبنپ 
.دروآ نامثع  نب  دّمحم  يارب  ار  اه  نهاریپ  درک و  زاب  ار  اه  هسیک  زا  یکی  و 

يربک تبیغ   : مهدزای لصف 

حیضوت

طابترا و هار  هلیـسو  نیدب  دـیدرگ ، زاغآ  يربک  تبیغ  دیـسر و  اهتنا  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  مراهچ  بیان  گرم  اب  يرغـص  تبیغ 
ياهقف هب  دـیدرگ و  نوگرگد  ینید  يربهر  دـش ، مدرم  ریگ  نابیرگ  یگرزب  تبیـصم  دـش و  عطق  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  لاـصتا 

.تفای لاقتنا  نداد ، اوتف  يارب  طیارشلا  عماج 

اّما و  :» هک تشون  يا  همان  نامثع  نب  دّمحم  هلیسو  هب  بوقعی  نب  قاحسا  مان  هب  هعیـش  نیدمتعم  زا  یکی  يارب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
؛» مکیلع هَّللا  هّجح  انا  مکیلع و  یتّجح  مّهناف  انثیدح  هاور  یلا  اهیف  اوعجراف  هعقاولا ، ثداوحلا 

امـش رب  ادـخ  تّجح  نم  امـش و  رب  نم  ، اـهنآ هک  دـینک  هعجارم  اـم  ثیدـح  ناـیوار  هب  داد  دـهاوخ  خر  هک  یثداوـح  هراـبرد  اـما  «و 
(234 «) .متسه

، دنتشاد دوجو  دندوب -  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  مالسلا و  هیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  هک  ناثدحم -  زا  يدایز  هدع  نامز ، نآ  رد 
.دندرک یم  هعجارم  ثیداحا  نآ  هب  دنا و  هدوب  تافیلات  اه و  هنیجنگ  هنوگ  نیا  زا  ولمم  یضعب 

هک دندومن  فیلات  باتک  دودح 400  هک  دندوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلعرقاب  ماما  باحـصا  زا  يدایز  دادعت  نینچمه 
.دش یم  لمع  اهنآ  هب  نامز  نآ  رد  دندوب و  لّوادتم  دامتعا و  لباق  اه ، باتک  نآ  رتشیب  دش و  هتشاذگ  مان  هناگدصراهچ ، لوصا 

هک یناثدـحم  هب  دوب  هداد  روتـسد  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  تشادـن ؛ دوجو  اهنآ  يارب  یثیدـح  هک  یثداوح  اه و  نایرج  هراـبرد  اـما 
، دنراد ار  ماکحا  جارختسا  كاردا و  تردق 
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.دیآ یم  تسد  هب  نآرق  ثیداحا و  زا  لوصا  دعاوق و  نآ  دوش و  هعجارم 

رد هک  ینید -  تیعجرم  قیرط  زاو  دومن  زاب  یهقف  لئاسم  نیمأت  يارب  دیدج  یطخ  هعیش ، يارب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هلیـسو  نیدب 
.داد رارق  هدش -  مسجم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  ثیدح  نایوار  دوجو 

ره زا  ندیرب  ای  ملاع و  رد  فرصت  یهدنامرف و  زا  ای  هتفر ، رانک  یمالسا  هعماج  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا ،
.تسا هدروخ  تسکش  هدش ، لحنم  تماما  ماظن  ای  تسا و  هدرک  يرود  دیآ ، یم  دیدپ  مدرم  دالب و  رد  هچنآ 

درادـن دوجو  نآ  هراـبرد  یلاوز  تسا و  یهلا  یماـظن  نآ  اریز  دراد ؛ همادا  ملاـع  ضارقنا  اـت  تماـما  ماـظن  هکلب  تسین ! نینچ  زگره 
دنروآ یم  دوجو  هب  مدرم  روما  رد  یگدیسر  مالسا و  رب  ملاظ  ماکح  بناج  زا  هک  ییاه -  ملظ  اه و  يریگ  تخـس  رثا  رد  رگا  یتح 

.دریگ رارق  راشف  دروم  - 

!؟ دنرب یم  هدیاف  نآ  زا  مدرم  هنوگچ  تسیچ و  بیاغ  ماما  دوجو  هدیاف  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  ناهذا  رد  یلاؤس  اج  نیا 

.دش دهاوخ  هداد  هدنیآ ، لصف  رد  لاؤس  نیا  باوج  دنوادخ ، تساوخ  هب 

مالسلا هیلع  بئاغ  ماما  زا  ندرب  هرهب  یگنوگچ 

لوا تمسق 

رکذ ار  اهنآ  زا  یـضعب  نونکا  مه  هک  هدـش ، دراو  نآ  زا  ندرب  هرهب  مالـسلا و  هیلع  بیاغ  ماما  دوجو  دـیاوف  هرابرد  یناوارف  ثیداحا 
: مینک یم 

هیلع لاقف  هتبیغ ؟ یف  مالـسلا  هیلع  مئاقلاب  هعیـشلا  عفتنی  له  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاس  ّهنا  يراصنالا  هَّللادـبع  نب  رباـج  نع   - 1
اهّللَج ْنإ  سمـشلاب و  ساـنلا  عاـفتناک  هتبیغ ، یف  هتیـالو  روـنب  نوئیـضتسی  هـب و  نوـعفتنیل  مـهنإ  هوبنلاـب ، ینثعب  يذـلاو  يا  : » مالـسلا

؛» باحسلا

؟ دنرب یم  هدافتسا  مالسلا  هیلع  مئاق  زا  تبیغ  نامز  رد  ایآ  دومن : لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  یبن  زا  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج 

: دومرف ناشیا 
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باـتفآ زا  هک  هنوگ  ناـمه  دـنرب ، یم  هدافتـسا  تبیغ ، ناـمز  رد  وا  دوـجو  زا  مدرم  تخیگنارب ، توـبن  هب  ارم  هک  یـسک  نآ  هب  مسق  »
(235 «) .دنرب یم  هرهب  ربا  تشپ 

، روهـشم رهاظ  اهیف ، هَّللا  هّجح  نم  مدآ  هَّللا  قلخ  ذنم  ضرالا  لخت  مل  : » لاق مالـسلا  هیلع  قداصلا  مامالا  نع  شمع  نامیلـس  نع   - 2
« هَّللادبعی مل  کلذالول  اهیف و  هَّلل  هّجح  نم  هعاسلا  موقت  نا  یلا  ولختال -  روتسم و  بئاغ  وا 

؟ روتسملا بئاغلا  هجحلاب  سانلا  عفتنی  فیکف  مالسلا : هیلع  قداصلل  تلقف  نامیلس : لاق 

؛» باحسلا اهرتس  اذا  سمشلاب  نوعفتنی  امک  : » لاق

یمن هدشن ، یلاخ  دنوادخ  تجح  زا  دیدرگ  قلخ  مدآ  هک  یماگنه  زا  نیمز  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : شمعا  نامیلس 
« .دوش یمن  تدابع  هدیتسرپ و  دنوادخ ، دشاب ، نیا  زج  رگا  هک  دسر  ارف  تمایق  هکنیا  ات  تسا  ناهنپ  بیاغ و  ای  رهاظ و  ای  هک  دوش 

؟ دنرب یم  هدافتسا  مالسلا  هیلع  بیاغ  تّجح  زا  هنوگچ  مدرم ، متفگ :

(236 «) .دنناشوپب ار  اهنآ  اهربا  رگا  یتح  دنرب  یم  هدافتسا  باتفآ  زا  هک  هنوگ  نامه  : » دومرف

(237) .تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا ، نیز  ماما  زا  نخس  نیا  دننام   - 3

: هدش هدروآ  بوقعی  نب  قاحسا  يارب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  همان  رد  هک  هنوگ  نامه   - 4

؛» ....باحسلا راصبالا  نع  اهبیغ  اذإ  سمشلاب  عافتنال  اکف  یتبیغ  یف  یب  عافتنالا  هجو  اّما  «و 

(238 «) .تساهربا تشپ  رد  باتفآ  زا  هدافتسا  دننام  متبیغ  نامز  رد  نم  زا  يدنم  هرهب  یگنوگچ  اما  «و 

، زور لوط  رد  دنک و  یم  عولط  قرش  زا  هک  تسا  ینامسآ  یمرج  هکنآ ، رگم  دنتـسناد ، یمن  دیـشروخ  زا  يزیچ  هتـشذگ ، رد  مدرم 
ترارح دـیلوت  اضف  رد  راخب و  ار  بآ  دـنک و  یم  کشخ  ار  بوطرم  ماسجا  دوش ؛ یم  یهتنم  بورغ  هب  دـنک و  یم  نشور  ار  اـضف 

دیشروخ هدرک ، فشک  شناد ، هزورما  یلو  نآ ؛ لاثما  دنک و  یم 
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.دراد زین  يرگید  ناوارف  دیاوف 

هیلع هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  زا  میدرک و  رورم  هک  یثیداحا  دیدش ، هجوتم  سپ  دبلط ؛ یم  ار  يرتشیب  حیـضوت  لیـصفت و  عوضوم ، نیا 
يدحاو عبنم  زا  نوچ  دنراد ؛ يدحاو  نومـضم  تقیقح و  رب  دیکات  یگمه  دوب ، هدش  نایب  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  زا  رفن  هلآو و 3 

.دنا هدش  رداص 

.دنا هدرک  هیبشت  ربا  تشپ  باتفآ  هب  ار  مالسلا  هیلع  بیاغ  ماما  مالسلا ، مهیلع  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دیتسناد  نینچمه 

ّدـم و رزج و  دـننام  دراد  نیمز  رد  یناوارف  تاریثأت  مه ، هام  هکنیا  دوجو  اب  دـنا ؟ هدرکن  هیبشت  ربا  تشپ  هاـم  هب  ارچ  مینک : یم  لاؤس 
.رگید ياهزیچ 

: دراد يرترب  هام  هب  تبسن  تهج ، نیدنچ  زا  باتفآ  هک  تسا  حضاو  باوج :

.دریگ یم  باتفآ  زا  ار  دوخ  رون  هام ، یلو  تسا ؛ شدوخ  زا  باتفآ  رون  عبنم   - 1

.تسین هام  هعشا  رد  هک  تسه  يدیاوف  دیشروخ ، رون  هعشا  رد   - 2

تسا یناگراتس  زا  یکی  هام ، یلو  دیآ ؛ یم  باسح  هب  شزرا  اب  مهم و  یشدرگ  هک  تسا  یسمش  هموظنم  رد  دیـشروخ  شدرگ   - 3
.تسا روانش  یسمش  هموظنم  رد  هک 

؟ دنا هدرک  هیبشت  باتفآ  هب  ار  مالسلا  هیلع  بیاغ  ماما  ارچ  رگید : لاؤس 

لیـصفت يارب  ییاج  نوچ  یلو  مینادب ؛ ار  یکاخ  هرک  رد  نآ  ریثأت  دیـشروخ و  هرابرد  یبلاطم  هک  دبلط  یم  لاوس  نیا  خساپ  باوج :
نیب تهابش  هجو  ات  میروآ ، یم  ار  هراب  نیا  رد  يا  هدرشف  ثحب  اذل  باتک ، نآ و  نیب  میقتـسم  هطبار  مدع  ببـس  هب  تسین  ثحب  نیا 

.مینادب ار  مالسلا  هیلع  بیاغ  ماما  ربا و  تشپ  باتفآ  نیب  تهابش  هجو  سپس  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  باتفآ و 

کی ره  دراد و  دوجو  يزکرم  اه  هعومجم  نیا  همه  يارب  هک  دنروانش  یسمش  هموظنم  اه  نویلیم  ای  اهرازه  هدرتسگ ، ياضف  نیا  رد 
زا
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هموظنم دـنخرچ ؛ یم  دوخ  زکرم  رود  هدـیدرگ ، ردـقم  ریبدـت و  هک  یتعرـس  اب  بسانم و  يا  هلـصاف  اب  دوخ  رادـم  رد  اه  هرایـس  نیا 
زکارم رد  دنخرچ ؛ یم  ییاه  هرایس  نآ ، رود  تسا و  دیشروخ  نآ ، دراد و  يزکرم  هک  تسا  يا  هموظنم  اه  نویلیم  زا  یکی  یسمش ،

.نوتولپ نوتپن و  سوناروا ، لحز ، يرتشم ، خیرم ، نیمز ، هرهز ، دراطع ، دندرگ : یم  دیشروخ  رود  هرایس ، ُهن  هک  هدش  لقن  یملع 

: دنک یم  تظفاحم  اهنآ ، ياقب  زا  هک  دشاب  یم  يزیچ  نآ  تسا و  هدش  هداد  رارق  یسمش  ياه  هموظنم  نیا  رد  یعیدب  بیجع و  ماظن 
.هبذاج

یم نآ  رود  هب  يزیچ  ره  هک  هداد  رارق  هموـظنم  نیا  رد  ار  ورین  نیا  تساـناوت -  زیچ  هـمه  ماـجنا  رب  هـک  ّربدـم -  مـیکح و  دـنوادخ 
(239) .دنوش رود  زکرم  زا  دننک  یم  یعس  ورین ، مامت  اب  اه  هرایس  دنک و  بذج  ار  دخرچ 

، دیـشاپ یم  مه  زا  هعومجم  تشگ ، یم  لتخم  ماظن ، دوبن ؛ هبذاج  رگا  تسا و  دیـشروخ  هبذاج  ببـس  هب  هعومجم  نیا  ياقب  نیاربانب 
؛ تفر یم  نیب  زا  یتسه  ناهج  مامت  دندش و  یم  یـشالتم  اضف  رد  دندومن و  یم  دروخرب  رگیدکی  اب  دنوش  یم  ادج  مه  زا  اه  هراتس 

.تساه نامسآ  نیمز و  هدنراد  هگن  هک  ییادخ  تسا  هزنم  كاپ و 

ریغ یتردق  اب  هراتس  ره  تسا ، دیـشروخ  تیزکرم  زا  اه  هرایـس  رارف  عنام  هک  داد  رارق  دیـشروخ  رد  ار  هبذاج  تردق  یلاعت ، دنوادخ 
تردـق و رگا  دوش و  یم  زیرگ  زا  عناـم  دیـشروخ ، رد  دوـجوم  يورین  یلو  دراد ؛ دیـشروخ  تیزکرم  زا  زیرگ  رب  یعـس  رواـب ، لـباق 

قرفتم اه ، هرایس  اه و  هراتس  دوبن ، دیشروخ  هبذاج  تردق  رگا  دنتخوس و  یم  هدش ، کیدزن  دیشروخ  هب  اه  هرایس  دوبن ، رارف  يورین 
.تفر یم  نیب  زا  دبا  ات  یناگدنز  تایح و  دندش و  یم  جراخ  ناشیاهرادم  زا  و 

زا یسمش  هموظنم  ناما  ثعاب  دیشروخ ، سپ 
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.تسا لاوز  انف و 

.دشاب یم  دنتسه -  نآ  رود  هب  ندیخرچ  لاح  رد  هک  ییاه -  هرایس  ریثأت  رد  دیشروخ  ریثأت  زا  يرصتخم  کچوک و  هدیکچ  نیا 

مود تمسق 

، بآ اوه ، هایگ ، ناویح ، ناسنا ، رد  تالاعفنا  لعف و  عاونا  رد  نیمز و  يوس  هب  ار  دوخ  دیفم  هعـشا  هک  ناشخرد ، دیـشروخ  نیا  نیبب 
.دنک یم  لزان  دامج ، كاخ و 

رود راظنا ، زا  دـنناشوپ  یم  هک  يا  هیحان  رد  ار  دیـشروخ  طقف  دـنهد و  یمن  رییغت  ار  دیـشروخ  ریثأت  زا  يزیچ  اهربا  هک  تسا  نشور 
.دنراد یم  هگن 

هن یتـعارز و  هن  يربا ، هن  یناراـب ، هـن  دوـبن ، دیـشروخ  رگا  دـنیآ و  یم  دوـجو  هـب  دیـشروخ  ترارح  روـن و  زا  اـهربا  هـک  دـیناد  یم 
.دوب مولعم  تایح  تبقاع  ریسم و  تشاد و  دوجو  يرادناج 

ربا تشپ  دیشروخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلعداجـس  ماما  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
زا مدرم  همه  ددرگ و  یم  مظنم  شا  یگدـنز  دـنک و  یم  هدافتـسا  شدوجو  زا  تیرـشب  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  دـنا ؛ هدومن  هیبشت 
ریخ اهنآ ، دوجو  زا  دننک و  یم  هدافتسا  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  دنوادخ  تکرب  لضف و 

.دیآ یم  تسد  هب  مدرم  يارب  يونعم  تاضویف  هیفخ و  فاطلا  تکرب ، و 

درب یم  تسد  یتسه ، ناهج  روما  مامت  رد  رمتسم  یتروص  هب  تسا و  طلسم  ملاع  رب  بیغ  هدرپ  تشپ  زا  دنوادخ  هزاجا  اب  هک  تسوا 
یتردق هک  تسین  يزجاع  فیعـض و  ناسنا  یگدنز  وا ، یگدنز  دراد ؛ رایتخا  رد  هداد  وا  هب  دـنوادخ  هک  ار  ییاه  تیحالـص  مامت  و 

رازه زگره و  دنادن ، مدرم  اه و  نیمزرـس  زا  ار  يزیچ  ای  دشاب  مدرم  زا  رود  دزادرپب ، هزور  زامن و  هب  طقف  دشاب و  هتـشادن  کلمت  رد 
! زگره

، مالسلا هیلع  نامز  ماما 
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هب مزال  لیاسو  مامت  دراد و  راـیتخا  رد  دـهاوخب  تردـق  زا  هچنآ  ره  تسا  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  دـنوادخ  تساوخ  هب  هکنیا  مغر  یلع 
تمکح و قباطم  نآ ، ياهدرواتـسد  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  تامادـقا  تافرـصت ، همه  هک  تسین  یکـش  تسوا و  رایتخا  رد  روفو 

یم كرت  دهد ، یم  ماجنا  دنک ، یمن  يرای  دنک ، یم  يرای  دریگ ، یم  دـهد ، یم  تسین ؛ یناسفن  لایما  اوه و  عبات  تسا و  تحلـصم 
؛ دنک یم  ایوگ  ار  لال  نابز  افش ، ار  ضیرم  دیامن ، یم  ییامنهار  ار  هارمگ  دنک ، یمن  اعد  ار  يرگید  دنک ، یم  اعد  ار  یـسک  دیامن ،
، هکم رد  هرابود  جـح و  ریـسم  رد  يا  هظحل  ناریا و  رد  یناـمز  قارعرد و  یهاـگ  دـنایامن ، یم  نآ  نیا و  هب  ار  دوخ  كراـبم  دوجو 
، ملاع رگید  ياهاج  زاقفق و  ياه  نیمزرـس  رد  ای  نیرحب  رد  دارفا  یـضعب  يارب  ار  دوخ  اه ، تقو  یـضعب  رد  تافرع و  ینم ، هنیدـم ،

.تسا یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تردق  نذا و  هب  اهنآ  همه  دیامن و  یم  رهاظ 

، دنا هدرک  هیبشت  باتفآ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  یثیداحا  میهافم  یناعم و  زا  یـضعب  اهنیا ، همه  زا  دعب  مرتحم ! هدـنناوخ  يا 
.میهد یم  حیضوت 

.مدرم هن  هدرک ، باختنا  ار  وا  دنوادخ ، هک  تسا  یماما  نامه  وا  يرآ !

.دنک ینیشناج  ياعدا  هک  یسک  ره  هن  تسادخ و  لوسر  نیشناج  ًاتقیقح  وا ،

هک یـسک  ره  هن  دوش ، هدـیمان  ماما  هک  یـسک  ره  هن  تسا ، یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  بناـج  زا  بوصنم  هک  تسا  یماـما  ناـمه  وا ،
! هن ...هن  ...هن  دشاب ، هدروآ  تسد  هب  ار  يربهر  تموکح و 

كرابم دوجو  رد  دراد  زاین  نآ  هب  تیرشب  هچنآ  ره  تسوا و  رد  هملک  لماک  يانعم  هب  اه  یگتسیاش  مامت  هک  تسا  یماما  نامه  وا ،
یگدنز هچنآ  ره  نآ  زا  رتالاب  هدش ، عمج  ناشیا 
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.دشاب یم  عمج  وا  دوجو  رد  تسا  دنمزاین  نآ  هب 

هب وا  كراـبم  دوـجو  ببـس  هب  دـشاب  یم  تسا ، نآ  يور  رب  هچنآ  ره  نیمز و  ياـقب  نیمز ، لـها  ینمیا  ثعاـب  هک  تـسا  یماـما  وا ،
.دندرگ یم  تباث  نامسآ  نیمز و  دوش و  یم  هداد  قزر  ناگدنب 

هک ثیدح  بتک  زا  حیحـص  ثیدح  اه  هد  یلو  دراد ؛ دوجو  ولغ  هغلابم و  زا  يزیچ  نانخـس ، نیا  رد  دـننک  یم  رکف  مدرم  زا  یـضعب 
.دنراد تقیقح  نیا  رب  دیکات  هک  هدش  تیاور  تسا ، یمالسا  بهاذم  فیاوط و  همه  رظن  قافتا  دروم 

: زا دنترابع  ثیداحا ، نآ  زا  یخرب 

؛» یتمال ناما  یتیب  لها  ءامسلا و  لهأل  ناما  موجنلا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر   - 1

(240 «) .دنتسه متما  ینمیا  ثعاب  نم ، تیب  لها  نامسآ و  لها  ینمیا  ثعاب  اه ، هراتس  »

اذاف یتمال  ناما  یتیب  لهأ  نودـعوی و  ام  مهاتا  تبهذ  اذاف  ءامـسلا ، لـهال  ناـما  موجنلا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر   - 2
؛» نودعوی ام  مهاتا  یتیب  لها  بهذ 

دنا نیمز  لها  ینمیا  ثعاب  نم ، تیب  لها  دسر و  یم  ارف  تمایق  دنورب ؛ اه  هراتس  رگا  دنتسه و  نامسآ  لها  ینمیا  ثعاب  اه ، هراتـس  »
(241 «) .دسر یم  ارف  تمایق  دنورب ؛ نم  تیب  لها  رگا  و 

اوناکام تایآلا  نم  ضرالا  لها  ءاج  یتیب  لها  کله  اذاف  ضرالا ، لهال  ناما  یتیب  لها  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر   - 3
؛» نودعوی

(242 «) .دسر یم  ارف  تمایق  دنوش ؛ كاله  نم  تیب  لها  رگا  دننیمز و  لها  ینمیا  ثعاب  نم ، تیب  لها  »

لهال ناما  یتیب  لها  ءامسلا و  لها  بهذ  موجنلا  تبهذ  اذاف  ءامـسلا ، لهال  ناما  موجنلا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر   - 4
؛» ضرالا لها  بهذ  یتیب  لها  بهذ  اذاف  ضرالا ،

تیب لها  دنوش و  یم  دوبان  دنور و  یم  زین  ناینامسآ  دنورب ، ناگراتس  هاگره  سپ  دنتسه ؛ ناینامسآ  ینمیا  ثعاب  ناگراتس ، »
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(243 «) .دنوش یم  دوبان  دنور و  یم  زین  ناینیمز  دنورب ، مالسلا  مهیلع  متیب  لها  هاگره  سپ  دنتسه ؛ ناینیمز  ینمیا  ثعاب  نم ،

« .ضرالا لهأل  ًاناما  یتیب  لها  لعج  ءامسلا و  لهأل  ًاناما  موجنلا  لعج  هَّللا  نا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر   - 5

(244 «) .داد رارق  ناینیمز  ینمیا  ثعاب  ار  مالسلا  مهیلع  متیب  لها  داد و  رارق  ناینامسآ  ینمیا  ثعاب  ار  اه  هراتس  دنوادخ ، »

: دنهد یم  حیضوت  ار  موهفم  نیا  رتشیب ، هک  دراد  دوجو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  هدش  تیاور  ثیداحا  زا  يرگید  هتسد 

؛» ءامسلا لهال  ناما  موجنلا  نا  امک  ضرألا  لهأل  نامأل  ینا  و  : » هدمآ مالسلا  هیلع  نامز  ماما  همان  رد   - 1

(245 «) .دنتسه ناینامسآ  ینمیا  ثعاب  اه ، هراتس  هک  روط  نامه  متسه ، ناینیمز  ینمیا  ثعاب  نم ، »

لهأل ناما  نحن  ...نینمؤملا و  هداس  نیملاعلا و  یلع  هَّللا  ججح  نیملـسملا و  همئا  نحن  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما   - 2
ضرالا کسمی  انب  هنذاب و  الا  ضرالا  یلع  عقت  ْنا  ءامـسلا  هَّللا  کسمی  انب  نیذـلا  نحن  ءامـسلا و  لهال  ناما  موجنلا  ّنا  امک  ضرالا 

؛» اهلهأب تخاسل  اّنم  ضرالا  یف  ام  الول  ضرالا و  تاکرب  جرخت  همحرلا و  رشنت  ثیغلا و  لزنی  انب  اهلهأب و  دیمت  نا 

هک هنوگ  نامه  مینیمز ، لها  ینمیا  ثعاب  ام  ...میتسه و  نینمؤم  نارورـس  نایملاع و  يارب  دـنوادخ  ياه  تجح  نیملـسم و  همئا  اـم  »
نیمز يور  رب  نداتفا  زا  ار  نامسآ  دوخ ، هزاجا  اب  ام و  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  میتسه  یناسک  ام  دننامسآ ، لها  ینمیا  ثعاب  اه ، هراتس 

یم جراخ  نیمز  تاکرب  دوش و  یم  لزان  تمحر  ناراب و  ام ، هلیـسو  هب  دـنک و  یم  رارقرب  نیمز  يور  رب  ار  لادـتعا  دراد و  یم  هاگن 
(246 «) .درب یم  ورف  ار  دوخ  لها  نیمز ، دشابن ، ام  زا  یسک  نیمز  يور  رگا  ددرگ و 

نحن و  : » دومرف مالسلا  هیلعرقابدمحم  ماما   - 3
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انّقح فرع  انفرع و  نمف  باذعلا ، مکنع  فرصی  انب  نیذلا  نحن  ثیغلا و  نوقسی  انب  همحرلا و  هَّللا  لزنی  انب  نیذلا  نحن  يدهلا و  همئا 
؛» انیلا اّنم و  وهف  انرماب  ذخا  و 

زا باذع  ام ، هلیسو  هب  دننک و  یم  لزان  ار  ناراب  ام ، هلیسو  هب  دوش و  یم  لزان  تمحر  ام ، هلیسو  هب  میتسه و  هدننک  تیاده  همئا  ام  »
(247 «) تسام هارمه  ام و  زا  وا  سپ  درک ؛ تعاطا  ار  ام  رما  تخانش و  ار  ام  قح  ام و  سک  ره  سپ  دوش ؛ یم  هتشادرب  امش 

.مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  مکلضف  ام  انربخا  اهیف : ءاج  مالسلا  هیلع  قداصلا  رفعج  مامالا  یلا  هلاسر  میهاربا  نب  دّمحم  بتک   - 4

ءامسلا لها  ءاج  ءامسلا  موجن  تبهذ  اذاف  ءامسلا ، لهال  ًاناما  ءامسلا  یف  تلعج  بکاوکلا  ّنا  : » باوجلا یف  مالسلا  هیلع  مامالا  بتکف 
اوناـک اـم  یتما  ءاـج  یتیب  لـها  بهذ  اذاـف  یتمـال ، ًاـناما  یتیب  لـها  لـعج  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  نودـعوی و  اوناـکام 

؛» نودعوی

؟ تسیچ مالسلا  مهیلع  تیب  لها  امش  لیاضف  هک : تشون  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هب  يا  همان  میهاربا ، نب  دمحم 

، دنتفر نامـسآ  ياه  هراتـس  رگا  سپ  دنا ؛ هدش  ناینامـسآ  ینمیا  ثعاب  نامـسآ ، رد  ناگراتـس  : » تشون باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
نیمز لها  ینمیا  ثعاب  نم ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـیآ و  یم  ناینامـسآ  يارب  تمایق  زور 

(248 «) .دسر یم  ارف  ناینیمز  يارب  تمایق  دنورب ؛ مالسلا  مهیلع  نم  تیب  لها  رگا  دندش و  هداد  رارق 

ثیغلا و لزنی  انب  الوزت و  نا  ضرالا  تاوامـسلا و  هَّللا  کـسمی  اـنب  ...هقلخ  یف  هَّللا  جـجح  نحن  : » دومرف مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما   - 5
؛» هلهاب رحبلا  جومی  امک  اهلهاب  تجامل  هّجح  ریغب  ًاموی  تلخ  ول  فاخوا و  رهاظ  اّنم  مئاق  نم  ضرالا  ولخت  همحرلا و ال  رشنی 

، دنوادخ ياه  تجح  ام  »
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دتسرف یم  ورف  ار  ناراب  ام ، هلیسو  هب  دیامن و  یم  يریگولج  نامسآ  نیمز و  يدوبان  زا  ام  هلیـسو  هب  دنوادخ  میتسه ؛ شناگدنب  نایم 
، دـیدرگ یلاخ  تجح ، زا  يزور  رگا  میـشاب و  ناهنپ  هچ  رهاظ و  هچ  ددرگ  یمن  یلاـخ  اـم  زا  نیمز  دـنک و  یم  رـشتنم  ار  تمحر  و 

(249 «) .دوش یم  مطالتم  جاوم و  شلها  اب  ایرد  هک  هنوگ  نامه  ددرگ ، یم  برطضم  ناینیمز  اب  نیمز 

؟ هجح نم  ضرالا  اولختا  تلقف : مالسلا  هیلعاضرلا  نسحلا  ابا  تلاس  لاق : يرفعجلا ، نامیلس  نع   - 6

؛» اهلهاب تخاسل  نیع  هفرط  تلخ  ول  : » لاقف

؟ دوش یم  یلاخ  ادخ  تّجح  زا  نیمز  ایآ  مدومن : لاؤس  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  تفگ : يرفعج ، نامیلس 

(250 «) .درب یم  ورف  دوخ  رد  ار  شلها  نیمز ، دوش ؛ یلاخ  یندز  مه  هب  مشچ  هزادنا  هب  رگا  : » دومرف

.هباذع ّدشاب  هَّللا  مهب  مهبّذعل  اهلهاب و  تخاسل  اّنم  ماما  الب  ًاموی  ضرالا  تیقب  ول  : » دومرف مالسلا  هیلعرقابدمحم  ماما   - 7

ام ضرالا  مهب  خیـست  نا  نم  ناما  یف  اولازی  مل  ضرالا ، لهال  ضرالا  یف  ًاناما  هضرا و  یف  هجح  انلعج  یلاعت -  كراـبت و  هَّللا -  ّنا 
ءاشی و ام  هَّللا  لعفی  مث  هیلا ، انعفر  مهنیب و  نم  اـنب  بهذ  ...مهرظنی  ـال  مهلهمی و  ـال  ّمث  مهکلهی  نا  هَّللا  دارا  اذاـف  مهرهظا ، نیب  اـنمد 

؛» ّبحی

یم لزان  نانآ  رب  یکاندرد  دیدش و  باذع  دنوادخ ، درب و  یم  ورف  ار  دوخ  لها  دـنامب ، یقاب  ام  زا  یماما  نودـب  يزور  نیمز ، رگا  »
ام رگا  میتسه و  نیمز  لها  ینمیا  ثعاب  تسا و  هداد  رارق  دوخ  تجح  شنیمز ، يور  رب  ار  ام  یلاعت ، كراـبت و  دـنوادخ  اریز  دـنک ؛

.دوب دنهاوخن  ناما  رد  اهنآ  درب و  دهاوخ  ورف  دوخ  رد  ار  اهنآ  نیمز  میشابن ؛ اهنآ  نایم  رد 

نانآ دومرف ، هدارا  دنوادخ  رگا 
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يراک ره  درب  الاب  ار  ام  هاگره  درب و  یم  اهنآ  نیب  زا  ار  ام  دـنکفا ، یمن  رظن  اهنآ  هب  داد و  دـهاوخن  تلهم  ار  نانآ  دـیامن ، كاله  ار 
(251 «) .دهد یم  ماجنا  دهاوخ ، یم  هک 

ضرالا ال ّنا  اهیلع ، ام  تقلا  اهیف و  ام  ضرالا  تضفنل  هَّللا  جـجح  نم  ضرالا  یلع  نم  ـال  ول  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 8
؛» هجحلا نم  هعاس  ولخت 

زا یتعاـس  یتـح  نیمز  اریز  تخادـنا ؛ یم  نوریب  هب  تشاد  نوریب  نورد و  هـچ ، ره  نـیمز  دوـبن ، ادـخ  تّـجح  نـیمز ، يور  رب  رگا  »
(252 «) .ددرگ یمن  یلاخ  ادخ  تّجح 

؛» هلهاب رحبلا  جومی  امک  اهلهاب  ضرالا  تجامل  ...هعاس  ضرالا  نم  عفر  مامالا  ّنا  ول  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما   - 9

یم جاوـم  شلها ، اـب  اـیرد  هک  هنوـگ  ناـمه  دـش ، یم  نازرل  برطـضم و  شلها ، اـب  نیمز  ...تفر  یم  نـیمز  زا  یتعاـس  ماـما ، رگا  »
(253 «) .ددرگ

؟ مامالا ّیبنلا و  یلا  جاتحی  یش ء  ّيال  مالسلا : هیلعرقابلا  دّمحم  مامالا  لئس   - 10

هَّللا لاق  ماـما ، وا  ّیبن  مهیف  ناـک  اذا  ضرـالا  لـها  نع  باذـعلا  عفری  ّلـجوّزع )  ) هَّللا ّنا  کـلذ  هحالـص و  یلع  ملاـعلا  ءاـقبل  : » لاـقف
« ...ْمِهِیف َتنَأَو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناک  امَو  (: » ّلجوّزع )

ام ءامـسلا  لها  یتا  موجنلا  تبهذ  اذاف  ضرالا ، لهال  ناما  یتیب  لها  ءامـسلا و  لهال  ناـما  موجنلا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاـق  و 
اهُّیَأ ای  : » لاقف هتعاطب  مهتعاط  هَّللا  نرق  نیذـلا  همئالا  هتیب : لهاب  ینعی  .نوهرکی  ام  ضرـالا  لـها  یتا  یتیب  لـها  بهذ  اذا  نوهرکی و 

مه نوصعی و  ـال  نوبنذـی و  ـال  نیذـلا  نورهطملا ، نوموصعملا  مه  و  ْمُکنِم » ِْرمَأـْلا  ِیلوُأَو  َلوُـسَّرلااوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوـُعیِطَأ  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا 
ضرالا تاکرب  جرخت  مهب  ءامـسلا و  نم  رطقلا  لزنی  مهب  هدالب و  رمعی  مهب  هدابع و  هَّللا  قزری  مهب  نودّدسملا ، نوقفوملا  نودیوملا 

لها لهمی  مهب  و 
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تاولـص هنوقرافی ، نآرقلا و ال  مهقرافی  هنوقرافی و ال  سدقلا و ال  حور  مهقرافی  ال  باذعلا ، هبوقعلاب و  مهیلع  لّجعی  یـصاعملا و ال 
« .مهیلع هَّللا 

؟ میراد زاین  ماما  ربمایپ و  هب  ام  ارچ  دش : لاؤس  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا 

ناـنآ نیب  رگا  درادرب و  نیمز  لـها  زا  ار  باذـع  دـنوادخ ، هکنیا  میدـنمزاین و  نآ  حالـصا  يارب  یتسه و  ملاـع  ياـقب  يارب  : » دومرف
: هدومرف ّلجوّزع  دنوادخ  دشاب ، یماما  ای  ربمایپ 

(254 «) .دیامن یمن  باذع  ار  اهنآ  دنوادخ  یشاب ، اهنآ  نایم  رد  وت  ات  »

اه هراتـس  رگا  دـنا و  نیمز  لها  ینمیا  ثعاب  متیب ، لها  دننامـسآ و  لـها  ینمیا  ثعاـب  اـه ، هراتـس  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
ار هچنآ  دنورب ، نیمز  زا  مالسلا  مهیلع  نم  تیب  لها  رگا  دیآ و  یمن  ناشـشوخ  نآ  زا  هک  دیآ  یم  نامـسآ  لها  يارب  يزیچ  دنورب ،

ثعاب ار  اهنآ  زا  يرادربنامرف  دنوادخ ، هک  دنتسه  يا  همئا  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  زا  وا  روظنم  .دیآ  یم  ناشرـس  رب  دنرادن  تسود 
: هدومرف هداد ، رارق  شدوخ  هب  یکیدزن 

(255 «) .دینک تعاطا  ناتدوخ  زا  رایتخا  بحاص  شلوسر و  ادخ و  زا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »

يزور شناگدنب  هب  نانآ  هلیـسو  هب  دنوادخ  دنذوفن ، لباق  ریغ  قفوم و  دیوم ، دننک و  یمن  ینامرفان  هانگ و  دـنرهطم ، موصعم و  اهنآ 
دنک یم  جراخ  ار  نیمز  تاکرب  دزیر و  یم  ورف  ار  ناراب  ياه  هرطق  اهنآ  هلیسو  هب  دنک ؛ یم  دابآ  ار  اهرهش  اهنآ  هلیـسو  هب  دهد ؛ یم 

زا ار  اهنآ  اهنآ و  زا  ار  سدقلا  حور  دیامن ؛ یمن  لیجعت  اهنآ  باذع  تبوقع و  رد  دهد و  یم  تلهم  ار  ناراکهانگ  اهنآ  هلیـسو  هب  و 
(256 !«) داب اهنآ  رب  دنوادخ  دورد  دیامن ؛ یمن  ادج  نانآ  زا  ار  نآرق  نآرق و  زا  ار  نانآ  دنک ؛ یمن  ادج  سدقلا  حور 

يربهر تیعجرم و 

لوا تمسق 

هیلع نامز  ماما  تبیغ  نامز  رد  ینید  تیعجرم  يربهر و 
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.تسا هدوب  ( 257) ینامع لیقع  یبا  نب  یلع  نب  نسح  هیقف ، خیش  تسد  هب  ام  تاعالطا  قبط  مالسلا و 

ماکحا طابنتـسا  رد  درک و  يدنب  هتـسد  ار  هقف  هک  دوب  یـسک  نیلوا  وا  : »... دـنتفگ هیلع ] هَّللا  ناوضر   ] مولعلارحب يدـهم  دـمحمدیس 
.دوشگ يربک  تبیغ  يادتبا  رد  ار  عورف  لوصا و  ثحب  درک و  هدافتسا  یلیصفت  نیهارب  زا  یعرش 

هک تسا  نیا  زا  رت  نشور  وا ، ندوب  قذاـح  تسا و  ناـنیمطا  دروـم  هقف ، مـالک و  لـضف ، ملع ، رد  خیـش  نیا  دـنتفگ : نینچ  نینچمه 
نانخـس و دـندمآ ، اهنآ  زا  دـعب  هک  یناسک  یلح و  ققحم  یلح ، همالع  صوصخ  هب  ناگرزب ، املع و  دـشاب و  هتـشاد  ناـیب  هب  يزاـین 

.دندرک یم  طبض  تبث و  ار  وا  ياواتف 

هدومن شیاتس  حدم و  ار  وا  یسوط  خیـش  دیفم و  خیـش  لثم  هتـشذگ  ياملع  دراد و  اهقف  دزن  گرزب ، یتلزنم  هاگیاج و  ینامع ، هیقف 
.دنا

شزرااب یباتک  هک  هتـشون ، هقف  رد  لوسرلا  لآ  لبحب  کسمتملا  مان  هب  یباتک  تماما و  عوضوم  رد  ّرفلا  ّرکلا و  مان  هب  یباتک  ینامع ،
ای تدالو  خـیرات  نم ، دزن  هدـش  همجرت  ياه  باتک  رد  دـشاب ؛ یمن  دوجوم  نالا  یلو  هدوب ؛ روهـشم  ناـمز  نآ  رد  تسا و  گرزب  و 

نبا هدوب ، دینج  نبا  زا  رت  یمیدق  ینامز ، رظن  زا  اریز  هدوب ؛ دـیفم  خیـش  زا  لبق  ییاه  لاس  وا  دـیآ ، یم  رظن  هب  یلو  متفاین ؛ ار  شتافو 
(258) .تسا هدوب  دیفم  خیش  دیتاسا  زا  دینج 

يا هدشمگ  ياه  هقلح  دیفم ، خیـش  غوبن  روهظ و  نیب  مراهچ و  هدـنیامن  تافو  نیب  نامز  تدـم  رد  مییوگب  هک  تسا  حیحـص  دـیاش 
.تسا هدوب  يرجه ) ای 338   336  ) لاس دیفم  خیش  تدالو  و  يرجه )  229  ) لاس مراهچ ، بیان  تافو  نامز  یلو  تسا ؛

ياه هقلح  تفرگ و  ار  دوخ  لکش  تیعجرم ، يربهر و  لاح ، ره  رد 
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دومن و سیسات  ار  هیملع  هزوح  دیشخرد و  دادغب  رد  دیفم  خیش  نوچمه  يا  هراتس  ات  تشذگ  اه  لاس  دش و  اپ  هب  دادغب  رد  سیردت 
ناشخرد زا  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  دندوب  یضترم  خیش  یـضر و  خیـش  نانآ  دمآرـس  هک  ءالـضف -  زا  رفن  اه  هد  شـسرد ، سلجم  رد 

.دنتشاد تکرش  دندوب -  یملع  هتسجرب  تایصخش  نیرت 

مامت هک  دوب  ءاهقفلا  سیئر  خیاشملا و  خیـش  رهد ، غباون  زا  يا  هغبان  راگزور ، رداون  زا  دنوادخ  ياه  هناشن  زا  يا  هناشن  دـیفم ، خـیش 
وا تلالج  تلادع و  دهز ، اوقت ، عرو ، لضف ، تهاقف ، ملع ، هب  دیدرگ و  متخ  وا  هب  هماع  تسایر  دوب و  عمج  وا  رد  لیاضف  تافص و 

.دنا هتشاد  رظن  قافتا 

رخآ ياه  لاس  درک و  تفایرد  يددـعتم  ياه  همان  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  زا  درک و  يرای  ار  وا  قیفوت  مییوگب ، رگا  تسین ، بیجع 
.درک یم  تفایرد  يا  همان  لاس ، ره  رد  شتایح 

رتشیب مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  مود ، همان  ياوتحم  زا  یلو  تفای ؛ ناوت  یم  ار  همان  ود  طقف  اه ، باـتک  رد 
.دیوش یم  هاگآ  اهنآ  زا  يدوزب  هک  هدومن ، لاسرا  ناشیا  يارب  همان  ود  زا 

هب دراذگ و  یم  شرـس  رب  ار  تزع  فرـش و  جات  دـناشن و  یم  دـیفم  خیـش  هنیـس  رب  ار  راختفا  ناشن  لادـم و  اه ، همان  نآ  زا  کی  ره 
.دیامن یم  صخاش  زیزع و  دهاوخب ، ار  سک  ره  دنوادخ  هک  یتسار 

: هدش رداص  يرجه )  410  ) لاس رفص  هام  رد  هک  میروآ  یم  امش  يارب  ار  لّوا  همان  نتم 

.هزازعا هَّللا  مادا  نامعن  نب  دّمحم  نب  دّمحم  هَّللادبع  یبا  دیفملا ، خیشلا  دیشرلا ، یلولا  دیدسلا و  خالل  »

.دابعلا یلع  ذوخاملا  دهعلا  عدوتسم  نم 

يذلا هَّللا  کیلا  دمحن  ّاناف  نیقیلاب ، انیف  صوصخملا  نیدلا ، یف  صلخملا  اهّیا  کیلع  مالس  دعب : اّما  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 
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.نیرهاطلا هلآ  دّمحم و  انّیبن  انالوم و  اندّیس و  یلع  هالصلا  هلأسن  وه و  ّالا  هلا  ال 

: قدصلاب اّنع  کقطن  یلع  کتبوثم  لزجا  ّقحلا و  هرصنل  کقیفوت  هَّللا  مادا  کملعن  و 

مهل و هتیاعرب  ّمهملا  مهافک  هتعاطب و  هَّللا  مهّزعا  کلبق ، انیلاوم  یلا  اّنع  هیّدوت  ام  کفیلکت  هبتاکملاب و  کفیرـشت  یف  انل  نذا  دـق  ّهنا 
.هتسارح

.هَّللا ءاش  نا  همسرن  امب  هیلا ، نکست  نم  یلا  هتیدات  یف  لمعا  هرکذن و  ام  یلع  هنید  نم  نیقراملا  هئادعا  یلع  هنوعب  هَّللا  كّدما  فقف 

یف نینموملا  انتعیـشل  حالـصلا و  نم  انل  یلاعت  هَّللا  هانارا  يذـلا  بسح  نیملاظلا ، نکاسم  نع  یئاـنلا  اـنناکمب ، نیواـث  اـّنک  نا  نحن و 
.نیقسافلل ایندلا  هلود  تماد  ام  کلذ 

فلـسلا ناک  ام  یلا  مکنم  ریثک  حنج  ذم  مکباصا ، يذلا  ّلذلاب  انفرعم  مکرابخا و  نم  یـش ء  اّنع  بزعی  مکئابناب و ال  ًاملع  طیحن  ّاناف 
.نوملعی مّهناک ال  مهروهظ  ءارو  ذوخاملا  دهعلا  اوذبن  ًاعساش و  هنع  حلاصلا 

هلالج و ّلج  هَّللا  اوقتاف  ءادـعالا ، مکملطـصا  ءاواللا و  مکب  لزنل  کـلذ  ـال  ول  مکرکذـل و  نیـسان  ـال  مکتاـعارمل و  نیلمهم  ریغ  اـّنا 
فوزال هراـما  یه  هلما و  كاردا  نم  اـهنع  یمحی  هلجا و  ّمح  نم  اـهیف  کـلهی  مکیلع ، تفاـنا  دـق  هنتف  نم  مکـشایتنا  یلع  اـنورهاظ 

.نوکرشملا هرک  ول  هرون و  ّمتم  هَّللا  انیهن و  انرماب و  مکتثابم  انتکرح و 

.هّیدهم هقرف  اهب  لوهی  هّیوما ، بصع  اهشّشحت  هّیلهاجلا ، ران  ّبش  نم  هّیقتلاب  اومصتعا 

.هّیضرملا لبسلا  اهنم  نعظلا  یف  کلس  هّیفخلا و  نطاوملا  اهیف  مری  مل  نم  هاجنب  میعز  انا 

.هیلی يذلا  یف  نوکی  امل  مکتدقر  نم  اوظقیتسا  و  هیف ، ثدحی  امب  اوربتعاف  هذه  مکتنس  نم  یلوالا -  يدامج  ّلح  اذا 

هّیوسلاب اهلثم  ضرالا  نم  هیلج و  ٌهیآ  ءامسلا  نم  مکل  رهظتس 
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یلع مهلاعف  ءوسب  قیـضت  قاّرم ، مالـسالا  نع  فئاوط  قارعلا  یلع  دعب  نم  بلغی -  قلقی و  نزحی و  ام  قرـشملا  ضرا  یف  ثدـحی  و 
.رایخالا نوقتملا  هکالهب  ّرسی  ّمث  رارشالا ، نم  توغاط  راوبب  دعب  نم  هّمغلا -  جرفنت  ّمث  قازرالا ، هلها 

قافولا مهنم و  رایتخالا  یلع  مهّجح  ریسیت  یف  انل -  قافتا و  مهنم و  هیلع  ریفوت  یلع  هنم ، هنولمای  ام  قافآلا  نم  ّجحلا  يدیرمل  قفتی  و 
.قاستا ماظن و  یلع  رهظی  ناش  - 

هبوت و ال هعفنت  نیح ال  هاجف ، هتغب  انرما  ّناف  انطخس ، انتهارک و  نم  هنیدی  ام  بنجتی  انتبحم و  نم  هبرقی  امب  مکنم  يرما ء  ّلک  لمعیلف 
.هبوح یلع  مدن  انباقع  نم  هیجنی 

« .هتمحرب قیفوتلا  یف  مکل  فطلی  و  دشرلا ، مکمهلی  هَّللاو 

.مالسلا اهبحاص  یلع  ایلعلا ، دیلاب  عیقوتلا  هخسن 

رهظت هب و ال  ظفتحاف  مانت ، یتلا ال  هنیعب  هَّللا  کسرح  یفولا ، انل  رـصانلا  یفـصلا و  انّدو  یف  صلخملا  خالا و  اهیا  کیلا  اـنباتک  اذـه  »
ّیلـص هَّللا و  ءاش  نا  هیلع  لمعلاب  مهتعامج  صوا  هیلا و  نکـست  نم  یلا  هیف  ام  ّدا  ًادحا و  هاّنّمـض -  هلامب  هانرّطـس  يذلا  انّطخ -  یلع 

« .نیرهاطلا هلآ  دّمحم و  یلع  هَّللا 

! دیامن هدنیاپ  ار  وا  تزع  دنوادخ  نامعن ؛ نب  دّمحم  نب  دّمحم  هَّللادبع  یبا  دیفم ، خیش  دیشر ، تسود  راوتسا و  ردارب  هب  »

.تسا هتفرگ  شناگدنب  زا  دنوادخ  هک  تسا  يدهع  نزخم  هک  یسک  زا 

« میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب  »

ار ییادخ  مییوگ  یم  ساپـس  هتفای ، صاصتخا  نیقی  هب  ام  هرابرد  هک  یـسک  يا  نید و  رد  ادخ  صلخم  هدنب  يا  وت  رب  مالـس  دعب ! اّما 
هلآو و هیلع  هللا  یلصدمحم  نامربمایپ  الوم و  دیس و  يارب  یمالس  دورد و  وا ، زا  تسین و  وا  زج  يدننامه  هک 
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.میهاوخ یم  شکاپ  نادناخ 

يازج ام ، بناج  زا  تنانخـس  رد  یتسار  ببـس  هب  دنوادخ  هک  دیامن ! رادیاپ  قح  ترـصن  رد  ار  وت  دنوادخ  مییامن و  یم  هاگآ  ار  وت 
هب ار  همان  نیا  هک  مینک  یم  فیلکت  وت  رب  میوش و  فرـشم  نآ  هب  ات  دـش  هداد  هزاجا  وت  هب  هماـن  نتـشون  رد  اـم  هب  دـیامرف ! اـطع  ریخ 

تسارح تیانع و  هلیـسو  هب  ار  نانآ  مهم  روما  دهد و  تزع  ار  نانآ  دوخ ، تعاط  هلیـسو  هب  دنوادخ  یناسرب ، نامنارادتـسود  عالطا 
.دیامن تیافک  دوخ 

نیدمتعم هب  ار  نآ  دیاب  مینک و  یم  میسرت  وت  رب  دنوادخ  تساوخ  هب  هک  يزیچ  نآ  دنک ! يرای  نید  نانمـشد  رب  ار  وت  دنوادخ ، سپ 
.نک لمع  یهد ، لاقتنا 

ات هتسناد ، حالص  نامنمؤم  نایعیـش  ام و  يارب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هچنآ  ببـس  هب  میتسه  دوخ  هاگلزنم  رد  نیملاظ  زا  رود  هب  ام 
.تسا ناقساف  يارب  ایند  تلود  هک  ینامز 

؛ میراد تخانش  دیتسه ، نآ  راچد  هک  يا  هناملاظ  نیگهودنا و  طیحم  هب  تبـسن  میتسه و  امـش  لاوحا  عاضوا و  هب  هاگآ  طلـسم و  ام 
يروط ار  ذوخأم  دهع  دیا و  هدروآ  يور  دندرک ، يرود  نآ  زا  امش  حلاص  ناگتشذگ  هک  يدنسپان  شور  هار و  هب  امـش  هک  یتقو  زا 

.دیناد یمن  ار  نآ  ییوگ  هک  دیا  هدرک  اهر 

تشگ یم  لزان  امش  رب  الب  دوبن ، نینچ  نیا  رگا  میا و  هدرکن  شومارف  ار  امش  دای  میتسین و  تسس  امش  تالاوحا  هب  یگدیـسر  رد  ام 
هطاحا ار  امش  اه ، هنتف  هاگره  ات  دیوش  رورسم  ام  یمرگ  تشپ  هب  دییامن و  هشیپ  اوقت  سپ  دندرک ؛ یم  نک  هشیر  ار  امش  نانمـشد ، و 

ددرگ یم  كاله  نآ  رد  دوش  نآ  راچد  سک  ره  هک  ییالب  یتخبدب و  زا  میهد  ناتتاجن  دندرک ،
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هلیـسو هب  ام و  رما  هب  نآ  ربخ  راشتنا  تسام و  تکرح  هدنهد  ناشن  هنتف ، نیا  دنام ؛ یم  رود  نآ  زا  دسرب  دوخ  يوزرآ  هب  سک  ره  و 
.دندنسپن نیکرشم  هچ  رگ  تسا ، هدنهد  رون  دنوادخ ، تسامش و 

تیاده هک  یهورگ  سرت  ثعاب  نآ ، هلیسو  هب  دوش و  یم  هتخورفارب  بصعتم  نایوما  تسد  هب  هک  تیلهاج  شتآ  ندرک  رو  هلعش  زا 
نآ زا  لاقتنا  رد  دشابن و  یهاگیاج  لابند  هب  هنتف  نآ  رد  هک  منک  یم  نیمـضت  ار  یـسک  نم  دیروآ ؛ يور  هیقت  هب  دوش  یم  دنا ، هدش 

.دراد رب  مدق  هنادنسپادخ  یهار  رد 

.دیوش رادیب  باوخ  زا  دیریگ و  تربع  دتفا ، یم  نآ  رد  هک  یقافتا  زا  دش و  مامت  لوالا  يدامج  هام  یتقو 

دعب دیآ و  یم  دیدپ  يراتفرگ  نزح و  قرشم ، نیمزرس  رد  ددرگ و  یم  رهاظ  امش  يارب  نیمز  نامسآ و  زا  راکـشآ  يا  هناشن  يدوزب 
هب يزور  قزر و  اهنآ ، دـب  ياه  تسایـس  لاـمعا و  رثا  رد  دـندرگ و  یم  بلاـغ  قارع  رب  دـنا  هتـشگرب  مالـسا  زا  هک  یفیاوط  نآ ، زا 

تـسد هب  شیاسآ  یتحار و  رارـشا ، توغاط و  يدوبان  گرم و  زا  سپ  مغ و  هودنا و  زا  سپ  یلو  دـسر ؛ یم  مدرم  تسد  هب  یتخس 
یناسآ هب  دنهاوخب  هچ  ره  دنور  یم  جح  هب  هک  یناسک  دهد و  یم  تسد  رورس  لاب و  غارف  ار  ناراکوکین  نیقتم و  سپس  دیآ و  یم 

.میروآ یم  مهارف  تسرد ، مظن  راکهار و  قبط  ار  جح  هار  ندومن  ناسآ  دوب و  دهاوخ  نانآ  سرتسد  رد 

روط هب  ام  روهظ  رما  هک  دییوج  يرود  میدنـسپ ؛ یمن  ام  هک  يراک  ره  زا  دیهد و  ماجنا  دوش ؛ یم  ام  یکیدزن  ثعاب  هک  ار  یلمع  ره 
زا ینامیشپ  اب  درادن و  يا  هدیاف  هبوت  ماگنه ، نآ  رد  دمآ و  دهاوخ  یناهگان 
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.تفای دهاوخن  تاجن  ام  رفیک 

.دیامن فطل  ار  دوخ  تمحر  تفایرد  تقایل  امش  هب  دیامن و  ماهلا  امش  هب  ار  تیاده  دنوادخ 

ار وت  دـباوخ ، یمن  هک  ییادـخ  .تسوـت  يارب  هماـن  نیا  راداـفو ! هدـنهد  يراـی  یتـسود و  رد  افـص  اـب  صلخم و  تسود  ردارب و  يا 
نک هیـصوت  تسادخ ، تساوخ  هچنآ  هب  ار  مدرم  دشاب و  دامتعا  دروم  هکنیا  رگم  هدم ، ناشن  يدحا  هب  ار  ام  همان  و  دـیامن ! تظفاحم 

(259 «) .شکاپ نادناخ  دمحم و  رب  دنوادخ  دورد  و 

: همان تالمج  زا  یضعب  حرش 

یسک رگا  یلو  نالف ؛ هب  نالف  زا  دنتشون : یم  دوش و  هدروآ  هدنریگ  مان  زا  لبق  هدنتـسرف ، مان  هک  هدوب ، نیا  رب  مسر  يراگن ، همان  رد 
مـسا مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  دروآ ؛ یم  هدنتـسرف  مان  زا  رتولج  ار  هدنریگ  مان  دوش ، لئاق  يرتشیب  مارتحا  همان  هدنریگ  يارب  دـهاوخب 

: تسا هتشون  وا  يارب  ار  یفاصوا  نینچ  اریز  هتشاد ؛ مدقم  ار  دیفم  خیش 

مالسلا هیلع  ماما  ریبعت  تسا و  عرو  تناید و  ياراد  خیش ، هکنیا  هب  دراد  تلالد  نیا  و  دیفم » خیش  دیشر ، تسود  رادیاپ و  ردارب  يا  »
هب هک  یناـسنا  يارب  نیا  زا  رتـالاب  يزیچ  هچ  تسین و  شروصت  ناـکما  هک  تسا  یلاـع  يا  هبترم  هجرد و  ردارب ،»  » ناونع هب  وا  يارب 

.دهد رارق  بطاخم  ردارب  ار  وا  شا ، همان  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تسا و  کیدزن  ادخ 

هتفرن راک  هب  هریغ  الکو و  هناگراهچ ، ناگدـنیامن  زا  يدـحا  يارب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  ریبعت  نیا  میراد ، عالطا  ام  هک  ییاج  اـت 
تسین و ییاطخ  وا  نانخس  لامعا و  رد  ینعی  تسا ، لمع  نخـس و  یتسرد  نآ ، هک  هدرک ، فیـصوت  دادس »  » هب ار  وا  نینچمه  تسا 

.تسا ریذپان  ذوفن  اطخ 

« ّیلو  » تسا و هدرک  فیصوت  ءالو »  » هب ار  وا 
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.تسا يرای  ترصن و  ینعم ، نیرت  بسانم  اج  نیا  رد  اما  دشاب ؛ یم  يددعتم  یناعم  ياراد 

ییامنهار نودب  لقعت ، تمکح ، اب  ار  ایاضق  روما و  هک  تسا  دشر  یگتخپ و  نامه  دیشر ، هک  دیامن  یم  فیـصوت  داشر »  » هب سپس 
.دهد یم  ماجنا  ینابیتشپ  و 

يرادـتناما ظفح و  ناکم  عدوتـسم :»  » هک دـیامرف  یم  قالطا  ناگدـنب ، زا  هدـش  هتفرگ  دـهع  نزخم  ار  دوخ  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما 
: دراد ینعم  ود  ًالامتحا  هتفرگ ، شناگدنب  زا  دنوادخ  هک  يدهع  تسا و 

نیا مزاول  زا  دیامن و  قیدـصت  ار  نیلـسرم  ایبنا و  هک  دـنک  یم  مکح  ناسنا  هب  میلـس  لقع  هک  تسا  نیا  نآ ، يانعم  یلقع : دـهع   - 1
ربخ و وا  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  كرابم  دوجو  هب  فارتعا  نامیا و  نامه  قیدـصت ،

.تسا هداد  یتاعالطا 

.تسا هتفرگ  شناگدنب  زا  دنوادخ  هک  تسا  يدهع  هنیجنگ  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  سپ 

كرابت و يادخ  هدومرف  نیا  ریسفت  هک  تفرگ  نامیپ  دهع و  (، 260) رذ ملاع  رد  دوخ  ناگدنب  زا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هب  رارقا   - 2
یتقو و  « » انْدِهَش یلب  اولاق : ْمُِکبَِرب ؟ ُتَْسلَأ  ْمهِسُْفنَا  یلَع  مُهَدَهْـشَا  مهتَّیّرُذ و  مهِروُهُظ  ْنِم  مَدآ  یَنب  ْنِم  کُّبَر  َذَخَا  ْذِإ  َو  : » تسا یلاعت 

دنوادخ

مود تمسق 

تداهش يرآ ، دنتفگ : دیدروآ ؟ نامیا  ار  دوخ  يادخ  هک  تفرگ  هاوگ  ناشدوخ  رب  ار  کچوک  ییاه  هرذ  وا ، بلـص  زا  مدآ  ینب  زا 
(261 «) .میداد

دنوادخ تسا و  قلعتم  رذ  ملاع  هب  هیآ  نیا  هک  هدـیدرگ ، دراو  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  زا  یناوارف  ثیداحا  هیآ ، نیا  ریـسفت  رد 
ماما مالـسلا و  مهیلع  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  تلاسر  دـنوادخ ، تّیبوبر  هب  هک  تفرگ  ینامیپ  دـهع و  شناگدـنب  زا  یلاعت 

.دندومن رارقا  مالسلا  هیلع  نامز 

ملاع هرابرد  دحللا  یلادهملا  نم  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  باتک  رد 
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هتفرگ نامیپ  دـهع و  وا  يارب  رذ  ملاع  رد  هک  هدرک ، یفرعم  یماما  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  لاـح ، ره  هب  میا  هداد  حیـضوت  رذ 
.تسا هدش 

نانخـس ببـس  هب  دـنوادخ  : » دـیامرف یم  دـنک و  يرای  ار  وا  قح ، ات  دـهاوخ  یم  دـیفم  خیـش  يارب  ار  قیفوت  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما 
مالسلا هیلع  نامز  ماما  میهد »! تفارـش  وت  هب  يا  همان  نتـشون  اب  هک  دش  هداد  هزاجا  ام  هب  دهد و  وت  هب  ریخ  يازج  ام ، هرابرد  تتـسار 

.دومن اعد  ّقح ، ترصن  هار  رد  قیفوت  موادت  هب  دیفم  خیش  يارب 

هار یلو  دـنهد ؛ یم  ماجنا  ناملـسم  مدرم  يارب  یبوخ  شـشوک  شالت و  هریغ ، سیردـت و  هار  رد  هک  لاـح  نیا  اـب  اـملع  زا  يرایـسب 
.تسا لامعا  ققحت  یلصا  ببس  هک  تسین  یهلا  قیفوت  مدع  زج  يزیچ  نیا  هک  دننک  یم  باختنا  ار  ینیشن  هشوگ  تلزع و 

نامز ماما  یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  زج  یسک  ار  دیفم  خیـش  هب  نتـشون  همان  يارب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نتفرگ  هزاجا  تیفیک  اما 
.یعطق قیاقح  هن  ددرگ ، یم  رب  یصخش  ياه  هیرظن  ارآ و  هب  هلئسم  نیا  رد  تالامتحا  تارظن و  مامت  .دناد و  یمن  مالسلا  هیلع 

یمن تسا و  لوهجم  ام  دزن  نتفرگ ، هزاجا  یگنوگچ  هک  دهد  یم  دوخ  ناکیدزن  زا  یـضعب  هب  ار  اهراک  یخرب  ماجنا  هزاجا  دنوادخ 
هزاجا اب  دـیفم  خیـش  مییاـمن ، یم  اـفتکا  اـه  هتفگ  هب  طـقف  مینک و  كرد  ار  دوخ  ياـیلوا  اـب  ناحبـس  يادـخ  هطبار  یگنوگچ  میناوت 

هک نیا  رگم  دوش ، یمن  يدـحا  بیـصن  هک  دیـسر  يراختفا  تفارـش و  نینچ  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هلیـسو  هب  لاـعتم و  دـنوادخ 
.دشاب دایز  تقایل  رایسب و  یلابقا  شوخ  ياراد 

نینچ هب  ار  دیفم  خیش  دنوادخ ، هزاجا  اب  هک  مینک  یم  افتکا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نخس  هب  طقف  سپ 
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هب ار  ناـیرج  نیا  هک  دومن  فـظوم  ار  وا  نینچمه  دـشاب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  مدرم و  نیب  طـبار  هک  دوـمرف  لـیان  یگرزب  فرش 
.دناسرب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتسود 

تـسارح اب  ار  نانآ  روما  دهد و  تزع  شتعاط ، هلیـسو  هب  ار  نانآ  یلاعت ، دـنوادخ  : » هدومرف دوخ  نایعیـش  قح  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
!« دنک تیافک  دوخ ،

: دومرف هک  هدش ، تیاور  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا 

؛» هتعاط ّزع  یلا  هَّللا  هیصعم  ّلذ  نم  جرخاف  ناطلس ، الب  هبیه  هریشع و  الب  ًازع  تدرا  اذا  «و 

هاـنپ وا  يازفا  تزع  تعاـط  هب  دـنوادخ  روآ  تلذ  تیـصعم  زا  یتـساوخ  ار  تنطلـس  نودـب  تبیه  هلیبـق و  موـق و  نودـب  تزع  رگا  »
(262 «) .ربب

اـیند و رد  يراوخ  تلذ و  ثعاـب  هاـنگ  ددرگ و  یم  ترخآ  تداعـس  اـیند و  تزع  بجوم  هدـنب ، يارب  دـنوادخ  تعاـط  هکنیا  ینعی 
.دوش یم  ترخآ  رد  باذع  تسکش و 

هب ار  تزع  نآ ، هلیسو  هب  ات  دنادرگ  قفوم  تعاط  هب  ار  نانآ  دنوادخ ، هک  دومرف  شا  هعیـش  يارب  اعد  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
.دیامن تسارح  نانمشد ، رش  زا  ار  نانآ  دنک و  تیافک  ار  نانآ  روما  دنوادخ ، دنروآ و  تسد 

هدش جراخ  نید  زا  هک  شنانمـشد -  ربارب  رد  ار  دنوادخ  يرای  سپ  : » دیامرف یم  همان  زا  يرگید  تمـسق  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
« .بایرد دنا - 

هک دنتـسه  ییاه  هورگ  شروظنم ، هکلب  دشاب ؛ ناکرـشم  ای  اراصن  دوهی و  نانمـشد ، زا  شروظنم  مالـسلا  هیلع  ماما  منک ، یمن  نامگ 
.دنرت كانرطخ  ناکرشم  زا  مالسا  يارب  دارفا  نیا  هک  دنمالسا  نانمشد  نالوارق  شیپ  یلو  دنراد ؛ یناملسم  ياعدا 

، دراد دامتعا  اهنآ  هب  هک  یناسک  هب  ار  همان  نیا  زا  ییاه  تمـسق  تاعالطا و  راـبخا ، هک  دومرف  رما  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  نینچمه 
.دهد لاقتنا 

دنوادخ یشیدنا  تحلصم  ببس  هب  ام  : » دومرف مالسلا  هیلع  نامز  ماما 
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هک تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  بلطم ، نیا  .میا » هتفای  ناکـسا  ناملاظ  زا  رود  یناکم  رد  تسا  ناملاظ  تسد  تموکح ، هک  ینامز  اـت  و 
يریگتـسد و هب  مادقا  ملاظ ، ياه  تموکح  درک ، یم  یگدنز  ینلع  يداع و  تروص  هب  مدرم و  نایم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  رگا 

داتسرف ارماس  رد  مالسلا  هیلع  ماما  لزنم  هب  ار  یهورگ  یـسابع ، دضتعم  هک  میدید  تشذگ و  هک  روط  نامه  دندومن ، یم  ناشیا  لتق 
.دنیامن ریگتسد  ار  ناشیا  ات 

زور ندیـسر  ارف  زا  لبق  مدرم ، نایم  مالـسلا  هیلع  ماـما  روهظ  اریز  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  ماـما  تبیغ  رد  هعیـش  تحلـصم  دومرف : ناـشیا 
بناج زا  نامیا  قح و  لها  همه  لماش  رطخ ، هب  التبا  تروص ، نیا  هب  دـنوش و  عمج  وا  فارطا  نایعیـش ، هک  دوش  یم  ثعاـب  دوعوم ،

.تسا دحاو  یناکم  رد  عامتجا  يارب  نکمم  هار  نیرتهب  دراد و  دوجو  فرحنم  ياه  تموکح 

؛ دنک یم  تاقالم  دهاوخب ، هک  ار  یـسک  ره  تاعامتجا  اهرهـش و  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نوچ  تسین ؛ عامتجا  زا  عاطقنا  يانعم  هب  نیا 
دوخ دوش و  رهاظ  اهرهش  تاعامتجا و  رد  دشاب و  اه  توغاط  ناملاظ و  سرتسد  زا  رود  مالـسلا ، هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  نآ ، يانعم 

هک یهورگ -  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  دناسانشب ؛ ار  دوخ  دهاوخ ، یم  هک  یـسک  ره  هب  طقف  دنـسانشن و  ار  وا  مدرم  ات  دنکن  یفرعم  ار 
هب ددرگ  یم  رضاح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شّدج  ربق  رـس  هعمج ، بش  ره  رد  دوب : هدومرف  دندوب -  هدش  ناشیا  ترایز  هب  فرـشم 

: دیامرف یم  هک  تسا  لیلد  نیمه 

ام تسا ، نکمم  هچ  رگا  هک : تسا  نیا  روظنم  .تسین » هدیشوپ  ام  رب  امش  رابخا  زا  يزیچ  میراد و  هطاحا  امش  لاوحا  عاضوا و  رب  ام  »
فارطا رد  هچنآ  زا  یلو  میشاب ؛ رود  امش  زا  یناکم ، رظن  زا 
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.تسین ناهنپ  ام  زا  امش  تاعالطا  رابخا و  زا  يزیچ  میربخاب و  درذگ ، یم  امش 

فارطا رد  هچنآ  هب  تبـسن  تفرعم  یهاگآ و  تاناکما  لـیاسو و  هداد ، رارق  دـهع  هنیجنگ  ار  وا  هک  يدـنوادخ  ناـمه  تسا ، یعیبط 
.تسا هدروآ  مهارف  وا  يارب  ار  دهد  یم  خر  ملاع  نیا 

.میرادن مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تسد  رد  هدش  مهارف  یناسر  عالطا  لیاسو  عون  زا  ینادنچ  تاعالطا  ام 

.دشاب هتشاد  رایتخا  رد  ییاه  ناسنا  هکئالم و  نج ، زا  ییاه  هورگ  روظنم ، نیا  يارب  تسا  نکمم 

 - اهنآ هباشم  رادار و  سکفلت ، نفلت ، لثم  یناسر  عالطا  تاناکما  لیاسو و  مامت  زا  اه  تلود  اـه و  تموکح  هک  مینیب  یم  اـم  زورما 
قارتسا هک  دـنراد  دوجو  اهرهـش  تاـعامتجا و  اهتـسدرود ، رد  هک  یناوارف  دارفا  هفاـضا  هب  تسا  یتارباـخم  تازیهجت  هب  طوبرم  هک 

.دننک یم  هدافتسا  دنناسر -  یم  دوخ  نالوئسم  هب  دنریگ و  یم  ار  رابخا  دننک و  یم  عمس 

رایتخا رد  ار  ییاروام  يدام و  لیاسو  مامت  دـهد و  رارق  نیمز  يور  رب  دوخ  تّجح  ار  یماما  لاعتم ، دـنوادخ  دوش ، یم  هنوگچ  سپ 
!؟ دشاب هتشاد  هطاحا  دیامن ، یم  ارجا  هچنآ  رب  ات  دهدن  وا  هب  ار  يونعم  تازیهجت  تاناکما و  مامت  دراذگن و  وا 

؛» ًاعساش هنع  حلاصلا  فلسلا  ناک  ام  یلا  مکنم  ریثک  حنجذم  مکباصا  يذلا  ّلذلاب  انتفرعم  «و 

ناگتـشذگ دـنا و  هدـش  تلذ  نآ  راـچد  لـمع ، نآ  هب  اـه  یلیخ  ندروآ  يور  ببـس  هب  هک  یتـلذ  نآ  تسا ، مهبم  یمک  هلمج ، نیا 
؟ تسیچ دندوب ، رود  نآ  زا  هعیش  حلاص 

خیش اریز  دیامن ؛ یم  لامجا  راصتخا و  تیاعر  دیامن و  یمن  باجح  فشک  هدش ، يراج  هچنآ  زا  عوضوم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دیوگ یم  هچ  مالسلا  هیلع  ماما  دمهف ، یم  دیفم 

دندش فرحنم  میقتسم  طارص  زا  راگزور  نآ  رد  مدرم  زا  یضعب  هک  دوش  یم  هدافتسا  مالک  رهاظ  زا  یلو 
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.دنداد تسد  زا  ار  لالقتسا  تزع و  دندش و  يراوخ  تلذ و  راچد  هک  هدوب ، يراتفر  ای  یتدیقع  اهنآ ، فارحنا  هک  میناد  یمن  و 

راـنک زا  روـظنم  میناد  یمن  .دـننک » یم  هچ  دـنناد  یمن  هک  ییوـگ  دـنداهن و  رـس  تشپ  ار  دوـخ  ناـمیپ  دـهع و  و  : » دوـمرف نینچمه 
تنحم لمحت  زا  سپ  يربک و  تبیغ  نامز  رد  مدرم  زا  یـضعب  هک  دشاب  نیا  نآ ، يانعم  دیاش  تسیچ ؟ هدش ، هتفرگ  دـهع  نتـشاذگ 

، دشاب مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رگا  دندرک  نامگ  دیسر -  یم  اهنآ  هب  ملاظ  ياه  تموکح  بناج  زا  هک  اه -  یتخس  تالکـشم و  اه ،
هب هچ  ره  هک  دیامن  یم  نایب  دهع ، زا  فلخت  فارحنا و  ار  نآ  تلع  مالـسلا  هیلع  ماما  یلو  دـسرب ؛ نانآ  هب  اه  یتخـس  نآ  دـیاب  ارچ 

نایعیش لاح  لماش  هراومه  مالـسلا ، هیلع  ماما  تمحر  فطل و  ياعد  هنرگو  هدش ، بکترم  هک  تسا  یناهانگ  ببـس  هب  دسرب  ناسنا 
: دیامرف یم  نیاربانب  تسا ؛

امش نانمشد ، دشاب و  هدش  لزان  امش  رب  الب  هچ  رگا  میزرو ، یمن  لامها  امش  هب  یگدیـسر  رد  میا و  هدرکن  شومارف  ار  امـش  دای  ام  »
.دیدرگ یم  رت  ناوارف  اه  تنحم  دش و  یم  رت  تخس  روما  دوبن ، مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  رگا  .دننک » دوبان  ار 

.درک یم  نک  هشیر  عمق و  علق و  ار  امش  نمشد ، ینعی  تسا ، ءادعالا » مکملطصا   » ینعم نیا ،

نآ زا  هک  ییاروام  یلام و  تردـق  زا  هدافتـسا  اب  دراد و  تسد  رد  هک  یناوارف  فلتخم و  لیاسو  قرط و  هب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما 
هرابرد یعیـش  گرزب  فوسلیف  یـسوط ، نیدلاریـصن  هجاوخ  هک  هنوگ  نامه  .دیامن  یم  عافد  تیامح و  نایعیـش ، زا  تسا  دـنم  هرهب 

رد .تسام » ریـصقت  شندوبن ، تسا و  رگید  یفطل  ناشیا ، فرـصت  دنوادخ و  فطل  شدوجو ، : » هتفگ نینچ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
نایعیش هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تایانع  زا  ییاه  هنومن  هدنیآ ، لصف 
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.مییامن یم  يروآدای  ار 

یلو دیامن ؛ یم  عافد  نانآ  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دشاب ، حیحص  یعیش  طخ  رد  هعیش  هک  ینامز  ات  میربن  دای  زا  هک  تسا  نیا  دارم 
هیلع نامز  ماما  مینیب ، یم  میدـید و  هک  هنوگ  نامه  دوش ، یم  توافتم  هلئـسم  تروص  دـنک ، ادـیپ  یفارحنا  راـتفر ، دـیاقع و  رد  رگا 

، بازحا ياضعا  یتدـیقع  نافرحنم  هب  یهجوت  دـیامن و  یمن  ار  اـهنآ  لاـثما  راـکانز و  زاـب ، راـمق  راوخبارـش ، لاـح  تیاـعر  مالـسلا 
هک مالـسلا -  هیلع  نامز  ماما  طخ  رد  نانآ  نوچ  دـیامن ؛ یمن  یهجوت  يرآ ! دـیامن ، یمن  نید  مالـسا و  دـض  فلاخم و  تالیکـشت 

.دنتسین تسا -  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مالسا ، هریس  طخ و  نامه 

ناحبـس و دنوادخ  ياوقت  هب  ار  نایعیـش  مکیلع ؛» تفانا  دـق  هنتف  نم  مکثایتنا  یلع  انورهاظ  هلالج و  ّلج  هَّللا  اوقتاف  : » دومرف نینچمه 
.دنک یم  هیصوت  دنک ، یم  بلج  ار  الب  عاونا  هک  یناهانگ  زا  يرود 

مالسلا مهیلع  شنیرهاط  دادجا  و  تسا -  یمالسا  تعیرـش  بحاص  هک  شّدج -  دننام  تسا  مالـسا  مسجت  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما 
ینید ماکحا  یمالـسا و  دیاقع  هب  هک  یناسک  دیقال و  نانکـش  تمرح  هب  دهد  یمن  ناشن  شمرن  يا ، هدع  لباقم  رد  دنک و  یم  راتفر 

ارجا و رد  ناگدننک  تکراشم  ناملاظ و  ياکرش  ابر ، تالماعم  طلتخم ، سرادم  اه ، هراوخ  یم  طلتخم ، نارگانش  دنرادن و  یهجوت 
فیلاکت تابجاو و  كاپ ، سجن ، هب  دننک و  یمن  یـضارتعا  مارح  لالح و  هب  هک  یناسک  دشاب و  هک  هنوگره  هب  شتاروتـسد  ذـیفنت 

.دهد یمن  ناشن  شمرن  دنتسه ؛ هعیش  ًامسا  طقف  دنهد و  یمن  یتیمها  یعرش 

لبق لصف  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دوش ؟ یم  تاـمرحم  بکترم  درامـش و  یم  کبـس  ار  مالـسا  ماـکحا  هک  دراد  یتمارک  هچ  هعیـش  نیا 
اهنآ زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  میدروآ  ار  ینافرحنم  زا  یضعب  یماسا  تشذگ ،
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ماما سپس  تسا ؛ هدومرف ، رما  اهنآ  زا  يربت  هب  دنتشاد  هک  یتافارحنا  تارکنم و  ببس  هب  ار  هعیـش  تسا و  هدومن  تنعل  هتـسج ، يربت 
؛ دناسرت یم  دراد ، دوجو  یمالـسا  عامتجا  رد  اهنآ  ریـسم  رد  هک  يا  هنتف  زا  ار  اهنآ  دهد و  یم  رادشه  نایعیـش  هب  مالـسلا  هیلع  نامز 

.دنبای ییاهر  هنتف  نآ  زا  ات  دیامن  یم  يراکمه  نواعت و  هب  رما  ار  اهنآ 

یم روآدای  هدومن -  لاـسرا  ( 263) فینح نب  نامثع  هب  هک  يا -  همان  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  تسا  ناـمه  نواـعت  زا  دوصقم 
: دوش

نیا مه ، اب  ود  ره  هعیـش  زا  اوقت  ماما و  زا  اعد  .دـینک » يرای  ارم  اهراک ، رد  يرادـیاپ  تفع و  شالت ، هانگ ، زا  يرود  هلیـسو  هب  یلو  »
.اه هنتف  اهالب و  زا  ییاهر  دنهد : یم  ار  هجیتن 

هدومن هیبشت  هدرک ، رات  هریت و  ار  اج  همه  تسا و  هدومن  هطاحا  هرـصاحم و  ار  اضف  مامت  هک  ییاهربا  هب  ار  اه  هنتف  مالـسلا ، هیلع  ماـما 
.تسا

یم رود  نآ  زا  دـشاب ؛ هدیـسر  دوخ  يوزرآ  هب  سک  ره  دوـش و  یم  كـاله  دـشاب ؛ هدـمآ  رـس  هب  شرمع  هک  سک  ره  هنتف  نآ  رد  »
« .دوش

هب ار  همان  نیا  هک  یسک  تسا ، رگید  ناکم  هب  یناکم  زا  لاقتنا  لاح  رد  هکنیا  ینعی  .تسام » تکرح  ندش ، کیدزن  هناشن  هنتف ، نآ  »
دیدپ لیاوا  رد  هتـساوخ ، یم  مالـسلا  هیلع  ماما  دـیاش  تسا ، هدروآ  زاجح  هب  لصتم  يا  هقطنم  زا  ار  نآ  تفگ ، دـناسر ، دـیفم  خـیش 

.دنک ناکم  لقن  رگید  يا  هقطنم  هب  هقطنم  نآ  زا  هنتف  نآ  ندمآ 

« .انیهن انرماب و  مکمتثابم  : » دومرف نینچمه 

هیلع ترضح  نآ  تاروتسد  دنراد ، هفیظو  نانآ  زا  کی  ره  دوش و  شخپ  نایعیـش  هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نید و  تامیلعت 
دشاب ینعم  نیا  هب  دیاش  دنناسرب و  نارگید  هب  ار  مالسلا 
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.دوش یم  رداص  يدیدج  تاروتسد  هنتف ، نیا  ندش  لزان  ماگنه  رد  هک 

« .دیوش لسوتم  هیقت  هب  تفرگ  هلعش  تیلهاج  هنتف  یتقو  »

يارب هیقت  .دنـشابن  قفاوم  يرگید  لعف  ای  راتفگ  هب  تبـسن  دـنرادن و  رظن  قافتا  نآ  رد  مدرم  هک  تسا  يا  هدـیقع  نامتک  نامه  هیقت ،
.تسا ریذپ  ناکما  هدش -  يروآدای  یهقف  بتک  رد  هک  صاخ -  طیارش  رد  اعرش  تسا و  هنالقاع  نانمشد ، رش  زا  يریگشیپ 

.تسین يدیدج  زیچ  نیا  دراد و  هیقت  هب  مازتلا  هعیش  دومرف ، رما  مالسلا  هیلع  ماما 

.دنا هدومرف  رما  نآ  هب  ار  نایعیش  همه  ناوارف ، دیکات  اب  مالسلا  مهیلع  همئا 

نانمـشد هجوت  بلج  ثعاـب  اـت  تسا  یگدـنز  رد  یـصاخ  شور  نتفرگ  شیپ  رد  هنتف و  زکارم  زا  يرود  اـج ، نیا  رد  هیقت  زا  روظنم 
.دنکن جییهت  عیشت ، هعیش و  دض  ار  اهنآ  مزع  دوشن و 

تموکح هک  تسین  دیعب  درادن و  دوجو  اقیقد  نآ ، ندیمهف  تخانش و  ناکما  تسا و  ماهبا  تیاهن  رد  ام  يارب  تاملک  نیا  هنافـسأتم 
هب مالسلا  هیلع  نامز  ماما  طخ  هدنپت  بلق  عیشت ، مسر  هار و  نوچ  هدومن ، مادقا  نایعیش  يریگتسد  تیذا و  يارب  نامز  نآ  رد  یسابع 

ار نایعیش  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  سپ  تسا ؛ هدومن  هلباقم  یمالسا  ریغ  ياه  تلود  اب  هدوب ، نآ  تیدوجومو  نایک  زا  هدمآ ، باسح 
هدرپ سپ  رد  هک  یمنهج -  ياه  هشقن  تشز و  ياه  تین  زا 

موس تمسق 

هار نینچمه  دـننک و  بانتجا  دـنک ، یم  دـیدهت  ار  نانآ  هک  يرطخ  زا  هک  هدومن ، رما  نانآ  هب  تسا و  هدومن  عالطا  اـب  دنـشک -  یم 
.دنریگ شیپ  رد  ار  هیقت 

؛» هّیوما بصع  اهششحت  : » دیامرف یم  نینچمه 

.دننز یم  نماد  نآ  هب  نایوما  هک  یتلاهج  بصعت و  نتخورفارب  کیرحت و  زا 

يا هفیاط  گنج  هنتف ، شتآ  زا  هدافتسا  ءوس  اب  يوما  هفیاط  هک  دشاب  نیا  روظنم  دیاش 
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یم هلیـسو  نیا  هب  ییوگ  دـنربب و  اه  شتآ  نیا  نایم  ار  اهنآ  دـننک و  هدافتـسا  ءوس  هعیـش ، کیرحت  هعیـش و  تریغ  زا  دـنیامن و  اپرب 
.دننک شتآ  نآ  رد  نتخوس  هنتف و  نآ  ینابرق  دندوب -  تیلقا  رد  هک  ار -  نایعیش  دنتساوخ ،

لامعا هک  تسا  یـسک  لـیفک  نماـض و  مالـسلا ، هیلع  ماـما  .درب » یم  رـس  هب  هیفخ  رد  هک  متـسه  یـسک  تاـجن  نماـض  نم  : » دومرف
.دنریگ شیپ  رد  هنادنسپ  ادخ  هار  اه ، هنتف  نیا  رد  هکلب  دهدن ؛ ماجنا  عیشت  هعیش و  دض  هنایفخم 

: دومرف داد و  ربخ  داتفا ، دهاوخ  قافتا  نامز  نآ  رد  هچنآ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

« .اهیف ثدحی  امب  اوربتعاف  هذه ، مکتنس  نم  یلوالا  يدامج  ّلح  اذا  »

نیا رد  دشاب و  یم  یناکم  هب  یناکم  زا  لاقتنا  ینعی  روبع ، زا  قتـشم  تسا و  نتفرگ  دـنپ  هظعوم و  ینعم  هب  رابتعا »  » و تربع »  » هملک
هب مدرم  ِگرم  زا  ناـسنا  نهذ  لاـقتنا  ینعی  گرم ، زا  نتفرگ  تربع  لاـثم  يارب  تسا  رگید  يرما  هب  يرما  زا  نهذ  لاـقتنا  دارم ، اـج 

لیلذ دوب و  زیزع  ای  دش و  ریقف  دوب و  دـنمتورث  ینالف  ای  دـندرم  نارگید  هک  هنوگ  نامه  دریم ، یم  دـنک ، یم  رکف  هک  شدوخ  ِگرم 
ناسنا نهذ  هک  تساج  نیا  دنک و  یمن  دامتعا  ایند  هب  دیامن و  یم  ذاختا  ار  مزال  ریبادـت  دـیامن ، یم  فارتعا  نآ  هب  ناسنا  دـیدرگ و 

.دبای یم  لاقتنا  ناسنا  تشونرس  هب  ثداوح  زا 

.دنک یم  توعد  دهد ، یم  هدنیآ  هرابرد  هک  ییاهربخ  زا  تربع  شدوخ و  هب  ندروآ  يور  هب  ار  نایعیش  مالسلا ، هیلع  ماما 

؛» اهیلی يذلا  یف  نوکی  امل  مکتدقر  نم  اوظقیتسا  و  : » دومرف ناشیا  نینچمه 

عامتجا نآ  يارب  يدـس  یهاگآ ، نادـقف  رعاشم و  نداتفا  راـک  زا  يدومخ و  ماـیا ، نآ  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  هلمج ، نیا  زا 
ییوگ هدوب ،
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.دنربخ یب  درذگ ، یم  ناشفارطا  رد  هچنآ  هب  تبسن  دنا و  هدوب  تلفغ  باوخ  رد  هک 

لامها و هداد ، خر  لاس  نآ  رد  هک  یثداوح  نایب  رد  خیرات  هنافساتم  .ددرگ » یم  رهاظ  نشور  يا  هناشن  نیمز ، نامـسآ و  زا  يدوزب  »
همان نیا  خـیرات  اریز  دـنرادن ؛ قباطت  لاس  نآ  اب  اهنآ ، عوقو  هک  مینیب  یم  ار  یثداوح  یخیرات ، ياه  باتک  رد  تسا  هدومن  یهاـتوک 
هناشن لاثم ، يارب  درادـن  تقباطم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رابخا  همان و  نیا  خـیرات  اب  هدـمآ  شیپ  ثداوح  تسا و  يرجه )  410) لاس

سکعنم نآ  زا  يدنلب  يادص  تشگ و  نشور  نآ  زا  نیمز  هک  دوب  يراد  هلابند  گرزب  هراتـس  طوقـس  تشگ ، رادیدپ  هک  ینامـسآ 
دودـح هلجد ، بآ  هک  داد  خر  يرجه )  401  ) لاس رد  هعقاو  نیا  لثم  تسا و  هداـتفا  قاـفتا  يرجه )  417  ) لاس رد  نکل  دـیدرگ و 

زا ار  هعیش  مالسلا ، هیلع  ماما  هک  تسا  دیعب  تفر و  بآ  ریز  قارع ، یضارا  دادغب و  زا  یعیـسو  تمـسق  دمآ و  الاب  رتم  کی  تسیب و 
! دهد خر  لاس  زا 7  دعب  یلو  دتفا ؛ یم  قافتا  لاس  نامه  یلوالا  يدامج  رد  هک  دیامن  ربخاب  يا  هعقاو 

لامها نآ  هرابرد  خـیرات  یلو  هداـتفا ؛ قاـفتا  لاـس  ناـمه  رد  ینیمز  ینامـسآ و  ثداوح  مییوگب ، هناـقداص  هک  تسین  نیا  زج  یهار 
.تسا هدیسرن  ام  هب  اهنآ  ربخ  ینامز ، رظن  زا  ندوب  ینالوط  لیلد  هب  ای  هدومن ،

: دومرف نینچمه 

 - دادغب رب  یفیاوط  هبلغ  هرابرد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  .دش » دنهاوخ  طلـسم  قارع  رب  دنجراخ  نید  زا  هک  یفیاوط  یتدم ، زا  دعب  «و 
هداد ربخ  گیب » لرغط   » شترا داـتفا و  قاـفتا  يرجه )  447  ) لاس رد  هک  نینوخ  ياه  گـنج  زا  دـعب  دـنرودب -  مالـسا  نید  زا  هک 

.تسا

هصرع دیدرگ و  دادغب  دراو  یقوجلس  هاشداپ  نیلوا 
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نونج روآ و  ماسرـس  یلکـش  هب  اهتمیق  دمآ ، دوجو  هب  ییاذغ  داوم  رد  ینارگ  یطحق و  گنت و  قازرا ، نکـسم و  رظن  زا  مدرم  رب  ار 
.دندش زجاع  اه  هدرم  نفد  زا  مدرم  یتح  دیدرگ  دب  زا  رتدب  یگدنز  روما  دش و  ناوارف  ریم  گرم و  تفر ، الاب  زیمآ 

دندروآ راب  هب  یناوارف  داسف  قارع ، ياهرهش  رد  هک  دنتسه  شرکشل  گیب و  لرغط  نامه  مالـسا ، نید  زا  جراخ  فیاوط  زا  دوصقم 
بکترم ار  عیاجف  میارج و  نیرتروآ  مرش  دندرک و  كاله  ار  اه  لسن  زیخلصاح و  نیمز  دندناشک و  يراوخ  تلذ و  هب  ار  نازیزع  و 

(264) .دندرک دوبان  ار  يداصتقا  تایح  دندیدرگ و 

؛» رایخالا نوقتملا  هکالهب  رسی  مث  رارشالا ، نم  توغاط  راوبب  دعب -  نم  هّمغلا -  جرفنت  مث  :» دومرف

« .دش دنهاوخ  لاحشوخ  رایخا  نیقتم و  سپس  دور و  یم  نیب  زا  اه  یتحاران  درد و  رارشا ، توغاط و  گرم  زا  دعب  »

شکورف یهارمگ  دندش ، لاحـشوخ  وا ، گرم  زا  رایخا  نیقتم و  تفر و  نیب  زا  تالکـشم  یتحاران و  دُرم و  گیب  لرغط  تیاهن  رد 
.دیدرگ نسحا  هب  لیدبت  تایح ، دش و  بوخ  عاضوا  درک ،

؛» قافتا مهنم و  هیلع  ریفوت  یلع  هنم  هنولمأیام  قافالا  نم  جحلا  يدیرمل  قفتی  : » دومرف

« .تسا دوجوم  اهنآ  يارب  دنهاوخ  یم  هچ  ره  دنسر و  یم  دوخ  ياهوزرآ  هب  دنور و  یم  جح  هب  ناهج  ياج  ياج ، زا  مدرم  »

هار هلمج  زا  دندوب  هدش  رابمغ  ياه  هعجاف  بارطضا و  زا  یجوم  راچد  هنایم ، رواخ  ياهرهـش  یـضعب  همان ، نیا  رودص  زا  دعب  لبق و 
، دنتـشگزاب دوخ  يراجم  هب  اه  بآ  نآ ، زا  دـعب  دـیماجنا و  لوط  هب  اه  لاـس  عضو ، نیا  دوبن و  نما  هکم  نورد  یتح  جاـجح ، ياـه 

هک دمآ  ناغمرا  هب  ناگدنب  يارب  شمارآ  تشگزاب و  اهرهش  هب  یتحار  شیاسآ و 
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: تسا هدش  حیرصت  نآ  هب  همان  نیا  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، مالسلا  هیلع  نامز  ماما  كرابم  دوجو  تکرب  هب  اهنآ  همه 

؛» قاستا ماظن و  یلع  رهظی  ٌنأش  قافولا -  مهنم و  رایتخالا  یلع  مهجح -  ریسیت  یف  انل  و  : » دومرف

« .ددرگ یم  رهاظ  ریبدت ، مظن و  وترپ  رد  هک  میراد  یصاخ  شقن  ناشدارم ، قفو  رب  جح  ندومن  ناسآ  رد  »

سپ : » هک هدومن  يروآدای  يربط  تسا و  یّصاخ  فرصت  تردق  ياراد  نوگانوگ ، ياه  بولسا  هب  ناهج  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 
شالت هب  رما  ار  وا  یسک  هچ  دناد  یم  هچ  یسک  درب و  راک  هب  جاجح  تمالـس  رد  یناوارف  یعـس  نیکتکبـس ، نب  دّمحم  همان ، نیا  زا 

»!؟ دومن هار  نیا  رد 

؛» انطخس انتهارک و  نم  هیندی  ام  بنجتی  و  انتبحم ، نم  هبرقی  امب  مکنم  يرما  لک  لمعیلف  : » دومرف

« .دنک يرود  تسا ، دنسپان  هچنآ  زا  دهد و  ماجنا  دوش ، یم  ام  هب  شندش  رت  کیدزن  ثعاب  هک  ار  یلمع  ره  سک  ره  »

نینچمه ددرگ  یم  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  ندش  کیدزن  ثعاب  دنک ، یم  کیدزن  ادخ  هب  ار  ناسنا  هک  یلمع  ره  هک  تسا  حضاو 
.ددرگ یم  زین  مالسلا  مهیلع  همئا  مشخ  ثعاب  دوش ، یم  دنوادخ  مشخ  ثعاب  هک  يراک  ره 

.دوش یم  نورق  مامت  رد  نایعیش و  مامت  لماش  هکلب  دوش ؛ یمن  نامز  نآ  لها  هب  صتخم  طقف  باطخ ، نیا  هک  تسا  یعیبط 

؛» هاجف هتغب  انرما  ناف  : » دومرف

« .داد دهاوخ  خر  یناهگان  روط  هب  ام  رما  »

 - یمتح ياه  هناشن  تسا و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  یناهگان  روهظ  زا  روظنم  هک  دنتـسه  یکی  ینعم ، رظن  زا  ود  ره  هاـجف »  » و هتغب » »
یب ببـس  هب  هک  یناسک  يارب  صوصخ  هب  تسا  یناهگان  روهظ ، دنک و  یمن  نیعم  ار  روهظ  زور  دـتفا -  یم  قافتا  روهظ  زا  لبق  هک 

ماما هب  هک  يداقتعا  یتسس  ای  یتالابم و 
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.دنشیدنا یمن  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  هب  دنراد  شروهظ  مالسلا و  هیلع  نامز 

؛» هبوح یلع  مدن  انباقع  نم  هیجنی  هبوت و ال  هعفنتال  نیح  : » دومرف

مراهچ تمسق 

« .دهد یمن  تاجن  ام  رفیک  زا  ار  امش  مارح ، زا  ینامیشپ  درادن و  يا  هدیاف  هبوت  ماگنه ، نآ  رد  »

هبوت دنهد ، تداهـش  وا  هانگ  هب  هکنیا  زا  لبق  رگا  یلو  دوش ؛ یم  دح  قحتـسم  دـیدرگ ، یهانگ  بکترم  تبیغ ، رـصع  رد  ناسنا  رگا 
رفیک زا  ینمیا  ثعاب  ینامیـشپ ، دنک و  یمن  طقاس  ار  دـح  هبوت ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  مایق  زا  دـعب  دوش  یم  طقاس  وا  زا  دـح  درک ؛

هچنانچ یلو  تسادـخ ؛ يارب  صلاخ  هبوت  نامه  دومن ، هبوت  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  لبق  يدزد ، رگا  لاـثم  يارب  .دوش  یمن 
نامه دهد ، یم  ار  دزد  دح  روتسد  مالسلا  هیلع  ماما  درادن و  يا  هدیاف  دح  عفر  رد  وا  يارب  هبوت  دومن ، روهظ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

: هدومرف لاعتم  يادخ  هک  روط 

ْوَأ ٍفلِخ  ِم  ْنّ مُُهلُجْرَأَو  ْمِهیِدـْیَأ  َعَّطَُقت  ْوَأ  اُوبَّلَُـصی  ْوَأ  اُولَّتَُقی  نَأ  ًاداسَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنْوَعْـسَیَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َنُوبِراـُحی  َنیِذَّلا  اُؤ  َزَج  اـمَّنِإ  »
َهَّللا َّنَأ  اوُمَلْعاف  ْمِْهیَلَع  اوُرِدْقَت  نَأ  ِْلبَق  نِم  اُوبات  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٌمیِظَع ، ٌباَذَع  ِهَرِخَْألا  ِیف  ْمَُهلَو  اْینُّدـلا  ِیف  ٌيْزِخ  ْمَُهل  َِکلَذ  ِضْرَْألا  َنِم  اْوَفُنی 

تسین نیا  زج  دنراد ، نیمز  يور  رب  داسف  رد  یعس  دنراد و  گنج  رـس  ادخ ، لوسر  ادخ و  اب  هک  یناسک  يازج  انامه  « » ٌمیِحَّر ٌروُفَغ 
دیعبت نیمزرـس  نآ  زا  ای  دوش  هدـیرب  رگیدـکی  تهج  فـالخ  رد  ناـشیاهاپ  تسد و  اـی  دـندرگ  هتخیوآ  راد  رب  اـی  دـنوش  هتـشک  هک 

ناـشیا رب  هکنآ  زا  شیپ  هک  یناـسک  رگم  تشاد ؛ دـنهاوخ  یگرزب  باذـع  ترخآ ، رد  تساـیند و  رد  ناـنآ  ییاوسر  نیا ، دـندرگ ؛
(265 «) .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  دینادب  سپ  دنشاب ؛ هدرک  هبوت  دنبای ، تسد 

یسربط
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هب هکنیا  زا  لبق  یسک  رگا  لاثم  يارب  تسا ؛ هداد  رارق  ءانثتسا  یناسک ، يارب  لاعتم  دنوادخ  هتفگ : هیآ  نیا  ریسفت  رد  نایبلا  عمجم  رد 
تـسد هب  ندش  راتفرگ  زا  دعب  یـسک  رگا  یلو  تسین ؛ وا  يارب  يدح  دوش و  یم  هتفریذپ  شا  هبوت  دـیامن ؛ هبوت  دـتفیب ، نوناق  گنچ 

.ددرگ یم  بجاو  وا  رب  دح  درادن و  يا  هدیاف  وا  يارب  دنک  هبوت  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما 

رظتنم دیامن و  یم  لماعت  مدرم  اب  ثداوح  هب  عجار  شتاعالطا ، ملع و  ساسا  رب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  تسناد  دـیهاوخ  يدوزب 
، ینالف هبوت  هک  دیامن  یم  مکح  ار  دـهد  یم  ناشن  وا  هب  دـنوادخ  هک  يزیچ  ره  هکلب  دوش ؛ یمن  ندروآ  كردـم  دوهـش و  تداهش 

.دشخب یمن  يدوس  هبوت  اذل  یلاعت ؛ كرابت و  يادخ  زا  هن  تسا ، ماما  زا  سرت 

؛» هتمحرب قیفوتلا  یف  مکل  فطلی  و  دشرلا ، مکمهلی  هَّللاو  : » دومرف

!« دهد رارق  ناترایتخا  رد  ار  يزوریپ  رازبا  دیامن و  فطل  امش  هب  دنک و  ماهلا  امش  هب  ار  يراگتسر  تیاده و  دنوادخ  »

.دیامرف ماهلا  نانآ  هب  ار  يراگتسر  تیاده و  دنوادخ ، هک  تسا  نایعیش  قح  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياعد 

.داتفا ملد  بلق و  هب  راک  نالف  لاثم ، يارب  بلق ؛ رد  ندنکفا  ینعی  ماهلا ،

یم ماجنا  جنر  یتخس و  اب  کین  راک  ماجنا  ًالومعم  نوچ  دنک ؛ مهارف  یناسآ  هب  ار  کین  راک  لیاسو  ینعی  قیفوتلا ،» یف  مکل  فطلی  »
.دریذپ

: دشاب یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دوخ  طخ  هب  دعب  هب  اجنیا  زا  یلو  دوب ؛ مالسلا  هیلع  ماما  بتاک  طخ  هب  همان  ياج  نیا  ات 

یمشچ هلیسو  هب  ار  وت  دنوادخ  تسوت ؛ يارب  ام  همان  نیا  ام ! يافو  اب  هدنهد  يرای  یتسود و  رد  افص  اب  صلخم و  نابرهم ، ردارب  يا  »
صاخشا هب  زج  ار  همان  نیا  دیامن ! تظفاحم  دباوخ ، یمن  هک 
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.هدم ناشن  دامتعا ، دروم 

 -« شکاپ نادناخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدّمحم  رب  دنوادخ  دورد  .نک -  شرافس  هدمآ ، همان  نیا  رد  هچنآ  ماجنا  هب  ار  اهنآ 

هتشون هدنسیون و  هب  تبسن  يدحا ، هک : دومرف  رما  وا  هب  دنامب و  ناما  رد  يرش  ره  زا  هک  دومن  اعد  وا  قح  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
.دهد ربخ  دوخ  نادمتعم  هب  دریگب و  ار  نآ  زا  يا  هخسن  دوشن و  هاگآ  مالسلا  هیلع  ماما 

یب اهنآ  زا  ام  هک  دراد  دوجو  همان ، زا  یشخب  هدنسیون  طخ  مالـسلا و  هیلع  ماما  طخ  هب  همان  ندومن  ناهنپ  رد  ییاه  تمکح  رارـسا و 
.میعالطا

: هللا همحردیفم  خیش  هب  رگید  يا  همان 

: دیدرگ رداص  ق )  . 412 ه  ) لاس هجح ، يذ  هام  موس  تسیب و  هبنش ، جنپ  زور  رد 

.هلیلد ّقحلا و  مهلم  یلا  هلیبس  یف  طبارملا  هَّللادبع  نم  »

، وه ّالا  هلا  يذلا ال  کیلا  هَّللادـمحن  ّاناف  قدـصلا ، هملکب  هیلا  یعادـلا  ّقحلل ، رـصانلا  اهّیا  کیلع  هَّللا  مالـس  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 
.نیرهاطلا هتیب  لها  یلع  نییبنلا و  متاخ  دّمحم  انالوم  اندّیس و  یلع  هالصلا  هلئسن  نیلوالا و  انئابآ  هلا  انهلا و 

انعفـش هئادعا و  دـیک  نم  هب  کسرح  هئایلوا و  نم  کل  هَّللا  هبهو  يذـلا  ببـسلاب  هَّللا  کمـصع  کتاجانم ، انرظن  اّنک  دـقف  دـعب ...! و 
.کلذ

نوکی نا  کشوی  نامیالا و  نم  تیرابـسلا  هیلا  اناجلا  لیلامغ ، نم  افنآ  هیلا  انرـص  ءامهب ، نم  خارمـش  یف  بصنی  انل  ّرقتـسم  نم  نالا 
.نامزلا نم  لواطت  رهدلا و ال  نم  دعب  ریغ  نم  حصحص  یلا  انطوبه 

.هتمحرب کلذل  کقفوم  هَّللا  لامعالاب و  انیلا  هفلزلا  نم  هدمتعتام  کلذب  فرعتف  لاح ، نم  انل  ددّجتی  امب  اّنم  أبن  کیتای  و 

باهرتسال ًالطاب  تثرح  موق  سوفن  لسبت  هنتف  کلذل  لباقت  نا  مانتال -  یتلا  هنیعب  هَّللا  کسرح  نکتلف - 
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.نومرجملا کلذل  نزحی  نونموملا و  اهرامدل  جهتبی  نیلطبملا 

نامیالا و ال لها  هدیکب  دمعی  مّرحملا ، مدلل  ّلحتـسم  مّمذم ، قفانم  سجر  نم  مّظعملا ، مرحلاب  هثداح  هثوللا  هذـه  نم  انتکرح  هیآ  و 
.ءامسلا ضرالا و  کلم  نع  بجحی  يذلا ال  ءاعدلاب  مهظفح  ءارو  نم  اننال  ناودعلا ، ملظلا و  نم  هضرغ  کلذب  غلبی 

نوکت هناحبـس -  هَّللا  عنـص  لیمجب  هبقاعلا -  بوطخلا و  مهب  مهتعار  نا  هنم و  هیافکلاب  اوقثیل  بولقلا و  اـنئایلوا  نم  کلذـب  ّنئمطتلف 
.بونذلا نم  هنع  یهنملا  اوبنتجا  ام  مهل  هدیمح 

ّهنا نیحلاصلا ) انئایلوا  نم  فلسلا  هب  دّیا  يذلا  هرـصنب  هَّللا  كدّیا   ) نیملاظلا انیف  دهاجملا  صلخملا ، ّیلولا  اهّیا  کیلا -  دهعن  نحن  و 
.هلضملا هملظملا  اهنحم  هلطبملا و  هنتفلا  نم  انمآ  ناک  هیّقحتسم ، یلا  هیلع  اّمم  جرخا  نیدیلا و  یف  کناوخا  نم  ّهبر  یقتا  نم 

؛» هترخآ هالو و  کلذب ال  ًارساخ  نوکی  ّهناف  هتلصب ، هرما  نم  یلع  هتمعن  نم  هَّللا  هراعا  امب  مهنم  لخب  نم  و 

رد دزروب  لخب  تسا ، هدش  هداد  نانآ  هب  محر  هلص  هب  روتـسد  هک  یناسک  هب  هداد ، وا  هب  دنوادخ  هک  ییاه  تمعن  نداد  رد  سکره  »
« .دید دهاوخ  ررض  ایند  نآ  ایند  نیا 

تاناحتما و ایالب ، زا  هک  هدرک ، تنامـض  دـنزادرپ ، یم  ار  بجاو  یلام  قوقح  هک  یناـسک  يارب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  کـش  یب 
یم بانتجا  هدراذـگ -  تناما  هب  اهنآ  دزن  دـنوادخ  هک  یلام -  قوقح  تخادرپ  زا  هک  ار  یناسک  نینچمه  دنـشاب  ناما  رد  اه  یتخس 

.تسا هدرک  دیدهت  دنزرو ،

رد هک  یلاوما  لاـح  ره  هب  دـسر  یم  نارگید  هب  هک  تسا  تناـما  هلزنم  هب  دراذـگ  یم  اـج  هب  شدوخ  زا  دـعب  ناـسنا  هک  یلاوما  سپ 
ناسنا تسد  رد  شدوخ  بناج  زا  تناما  تروص  هب  ار  اهنآ  ناحبس  دنوادخ  تسا ، ناسنا  تسد 
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قوقح تخادرپ  زا  هک  یـسک  سپ  دوش ؛ یم  جراخ  تسد  زا  هدش ، لیاز  هکلب  دـنام ؛ یمن  یقاب  یمیاد  تروص  هب  تسا و  هداد  رارق 
؛ درک دهاوخ  ررـض  زین ، ترخآ  رد  نینچمه  دش  دـهاوخ  یلام  ياهررـض  راچد  ایند ، نیا  رد  يدوزب  دزروب  لخب  ناقحتـسم  هب  یلام 

دهد یم  تسد  زا  ار  تسا  هداد  هدعو  دنوادخ ، هار  رد  لاوما  ناگدننک  قافنا  يارب  دـنوادخ  هک  يرایـسب  باوث  گرزب و  رجا  نوچ 
« .دوش یم  باذع  تسا -  یعرش  قوقح  تخادرپ  نامه  هک  بجاو -  نیا  كرت  ببس  هب  وا  هکلب  و 

انئاقلب و نُمیلا  مهنع  رّخأت  امل  مهیلع ، دـهعلاب  ءاـفولا  یف  بولقلا  نم  عاـمتجا  یلع  هتعاـطل -  هَّللا  مهقف  و  انعایـشأ -  نأ  ول  و  : » دومرف
« .انب مهنم  اهقدص  هفرعملا و  قح  یلع  انتدهاشمب  هداعسلا  مهل  تلجعتل 

تسا هدش  هراشا  دنا -  هدش  راتفرگ  نآ  هب  نایعیش  هک  يرت -  گرزب  تراسخ  هب  هلمج  نیا  رد  .تسا  یکاندرد  زیگنا و  فسات  ربخ 
رد نایعیـش  ياه  بلق  یگچراپکی  نتـشادن  ببـس  هب  تیمورحم  نیا  تسا و  مالـسلا  هیلع  ماما  رادـید  تداعـس  زا  تیمورحم  نآ  هک 

.تسا دهع  هب  يافو 

هک تسا  نیا  مّلـسم ، ردـق  یلو  دراد ؛ دوجو  يددـعتم  ياه  نامگ  دایز و  تالامتحا  تسیچ ؛ دـهعلاب » ءاـفولا   » زا دوصقم  میناد  یمن 
.تسا یفارحنا  هنوگره  نودب  مالسا ، طخ  رد  ندرک  ریس  يرادیاپ و  تمواقم ، دهع ، هب  يافو  زا  دوصقم 

یتروص هب  هن  دـننک و  تاقالم  هدرپ  یب  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  ات  دوش  یم  زاب  اهنآ  يارب  هار  دنـشاب ، نینچ  نیا  یعیـش  هعماج  رگا ، سپ 
، هدـمآ تسد  هب  يربک  تبیغ  لالخ  رد  دارفا  زا  یـضعب  يارب  هک  ییاهرادـید  رتشیب  هکنیا  يارب  دنـشاب  لفاغ  تاقالم ، ماگنه  رد  هک 

نشور رادید ، نایاپ  زا  دعب  تسا و  هدوب  یهاگآ  مدع  تلفغ و  اب  هارمه 
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.دنا هدرک  رادید  يرایشوه ، مدع  تلفغ و  زا  ییاضف  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  اهنآ  هک  هدش ،

مالـسلا هیلع  ماما  ِتفرعماب  ِرادـید  فّرـشت  تداعـس  دوب ، یم  دراد ، تسود  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  هنوگ  نآ  یعیـش ، هعماج  رگا 
.تفرگ یم  رب  رد  ار  اهنآ 

« .مهنم هرثونال  ههرکن و  امم  انب  لصتی  ام  الا  مهنع  انسبحی  امف  : » دومرف

هبنش و جنپ  ياهزور  رد  راب  ود  يا ، هتفه  ره  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  ماما  ره  رب  مدرم  لامعا  هک  دننک  یم  حیرصت  يرایسب  ثیداحا 
 - هدـش یفارحنا  هنوـگ  ره  هب  هتـشغآ  هک  دوـخ -  هعیـش  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  یعیبـط  سپ  ددرگ ؛ یم  هـضرع  هبنـشود ،

.دوش یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  رادید  مدع  ثعاب  تافارحنا ، نیمه  دوش و  تحاران 

علطت هخـسن  هل  لعجا  و  هوطا ، دـحا و  لک  نع  هفخاف  انتقث ، طخ  انئالماب و  یلعلا ، قحلل  مهلملا  یلولا  اهیأ  کیلا  انباتک  اذـه  : » دومرف
«. هَّللاءاش نإ  انتکربب  هَّللا  مهلمش  انئایلوا ، نم  هتنامأ  یلإ  نکست  نم  اهیلع 

.میدرک نایب  ار  عیقوت » همان   » زا دوصقم  هللا ، همحردیفم  خیش  هب  لّوا  همان  حرش  رد 

رارسا و ببس  هب  همان  هب  تبـسن  یـسک  ات  دنک  یفخم  مدرم  همه  زا  ار  همان  هدرک ، رما  هللا  همحردیفم  خیـش  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
تناما و هب  هللا  همحردیفم  خیش  هک  ینایعیش  هب  طقف  درادرب و  يا  هخـسن  همان  نیا  زا  هک  تسا  هدرک  رما  دوشن و  هاگآ  ییاه  تمکح 

.دوش هداد  عالطا  دراد ، نانیمطا  اهنآ  يراد  زار 

.دنامب یفخم  نامز ، نآ  نامکاح  زا  هعیشریغ و  زا  رما  نیا  هک  هدوب ، نیا  مالسلا  هیلع  ماما  رظن  دیاش 

دنا هدید  يربک  تبیغ  رد  ار  ترضح  نآ  هک  یناسک  : مهدزاود لصف 

همدقم

، تسین نکمم  اهنآ  شرامـش  دنتـسه و  رایـسب  دنا ، هدش  لیان  مالـسلا  هیلع  يدهم  تّجح  ماما  رادید  هب  تبیغ  نارود  رد  هک  یناسک 
هیلع نامز  ماما  ناگدننک  رادید  مامت  مان  ندروآ  هک  روط  نامه 
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.تسا تخس  لاجم  نیا  رد  هدمآ -  یثیدح  یخیرات و  ياه  باتک  رد  هک  مالسلا - 

راونالاراحب باتک  رد  ار  دـنا  هدـمآ  لیان  مالـسلا  هیلع  ماما  رادـید  هب  تبیغ  نامز  رد  هک  یناسک  یماـسا  هللا ، مهمحر  یـسلجم  خـیش 
(266) .تسا هدروآ 

يروآدای ار  دنا  هدـش  لیان  مالـسلا  هیلع  ماما  رادـید  هب  هک  یناسک  زا  ناتـساد   100 بقاـث ، مجن  رد  هللا  همحر  يرون  خیـش  نینچمه 
.تسا هدروآ  يواملا  هنج  رد  هدرک ، باختنا  ار  تیاکح  ناتساد و  تشه  هاجنپ و  اهنآ ، نیب  زا  سپس  تسا ؛ هدرک 

، دنا هتشون  ار  دنا  هدش  لیان  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رادید  هب  هک  یناسک  هرابرد  ار  ییاه  باتک  ام ، رـصاعمو  نیـشیپ  ياملع  نینچمه 
بئاغلا و مامالا  يأر  نمیف  بلاطلا  هرکذت  تسا ؛ هتشون  ینارحب  مشاه  دیس  موحرم  هک  يدهملا  مئاقلا  يأر  نمیف  یلولا  هرصبت  دننام 

دیـس رثا  مامإلاب ، عمتجا  نمیف  مالکلا  عئادب  تسا ؛ یقارع  یمثیم  دومحم  خیـش  هتـشون  ود ، ره  هک  مامالا  مالـسب  زاف  نمیف  مالـسلاراد 
تسا و یناهفـصا  یـساملا  یقتدمحم  ازریم  رثا  هک  هجحلا  ءاقلب  زاف  نمیف  هجهبلا  ییابطابط ؛ يدزی  نیـسح  نب  دّـمحم  نیدـلا  لامج 

.دشاب یم  يدنواهن  ربکا  یلع  خیش  رثا  هک  نامزلا ، بحاص  خیراوت  یف  ناسحلا  يرقبعلا 

، دـنا هدرکن  تبث  ار  اهنآ  یماسا  ناگدنـسیون ، دـنا و  هدـش  فرـشم  مالـسلا  هیلع  ماما  رادـید  هب  ام  نامز  رد  هک  یناسک  تایاکح  اّما 
.تسا رایسب 

10 اه ، تیاکح  اه و  ناتـساد  عومجم  زا  لصف  نیا  رد  ام  اذـل  دـنراد ؛ يریگدای  یهاگآ و  رد  يدایز  تیمها  اـه ، ناتـساد  نیا  نوچ 
.مینک یم  هصالخ  راصتخا ، تیاعر  ببس  هب  ار  اهنآ  هدرک ، باختنا  ار  ناتساد 

ببـس هب  دنا ، هدش  رختفم  گرزب  فرـش  نیا  هب  هدـش ، ناشلاح  لماش  قیفوت  هک  یناسک  زا  يرایـسب  دوش ، يروآدای  هک  تسا  اج  هب 
هب ای  دننک  ییوگغورد  هب  مهتم  ار  وا  هکنیا  زا  سرت  ای  ترهش ، زا  سرت 
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یم حـیجرت  بلاطم  نیا  نتفگ  رب  ار  توکـس  دـندرک و  یمن  علطم  اهرادـید  نیا  زا  را  يدـحا  رگید  دراوم  ناـمکاح و  زا  هیقت  تلع 
ای هدرک ، یم  اضتقا  نینچ  نیا  ترورـض ، دـیاش  تسا ، هدیـسر  ام  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  رادـید  هب  ناشفرـشت  ربخ  هک  یناسک  دـنداد و 

مدرم عالطا  هب  ار  تاـنایرج  نیا  هک  هدرک ، بجاو  اـهنآ  رب  مدرم  دـیاقع  ندرک  مکحم  قح و  تاـبثا  ببـس  هب  یعرـش  فیلکت  هکنیا 
.دنناسرب

نیرحب رد  رانا  ناتساد   - 1

، يرجه متفه  نرق  رد  نیرحب  یلاو  تسا ؛ هدوـب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نایعیـش  یگدـنز  لـحم  هشیمه  نیرحب ، روـشک  ياـهرهش 
.دوب رتشیب  نایعیش  هب  تبسن  شضغب  رت و  ثیبخ  وا  زا  شریزو  دوب و  هعیش  تخسرس  نمشد  یبصان و 

، رمع رکبوبا ، هَّللا ، لوسر  دّـمحم  هَّللاالا ، هلاال  : » دوب هدـش  هتـشون  نآ  يور  هک  دروآ  یم  يراـنا  یلاو ، يارب  ریزو  اـهزور ، زا  يزور 
«. هَّللا لوسر  ُءافلخ  یلع ، نامثع و 

رـشب هتخاس  تسا و  هدـش  هتـشون  راـنا  يور  یهلا ، تردـق  ملق  هب  طوطخ  نیا  هک  درک  ناـمگ  درک و  رظن  راـنا  يور  هتـشون  هب  یلاو 
.تسین

(. تسا هعیش  ناشدوصقم   ) تسا هضفار  بهذم  ندرک  لطاب  يارب  يوق  یتجح  راکشآ و  هناشن  نیا  تفگ : ریزو 

زا تسد  رگا  دـهد ؛ ناشن  اهنآ  هب  ار  رانا  دـنک و  عمج  ار  هعیـش  ياـه  تیـصخش  اـملع و  یلاو ، هک  داد  جرخ  هب  لـمع  راـکتبا  ریزو ،
هب دندنادرگرب و  يور  راک  نیا  زا  رگا  یلو  دشاب ؛ هتـشادن  يراک  اهنآ  هب  دندیورگ  تنـس  لها  بهذم  هب  دندیـشک و  هعیـش  بهذـم 

: دراذگب اهنآ  هدهع  هب  ار  زیچ  هس  نیا  زا  یکی  باختنا  دندنام ، یقاب  ناشدوخ  بهذم 

.دنزادرپ یم  نایسوجم  نایحیسم و  نایدوهی ، هک  روط  نامه  دنزادرپب ، هیزج  هکنیا ، لّوا 

.دنروایب رانا  يور  هتشون  ندرب  نیب  زا  ام و  ياعدا  ّدر  رد  ار  یباوج  مود ،

نادرم موس ،
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.درادرب تمینغ  هب  ار  ناشلاوما  دریگب و  ریسا  ار  ناشناکدوک  نانز و  دشُکب ، ار  اهنآ 

اهنآ ندرگ  رب  ار  راک  هس  نیا  زا  یکی  باختنا  داد و  ناشن  ار  رانا  درک ، راضحا  ار  اهنآ  داتسرف ، هعیـش  ياه  تیـصخش  لابند  هب  یلاو 
.دنتساوخ تلهم  وا  زا  زور  نایعیش 3  داهن ؛

دنتخادرپ هرکاذم  هب  مه  اب  لکشم  نیا  زا  ییاهر  تیفیک  یگنوگچ  هرابرد  دندش و  عمج  مه  رود  هعیش ، نادنمـشناد  ناگرزب و  سپ 
ره رد  دش  ررقم  دـندیزگرب و  ار  رفن  هس  رفن ، نیب 10  زا  دندرک و  باختنا  ار  رفن   10 دوخ ، ياحلـص  نیب  زا  دایز  تارکاذم  زا  دعب  و 

هثاغتـسا تخـس ، ناحتما  نیا  زا  ییاهر  يارب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هاگرد  هب  دورب و  ارحـص  هب  اـهنآ  زا  یکی  بش ، هس  نیا  زا  یبش 
.دنک

يارب قافتا  نیمه  تشگن ؛ لح  لکشم  دشن و  فرشم  مالسلا  هیلع  ماما  رادید  هب  یلو  تفر ؛ ارحـص  هب  لّوا  بش  رد  هس ، نآ  زا  یکی 
زا یتاعاس  تفر و  ارحص  هب  هنهرب  رس  اب  دوب  راکزیهرپ  لضاف  هک  یناتسمد  یسیع  نب  دّمحم  خیش  موس ، بش  رد  داتفا و  زین  مود  رفن 

.دنراذگ مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  هثاغتسا  لسوت و  هیرگ ، هب  ار  بش 

هچ يارب  منیب ؟ یم  لاح  نیا  هب  ار  وت  هک  هدش  هچ  یسیع ! نب  دّمحم  يا  : » داد رارق  باطخ  وا  هب  دش و  رضاح  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما 
»؟ يا هدمآ  ارحص  نیا  هب 

رمألا بحاص  نم  : » دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  درک ؛ ابا  شا  هتـساوخ  نتفگ  زا  دوب  هتخانـشن  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  وا 
« .وگب ار  تتجاح  متسه ،

نم حرش  نایب و  هب  یجایتحا  یناد و  یم  ارم  هصق  سپ  یتسه ؛ رمألا  بحاص  وت  رگا  تفگ : یسیع  نب  دّمحم 
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.تسین

« .يا هدمآ  اج  نیا  هب  هدش ، هتشون  نآ  يور  هچنآ  رانا و  نآ  ببس  هب  هلب ، : » دومرف مالسلا ، هیلع  ماما 

یم ییام و  هانپ  ماما و  وت  هکنآ  لاح  يراد و  ربخ  هداد ، خر  هچنآ  زا  نم ! رورس  يا  هلب ، تفگ : دینش ، ار  نیا  یسیع  نب  دّمحم  نوچ 
.ینک لح  ار  لکشم  نیا  یناوت 

ریزو دوش ؛ یم  رادراـب  تخرد ، نآ  هک  یماـگنه  سپ  دراد ؛ يراـنا  تخرد  شا  هناـخ  رد  هَّللا  هنعل   ] ریزو : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما 
؛ دزاس یم  نآ  لخاد  رد  ار  هدـش  دای  تاملک  دـنک و  یم  میـسقت  مین  ود  هب  ار  نآ  دـنک و  یم  تسرد  رانا  لکـش  هب  لِـگ و  زا  یبلاـق 
دـنک و یم  دـشر  رانا  هک  ینامز  سپ  ددـنب ؛ یم  رانا  رب  مکحم  ار  بلاق  نآ  دـهد و  یم  رارق  بلاق  نآ  رد  ار  تخرد  زا  يرانا  سپس 

.دریگ یم  رارق  یگتخاس  هتشون  نآ  لخاد  رانا ، دوش ؛ یم  گرزب 

هناخ هب  هک  یماـگنه  میوگ و  یم  ریزو  هناـخ  رد  طـقف  ار  نآ  ما و  هدروآ  ار  تباوج  وگب ، وا  هب  دـیتفر  یلاو  شیپ  ادرف  هک  یماـگنه 
راک نیا  زا  ریزو  مهد ؛ یم  قاتا  نیا  لخاد  طقف  ار  تباوج  وگب ، یلاو  هب  ینیب  یم  ار  یقاتا  هک  نک  هاگن  تتسار  تمس  هب  دیتفر  شا 

قاتا دراو  هک  هاگ  نآ  وش ؛ لخاد  وا  اب  هکلب  دوش ! قاتا  دراو  وت ، زا  لبق  ریزو  هک  راذگن  نک و  رارصا  وت  یلو  درک ؛ دهاوخ  تعنامم 
نآ رد  ار  بلاـق  ناـمه  سپ  رادرب ؛ ار  نآ  ورب و  نآ  فرط  هب  تـسا  يدیفـس  هـسیک  نآ  يور  رب  هـک  ینیب  یم  ار  يا  هچقاـط  يدـش ،

« .تسا بلاق  هزادنا  رانا ، دوش ، مولعم  هکنیا  ات  راذگب  نآ  نورد  ار  رانا  ریگب و  ریزو  ربارب  رد  ار  نآ  دعب  دید  یهاوخ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  سپس 
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رتسکاخ زج  رانا ، نآ  رد  هک  تسا  نیا  هزجعم ، نآ  میراد و  يرگید  هزجعم  وت  يارب  ام  وگب ، یلاو  هب  یـسیع ! نب  دّـمحم  يا  : » دومرف
، تسکـش ار  نآ  هک  هاـگ  نآ  دنکـشب ؛ ار  راـنا  ریزو ، هدـب  روتـسد  ینادـب ، ار  ربخ  نیا  یتـسرد  یهاوخ ، یم  رگا  سپ  تسین ! دود  و 

« .دشاپ یم  وا  شیر  تروص و  رب  دود  رتسکاخ و 

ات تشگرب  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  وا  یلاحشوخ  ینامداش و  هک  یلاح  رد  یسیع  نب  دمحم  دیـسر و  نایاپ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  تاقالم 
.دهد تراشب  لکشم  نیا  عفر  هب  ار  نایعیش 

.داد ماجنا  دوب ، هدومرف  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  يدراوم  نآ  همه  یسیع ، نب  دّمحم  دنتفر ؛ یلاو  شیپ  اهنآ  دش و  حبص 

؟ تسا هداد  وت  هب  ار  اهربخ  نیا  یسک  هچ  دیسرپ : وا  زا  یلاو  سپس 

.ام رب  دنوادخ  تجح  ام و  نامز  ماما  تفگ :

؟ تسیک امش  ماما  تفگ : یلاو 

.دیسر مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  هکنیا  ات  داد  حیضوت  یلاو  يارب  هناگ  هدزاود  همئا  هرابرد  یسیع  نب  دمحم 

هدنب هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  تسین و  دنوادخ  زج  يدوبعم ، هک  مهد  یم  تداهش  نم  روایب ؛ ولج  ار  تتـسد  تفگ : یلاو  هاگ  نآ 
 . ...تسا مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  وا ، زا  دعب  نیشناج  تسوا و  هداتسرف  و 

(267) .درک یهاوخرذع  نیدتم ، مدرم  زا  دنشکب و  ار  ریزو  داد ، روتسد  درک و  رارقا  مالسلا  هیلع  همئا  یمامت  تماما  هب  دعب 

.تسا مدرم  هاگترایز  نیرحب ، رد  یسیع  نبدمحم  ربق  تسا و  فورعم  اه  ینیرحب  صوصخ  هب  نینموم  دزن  ناتساد  نیا 

شورف نغور  توقای  ناتساد   - 2

فرشا فجن  هب  البرک  زا  هدش : لقن  تسا -  گرزب  راکزیهرپ و  ياملع  زا  هک  یتشر -  یلع  خیـش  ریظن ، یب  ملاع  گرزب و  خیـش  زا 
رد متفر ؛ یم  یتشک  رب  راوس  جیریوط و  ریسم  زا 
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.دندوب یشایع  ینارذگشوخ و  ینارسوه ، لوغشم  هک  دندوب  یهورگ  یتشک 

رد دش  یم  هارمه  اهنآ  اب  ندروخاذغ  ماگنه  طقف  دوب و  نیتم  راقو و  اب  هکلب  درک ؛ یمن  یهارمه  اهنآ  اب  هک  مدید  ار  يدرم  اهنآ  نیب 
.دندرک یم  شهوکن  زین  ار  شبهذم  اسب  هچ  دندز و  یم  هنعط  وا  هب  دندرک و  یم  هرخسم  ار  وا  اهنآ  هک  یلاح 

؟ تسیچ نانآ  ینارذگشوخ  ینارسوه و  رد  ندشن  کیرش  اهنآ و  زا  شا  يرود  تلع  مدرک ، لاوئس  وا  زا 

زین نم  تسا و  هعیش  مردام  یلو  تسا ؛ نانآ  شیک  رب  زین  نم  ردپ  دنـشاب ، یم  ننـست  لها  دنتـسه و  نم  نادنواشیوخ  اهنیا  تفگ : وا 
.مدش هعیش  داهن و  تنم  نم  رب  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  تجح ، ماما  تکرب  هب  لاعتم  يادخ  یلو  مدوب ؛ منادنواشیوخ  شیکمه 

؟ مدرک لاوئس  ار  عیشت  بهذم  هب  ندش  فرشم  شتیاده و  تلع  وا ، زا  سپس 

رهش جراخ  نابایب و  هب  نغور  ندیرخ  يارب  تاقوا  زا  یضعب  متـسه ؛ شورف  نغور  هّلح ، رهـش  رد  تسا و  توقای  نم ، مسا  تفگ : وا 
تحارتسا هب  اج  نآ  رد  میدیسر و  نامریسم  رد  یهاگلزنم  هب  بش  متـشگرب و  یهورگ  اب  مدیرخ و  نغور  يرادقم  يزور  متفر ؛ یم 

.میتخادرپ

زا یلاخ  نیمزرـس ، نآ  هک  یلاح  رد  مداتفا  هار  هب  اهنآ  یپ  رد  نم  دـندوب ؛ هتفر  یگمه  هورگ ، نآ  هک  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  یناـمز 
.مدوب هنشت  ناگدنرد و  زا  ناسرت  ریحتم و  مداتفا و  رود  هداج  زا  دندوب ؛ اج  نآ  ناگدنرد  یشحو و  تاناویح  دوب و  هنکس 

: تفگ یم  مدوب ، هدینش  مردام  زا  هک  دمآ  مدای  ماگنه  نیا  رد  تشادن  يا  هدیاف  یلو  متساوخ ؛ کمک  افلخ  زا 

هب هدـننک  کمک  ناـهاوخدایرف و  سرداـیرف  ناـهارمگ ، هدـننک  تیادـه  وا  دـشاب ؛ یم  حـلاصابا »  » شا هینک  تسا و  هدـنز  اـم ، ماـما 
.دشاب یم  نافیعض 

دوخ اب  سپ 
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.موش هعیش  مورگب و  مردام  نید  هب  دسرب  مداد  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نآ  رگا  مدرک ، دهع 

! حلاص ابا  ای  مدرک : هلان  سپ 

داد و ناشن  نم  هب  ار  هداج  وا  دراد ؛ رـس  هب  يزبس  همامع  دور و  یم  هار  نم  اب  تسا و  نم  رانک  يدرم  مدید ، ناهگان  ماگنه ، نیا  رد 
: دومرف میآرد و  مردام  نید  هب  درک  رما 

« .دنتسه هعیش  اتسور  نآ  لها  همه  هک  یسر  یم  ییاتسور  هب  يدوزب  »

؟ ییآ یمن  اتسور  نیا  هب  نم  اب  ایآ  متفگ : ناشیا  هب 

« .مسرب ناشداد  هب  مهاوخ  یم  نم  دننز و  یم  ادص  ارم  ناهج ، فلتخم  طاقن  رد  ناسنا  نارازه  نونکا ، مه  هکنیا  يارب  هن  : » دومرف

بشید هک  ییاج  نآ  هب  تبسن  اتسور  نآ  هلصاف  هک  مدیسر  اتسور  نآ  هب  متفر و  هار  یمک  رادقم  دعب  دش  بیاغ  نم  دید  زا  هاگ  نآ 
.دندیسر اتسور  نآ  هب  نم  زا  دعب  زور  کی  هورگ ، نآ  هکنیا  بلاج  هتکن  دوب و  دایز  میدوب ، هدرک  هتوتیب 

(269) ...متفرگ ارف  وا  زا  ار  ینید  لئاسم  متفگ و  وا  يارب  ار  دوخ  ناتساد  متفر و  ( 268) ینیوزق يدهم  دیس  هناخ  هب  میتفر  هک  هّلح  هب 

یلقره نسح  نب  لیعامسا  ناتساد   - 3

مایا رد  هک  دوب  دوخ  پچ  نار  يور  یمخز  راچد  یناوج ، نارود  رد  شردپ ، هدش : تیاکح  یلقره  لیعامـسا  نب  نیدـلا  سمـش  زا 
درک و تکرح  هّلح  يوس  هب  دش و  جراخ  دوخ  ياتـسور  زا  سپ  دـمآ ؛ یم  نوریب  نآ  زا  يدایز  نوخ  دـش و  یم  زاب  مخز  نآ  راهب ،

.درک تیاکش  دوخ  درد  زا  تفر و  سوواط  نب  یلع  نیدلا  یضر  دّیس  دزن  هّلح ، رد 

، دوش یحارج  مخز ، نیا  رگا  دنتفگ : ناکـشزپ  یـسررب ، زا  دـعب  دـناوخ و  ارف  لیعامـسا  هنیاعم  يارب  ار  ناکـشزپ  سوواط ، نب  دـیس 
، لمع تیقفوم  دصرد  دراد و  دوجو  گرم  رطخ 
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.تسا مک 

.دوب باوج  نامه  زین ، اهنآ  باوج  دنتفر و  دادغب  هب  قذاح  ناکشزپ  هب  هعجارم  يارب  سوواط  نب  دیس  اب  یلقره  لیعامسا  سپس 

هلجد رانک  زور ، دنچ  زا  دعب  .دـش  ءارماس  راپـسهر  ترـضح ، نآ  زا  نتفرگ  افـش  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  هب  لسوت  يارب  لیعامـسا 
تـسد هب  يا  هزین  اـهنآ ، زا  یکی  هک  درک  دروخرب  راوس  بسا  هب 4  اج  نآ  رد  دیـشوپ  يا  هزیکاپ  سابل  درک و  لـسغ  نآ  رد  تفر و 

.دوب هدیشوپ  يدنلب  سابل  تشاد و 

هزین ِراوس  دندرک ؛ مالس  لیعامسا  هب  دندوب و  هداتسیا  هداج  فرط  ود  رگید ، رفن  دمآ و 3  لیعامسا  فرط  هب  تسد  هب  هزین  ِراوس  نآ 
: دیسرپ لیعامسا  زا  تسد  هب 

»؟ يدرگ یم  رب  تا  هداوناخ  يوس  هب  ادرف  وت  »

.هلب تفگ : لیعامسا 

.دنک یم  تیذا  ار  وت  يزیچ  هچ  منیبب  ات  ایب  ولج  تفگ : لیعامسا  هب  صخش  نآ  هاگ  نآ 

.دش راوس  شبسا  رب  سپس  داد و  راشف  ار  نآ  دیسر ، مخز  ياج  هب  شتسد  هکنیا  ات  دیشک  تسد  لیعامسا  ندب  هب  سپس 

.يدش بوخ  لیعامسا ! يا  تفگ : رفن  نآ 3  زا  یکی 

! دنک راگتسر  ار  امش  نم و  دنوادخ ، تفگ : درکن و  نآ  هب  یهجوت  یلو  درک ؛ بجعت  دنناد ، یم  ار  وا  مان  اهنآ  هکنیا ، زا  لیعامسا 

.دوب هدیشک  لیعامسا  ياپ  هب  تسد  هک  درک  یسک  هب  هراشا  تسوت و  ماما  درم ، نیا  تفگ : لیعامسا  هب  نادرم  نآ  زا  یکی  هاگ  نآ 

« .درگرب : » دومرف وا  هب  ینابرهم  فطل و  اب  مالسلا  هیلع  ماما  دیسوب ؛ تفرگ و  لغب  ار  ماما  ياپ  تفر و  ولج  لیعامسا 

! موش یمن  ادج  وت  زا  زگره  تفگ : لیعامسا 

« .يدرگرب هک  تسا  نیا  تحلصم  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.درک رارکت  ار  شلوا  مالک  نامه  لیعامسا ، اما 

؟ یشک یمن  تلاجخ  لیعامسا  : » تفگ رفن  نآ 3  زا  یکی 
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»!؟ ینک یم  تفلاخم  وا  اب  وت  درگرب و  دیامرف ، یم  وت  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

ار وت  یـسابع  مکاح  رـصنتسم ، يدیـسر ، دادـغب  هب  هک  یماگنه  : » دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  داتـسیا و  اج  نآ  لیعامـسا  هاـگ  نآ 
ضوع نب  یلع  يارب  يا  همان  وگب ، یضر » ، » ام رسپ  هب  ریگن و  ار  نآ  داد ، يزیچ  وت  هب  یتفر و  وا  شیپ  هک  هاگ  نآ  تساوخ ؛ دهاوخ 

« .دهدب وت  هب  یهاوخ  یم  ار  هچنآ  منک ، یم  شرافس  وا  هب  نم  دسیونب و 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  رهش  هب  لیعامسا  دنداد و  همادا  ناشریسم  هب  دندرک و  كرت  ار  لیعامـسا  شنارای ، مالـسلا و  هیلع  ماما  سپس 
.درک لاؤس  راوس  هرابرد 4  اهنآ  زا  درک و  تاقالم  مدرم  زا  یخرب  اب  اج  نآ  رد  تفر و  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  و 

.دنشاب هقطنم  نیا  ناتمعن  بحاص  ناگرزب و  زا  اهنآ  دیاش  دنتفگ :

.تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ِدوخ  وا ، تفگ : اهنآ  هب  لیعامسا 

؟ يداد ناشن  وا  هب  ار  یتشاد  هک  يرامیب  ایآ  دنتفگ : اهنآ 

.درک سمل  ار  نآ  شتسد ، اب  وا  تفگ : لیعامسا 

ياپ زا  ار  سابل  تسا و  شرگید  ياپ  رد  مخز  دیاش  درک  کش  دیدن ؛ یضیرم  نآ  زا  يرثا  دروآ و  نوریب  شیاپ  زا  ار  سابل  هاگ  نآ 
.دندرک هکت  هکت  كربت ، دصق  هب  ار  شنهاریپ  دندروآ و  موجه  وا  يوس  هب  مدرم  دشن ؛ هدید  يزیچ  دروآ و  نوریب  مه  شرگید 

.داد باوج  وا  هب  ار  زیچ  همه  لیعامسا ، و  درک ؟ لاؤس  دادغب  هب  وا  تشگزاب  خیرات  مسا و  زا  دمآ و  يدرم  یسابع ، مکاح  بناج  زا 

هزاورد رب  مدرم  دید  دیـسر ، دادـغب  هب  هک  ینامز  تفر و  دادـغب  يوس  هب  دـش و  جراخ  ءارماس  رهـش  زا  لیعامـسا  زور ، کی  زا  دـعب 
دنا هدرک  عمجت  رهش  جراخ 
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همه وا  دندیسرپ و  ار  شمان  وا ، زا  دنـسرپ ؟ یم  ار  دیآ  یم  اج  نآ  زا  هک  یناکم  بسن و  مان ، دوش ، یم  رهـش  دراو  هک  سک  ره  زا  و 
یلاح رد  دیـسر  دادغب  هب  دندرک ؛ هکت  هکت ، كربت ، يارب  ار  شیاه  سابل  دـنتخیر و  وا  رـس  رب  مدرم  درک ؛ فیرعت  اهنآ  يارب  ار  زیچ 

.دریمب تیعمج  ماحدزا  زا  دوب  کیدزن  هک 

؟ دنیوگ یم  وت  هرابرد  ایآ  تفگ : دید ، ار  وا  دیس ، هک  ینامز  دندرک ، رود  وا  زا  ار  مدرم  دوب ؛ هدع  نآ  هارمه  سواط ، نب  دیس 

.هلب تفگ :

تـسد دـمآ ، شوه  هب  هک  ینامز  .دـش  شوهیب  دوبن و  مخز  نآ  زا  يرثا  اـما  دـید ؛ ار  لیعامـسا  نار  دـمآ ، نییاـپ  شبکرم  زا  سپس 
: تفگ درب و  ریزو  شیپ  ار  وا  نانک  هیرگ  تفرگ و  ار  لیعامسا 

.تسا نم  بلق  هب  مدرم  همه  زا  رت  کیدزن  نم و  ردارب  نیا 

، هعقاو نیا  زا  لـبق  ار  مخز  هک  دـناوخارف  ار  یناکـشزپ  ریزو ، هاـگ  نآ  درک ؛ فیرعت  ار  ناتـساد  مه ، لیعامـسا  دیـسرپ و  وا  زا  ریزو 
.دراد گرم  رطخ  مه ، نآ  تسین و  اپ  ندرک  عطق  زج  ییاود ، هک  دندوب  هتفگ  دندوب و  هدرک  هنیاعم 

؟ دش یم  بوخ  ینامز  تدم  هچ  رد  ندرمن  ندش و  عطق  ضرف  رب  تفگ : اهنآ  هب 

! دیور یمن  وم  رگید  لحم ، نآ  رد  دنام و  یم  یقاب  دیفس  يا  هرفح  نآ  ياج  هام ، رد 2  دنتفگ :

؟ دیدید ار  مخز  ینامز  هچ  دیسرپ : اهنآ  زا  ریزو 

.تسا زور   10 دنتفگ : اهنآ 

! تسا مالسلا  هیلع  حیسم  راک  نیا  دز : دایرف  ناکشزپ  زا  یکی  دیدن ، مخز  زا  يرثا  نآ ، رد  دید و  ار  لیعامسا  نار  ریزو ،

.تسا یسک  هچ  راک  میناد ، یم  ام  تسین ؛ امش  راک  نیا  تفگ : ریزو 

ار نایرج  لیعامسا ، تسیچ ؟ شناتساد  دیسرپ ، لیعامسا  زا  یسابع  مکاح  سپس 
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.نک قافنا  ریگب و  ار  اهرانید  نیا  تفگ : وا  هب  دنهدب و  وا  هب  رانید   1000 داد ، روتسد  مکاح  درک و  فیرعت  وا  يارب 

.مریگب وت  زا  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  مرادن  تأرج  تفگ : لیعامسا 

!؟ یسرت یم  هچ  زا  تفگ : بجعت  اب  رصنتسم 

.ریگن يزیچ  رصنتسم  زا  تسا ، هتفگ  وا  نوچ  داد ؛ افش  ارم  هک  یسک  نآ  زا  تفگ : لیعامسا 

.دمآ نوریب  شدزن  زا  دوب  هتفرگن  وا  زا  يزیچ  هک  یلاح  رد  لیعامسا  دش و  تحاران  درک ، هیرگ  رصنتسم 

رد دوبن و  نآ  يور  يرثا  چیه  مدـید و  دوب ، هدـش  بوخ  هکنآ  زا  دـعب  ار  مردـپ  نار  نم  تفگ : یلقره  لیعامـسا  نب  نیدـلا  سمش 
(270) .دوب هدییور  وم  اج ، نامه 

یمامح حجار  یبا  ناتساد   - 4

، رهـش نآ  مکاح  دنتفگ و  یم  یمامح  حجاروبا  وا  هب  هک  دوب  يدرم  هلح ، رهـش  رد  هدش : تیاور  نوراق  نب  دّمحم  نیدـلا  سمـش  زا 
زا یـضعب  حـجار ، وبا  دـنداد ، ربخ  مکاح  هب  يزور  دوب ؛ ریغـص » ناجرم   » شماـن هک  دوب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نمـشد  یبصاـن و 

سپ دننک ؛ شا  هجنکـش  دننزب و  ار  وا  داد ، روتـسد  درک و  راضحا  ار  وا  مکاح  دـنک ؛ یم  نعل  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  باحـصا 
نزوـس شقلح ، رد  دـندروآرد و  شقلح  زا  ار  شناـبز  سپـس  تخیر ؛ شیاـه  نادـند  ماـمت  هک  دـندز  شتروـص  رب  یکلهم  هـبرض 

ار وا  نآ ، هلیسو  هب  دنتسب و  یبانط  هب  ار  خن  نآ  دندرک ، در  یخن  خاروس ، نآ  زا  دندرک و  خاروس  ار  شا  ینیب  دندرک و  ورف  یگرزب 
.داتفا نیمز  رب  هکنیا  ات  دندز  یم  کتک  ار  وا  فرط ، ره  زا  دندناخرچ و  یم  هّلح  رهش  ياه  هلحم  رد 

دهاوخ اه  مخز  يدایز  کتک و  تدش  زا  يدوزب  تسا و  یگرزب  درمریپ  وا  دنتفگ : نیرضاح  یلو  دنشکب ؛ ار  وا  داد ، روتـسد  مکاح 
.درم

اذل
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يدوزب درک  یمن  کش  یـسک  هک  تشاد  یمیخو  لاح  دـندرب ؛ هناخ  هب  ار  وا  دـندمآ و  شا  هداوناـخ  دـندرک ، اـهر  نیمز  يور  ار  وا 
.درم دهاوخ 

همه دوب -  هدش  هتخیر  هک  شیاه  نادند  دناوخ و  زامن  تلاح  نیرتهب  اب  دش و  دنلب  دوب ، هدش  بوخ  شلاح  هک  یلاح  رد  دش  حـبص 
!! دوبن هجنکش  همه  نآ  زا  يرثا  چیه  شندب ، رد  دوب و  هتفای  دوبهب  شیاه  مخز  همه  دندوب ، هتشگرب  هدش ، ملاس 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تفگ  اهنآ  هب  وا  دندرک ؟ یم  لاؤس  وا  زا  دوب  هداتفا  قافتا  هچنآ  زا  دندش و  بجعتم  تیعـضو  نیا  زا  مدرم 
.دوب هدش  رون  زا  رپ  شا  هناخ  تسا ؛ هدمآ  وا  رادید  هب  زین  مالسلا  هیلع  ماما  تسا و  هدش  لسوتم  هدرب ، هانپ 

هداوناخ يارب  نک و  راک  ورب و  وش  دنلب  : » دومرف دیـشک و  نم  تروص  هب  ار  شفیرـش  تسد  مالـسلا ، هیلع  ماما  دیوگ : یم  حـجاروبا 
، نوراق نب  دّمحم  مدش ؛ دنلب  دینیب ، یم  هک  تلاح  نیا  هب  حبص  سپ  .دیشخب » یتمالـس  وت  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  نک  مهارف  اذغ  تا ،

.تسا هدش  تسار  شدق  زمرق و  شتروص  هتشگ ، زاب  شا  یناوج  هرهچ  هک  دید  ار  وا 

، زورما یلو  دوب ؛ هدید  هدرک ، مرو  یتروص  اب  زورید  ار  وا  هک  یلاح  رد  دننک  راضحا  ار  وا  داد ، روتـسد  مکاح  دیچیپ و  هلح  رد  ربخ 
.دوبن شرکیپ  رد  اه  مخز  زا  يرثا  چیه  دید و  یم  ملاس  حیحص و  ار  وا 

.درک یم  راتفر  یبوخ  هب  اهنآ  اب  تفای و  رییغت  نایعیش  اب  شدروخرب  شور  دیسرت و  رایسب  مکاح 

(271) .درم ات  دوب  لاح  نیمه  رب  هشیمه  دوب و  هلاس  ناوج 20  لثم  مالسلا ، هیلع  ماما  رادید  هب  شفرشت  زا  دعب  حجاروبا 

یلیبدرا سدقم  ناتساد   - 5

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  نحص  رد  بش  رخاوا  هدش : تیاور  مّالع » ریما   » لضاف دیس  زا 
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هرـس سدق  یلیبدرا  دـمحا  ام ، يالوم  راکزیهرپ ، ملاع  وا  مدـید  دـش ، کیدزن  دـمآ ؛ یم  سدـقم  مرح  فرط  هب  يدرم  مدـید  مدوب ،
؛ دیدرگ مرح  لخاد  دش و  زاب  شیارب  برد  سپ  دمآ ؛ دوب -  هتسب  هک  مرح -  برد  فرط  هب  مدرک  ناهنپ  وا  ِدید  زا  ار  مدوخ  تسا ؛
هب دش  هتسب  مرح  برد  دش ، جراخ  اج  نآ  زا  سپس  درک ؛ یم  اوجن  یسک  اب  هکنیا  لثم  درک  یم  تبحص  یـسک  اب  هک  مدینـش  مدوخ 

دش و دجسم  لخاد  هاگ  نآ  دید ؛ یمن  ارم  وا ، هک  یلاح  رد  مدرک  یم  بیقعت  ار  وا  شرـس ، تشپ  زا  نم  تفر و  هفوک  دجـسم  يوس 
هب سپس  درک و  يدایز  ثکم  اج  نآ  رد  تفر و  دوب ، هدیسر  تداهـش  هب  اج  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یبارحم  فرط  هب 
؟ ییوت ماّلع ، ریما  تفگ : دش و  نم  هجوتم  وا  مدرک ، هفرس  هار ، يانثا  رد  مدوب ؛ شرس  تشپ  نانچمه ، نم  تشگرب و  فجن  فرط 

.هلب متفگ :

؟ ینک یم  راک  هچ  اج  نیا  تفگ :

هچ زا  هیـضق  نیا  ربق ، نیا  بحاص  قح  هب  مهد  یم  مسق  ار  وت  ما ! هدوب  وت  هارمه  نالا ، ات  رهطم  مرح  هب  تندش  لخاد  نامز  زا  متفگ :
؟ تسا رارق 

.مدرک تقفاوم  طرش  نیا  اب  مه  نم  .ییوگن  یسک  هب  ار  نآ  متسه  هدنز  هک  ینامز  ات  هک  میوگ  یم  یطرش  هب  تفگ :

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  دـقرم  دزن  مدرک  ررقم  مدرک ، یم  رکف  یهقف  هدـیچیپ  لئاسم  زا  یـضعب  هرابرد  متـشاد  نم  تفگ : هاگ  نآ 
لخاد دـعب  دـش  زاب  میارب  يدـیلک ، چـیه  نودـب  برد  مدیـسر ، مرح  برد  هب  هک  ینامز  منک ، لاؤس  ناشیا  زا  ار  لئاسم  نیا  ات  مورب 

زا ییادص  هاگ  نآ  دهد ! خساپ  لئاسم  نآ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مرورس  متساوخ ، دنوادخ  زا  مدش و  مرح 
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« .تسوت نامز  ماما  وا  هک  نک  لاوئس  مالسلا  هیلع  مئاق  يدهم  زا  ورب و  هفوک  دجسم  هب  : » دومرف هک  مدینش  ربق 

داد و ار  اهنآ  باوج  ناشیا  مدرک و  لاؤس  لئاسم  نآ  هب  عجار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  مدمآ و  هفوک  بارحم  رانک  تعرس ، هب  سپ 
(272) .مدرگ یم  رب  هناخ  هب  نالا 

یفجن نسح  دّمحم  خیش  ناتساد   - 6

.دوب هدش  ور  هبور  لکشم  اب 3  دوب -  هریرس  نسحدمحم  شمان  هک  فجن -  رد  ینید  مولع  ياه  هبلط  زا  يدرم 

.دوب هدش  يزیرنوخ  راچد  شا ، هنیس   - 1

.درک یم  یگدنز  يدیدش  رقف  رد   - 2

.دندرک یم  تفلاخم  جاودزا ، نیا  اب  شرقف  ببس  هب  نز ، نآ  هداوناخ  هک  دنک  جاودزا  ینز  اب  تشاد  تسود   - 3

روهشم نینموم ، نیب  نوچ  دورب ؛ هفوک  دجـسم  هب  هبنـشراهچ  بش  تشاذگ 40  رارق  دش ، دیماان  لکـشم  نیا 3  لح  زا  هک  یماـگنه 
.دید دهاوخ  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ًامتح  دورب ، هفوک  دجسم  ترایز  هب  هبنشراهچ  بش   40 سک ، ره  دوب 

یبوخ هب  ار  لمع  نیا  ترضح ، نآ  تمدخ  تجاح ، نیا 3  نتشاد  هضرع  مالسلا و  هیلع  ماما  رادید  هب  نتفای  فرشت  دیما  هب  درم  نیا 
.داد ماجنا 

، تسناوت یمن  دوب و  هتـسشن  دجـسم  زا  جراـخ  تکمین  يور  درم ، نآ  دـیزو ؛ یم  يدـنت  داـب  دوب و  درـس  یبش  هک  دیـسر  رخآ  بش 
نیا رخآ  هتفه  رد  هکنیا  اب  ایآ  درک ، یم  رکف  دوخ  اب  دمآ ؛ یم  نوریب  نوخ  شا ، هنیـس  زا  هفرـس  ماگنه  نوچ  دنیـشنب ؛ دجـسم  لخاد 

؟ دوش یم  شبیصن  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ترایز  قیفوت  تسا ، بش   40

، دمآ یم  وا  فرط  هب  هک  دید  ار  يدرم  ناهگان  ماگنه  نیا  رد  تخادنا  هار  هب  شتآ  سپ  دـنک ؛ تسرد  هوهق  دوخ ، يارب  دـش  هدامآ 
دروخب و ارم  هوهق  مامت  دهاوخ ، یم  یبارعا  نیا  تفگ : شدوخ  اب  دش و  تحاران 
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! دراذگ یمن  یقاب  نم  يارب  يزیچ 

زا وت  مدیـسرپ : وا  زا  مدرک و  بجعت  تسناد ، یم  ار  ممان  هکنیا  زا  درک  مالـس  درب و  ارم  مسا  دیـسر ، نم  شیپ  درم ، نآ  دـیوگ : یم 
؟ نالف هفیاط  زا  يا ، هفیاط  مادک 

« .هن : » دومرف

هدـمآ اج  نیا  هب  هدـش  هچ  : » درک لاؤس  نم  زا  رخآ  رد  .هن » : » دومرف همه  خـساپ  رد  وا  مدرب و  ار  فلتخم  ياه  هفیاط  یماسا  هکنیا  ات 
؟ يا

؟ یسرپ یم  ار  لاؤس  نیا  هچ  يارب  متفگ : وا  هب 

!؟ ینک یمن  ررض  ییوگب ، رگا  دومرف :

نم هب  دنادرگرب و  ار  ناجنف  سپـس  دیـشون ؛ ار  نآ  زا  یمک  رادقم  وا  متـشاذگ و  شیولج  متخیر ، هوهق  وا  يارب  يا  هساک  رد  سپس 
« .شونب ار  نآ  وت  : » دومرف

.مدیشون ار  هوهق  هیقب  متفرگ و  وا  زا  ار  هساک  مه  نم 

مشاب و یم  هنیـس  يزیرنوخ  هب  التبم  لـبق ، لاـس  زا 2  متـسه و  رقف  تیاـهن  رد  نم  متفگ : وا  هـب  مدرک و  متالکـشم  نـتفگ  هـب  عورش 
لح يارب  دنتفگ : دندز و  لوگ  ارم  املع  زا  یـضعب  دننک ؛ یم  عانتما  نم ، اب  وا  جاودزا  زا  شا  هداوناخ  یلو  ما ؛ هدش  ینز  هب  دنمقالع 
همه نیا  دوش ، هدروآرب  تتاـجاح  اـت  ورب  هفوک  دجـسم  هب  هبنـشراهچ  بش  وش و 40  لسوتم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  هب  تتالکـشم 

.ما هدیدن  ار  یسک  نم  تسا و  رخآ  بش  نیا  ما و  هدرک  لمحت  ار  اه  بش  نیا  رد  جنر  یتخس و 

جاودزا ترظن ، دروم  نز  اـب  يدوزب  دـش و  بوخ  تا ، هنیـس  اـما  : » دومرف نم  هب  مدوـب  لـفاغ  وا  ياـه  هتفگ  هب  تبـسن  هک  یلاـح  رد 
« .تسوت اب  تا  یگدنز  نایاپ  ات  رقف  یلو  درک ؛ یهاوخ 

یقاب نانچمه  مرقف ، یلو  مدرک ؛ جاودزا  نز  نآ  اب  هتفه  دنچ  زا  دعب  هدـش ، بوخ  ما  هنیـس  مدرک ، ساسحا  دـش ، حبـص  هک  یماگنه 
(273) .تسا

ینیوزق هَّللا  تیآ  ناتساد   - 7

هنج رد  يرون  خیش 
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دنک و یم  نایب  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تمدخ  هب  ینیوزق  يدهم  دیـس  هَّللا  تیآ  گرزب ، ملاع  ياه  فرـشت  زا  نایرج   3 يواملا ،
: مینک یم  لقن  هدرک  تیاور  ینیوزق  يدهم  دیس  هدنامزاب  حلاص ، ازریم  دیس  هک  ار -  ات   2 ناتساد ، نآ 3  زا  ام 

« هعمدلا يذ   » هب فورعم  دمحم ، دیس  دقرم  هب  مرذگ  مدمآ ، نوریب  ینیوزق  يدهم  دیـس  هناخ  هب  نتفر  دصق  هب  ما  هناخ  زا  دیوگ : یم 
يا هرهچ  اب  ردقنارگ و  يدرم  دراد ؛ هچوک  هب  ور  يا  هرجنپ  شدقرم ، تسا و  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  رـسپ  وا  هک  داتفا 

.دناوخ یم  هحتاف  دقرم ، بحاص  يارب  دوب و  هداتسیا  هرجنپ  رانک  هک  مدید  ار  ینارون 

وت یلع ! : » دومرف داد و  ارم  مالس  باوج  مه ، وا  مدرک ؛ مالـس  درم  نآ  هب  هحتاف  ندش  مامت  زا  دعب  مدناوخ و  هحتاف  مداتـسیا ، مه  نم 
»؟ يور یم  ینیوزق  يدهم  دیس  ندید  هب 

.هلب متفگ :

« .میورب مه  اب  سپ  : » دومرف

هب ار  وت  دنوادخ  هک  شابن  تحاران  هدیـسر -  وت  هب  لاسما  هک  لاوما -  نداد  تسد  زا  ررـض و  ببـس  هب  یلع ! : » تفگ نم  هب  هار  نیب 
يزیچ لام ، اـما  يداد و  ماـجنا  هدرک ، بجاو  وت  رب  دـنوادخ  هچنآ  تفاـی و  یهلا  قوقح  هدـننک  تخادرپ  ار  وت  درک و  ناـحتما  لاـم 

« .دور یم  دیآ و  یم  هک  تسا 

یماگنه مدوب و  تحاران  یلیخ  نم  یلو  دوبن ؛ علطم  نآ  زا  یسک  مدش و  تراجت  رد  يدایز  ررض  راچد  لاس ، نآ  رد  نم  دیوگ : یم 
.تسا هدش  علطم  زین ، هبیرغ  نیا  رشتنم و  مدرم  نیب  ربخ  نیا  مدرک ، نامگ  تسا ، هاگآ  هلئسم  نیا  زا  بیرغ  درم  نیا  مدید ، هک 

.میوگ یم  ساپس  رکش و  ار  دنوادخ  تالاح ، مامت  رد  متفگ : وا  هب 

زا هک  تلاوما  زا  رادقم  نآ  : » دومرف
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!« ینک یم  تخادرپ  ار  تیاه  یهدب  ددرگ و  یم  زاب  وت  هب  يدوزب  هتفر ، تسد 

.ما هناخ  نیا  لها  زا  نم  هک  مرورس ! يا  دییامرفب ، متفگ : وا  هب  مداتسیا و  میدیسر ، ینیوزق  يدهم  دیس  هناخ  برد  هب  هک  ینامز 

« .ما هناخ  بحاص  نم  هک  وش  لخاد  وت  : » دومرف وا 

لخاد هک  دوب  يدجسم  دیـس ، هناخ  رانک  درب ؛ هناخ  لخاد  هب  تفرگ و  ارم  تسد  موش ؛ هناخ  لخاد  ناشیا  زا  رتدوز  هک  مدرک  عانتما 
هک ییاج   ) تسشن دیس  ياج  درم  نآ  دنتسه ؛ سیردت  يارب  دیس  ندمآ  رظتنم  ینید ، مولع  ياه  هبلط  زا  يا  هدع  میدید  میدش و  نآ 
نآ دوب ، یلح  ققحم  مالسالا  عئارش  باتک  نآ  تشادرب ، ار  دوب  اج  نآ  هک  یباتک  و  تسـشن ) یم  اج  نآ  سیردت  يارب  زور  ره  دیس 
نآ دز و  یم  قرو  ار  تاحفـص  تخادنا ، دوب ، هتـشون  نآ  رد  ار  لئاسم  زا  یـضعب  دیـس ، هک  ییاه  هقرو  هب  ار  شهاگن  درک و  زاب  ار 

ناکم زا  درم  نآ  تفگ و  دمآ  شوخ  وا  هب  هتسشن ، وا  سیردت  ناکم  رد  درم  نآ  دید  دش و  دراو  يدهم  دیـس  دناوخ ؛ یم  ار  لئاسم 
.دنیشنب هاگیاج  نآ  رد  ناشیا  هک  درک  رارصا  دیس  یلو  تفر ؛ رانک  دیس 

یلو مسرپب ؛ شلاح  زا  ات  مدرک  ور  وا  هب  مدید و  ابیز  رایسب  ینارون و  يا  هرهچ  اب  ار  يدرم  دیوگ : یم  ینیوزق  يدهم  دیـس  هَّللا  تیآ 
.مدیشک تلاجخ 

.تفرگ یم  لاکشا  میاد  روط  هب  دوب ، هدرک  حرطم  ار  نآ  دیس ، هک  يا  هلئسم  رد  درم  نیا  درک و  هقف  سیردت  هب  عورش  دیس 

؟ اه فرح  نیا  هب  هچ  ار  وت  وش ، تکاس  تفگ : درم  نآ  هب  لاس  نس و  مک  ياه  هبلط  زا  یکی 

! درک توکس  دز و  يدنخبل  درم  نآ 

اجک زا  دیسرپ : وا  زا  دیس  سرد ، نایاپ  زا  دعب 
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؟ يا هدمآ  هلح  هب 

رب هک  ار -  اشاپ  دمحا  دش و  رهش  دراو  هنادنمزوریپ  اشاپ ،) بیجن   ) هک یلاح  رد  مدمآ  اج  نآ  زا  زورید  هینامیلس ؛ رهش  زا  : » دومرف وا 
.دومن ریگتسد  دوب -  هدرک  شروش  ینامثع  تلود 

هب و  تسا !؟ هدیسرن  هلح  رهش  نامکاح  هب  هینامیلس  حتف  ربخ  هنوگچ  هکنیا  مدرک و  یم  رکف  وا  ياه  تبحص  هرابرد  دیوگ : یم  دیس 
، ود نیا  نیب  تفاسم  هکنیا  يارب  يدمآ ؟ نوریب  هینامیلس  زا  زورید  هک  یلاح  رد  يدیسر  هلح  هب  هنوگچ  مسرپب ، وا  زا  هک  دماین  منهذ 

.تسا زور  زا 10  شیب 

ار وا  درم ، نآ  دروایب ، بآ  یگرزب ، فرظ  زا  ناشیا  يارب  ات  دش  دنلب  ناراکتمدـخ  زا  یکی  دـشونب ، ات  تساوخ  یبآ  درم ، نآ  سپس 
« .تسا يا  هدرم  ناویح  فرظ ، نآ  رد  هک  نکن  ار  راک  نیا  : » درک ادص 

دنلب سپس  دیماشآ ؛ درم  نآ  دروآ و  بآ  يرگید  ياج  زا  مداخ  تسا ، يا  هدرم  کلومرام  نآ ، رد  دید  درک و  هاگن  نآ  لخاد  سپ 
.درک هقردب  ار  وا  دش و  دنلب  دیس  دورب ؛ ات  دش 

!؟ دیدرکن بیذکت  ار  هینامیلس  حتف  ربخ  ارچ  تفگ : نارضاح  هب  دیس  تفر ، درم  نآ  نوچ 

هار نیب  درم  نآ  زا  هچنآ  نایب  هب  درک  عورـش  دوب -  هدرک  تاقالم  هعمدـلا » يذ   » دـقرم رانک  درم ، نآ  اب  هک  یلع -  جاح  اج ، نیا  رد 
درم نآ  ات  دندمآ  نوریب  هناخ  زا  دوب  هتفرگ  ار  ناشدوجو  ياپ  ارس  تریح ، تشحو و  هک  یلاح  رد  دندش  دنلب  نارـضاح  دوب ، هدینش 

.دوب هدش  بآ  نیمز  رد  ای  هدرک ، زاورپ  نامسآ  هب  هکنیا  لثم  دندرکن  ادیپ  ار  وا  اما  دننک ؛ ادیپ  ار 

(274) .دوب هادف  یحور   ] رمالا بحاص  وا  مسق ! ادخ  هب  تفگ : اهنآ  هب  دیس 

حتف ربخ  زور ، زا 10  دعب 
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...دمآ هینامیلس 

ینیوزق هَّللا  تیآ  رگید  ناتساد   - 8

: دیوگ یم  نینچ  هک  تسا  ینیوزق  يدهم  دیس  هَّللا  تیآ  زا  يرگید  ناتساد 

؛ مشاب اج  نآ  نابعـش  هدزناپ  بش  رد  ات  مدـمآ  نوریب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  دـصق  هب  هلح  رهـش  زا  نابعـش  مهدراهچ  زور 
 - تسا نیشنارحص  هک  هزینع - »  » هلیبق هدیسر ، ربخ  اهنآ  هب  دنا و  هدش  عمج  راوز  مدید  مدیـسر ، جیریوط )  ) هیدنه رهن  هب  هک  ینامز 

! دننک تراغ  ار  ناشلاوما  دنریگب و  ار  نیریاز  يولج  ات  دنا  هدرک  نیمک  هار  رس  رب 

لـسوت دنوادخ  هب  مالـسلا  هیلع  شکاپ  نادناخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هلیـسو  هب  دیراب  یم  ناراب  دـندوب و  هدـنام  ناریح  مدرم ،
شتـسد رد  هک  يراوس -  بسا  ناهگان  متـشاد ؛ ار  لاح  نامه  مه ، مدوخ  نوچ  دهد ؛ تاجن  ار  اهنآ  دسرب و  نیریاز  داد  هب  ات  مدرک 

: دومرف درک و  ادص  مسا  هب  ارم  مداد ، ار  شمالس  باوج  درک ، مالس  داتسیا ، مرانک  تشاد -  يدنلب  هزین 

« .تسا نما  هار ، دنا و  هتفر  هداج  زا  هزینع  هلیبق  هک  يربب  ار  راوز  دیاب  »

ام نیب  زا  یناـهگان  هراـب و  کـی  هب  هار  نیب  .تفر  یم  هار  اـم  يوـلج  درک و  یم  یهارمه  اـم  اـب  مه  وا  میداـتفا ، هار  هب  نیریاز  هارمه 
.تسا مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  وا ، هک  دیراد  یکش  رگید  ایآ  متفگ : دندوب ، مهارمه  هک  یناسک  هب  نم  دش ، بیاغ 

! ادخ هب  هن  دنتفگ : اهنآ 

وا دمآ ، مدای  دش ، بیاغ  ام  نیب  زا  هک  یماگنه  مدوب ، هدـید  البق  ار  وا  هکنیا  لثم  مدرک  هاگن  درم  نآ  هب  یلیخ  نم  دـیوگ : یم  دـیس 
.دوب هدمآ  مندید  هب  هلح  رد  هک  تسا  یصخش  نامه 

البرک هب  تعاس  زا 1  رتمک  رد  دوب ؛ هدش  دنلب  نابایب  رد  يدیدش  رابغ  طقف  میدیدن و  هار  رد  ار  یسک  هزینع ، هلیبق  زا 
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: دندیسرپ یم  ام  زا  هک  میدید  رهش  هزاورد  رب  ار  نانابهگن  تسا ؛ تعاس   3 تفاسم ، نیا  هک  یلاح  رد  میدیسر 

!؟ دنتسه اجک  هزینع  هلیبق  دیدیسر ، هنوگچ  دییآ ، یم  اجک  زا 

تـسد رد  يدنلب  هزین  هک  يراوس -  بسا  ناهگان  دندوب ؛ هتـسشن  ناشیاه  همیخ  رد  هزینع  هلیبق  هک  ینامز  تفگ : نازرواشک  زا  یکی 
اروف ار  هقطنم  نآ  تخادنا و  اهنآ  ياه  بلق  رد  ار  سرت  دنوادخ  دـیناسرت ، ار  اهنآ  دروآرب ، دایرف  هلیبق ، نیب  دـمآ و  ام  دزن  تشاد - 

.دندرک كرت 

هک دوب  یسک  نامه  وا  درک ، فیـصوت  میارب  ار  راوس  نآ  مه  وا  مدرک و  لاؤس  راوس  نآ  فاصوا  زا  زرواشک  نآ  زا  دیوگ : یم  دیس 
(275) .مدوب هدید  اروا  هیدنه  رهن  رانک 

يرکسع دمحا  ناتساد   - 9

زا ق ) 1398 ه .   ) لاس رد  هک  ار -  یناتساد  تسا -  دنمـشزرا  ياه  هتـشون  بحاص  هک  یفاص -  هَّللا  فطل  خیـش  رـصاعم ، دنمـشناد 
مق ریسم  رد  هک  تسا  يدجسم  نتخاس  هب  قلعتم  ناتساد ، نیا  تسا و  هدرک  يروآدای  تسا -  نابوخ  زا  هک  يرکـسع -  دمحا  جاح 
یم مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دجـسم  شمان ، تسا و  مق  سدقم  رهـش  لخاد  دجـسم ، نیا  نالا  یلو  تسا ؛ هدـش  عقاو  نارهت  - 

.دشاب

دـندمآ و نم  شیپ  دوب -  یکیناکم  ناشلغـش  هک  ناـناوج -  زا  رفن   3 هبنـش ، جنپ  زور  رد  شیپ  لاس   17 دیوگ : یم  يرکـسع  دمحا 
: دنتفگ

يارب مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  هلیـسو  هب  اـت  میورب  نارکمج  دجـسم  هب  مق و  رهـش  هب  میهاوـخ  یم  اـم  تسا و  هبنـش  جـنپ  زورما 
.ینک یهارمه  ترفاسم ، نیا  رد  ار  ام  مه  وت  میراد ، تسود  میوش و  لسوتم  ادخ  هب  دوخ ، ياه  تجاح  زا  یضعب  ندش  هدروآرب 

؛ میدش هناور  مق  رهش  تمس  هب  میدش و  نیشام  راوس  مدرک ، تقفاوم  داهنشیپ  نیا  اب  مه  نم 
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نم دندش ؛ نیشام  ندرک  تسرد  لوغشم  کیناکم ، ناناوج  دنام ، زاب  نتفر  هار  زا  درک  ادیپ  یلکشم  نیشام ، هک  میدوب  رهش  کیدزن 
.مدش رود  لحم  نآ  زا  تجاح  ياضق  يارب  متشادرب و  بآ  یمک  مدرمش ، تمینغ  ار  تصرف  مه 

یلاخ شا  هنوگرب  تشاد و  دیفـس  ییاه  نادند  هدیـشک و  شیاهوربا  دیفـس ، شتروص ، گنر  هک  مدـید  ار  ییابیز  دیـس  اج ، نآ  رد 
رب نآ  هلیسو  هب  هک  دوب  يا  هزین  شتسد  رد  هتـشاذگ ، رـس  رب  يزبس  همامع  تشاد و  درز  نیلعن  ود  كزان و  يابع  دیفـس ، سابل  دوب ،

.دیشک یم  طخ  نیمز ، يور 

؛ دشک یم  طخ  نیمز  يور  رب  شا  هزین  اب  هداتسیا ، هداج  رانک  رد  هدمآ ، اج  نیا  يدوز  نیا  هب  حبص  نیا  رد  دّیس  نیا  متفگ : مدوخ  اب 
.دننک یم  ددرت  نآ  رد  هبیرغ  انشآ و  تسا و  یمومع  يا  هداج  نیا ، نوچ  تسا ؛ يداعریغ 

: دیوگ یم  نینچ  درک ، یم  ینامیشپ  راهظا  درم ، نآ  هب  نظ  ءوس  زا  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  دمحا 

.ریگب ارف  ار  دوخ  ینید  مولع  ورب و  يا !؟ هتفرگ  تسد  هب  هزین  وت  یمتا ، تارذ  کشوم و  هنامز  نیا  رد  متفگ : وا  هب  متفر و  ولج 

...تشاد نت  رب  ار  ملع  لها  سابل  نوچ  متفگ ؛ وا  هب  ببس  نیا  هب  ار  نیا 

نیا رد  : » دومرف درک و  ادص  مسا  اب  ارم  وا  سپ  ...متسشن  تجاح  ياضق  يارب  اج  نآ  مدش و  يرود  ناکم  یهار  مدرک و  كرت  ار  وا 
« .ما هدرک  یشکطخ  دجسم ، تخاس  يارب  ار  ناکم  نیا  نم  نوچ  نیشنن ؛ تجاح  ياضق  يارب  ناکم 

.مدش دنلب  اروف  .مشچ  يور  میوگب ، متشادن ، لیم  مدرکن و  یهجوت  تخانش ، ارم  مسا  اب  هکنیا  زا 

« .نک تجاح  ياضق  هپت و  نآ  تشپ  ورب  : » دومرف نم  هب 

دوخاب دمآ  منهذ  هب  تالاؤس  یضعب  متفر و  اج  نآ  هب  مه  نم 
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رود و رهش ، زا  هقطنم  نیا  نوچ  يزاس ؟ یم  یسک  هچ  يارب  ار  دجسم  نیا  میوگب : وا  هب  منک و  حرطم  دیس  اب  ار  اهنآ  متـشاذگ ، رارق 
« .دوب یفلع  بآ و  یب  يارحص  رد 

سجن هکنیا  يارب  ینک  یم  عنم  ناکم  نیا  رد  تجاح  ياضق  زا  ارم  ارچ  سپ  هدشن ، هتخاس  زونه  دجسم  میوگ : یم  وا  هب  نآ  زا  دعب 
.دوش دجسم  فقو  نیمز ، هک  تسا  مارح  ینامز  دجسم ، ندرک 

: دومرف تفگ و  دمآ  شوخ  نم  هب  درب و  ورف  نیمز  رد  ار  هزین  وا  مدرک ؛ مالس  هتفر ، دیس  فرط  هب  مدرک  تجاح  ياضق  نوچ 

»!؟ سرپب یسرپب ، نم  زا  یتساوخ  یم  هک  ییاه  لاؤس  »

؛ تسین يداع  يرما  نیا  هکنیا  دراد و  ربخ  مدوب ، هدرواـین  ناـبز  هب  ار  نآ  زونه  دوب و  مبلق  رد  هچنآ  زا  هنوگچ  وا  مدـشن ، هجوتم  نم 
: متفگ وا  هب  لاح  ره  هب  .تسا  هزجعم  هکلب 

يا هدیاف  هچ  هزین  میتسه و  پوت  کشوم و  رـصع  رد  ام  هک  ینک  یمن  رکف  يا و  هدـمآ  ناکم  نیا  هب  يا  هدرک  اهر  ار  تَسرَد  دـیس !
؟ دراد

« مشک یم  طخ  دجسم  يارب  : » دومرف نم  هب  دوب  هتخادنا  نیمز  هب  ار  شهاگن  هک  یلاح  رد  دش  زاغآ  وا  نم و  نیب  وگتفگ 

؟ تسا هکئالم  ای  هنجا  يارب  دجسم  نیا  متفگ :

.دش دهاوخ  دابآ  شنانکاس ، هلیسو  هب  ناکم  نیا  يدوزب  درک  هفاضا  و  .اه » ناسنا  يارب  : » دومرف

اج نیا  یناد ، یم  هکنیا  اـب  تسا  دجـسم  اـجنیا  یتفگ : نم  هب  منک  تجاـح  ياـضق  متـساوخ ، هک  یماـگنه  وگب ، نم  هب  متفگ : وا  هب 
.تسا هدشن  انب  يدجسم 

؛ دش دهاوخ  بارحم  شتداهش ، لحم  يدوزب  هدیسر ، تداهش  هب  ناکم  نیا  رد  مالسلا  مهیلعارهز  همطاف  نادنزرف  زا  يدیس  : » دومرف
« .تسا هدش  هتخیر  دیهش ، نآ  نوخ  اج  نآ  رد  نوچ 

درک و هراشا  نیمز  نآ  زا  يا  هشوگ  هب  سپس 
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هب ناکم  نآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ادخ و  نانمشد  نوچ  دوش ؛ یم  تسرد  ییارحـص  ياه  ییوشتـسد  ناکم ، نآ  رد  : » دومرف
« .دنا هدش  هدنکفا  كاخ 

کشا داتفا ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دای  هب  ات  دوش » یم  هتخاس  هینیـسح  هاگیاج ، نیا  رد  : » دومرف دش و  شرـس  تشپ  هجوتم  هاگ  نآ 
.مدرک هیرگ  وا ، هیرگ  هب  مه  نم  دش و  يراج  شا  هنوگ  رب  شیاه 

« .ینک یم  هیده  ییاه  باتک  نآ ، هب  وت  دوش و  یم  هتخاس  يا  هناخباتک  هاگیاج ، نیا  تشپ  : » دومرف دعب 

: طرش هب 3  یلو  مقفاوم  متفگ :

.مشاب هدنز  هناخباتک  نیا  نتخاس  نامز  ات   - 1

« هَّللاءاش نا  : » دومرف

.دوش هتخاس  دجسم  اج  نیا   - 2

« .هَّللا كراب  : » دومرف

! هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  رسپ  يا  وت ، رما  زا  تعاطا  ببس  هب  مه  نآ  باتک ، کی  ولو  منک ؛ هیده  هناخباتک  هب  مناوت  ردق  هب   - 3

؟ دزاس یم  ار  دجسم  نیا  یسک  هچ  متفگ : وا  هب  دینابسچ  شا  هنیس  هب  ارم  هاگ  نآ 

« .تساه تسد  همه  يالاب  دنوادخ ، تسد  « » مِهیْدیَا َقْوَف  هَّللادَی  : » دومرف

.تساهتسد همه  يالاب  دنوادخ ، تسد  هک  مناد  یم  متفگ :

« .ناسرب دجسم ، نتخاس  یلوتم  هب  ارم  مالس  دید و  یهاوخ  تسا -  ندش  مامت  لاح  رد  هک  ار -  دجسم  يدوزب  : » دومرف

« .درادب قفوم  ریخ  روما  رب  ار  وت  دنوادخ  : » دومرف نم  هب  سپس 

: دندیسرپ نم  زا  دوب  هدش  تسرد  مدش ؛ دوب -  هدرک  فقوت  هداج  رانک  هک  نیشام -  هجوتم  مدرک و  كرت  ار  دیس  هاگ  نآ 

؟ يدرک یم  تبحص  یسک  هچ  اب  غاد  باتفآ  نیا  ریز 

.مدرک یم  تبحص  وا  اب  دیدیدن ؟ ار  شدنلب  هزین  نآ  اب  دیس  نآ  امش  متفگ :

.دیس مادک  دنتفگ :

نآ رد  يدنلب  یتسپ و  چیه  دوب و  راومه  نیمز ، نآ  هکنیا  مغر  یلع  مدیدن  ار  یسک  ...اج  نآ  اج و  نیا  ...مدرک  هاگن  ار  مرـس  تشپ 
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یتیعضو لاح ، نآ  رد  مدش و  كانتشحو  تخس و  یتلاح  راچد  دوبن ؛

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 295 

http://www.ghaemiyeh.com


.منک شفصو  مناوت ، یمن  هک  متشاد 

!! مدناوخ ار  مرصع  رهظ و  زامن  هنوگچ  مناد ، یمن  مهدب و  ار  اهنآ  باوج  متسناوت ، یمن  نم  یلو  دندز ؛ یم  فرح  نم  اب  مناتسود 

، تسار تمـس  رد  مدرک  هـیرگ  متـسشن و  دجـسم  رد  دوـب ! ناـشیرپ  مرکف  هـک  یلاـح  رد  میدیـسر  نارکمج  دجـسم  هـب  ....رخآ  رد 
؛ مورب هدجـس  هب  زامن  زا  دعب  متـساوخ  مدناوخ و  ار  دجـسم  صوصخم  زامن  دـندوب ؛ هتـسشن  یناوج  نم ، پچ  تمـس  رد  يدرمریپ و 

: تفگ نم  هب  دیسر  یم  ماشم  هب  وا  زا  ییوبشوخ  رطع  هک  مدید  ار  يدیس 

« .مکیلع مالس  يرکسع ! ياقآ  »

ار هچنآ  متفر و  هدجس  هب  سپس  درک ؛ یتحیصن  ارم  مدید ؛ ار  وا  حبص  هک  دوب  يدیس  نامه  يادص  هیبش  شیادص  تسشن ، نم  رانک 
اهنآ یلو  مدش ؛ ایوج  دندوب ، مرب  رود و  هک  یناسک  زا  مدیدن  ار  یسک  یلو  مدرک ، دنلب  ار  مرس  متفگ ؛ مدناوخ ، یم  دیاب  هدجـس  رد 

: دنتفگ

.میدیدن ار  یسک  ام 

بجعت دوب ؛ هدـمآ  شیپ  نم  يارب  هچنآ  زا  دـندمآ و  مناتـسود  مداد ؛ فک  زا  ناوت  ...درک و  زاب  ناهد  میاهاپ  ریز  نیمز ، هکنیا  لـثم 
.دندیشاپ بآ  متروص  يور  دندرک و 

ات نک  ربص  سپ  تسا ؛ هدوب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  صخش ، نآ  تفگ : وا  متفگ ، املع  زا  یکی  هب  ار  ما  هیـضق  میتشگزاب و  نارهت  هب 
! دوش یم  هتخاس  دجسم  نآ  ایآ  مینیبب 

ناکم نآ  رد  ییاه  نوتـس  مدـید  مدیـسر ، هقطنم  نآ  هب  هک  ینامز  مدـمآ ، مق  هب  اه  تبـسانم  زا  یکی  رد  نم  تشذـگ و  لاـس  دـنچ 
؟ دزاس یم  ار  دجسم  نیا  یسک  هچ  مدرک : لاؤس  هدش ، هتشارفا 

.نایبجر هَّللادی  جاح  مان  هب  يدرم  دش : هتفگ  نم  هب 

يور متسیاب ؛ اپ ، يور  متسناوتن  تفرگ و  ارف  ار  مندب  رسارس  قرع  مدش و  دوخ  یب  دوخ  زا  مدینش  ار  مان  نیا  نوچ 
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: دومرف وا  دزاس ؟ یم  ار  دجسم  یـسک  هچ  مدیـسرپ : وا  زا  هک  ینامز  مالـسلا ، هیلع  ماما  نخـس  يانعم  هک  مدیمهف  متـسشن و  یلدنص 
»؟ هچ ینعی  مهیدیا ؛ قوف  هَّللادی  »

...مدرک تاقالم  نایبجر  هَّللادی  جاح  اب  مدرک و  هناخباتک  نآ  فقو  مدیرخ و  باتک  متفر و 400  نارهت  هب 

يدادغب یلع  جاح  ناتساد   - 10

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رادید  هب  دوب و  ناحلاص  نابوخ و  زا  يدادغب و  یلع  جاح  شمان  دادغب ، لها  زا  يدرم  دیوگ : یم  يرون  خیش 
: تسا رارق  نیا  زا  نایرج  هصالخ  هک  دوب  هدش  لیان 

یم ترفاسم  مالسلا  هیلعداوج  ماما  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما  ترایز  يارب  نیمظاک  رهش  هب  دادغب  زا  میاد  روط  هب  يدادغب  یلع  جاح 
.درک

نیا زا  ناموت  مدرک و 20  ترفاـسم  فرـشا  فجن  هب  سپ  دوب ؛ هدـش  بجاو  یعرـش  قوقح  سمخ و  نم  رب  دـیوگ : یم  یلع  جاـح 
مداد و 20 یمظاک  نیـسح  دّمحم  خیـش  هیقف ، دهتجم  هب  زین  ناموت  مداد و 20  يراصنا  یـضترم  خیـش  هیقف ، دهاز  ملاع  هب  ار  قوقح 
هب متشگرب  دادغب  هب  هک  ینامز  متشاذگ ، رارق  مدوخ  اب  هک  دنام  یقاب  رگید  ناموت  مداد و 20  یقورش  نسحدمحم  خیش  هب  زین  ناموت 

.مزادرپب نیسای  لآ  نسحدمحم  خیش  ردق ، یلاع  هیقف 

ترایز ار  مالـسلا  هیلعداوج  ماما  مالـسلا و  هیلع  مظاک  ماما  مرح  متفر و  نیمظاـک  يوس  هب  لّوا  متـشگرب ، دادـغب  هب  هبنـش  جـنپ  زور 
هقف رد  هک  یفراصم -  رد  ات  مداد  وا  هب  ار  دوب  هدنام  یقاب  مندرگ  رب  هچنآ  زا  يرادقم  متفر و  نیسای  لآ  خیش  هناخ  هب  سپـس  مدرک ،

قحتسم ار  وا  هک  یـسک  هب  ای  وا  هب  یجیردت  تروص  هب  ار  غلبم  یقاب  متفرگ  هزاجا  وا  زا  دناسرب و  فرـصم  هب  هدش -  نیعم  یمالـسا 
.مزادرپب منیبب ،

هک درک  رارصا  خیش 
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؛ متفر دادـغب  يوس  هب  هدرک ، یظفاحادـخ  وا  اب  مراد  يرورـض  راک  يرادـقم  هک  مدروآ  رذـع  مدرکن و  لوبق  نم  یلو  مناـمب ؛ وا  دزن 
هنوگ رب  تشاد و  يزبس  همامع  مدـید ، ار  دوب  راـقو  تبیه و  ياراد  هک  یماـقمالاو -  ردـق و  نارگ  دیـس  متفر ؛ ار  هار  هک 13  ینامز 
شا هنیس  هب  ارم  میداد ، تسد  مهاب  درک  مالس  دش ، نم  کیدزن  تشاد ، ترایز  يارب  نیمظاک  هب  نتفر  دصق  دوب ، یهایس  لاخ  شا ،

»؟ يور یم  اجک  هب  : » دیسرپ نم  زا  تفگ و  مدقم  ریخ  دینابسچ و 

.مدرگ یمرب  دادغب  رهش  هب  مراد  نالا  ما و  هدرک  ترایز  ار  مالسلا  مهیلعداوج  ماما  مظاک و  ماما  متفگ :

« .تسا هعمج  بش  بشما ، نوچ  درگرب ؛ نیمظاک  هب  : » دومرف

.منک نینچ  مناوت ، یمن  متفگ :

زا مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  مّدـج  نارادتـسود  زا  هک  مهدـب  تداهـش  وت  يارب  نم  اـت  درگرب  یهدـب ، ماـجنا  یناوـت ، یم  : » دوـمرف
دیاـب دـهاش  ود  « ؛» ِْنیَدیِهَـش اوُدِهْـشَتْساَو  : » هدوـمرف لاـعتم  يادـخ  هک  دـهد  تداهـش  وـت  يارب  مـه  خیـش  یتـسه و  اـم  نارادتـسود 

(.« 276) دنریگب

مالسلا مهیلع  تیب  لها  نارادتسود  زا  نم  دهدب ، تداهـش  نآ  رد  هک  متـساوخ  یم  يا  هتـشون  نیـسای ، لآ  خیـش  زا  هتـشذگ  رد  نم 
.مراذگب منفک  رد  ار  هتشون  نآ  ات  متسه 

؟ یهد یم  تداهش  میارب  هنوگچ  یتخانش و  ارم  اجک  زا  مدیسرپ : دیس  زا 

»؟ دسانشن دنک ، یم  ادا  ًالماک  ار  وا  قح  هک  ار  یسک  ناسنا ، هنوگچ  : » دومرف

؟ تسا قح  مادک  تروظنم  متفگ :

« .يداد ملیکو  هب  هک  یقح  : » دومرف

؟ تسیک وت  لیکو  متفگ :

« نسح دّمحم  خیش  : » دومرف

؟ تسوت لیکو  وا  ایآ  متفگ :

« .هلب : » دومرف

هب ارم  وا  نوچ  مروآ ؛ یمن  دای  هب  ار  نآ  هک  دـشاب  یم  یمیدـق  یتسود  وا ، اـم و  نیب  هک  مداد  لاـمتحا  ...مدرک و  بجعت  شنخـس  زا 
سمخ زا  يزیچ  دراد ، راظتنا  نم  زا  وا  هک  مداد  یم  لامتحا  نینچمه  دوب  هدرک  ادص  ممان ،
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.تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دالوا  زا  وا  نوچ  مزادرپب ؛ وا  هب  ار 

یسک ره  هب  ار  رادقم  نآ  متفرگ ، هزاجا  نسحدمحم  خیش  زا  تسا و  هدنام  یقاب  نم  دزن  تاداس ، قح  زا  يرادقم  دیـس ، متفگ : وا  هب 
.مزادرپب مراد ، تسود  هک 

« .یتخادرپ فرشا  فجن  رد  ام  نالیکو  هب  ار  ام  قح  زا  يرادقم  هلب ! : » دومرف دز و  دنخبل  هاگ  نآ 

؟ تسا هدش  عقاو  دنوادخ  هاگرد  لوبق  دروم  ملمع ، نیا  ایآ  متفگ :

« .هلب : » دومرف

رگید راب  تلفغ ، یلو  مدرمـش ؛ گرزب  ار  وا  سپ  دـنک ؛ یم  نم » نالیکو   » هملک هب  ریبعت  گرزب ، ياملع  زا  دیـس  نیا  مدـش ، هجوتم 
.تفرگ ارف  ارم 

« .درگرب مدج  ترایز  يارب  : » دومرف نم  هب 

.دوب وا  تسار  تسد  رد  نم  پچ  تسد  هک  یلاح  رد  میتفر  نیمظاک  يوس  هب  مه  اب  مدرک و  تقفاوم  وا  اب  اروف 

هلمج زا  داد  یم  ار  اـهنآ  باوج  وا  مدرک و  لاؤس  یفلتخم  لـئاسم  زا  وا  زا  نم  میدرک و  یم  ثحب  ثیداـحا  هراـبرد  میتفر و  یم  هار 
: دوب نیا  مدرک ، لاؤس  وا  زا  هک  ییاهزیچ 

وگتفگ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ادهـشلادیس ، ترایز  هرابرد  يدرم  اب  شمعا  نامیلـس  دـنیوگ : یم  ینیـسح  ربنم  نابیطخ  ام ! رورس 
؛ تسا شتآ  رد  یهارمگ  ره  تسا و  یهارمگ  یتعدـب ، ره  تسا و  تعدـب  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ترایز  تفگ : وا  هب  درم  نآ  درک ؛
، لمحم نآ  رد  : » هدش هتفگ  وا  هب  هدیسرپ ، لمحم  نآ  هرابرد  تسا  نیمز  نامـسآ و  نیب  یلمحم  هک  هدید ، باوخ  رد  درم  نآ  سپس 

؟ دنور یم  اجک  ود  نآ  دیسرپ : .دنتسه » مالسلا  مهیلع  يربک  هجیدخ  ارهز و  همطاف 

هب لمحم  نآ  زا  ییاه  هتشون  هک  دید  نینچمه  .دنور » یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  هب  هعمج ) بش   ) بش نیا  رد  : » دش هتفگ  وا  هب 
هتشون اهنآ  يور  رب  هک  دوش  یم  هتخیر  نیمز 

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 299 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا اـیآ  .دـنناما » رد  شتآ  زا  تماـیق  زور  اـت  دنتـسه و  ناـما  رد  منهج  شتآ  زا  هعمج  بش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیریاز  : » هدـش
؟ تسا حیحص  ثیدح 

« .تسا حیحص  الماک  هلب ! : » دومرف

همه زا  دـنک  ترایز  هعمج  بش  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یـسک  دوش ، یم  هتفگ  هک  تسا  حیحـص  ایآ  اـم ! رورـس  متفگ :
؟ تسا ناما  رد  اهزیچ 

.درک هیرگ  دش و  کشا  زا  رپ  شنامشچ  و  هلب » : » دومرف

ییاه هار  اه و  نابایخ  زا  هکنیا  نودب  مدـید ، مالـسلا  مهیلعداوج  مظاک و  ماما  مرح  رد  ار  مدوخ  ناهگان  هک  تشذـگن  يدایز  نامز 
.میرذگب دوش ، یم  یهتنم  مرح  هب  هک 

« .نک ترایز  : » دومرف نم  هب  میداتسیا  مرح  برد  يور  هب  ور 

.تسین بوخ  متئارق  متفگ :

»؟ یناوخ یم  نم  هارمه  زین  وت  مناوخب ، ار  ترایز  ایآ  : » دومرف

.هلب متفگ :

ات داد  يرگید  زا  دعب  یکی  مالسلا ، مهیلع  نیرهاط  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  مالـس  درک و  ترایز  ندناوخ  هب  عورش 
؟ مسانشن ار  وا  هنوگچ  متفگ : یسانش »؟ یم  ار  تنامز  ماما  ایآ  : » دومرف نم  هب  سپس  دیسر ؛ مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هب  هکنیا 

« .نک مالس  وا  رب  سپ  : » دومرف

.نسحلا نبای  نامزلا ، بحاص  ای  هَّللاهجح ، ای  کیلع  مالسلا  متفگ : مه  نم 

« .هتاکرب هَّللا و  همحر  مالسلا و  کیلع  : » دومرف دز و  يدنخبل  هاگ  نآ 

«، .نک ترایز  : » دومرف نم  هب  میدیسوب  ار  سدقم  حیرض  میدش و  فیرش  مرح  لخاد  سپس 

.مناوخ یمن  ترایز  بوخ  متفگ :

»؟ مناوخب ترایز  تیارب  ایآ  : » دومرف

.هلب متفگ :
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ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدـج  ایآ  : » دومرف نم  هب  ترایز  نایاپ  زا  دـعب  درک و  هَّللا » نیما   » هب فورعم  ترایز  ندـناوخ  هب  عورـش  سپ 
»؟ ینک یم  ترایز 

.تسا هعمج  بش  بشما ، هلب ! متفگ :

تعامج زامن  هب  : » دومرف نم  هب  دیسر  ارف  برغم  زامن  تقو  درک ؛ ترایز  ار  وا  ثراو ، ترایز  هب  فورعم  ترایز  اب  هاگ  نآ 
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« .وش قحلم 

نیا هزات  متفاین ! ار  وا  یلو  متشگ ؛ وا  لابند  هب  مدمآ و  نوریب  مرح  زا  مدیدن  ار  دیس  رگید  زامن ، ندش  مامت  زا  دعب  مداتـسیا و  زامن  هب 
اب مدرگرب  نیمظاک  هب  ات  تساوخ  نم  زا  درک و  ادص  ممان  هب  ارم  دیـس ، نآ  هک  دمآ  مدای  مدـش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  هک  دوب  اج 
وا هک  متـسناد  هجیتـن  رد  دز  شبیغ  ناـهگان  درک و  یم  ریبـعت  منـالیکو »  » هب اـهقف  زا  درک و  مهاوـخ  عاـنتما  نآ  زا  تسناد  یم  هکنیا 

(277) .تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نامزلا ، بحاص 

ار مک  رادقم  نیا  اهنآ ، عومجم  زا  ام  تسا و  دایز  رایـسب  دنا ، هدـش  لیان  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رادـید  هب  هک  یناسک  ياه  ناتـساد 
، ام نامز  هب  ات  يربک  تبیغ  لیاوا  ياه  نرق  یط  ثداوح ، نیا  .دراد  يدـیفم  مهم و  تاکن  اه  ناتـساد  زا  کی  ره  میدرک و  باـختنا 

.تسا هدش  عقاو 

يدوزب دهد  یم  ربخ  وا  هب  دنک و  یم  بوخ  ار  شمخز  دنک و  یم  تاقالم  یلقره  لیعامـسا  اب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ارماس ، رد  * 
.يریگب ار  لاوما  نیا  دیابن  وت  داد و  دهاوخ  وت  هب  لام  يرادقم  یسابع ، رصنتسم 

سپ دنادرگ ؛ یم  رب  وا  هب  ار  شا  هدنام  یقاب  دشون و  یم  هوهق  دنک ، یم  تاقالم  هدـش -  راتفرگ  هک  يدرم -  اب  فرـشا  فجن  رد  * 
.دروآ یم  رد  نز  نآ  اب  جاودزا  هب  دهد و  یم  تاجن  نمزم  لس  زا  ار  وا 

، هدرب راـک  هب  ریزو  هک  يا  هـلیح  زا  دـنک و  یم  ربخاـب  راـنا  ناتـساد  زا  ار  وا  دـنک و  یم  تاـقالم  یـسیع  نبدـمحم  اـب  نـیرحب  رد  * 
.دیامن یم  ربخ  اب  هدرک ، ناهنپ  ار  بلاق  نآ  ریزو ، هک  یناکم  زا  ار  وا  دیامن و  یم  شهاگآ 

دایرف اهنآ  نیب  دور  یم  يا  هلیبق  غارس  البرک  هار  رد  * 
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هیلع نیـسح  ماما  ربق  نیریاز  هار  دـنوش و  یم  جراـخ  اـج  نآ  زا  دـنکفا و  یم  ناـنآ  ياـه  بلق  رد  ار  سرت  دـنوادخ ، دروآ و  یم  رب 
.دنک یم  زاب  ار  مالسلا 

یم ضوع  شعاضوا  هک  دهد  یم  تراشب  وا  هب  دـهد و  یم  ربخ  هدـش -  دراو  وا  رب  هک  یتراسخ -  زا  یلع  جاح  هب  هلح  رهـش  رد  * 
.دش دهاوخ  بوخ  شا ، یلام  عضو  دوش و 

رد هدش ، جراخ  هینامیلس  زا  زورید  هک  دهد  یم  ربخ  وا  هب  هدش ، رضاح  ینیوزق  يدهم  دیس  گرزب ، ملاع  هناخ  رد  هلح  رد  مه  زاب  * 
بیاغ اهنآ  زا  سپـس  دـشاب ؛ یم  قارع  یلامـش  طاقن  نیرترود  رد  تسا و  هدـش  عقاو  هیکرت  قارع و  ياهزرم  رد  هینامیلـس  هک  یلاح 

.دسر یم  هّلح  نامکاح  هب  زور  زا 10  دعب  يزوریپ ، ربخ  دننیب و  یمن  ار  وا  رگید  هدش ،

.دنک یم  تکرش  دوش -  یم  دقعنم  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هار  مان و  نتشاد  هگن  يارب  هک  هعیش -  سلاجم  رد  * 

هب دناسر و  یم  يرای  اهنآ  هب  هنوگچ  دنک و  یم  تباث  هعیـش  يارب  ار  دوخ  دوجو  هنوگچ  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  هک  نک  هاگن  سپ 
هعیش ندرک  تیذا  يارب  نانمـشد  هک  ییاه  هشقن  واه  گنرین  هئطوت ، زا  اهنآ  هب  دنک و  یم  رود  اهنآ  زا  ار  نانمـشد  هدیـسر ، ناشداد 

زیچ هن  تسا و  ماما  وا  هک  دـشاب  نیا  رب  لیلد  شتبیغ ، هکنیا  ببـس  هب  دوش  یم  بیاغ  اـهنآ  زا  ناـهگان  .دـهد  یم  ربخ  دـنا ، هدیـشک 
.يرگید

نیا ، دوش یم  نشور  یمارگ  ناگدـنناوخ  امـش  يارب  تسا و  هتـشون  هللا  همحردـیفم  خیـش  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هچنآ  لاـجم ، نیا  رد 
: هک تسا  راتفگ 

« .دنام یمن  یفخم  ام  زا  امش  ياهربخ  زا  يزیچ  میراد و  یهاگآ  امش  لاوحا  عاضوا و  هب  ام  »

میا و هدرکن  اهر  ار  امش  لاوحا  عاضوا و  هب  یگدیسر  ام  : » هک راتفگ  نیا 
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« .دندش یم  طلسم  نانمشد  دش و  یم  لزان  امش  رب  اه  یتخس  دوبن ، هنوگ  نیا  رگا  مینک و  یمن  شومارف  ار  امش 

نیا و  .مییاهنآ » بقارم  دنام ، یمن  هدیـشوپ  نیمز  اه و  نامـسآ  کلام  زا  هک  ییاعد  اب  نانموم  رـس  تشپ  ام  : » هک هتفگ  نیا  نینچمه 
تسدکی و تسا ، ناشندرگ  رب  هک  يدـهع  هب  يافو  رد  دـهدب -  اهنآ  هب  ار  شتعاطا  قیفوت  دـنوادخ  هک  ام -  ناوریپ  رگا  : » هک هتفگ 

«. دمآ یم  شیپ  رتدوز  اهنآ ، يارب  ام  رادید  تداعس  داتفا و  یمن  ریخأت  هب  نانآ  زا  ام  تاقالم  تفارش  دندش ، یم  لدکی 

؟ تسا هدنام  هدنز  زورما  هب  ات  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هنوگچ  : مهدزیس لصف 

همدقم

هب رهاظت  هکلب  تسین ؛ دـنمفده  یلدـج  ثحب و  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  رمع  لوط  هرابرد  لدـج  ثحب و  مدـقتعم  يزیچ ، ره  زا  لبق 
هیلعرضخ ترضح  ای  هَّللا -  هنعل  سیلبا -  ای  هکئالم  رمع  ندوب  ینالوط  هب  هک  میتفاین  ار  یسک  ام  نوچ  تسا ؛ ینمشد  یعون  لهج و 

، دریگب هدرخ  تسا ، هدـنز  زورما  اـت  مالـسلا  هـیلع  یـسوم  ترـضح  يربماـیپ  ناـمز  زا  ( 278) هدیـشون یناگدـنز  بآ  زا  هک  مالـسلا 
!. دشاب یم  مالسلا  هیلع  نامز  بحاص  رمع  لوط  هرابرد  اه  ههبش  اهاوعد و  مامت  هک  یلاحرد 

؟ تسیچ يارب  ندرک  هرخسم  لهج و  هب  رهاظت  جرم و  جره و  نیا  سپ 

؟ تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  نادناخ  اب  ینمشد  هنیک و  هزیگنا  هب  اهراک  نیا  ایآ 

؟ تسا راظتنا  زا  رود  دیعب و  راک  نیا  دنوادخ  تردق  زا  هکنیا  ای 

؟ تسا ردقچ  هدش ، عقاو  رما  ربارب  رد  دزیخ -  یمرب  ینمشد  زا  ای  لهج  زا  هک  نتسناد -  دیعب  نیا  شزرا 

اه هلجم  همه  دش و  شخپ  نیمز  برغ  قرـش و  رد  ربخ  نیا  دندمآ ! دورف  هام  حطـس  رب  نادروناضف  هک  یماگنه  دیآ ، یم  ناتدای  ایآ 
حطس رب  هک  نادروناضف -  ریوصت  دنداد و  یم  ربخ  نآ  زا  اه  باتک  و 
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؛ دنداتـسرف اج  همه  هب  ار  ریواصت  نیا  هدش ، هتخاس  ياه  هراوهام  دـش و  رهاظ  نویزیولت  هحفـص  رب  تعاس  نامه  دـندمآ -  دورف  هام 
دندرمـش یم  هناسفا  غورد و  ار  نآ  دندرک و  یم  هرخـسم  ار  هثداح  نیا  مسانـش ، یم  ار  اهنآ  هک  یناسک  زا  يرایـسب  همه  نیا  اب  یلو 

راـفک نایحیـسم و  تسا ، نکمم  هنوگچ  ینک ؟ یم  لوبق  ار  ربخ  نیا  هک  منک  یم  بجعت  وت  زا  نم  تفگ : نم  هب  اـهنآ  زا  یکی  یتح 
؟ دنیایب دورف  هام  رب 

؟ دش عنام  هام ، هب  ندیسر  تقیقح  زا  اهنآ  راکنا  ندرمش و  دیعب  نیا  ایآ  سپ 

.هن ًاعبط :

ههبـش يارب  یهار  هن  دراد و  تقیقح  نیا  راکنا  يارب  یهار  هن  هک  تسا  یمکحم  تباث و  تقیقح  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  رمع  لوط 
.تسا رت  نشور  زور ، طسو  رد  باتفآ  رون  شتآ و  یمرگ  زا  هلئسم  نیا  نوچ  دنرادن ؛ یشزرا  تاهبش  نیا  نآ ؛ رد  ینکفا 

یم تبحـص  دیدج ، شناد  وترپ  رد  دیاقع و  هیحان  زا  میرک و  نآرق  رظن  زا  رمع  لوط  عوضوم  هب  عجار  همدـقم ، نیا  ندروآ  زا  دـعب 
.مینک

میرک نآرق  وترپ  رد  رمع  لوط 

ردـقم لاعتم ، دـنوادخ  هک  میبای  یم  ار  اه  ناـسنا  زا  ییاـه  هنومن  مینک ، یم  هضرع  میرک  نآرق  رب  ار  رمع  لوط  هلئـسم  هک  یماـگنه 
؛ دوب دهاوخ  يداع  يرما  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  رمع  ندوب  ینالوط  فصو ، نیا  اب  دننک و  یگدـنز  لاس  اهدـص  اهنآ  تسا ، هدرک 

.دوب دهاوخ  يداع  يرما  تسا ، هدرک  ردقم  شیارب  ینالوط  یگدنز  دنوادخ  هک  یناسنا  ره  رمع  لوط  هکلب 

: مینک یم  يروآدای  ناتیارب  ار  میرک  نآرق  زا  ییاه  هنومن  نونکا  مه 

و « » َنوُِملظ ْمُهَو  ُنافوُّطلا  ُمُهَذَخَأَف  ًاماع  َنیِـسْمَخ  اَّلِإ  ٍهَنَـس  َْفلَأ  ْمِهِیف  َِثبَلَف  ِهِمْوَق  َیلِإ  ًاحُون  اْنلَـسْرَأ  ْدََقلَو  : » دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
هاجنپ دصهن و  شموق ، نیب  وا  هاگ  نآ  میداتسرف ، شموق  يوس  هب  ار  حون  انامه 
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(279 «) .دندوب ملاظ  اهنآ  هکنآ  لاح  تفرگ و  رب  رد  ار  اهنآ  نافوط  سپ  دنام ؛ لاس 

لاس هاجنپ  دصهن و  درک ، توعد  لاعتم  يادخ  يوس  هب  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  هک  ینامز  تدم  انامه  دیوگ : یم  همیرک  هیآ  نیا 
؟ درک یگدنز  نافوط  زا  دعب  تدم  هچ  و  تسا ؟ هدوب  ردقچ  دش ، هتخیگنارب  يربمایپ  هب  هک  يزور  مالسلا  هیلع  حون  رمع  سپ  دوب ؛

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

وه ًاماع و  نیسمخ  ّالا  هنس  فلا  ثعبی و  نا  لبق  هنس  نوسمخ  هئام و  نامث  اهنمف  هنس ، هئامثالث  هنـس و  یفلا  مالـسلا  هیلع  حون  شاع  »
؛» نادلبلا هدلو  نکسا  راصمالا و  رّصمف  ءاملا  بضن  هنیفسلا و  نم  لزن  ام  دعب  هئام  سمخ  مهوعدی و  هموق  یف 

لاس هاجنپ  دصهن و  دوب و  تثعب  زا  لبق  لاس  هاجنپ  دصتشه و  تدم ، نآ  زا  درک ؛ یگدنز  لاس  دصیس  رازه و  ود  مالـسلا  هیلع  حون  »
رد ار  شنادنزرف  دندش و  هتخاس  اهرهش  تسشن و  ورف  بآ  درک و  یگدنز  نافوط  زا  دعب  لاس  دصناپ  تخادرپ و  غیلبت  هب  شموق  رد 

(280 «) درک نکاس  اهرهش 

هیلع حون  هک  تسا  حـضاو  تروص ، ره  رباـنب  .درک » یگدـنز  لاـس  دـصناپ  رازه و  ود  مالـسلا  هیلع  حون  : » هک تسا  يرگید  تیاور 
: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  نیدباعلا ، نیز  ماما  زا  تسا و  هدرک  یگدنز  لاعتم ، يادخ  تردق  هب  ار  لاس  نارازه  مالسلا ،

« .رمعلا لوط  یه  و  حون ، نم  هّنس  مئاقلا  یف  »

(281 «) تسا رمع  ندوب  ینالوط  تنس ، نآ  تسا و  مالسلا  هیلع  حون  زا  یتنس  مئاق ، هرابرد  »

: تسا هدش  نایامن  مالسلا  هیلع  سنوی  نایرج  رد  تعیبط  نتفرگ  تمدخ  هب  رد  شا  هتساوخ  ندش  ققحم  رد  یهلا  تردق 

وا هک  یلاح  رد  دیعلب  ار  وا  گنهن  « ؛» َنُوثَْعُبی ِمْوَی  َیلِإ  ِِهنَْطب  ِیف  َِثبََلل  َنیِّحِبَسُْملا  َنِم  َناک  ُهَّنَأ  َآلْوَلَف  ٌمِیُلم  َوُهَو  ُتوُْحلا  ُهَمَقَْتلاف  »
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(282 «) .دنام یم  دنوش ، یم  هتخیگنارب  هک  يزور  ات  دوبن  ناگدننک  حیبست  زا  رگا  دندرک و  یم  تمالم  ار 

.دنام یم  یقاب  گنهن  مکش  رد  دوبن  نیحبسم  زا  مالسلا  هیلع  سنوی  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ ، رهاظ  سپ 

یم رارق  یهام  نورد  رد  شندـب  تمایق ، زور  ات  دـش و  یم  وا  نفد  لـحم  هاـگمارآ و  یهاـم ، مکـش  دـنا : هتفگ  نارـسفم  زا  يا  هدـع 
.تسا هیآ  رهاظ  فالخرب  نخس  نیا  هک  یلاح  رد  .تفرگ 

لثم دشاب و  یم  تمایق  زور  ات  ندنام  هدنز  لاعتم ، يادـخ  هدومرف  نیا  زا  روظنم  ًارهاظ  هک  تسا  هتفگ  فاشک  ریـسفت  رد  يرـشخمز 
.تسا هدمآ  زین  يواضیب  ریسفت  رد  نخس  نیمه 

.دش یم  ینادنز  تمایق ، زور  ات  هدنز  تروص  هب  گنهن  مکش  رد  مالسلا  هیلع  سنوی  هک  تسا  نیا  شیانعم  دیاش 

نآ رد  هن  هک  یناکم  رد  دنک  تظفاحم  گرم  زا  ار  یناسنا  تسا  رداق  لاعتم ، يادخ  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  یبلطم  نینچ  هیآ ، نیا  زا 
.دنک ظفح  يدایز  ياه  لاس  ات  گنهن  مکش  رد  ندش  مضه  زا  ار  وا  هکلب  تساقب ؛ ندوب و  هدنز  مزاول  زا  يزیچ  هن  اذغ و  هن  اوه ،

!؟ دراد هاگن  ار  وا  لاس ، تسیود  دنک و  ظفح  گرم  زا  ار  دوخ  ّیلو  هک  تسین  رداق  لاعتم  دنوادخ  ایآ 

دیاقع وترپ  رد  رمع  لوط 

رمع تسا  دقتعم  ینمؤم ، ره  هکنیا  يارب  میبای  یم  يداع  يرما  ار  نآ  مینک ، هاگن  دـیاقع  وترپ  رد  رمع  لوط  عوضوم  هب  هک  یماگنه 
ره رمع  لوـط  هک  تسا  یـسک  ناـمه  دـنوادخ ، هک  تسا  نیا  هدـیقع ، نیا  ياـنعم  تسا و  لاـعتم  يادـخ  تسد  هب  نارادـناج  هـمه 

.دیامن هاتوک  ار  اهنآ  دناوت ، یم  هک  روط  نامه  دنک ، ینالوط  ار  اهرمع  تسا ، رداق  دنوادخ  دنک و  یم  نیعم  ار  يرادناج 

هک تسا  یهیدب  دریگ ، یم  رظن  رد  ینالوط  رمع  شناگدنب ، زا  یکی  يارب  دنوادخ  هک  ینامز  سپ 
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نیا تسا  نکمم  دهد و  یم  رارق  وا  رمع  لوط  ثعاب  ار  تعیبط  نینچمه  دـیامن  یم  مهارف  ندوب ، ینالوط  نیا  يارب  ار  يدام  لیاسو 
؛ تسین تعیبط  تداع و  قرخ  راک ، نیا  دوش و  يرای  هداـم ، تعیبط و  يارواـم  روما  هلیـسو  هب  شرمع  ندـش  ینـالوط  يارب  صخش 

زین رمع  ندرک  ینالوط  يارب  یلیاسو  هزادـنا ، نامه  هب  دراد  دوجو  رمع  ندـش  هاتوک  يارب  یلماوع  لـیاسو و  هک  يروط  ناـمه  سپ 
.تسا يواسم  لاعتم ، يادخ  تردق  هب  لیاسو  ود  ره  تبسن  دراد و  دوجو 

مه زا  شیازجا  دوش و  یم  یـشالتم  هدش ، نفعتم  گرم ، زا  دعب  ناسنا  مسج  هک  تسا  حـضاو  مییوگ : یم  بلطم  نیا  حیـضوت  يارب 
 - اه نوعرف  هدش  ییایموم  دسج  اه  هد  هک  مینیب  یم  هرهاق  رهش  رد  یلو  تسا ؛ یعیبط  يرما  هک  دوش  یم  كاخ  هب  لیدبت  هدش ، ادج 
نیا دوش ، هتفگ  دـیابن  سپ  دـنا ؛ هدـیبسچ  مه  هب  اهنآ  ياضعا  ازجا و  مامت  دنتـسه و  ملاس  هتـشذگ -  اـهنآ  رمع  زا  لاـس  نارازه  هک 

هلحرم زا  رگا  تسا و  هدـش  ندـب  ندـش  یـشالتم  نفعت و  زا  عناـم  هدرک ، ضقن  ار  تعیبـط  ِدوـخ  تعیبـط ، هکلب  تسا ؛ تداـع  قرخ 
بارخ ادخ  حلاص  ناگدنب  زا  یضعب  هک  مینیب  یم  ار  تسا  بجعت  تشحو و  بجوم  هچنآ  میراذگب ، رتارف  اپ  ماسجا ، ندش  ییایموم 

، ناشیا تافو  زا  هک  هللا -  همحر  قودص  خیـش  دسج  تسا ؛ هدادن  يور  اهنآ  رد  يرییغت  چیه  تسا و  هزات  اهنآ  ياه  ندب  یلو  هدش ،
دور رانک  زا  ار  نامی  نب  هفیذـح  گرزب ، هباحـص  دـقرم  دنتـساوخ  ام  نامز  رد  و  ( 283) تسا هزات  درذگ -  یم  لاس  دـصهن  دودـح 

هزات دشاب ، هدرم  زورما  هکنیا  لثم  دسج  دندرک ، زاب  هک  ار  ربق  دننک ؛ لقتنم  یسراف  ناملس  گرزب ، یباحص  دقرم  رانک  هب  هلجد 
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لکش هب  اه  ندب  نیا  میناد ، یم  هکنیا  اب  تسا  هدوب  ( ق.ه  36  ) لاس رد  ناشیا  تافو  هک  یلاح  رد  دوب  هدرکن  رییغت  ًالـصا  شتروص  و 
.تسا هدنام  یقاب  هزات  دسج  لاعتم ، يادخ  تساوخ  هب  دنا و  هدشن  ییایموم  فراعتم ،

.دور یمن  نیب  زا  شمسج  دشاب ، هتشاد  تموادم  هعمج  لسغ  رب  هک  سک  ره  هک  تسا  فورعم  نینمؤم  نیب 

يادـخ هکنیا  يارب  تسا  تاـیدام  هداـم و  قوف  وا ، تیـشم  تعیبـط و  قوف  دـنوادخ ، هدارا  تسا و  زیچ  کـی  تعیبـط  عضو ، نیا  اـب 
یم فرصت  لخد و  نآ ، رد  دهاوخب  هک  روط  ره  هدرک ، نوگرگد  ار  نآ  دهاوخب ، هک  هنوگ  ره  تسا و  هدام  تعیبط و  قلاخ  لاعتم ،

.تسا هداد  اهنآ  هب  ار  اه  هدیدپ  صاوخ  تعیبط و  وا  سپ  دنک ؛

هک دنک  لیم  درادن ، ررض  دراد و  عفن  هک  ییاهزیچ  نآ  زا  دنک و  لمع  يروط  شا  یگدنز  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تسا ، نکمم 
ماجنا هجو ، نیرتهب  هب  ار  دوخ  فیاظو  دنتـسه و  باداش  شمـسج  اضعا و  دنام و  دهاوخ  ملاس  يدرد ، هنوگ  ره  زا  تروص  نیا  رد 

يوق رایسب  یناوج  هکنیا  لثم  دنک  یم  یگدنز  یباداش  اب  وا  دبای و  یمن  هار  وا  مسج  هب  یتسس  فعض و  يریپ ، یتوترف ، دنهد و  یم 
هیلع نامز  ماما  مسج  رد  لاعتم  يادخ  هک  تسا  ییاه  تقاط  دادعتـسا و  تردـق ، ببـس  هب  اهنیا  همه  دراد و  ملاس  یمادـنا  هک  تسا 

.تسا هداد  رارق  مالسلا 

نامز ثداوح  راگزور و  ياه  یتخـس  زا  ار  ناشیا  هک  تسوا  تسا و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ظفاح  لاـعتم ، يادـخ  مـالک : هصـالخ 
يدرد تفآ و  يرامیب ، ره  زا  ناشیا  مسج  یتمالـس  ظفاحم  دـنک و  یم  ینـالوط  دـهاوخب  هک  ردـق  ره  ار  شرمع  دـنک و  یم  ظـفح 

.تسا

دیدج ملع  يرگنشور  قبط  رمع ، لوط 

یلاکشا میوش ، ثحب  نیا  دراو  هکنیا  زا  لبق 
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: مینزب یفرح  تبسانم  نیا  هب  هک  درادن 

دننک یم  افتکا  دنتسه -  یحیسم  يدوهی و  هک  اه -  یبرغ  ياه  هتفگ  هب  یمالسا  هعماج  رد  ناناوج  زا  یضعب  هک  تسا  فسأت  ياج 
یبیغ ياه  تقیقح  ندرک  لوبق  رد  یلو  دشاب ؛ ناشروعش  لقع و  حطـس  قوف  اه ، فرح  نیا  رگا  یتح  دنیامن ؛ یم  قیدصت  لوبق و  و 

.دنراد کش  نآ  رد  دنتسه و  لد  ود  تعیبط ، ياروام  و 

نیقی نامیا و  هداد ، رارق  زات  تخات و  دروم  ار  یمالـسا  ياهروشک  هک  تسا  يرکف  رامعتـسا  هناشن  دنکن ، تلالد  يزیچ  رب  رگا  نیا ،
؛ دنرادن طابترا  هدام  هب  هک  یقیاقح  ناناوج و  نیا  نیب  يدایز  هلـصاف  تسا و  هدرک  بلـس  لفاغ ، ناناوج  زا  يرایـسب  ياه  بلق  زا  ار 

.تسا هدمآ  شیپ 

.تسا هدناشک  تایبیغ  تایونعم و  كرت  هب  هدرک ، رود  نامیا  زا  هدرب ، هدام  يوس  هب  ار  ناناوج  رامعتسا ،

ای یناـملآ  رتـکد  نـالف  عرتـخم ، نـالف  تفگ ، فوسلیف  نـالف  تشون ، روسفورپ  نـالف  تفگ ، وـگ  هصق  نـالف  دوـش : هتفگ  رگا  سپ 
راکفا و راتفگ و  تفگ ؛ تسرپ  تب  ملاع  ای  یحیـسم و  بهار  ای  يدوهی  هدنـسیون  ای  هعماج  نـالف  داتـسا  اـی  ییاـکیرمآ  اـی  يوسنارف 

.دنریذپ یم  زاب  شوغآ  اب  ار  اهنآ  دوش و  یم  یقلت  یحو  ناناوج ، نیا  دزن  اهنآ  تایرظن 

ای یثیدـح  ای  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  اـی  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اـی  لاـعتم  يادـخ  مییوگب : اـم  هک  یماـگنه  یلو 
! دوب دهاوخ  تخس  نانآ ، رب  شلوبق  نیگنس و  اهنآ  يارب  نآ  ندرک  دییات  مینک ، نایب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  یکی  هزجعم 

!؟ هچ يارب  ناناملسم ! يا 

!؟ دوبن یلعا  أدبم  اب  لصتم  یحو و  اب  طبترم  عرتخم ، هاگآ ، فوسلیف ، میکح ، ملاع ، هلآو ، هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  ایآ 

!!؟ دوش یمن  قیدصت  شرابخا ، راتفگ و  لوبق و  وا  مالک  هچ  يارب 

هک یماگنه 
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رد و  دـشاب ؟ هنوگ  نیا  تسا ، نکمم  روطچ  دـنیوگ : یم  تسا ، لاس  تسیود  رازه و  زا  شیب  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  رمع  مییوگب :
یم قیدـصت  ار  وا  دـنک ، یگدـنز  لاس  نارازه  ناسنا  دراد ، ناکما  تفگ : رتسم  نالف  دوش : هتفگ  هک  یماگنه  اما  دـنراد ؛ کـش  نآ 

!؟ هچ يارب  دنریذپ !! یم  وا  زا  ار  فرح  نیا  دننک و 

.تسا یهاگآ  رکف و  ِیمک  زا 

.تسا يرادیب  يرایشوه و  ِیمک  زا 

مالـسلا مهیلع  تیب  لـها  هب  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  هب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  هب  مالـسا ، ناـگرزب  هب  تسا  بجاو  سپ 
.مییامن اهر  هدرک ، دراو  ام  ناهذا  راکفا و  عماجم ، هب  ار  اهنآ  گنرین  اب  رامعتسا  ار  هچنآ  تسا ، بجاو  مینک و  راختفا 

ار اهنآ  دنتفاکـش و  ار  مولع  نیا  اهنآ ، دـندوب و  ملع  نیا  ناگرزب  ثیدـح و  ملع  نادرم  ناناملـسم ، هک  مینکن  شومارف  تسا ، بجاو 
.دندرک شخپ  دنتشون و 

!!؟ تسا ردقچ  اهنآ  تایرظن  راتفگ و  شزرا  تسا !؟ ردقچ  اه  یبرغ  شزرا 

.میدرک شومارف  ار  نامتاراختفا  هشیر و  ارچ 

ارگ و يدام  رتراس  يدوهی ، نیتشینا  يدوهی ، دـیورف  يدوهی ، نیوراد  زا  مینیب  یم  ای  میونـش  یم  ار  يا  هیرظن  ای  راـتفگ  هک  یماـگنه 
، دـنا هدرک  اهر  ار  نایدا  مامت  دـننک ، یم  ینمـشد  ناهج ، راگدـیرفآ  اب  راـکنا و  ار  َملاـع  قلاـخ  هک  یناـسک  اـهنیا و  لاـثما  دـحلم و 

اهنآ دنرادنپ و  یم  تسرد  ار  اهنآ  نانخس  هک  ینیب  یم  ار  ناناوج  نیا  دوش : یم  هتفگ  دنا ، هدروآ  مالسا  فلاخم  هیاپ و  یب  تایرظن 
!! دنناد یم  دریذپ -  یم  لدج  هن  کش و  هن  هک  یتباث -  ياه  تقیقح  ناونع  هب  ار 

! .دنوش عناق  ناناوج  ات  دنتسه  اه  یبرغ  نانخس  ندروآ  هب  روبجم  ناگدنسیون ، زا  يرایسب  هک  تسا  ببس  نیمه  هب 

!؟ تسا هنوگ  نیا  هچ  يارب  مالسا ! نادنزرف  يا 

!؟ دشاب روط  نیا  دیاب  هچ  يارب  نآرق ! ناناوج  يا 

ربارب رد  دیدرگرب و  ناتمالسا  هب 

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 311 

http://www.ghaemiyeh.com


.دینک راختفا  نارگید 

.دننک یم  دایز  ار  امش  تافارحنا  يژک و  یتخس ، طقف  اهنآ  نوچ  دینک ؛ اهر  ار  شراکفا  تایرظن و  برغ ،

، درک یگدنز  لاس  نارازه  ای  تسیود  ینالف  دنیوگ : یم  هک  ینامز  سپ  درادن ؛ یصخشم  زرم  هک  تسا  یلئاسم  زا  رمع  لوط  هلئسم 
صخـشم رـشب ، رمع  هزادنا  تیاهن  هکنیا  يارب  تسا  هدرک  یگدـنز  يرـشب ، ِنکمم  ِرمع  رادـقم  تیاهن  هب  وا  هک  تسین  نیا  شیانعم 

.دنک یم  نایب  ار  بلطم  نیا  زین ، یملع  تافاشتکا  هک  روط  نامه  تسا ، هدشن 

زا رپ  یگدـنز ، هکنیا  يارب  تسین  اه  ناسنا  رمع  لوط  ندیجنـس  يارب  یتسرد  سایقم  نیا ، زا  لبق  ناـمز و  نیا  هاـتوک  ياـهرمع  اـما 
تیاعر مدـع  بسانمان ، ياوه  هیذـغت ، ءوس  لثم  دـنوش  یم  رمع  یهاتوک  ثعاب  هک  تسا  ییاه  يرامیب  راوگان و  عیاقو  اـه ، هثداـح 
.دنراد ییازسب  ریثأت  رشب ، تایح  يدوبان  رد  اهنآ  همه  هک  ییاه  یتحاران  مغ و  ندش  دایز  هدنشک و  ياه  یضیرم  یتشادهب ، بادآ 

تفاب مامت  دنیوگ : یم  تسه ، نانیمطا  اهنآ  شناد  ملع و  هب  هک  ینادنمشناد  تسا ... : هدمآ  رـصم  فطتقم »  » هلجم رد  دروم  نیا  رد 
هک ییاه -  هضراع  راچد  رگا  ناسنا  دراد  ناکما  دنراد و  ار  تیاهن  یب  ینالوط و  رمع  شریذـپ  تیلباق  اه ، ناسنا  مسج  یلـصا  ياه 

.دنامب هدنز  لاس  رازه  ود  دوشن ، دننک -  یم  هراپ  ار  یگدنز  نامسیر 

هک تسا  نیا  هدمآ ، تسد  هب  هدـش  دای  ياه  هبرجت  زا  هک  يزیچ  تیاهن  و  دـیوگ : یم  هرامـش  نامه  زا  لهچ  تسیود و  هحفـص  رد 
شیاضعا زا  یـضعب  ریگ  نابیرگ  هک  ییاه  هضراع  ببـس  هب  هکلب  دریم ؛ یمن  یگلاس  ای 100  هب 80  شرمع  ندیسر  ببـس  هب  ناسنا 

سپ دـنریم ؛ یم  اضعا  یمامت  اضعا ، زا  یـضعب  گرم  اب  دـنراد  طابترا  مه  اب  اـضعا  ماـمت  نوچ  ددرگ و  یم  گرم  راـچد  دوش ؛ یم 
ار اه  هضراع  نیا  دناوتب ، ملع  هک  ینامز 

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 312 

http://www.ghaemiyeh.com


(284) .تشاد دهاوخن  دوجو  ناسنا ، یگدنز  ندش  ینالوط  يارب  یعنام  رگید  دوش ، ناشراک  زا  عنام  ای  دربب  نیب  زا 

دشاب و اه  نیمه  ناسنا ، رمع  تیاهن  هک  میا  هدینـشن  یفوسلیف  ای  میکح و  ای  رتکد  چیه  زا  میا و  هدـناوخن  ییا  هتـشون  ای  باتک  رد  ام 
یم هکلب  دنک ؛ یگدنز  لاس  رازه  لاثم  يارب  ناسنا  دشاب ، لاحم  هکنیا  ای  دنک  زواجت  دح ، نیا  زا  ناسنا  رمع  هک  دشابن  نکمم  رگید 

.دریگب ار  يریپ  يولج  دبایب و  رمع  لوط  يارب  ییوراد  دراد  وزرآ  دیدج ، بط  هک  میبای 

سپ تسا ؛ سونأـمان  ناـمز ، نیا  رد  ینـالوط  رمع  دـنک -  یم  یگدـنز  رادـقم  نآ  هب  رـشب  هزورما  هک  هاـتوک -  ياـهرمع  ببـس  هب 
ار 1 رتمولیک   1000 هتـشذگ ، رد  مدرم  ( 285) تسین ندوب ، نکمم  ریغ  ای  لاحم  شیانعم  دوب ، سونأـمان  اـم  دزن  يزیچ  هک  یماـگنه 

یم ربخ  مدرم  هب  لبق  لاس  یناسنا 100  رگا  سپ  دوش ؛ یم  یط  امیپاوه  اب  تعاـس  رد 1  تفاسم  نیا  هزورما  دـندرک و  یم  یط  ههام 
؛ دندرمـش یم  دیعب  ار  فرح  نیا  هکلب  درک ؛ یمن  قیدـصت  ار  وا  سک  چـیه  دراد ، ناکما  تعاس  رد 1  ههام  تفاـسم 1  یط  هک  داد 

.تسا حیحص  ربخ  نیا  عقاو ، رد  یلو  دوب ؛ نامز  نآ  لومعم  فالخ  نوچ 

هب هک  یناسک  یتح  یملع و  لوصا  بسح  رب  هن  دنـسانش ، یم  تسا ، دوجوم  نالا  هک  یتاداع  بسح  رب  ار  اه  هدـیدپ  يرـشب ، عماوج 
رد هشیمه  هک  دنتـسه  فرتعم  هکلب  دنراد ؛ هطاحا  اه  ببـسم  اه و  ببـس  مامت  هب  هک  دـننک  یمن  اعدا  دـنراد ، ییانـشآ  یملع  لوصا 

.دنا هتفای  ار  اهنآ  هک  تسا  يرادقم  نآ  زا  شیب  دنا ، هتفاین  تسد  اهنآ  هب  هک  یملع  لوصا  دننک ؛ یم  رارقا  دنتسه و  ریسم  نیا  يادتبا 

زا هتسناوتن ، رشب  دنا و  هتخانشان  ناهج  نیا  رد  یملع  نیزاوم  رتشیب  سپ 
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؛ دشاب هتخانـش  ار  نآ  ياه  تلع  أشنم و  هکنیا  نودب  دنک  كرد  ار  يرهاظ  يایـشا  هتـسناوت ، طقف  دبای و  هطاحا  اهنآ  هب  یملع  تهج 
یبای یم  راوریجنز  ار  اه  ببسم  بابسا و  نینچمه  دراد  يرگید  ببس  مه ، ببـس  نآ  دراد و  دوجو  یببـس  يا ، هدیدپ  ره  يارب  سپ 

ناحبس و يادخ  تردق  لّوا ، تلع  ییوگب : هکنیا  رگم  یسانشب ، ار  دوش -  یم  هتفگ  للعلا  هلع  نآ  هب  هک  لّوا -  ببـس  یناوت  یمن  و 
.نآ ریغ  هن  تسوا ، هدارا 

دنا هتشاد  ینالوط  ياهرمع  هک  یناسک 

هب ناسیون  خیرات  هک  دوش  یم  ادـیپ  دـنا ، هدرک  یگدـنز  لاس  اهدـص  ایند ، نیا  رد  هک  یناسک  زا  يرایـسب  یماسا  يرـشب ، خـیرات  رد 
ار يا  هناگادج  لصف  ناشیاه ، باتک  رد  املع  زا  یضعب  هک  روط  نامه  دنا ؛ هتخادرپ  اهنآ  یگدنز  لئاسم  زا  یضعب  یماسا و  ندروآ 
ار تساـهنآ  هب  قلعتم  هک  يدراوم  زا  یـضعب  اـج  نآ  رد  دـنا و  هداد  رارق  دـنا » هتـشاد  ینـالوط  ياـهرمع  هک  یناـسک   » ناوـنع تحت 

یـضعب رد  هکلب  دنناد ؛ یمن  یبیجع  رما  ار  ناسنا  رمع  ندوب  ینالوط  هک  تسا  یلیالد  اه ، هتـشون  نآ  هلمج  زا  دـنا و  هدرک  يروآدای 
: میروآ یم  راصتخا  تیاعر  اب  ار  دارفا  نیا  زا  یضعب  یماسا  اج  نیا  تسا ؛ يداع  یعیبط و  زیچ  اه ، نامز  زا 

.لاس یس  دصهن و  مالسلا ، هیلع  مدآ  ترضح   - 1

.لاس هدزاود  دصتفه و  مالسلا ، هیلع  نامیلس  ترضح   - 2

.لاس دصراهچ  میکح ، نامقل   - 3

.لاس داتشه  دصیس و  يرازف ، عبض  نب  عیبر   - 4

.لاس دصهن  رماع ، نب  دادش   - 5

.لاس دصتشه  رماع ، نب  رمع   - 6

.لاس دصشش  يدایا ، يدعاس  نب  سق   - 7

.لاس دصتفه  رصم ، زیزع   - 8

.لاس دصتفه  رازه و  رصم ، زیزع  ردپ  ناّیر ،  - 9

(286) .لاس تصش  دصناپ و  يداع ، نامقل   - 10

تیاعر ببس  هب  یلو  هدمآ ، اهنآ  یماسا  خیرات ، رد  هک  دنتسه  يرگید  رایسب  يدارفا 
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.میروذعم اهنآ  ندروآ  زا  راصتخا 

؟ دنک یم  روهظ  ینامز  هچ   : مهدراهچ لصف 

.دشاب یفخم  مولعمان و  مدرم ، يارب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  تقو  هک  تسا  هدرک  اضتقا  یهلا ، تمکح 

هیلع نامز  ماما  یگدـنز  فلتخم  داعبا  هب  عجار  مالـسلا  مهیلع  كاپ  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  يدایز  ثیداـحا  هکنیا  اـب 
هللا یلـصربمایپ  زا  یفیرـش  ثیداحا  سکع ، هب  هکلب  تسا ؛ هدشن  حیرـصت  اهنآ ، زا  کی  چیه  رد  روهظ  نامز  هب  یلو  هدـمآ ، مالـسلا 

رد نینچمه  دـینک  بیذـکت  دـهد ، یم  ربـخ  روـهظ  تقو  زا  هک  ار  یـسک  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  مهیلع  كاـپ  ناـماما  هلآو و  هیلع 
.دشاب هداد  روهظ  تقو  زا  ربخ  نیموصعم ، زا  یکی  هک  تسا  هدش  در  ثیداحا 

؛» نوتاقولا اهیف  بذکی  و  تسا ...« : هدمآ  مالسلا  هیلعربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  هرابرد 

(287 «) .دنیوگ یم  غورد  دننک ، یم  نیعمار  یتقو  روهظ ، يارب  هک  یناسک  »

؟ تقو رمالا  اذهل  له  دیسرپ : مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  لیضف  نینچمه 

«: نوتاقولا بذک  نوتاقولا ، بذک  نوتاقولا ، بذک  : » مالسلا هیلع  لاقف 

؟ تسا صخشم  روهظ  نامز  ایآ 

هک یناسک  دنیوگ ؛ یم  غورد  دننک ، یم  نیعم  ار  یتقو  هک  یناسک  دـنیوگ ؛ یم  غورد  دـننک ، یم  نیعم  ار  یتقو  هک  یناسک  : » دومرف
(288 «) .دنیوگ یم  غورد  دننک ، یم  نیعم  ار  یتقو 

؛» لبقتسی امیف  ّتقون  یضم و ال  امیف  انتّقو  ام  نوتّقوملا ، بذک  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ار یتقو  هدنیآ ، رد  هتـشذگرد و  رما ، نیا  يارب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  دـنیوگ ؛ یم  غورد  دـننک ، یم  نیعم  ار  یتقو  هک  یناسک  »
(289 «) .درک میهاوخن  میا و  هدرکن  صخشم 

« نومّلسملا اجن  نولجعتسملا و  کله  نوتاقولا و  بذک  : » دومرف ناشیا  نینچمه 

، ناگدش میلـست  دنوش و  یم  كاله  دننک ، هلجع  رما ، نیا  رد  هک  یناسک  دنیوگ و  یم  غورد  دـننک ، یم  نیعم  ار  یتقو  هک  یناسک  »
(290 «) .دنبای یم  تاجن 

.تسا قیقد  تروص  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  روهظ  لاس  ندرک  صخشم  تقو ،» ندرک  نیعم   » زا روظنم 

هب عجار  یثیداحا  نوچ 
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.میا هدش  کیدزن  ترضح  نآ  روهظ  هب  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  هک  هدمآ ، روهظ  یمتح  ياه  هناشن 

.میناد یمن  یعطق  لماک و  روط  هب  ام  ار  روهظ  نامز  ندنام  یفخم  لیلد  اما 

هیلع نامز  ماما  روهظ  راظتنا  رد  يدامتم  ياه  نرق  لوط  رد  نانموم  هک  تسا  نیا  روهظ ، ناـمز  ندـنام  یفخم  لـیالد  زا  یکی  دـیاش 
نآ روهظ  هب  مدرم  الاح ، هب  ات  يرغـص  تبیغ  هماگنه  زا  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دـنریگ ؛ شاداـپ  دـنرب و  رـس  هب  یتخـس  رد  مالـسلا 

مدرم دیما  دندرب و  یمن  رس  هب  يراظتنا  نینچ  رد  مدرم  رگید  دوب ، یم  صخشم  روهظ  نامز  رگا  دنراد و  دیما  مالسلا  هیلع  ترـضح 
هدومرف هراب  نیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـندش  یم  هرهب  یب  راـظتنا ، باوث  زا  رفن  اـه  نویلیم  دـش و  یم  لدـب  يدـیما  اـن  هب 

: تسا

؛» جرفلا راظتنا  یّتما  لامعا  لضفا  »

(291 «) .تسا جرف  راظتنا  متما ، لامعا  نیرترب  »

؛» هَّللا لیبس  یف  همدب  طحشتملاک  انرمَأل  رظتنملا  : » تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  نینچمه 

(292 «) .تسا هدیطلغ  دوخ  نوخ  رد  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دشاب  مالسلا  هیلعام  مئاق  روهظ  رظتنم  سکره  »

یف مالـسلا  هیلع  مئاقلا  عم  ناک  نمک  ناک  رمالا  اذهل  ًارظتنم  تام  نم  : » دومرف عوضوم  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه 
؛» فیسلاب هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  يدی  نیب  براضلا  هلزنمب  ناک  لب  ...ال  هطاطسف 

دننام هکلب  تسا و  هدوب  وا  یهدـنامرف  رّقم  همیخ و  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  دورب  ایند  زا  مالـسلا  هیلع  مئاق  راظتنا  رد  هک  سک  ره  »
(293 «) .تسا هدز  ریشمش  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ  باکر  رد  هک  تسا  یسک 

هلآو و هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لاعتم ، يادخ  مالک  قیدـصت  راظتنا ، هک  تسا  نیا  نآ ، دراد و  مه  يرگید  هدـیاف  ندوب ، جرف  راظتنا  رد 
دوش یم  هدرمش  مالسلا  هیلع  ناماما 
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.تسا تعاطا  میلست و  تاجرد  نامیا و  بتارم  زا  قیدصت  نیا  و 

عاوـنا هب  ار  شناگدـنب  ناحبـس  دـنوادخ  تسا ؛ نارظتنم  شیاـمزآ  ناـحتما و  نآ ، تسه و  مـه  يرگید  تـمکح  عوـضوم ، نـیا  رد 
، ادـخ هب  هک  یناـسک  سپ  دـهد ؛ یم  رارق  ناـحتما  دروـم  ار  ناـسنا  دـیاقع  هلمج  نآ  زا  دـنک و  یم  شیاـمزآ  نوگاـنوگ  تاـناحتما 

.تسین مهم  اهنآ  يارب  تبیغ  ندش  ینالوط  دنا ؛ هدروآ  نامیا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

نآرق و ياـه  هیآ  دـنبای و  یم  یمالـسا  هدـیقع  نیا  دـض  جرم  جره و  ندرک و  هرخـسم  يارب  یبساـنم  تـصرف  ار  نـیا  ناـقفانم ، اـما 
.تسا ناکم  نامز و  ره  رد  نایارگ  لطاب  یمیاد  یگشیمه و  راک  نیا  دننز و  یم  رانک  ار  يوبن  ثیداحا 

تسا يا  یتخس  نیا ، « ؛» هقلخ اهب  نحتما  ّلجوّزع ، هَّللا  نم  هنحم  یه  اّمنا  : » دومرف هک ، هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  زا 
(294 «.) ...دنک یم  ناحتما  ار  شتاقولخم  نآ ، هلیسو  هب  هک 

ار اهنآ  ات  دناد  یمن  ار  اهنآ  ناهن  نورد و  تسا و  ربخ  یب  شناگدنب  نطاب  زا  ناحبـس  يادخ  هک  تسین  نیا  دنوادخ ، ناحتما  يانعم 
رب يزیچ  دناد و  یم  ار  تسا  هدش  یفخم  اه  هنیـس  رد  هچنآ  تسا و  هاگآ  زیچ  ره  هب  ادخ  هکلب  ...زگره ! هن  .دسانـشب  دنک و  ناحتما 

ْمِِهْلبَق نِم  َنیِذَّلا  اـّنَتَف  ْدََـقلَو  َنُونَتُْفی  اـَل  ْمُهَو  اـّنَمآ  اُولوُقَی  نَأ  اوُکَْرتـُی  نَأ  ُساـّنلا  َبِسَحَأ  : » دـیامرف یم  لاـعتم  يادـخ  تسین ؛ ناـهنپ  وا 
دنوش و یم  اهر  میدروآ ، نامیا  دـنتفگ : هکنیا  ضحم  هب  دـنا  هدرک  نامگ  مدرم  ایآ  « » َنِیبِذاْکلا َّنَمَْلعََیلَو  اُوقَدَـص  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّنَمَْلعَیَلَف 

قداص هک  یناسک  هرابرد  ادخ  ملع  سپ  میدرک ؛ شیامزآ  دندوب ، اهنآ  زا  لبق  هک  ار  ینانآ  انامه  دنریگ و  یمن  رارق  شیامزآ  دروم 
(295 «) .دبای ققحت  دنیوگ ، یم  غورد  هک  یناسک  دنتسه و 

يارب ناحتما  سپ 
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؟ تسیچ

: دنک یم  شیامزآ  زیچ  دنچ  يارب  ار  شناگدنب  ناحبس ، يادخ  باوج :

.دنامن یقاب  یتجح  مدرم ، يارب  ات  دوش  تّجح  مامتا  قلخ ، رب   - 1

.دوش شاداپ  ِقحتسم  دوش و  قفوم  ناحتما  رد  نموم  ناسنا   - 2

، هدـش هدـیمان  قیرغ  ياـعد  هک  ار  اـعد  نیا  تبیغ ، نارود  رد  ناـسنا  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـصرفعج  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
؛» کنید یلع  یبلق  تبث  بولقلا ، بلقم  ای  میحر ، ای  نامحر ، ای  هَّللا ، ای  : » دناوخب

(296 «) .نک مکحم  تنید  رد  ارم  بلق  اه ! بلق  هدننک  نوگرگد  يا  نابرهم ، يا  هدنشخب ، يا  ادخ ، يا  »

مل کسفن  ینفّرعت  مل  نا  ّکناف  کسفن ، ینفرع  مهللا  : » دوش هدـناوخ  اعد  نیا  هدـش ، تیاور  مالـسلا ، هیلع  قداـص  ماـما  زا  نینچمه 
ینفّرعت مل  نا  کناف  کتجح ، ینفّرع  مهللا  کتّجح  فرعا  مل  کلوسر  ینفّرعت  مل  نا  ّکناف  کلوسر ، ینفّرع  مهللا  کـّیبن ، فرعا 

؛» ینید نع  تللض  کتجح 

نم هب  ار  تا  هداتسرف  ایادخ ! مسانش ؛ یمن  ار  تربمایپ  یناسانشن ، نم  هب  ار  تدوخ  وت ، رگا  اریز  ناسانـشب ؛ نم  هب  ار  تدوخ  ایادخ ! »
ار تتجح  رگا  سپ  ناسانشب ، نم  هب  ار  تتجح  ایادخ ! مسانش ؛ یمن  ار  تتجح  یناسانشن ، نم  هب  ار  تا  هداتسرف  رگا  سپ  ناسانـشب ،

(297 «) .موش یم  هارمگ  منید  زا  یناسانشن  نم  هب 

یم نایب  تبـسانم  هب  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  روهظ  تقو  هرابرد  هک  دراد  دوجو  یفیرـش  ثیداحا  اـج  نیا  یمارگ ! هدـنناوخ  يا 
: مینک

؛» هعمجلا موی  تیبلا  لها  انمئاق  جرخی  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(298 «) .دنک یم  روهظ  هعمج  زور  تیب ، لها  ام  مئاق  »

؛» عست وا  عبس  وا  سمخ  وا  ثالث  وا  يدحا  هنس  نینسلا : نم  رتو  یف  ّالا  مالسلا  هیلع  مئاقلا  جرخی  ال  : » دومرف ناشیا  نینچمه 

(299 «.) ُهن ای  تفه  ای  جنپ  ای  هس  ای  کی  لاس  دنک ، یم  روهظ  درف  ياه  لاس  زا  یکی  رد  طقف  مالسلا  هیلع  مئاق  »

يدانی : » دومرف مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نینچمه 
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؛» ...مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسحلا  هیف  لتق  يذلا  مویلا  وه  ءاروشاع و  موی  یف  موقی  نیرشع و  ثالث و  هلیل  یف  مالسلا  هیلع  مئاقلا  مساب 

تـسا يزور  نامه  نآ  دنک و  یم  مایق  اروشاع ، زور  رد  دـنک و  یم  ادـص  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  مسا  يدانم ، موس ، تسیب و  بش  رد  »
(300 «) .دش هتشک  زور  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک 

دیاش سپ  تسا ؛ مایق  زا  لبق  روهظ ، هک  دیآ  یم  تسد  هب  نیا  هدمآ ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  هب  عجار  هک  یثیداحا  عومجم  زا 
هد هجحلا و  يذ  هدـقعلا ، يذ  لاوش ، هام  دوش و  هدرب  اج  همه  رد  شمان  دـنک و  روهظ  ناضمر  هام  ای  بجر  هام  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 

هلمح ات  دـهد  یم  هزاجا  وا  هب  دـنوادخ  هک  دـشاب  یم  ینامز  نآ ، تسا و  هدرک  مایق  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  درذـگ  یم  مرحم  زا  زور 
نیا لیصافت  یـضعب  يدوزب  .دوش  رـشتنم  نیمز  هرک  طاقن  یـصقا  رد  داد  لدع و  دورب و  نیب  زا  متـس  ملظ و  دوش ، عورـش  يزاسکاپ 

.درک میهاوخ  نایب  ار  تاعوضوم 

دروم دـنراد ، ار  یبیغ  روما  زا  نتـشاد  ربخ  ياعدا  هک  یناسک  اه و  ضاترم  هفـشاکم ، رفج ، لمر ، لها  ناسانـش و  هراتـس  باسح  اما 
سک ره  بیذکت  هرابرد  مالـسلا  مهیلع  كاپ  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هک  یتایاور  اب  صوصخ  هب  تسین  دامتعا  انتعا و 

هرابرد يدایز  یگتخاس  ياهربخ  میدینـش ، میدـناوخ و  میدـید ، ام  دـش ، نایب  ًـالبق  .تسا  هدیـسر  دـهد ، یم  ربخ  روهظ  تقو  زا  هک 
.تسا هدمآرد  راک  زا  ساسا  یب  غورد و  ناشرتشیب  هک  دراد  دوجو  ناهج  هدنیآ  تاقافتا 

میهاوخ اه  هناشن  نآ  هب  عجار  یثحب  ام  مینادـب و  ار  روهظ  ندـش  کـیدزن  یمتح ، یعطق و  ياـه  تمـالع  عوقو  اـب  تسا  نکمم  هلب ،
ار نآ  هک  تشاد 
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.درک میهاوخ  نایب  يدعب  لصف  رد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  فاصوا   : مهدزناپ لصف 

لطاب زا  قح  هکنیا  ات  تسا  يرورض  یبلطم  نیا ، تسا و  هدمآ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  فاصوا  اه و  هناشن  هب  عجار  یفیرـش  ثیداحا 
.دنک ییاعدا  ات  هدز ، لوگ  ار  وا  شسفن  هک  تسا  یسک  ربارب  رد  يوق  ییورین  دوش و  هتخانش 

دنک و یم  فیـصوت  ار  ناشیا  قالخا  رگید ، یـضعب  تسا و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  مسج  رهاظ و  هب  قلعتم  اه ، هناشن  نیا  زا  یـضعب 
.دهد یم  حرش  ناشیا ، روهظ  رصع  رد  ار  یمدرم  عماوج  یگدنز  رگید  یخرب  دنک و  یم  نشور  ار  ناشیا  روهظ  تیفیک  زین  یضعب 

یم ادیپ  ناشیا  سدـقم  دوجو  رد  طقف  هدـمآ ، فیرـش  ثیداحا  رد  هک  مالـسلا -  هیلع  نامز  ماما  ياه  هناشن  هک  تسا  رکذ  هب  نایاش 
، هریغ داد و  لدع و  زا  نیمز  ندرک  رپ  ناشیاه ، يزوریپ  تموکح و  مایا  مایق ، ماگنه  روهظ ، زا  دـعب  روهظ ، زا  لبق  میالع  سپ  دوش ؛

.دوش یم  هدرمش  ناشیا  تیصخش  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  تیناقح  رب  ینیتسار  ياهدهاش 

ناشیا تیـصخش  نییعت  يارب  ییاه  هناشن  تسا ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  هک  یثیداحا  رتشیب  مییوگب : هک  تسا  نیا  رت  حـیحص 
زا ار  نیمز  تسا و  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رسپ  وا ، هکنیا  دهد و  یم  حرش  ار  ناشیا  فیرش  بسن  هک  یثیداحا  لثم  دنتسه ؛

اهنیا هریغ و  دنام و  یمن  یقاب  مالسا  نید  زا  ریغ  ینید  نیمز ، يور  رب  دش و  دهاوخ  طلسم  نیمز  هرک  رب  درک ؛ دهاوخ  رپ  داد  لدع و 
.دوش یمن  تفای  دنتسه ، تیودهم  نایعدم  زا  یناسک  رد 

؟ تسیچ مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياه  هناشن  فاصوا و  نایب  لیلد  دوش : یم  حرطم  یلاؤس 

: مینک یم  هراشا  اه  لیلد  نیا  زا  یضعب  هب  همادا  رد  باوج :

ماگنه رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رب  فاصوا  نیا  ندش  قبطنم  میالع و  نیا  ققحت  اب   - 1

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 320 

http://www.ghaemiyeh.com


همه نیا  دوجو  اب  دـنریذپ و  یم  لـماک  نیقی  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  روهظ  ربخ  مدرم ، دور و  یم  نیب  زا  يدـیدرت  ره  رگید  روهظ ،
ات دنام  یمن  یقاب  ییاج  رگید  دنراد ، رامیب  ییاه  لد  هک  یناسک  يارب  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  رد  تافـص  ندش  ققحم  تامالع و 

اهنآ يور  رب  ار  هشقانم  دـیدرت و  ياهرد  دوش و  یم  ناشریگ  ندرگ  عطاق ، لیلد  نیا  دـننک و  کش  داجیا  ای  کش  تیودـهم  هرابرد 
.ددنب یم 

هب درک  دنهاوخ  تیودهم  ياعدا  گنرین ، ارتفا و  غورد ، يور  زا  ناطیش  ناوریپ  ناهارمگ و  زا  يرایسب  دناد ، یم  لاعتم  دنوادخ   - 2
ات هداد ، رارق  ناشیا  روهظ  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  یعطق  ياه  هناشن  زا  ار  بایان  مهم و  ياه  هناشن  نیا  لاعتم  دنوادخ  ببـس ، نیمه 

تیودـهم نیغورد  نایعدـم  هک  یلطاب  ياهاعدا  هکلب  دـنروخن ؛ بیرف  نیطایـش ، ياه  هسوسو  ناهارمگ و  طلغ  ياه  فرح  اـب  مدرم 
.دورب نیب  زا  دننک  یم 

یم تیودهم  ياعدا  غورد ، هب  هک  مینیب  یم  ار  نایارگ  لطاب  ناهارمگ و  زا  يا  هدع  مینک ، یم  عوجر  مالـسا  خـیرات  هب  هک  یماگنه 
.دنرادن ار  فاصوا  اه و  هناشن  نیا  اهنآ  یلو  دننک ؛

هکنیا هب  دسر  هچ  دننک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ینیمزرس  یتح  دنتسناوتن  دوب و  طیارش  دقاف  تدم و  هاتوک  دودحم ، اهنآ ، زا  یخرب  مایق 
!! دننک نینچ  یتسه ، ِناهج  اب  دنهاوخب 

هک دندرک ، یمن  يوریپ  اهنآ  زا  يرگید  یـسک  حول ، هداس  ناسنا  يا  هدع  زج  دـنتفر و  یم  نیب  زا  نیغورد  نایعدـم  نیا  زا  يرایـسب 
.دندش سلاجم  هکحضم  خیرات و  نعل  دروم  دنام و  یقاب  اه  هلان  هآ و  دندرک و  رارف  دندیشاپ ، مه  زا  ماجنارس 

ار ناشیاهرکم  تافارحنا و  زا  یـضعب  دندرک و  تیودهم  ياعدا  هک  یناسک  زا  یـضعب  یماسا  يدعب ، لصف  رد  دـنوادخ  تساوخ  هب 
.درک میهاوخ  نایب 

هب همادا  رد 
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: مینک یم  هراشا  تسا ، هدمآ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياه  هناشن  فاصوا و  هرابرد  هک  ثیداحا  زا  یضعب 

هیلع دوسا ، لاخ  نمیالا  هّدخ  یف  يّرد  بکوک  ههجو  ّناک  هنـس ، نیعبرا  نبا  يدلو ، نم  يدـهملا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
؛» كرشلا نئادم  حتفی  زونکلا و  جرختسی  هنس ، نیرشع  کلمی  لیئارسا  ینب  لاجر  نم  ّهناک  ناتیناوطق  ناتءابع 

هنوگ رد  تسا و  يرونرپ  هراتـس  شتروص  هکنیا  لثم  .دـیآ  یم  رظن  هب  هلاـس  هک 40  تسا  نم  نادنزرف  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم   - » 1
دنک و یم  تموکح  لاس   20 تسا ، لییارسا  ینب  نادرم  زا  هکنیا  لثم  دراد  ( 301) یناوطق يابع  ود  دشاب ، یم  یهایس  لاخ  شتسار ،

(302 «) .دیامن یم  حتف  ار  نیشن  كرشم  ياهرهش  دنک و  یم  جارختسا  نیمز  زا  ار  اه  جنگ 

؛» هوعبتاف هَّللا  هفیلخ  يدهملا  اذه  يدانی : دانم  اهیف  همامغ ، هسار  یلع  يدهملا و  جرخی  : » دومرف ناشیا  نینچمه 

هیلع يدهم  نیا ، دهد : یم  رس  ادن  يدانم ، نآ ، رد  هک  تسا  يربا  شرس ، يالاب  هک  یلاح  رد  دنک  یم  مایق  مالـسلا  هیلع  يدهم   - » 2
(303 «) .دینک يوریپ  وا  زا  تسادخ  هفیلخ  مالسلا 

؛» فنالا ینقا  ههبجلا ، یلجا  ینم ، ّيدهملا  : » دومرف ناشیا  زین 

(304 «.) دراد ییابیز  کیراب و  ینیب  دنلب ، یناشیپ  تسا ، نم  زا  مالسلا  هیلع  يدهم   - » 3

مـسج مسجلا  و  یبرع ، نوـل  نوـللا  يّردـلا ، رمقلاـک  ـالالتی  ههجو  يدـلو ، نم  يدـهملا  : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ 
؛» اروج تئلم  امک  ...ًالدع  ضرالا  ءالمی  یلیئارسا ،

، شمـسج تسا و  یبرع  گنر  شگنر ، دشخرد و  یم  ناشخرد  هام  لثم  شتروص  تسا ، نم  نادنزرف  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم   - » 4
(305 «.) تسا هدش  ُرپ  متس  زا  هک  روط  نامه  دنک ، یم  رپ  لدع  زا  ار  نیمز  دشاب ، یم  یلییارسا  مسج 

یف لیعامـسا و  هّلح  میهاربا و  صیمق  هیلع  ماـقملا ، نکرلا و  نیب  رهظی  یتـیرذ ، نم  يدـهملا  دوـمرف ...« : مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما 
لوق هیلع  لیلدلا  ثیش و  لعن  هلجر 
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؛».  ...یتیرذ نم  يدهملا  عم  نوکی  ءامسلا و  نم  لزنی  میرم  نب  یسیع  هلآو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا 

صوصخم سابل  مالسلا و  هیلع  میهاربا  نهاریپ  دنک ، یم  روهظ  ماقم  نکر و  نیب  تسا ، نم  ناگداون  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم   - »... 5
یسیع تسا : وا  رب  يا  هناشن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دراد  اپ  هب  ( 306) ثیش صوصخم  شفک  تسوا و  نت  رب  مالسلا  هیلع  لیعامسا 

(307 «.) دوب دهاوخ  تسا -  نم  ناگداون  زا  هک  مالسلا -  هیلع  يدهم  هارمه  هدش ، لزان  نامسآ  زا  مالسلا  هیلع  میرم  نب 

ربـخملا مّلعم ، ریغ  ملاـعلا  هماـشلا ، همـالعلا و  بحاـص  رهزـالا و  نیبـجلا  رمقـالا و  هجوـلا  بحاـص  وـه  دوـمرف ...« : ناـشیا  نینچمه 
...ملعی نا  لبق  تانئاکلاب 

هَّللا لوسر  هّدـج  مساک  مسا  هقلخ ، یلع  هَّللا  هفیلخ  قحلاب و  دـهاشلا  وه  اـنّقح و  فرعی  ـال  نمم  صاـصقلا  بلطی  يدـهملا  ّنا  ـالا و 
؛».  ...يدلو نیسحلا  هیرذ  نم  همطاف ، دلو  نم  یلع  نب  نسحلا  نبا  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

لبق دتفا ، یم  قافتا  هچنآ  زا  تسا و  ملعم  نودـب  ِملاع  تسا ؛ یـصوصخم  هناشن  ینارون و  یناشیپ  دیفـس ، یتروص  ياراد  وا   - »... 6
دهاش وا  دریگ و  یم  صاصق  دسانشن ، ار  ام  قح  هک  یسک  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  دیشاب ! هاگآ  ...دهد  یم  ربخ  دنادب ، یسک  هکنیا  زا 

هیلع يرکـسع  نسح  رـسپ  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  شدـج  مان  لثم  شمان  تسوا ؛ قلخ  رب  ادـخ  هفیلخ  تسا و  قح  هب 
(308 «) ...دشاب یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ناگداون  زا  مالسلا و  اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  مالسلا و 

«. ًاریبک ًاخیش  هنوبسحی  مه  ًّاباش و  مهیلا  عجری  ّهنال  سانلا  هرکن  مالسلا ال  هیلع  يدهملا  ماق  ول  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

اهنآ دزن  یناوج  تروص  هب  وا  هکنیا  يارب  دننک  یم  راکنا  ار  وا  مدرم  دنک ، مایق  مالسلا  هیلع  يدهم  رگا   - » 7
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(309 «.) دنرادنپ یم  يدرمریپ  ار  وا  مدرم  هک  یلاح  رد  دور  یم 

؟ جرخ اذا  مکنم  مئاقلا  تامالع  یه  ام  مالسلا : هیلعاضرلا  مامال  تلق  تفگ : يوره 

هتامالع نم  ّنا  اهنود و  وا  هنس  نیعبرا  نبا  هبسحیل  هیلا  رظانلا  ّنا  یّتح  رظنملا ، ّباش  نسلا ، خیش  نوکی  نا  هتمالع : : » مالسلا هیلع  لاق 
؛» هلجا یتای  یتح  یلایللا ، مایالا و  رورمب  مرهی  نا ال 

»؟ تسیچ دنک ، یم  مایق  هک  ینامز  مالسلا ، هیلعامش  مئاق  میالع  : » متفگ مالسلا  هیلعاضر  ماما  هب   - 8

ای هلاس  ار 40  وا  دنک ، یم  هاگن  وا  هب  سک  ره  هک  يروط  هب  تسا  ناوج  شا  هرهچ  یلو  تسا ؛ دایز  شنس  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
(310 «) .دسرب ارف  شگرم  هکنیا  ات  دوش  یمن  ریپ  مایا ، تشذگ  اب  هک  تسا  نیا  شیاه ، هناشن  زا  درادنپ و  یم  رتمک 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  میالع  مهدزناش : لصف 

همدقم

: مینک یم  میسقت  تمسق  هب 3  ار  تسا  هدش  دراو  ثیداحا  ياه  باتک  رد  هک  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  میالع 

یم هدولآ  نآ  هب  يرشب  هعماج  دوش و  یم  رشتنم  هریغ  یمالسا و  ياه  نیمزرس  رد  هک  یتافارحنا  هرابرد  هک  یمومع  ياه  هناشن  لّوا :
.دهد یم  ربخ  ار  دندرگ 

خر روهظ  زا  لبق  لاس  زا 20 تسا  نکمم  هکلب  دشاب ؛ یمن  تسا ، مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  هب  کیدزن  هک  یمیالع  زا  میالع  نیا 
.دهد

مالسلا هیلع  ماما  روهظ  عوقو  هناشن  یلو  دنتـسه ؛ دایز ) یلیخ  هن  ياه  لاس   ) مالـسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  کیدزن  هک  یمیالع  مود :
.دنوش یم  هدرمش  ثیداحا ، نیا  رودص  نامز  زا  دعب  نرق  رد  اه  شیامزآ  اه و  یتخس  عاونا  زا  هکلب  دنتسین ؛ لاس  نامه  رد 

: دوش یم  میسقت  رگید  عون  هب 2  موس : مسق 

.دوشن عقاو  تسا ، نکمم  دوش و  عقاو  تسا ، نکمم  و  دنتسین -  یعطق  مئالع  هک  یمتح -  ریغ  میالع  فلا : 

.داتفا دنهاوخ  قافتا  اعطق  درادن و  دوجو  اهنآ  عوقو  رد  یکش  هک  یمتح  میالع  ب : 

، میالع نیا  زا  عومجم  رد 
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لاـمجا و ماـهبا ، تیاـهن  رد  یـضعب  تسا و  حـضاو  اـهنآ  زا  روـظنم  نشور و  میـالع ، نیا  زا  یـضعب  هک : دـیآ  یم  تسد  هـب  نـینچ 
.دنتسه یگدیچیپ 

نآ ناشدوخ ، صاخ  تارظن  بسح  رب  دنا و  هدرک  ریسفت  يروآدای و  رـصاعم ، ناگدنـسیون  صوصخ  هب  ار  ثیداحا  نیا  نم ، زا  لبق 
.دنا هدرک  هیجوت  ار  ثیداحا 

نم ببـس  نیمه  هب  دـننک  تباـث  یخیراـت  تهج  هب  هن  یملع و  تهج  هب  هن  ار  تارظن  نآ  دـنا ، هتـسناوتن  اـهنآ  منک ، یم  ناـمگ  نـم 
.دنرتهاگآ روما  قیاقح  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  شربمایپ و  ادخ و  هک  منک  يوریپ  اهنآ  زا  تاهیجوت  نیا  رد  منک  یمن  تأرج 

: ثحب نیا  رد  یلاثم 

نتفرگ لزنم  هریزج و  رد  اـه  كرت  نتفرگ  لزنم  و  هک ... : تسا  هدروآ  روهظ ، میـالع  ناـیب  نمـض  داـشرا  رد  هللا  همحردـیفم  خـیش 
 . ...هلمر رد  نایمور 

زا کیمادـک  اـج ، نیا  رد  كرت  زا  دوصقم  سپ  دنتـسه ؛ نکاـس  ییوروـش  زاـقفق  هیکرت و  قارع ، لامـش  ناریا ، رد  اـه  كرت  نـالا ،
؟ تساهنآ

؟ تساجک هریزج  نآ  و  دنریگ ؟ یم  لزنم  نآ  رد  اه  كرت  هک  تسا  يا  هریزج  هچ  دنتسه  دایز  اه  هریزج 

دراد يددعتم  ياه  تموکح  دایز و  ياه  تلود  هک  تسا  يا  هراق  اپورا  هک  تسا  حضاو  دنتسه و  ییاپورا  اهنآ  رتشیب  اه : یمور  اما 
؟ تسیچ مور  زا  دوصقم  سپ  دنوش ؛ یم  بوسحم  مور  یگمه  و 

(311 (!؟ دشاب لیئرسا  مور ، زا  دوصقم  دراد ، ناکما  ایآ 

.دنتسه اپورا  هراق  نارجاهم  زا  اه  ییاکیرمآ  رتشیب  نوچ  دشاب ؟ اکیرمآ  دوصقم  دراد ، ناکما  ایآ 

؟ تسیچ برغم  قرشم و  زا  دوصقم  تسا ؛ هدمآ  برغم  قرشم و  هملک  ، تایاور رد  نینچمه 

؟ طسو قرش )  ) رواخ ای  رود ؟ قرشم )  ) رواخ ایآ 

؟ دوش یم  شکارم  ریازجلا و  سنوت ، یبیل ، لماش  هک  یبرع -  برغم  ای  رود ؟ برغم  ایآ 

روظنم مهدن ؟ ربخ  امش  هب  نالف  ینب  هاشداپ  نیرخآ  زا  ایآ  هدمآ : تایاور  رد  هک  نالف » ینب   » هملک نینچمه 
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؟ دنتسه یناسک  هچ  نالف  ینب  زا 

، تسا نکمم  ایآ  درک ، طوقس  ق )  . 656ه  ) لاس رد  سابع  ینب  یهاشداپ  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنتـسه  سابع  ینب  اهنآ  تسا : هدش  هتفگ 
؟ دنشاب اه ، یسابع  زا  یبرع  ياهروشک  ياسور  زا  یضعب  رابت 

نیا رد  اهنآ  زا  دوصقم  هک  مینادـب  میـسانشب و  دنتـسه  زمر  هیبش  ثیداحا ، نیا  رد  هک  ار -  اه  مان  نیا  میناوت ، یمن  اـم  ...لاـح  ره  هب 
؟ تسیچ تایاور 

.دنک یم  نشور  ار  شدارفا  رب  نآ  قیبطت  تاملک و  نیا  ریسفت  هدنیآ ، میروایب و  ار  میالع  دوخ  ام ، هک  تسا  نیا  رتهب  ...الاح 

یمومع ياه  هناشن  لّوا :

هک یتالمج  سپس  تسا ؛ یفاک  نامه  هک  مینک  یم  باختنا  ار  یثیدح  ثیداحا ، عومجم  زا  ام  دنتـسه و  رایـسب  یمومع ، ياه  هناشن 
: میهد یم  حرش  ار  تسا  هدمآ  ثیدح  رد 

دّمحم و یلع  یّلص  هیلع و  ینثا  و  ّلجوّزع -  هَّللا -  دمحف  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  انبطخ  تفگ : هربس  نب  لاّزن 
.تارم ثالث  اهلاق  ینودقفت » نا  لبق  سانلا ! اهیا  ینولس  : » لاق ّمث  هلآ ،

؟ لاّجدلا جرخی  یتم  نینموملاریما ! ای  لاقف : ناحوص  نب  هعصعص  هیلا  ماقف 

« ...تدرا ام  ملع  کمالک و  هَّللا  عمس  دقف  دعقا ، : » هل مالسلا  هیلع  لاقف 

« .اهب کتأبنا  تئش  نا  لعنلاب و  لعنلا  وذحک  ًاضعب  اهضعب  عبتی  تائیه  تامالع و  کلذل  نکلو  : » لاق نا  یلا 

.نینموملاریما ای  معن  لاق :

اواذخا ابرلا و  اولکا  بذـکلا و  اّولحتـسا  هنامالا و  اوعاضا  و  هالـصلا ، سانلا  تامأ  اذا  کلذ : همالع  ّناف  ...ظفحا  : » مالـسلا هیلع  لاقف 
.ءامدلاب اوّفختسا  ءاوهالا و  اوعبّتا  ماحرالا و  اوعطق  ءاهفسلا و  اولمعتسا  ایندلاب و  نیدلا  اوعاب  اشرلا و 

روزلا و تاداهـش  ترهظ  هقـسف و  ءاّرقلا  هنوخ و  ءاـفرعلا  هملظ و  ءارزوـلا  هرجف و  ءارمـالا  ناـک  ًارخف و  ملظلا  ًافعـض و  ملحلا  ناـک  و 
ناتهبلا و لوق  روجفلا و  نلعتسا 
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.نایغطلا مثالا و 

تـضقن ءاوهـالا و  تفلتخا  فوفـصلا و  تمحدزا  رارـشالا و  مرکا  تاراـنملا و  تلّوط  دـجاسملا و  تفرخز  فحاـصملا و  تیلح  و 
ناک مهنم و  عمتـسا  قاّسفلا و  تاوصا  تلع  ایندـلا و  یلع  ًاـصرح  هراـجتلا  یف  ّنهجاوزا  ءاـسنلا  كراـش  دوعوملا و  برتقا  دوهعلا و 

همالا هذه  رخآ  نعل  فزاعملا و  نایقلا و  تذختا  نئاخلا و  نمتوا  بذاکلا و  قدص  هّرش و  هفاخم  رجافلا  یقتا  مهلذرا و  موقلا  میغز 
رخآلا دهـش  دهـشتسی و  نا  ریغ  نم  دـهاش  دهـش  ءاسنلاب و  لاجرلا  لاجرلاب و  ءاسنلا  هّبـشت  جورـسلا و  جورخلا  تاوذ  تبکر  اـهلّوا و 
مهبولق بائذـلا و  بولق  یلع  ّناضلا  دولج  اوسبل  هرخآلا و  یلع  ایندـلا  لمع  اورثآ  نیدـلا و  ریغل  هقفت  هفرع و  قح  ریغب  مامذـل  ًءاـضق 

« ...لجعلا لجعلا  مث  ...احولا  ...احولا  ...کلذ  دنعف  ربصلا ، نم  ّرما  فیجلا و  نم  نتنا 

رب تفگ و  ءانث  وا  رب  درک و  شیاتـس  ار  ّلجوّزع  دنوادخ  سپ  دـناوخ ؛ هبطخ  ام  يارب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما ،
: دومرف داتسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و 

.دومرف راب  ار 3  نیا  .دیهدب » تسد  زا  ارم  هکنیا  زا  لبق  دیسرپب ، نم  زا  مدرم ! يا  »

؟ دمآ دهاوخ  ینامز  هچ  لاّجد  مالسلا ! هیلع  نینمؤملاریما  يا  تفگ : دش و  دنلب  ناحوص  نبهعصعص 

»؟ یهاوخ یم  هچ  هک  تسناد  دینش و  ار  تنخس  ادخ  نیشنب ، : » دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

اه و مدق  ندوب  مهرـس  تشپ  لثم  دـیآ  یم  مه  رـس  تشپ  هک  دراد  دوجو  ییاه  هناشن  لاّجد ، ندـش  راکـشآ  يارب  : » دومرف همادا  رد 
»؟ مهدب ربخ  وت  هب  اه  هناشن  نآ  زا  یهاوخ  یم  رگا 

.هلب تفگ :

لالح ار  غورد  دـننک ، عیاض  ار  تناـما  دـنربب ، نیب  زا  ار  زاـمن  مدرم  هک  یماـگنه  تسا : نیا  نآ ، ياـه  هناـشن  ...نک  ظـفح  : » دومرف
هوشر دنوش و  راوخابر  دننادب ،
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، دـننک يوریپ  سفن  ياوـه  زا  دـنوش و  رود  نادـنواشیوخ  زا  دـننکب و  هناهیفـس  ياـهراک  دنـشورفب ، اـیند  هـب  ار  ناـشنید  ...دـنریگب 
، دنـشاب رادرک  دب  ناریما  دـشاب ، تاهابم  رخف و  هیام  ندرک ، ملظ  فعـض و  ناهانگ ، ربارب  رد  يرابدرب  دنرامـش ، ناسآ  ار  يزیرنوخ 

ندز تمهت  يراک ، هانگ  دوش و  راکشآ  غورد ، هب  نداد  تداهش  دنشاب و  هتشاد  دوجو  راکهنگ  نایراق  نئاخ و  ءافرع  ملاظ ، ناریزو 
اهدـب هب  دـنوش و  دـنلب  اه  هرانم  دـندرگ ، نییزت  دـجاسم  دـنوش ، پاچ  ییابیز  تروص  هب  اـه  نآرق  دوش و  ینلع  ندرک ، یناـمرفان  و 

هچنآ دوش و  هتـسکش  اه  نامیپ  دوش و  رود  رگیدـکی  زا  اه  لد  یلو  دوش ؛ داـیز  نیملـسم  تعاـمج  فوفـص  دوش ، هتـشاذگ  مارتحا 
.دوش کیدزن  هدش ، هداد  هدعو 

مدرم يربهر  دوش و  يونش  فرح  اهنآ ، زا  دوش و  دنلب  ناراک  هبت  يادص  دنوش و  کیرـش  ناشنارهوش  اب  تراجت  رد  ایند  يارب  نانز 
هدرمـش نیما  نئاخ ، دوش و  قیدـصت  وگغورد ، دوش و  يرود  شرـش ، زا  سرت  يارب  راک  هنگ  زا  دـتفیب و  اـهنآ  نیرت  تسپ  تسد  هب 

راوس اه  نیز  رب  نانز  دـننک ، نعل  ار  نیلّوا  ياـه  لـسن  تما ، نیا  رخآ  ياـه  لـسن  دـبای و  جاور  یقیـسوم  تلآ  یناوخ و  زاوآ  دوش ،
دهد و تداهـش  دیایب و  دهدب ، تداهـش  دنهاوخب ، وا  زا  هکنیا  نودب  دهاش ، دنوش و  نانز  هیبش  نادرم ، نادرم و  هیبش  نانز ، دنوش و 

.دهد تداهش  دنادب ، ار  ّقح  هکنیا  نودب  يرگید و  راک  ناربج  يارب  يرگید 

یم شیم  تسوپ  گرگ ، بلق  نتـشاد  اـب  دـنهد و  یم  حـیجرت  ترخآ  رب  ار  اـیند  لـمع  دـنریگ و  یمن  ارف  ار  ینید  مولع  نید ، يارب 
، تیعضو نیا  رد  سپ  دهد ؛ یم  خلت ) هایگ  یعون   ) ربُص زا  رت  خلت  يا  هزم  رادرم و  زا  رتدب  ییوب  ناشیاه ، بلق  دنشوپ و 
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(312 «) .دیآ یم  تعرس  هب  لاجد 

: مینک یم  يروآدای  ار  دیآ  یم  نهذ  هب  هک  رادقم  نآ  هب  حرش  یمک  اب  تسا  هدمآ  ثیدح  نیا  رد  هک  یتالمج  زا  یضعب 

هب ندادن  تیمها  تاداقتعا ، فعض  اه ، شزرا  رییغت  میهافم ، ندش  نوگرگد  یمالـسا ، عماوج  دسافم  زا  یـضعب  هب  هدش  دای  ثیدح 
اه و یبوخ  طوقـس  اه ، تموکح  رب  نافرحنم  ندـش  طلـسم  ینتفر ، نیب  زا  ياهزیچ  هب  یباـی  تسد  يارب  تّمه  ندوب  داـیز  سیماون ،

.دنک یم  هراشا  یتلاجخ ، سرت و  چیه  نودب  اه ، یتشز  جیورت 

یم لـالح  تسا -  مارح  هک  غورد -  دـنور و  یم  نیب  زا  اـه  تناـما  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  شنطاـب  تسا -  نید  نوتـس  هک  زاـمن - 
نیب هک  یفطاع -  ياهطابترا  دنوش ؛ یم  راوس  تموکح  بکرم  رب  دـنرادن  تموکح  یگتـسیاش  هک  نانآ  دوش ، یم  حابم  ابر  ددرگ ،

راختفا شندرک  ملظ  هب  ملاظ  دوش ؛ یم  هدرمـش  ناـسآ  ناـبوخ ، نوخ  نتخیر  دوش و  یم  عطق  دراد -  دوجو  مراـحم  نادـنواشیوخ و 
نایراق نیب  هانگ  نادرمتلود و  ناسوساج و  نیب  تنایخ  و  ناریزو ، نیب  ملظ  دبای و  یم  جاور  ناهاشداپ  نیب  تشز  ياهراک  دنک ، یم 

.دبای یم  شرتسگ  نابیطخ ، و 

ینارازگزامن هلیـسو  هب  تعامج  زامن  فوفـص  نآ ؛ هب  لمع  توالت و  هب  هن  دشاب ؛ یم  شدـلج  ندوب  نیگنر  ییابیز  هب  نآرق  مارتحا 
رود رگیدـکی  زا  ناشیاه  بلق  یلو  کیدزن ، رگیدـکی  هب  ناـشیاه  ندـب  دوش ، یم  غولـش  دـنراد ، رگیدـکی  زا  رفنتم  ییاـه  بلق  هک 

.تسا

شخپ اج  همه  رد  دوش و  یم  دنلب  ناراکهبت  يادص  دنور و  یم  تورث  لام و  هب  یبایتسد  يارب  اه  هزاغم  اهرازاب و  هب  ناناوج  نانز و 
.دنناد یم  لزنُم  یحو  ار  نآ  دننک و  یم  قیدصت  ار  اهنآ  نخس  مدرم  ددرگ ، یم 

یم ناراکدب  رش  زا  مدرم  و  دنرادن ، يداقتعا  تفارش ، شزرا و  هب  هک  دوش  یم  یلذر  تسپ و  ياه  ناسنا  بیـصن  تسایر ، يربهر و 
دنسرت و
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.دنسرت یم  اهنآ  زا  ناشرش  ببس  هب 

رد تسا و  دـنلب  اـه  هناـخ  رتـشیب  زا  تسا -  نآ  لاـثما  فد و  یقیـسوم ، هارمه  هک  برطم -  هصاـقر و  ناوـخ ، هزاوآ  ناـنز  يادـص 
.دسر یم  شوگ  هب  هیلقن  لیاسو  نابایب و  ارحص و  یتح  رازاب  نابایخ ، ایرد ، نیمز ، نامسآ ،

ببس هب  دنک  یم  جییهت  ار  یسنج  هزیرغ  نیز ، رب  نز  نتسشن  هک  تسین  یکش  ...اه  بسا  تلکیس و  روتوم  امیپاوه ، رد  نانز  نتسشن 
.درادن دوجو  يریثأت  چیه  نیشام ، لخاد  نتسشن  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا  نیز  رب  نتسشن  هارمه  هک  یصاخ  تکرح 

دنشوپ یم  ار  نادرم  راولـش  تک و  ناوج ، نارتخد  دیآ ، یم  باسح  هب  تفرـشیپ  ندمت و  هجرد  نیرتالاب  نادرم ، هب  نانز  ندش  هیبش 
رهاظ و سابل و  تهج  زا  نیا  ...تسا  تخـس  نادرم  اهنآ و  نیب  نداد  صیخـشت  هک  يروط  هب  دـننک  یم  هاتوک  ار  ناشرـس  ياهوم  و 

ترازو لثم  تسا -  نادرم  هب  صتخم  هک  یگدنز -  لغاشم  هیقب  رد  تکراشم  اه و  هلحم  رد  مادختـسا  اه ، هرادا  رد  ندرک  راک  اما 
.تساعّدا نیا  رب  يرت  مکحم  قیدصت  هک  يراذگنوناق  سلجم  و 

هب الط  دـنب  ندرگ  دـنک ، یم  اپ  هب  گنت  راولـش  دـشوپ ، یم  یگنر  سابل  درم ، ینیب ، یم  یناکم  ره  رد  ار  نانز  هب  نادرم  ندـش  هیبش 
يارب دـنادرگ و  یم  كزان  ار  شیاـهوربا  دـنز ، یم  غیت  اـب  ار  شلیبس  شیر و  دـنک ، یم  تسد  هب  ـالط  رتشگنا  دـنزادنا ، یم  ندرگ 
فرط هب  ار  اهرظن  دـهاوخ ، یم  هکنیا  لثم  دـنک  یم  هدافتـسا  صاخ  ياـهردوپ  زا  شتروص  گـنر  ندـش  نشور  تروص و  یگزاـت 

.تسا هنارکفنشور  تالدابم  يارب  نانز  نادرم و  نیب  یکرتشم  هطقن  اج  نیا  هکنیا  لثم  دنک  بلج  شدوخ 

! تسا نانز  هب  نادرم  ندش  هیبش  ياه  هنومن  زا  یضعب  نیا  ....هلب 

تداهش دنهاوخب ، وا  زا  هکنیا  نودب  دهاش ، اه  هاگداد  رد 
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هیده هوشر و  نتخادرپ  اه ، هاگداد  رد  دهد ؛ یم  تداهـش  شتـسود ، تیاضر  يارب  يرگید  دـهد و  یم  تداهـش  دـیآ و  یم  دـهد ،
.تسین هدیشوپ  یسک  رب  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نیا  دراد و  جاور  اهنآ ، تیاضر  بلج  يارب  نادنمراک  ای  یضاق  هب  ییاه 

يارب هکلب  ...نید  يارب  هن  یلو  دنوش ؛ یم  هیقف  یضعب  هک  ینیب  یم  تسا و  هدش  فراعتم  یخرب  نیب  ایند  يارب  ینید  مولع  نتفرگدای 
يزیچ وا ، يارب  دوش و  بوخ  شا  یگدنز  عضو  هک  دسرب  ییا  هجرد  هب  دوش و  یـضاق  دریگب ، دای  ات  دـناوخ  یم  ار  ینید  مولع  ایند ؛

.تسین مهم  ًالصا  ینید  روما  زا 

دنراد و يا  هدولآ  نطاب  دب و  ياه  تین  رورـش ، رایـسب  ياه  سفن  دـننک ، یم  يراکزیهرپ  یگتـسارآ و  هب  رهاظت  هک  دنتـسه  يدارفا 
هک دنتـسه  یگرگ  لثم  دـنراد  یبهذـم  هن  نید و  هن  تیناسنا ، هن  هفطاـع ، هن  نادـجو ، هن  دـیآ ، شیپ  یتصرف  اـهنآ ، يارب  هک  یناـمز 

! دنک یم  هعطق  هعطق ، ار  شیاضعا  دروخ و  یم  ار  شنوخ  دناد ، یمن  همعط  ندرک  هراپ  زج  يزیچ 

دوجو مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامرورـس ، تیاور  رد  هک  تسا  ییاه  هلمج  زا  یـضعب  رب  یهاتوک  حرـش  نیا  یمارگ ! هدنناوخ  يا 
.مینک یم  افتکا  رادقم  نیمه  هب  راصتخا  تیاعر  يارب  ام  تسا و  دایز  درادرب ، رد  ار  تاعوضوم  نیا  هک  یثیداحا  دراد و 

روهظ نامز  هب  کیدزن  میالع  مود :

هک هدروآ ، يدایز  میالع  داشرا ، رد  هللا  همحردـیفم  خیـش  تسا ؛ دایز  رایـسب  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  روهظ  هب  کیدزن  ياـه  هناـشن 
هب کیدزن  میالع  يرگید  روهظ و  زا  شیپ  یکی  هک  تسا  روهظ  میالع  زا  هتـسد  ود  درامـش و  یم  ربتعم  حیحـص و  یثیداحا  ار  اهنآ 
یم حیضوت  هک  ییاهزیچ  زا  یضعب  سپـس  مینک ؛ یم  نایب  ار  وا  نخـس  ادتبا ، رد  تسا ؛ هدروآ  هاتوک  تروص  هب  هک  دشاب  یم  روهظ 

.میهد یم  حرش  ار  دهاوخ 

: تفگ هَّللا -  همحر  دیفم -  خیش 
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: دنتسه اهنیا  هلمج  زا  هک  دراد  دوجو  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  مایق  زا  لبق  ياه  هناشن  هب  عجار  یتایاور 

مهدزناپ زور  رد  دیشروخ  فوسک   - .ییاورنامرف 4 رد  سابع  ینب  فالتخا  .ینسح 3 -  ندش  هتشک  .ینایفس 2 -  ندش  راکشآ   - 1
رد نیمز  نتفر  ورف  .ءادیب 7 -  رد  نیمزرس  نتفر  ورف  .تداع 6 -  فالخ  رب  هام  نیا  رخآ  رد  هاـم  فوسخ  .ناضمر 5 -  كرابم  هام 

.برغم 11 زا  دیشروخ  عولط  .نامسآ 10 -  طسو  ات  رهظ  ماگنه  دیشروخ  ندمآ  نییاپ  .برغم 9 -  رد  نیمز  نتفر  ورف  .قرشم 8 - 
بارخ .ماقم 13 -  نکر و  نیب  یمشاه  دیس  ندیرب  رـس  .ناحلاص 12 -  زا  رفن  نیب 70  هفوک و  تشپ  رد  هیکز  سفن  ندش  هتـشک  - 
یبرغم ندش  نایامن  .ینامی 16 -  ندش  رهاظ  .ناسارخ 15 -  تمس  زا  هایس  ياه  مچرپ  ندروآ  ور  .هفوک 14 -  دجسم  راوید  ندش 

هراتس عولط  .هلمر 19 -  رد  نایمور  ندـمآ  دورف  .هریزج 18 -  رد  اه  كرت  ندـمآ  دورف  .وا 17 -  هلیسو  هب  ماش  فرصت  رـصم و  رد 
رد هک  يزمرق  .دنک 20 -  دروخرب  نآ ، فرط  ود  هب  تسا  کیدزن  هک  دنوش  یم  لیامتم  سپـس  دـهد ؛ یم  رون  هام ، نوچمه  هک  يا 
هس تدم  رد  دوش و  یم  رهاظ  یلوط  تروص  هب  قرشم  رد  هک  یـشتآ  .دوش 21 -  یم  شخپ  نامسآ  رسارس  رد  هدش ، رهاظ  نامسآ 

ندش جراخ  .دنوش 23 -  یم  ناشیاه  نیمزرس  کلام  دنریگ و  یم  تسد  هب  ار  مامز  برع ، مدرم  .دنام 22 -  یم  یقاب  زور  تفه  ای 
 - .ماش 26 ندش  بارخ  .رصم 25 -  لها  تسد  هب  نایرصم  ریما  نتشک  .مجع 24 -  هطلس  ریز  زا  بارعا 
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.ناسارخ 29 هب  هدنک  ياه  مچرپ  دورو  .رـصم 28 -  لها  هب  برع  سیق و  ياه  مچرپ  ندش  لخاد  .ماش 27 -  رد  مچرپ  فالتخا 3 
خاروس .قرشم 31 -  تمس  زا  هایس  ياه  مچرپ  ندمآ  .دـماجنا 30 -  یم  هریح  يدوبان  هب  هکنیا  ات  برغم  هیحان  زا  یهورگ  دورو  - 

 - .دننک 33 یم  توبن  ياعدا  یگمه  هک  وگغورد  روهظ 60  .دوش 32 -  هفوک  ياه  هچوک  لخاد  بآ ، هکنیا  ات  تارف  راوید  ندـش 
ناوریپ زا  ماقمالاو  يدرم  ندز  شتآ  .دننک 34 -  یم  ناشدوخ  يارب  تماما  ياعدا  یگمه  هک  بلاط  یبا  نادـناخ  زا  رفن  روهظ 12 

.زور لّوا  رد  هایـس  داب  شزو  .دریگ 36 -  یمرب  رد  ار  دادـغب  خرک و  نایم  هک  یلپ  نتخاـس  .نیقناخ 35 -  ءالولج و  نیب  ساـبع  ینب 
یگرم .دریگ 39 -  یمربرد  ار  دادغب  قارع و  مدرم  هک  یـسرت  .درب 38 -  یم  ورف  نیمز  ماک  هب  ار  يدایز  دادـعت  هک  يا  هلزلز   - 37

ود فالتخا  .لوصحم 43 -  یمک  .عرازم 42 -  ناج  هب  خلم  نداتفا  .اه 41 -  هویم  مدرم و  لاوما ، ندش  مک  .تساریگارف 40 -  هک 
 - .ناشناتسرپرس 45 نتـشک  ناشناگرزب و  زا  اه  هدنب  ندرکن  تعاطا  .نیب 44 -  نیا  رد  يرایـسب  نوخ  ندش  هتخیر  مجع و  زا  هورگ 
زا ییادن  .گرزب 47 -  ياهروشک  رب  فیعض  ياهروشک  هبلغ  .دنوش 46 -  كوخ  نومیم و  هک  تعدب  لها  زا  یهورگ  ندش  خسم 

.دوش یم  رهاظ  مدرم  يارب  دیشروخ  رد  هک  يا  هنیـس  تروص و  .دنونشب 48 -  ناشدوخ  نابز  هب  ار  نآ  نیمز  لها  همه  هک  نامـسآ 
.دننک 50 یم  رادید  رگیدمه  اب  دنسانش و  یم  ار  اهنآ  مدرم  دندرگ ، یم  زاب  ایند  هب  هدمآ ، نوریب  ناشیاهربق  زا  اه  هدرم   - 49
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یتخـس و دنک ، یم  جراخ  ار  شتاکرب  دـنک ، یم  هدـنز  شگرم ، زا  سپ  ار  نیمز  هک  دراب  یم  یپرد  یپ  ناراب  زور  راهچ  تسیب و  - 
.دنور یم  وا  يوس  هب  شا  يرای  يارب  دنوش و  یم  هاگآ  هکم  رد  شروهظ  زا  ماگنه  نآ  رد  دور و  یم  نیب  زا  تالکشم 

عقاو رود  ای  کیدزن  هدنیآ  رد  يدوزب و  یـضعب  هکنیا  ای  دشاب  هدش  عقاو  هدروآ ، هللا  همحردیفم  خیـش  هک  یمیالع  زا  یـضعب  دـیاش 
.دوش

تیعطاق اب  میناوت  یمن  ام  تسین و  حـضاو  میالع ، نیا  زا  یخرب  زا  روظنم  دراد و  حیـضوت  يرادـقم  هب  جایتحا  میالع ، نیا  زا  یـضعب 
ای تسا  تسرد  نیا  هک  مینک  یمن  اعدا  میراد و  نامگ  نآ  هب  هچنآ  حرش  هب  عورش  لاعتم ، يادخ  کمک  اب  یلو  مینک ؛ ریسفت  ار  نآ 

: مییامن یم  هن ،

يدوزب یمـشاه ، هّیکز و  سفن  ندش  هتـشک  ءادیب ، نیمز  رد  نتفر  ورف  هام ، فوسخ  دیـشروخ ، فوسک  ینـسح ، ینایفـس ، هرابرد  * 
.تفگ میهاوخ  نخس 

زا یـضعب  هک  تسا  نیا  تسا ) هدش  ضرقنم  شیپ  لاس  ناشتموکح 800  هکنیا  هب  هجوت  اب   ) تموکح هرابرد  سابع  ینب  فـالتخا  * 
.دنتسین فورعم  نآ  هب  یلو  دنتسه ؛ نایسابع  رابت  زا  یبرع  ياهروشک  نامکاح 

تردق يزیچ  ره  رب  دنوادخ  مییوگ : یم  ام  یلو  دنک ؛ یمن  دییأت  ار  نآ  دیدج  ملع  برغم ؛ زا  شعولط  ای  دیـشروخ  ندـمآ  نییاپ  * 
.میرادن روما  نیا  رد  نآ  دییات  دیدج و  ملع  قیدصت  هب  يزاین  دراد و 

هک 200 دراد  اه  یسابع  تموکح  طوقس  راتات و  هعقاو  هب  هراشا  ایآ  میناد  یمن  ناسارخ ؛ فرط  زا  هایـس  ياه  مچرپ  ندروآ  يور  * 
!؟ داتفا دهاوخ  قافتا  هدنیآ  رد  هک  تسا  يا  هعقاو  هب  هراشا  ای  دش ؟ عقاو  لبق  لاس 

مالسلا هیلعاضر  ماما  دهشم  يوروش ، ناتسناغفا ، نیمزرس  زا  يرادقم  لماش  هک  تسا  یعیسو  هقطنم  مان  ناسارخ ؛ * 
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.تسا هدروآ  روشک  نآ  هقطنم و  نیا  رس  رب  هچ  راگزور  هک  دناد  یم  دنوادخ  دوش و  یم  نآ  یحاون  و 

رد تسا  نکمم  دنک و  یم  يروآدای  تاعفد  هب  ار  ماش  رب  اه  يرصم  ندش  طلـسم  خیرات  رـصم ؛ رد  یبرغم  روهظ  ینامی و  جورخ  * 
.دوش رارکت  رما  نیا  هدنیآ ،

بـضغ راثآ  زا  نیا  دـشاب و  اضف  ای  قفا  رد  دیـشروخ  هعـشا  ساکعنا  زا  تسا  نکمم  دوش ؛ یم  رهاـظ  نامـسآ  رد  هک  يا  یخرـس  * 
.تسا هدمآ  شیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  دروم  نیا  دوش و  یم  هدرمش  نیمز  لها  رب  لاعتم  يادخ 

.نادهاش هلجن ، یلع و  نیدیهشلا  ءامد  نم  قفالا  یلع  و  دیوگ : یم  هراب  نیا  رد  يزعم  ءالعوبا 

.دنتسه شرسپ  مالسلا و  هیلع  یلع  نوخ  زا  دهاش  ود  نامسآ ، قفا  رب  ینعی :

ای هس  ات  دنناوتن  دوش و  اپرب  ییاهیزوس  شتآ  دیاش  دنام : یم  یقاب  زور  ای 7  دوش و 3  یم  رهاظ  قرشم  رد  نامسآ و  رد  هک  یشتآ  * 
.دننک شوماخ  ار  نآ  زور  تفه 

تـسا بوخ  دشاب و  هدـش  عقاو  دـیاش  مجع ؛ هطلـس  زا  ندـش  جراخ  اهروشک و  تیکلام  روما ، مامز  نتـشاد  تسد  زا  بارعا  علخ  * 
.دنتسه يواسم  هریغ  كرت و  سراف ، نآ ، رد  هک  دنتسه  برع  ریغ  مجع ، هک  مینادب 

، نانبل هیروس ، نیطـسلف ، ندرا ، قارع ، ياهروشک  لثم  دوب  هدش  مکاح  یبرع ، ياهروشک  رتشیب  رب  ینامثع  يروطارپما  هکنآ  زا  دـعب 
.هریغ نمی و  زاجح ، نادوس ، رصم ،

.دروآ میهاوخ  ار  نآ  يدوزب  روشک ؛ نآ  رد  مچرپ  فالتخا 3  ماش و  ندش  بارخ  * 

.دنک یم  نشور  ار  هلئسم  نیا  هدنیآ  رصم ؛ هب  برع  سیق و  ياه  مچرپ  ندش  لخاد  * 

میناوت یمن  تسیچ ، برغم  زا  دوصقم  میناد ، یمن  نوچ  قارع ؛ رد  هریح  هزاورد  هب  نآ  ندیسر  برغم و  هیحان  زا  هاپس  دورو  * 
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.میهد یعطق  رظن  برغم ، هاپس  هرابرد 

.میهدب یعطق  رظن  میناوت  یمن  دنیآ ؛-  یم  هریح  فرط  هب  قرشم  تمس  زا  هک  هایس -  ياه  مچرپ  * 

هک دیآ  شیپ  شنایغط ، بآ و  ندش  ُرپ  نآ و  ندـش  بارخ  دراد و  رارق  تارف  دور  يور  هک  يدـس  زا  دـیاش  تارف ؛ راوید  خاروس  * 
.تسا هدش  زیررس  ررکم  تروص  هب  هتشذگ  ياه  لاس  رد  بآ  هک  تسا  رکذ  هب  نایاش  .دوش  یم  هفوک  ياه  هچوک  لخاد  بآ 

بابدمحم یلع  لاثما  دنا  هدمآ  رتشیب  ای  نرق  ود  نیب  اهنیا  زا  يدادعت  دـننک ؛-  یم  توبن  ياعدا  یگمه  هک  وگغورد -  روهظ 60  * 
.تسین ناشمان  ندروآ  يارب  يا  هزیگنا  هک  هریغ  و  يرگ ) ینایداق  ربهر   ) ینایداق دمحا  تییاهب ،) ربهر  )

، هدنیآ رد  دیاش  دیآ و  یمن  ام  نهذ  هب  يزیچ  دـهد ؛-  یم  خر  نیقناخ  ءالولج و  نیب  هک  سابع -  ینب  زا  یگرزب  درم  ندز  شتآ  * 
.دوش نشور  هلئسم  نیا 

هب تسا ، هدش  هتخاس  دادغب  رد  هک  ییاه  لپ  دادـعت  هکلب  دـش ؛ هتخاس  شیپ  لاس  اه  هد  لپ ، نیا  دادـغب ؛ هخرک و  نایم  لپ  نتخاس  * 
.دسر یم  ددع  تفه 

هک روط  نامه  دشاب ، ادخ  بناج  زا  یباذع  ای  راجفنا  يزوس ، شتآ  ببـس  هب  تسا  نکمم  دادغب ؛ رد  زور  لّوا  رد  هایـس  داب  شزو  * 
.تسا هداتفا  قافتا  نیشیپ ، ياه  تما  رد  هثداح  نیا 

ناشیاه نامتخاس  دنازرل و  یم  ار  رهـش  هک  دشاب  ینارابمب  هب  هراشا  دیاش  دنتفر ؛ ورف  نآ  رد  دادـغب  مدرم  زا  يرایـسب  هک  يا  هلزلز  * 
.تسا هدشن  عقاو  زونه  هک  تسا  یعقاو  هلزلز  هکنیا  ای  دنک  یم  بارخ  ار 

یـسک هک  يروط  هب  دـشاب ، یم  مکاـح  قارع ، رد  نـالا  هک  تسا  يوج  هب  هراـشا  دـیاش  دریگ ؛ یم  ار  قارع  لـها  همه  هک  یـسرت  * 
.دشاب هتفرگن  ارف  سرت  ار  وا  هدنامن ،

؛ عیرس گرم  * 
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قارع رد  نالا  هک  روط  نامه  دشاب ، دراذگ ، یم  ياج  هب  تیمورحم  یگنسرگ و  رقف ، زا  ار  هچنآ  تسیلایسوس و  راثآ  هب  هراشا  دیاش 
.دوش یم  ارجا  یتسیلایسوس  تموکح  نآ  رد  هک  یتلود  ره  رد  تسا و  دوجوم 

.دش عقاو  ناریا  قارع و  نیب  هک  تسا  یگنج  هب  هراشا  دیاش  مدرم ؛ ندش  مک  * 

کـشخ نیمز  هب  ار  دابآ  ياهروشک  دوش و  یم  هدـیمان  یعارز » حالـصا   » هچنآ ببـس  هب  نآ  دـیاش  اـه ؛ هویم  تشک و  ندـش  مک  * 
.دشاب دنک ، یم  لیدبت 

.تسا هداتفین  قافتا  لاح  هب  ات  دسر  یم  رظن  هب  ؛ اه نیمزرس  عرازم و  فارطا  رد  اه  خلم  موجه  * 

ناوارف ياه  ناراب  ای  دنتسه  تعارز  تافآ  هک  یتارشح  ببـس  هب  تسا  نکمم  عرازم ؛ زا  تکرب  نتفر  تشک و  رد  لوصحم  یمک  * 
.دشاب هریغ  ای  و  درب -  یم  نیب  زا  ار  تعارز  هک  - 

هب دـنوادخ  اه و  سراف  طقف  هن  دنتـسه ، برع  ریغ  مجع ، زا  روظنم  میتسناد  تسین و  نشور  هلئـسم ، نیا  مجع ؛ هورگ  ود  فالتخا  * 
.تسا هاگآ  روما  قیاقح 

رب هک  ینازرواشک  لثم  مدرم  زا  ییاه  هورگ  نیب  یناـمرفان  هب  تسا  نکمم  ناـنآ ؛ نتـشکو  ناـگرزب  روتـسد  زا  ناگدـنب  یناـمرفان  * 
یم زاب  رس  ناشناربهر  تعاطا  زا  هک  ینازابرـس  ای  دننک و  یم  بالقنا  اه  هناخراک  دض  هک  ینانکراک  ای  دننک  شروش  نیمز  ناکلام 

، تسا نکمم  دنـشک و  یم  ار  اهنآ  دـنوش و  یم  رو  هلمح  اهنآ  يوس  هب  ناشیاه  هحلـسا  اب  دـننک و  یمن  ارجا  ار  ناشتاروتـسد  دـننز ،
.دمآ شیپ  هک  دشاب  هرصب  رد  جنز  بحاص  بالقنا  نآ ، زا  روظنم 

.درک میهاوخ  دای  نآ ، زا  يدوزب  دنونش ؛ یم  ار  نآ  نیمز  لها  دیآ و  یم  نامسآ  زا  هک  ییادن  * 

يارب یلاجم  هک  تسا  يا  هدیچیپ  مهبم و  روما  زا  دوش ؛ یم  رهاظ  دیشروخ  صرق  رد  هک  يا  هنیس  تروص و  * 
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.درادن دوجو  نآ ، لیلحت  ریسفت و  رد  سدح  نامگ و 

یم باتک  رخاوا  رد  عوضوم  نیا  هب  عجار  یلـصفم  ثیدـح  ام  دراد و  تعجر  هب  هراشا  دـنزیخ ؛ یمرب  ناشیاهربق  زا  هک  یناگدرم  * 
.میروآ

.دمآ دهاوخ  کیدزن  هدنیآ  رد  نآ  حرش  هک  دایز ؛ ناوارف و  ياه  ناراب  * 

هب هک  تسا  ینامگ  دوب  هتفگ  هللا  همحردیفم  خیـش  هک  یـشیامرف -  حیـضوت  رد  هچنآ  میوگ : یم  مود  راب  يارب  ثحب  نیا  همتاخ  رد 
.دنک هراشا  دیآ ، یمن  نهذ  هب  هک  يرگید  یناعم  هب  ثیداحا  نیا  هعومجم  تسا ، نکمم  هدمآ ، منهذ 

.دهد یم  خر  روهظ  لاس  رد  هک  یمیالع  موس :

حیضوت

: تسا عون  ود  هک  میتفگ  دتفا و  یم  قافتا  روهظ  زا  لبق  لاس  ای  روهظ  لاس  رد  هک  یمیالع  موس  مسق 

اهنآ زا  یـضعب  هب  نـالا  دنتـسین و  یعطق  سپ  دوشن ؛ عقاو  دراد ، لاـمتحا  دوش و  عقاو  دراد ، لاـمتحا  هک  یمتحریغ  ياـه  هناـشن  لّوا :
: مینک یم  هراشا 

یمشاه ندش  راکشآ 

يدرم وا ، هک  دیآ  یم  تسد  هب  ثیداحا  عومجم  زا  تسا و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  یمتحریغ  میالع  زا  یمشاه  ندش  راکـشآ 
زا دـشاب و  یم  یلاخ  شتـسار  تسد  فک  رد  تسا و  یناوج  نس  رد  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ناگداون  زا  مشاـه و  ینب  زا 

یمن تسا و  يوروش  ناتـسناغفا و  ناریا ، زا  ییزج  هک  تسا  یعیـسو  هقطنم  مان  ناـسارخ ، هک  میتفگ  ـالبق  دوش ؛ یم  رهاـظ  ناـسارخ 
.میراذگب تسد  شتضهن  زکرم  تکرح و  زاغآ  هطقن  يور  قیقد  روط  هب  میناوت 

نانز و ندرب  تراسا  هب  اه و  نوخ  نتخیر  عیجف ، تایانج  باکترا  هفوک ، زا  ینایفـس  هاپـس  ندش  جراخ  زا  دعب  دنیوگ : یم  ثیداحا 
تیعضو نیا  رد  دسر ؛ یم  قارع  هب  شهاپس  اب  یمشاه  ینایفس ، هاپس  هلیـسو  هب  ماش  هب  اهنآ  لمح  هیلقن و  لیاسو  رد  نانز  نداد  رارق 

مه ینامی  دنتسه ؛ اهنآ  اب  ءارسا  دنور و  یم  ماش  يوس  هب  ینایفس  هاپس  هک  دناد  یم  دسر و  یم  هفوک  هب  یمشاهدیس  كاندرد ، دب و 
هاپـس دـهد ، یم  خر  یگرزب  گنج  اهنآ  نیب  دـنور  یم  ینایفـس  هاپـس  يوس  هب  رکـشل  ود  نیا  دـسر و  یم  هفوک  هب  یگرزب  هاپـس  اـب 

.دندرگ یم  زاب  هفوک  هب  هنادنمزوریپ  دنهد ، یم  تاجن  ار  ءارسا  هک  نیا  زا  دعب  دنرب و  یم  نیب  زا  ار  ینایفس 

ینیسح وا  دنیوگ : یم  یخرب  تسا و  ینـسح  وا  دنیوگ : یم  اهنآ  زا  یـضعب  دنراد ، فالتخا  یمـشاه  هشیر  بسن و  هرابرد  ثیداحا 
تسا نیا  يوق  لامتحا  تسا و 
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.تسا هدش  هدیمان  هّیکز ، سفن  هب  تایاور  زا  یضعب  رد  هک  تسا  یسک  نامه  یمشاه ، نیا  دشاب و  بسن  ینسح  وا ، هک 

.دشاب یم  بسن  ینسح  وا  تسا و  هّیکز  سفن  ماقم ، نکر و  نیب  هدش  حبذ  درم  هک  تسا  روهشم  ...هلب 

.دراد ياج  همه  بلق  رد  دراد و  يدایز  تیبوبحم  دشاب ، یم  راوتسا  دوخ  هدیقع  رد  تسا و  هعیش  یمشاهدیس ، هک  تسین  یکش 

: مینک یم  يروآدای  ار  تسا  هدمآ  هراب  نیا  رد  هک  یثیداحا  زا  یضعب  همادا ، رد 

ّالا یش ء  نع  هانلاس  امف  ههجو ، یف  رورسلا  فرعی  ًارشبتسم  انیلا  جرخف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  انیتا  تفگ : دوعسم  نب  هَّللادبع 
تلمهنا مهمزتلا و  مهآر  املف  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نسحلا و  مهیف  مشاه ، ینب  نم  هیتف  تّرم  یتح  انأدتبا ، ّالا  انتکس  هب و ال  هانربخا 

.هانیع

!؟ ههرکن ًائیش  کهجو  یف  يرن  لازن  ام  هَّللا ! لوسر  ای  انلقف :

نم دوس  تایار  عفرت  یّتح  ًادیرـشت ، ًادیرطت و  يدـعب  نم  یتیب  لها  یقلیـس  ّهنا  ایندـلا و  یلع  هرخآلا  انل  هَّللاراتخا  تیب  لها  ّانا  : » لاقف
یلع اّوبح  ول  یتیب و  لها  ماما  تایلف  مکباقعا  نم  وا  مکنم  مهکردا  نمف  نورـصنیف ، نولتاقیف  هنوطعی ، ـالف  ّقحلا  نولئـسیف  قرـشملا ،

« .یتیب لها  نم  لجر  یلا  اهنوعفدی  يده ، تایار  اّهناف  جلثلا 

دوب مولعم  شتروص  زا  يداش  هک  یتروص  هب  تفریذپ  ار  ام  یلاحـشوخ  اب  ناشیا  میتفر و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  يزور 
نسح هک  دنتشذگ  اج  نآ  زا  مشاه  ینب  ناناوج  زا  یهورگ  میدش ؛ تکاس  نامدوخ  هکنیا  ات  داد  باوج  میدیـسرپ  هچ  ره  زا  ام  هب  و 

.دش کشا  قرغ  شنامشچ  تفر و  اهنآ  هب  شساوح  دندوب ، اهنآ  اب  زین  مالسلا  امهیلع  نیسح  و 

دیزگرب و ایند  رب  ار  ترخآ  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  ام  يارب  دنوادخ  : » دومرف سپس 
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یم ار  ّقح  هک  دوش  دنلب  قرشم  زا  یهایـس  ياه  مچرپ  هکنیا  ات  دیـسر  دهاوخ  ندش  هراوآ  دیعبت و  متیب ، لها  هب  نم  زا  دعب  کش  یب 
كرد ار  اهنآ  امـش ، ياه  لسن  زا  اـی  امـش  زا  سک  ره  سپ  دـنوش ؛ یم  زوریپ  دـنگنج و  یم  دوش ، یمن  هداد  اـهنآ  هب  یلو  دـنهاوخ ؛

(313 «) .دشاب یتخس  اب  هچ  رگا  دورب ؛ تسا ، نم  تیب  لها  زا  هک  یماما  شیپ  دیاب  درک ،

هارمه هب  یناسارخ  ملـسموبا  هک  تسا  یهایـس  ياه  مچرپ  نامه  هایـس ، ياه  مچرپ  زا  روظنم  هک  دننک  نامگ  مدرم  زا  یـضعب  دـیاش 
تسا نیا  حیحص  درک ؛ سیسات  يرجه )  656  ) لاس رد  ار  اه  یسابع  تموکح  درب و  نیب  زا  ار  هیما  ینب  تموکح  درک ، مایق  تشاد ،

: دیوگ یم  خروم  ریثک  نبا  دنرادن و  یناسارخ  ملسموبا  ياه  مچرپ  هب  یطبر  دنیآ ، یم  ناسارخ  فرط  زا  هک  ییاه  مچرپ  نیا  هک 

هکلب تسین ؛ درب ، نیب  زا  ار  هیما  ینب  تلود  اهنآ  هلیسو  هب  دمآ و  اهنآ  اب  یناسارخ  ملسموبا  هک  ییاه  مچرپ  نآ  هایس ، ياه  مچرپ  نیا 
(314) .دنروآ یم  ار  نآ  مالسلا  هیلع  يدهم  باحصا  هک  دنتسه  يرگید  هایس  ياه  مچرپ 

لفقم قودنـص  یف  تنکف  ناسارخ ، نم  هلبقم  دوسلا  تایارلا  تعمـس  اذا  : » دومرف نم  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تفگ : لیفط  یبا 
؛» جرح دتف  عطتست  مل  ناف  تایارلا ) تحت  يا :  ) اهتحت لتقت  یتح  قودنصلا  کلذ  لفقلا و  کلذ  رسکاف  کیلع ،

نکشب و ار  لفق  نآ  تسا ، لفق  هک  یشاب  یم  یقودنص  رد  رگا  سپ  دنیآ ؛ یم  ناسارخ  زا  یهایس  ياه  مچرپ  يدینش ، هک  یماگنه  »
(315 «) .ناطلغب ار  قودنص  نآ  یتسناوتن ، رگا  يریمب و  اه  مچرپ  نآ  ریز  هکنیا  ات  نکشب  مه  ار  قودنص 

طولخم نآ  اب  لطاب  دنک و  یم  ریـس  قح  ریـسم  رد  هک  تسا  یمچرپ  یمـشاه ، مچرپ  دنتـسه و  ددـعتم  نامز ، نآ  رد  اه  مچرپ  نوچ 
نیا مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  ببس  نیا  هب  دوش  یمن 
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.دوش قحلم  یمشاه  هاپس  هب  هک  نیا  يارب  شالت  تیاهن  ناوت و  مامت  زا  ندرکن  غیرد  رد  هغلابم  ینعی  دومرف ، ار  تاملک 

نب بیعـش  هیدـی  نیب  دوس ، تایارب  ناسارخ  نم  یتای  لاخ و  ینمیلا  هّفکب  مشاه ، ینب  نم  باش  جرخی  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
؛» مهمزهیف ینایفسلا  باحصا  لتاقی  حلاص ،

رد هک  دـیآ  یم  هایـس  ياـه  مچرپ  اـب  ناـسارخ  زا  تسا و  یلاـخ  شتـسار  تسد  فک  رب  هک  دوش  یم  رهاـظ  مشاـه  ینب  زا  یناوـج  »
(316 «) .دبوک یم  مهرد  ار  اهنآ  دگنج و  یم  ینایفس  رکشل  اب  تسا  حلاص  نب  بیعش  شربارب ،

« .هعیبلاب هیلا  تثعب  هکمب  مالسلا  هیلع  يدهملا  رهظ  اذاف  هفوکلا ، ناسارخ -  نم  جرخت  یتلا  تایارلا  لزنت  : » دومرف ناشیا  زین 

روهظ هکم  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  هک  یماگنه  سپ  دننک ، یم  لزنم  هفوک  رد  دشاب -  هدش  رهاظ  ناسارخ  زا  هک  هایس -  ياه  مچرپ  »
(317 «.) دنوش یم  هناور  وا  يوس  هب  تعیب  يارب  اه  مچرپ  نیا  دنک ،

رـشع ینثا  یف  نسحلا ، دالوا  نم  لجر  يدـهملا ) مامالاب  قحلی  يا :  ) هقحلیف :... » دومرف ناـیب  يا  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
.نیسحلا نم  ربکا  وه  نسحلا و  دلو  نم  ینال  رمالا ، اذهب  کنم  ّقحا  انا  معلا ! نبای  هل : لوقی  سراف و  فلا 

.يدهملاانا ینا  يدهملا : لوقیف 

؟ همالع وا  هزجعم  وا  هیآ  كدنع  له  هل : لوقیف 

سرغی مث  همامالاب ، هل  دهـشی  یلاعت و  هَّللا  هردقب  قطنیف  هّفک ، یف  طقـسیف  هیلا  یمویف  ءاوهلا ، یف  ریط  یلا  مالـسلا  هیلع  يدهملا  رظنیف 
هنجعی هدیب و  هکرفیف  رخصلا  نم  ضرالا  یف  ناک  ًادوملج  ذخای  قروی و  رـضخیف و  ءام ، اهیف  سیل  ضرالا  نم  هعقب  یف  ًاسبای  ًابیـضق 

.عمشلا لثم 

؛» هدونج مّلست  مّلسیف و  .کل  رمالا  ینسحلا : لوقیف 

: دیوگ یم  دوش و  یم  قحلم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  هراوس  اب 12000  مالسلا  هیلع  نسح  دالوا  زا  يدرم  و  »... 

زا نم  ومع ! رسپ  يا 
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.دوب رت  گرزب  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  وا ، هک  متسه  مالسلا  هیلع  نسح  ناگداون  زا  نم  نوچ  مرت ؟ هتسیاش  رما  نیا  هب  وت 

« .متسه مالسلا  هیلع  يدهم  نم  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يدهم 

؟ يراد اعدا  نیا  رب  يا  هناشن  ای  هزجعم  ایآ  تفگ :

تردق هب  دنیشن و  یم  وا  تسد  فک  هدنرپ  دیامن ، یم  هراشا  وا  هب  دنک و  یم  هاگن  نامسآ  رد  يا  هدنرپ  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  سپ 
رد هک  نیمز -  زا  یناکم  رد  ار  یکشخ  هخاش  سپـس  دهد ؛ یم  مالـسلا  هیلع  يدهم  تماما  هب  تداهـش  هدمآ ، نابز  هب  لاعتم  يادخ 
نآ دراد و  یم  رب  ار  يا  هرخص  نیمز  زا  یگنـس  نینچمه  دروآ  یم  رد  گرب  هدش ، زبس  هظحل  نامه  رد  دراک  یم  تسین -  بآ  نآ 

.دروآ یم  رد  عمش  لثم  يریمخ  تروص  هب  دلام و  یم  شتسد  اب  ار 

.تسوت اب  قح  دیوگ : یم  ینسح  سپس 

(318) .دنک یم  وا  میلست  ار  شنایرکشل  هدش ، میلست  سپ 

( یگتفرگ هام  یگتفرگ و  دیشروخ   ) فوسخ فوسک و 

دیشروخ یگتفرگ و  هام  تلع  هک  تسین  مهم  ام  يارب  دنتسین و  يدیدج  هدیدپ  یگتفرگ ، هام  یگتفرگ و  دیشروخ  هک  تسا  حضاو 
.مینادب ار  یگتفرگ 

هک دشاب  یم  نیا  تسا ، هتـشذگ  لاس  اهدص  یط  یـسانش ، هراتـس  كالفا و  ملع  نادنمـشناد  مامت  قافتا  دروم  هک  يزیچ  کش ، یب 
.دهد یم  خر  يرمق  هام  طساوا  رد  یگتفرگ  هام  يرمق و  هام  رخاوا  رد  یگتفرگ  دیشروخ 

چیه نآ  رد  هدوب ، مدرم  مشچ  يولج  الاح  ات  نیمز  هب  مالسلا  هیلع  مدآ  لوزن  نامز  زا  هتـشذگ و  ياهرـصع  زا  هلئـسم  نیا  رـشب  يارب 
.تسین یفالتخا 

رد هام  يرمق و  هام  همین  رد  دیـشروخ  دوش و  یم  ضقن  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ماـیق  زا  لـبق  يدوزب و  موجن  یعیبط  هدـعاق  نیا  یلو 
.دنوش یم  یگتفرگ  راچد  یگشیمه ، لاور  فالخ  رب  يرمق و  هام  ِرخآ 

: میروآ یم  ار  دنا  هدرک  حیرصت  ار  بلطم  نیا  هک  یثیداحا  زا  یضعب  همادا ، رد 

مالسلا هیلعرقاب  ماما 
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هیلع مدآ  طبه  ذـنم  کلذ  نکی  مل  هرـشع و  سمخل  سمـشلا  فوسک  سمخل و  رمقلا  فوسخ  رمالا : اذـه  يدـی  نیب  ناتیآ  : » دومرف
؛» نیمجنملا باسح  طقسی  کلذ  دنع  ضرالا و  یلا  مالسلا 

نامز زا  يا  هدـیدپ  نینچ  نیا  هام و  رد 15  دیـشروخ  نتفرگ  هام و  نایاپ  زا  لـبق  زور   5 هام ، نتفرگ  تسا : روهظ  زا  لبق  هناـشن ، ود  »
«. دـیآ یم  رد  بآ  زا  طلغ  ناسانـش  هراتـس  باسح  رگید ، اج  نآ  تسا و  هداتفین  قاـفتا  نیمز  هب  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  ندـمآ 

(319)

مالـسلا هیلع  مئاقلا  مایق  لبق  نانوکت  نیتیآ  رکذف  مالـسلا  هیلعرقابلا  یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  دنع  تنک  تفگ : يدسا  لیلخ  نب  ردب 
.هرخآ یف  رمقلا  ناضمر و  رهش  نم  فصنلا  یف  فسکنت  سمشلا  ّنا  کلذ  ًادبا و  مالسلا  هیلع  مدآ  هَّللا  طبها  ذنم  انوکت  مل 

! فصنلا یف  رمقلا  رهشلا و  رخآ  یف  سمشلا  لب  ...ال  هَّللا ...! لوسر  نبای  لجرلا : هل  لاقف 

؛» مدآ طبه  ذنم  انوکت  مل  ناتیآ  امهنا  ...لوقا  يذلاب  ملع  ینا ال  : » مالسلا هیلع  هل  لاقف 

هیلع مدآ  ترضح  دنوادخ ، هک  ینامز  زا  هک  دومرف  نایب  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  لبق  هناشن  ود  هک  مدوب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دزن 
هام ناضمر و  كرابم  هام  هدزناپ  رد  دیشروخ  هک  تسا  نیا  نآ ، تسا و  هداتفین  قافتا  يزیچ  نینچ  الصا  داتسرف ، نیمز  هب  ار  مالسلا 

.دریگ یم  هام  نامه  رخآ  رد 

یم هام  طسو  رد  هام  هاـم و  رخآ  رد  دیـشروخ  نوچ  تسین ؛ تسرد  نیا  هلآو ! هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رـسپ  يا  تفگ : ناـشیا  هب  يدرم 
! دریگ

، الاح هب  ات  نیمز  هب  مالـسلا  هیلع  مدآ  ندـمآ  نامز  زا  هناشن  ود  نیا  ...مرتاناد  متفگ ، هک  هچنآ  هب  نم  : » دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
(320 «) .دنا هداتفین  قافتا  دنا و  هدوبن 

هک دنک  یم  ضارتعا  مالسلا  هیلع  ماما  هب  درم  نیا 
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نوچ دـنک ؛ یم  در  ار  وا  رظن  مالـسلا  هیلع  ماما  دـیآ و  یم  شیپ  هام ، طسو  رد  یگتفرگ  هام  هام و  رخآ  رد  طقف  یگتفرگ ، دیـشروخ 
.دشاب مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  نامز  یکیدزن  رب  يا  هناشن  ات  دش  دهاوخ  ضقن  يدوزب  هدعاق  نیا 

ناضمر رهش  یف  کلذ  هرشع و  سمخل  سمشلا  یقبت و  سمخل  رمقلا  فاسکنا  رمالا  اذه  يدی  نیب  ّنا  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 
؛» نیمجنملا باسح  طقسی  هدنع  و 

ناسانش هراتـس  دعاوق  تقو ، نیا  رد  دوش و  یم  هتفرگ  ناضمر  هام  مهدزناپ  رد  دیـشروخ  هام و  مجنپ  تسیب و  رد  هام  روهظ ، زا  لبق  »
(321 «) .دش دهاوخ  ضقن 

نتفرگ ِناـمز  هک  يروط  هب  دوش  یم  لـصاح  يرییغت  یـسمش ، هموـظنم  رد  يدوزب  ثیداـحا  نیا  ناـیب  زا  دـعب  یمارگ ! هدـنناوخ  يا 
.دوش یم  ضوع  نیمز  هرک  هام و  دیشروخ ، شدرگ  يارب  یعیبط  ریسم  دنک و  یم  رییغت  هام  دیشروخ و 

تسناد هثداح  ای  قافتا  ار  نآ  تسین ؛ نکمم  هک  روط  نامه  دیآرب ، رشب  تسد  زا  تسین  نکمم  تانایرج  هنوگ  نیا  هک  تسین  یکش 
.دتفیب قافتا  هام ، کی  رد  دیشروخ  هام و  نتفرگ  هک ، متفاین  يربتعم  باتک  چیه  رد  ار  بلطم  نیا  هک  تسا  رکذ  هب  نایاش  و 

ناشیا روهظ  میالع  زا  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  روهظ  اب  طبترم  دیـشروخ ، هام و  نتفرگ  ثیداحا  هک  مینکن  شومارف  تسا ، هتـسیاش 
.تسا

يا هناهب  مدرم ، هکنیا  ات  دشاب  لفاغ  نآ  زا  ای  دسانشن  ار  نآ  يدحا  تسین ، نکمم  هک  تسا  ینامسآ  میالع  زا  یعیبط  دمآ  شیپ  نیا 
.دنشاب هتشادن 

ناراب ندیراب  دایز 

ناحبـس يادخ  هزاجا  هب  ناراب  ندیراب  هک  تسا  نیا  درادن ، کش  نآ  رد  دراد و  ادـخ  هب  نامیا  هک  یناملـسم  ره  هک  يدراوم  نآ  زا 
.تسین شراب  ببس  ای  لیلد  ییاهنت ، هب  تعیبط  تسا و 

نآرق تایآ  زا  یضعب 
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: میروآ یم  ار  دنا -  هدرک  حیرصت  هتفگ  نیا  هب  هک  - 

شیپاشیپ تراشب ، يارب  ار  اهداب  هک  تسوا  و  « ؛» ًاروُهَط ًءاَـم  ِءاـمَّسلا  َنِم  اَْـنلَزنَأَو  ِِهتَمْحَر  ْيَدَـی  َْنَیب  ًارُْـشب  َحاَـیِّرلا  َلَـسْرَأ  يِذَّلا  َوُهَو  » 
(322 «) .میدرک لزان  هدننک  كاپ  كاپ و  یبآ  نامسآ ، زا  داتسرف و  دوخ  تمحر 

(323 «) .دزیگنارب ار  اهربا  ات  دتسرفب  ار  اهداب  هک  ییادخ  و  « » ًاباَحَس ُرِیُثتَف  َحاَیِّرلا  َلَسْرَأ  يِذَّلا  ُهَّللاَو  »

(324 «) .میداتسرف تمحر  ناراب  اهنآ ، رب  نامسآ  زا  و  ًاراَرْدِم » مِْهیَلَع  َءامَّسلا  اَْنلَسْرَأَو  »

(325 «) .میدرک لزان  ناراب  نامسآ ، زا  سپ  میداتسرف ؛ هدننک  نتسبآ  ياهداب  ام  و  « » ًءاَم ِءامَّسلا  َنِم  اَْنلَزنَأَف  َِحقاََول  َحاَیِّرلا  اَْنلَسْرَأَو  »

نامـسآ زا  یـسک  هچ  هک  یـسرپب  اهنآ  زا  رگا  و  « » ُهَّللا َُّنلوُقََیل  اَِهتْوَم  ِدـَْعب  ْنِم  َضْرَْألا  ِِهب  یَیْحَأَف  ًءاَم  ِءامَّسلا  َنِم  َلََّزن  نَم  مُهَْتلَأَس  ِنَئلَو  »
(326 «) .دنوادخ دنیوگ : یم  دوش ، هدنز  شگرم  زا  دعب  نیمز  نآ ، هلیسو  هب  ات  دتسرف  یم  ناراب 

اه و غاب  نآ ، هلیسو  هب  هک  میدرک  لزان  یتکرب  اب  ناراب  نامـسآ  زا  و  « » ِدیِـصَْحلا َّبَحَو  ٍتاَّنَج  ِِهب  اَْنتَبنَأَف  ًاکَراَبُم  ًءاَم  ِءامَّسلا  َنِم  اَْنلََّزنَو  »
(327 «) .میدنایور ار  یندش  ورد  هناد 

(328 «) .دنک كاپ  نآ  هلیسو  هب  ار  امش  ات  درک  لزان  ناراب  امش  رب  نامسآ  زا  و  « » ِِهب مُکَرِّهَُطِیل  ًءاَم  ِءامَّسلا  َنِم  مُْکیَلَع  ُلِّزَُنیَو  »

(329 «) .میدرک لزان  نّیعم  هزادنا  هب  ناراب  نامسآ ، زا  و  « » ٍرَدَِقب ًءاَم  ِءامَّسلا  َنِم  اَْنلَزنَأَو  »

دنوادخ رما  هب  دـنرب  یم  بونج  لامـش و  برغ ، قرـش ، هب  هدرک ، لمح  ار  اهربا  هک  ییاهداب  دـننک ، یم  حیرـصت  همیرک ، تایآ  نیا 
يادخ نییعت  هب  نآ  رادـقم  ندـیراب و  ناراب  هک  دـننک  یم  حیرـصت  نینچمه  دـنهد  یم  ماجنا  ار  راک  نیا  وا ، تردـق  هدارا و  لاعتم ،
نّیعم هزادـنا  هب  ناراب  نامـسآ ، زا  و  : » دـیآ یم  تسد  هب  بلطم  نیا  لجوزع ، يادـخ  هدومرف  نیا  زا  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ، ناـحبس 

« .میدرک لزان 

زا دعب 
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يادخ رما  هب  تسا -  هدش  یم  لزان  نیمز  هب  هشیمه  هک  ینامـسآ -  تمحر  نیا  هک ، دـنام  یمن  یکـش  كرابم ، تایآ  نیا  هب  هجوت 
.تسا لاعتم 

، یمالسا هقف  رد  لیلد  نیمه  هب  دوش و  یم  عطق  یـصاخ  للع  ببـس  هب  اهروشک  زا  یـضعب  زا  اه  لاس  یـضعب  رد  تمحر  نیا  یهاگ 
ناخروم و تسا ، هدـش  هداد  اهرهن ، ندـش  بآ  مک  ناراب و  ِیمک  ِناـمز  رد  ناراـب ) بلط  زاـمن   ) ءاقـستسا زاـمن  ندـناوخ  هب  روتـسد 

اهارحص هک  دیراب  ناوارف  ناراب  نامسآ ، زا  سپس  درک ؛ بآ  بلط  شراگرورپ ، زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دنا  هدروآ  ناثدحم 
.دش بآ  زا  رپ  اه  نابایب  و 

يارب مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  یـضعب  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ام ، رورـس  هک  تسا  هدـمآ  یثیداحا  رد  نینچمه 
ندیراب دننک  یم  دیکات  هک  تسا  يدراوم  زا  اهنیا  تسا ؛ هدیراب  اهنآ  رب  ناراب  زامن ، نایاپ  زا  دعب  دنا و  هتفر  ارحص  هب  ءاقـستسا  زامن 

.تسا لاعتم  يادخ  روتسد  هب  ناراب  ندیرابن  و 

ناراب نامـسآ ، سپ  دـنک ؛ هضافا  شتمحر  لضف و  زا  شیب  نیمز ، لها  رب  دـهاوخب  یلاـعت  يادـخ  هک  یماـگنه  درادـن ، بجعت  سپ 
ام تفرگ ؛ ارف  ار  نیمز  هرک  حطـس  ناراب ، بآ  هک  مالـسلا  هیلع  حون  نامز  دننام  دـشاب  ریظن  یب  رـشب  خـیرات  رد  هک  دراب  یم  یناوارف 
ار نیمز  لـها  همه  هکنیا  اـت  ددرگ  یم  ملاـع  همه  لـماش  اـی  تسا  هناـیمرواخ  هقطنم  هب  دـنوادخ  صاـخ  تیاـنع  نیا  اـیآ  میناد  یمن 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رشب ، هدنهد  تاجن  ِروهظ  یکیدزن  هب  مدرم  همه  يارب  یمالعا  دایز ، ناراب  ندیراب  سپ  دریگ ؛ ارف  یلاحـشوخ 
.دوش یم  يراج  ناهایگ  ناویح و  ناسنا ، نیمز ، رد  يا  هزات  تایح  تکرب و  ریخ و  وا ؛ نارود  رد  هک  تسا 

نیمز لها  يارب  ار  تراشب  نیا  هک  یثیداحا  زا  یثیدح 
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: مینک یم  نایب  دهد ، یم 

؛» هلثمری مل  ًارطم  بجر  نم  مایا  هرشعو  هرخآلا  يدامج  یف  سانلا  رطم  همایق ، نا  اذا  »

نآ لثم  یـسک  هک  یناراب  دراب ، یم  مدرم  رب  ناراب  بجر ، هام  زا  زور  هد  رخآلا و  يدامج  هام  رد  دوش  کیدزن  وا  مایق  هک  یماـگنه  »
(330 «) .تسا هدیدن  ار 

دوش یم  متخ  یپرد  یپ  ناراب  زور  راهچ  تسیب و  هب  اه  هناشن  نیا  سپـس  : » هک دوب  هدومرف  روهظ  میالع  هرابرد  هللا  همحردیفم  خیش 
«. دنک یم  راکشآ  ار  شتاکرب  هدش ، هدنز  شگرم ، زا  دعب  نیمز  و 

موس یناهج  گنج 

دوجو يددعتم  ثیداحا  یلو  متفاین ؛ موس  یناهج  گنج  زا  یحیرص  نخـس  ای  مان  تسا -  نم  شیپ  هک  ثیداحا -  بتک  عبانم و  رد 
.دنا هدرک  حیرصت  راتشک  ای  يرامیب  یگنسرگ و  لیلد  هب  مدرم  نتفر  نیب  زا  هب  هک  دراد 

ثیداحا نآ  زا  یضعب  ًالعف  تسا  رتهب  تسا !؟ يرگید  زیچ  ای  درک  دوبان  ار  ناگتشذگ  هک  تسا  یناهج  گنج  نامه  نآ ، يانعم  ایآ 
: مینیبب ار  نآ  زا  هدمآ  تسد  هب  هجیتن  ات  مینک  يروآدای  ار 

؛» ثلث یقبی  ثلث و  تومی  ثلث و  لتقی  یتح  مالسلا  هیلع  يدهملا  جرخی  ال  :» دومرف مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

(331 «.) دننامب یقاب  دنریمب و 13   13 دنوش ، هتشک  مدرم  هکنیا 13  ات  دنک  یمن  روهظ  مالسلا ، هیلع  يدهم  »

ناولاـک هنیح  ریغ  یف  دارج  هنیح و  یف  دارج  ضیبا و  توم  رمحا و  توم  هروـهظ ) لـبق  يا   ) يدـهملا يدـی  نیب  : » دوـمرف ناـشیا  زین 
؛» نوعاطلف ضیبالا : توملا  اّما  فیسلاف و  رمحالا : توملا  اّماف  مدلا ،

دوخ ِلصف  ریغ  رد  لصف و  رد  نوخ  نیگنر  ياه  خـلم  موجه  دیفـس و  گرم  زمرق و  گرم  مالـسلا ، هیلع  ناـمز  ماـما  روهظ  زا  لـبق  »
(332 «) .تسا نوعاط  دیفس ، گرم  تسا و  ریشمش  اب  راتشک  زمرق ، گرم  سپ  دوب ؛ دهاوخ 

نیب ام  ذئموی  لتقیف -  : » دومرف روهظ  میالع  هرابرد  ناشیا 
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ْمُهاْنلَعَج یَّتَح  ْمُهایَوْعَد  َْکّلِت  َتلاَز  امَف  : » هیآلا هذـه  لیوات  ذـئمویف  اـضعب  مهـضعب  لـتقی  فلا ، فـالآ  هثـالث  برغملا -  قرـشملا و 
؛» فیسلاب َنیِدِماخ » ًادیِصَح 

نیا رد  دنشک و  یم  ار  یضعب  اهنآ  زا  یضعب  دنوش ؛ یم  هتشک  رفن  رازه  رازه ، هس  ملاع ، برغم  قرـشم و  نیب  ام  روهظ و  ماگنه  رد  »
(.« 333 «) .میدومن شوماخ  عطق و  ار  همه  هکنآ  ات  دوب  ناشفرح  نیا  هشیمه  : » تسا ریشمش  هب  هیآ  نیا  لیوات  زور ،

: رمحالا توملا  هسمخ ، هعبـس  ّلک  نم  بهذی  یتح  ضیبا ، توم  رمحا و  توم  ناتوم : مئاقلا  ماّدق  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .نوعاطلا ضیبالا : توملا  فیسلا و 

گرم دـنریم ؛ یم  رفن  جـنپ  رفن ، تفه  ره  زا  هکنیا  ات  دیفـس  گرم  زمرق و  گرم  تسا : گرم  ود  مالـسلا ، هیلع  مئاق  ندـمآ  زا  لبق  »
(334 «) .تسا نوعاط  دیفس ، گرم  تسا و  ریشمش  زمرق ،

« .سانلا اثلث  بهذی  رمالا  اذه  نوکی  ال  : » دومرف ناشیا  نینچمه 

!؟ یقبی امف  سانلا  اثلث  بهذ  اذاف  هل : لیقف 

»!؟ یقابلا ثلثلا  اونوکت  نا  نوضرت  اّما  : » مالسلا هیلع  لاقف 

« .دنورب نیب  زا  مدرم  ات 23  درک  دهاوخن  روهظ  مالسلا ، هیلع  ترضح  نآ  »

؟ دنام یم  یقاب  هچ  رگید  سپ ، دش : هدیسرپ 

(335 (»!؟ دیشاب هدنام  یقاب  نآ 13  زا  دیرادن  تسود  ایآ  : » دومرف

نوعاط راتـشک و  هلیـسو  هب  رـشب  زا  نت  نارازه  ای  اهدص  ندش  كاله  زا  هک  تسا  یثیداحا  زا  يا  هدیکچ  نیا  یمارگ ! هدـنناوخ  يا 
.دشاب یم 

لخاد تسا ، نکمم  هکلب  دنک ؛ یمن  حیرصت  موس  یناهج  گنج  عوقو  هب  اهنیا  زا  کی  چیه  سپ  ثیداحا ، نیا  دنس  زا  رظن  فرص  اب 
.دسرب نت  اهدص  هب  شناینابرق  دریذپ و  تروص  ییاه  بالقنا  اهروشک ، زا  يرایسب 

.دشاب یم  ابو  هیبش  شناینابرق  يدایز  ندش و  شخپ  تعرس  رد  تسا و  رشب  هدنرب  نیب  زا  يرامیب  نوعاط ،

هقرفتم میالع 

زا يرادقم  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  روهظ  یمتح  ریغ  میالع  زا  نخس  نایاپ 
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هقرفتم میالع  رایسب و  روما  هدنریگ  رب  رد  هبطخ  نیا  هدش ؛ هدیمان  نایبلا »  » هبطخ هب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لصفم  هبطخ 
.تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  يارب  يددعتم 

« .نامزلا رخآ  یف  مئاقلا  يدهملاوبا  انا  : » دومرف ربنم  يالاب  يزور  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

؟ كدلو نم  مئاقلا  موقی  یتم  نینمؤملاریما ! ای  لاق : رتشالا و  کلام  ماقف 

: تامالعلا رکذ  یف  مالسلا  هیلع  لاق  اّمم  ناکف 

...لاجرلا مدع  لافطالا و  حبذ  میرحلا و  یبس  میظعلا و  لتقلا  نم  اهب  ّلحی  ام  يرلل و  لیو  ای  و  »... 

.اهلهاب کتفی  اهیف و  نم  عیمج  لتقیف  اهب ، هعم  نم  وه و  لزنی  فیخم  لجر  نم  سیق  هریزجل  لیو  ایف 

عبـس اهب  فرع  ینا ال  اهراغـص و  یبست  اهرابک و  ذخویف  ناکم ، هیحان و  ّلک  نم  اهیلع  فدارتت  تاعقو  نم  نیرحبلا  لهال  لیو  ای  الا 
: ماظع تاعقو 

(. جیهامس  ) یمست یلامشلا  اهنرق  نم  اهنع  هدرفنملا  هریزجلا  یف  اهنم  هعقو  لّواف   - 1

.یبرغلا لامشلا  اهنرق  دلبلا و  نیع  نع  رهنلا  نیب  عطاقلا و  یف  نوکت  هیناثلا  هعقولا  و   - 2

.دجسملا هّلب و  الا  نیب  و   - 3

.هونح لبجب  فورعملا  نیتلتلا  نیب  یلاعلا و  لبجلا  نیب  و   - 4

.داجلا لتلا و  نب  خرکلا  یلا  لبقی  مث   - 5

.یحاملا طش  بناجب  تاریدسلاب  هفورعملا  قبنلا  تارجش  نیب  و   - 6

.يربکلا هماطلا  هعباس  یه  ...نیتروحلا و  مث   - 7

هیلع برعلا  ریغتف  اهمکاح ، رماب  هسار  عطقیف  رحبلا ، لحاس  نم  بیرق  وه  هتیب و  یف  برعلا  رباکا  نم  لجر  اهیف  لتقی  کلذ : همـالع  و 
.طخلا دالب  یلا  مهنوعبتی  برعلا و  یلع  مجعلا  کلذ -  دنع  جرختف -  لاومالا ، بهنت  لاجرلا و  لتقتف 

: ًاضعب اهضعب  عبتی  تافلتخم  تاعقو  نم  ّطخلا  لهال  لیو  ای  الا 

فصفصلاب هعقو  هریبدلاب و  هعقو  ءاحطبلاب و  هعقو  اهلّواف :
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هعقو سرادـملاب و  هعقو  هرارجلاـب و  هعقو  هفارزلا و  نیب  هـعقو  ککـسلاب و  هـعقو  نـیراّزجلا و  قوـسب  هـعقو  لـحاسلا و  یلع  هـعقو  و 
...توراتب

.هَّللاءاشام لتقیف  فیسلا  مهنیب  امیف  ّلح  اذا  قارعلا  لها  لمشی  فوخ  لتق و  توم و  نم  ّيرلا ، نم  دادغب  لیو  ای  الا 

یلع مجعلا  جرخت  کلذ  دـنعف  لمنلا ، بیبدـک  نتفلا  سانلا  یلا  ّتبد  برعلا و  تطلـست  مورلا و  ناطلـس  فعـض  اذا  کلذ : همالع  و 
.هرصبلا نوکلمی  برعلا و 

.قاطت یتلا ال  نتفلا  نم  اهب  ّلحی  ام  نیطسلفل و  لیو  ای  الا :

.لامشلا بونجلا و  قرشلا و  برغلا و  نادلبلا : عیمج  نامزلا و  کلذ  یف  نتفلا  نم  اهب  ّلحی  ام  ایندلا و  لهال  لیو  ای  الا :

« .دیبعلل مالظب  ّکبر  ام  مهیدیا و  تمّدق  امب  کلذ  همئادلا و  بورحلا  مهیلع  بثاوتت  ضعب و  یلع  مهضعب  سانلا  بکری  ّهنا  و  الا :

« .درک دهاوخ  مایق  نامزلا  رخآ  رد  هک  متسه  مالسلا  هیلع  يدهم  ردپ  نم  »

؟ درک دهاوخ  مایق  امش ، مئاق  ینامز  هچ  مالسلا ! هیلع  نینموملاریما  يا  تفگ : دش و  دنلب  رتشا  کلام 

: دوب نیا  دومرف ، میالع  نایب  رد  هک  ییاهزیچ  نآ  زا  سپ 

! دهد یم  يور  اج  نآ  رد  هک  نادرم  ندرب  نیب  زا  ناکدوک و  نتشک  نانز ، ندرب  ریسا  گرزب ، راتشک  (، 336) ير رهش  رب  ياو  »

دنـشک یم  ار  دنتـسه  اج  نآ  هک  یناسک  همه  دنیآ و  یم  اج  نآ  هک  شناهارمگ  فوخم و  درم  تسد  زا  ( 337) سیق هریزج  رب  ياو 
! دننک یم  تراغ  و 

یم ار  ناـشناگرزب  هک  دوش  یم  دراو  یناـکم  ره  زا  فرط و  ره  زا  مهرـس و  تشپ  اـهنآ ، رب  هک  ییاـه  هعقاو  زا  نیرحب  لـها  رب  ياو 
! دنرب یم  تراسا  هب  ار  اهنآ  ناکچوک  دنریگ و 

.دوش یم  عقاو  دراد -  مان  چیهامس »  » دراد و رارق  یلامش  خاش  رد  هک  يا -  هریزج  رد  هعقاو  نیلوا  ( 1

(2
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.دوش یم  عقاو  تسا -  رهش  یبرغ  لامش  خاش  هک  دس -  هناخدور و  نیب  رهش و  رد  هک  مود  هعقاو 

.دجسم هَّلبُا و  نیب  ( 3

.هونح هوک  هب  فورعم  هپت  ود  دنلب و  هوک  نیب  ( 4

.دنک یم  ور  هخرک  هب  سپس  ( 5

.تسا یحام  ّطش  فرط  هک  ردس  ياه  تخرد  اه و  لگنج  نیب  ( 6

.تسا گرزب  یتبیصم  نآ ، هک  نیتروح  رد  ( 7

وا رب  برع  هک  تسا  هاگ  نآ  دـنُرب ؛ یم  شا  هناخ  رد  هریزج و  لحاس  رد  ار  برع  ناگرزب  زا  يدرم  رـس  هک  تسا  نیا  اهنآ  تمـالع 
.دننک یم  هلمح  برع ، رب  مجع  دوش و  یم  هدرب  تراغ  هب  ناشلاوما  دنوش ، یم  هتشک  نادرم  دنروآ ؛ یم  موجه 

! دیآ یم  اهنآ  رب  مهرس  تشپ  هک  یفلتخم  ياه  هعقاو  زا  هطخ »  » لها رب  ياو 

رد يا  هـعقاو  فصفـص ، هـعقاو  نـیرحب ، رد  يا  هـقطنم  هریبد -  رد  يا  هـعقاو  قارع ،-  رد  ییاتــسور  ءاـحطب -  رد  يا  هـعقاو  شلوا 
رد يا  هقطنم  هرارج -  رد  يا  هعقاو  هقارز ، هقطنم  نیب  يا  هعقاو  نآ ، هارهاـش  رد  يا  هـعقاو  اـه ، باـصق  رازاـب  رد  يا  هـعقاو  لـحاس ،

.تورات رد  يرگید  هعقاو  سرادم و  هعقاو  قارع ،- 

هچ ره  دـیآ و  یم  دورف  اهنآ  نیب  ریـشمش  هک  ینامز  قارع  لها  مامت  هک  یـسرت  لتق و  گرم ، زا  و  ير ! لـها  زا  دادـغب  لـها  رب  ياو 
! دنوش یم  هتشک  دهاوخب ، ادخ  هک  ردق 

: تسا نیا  نآ ، ياه  هناشن  زا 

دنروآ یم  موجه  مدرم  هب  اه  هچروم  موجه  لثم  تاشیامزآ  دوش و  طلسم  اج  نآ  رب  برع  دوش و  فیعـض  مور  هاشداپ  هک  یماگنه 
.دنک یم  ریخست  ار  هرصب  هدرب ، شروی  برع  رب  مجع  نامز ، نآ  رد  و 

! دیآ یم  دورف  نانآ  رس  رب  دنتسین -  لمحت  لباق  هک  تاشیامزآ -  زا  نیطسلف و  رب  ياو  دیشاب ! هاگآ 

! دیآ یم  ناشرس  رب  هک  ییاهالب  اه و  هنتف  زا  ایند  لها  رب  ياو  دیشاب ! هاگآ 
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! لامش بونج و  قرش ، برغ ، ياهروشک  همه  رب  ياو 

لامعا ببس  هب  نیا  دوش و  یم  نانآ  ریگ  نماد  یمیاد ، ياه  گنج  دنوش و  یم  طلسم  رگید  یضعب  رب  مدرم  زا  یضعب  دیـشاب ! هاگآ 
(338 «) .دنک یمن  ملظ  ناگدنب ، هب  تراگدرورپ  تسا و  ناشدوخ 

.تشذگ هللا  همحردیفم  خیش  نانخس  رد  ًالبق  زین ، نآ  زا  يرادقم  مینک و  یم  افتکا  یمتحریغ  میالع  زا  رادقم  نیمه  هب 

یمتح میالع 

حیضوت

.دنتسه تمالع  جنپ  دراد ، رایسب  طابترا  روهظ  اب  دش و  دهاوخ  عقاو  ًاعطق  هک  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  یمتح  میالع 

یم عقاو  مالـسلا  هیلع  ماما  مایق  زا  لبق  اهنآ  زا  یـضعب  تسا و  روهظ  زا  دعب  هام  دنچ  ای  روهظ  زا  لبق  زور  دنچ  میالع ، نیا  زا  یـضعب 
.دوش

یم درادرب ، رد  هاتوک  تروص  هب  ار  میالع  نیا  هک  یثیداحا  زا  یضعب  ام  ًالعف  دننک و  یم  نایب  ار  میالع  هک  دنتسه  يرایسب  ثیداحا 
: مینک یم  نایب  ار  هدمآ ؛ نامنهذ  هب  هک  یتاحیضوت  میروآ و 

فـسخ ءامـسلا و  نم  يدانی  يدانملا  ینایفـسلا و  ینامیلا و  مالـسلا : هیلع  مئاقلا  مایق  لـبق  سمخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
« .هیکزلا سفنلا  لتق  ءادیبلاب و 

 - دنک 4 یم  ادص  نامسآ  زا  هک  يا  يدانم  ینایفس 3 -  ینامی 2 -  جورخ   - 1 دهد : یم  خر  مالسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  لبق  زیچ  جنپ  »
(339 (؛» هیکز سفن  ندش  هتشک  ءادیب 5 -  نیمز  رد  نتفر  ورف 

فـسخلا هیکزلا و  سفنلا  لتق  هحیـصلا و  ینایفـسلا و  ینامیلا و  تاـموتحم : تاـمالع  سمخ  مئاـقلا  ماـیق  لـبق  : » دومرف ناـشیا  زین  و 
؛» ءادیبلاب

هتشک ینامسآ 4 -  دایرف  ینایفس 3 -  مایق  ینامی 2 -  جورخ   - 1 تسا : یمتح  یعطق و  هناشن  جـنپ  مالـسلا ، هیلع  مئاق  مایق  زا  لبق  »
(340 «) .ءادیب نیمز  رد  نتفر  ورف  هیکز 5 -  سفن  ندش 

موتحملا و نم  ءادنلا  : » دومرف ناشیا  نینچمه 
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؛» موتحملا نم  هیّکزلا  سفنلا  لتق  موتحملا و  نم  ینامیلا  موتحملا و  نم  ءادیبلا  فسخ  موتحملا و  نم  ینایفسلا 

جورخ تسا ، یمتح  میالع  زا  ءادیب  نیمز  رد  نتفر  ورف  تسا ، یمتح  میالع  زا  ینایفـس  مایق  تسا ، یمتح  میالع  زا  ینامـسآ  يادن  »
(341 «) .تسا یمتح  میالع  زا  هیکز  سفن  نتشک  تسا و  یمتح  میالع  زا  ینامی 

ینامسآ يادن 

.تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  يارب  لیالد  نیرت  يوق  اه و  هناشن  نیرتراکشآ  زا  ینامسآ  يادن 

مالـسلا و هیلع  نامز  ماما  مایق  ندوب  یعرـش  هب  نامـسآ  یلاها  نامـسآ و  فارتعا  هلزنم  هب  ینامـسآ  يادن  مییوگب : هک  درادـن  یعنام 
.دنداد ربخ  نآ  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  میرک ، نآرق  هک  تسا  یتقیقح  تابثا 

هکلب تسین ؛ تسا  ناسنا  راک  هک  اهنیا -  هب  هیبش  ییاهزیچ  ای  دایرف  ای  دعر  يادص  ینامـسآ ، يادـن  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  ثیداحا 
.تسا مهف  لباق  مدرم  همه  يارب  هک  تسا  یحضاو  نخس 

هک یـسک  دوش و  یم  رادیب  سرت  اب  هدـیباوخ ، هک  یـسک  سپ  تخانـش ؟ دـیهاوخ  ار  نیمز  مدرم  رد  توص  نآ  ریثأت  رادـقم  يدوزب 
ناشقاتا زا  هرهلد  فوخ و  اب  قاتا  لخاد  نانز  دنیـشن و  یم  یناهگان  تروص  هب  هداتـسیا ، هک  یـسک  دزیخ و  یمرب  ساره  اب  هتـسشن ،

! دنیآ یم  نوریب 

يروط هب  دوش  یم  بلس  مدرم  زا  یتحار  شمارآ و  دریگ و  یم  ارف  شبنج  بارطـضا و  زا  یجوم  ار  يرـشب  هعماج  رگید ، ترابع  هب 
نآ هکنیا  يارب  دـهد ، هولج  يداع  یعیبط و  ار  نآ  هکنیا  ای  دسانـش  یمن  ار  هحیـص  نآ  هک  دـنک  دومناو  دـناوت ، یمن  سک  چـیه  هک 

.دننک شالت  نافرحنم  هک  ردق  هچ  ره  دراد  یمنرب  یهیجوت  ای  کش  چیه  تسا و  موهفم  ندینش و  لباق  همه ، يارب  ادص 

یناهج یمایق  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  هلئسم  نوچ  تسا ؛ یعیبط 
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حطـس و نیرتعیـسو  رد  داد -  دـهاوخ  رییغت  ار  رـشب  مامت  یگدـنز  ریـسم  يدوزب  هک  گرزب -  هثداـح  نیا  زا  ملاـع  همه  دـیاب  تسا ،
.دنوش رادربخ  موهفم  نیرت  حضاو 

؛» مهتنسلاب موق  ّلک  هعمسی  : » دومرف ینامسآ  يادن  هرابرد  ناشیا  هدش ، تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

(342 «) دنونش یم  ار  نآ  ناشدوخ ، نابز  هب  یموق  ره  »

: دراد دوجو  لامتحا  ود  هتبلا  تسا ؛ هنوگچ  مدرم  مامت  هب  ینامسآ  يادن  ندیسر  تیفیک  میناد  یمن 

یناسک طقف  دوش و  شخپ  یمک  تدم  رد  نیمز و  هرک  رد  میظع  ییادص  دـشاب و  حیـصف  یبرع  نابز  هب  طقف  ینامـسآ ، يادـن  لّوا :
.دنمهف یم  تقو  نامه  رد  ار  شیانعم  دنونش و  یم  ار  ادص  نیا  دنناد ، یم  ار  یبرع  تغل  هک 

یم وج  سرپ و  دـنمهف ؛ یمن  عقوم  نآ  ار  شیانعم  یلو  دنونـش ؛ یم  ار  ادـن  نآ  دـنناد ، یمن  یبوخ  هب  ار  یبرع  نابز  هک  یناـسک  اـما 
ایند هب  فلتخم  ياه  نابز  اب  ار  نآ  دـننک و  شخپ  ار  ربخ  نیا  ایند ، رد  يربخ  ياه  هکبـش  هک  تسین  دـیعب  دنـسر و  یم  نآ  هب  دـننک 

هک نویزیولت -  ای  ویدار  زا  ای  دونش  یم  ار  نآ  شدوخ ، نابز  هب  یـسک  ره  دوش و  یم  همجرت  هظحل ، دنچ  رد  ادن  نآ  سپ  دنتـسرفب ؛
.دونش یم  هدینش ، ار  نآ  هک  یسک  زا  ای  و  دنتسه -  هطساو  نودب 

یم نخـس  مدرم  اب  هک  یماگنه  مالـسلا ، مهیلع  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  حضاو  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب 
تفای یناوارف  هب  هزورما  هک  یمالعا -  لیاسو  زور  نآ  رد  اه  كرد  اه و  مهف  سپ  دندرک ؛ یم  ار  مدرم  رکف  حطـس  تیاعر  دـنتفگ ،

لیلد و نیا  هب  دنراد و  یتردـق  هچ  نکمم ، ِتعرـس  نیرتمک  اب  رابخا  راشتنا  رد  هک  دـندیمهف  یمن  دـنک و  یمن  كرد  ار  دوش -  یم 
ماما لّوا ، لامتحا  ربانب 
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هب ینامسآ  يادن  نآ  ندینش  یگنوگچ  هب  درک و  افتکا  دونـش » یم  ار  نآ  شدوخ ، نابز  اب  یـسک  ره   » نتفگ هب  مالـسلا  هیلع  قداص 
.دومرفن يا  هراشا  مالک ، نیا  زا  رتشیب 

رد همه  هک  يروط  هب  دوش  یم  ماجنا  هزجعم  تروص  هب  ناشدوخ ، نابز  هب  یموق  ره  يارب  ینامـسآ  يادن  نیا  ندینـش  مود : لامتحا 
.دننک یم  تفایرد  ار  ربخ  نیا  يربخ ، ياه  هکبش  دنونشب و  يا  همجرت  چیه  نودب  ناشدوخ و  نابز  هب  ار  ادص  عقوم ، نآ 

نورقم تازجعم  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  تساناوت و  يراک  ره  ماجنا  رب  دـنوادخ  نوچ  تسین ؛ نهذ  زا  رود  لامتحا  نیا 
ار نخس  کی  هک  دزاسب  يا  هلیسو  دناوت ، یم  ناسنا  هزورما ، نوچ  تسین ؛ لاحم  نویّدام  فرط  زا  لامتحا  نیا  هکنیا ، هفاضا  هب  تسا 

يروط هب  دوش  یم  هتفرگ  راک  هب  یتلود  تاعامتجا  رد  هلیـسو  نیا  دـنک و  همجرت  یهاتوک  نامز  تدـم  رد  فلتخم و  نابز  دـنچ  هب 
.دونش یم  شدوخ  نابز  هب  ار  یمالک  ره  همجرت  دراذگ و  یم  شیاه  شوگ  هب  یصاخ  یشوگ  یتلود ، ره  ریفس  هک 

.دونش یم  ار  نآ  شدوخ ، نابز  هب  یهورگ  ره  سپ  دناونشب ؛ همه  هب  هظحل و  کی  رد  ار  ادن  نیا  دناوت ، یمن  ناحبس  دنوادخ  ایآ 

زا رود و  مه  زا  ینامز  ثیح  زا  ددعتم و  ینامـسآ ، ياهادن  هک  دیآ  یم  تسد  هب  دـیناوخ  یم  ار  نآ  يدوزب  هک  یثیداحا  عومجم  زا 
.تسا مرحم  هام  رد  موس  يادن  ناضمر و  هام  رد  مود  يادن  بجر ، هام  رد  لّوا  يادن  سپ  دنتسه ؛ فلتخم  انعم ، نابز و  ثیح 

، ناضمر هام  رد  هک  تسا  ییادن  نامه  هدش ، هدرمش  یمتح  میالع  زا  دراد و  يرتشیب  تیمها  هک  ییادن  هک  تسا  نیا  ثیداحا  رهاظ 
.دوش یم  هدینش 

نیمز لها  هب  نامسآ  لها  هک  تسا  یتراشب  نیرت  گرزب  ادن ، نیا 
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یمن دورف  میلـست  رـس  قح ، ربارب  رد  تقو  چیه  هک  تسا  يراکمتـس  نارگ  نایغط  يارب  ندناسرت  دیدهت و  نیرت  گرزب  دـنهد و  یم 
.دنروآ

نینمؤم ياه  تروص  رب  ینامداش  زور ، نآ  رد  هک  میـشاب  هتـشاد  ینامگ  يرـشب ، عماوج  رد  ادـن  نآ  ساکعنا  هرابرد  میناوت  یمن  اـم 
زا دـنناوت  یمن  دـننادب ، هک  یماگنه  صوصخ  هب  .ددرگ  یم  مکاح  ناراـکهانگ  ياـه  بلق  رب  سرت  یناـشیرپ و  دوش و  یم  راکـشآ 
هک وا -  مکح  ربارب  رد  دـیاب  دـننک و  رارف  دـنا -  هدرک  تکرـش  وا  يرای  رد  نیمز  لها  زا  لبق  نامـسآ ، لها  هک  مکاـح -  نآ  هطلس 

.دنشاب میلست  دنناسر -  یم  يرای  وا  هب  مه  تعیبط  ياروام  هکلب  تعیبط و  مامت 

مزال ادـن  نآ  هب  عجار  هک  هچره  دـنراذگ و  یم  ساسح  ياج  يور  تشگنا  هک  وا  كاـپ  تیب  لـها  ربماـیپ و  رب  ادـخ  مالـس  دورد و 
! دنا هدومرف  نایب  دندرک ، یم  لّمحت  عقوم ، نآ  لوقع  هک  يرادقم  هب  تسا 

: دروم نیا  رد  ثیداحا  زا  یضعب 

؛» ناضمر رهش  نم  نیضم  نیرشع  ثالثل و  هعمجلا ، هلیل  نوکت  ناضمر  رهش  یف  یتلا  هحیصلا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(343 «) .دوش یم  هدینش  هتشذگ  ناضمر  هام  زا  زور  هس  تسیب و  هک  هعمج -  بش  رد  تسا  ناضمر  هام  رد  هک  ییادن  »

؟ ءادنلا نوکی  فیکف  مالسلا : هیلع  قداصلا  مامالل  لاق  ّهنا  تفگ : یلامث  هزمحوبا 

: راهنلا رخآ  یف  سیلبا  يدانی  ّمث  هتعیش » یلع و  یف  قحلا  ّنا  الا ! : » مهتنسلاب موق  ّلک  هعمـسی  راهنلا  لّوا  ءامـسلا  نم  دانم  يدانی  : » لاق
؛» نولطبملا کلذ  دنع  باتریف  هتعیش » ینایفسلا و  یف  ّقحلا  ّنا  الا ! »

؟ تسا هنوگچ  ینامسآ  يادن  : متفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 

یلع اب  قح  دیـشاب ! هاگآ   » هک دونـش  یم  ار  ادص  نآ  شدوخ ، نابز  هب  سک  ره  دهد و  یم  ادـن  نامـسآ  زا  زور  لّوا  يدانم ، : » دومرف
سیلبا سپس  .تسوا » نایعیش  مالسلا و  هیلع 
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یم کـش  هب  ناـهارمگ  ناـمز ، نآ  رد  سپـس  ( 344) .تسوا ناوریپ  ینایفـس و  اـب  قح  دیـشاب ! هاـگآ  دـهد : یم  ادـن  زور  ناـمه  رد 
(345 «) .دنتفا

الا دقار  یقبیال  برغملاب ، نم  قرشملاب و  نم  عمـسیف  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  مساب  ءامـسلا  نم  دانم  يدانی  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
ّناف باجاف  توصلا  کلذـب  ربتعا  نم  هَّللا  محرف  توصلا ، کلذ  نم  ًاعزف  هیلجر ، یلع  ماق  اـّلا  دـعاقال  دـعق و  اـّلا  مئاـق  ـال  ظـقیتسا و 

؛» لیئاربج توص  وه  لّوالا  توصلا 

اوعمسا و کلذ و  یف  اوّکشت  الف  نیرـشع ، ثالث و  هلیل  یف  هعمجلا ، هلیل  یف  ناضمر ، رهـش  یف  توصلا  نوکی  : » مالـسلا هیلع  لاق  ّمث 
.اوعیطا

كاش نم  مویلا  کلذ  یف  مکف  مهنتفی ، سانلا و  ککـشیل  امولظم  لتق  ًانالف  ّنا  الا ! يدانی : سیلبا ، نوعلملا  توص  راـهنلا  رخآ  یف  و 
.رانلا یف  يوه  دق  ّریحتم 

یتح هیبا  مسا  مئاقلا و  مساـب  يداـنی  ّهنا  کـلذ  همـالع  لـییاربج و  توص  ّهنا  هیف ، اوّکـشتالف  ناـضمر ، رهـش  یف  توصلا  متعمـس  اذا 
« .جورخلا یلع  اهاخا  اهابا و  ضرّحتف  اهرذح ، یف  ءارذعلا  هعمست 

« .مالسلا هیلع  مئاقلا  جورخ  لبق  نیتوصلا  نیذه  نم  ّدب  ال  : » مالسلا هیلع  لاق  مث 

دونش و یم  ار  ادص  نآ  تسا -  برغم  قرشم و  رد  هک  یـسک -  ره  سپ  دنز ؛ یم  ادص  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  مان  نامـسآ ، زا  يدانم  »
هک ار  یسک  دنوادخ  دتسیا ؛ یم  شیاپ  ود  رب  سرت  زا  يا ، هتسشن  ره  دنیشن و  یم  يا ، هداتـسیا  ره  دوش و  یم  رادیب  يا ، هدیباوخ  ره 
هام موسو  تسیب  بش  رد  ادص  نآو  تسا  لییربج  يادص  لّوا ، يادص  سپ  دنک ! تمحر  دهد ، باوج  دـهد و  تیمها  ادـص  نآ  هب 

.دینک تعاطاو  دینک  شوگ  دینکن ، کش  نآرد  سپ  دشاب ؛ یم  هعمج  بشرد  ناضمر 

هنامولظم ( 346) ینالف هک  دیشاب ! هاگآ  دهد : یم  ادص  هک  تسا  نوعلم  سیلبا  يادص  زور ، رخآ  رد 
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رد دنـشاب و  ریحتم  دـننک ، کش  زور  نآ  رد  هک  یناسک  دنرایـسب  هچ  سپ  دـنک ؛ هارمگ  دزادـنایب و  کش  هب  ار  مدرم  ات  .دـش  هتـشک 
، نآ تمالع  تسا و  لییربج  يادص  نآ ، هک  دینکن  کش  نآ  رد  دیدینـش  ناضمر  هام  رد  ار  ادص  هک  یماگنه  دـننک ؛ طوقـس  شتآ 
ردپ و دونش و  یم  ار  نآ  دشاب ، شقاتا  رد  يرتخد  رگا  هک  يروط  هب  دنک  یم  ادص  شردپ  مالـسلا و  هیلع  مئاق  مسا  هب  هک  تسا  نیا 

(347 «) .تسا مالسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  لبق  ادص ، ود  نیا  دنک و  یم  قیوشت  هناخ ، زا  ندش  جراخ  رب  ار  شردارب 

عمـس اـّلا  حورلا  هیف  هَّللا  قلخ  یـش ء  یقبی  ـالف  نیرـشع ، ثـالث و  هلیل  یف  ناـضمر  رهـش  یف  توصلا  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما 
؛» اهردخ نم  ءارذعلا  جرخت  هراد و  نحص  یلا  جرخی  مئانلا و  ظقوتف  هحیصلا ،

یم ار  ادـص  نیا  هداد ، رارق  حور  وا  رد  دـنوادخ  هک  يدوجوم  ره  دوب  دـهاوخ  ناضمر  هاـم  موس  تسیب و  بش  رد  ینامـسآ  يادـن  »
یم نوریب  هدرپ  تشپ  زا  ناوج  ناـنز  دـنوش و  یم  جراـخ  دوخ  ياـه  هناـخ  زا  دوش و  یم  رادـیب  تسا ، باوخ  هک  سک  ره  دوـنش و 

(348 «) .دنیآ

یلع الجر  عضی  مث  هعیابیف  ضیبأ ، ریط  هروص  یف  لزنی  لیئاربج ، مالـسلا  هیلع  مئاقلا  عیبانی  نم  لّوا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .هولجعتست الف  هَّللا  رما  ینا  قئالخلا : هعمست  قلط  توصب  يدانی  ّمث  سّدقملا ، تیب  یلع  الجر  مارحلا و  هَّللا  تیب 

یم تعیب  وا  اب  دوش و  یم  لزان  دیفـس  يا  هدنرپ  تروص  هب  هک  تسا  لییربج  دـنک ، یم  تعیب  مالـسلا  هیلع  مئاق  اب  هک  یـسک  نیلوا  »
نآ همه  هک  حیصف -  اسر و  ییادص  اب  دهد و  یم  رارق  سدقملا  تیب  رد  ار  شرگید  ياپ  ادخ و  هناخ  رب  ار  شیاپ  کی  سپس  دنک ؛
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(349 «.) دیهاوخن هلجع  هب  ار  نآ  سپ  دمآ ، ادخ  رما  : » دنک یم  ادص  دنونش -  یم  ار 

: ءامسلا نم  تاوصا  هثالث  بجر  یف  نودانی  : » دومرف مالسلا  هیلعاضر  ماما 

.نیملاظلا یلع  هَّللا  هنعل  الا  اهنم : ًاتوص 

.نینموملا رشعم  ای  هفز  الا  تفزا  یناثلا : توصلا  و 

؛» اوعیطا هل و  اوعمساف  ًانالف  ثعب  هَّللا  ّنا  ثلاثلا : توصلا  و 

: دیآ یم  نامسآ  زا  ادص  هس  بجر ، هام  رد  »

! داب نیملاظ  رب  ادخ  تنعل  تسا : نیا  ادص ، کی 

.دش کیدزن  هدنوش ، کیدزن  هدیدپ  نآ  نینموم ! هورگ  يا  تسا : نیا  مود ، يادص 

(350 «) .دینک تعاطا  شتاروتسد  زا  دیهد و  شوگ  وا  نانخس  هب  سپ  تخیگنارب ؛ ار  ینالف  دنوادخ ، تسا : نیا  موس ، يادص 

.نوزئافلا مه  هتعیش  ًایلع و  ّنا  ٍدانم : يدانی  و  لوقی ....« : مالسلا  هیلع  قداصلا  مامالا  عمس  هنا  تفگ : نیعا  نب  هرارز 

؟ اذه دعب  يدهملا  لتاقی  نمف  تلق :

« .هّیما ینب  نم  لجرل  نوزئافلا -  مه  هتعیش  انالف و  ّنا  يدانی : ناطیشلا  ّنا  : » مالسلا هیلع  لاقف 

؟ بذاکلا نم  قداصلا  فرعی  نمف  تلق :

؛» نوقداصلا نوّقحملا  مه  مهنا  نوملعی  نوکی و  نا  لبق  نوکی  ّهنا  نولوقی  انثیدح و  نووری  وناک  نیذلا  هفرعی  : » مالسلا هیلع  لاقف 

« .دنتسه راگتسر  شناوریپ  مالسلا و  هیلع  یلع  طقف  : » دهد یم  ادن  يدانم  :» دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؟ دنک یم  گنج  مالسلا  هیلع  يدهم  اب  نیا  زا  دعب  یسک  هچ  سپ  متفگ :

.دنراگتسر شناوریپ  و  هیما ) ینب  نادرم  زا  یکی   ) ینالف طقف  دنک : یم  ادص  زین  ناطیش  : » دومرف

؟ دهد یم  صیخشت  وگغورد  زا  ار  وگتسار  یسک ، هچ  سپ  متفگ :

یم تسا و  هدوب  دشاب ، هکنیا  زا  لبق  وا  دنیوگ : یم  دنسانش و  یم  ار  نایوگتسار  دننک ، یم  تیاور  ار  ام  ثیدح  هک  یناسک  : » دومرف
(351 «) .دنتسه وگتسار  قح و  رب  اهنآ  هک  دنناد 
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نم جراخ  دمحم ، لآ  ّيدـهم  اذـه  ّنا  لوقا : ام  اوعمـسا  هَّللا ، دابع  ای  : » هتحیـص یف  لیئاربج  لوقیف  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
؛» هوبیجاف هکم  ضرا 

: دیوگ یم  شیادن  رد  لییربج  »
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ار وا  توــعد  سپ  هدرک ، ماــیق  هـکم  زا  هـک  تـسا  دــمحم  لآ  يدــهم  نـیا  دیونــشب : میوــگ ، یم  ار  هـچنآ  ادــخ ! ناگدــنب  يا  »
(352 «) .دیریذپب

ینایفس

نامثع وا ، مسا  هک  دنا  هدرک  حیرصت  بلطم  نیا  هب  ثیداحا  نیا  زا  یهورگ  تسا و  هدمآ  يدایز  ثیداحا  رد  ینایفس  فاصوا  مان و 
روط نامه  دشاب ، يوروش »  » روشک ینایفـس ، هک  تسین  روط  نیا  تسا و  رـشب  دارفا  زا  يدرف  وا  فصو ، نیا  اب  سپ  تسا ؛ هسبنع  نب 

.دنا هدرک  نامگ  نینچ  یضعب ، هک 

.دوش یم  هدرمش  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  یمتح  میالع  زا  یشروش  نیا  مایق 

، دهد یم  ربخ  دنساره ، یم  نآ  زا  اه  بلق  دنازرل و  یم  ار  نت  هک  ییاه  مرج  شلامعا و  ینایفـس ، هرابرد  هک  تسا  دوجوم  یثیداحا 
تأرج مرج و  تیانج ، اهنآ ، زا  رتشیب  اه و  ناسنا  نیب  رد  دمهف و  یمن  ار  ینابرهم  هفطاع و  يانعم  تساه و  ناسنا  نیرت  لدگنـس  وا 

! ...دنکش یم  ار  یلدگنس  تواسق و  دروکر  دراد و  لاعتم  يادخ  هیلع 

یخاتـسگ اب  ار  ناملـسم  نانز  تفع  باجح و  دشک و  یم  هظحالم  نودـب  تارـشح ، نتـشک  لثم  ار  اه  ناسنا  تسا ، يوما  وا ، بسن 
.دوش یم  بکترم  ار  یمرج  ره  دنک و  یم  لالح  ار  اه  مارح  درد و  یم 

ینایفـس نوچ  تسا ؛ هدـش  رپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  نادـناخ  اب  ینمـشد  ضغب و  مشخ ، هنیک ، زا  شناراـی  وا و  ياـه  بلق 
؛ تسا هدش  هتشغآ  ناشناوریپ  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نادناخ  نوخ  هب  ناشناتسد  هک  ینانآ  تسا ، دوخ  يوما  دادجا  ثراو 
ار دننز  یم  هلان  دایرف و  نامـسآ ، لها  شعیاجف  زا  دزرل و  یم  اهنآ  زا  ادـخ  شرع  هک  یتایانج  راوریجنز و  ِمیارج  نآ  دراد  یعـس  وا 

.دنک لیمکت 

اهروشک رب  ار  دوخ  دننک ؛ یم  تیعبت  وا  زا  شدننامه  يدارفا  هک  زوت  هنیک  تاذ و  دب  ِناسنا  نیا 
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یم راک  هب  شنورد  رد  یـساسحا  تلاجخ و  ایح ، سرت ، نودب  دروآ ، یم  تسد  هب  ار  هچنآ  دراد ، هک  یتردـق  اب  دـنک و  یم  لیمحت 
.دریگ

مایا نیرتدب  وا ، يرگنایغط  تموکح و  مایا  دشاب و  یم  مالسا  خیرات  رد  اه  هرود  نیرتدب  ینایفس  تموکح  هک  تسا  هنوگ  نیا  ًاعقاو 
نانز و نادرم ، اب  ار  اه  لاچ  هایـس  هاگلتق و  دراک و  یم  ار  تاـفاثک  ناـهانگ و  عیاـجف ، دـهد ، یم  جاور  ار  متـس  ملظ و  وا  تساـیند ؛

.دهد یم  تسد  زا  ار  شتمیق  تمارک و  يرشب ، یگدنز  شتموکح ، نامز  رد  دنک و  یم  رپ  ناکدوک 

کیدزن قطانم  هرونم و  هنیدـم  قارع ، هیروس ، هلمج  زا  هنایمرواخ  مدرم  يارب  تخـس  یناـحتما  تسا و  راکـشآ  گرزب و  ییـالب ، وا 
.دشاب یم  اه  نیمزرس  نیا 

(1) ینایفس هب  عجار  یثیداحا 

جرخی کلذک  مه  امنیبف  : » لاق برغملا ، قرـشملا و  لها  نیب  نوکت  هنتف  رکذ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ّنا  تفگ : نامی  نبا  هفیذـح 
یتح هنیدـملا ، یلا  رخآ  قرـشملا و  یلا  ًاشیج  نیـشیج : ثعبیف  قشمد ، لزنی  یتح  کلذ  روف  یف  سبایلا  يداولا  نم  ینایفـسلا  مهیلع 
امب نولتقی  هارما و  هئام  نم  رثکا  نوحـضفی  فالآ و  هثالث  نم  رثکا  نولتقیف  دادـغب  ینعی  هنوعلملا -  هنیدـملا  نم  لـباب  ضراـب  اولزنی 

.سابعلا ینب  نم  شبک  هئام  ثالث 

شیجلا کلذ  قحلتف  هفوکلا  نم  يدـه  هیار  جرختف  ماشل ، یلا ا  نیهجوتم  نوجرخی  مث  اهلوحام ، نوبرخیف  هفوکلا  یلا  نوردـحنی  مث 
.مئانغلا یبسلا و  نم  مهیدیا  یف  ام  نوذقنتسی  ربخم و  مهنم  تلفی  ال  مهنولتقیف ،

هَّللا ثعب  ادـیبلاب و  اوناک  اذا  یتح  هکملا ، یلا  نیهجوتم  نوجرخی  مث  اهیلایلب ، مایا  هثالث  اـهنوبهتنیف  هنیدـملاب ، یناـثلا  شیجلا  لـحی  و 
ّالا اهنم  تلفیال  اهدنع و  مهب  هَّللا  فسخی  هبرـض  هلجرب ، ضرالا -  برـضی  يا  اهبرـضیف  .مهدباف  بهذا  لیئاربج ! ای  لوقیف : لیئاربج 

؛» هنیهج نم  نالجر 

یلصربمایپ
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زا ینایفـس  دـش ، نینچ  نیا  هاـگره  : » دـیامرف یم  ناـیب  نینچ  ار  دـیآ  یم  شیپ  برغم  قرـش و  لـها  نیب  هک  يا  هـنتف  هـلآو  هـیلع  هللا 
یم هنیدم  هب  يرگید  قرشم و  هب  یکی  هاپس ، ود  سپس  دسرب ؛ قشمد  هب  ات  دنک  یم  مایق  اهنآ  دض  اه  هنتف  نآ  جوا  رد  سبای  نیمزرس 

زواجت نز  دص  زا  شیب  هب  دنشک و  یم  ار  رفن  رازه  هس  زا  شیب  دنـسر و  یم  ( 353) دادغب نوعلم  نیمزرس  لباب و  هب  شهاپس  دتسرف ،
.دنناسر یم  لتق  هب  ار  سابع  ینب  ناگرزب  زا  رفن  دصیس  دننک و  یم 

دـنور و یم  ماش  يوس  هب  هدـش ، جراـخ  اـج  نآ  زا  سپـس  دـننک ؛ یم  بارخ  تسا ، هفوک  فارطا  هچنآ  دـنور و  یم  هفوک  هب  سپس 
نیا ربخ  هک  دـنام  یمن  یقاـب  رفن  کـی  یتح  دنـشک  یم  ار  اـهنآ  دنـسر و  یم  هاپـس  نآ  هب  دزیخ و  یم  اـپ  هب  هفوک  زا  تیادـه  مچرپ 
زور هس  ار  اج  نآ  دسر و  یم  هنیدم  هب  مود  هاپس  دنروآ ؛ یم  رد  هب  اهنآ  تسد  زا  ار  میانغ  ناریسا و  .دناسرب  ینایفـس  هب  ار  تسکش 

، دـنوادخ دنـسر و  یم  ءادـیب  نیمزرـس  هب  هکنیا  ات  دـنور  یم  هکم  يوس  هب  هدـش ، جراخ  اج  نآ  زا  سپـس  دـننک ؛ یم  تراغ  بش  و 
« .نک دوبان  ار  اهنآ  لیئربج ! يا  : » دیامرف یم  وا  هب  دزیگنا و  یمرب  ار  لییربج 

ود رگم  دنام ، یمن  یقاب  نانآ  زا  سک  چیه  درب و  یم  ورف  دوخ  رد  ار  اهنآ  نیمز ، هک  يا  هبرـض  دبوک ؛ یم  نیمز  هب  شیاپ  اب  وا  سپ 
(354 «) ...هنیهج زا  درم 

اهنآ هلمج  زا  هدش ، دای  تاناحتما  اه و  یتخـس  زا  يرادقم  نآ ، رد  هک  دراد  نایب »  » مان هب  يروهـشم  هبطخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
: میروآ یم  ار  دوش  یم  طوبرم  ام  عوضوم  هب  هک  يرادقم  هبطخ ، نآ  زا  ام  هک  تسا  ینایفس  جورخ 

ُّلحَی ام  ...هذه و  مکنافوکل  لیو  ای  الأ ! »
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!! نامزلا کلذ  یف  ینایفسلا  نم  اهب 

 . ...نیش همسإ  لّوأ  همعاشق  ثویل  همغارض و  دوُسأ  اهُدوقت  قاّبس  ٍلیِخب  رَجَه ، هیحان  نِم  اهیلا  یتأی 

هلاجر ریزغ و  هّرـش  لیوط و  هرمع  مکءاسن ، کتهی  مکلاـفطأ و  حـبذَی  مکمیرح و  کـلمی  مکرادـب ، هلوزن  نِم  مکناـفوکل  لـیو  اـیف 
 . ....همغارض

 . ...میرحلا اهیف  یبسی  زیزعلا َو  اهیف  ُّلُذی  تالخد  ثالث  هرصبلا  لخدی  ینایفسلا ، َّنإ  و  الأ !

هریزج نم  نیرحبلا  نم  ٌهیار  مهنم و  اهب  لحی  ام  رصمل و  لیو  ایف  .برغملا  نِم  ٌهیار  : تایار ثالث  فالتخإ  ینایفسلا ، جورخ  همالع  و 
.ماشلا نم  هیار  سراف و  ضرأ  نم  لاوأ 

برطـضیف هفلتخم ، ءاوهأ  باحـصأ  تافح  ُموق  مکءاج  دق  قارعلا : لهأ  لوقیف  سابعلا ، دلُو  نِم  لجر  جرخی  ّمث  هنـس ، هنتِفلا  ُمودـتف 
( ینایفسلا ینعی :  ) .کلملا دلو  اوبلطأ  نولوقیف : رصم  ماشلا و  ءاسؤر  یلا  نوعجری  نیطسلف و  ماشلا و  لهأ 

هل نوکی  هناهد و  ینب  بلک و  ینب  هلاوخأ : جرخأ  مهب ، َّلـح  اذاـف  اتـسرح  اـهل - : لاـقی  عضومب  قشمد ، هطوُِغب  هنوقفاوی  مث  هنوبلطیف ،
.هدیدع هعامج ) يأ :  ) هّدع سبایلا  يداولاب 

مهعیاُبی داـهجلاب و  مهرمأـی  بطخی و  مث  هدعـصی ، ربنم  لّوأ  وه  قشمد و  ربنم  دعـصیف  هعمجلا ، موی  یف  مهم  جرخَی  مهبیجی و  هَّنإ  مث 
.هیلع سانلا  عمتجی  یّتح  اهب  جلیال  هطوغلا و  یلا  جرخی  مث  هوهرک ، مأ  هوضر  هرمأ ، اوفلاخی  نأ ال  یلع 

نبال نییربلل  هیار  ءادوس و  یه  مجَعلا و  كرتلا و  هیارف  : تایار ثالث  فلتختف  ماشلا ، لهأ  بئاصع  یف  ینایفـسلا  جرخی  کلذ  دـنعف 
.ینایفسلل هیار  ءارفص و  سابعلا ،

لدعی مهنوطب و  کلمی  ًاریثک و  ًاقلخ  مهنم  لتقیف  ینایفـسلا ، مهبلغَی  مث  ًافلأ ، نّوتـس  مهنم  لتقیف  ًادـیدش ، الاتق  قرزألا  نطبب  نولتتقیف 
.ًابذک ّالإ  هیلع  لاقی  ناک  ام  هَّللا ! و  هیف : لاقی  یتح  مهیف 

نوبذاکل مهَّنإ  هَّللا ! و 
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یلا هریَـس  لّوأف  ریـسَی ، یتح  مهیف  لدـعی  لازیـال  کـلذ و  اولاـق  اـمل  اوملع  ول  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هّما  یقلت  اـم  نوملعیـال  و 
الف همیظع ، هعقو  اهب  هل  نوکیف  ابس  هیرق  هل - : لاقی  عضوم  یلا  ریسی  رـصم ، باب  نم  تارفلا  ربعَی  مث  لاح ، ءوساب  اهلهأ  َّنإ  صمح و 

 . ....دلب دعب  ًادلب  لخدی  لازیالف  عزج  فوخ و  کلذ  نم  مهلخدیف  هرَبَخ ، مَهَغَلب  ّالإ و  دلب  یقبی 

نوطب رقبی  ًافلأ و  نیعبس  ءاروزلاب  لتقیف  قرـشملا ، یلا  شیج  هنیدملا و  یلا  ًاشیج  شیجیف  قلخلا ، هل  تناد  دق  قشمد و  یلا  عجری  مث 
 . ....هیکاب كاب و  نم  مکف  هذه ، مکنافوک  یلا  شیجلا  جرخی  و  !. لماح هأرمإ  هئأمثالث 

...نالجر ّالإ  ضرألا  هب  هَّللا  فسخ  ّالإ و  دحأ  یقبیالف  همیظع ، هحیـص  لیئاربج  هب  حاص  ءادیبلا  طّسوت  اذا  ّهنأف  هنیدـملا ، شیج  اّمأ  و 
َّیلع ُّدرَت  مورلا : کـلمل  ینایفـسلا  لوـقیف  مورلا  دـلب  یلا  فارـشأ -  مه  هـلآو و  هـیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  دـالوأ  نـِم  موـق  برهیف 

دیدجت کلذ  همالع  َّنإ  و  الأ.دحأ ! هیلع  کلذ  رکنیالف  قشمد ، عماجل  یقرـشلا  جردلا  یلع  مهقانعأ  برـضیف  هیلإ ، مهُّدریف  !! يدـیبع
« ....نئادملاب راوسألا 

؟ راوسألا انل  رکذأ  نینمؤملاریمأ ! ای  لیقف :

ینبی هفوکلا  روس و  اـهیلع  ینبی  ءاـضیبلا  و  روس ، طـساو  یلع  ناروس و  اـمهیلع  ینبی  ناّرحلا  زوجعلا و  ماـشلاب و  ٍروُس  دّدـجت  : » لاـقف
سنوی راید  یلع  روس و  هَّقرلا  یلع  روس و  نادمه  یلع  روس و  لصوملا  یلع  روس و  هَّینیمرا  یلع  روس و  رتشوش  یلع  ناروس و  اهیلع 

.روس هعلقلا  یلع  روس و  دنه  رید  یلع  روس و  هبحرلا  یلعو  روس  ءاطقرلا  یلع  روس و  نیدرطم  یلع  روس و  صمح  یلع  روس و 

نوکت ینایفسلا  رهظ  اذا  هَّنا  و  الأ ! سانلا ! رشاعم 
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هعقو یه  لـصوملاب و  ّمث  نیبیـصنب ، ّمث  نیعلا ، سأرب  ّمث  أبـس ، هیرقب  مث  هَّقرلاـب ، ّمث  بلحب  ّمث  صمحب ، هعقو  لّوأـف  ماـظِع ، عیاـقو  هـل 
رفعج همطاف و  نیسح و  نسح و  یلع و  دّمحم و  همسإ : نم  ّلک  لتقی  ینایفسلا  لازی  ....ًافلأ و ال  نیّتس  ینایفـسلا  مهنم  لتقی  همیظع ،

!!. دّمحم لآل  ًاقنَح  ًاضُغب و  هیقر ، هجیدخ و  بنیز و  یسوم و  و 

ینایفسلا و جرخیف  کلذب ، هباحـصأ  رمأی  یـصاعملا و  رمخلا و  برـش  یلع  فّکتعإ  هدلب  یلا  لخد  اذاف  ...ماشلا  یلا  ًامزهنم  عجری  و 
نینجلا طقسی  اهنطبرقبی و  مث  اهب ، لعفیَف  قیرطلا ، طَسو  یف  اهب  رُجفُأ  هل : لوقیف  هباحصأ  ضعب  یلا  اهعفدیف  هأرمإلاب  رمأی  هبرَح و  هدیب 

.کلذ هیلع  رکنی  نأ  دحأ  ردقی  الف  هَُّما ، نطب  نِم 

ِّلک یف  هربخ  ُعیـشَی  مث  نامزلا ، بحاص  وه  یتیّرذ و  نِم  مئاقلا  جورخب  هَّللا  نذأی  تاوامـسلا و  یف  هکئـالملا  برطـضَت  کـلذ  دـنعف 
ناک َلطابلا  َّنإ  ُلطابلا  قهَز  ُّقحلا و  ءاـج  : » ایندـلا لـهأ  یف  حیـصیف  سدـقملا ، تیب  هرخـص  یلع  لـیئاربج  ذـئنیح -  لزنف -  ناـکم ،

« .ًاقوُهَز

؛».  ...هوبیجاف هّکم  ضرا  نم  جراخ  دّمحم ، لآ  ُّيدهم  اذه  َّنأ  لوقأ : ام  اوعَمسإ  هَّللاَدابع ! ای  هتحیص : یف  لیئاربج  لوقیف 

!! دروآ یم  اهنآ  رس  رب  نامز  نآ  رد  ینایفس  هچنآ  و  هفوک ! رب  ياو  دیشاب ! هاگآ  »... 

.تسا نیش » ، » شمان لّوا  فرح  هک  دنراد  تسوپ  هایس  قالخادب و  ، عاجش يربهر  ورزیت و  ینابسا  دیآ ، یم  رجه »  » هقطنم هب  وا 

تمرح کته  ار  نانز  دُرب و  یم  رس  ار  ناشنادنزرف  دنک و  یم  زواجت  اهنآ  میرح  هب  هک  ناشیاه  هناخ  هب  وا  ندمآ  زا  نایفوک ! رب  ياو 
.دنتسه عاجش  شنادرم  دایز و  شرش  ینالوط ، شرمع  دنک ، یم 

نانز دنک و  یم  لیلذ  ار  نازیزع  دوش ؛ یم  هرصب  دراو  راب  هس  ینایفس ،
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.دهد یم  رارق  زواجت  دروم  ار 

دننک یم  هراچیب  ار  نآ  یلاها  دنوش و  یم  رصم  دراو  هک  برغم  زا  یمچرپ  تسا : مچرپ  هورگ و  هس  فالتخا  ینایفس ، جورخ  هناشن 
.ماش زا  یمچرپ  دیآ و  یم  سراف  نیمزرس  زا  و  ( 355 «) لاوا  » هریزج نیرحب و  زا  هک  یمچرپ  دنرامش ؛ یم  لالح  ار  زیچ  همه  و 

اه و هنهرباـپ  دـیوگ : یم  قارع  مدرم  هب  دـنک و  یم  جورخ  ساـبع  نادـنزرف  زا  يدرم  سپـس  دـشک ؛ یم  لوط  لاـس  کـی  هنتف ، نیا 
دنروآ و یم  يور  رصم  ماش و  ياسؤر  فرط  هب  دنوش و  یم  برطضم  نیطسلف  ماش و  مدرم  .دندمآ  فلتخم  ياه  هتـساوخ  نابحاص 

.دیهاوخب کمک  ینایفس )  ) مکاح زا  دیورب و  : دوش یم  هتفگ  اهنآ  هب 

ینب بلک و  ینب  زا  شیاه  ییاد  دیآ و  یم  دورف  دـنیوگ ، یم  اتـسرح »  » نآ هب  هک  قشمد  زا  یناکم  رد  وا  دـنهاوخ ، یم  کمک  وا  زا 
.دنوش یم  هفاضا  وا  عمج  هب  ییاهورین  سبای ، نیمزرس  رد  دنک و  یم  عمج  ار  هناهد 

سپـس دور ؛ یم  نآ  يور  هک  تسا  يربنم  نیلوا  نآ ، دور و  یم  قشمد  ربنم  يـالاب  رب  يا  هعمج  زور  رد  دروآ و  یم  ار  اـهنآ  سپس 
تعاطا وا  تاروتـسد  زا  دننکن و  ینکـش  دهع  وا  اب  هک  ددنب  یم  نامیپ  اهنآ  اب  دیامن و  یم  رما  داهج  هب  ار  اهنآ  دنک و  یم  ینارنخس 

هک تساج  نیا  رد  دنوش ؛ یم  عمج  وا  رود  مدرم  دور و  یم  هطوغ »  » فرط هب  سپس  دیاین ؛ ناششوخ  هچ  دیایب و  ناششوخ  هچ  دننک 
: دنزادرپ یم  فالتخا  هب  مچرپ  هس  دنک و  یم  مایق  نایماش  سأر  رد  ینایفس 

.ینایفس مچرپ  .تسا 3 -  سابع  ینب  هب  طوبرم  هک  گنر  درز  مچرپ  .تسا 2 -  هایس  هک  مجع  كرت و  مچرپ   - 1

اهنآ مامت  رب  ینایفس  دنوش و  یم  هتشک  رفن  رازه  تصش  هک  دهد  یم  خر  يدیدش  گنج  قرزا » نطب   » رد
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هب دـنک  یم  رارقرب  تلادـع  اهنآ  نیب  دروآ و  یم  رد  دوخ  کلمت  تحت  ار  اهنآ  لـیابق  دـشک و  یم  ار  يداـیز  هدـع  دـنک و  یم  هبلغ 
.تسا غورد  دوش ، یم  هتفگ  وا  ملظ  هرابرد  هچ  ره  ادخ ! هب  دنیوگ : یم  وا  هرابرد  اهنآ  هک  يا  هنوگ 

یم رگا  نوچ  هدـمآ ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  تما  رـس  رب  هچ  اـهنآ  ملظ  زا  هک  دـنناد  یمن  دنتـسه ، وگغورد  اـهنآ  مسق ! ادـخ  هب 
.دنتفگ یمن  ار  ینخس  نینچ  دنتسناد ،

ار لاح  نیرتدب  راید ، نآ  لها  هک  صمح - »  » فرط هب  سپـس  دروآ و  یم  رد  ارجا  هب  اهنآ  نیب  یهاتوک  تدـم  يارب  ار  تلادـع  وا ،
هعقاو اج  نآ  رد  دسر  یم  دنیوگ ، یم  ابس » هیرق   » نآ هب  هک  يا  هقطنم  رـصم و  هزاورد  هب  دنک و  یم  روبع  تارف  زا  دور و  یم  دنراد 

ار اهرهـش  سپـس  دریگ ؛ یمرب  رد  ار  اهنآ  دوجو  مامت  سرت ، دسر و  یم  اج  همه  هب  نآ  ربخ  دـهد و  یم  خر  یتخـس  گنج  میظع و 
.دنک یم  حتف  کی ، هب  کی 

رکشل هنیدم و  فرط  هب  ار  زهجم  يرکـشل  دندنویپ و  یم  وا  هب  دنوش و  یم  کیدزن  وا  هب  مدرم  دوش و  یم  دراو  قشمد  هب  نآ  زا  دعب 
یم هراپ  ار  هلماح  نز  دصیـس  مکـش  دـنناسر و  یم  لتق  هب  دادـغب  رد  ار  رفن  رازه  داتفه  هک  دتـسرف  یم  قرـشم  تمـس  هب  ار  يرگید 

.دنک یم  نایرگ  ار  ینادرم  نانز و  رایسب ، هچ  دور و  یم  هفوک  فرط  هب  شرکشل  سپس  دننک !

یمن یقاب  رفن  ود  زج  یسک  هک  دوش  یم  هدینش  یمیظع  يادص  لییربج ، زا  دیسر ؛ ءادیب  نیمزرس  هنایم  هب  هک  یتقو  هنیدم ، رکشل  اّما 
.دنوش یم  نیمز  همعط  یگمه  دنام و 

نامالغ دیوگ : یم  مور  هاشداپ  هب  ینایفس  دنور ، یم  مور  فرط  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نادنزرف  نیرت  فیرش  زا  يا  هدع 
!! نادرگرب ارم 

ار نانآ 
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؛ دنز یمن  یفرح  چیه  سک ، چیه  دنز و  یم  قشمد  عماج  دجـسم  یقرـش  ناکلپ  تمـس  رد  ار  اهنآ  ندرگ  ینایفـس  دنادرگ و  یم  رب 
.تساهرهش رد  یتظافح  دنلب و  ياهراوید  دیدجت  نآ ، هناشن  هک  دینادب 

.؟ وگب نخس  ام  يارب  دنلب  ياهراوید  زا  نینمؤملاریما ! يا  دوش : یم  هتفگ 

، ءاضیب و  قارع ) رد  يرهـش   ) طـساو اـقیرفآ ) رد  يرهـش  ) ناّرح زوجع ، ياهرهـش  يارب  دوش و  یم  اـنب  دـیدجت  ماـش ، راوید  : » دومرف
رد يرهـش  ) هقر نادـمه ، لصوم ، ناتـسنمرا ، رتشوش ، رد  نینچمه  دوش ؛ یم  هتخاس  راوید  هفوک  رد  دوش ، یم  انب  يدـنلب  ياـهراوید 
یم هتخاس  یماظن  ياه  هاگیاپ  یهدـنامرف و  زکارم  دـنلب و  ياهراوید  هعلق ، دـنه و  هبحر ، ، ءاـطقر نید ، رطم  صمح ، سنوی ، قارع ،)

.دوش

، أبـس هقر ، بلح ، رد  سپـس  صمح و  رد  هعقاو  نیلّوا  هک  دـتفا  یم  قافتا  شیارب  یمیظع  عیاقو  دـیامن ، ماـیق  ینایفـس  رگا  مدرم ! يا 
.دناسر یم  لتق  هب  ار  اهنآ  زا  رفن  رازه  تصش  ینایفس ، .دوب  دهاوخ  لصوم  نیبیصن و  هیروس ،) رد  يرهش  ) نیعلا سأر 

ینمشد ببس  هب  دشاب  هیقر  هجیدخ و  بنیز ، یسوم ، رفعج ، همطاف ، نیسح ، نسح ، یلع ، دّمحم ، شمـسا : هک  ار  یـسک  ره  ینایفس 
یم لوغشم  یصاعم  ماجنا  رمخ و  برش  هب  يا  هشوگ  رد  دوش  ماش  دراو  هک  یتقو  دناسر ؛ یم  لتق  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  شا 

روتسد تسا ، یحالس  شتـسد  رد  هک  یلاح  رد  دزیخ و  یمرب  شیاج  زا  دهد ؛ یم  روتـسد  اهراک  نیا  ماجنا  هب  ار  دوخ  نارای  دوش و 
یـضارتعا وا  هب  تسین  رداق  يدحا  چیه  دننک و  طقـس  ردام ، مکـش  رد  ار  نینج  دننک و  هراپ  ار  نانز  مکـش  هکنیا  دـهد و  یم  انز  هب 

.دنک

بحاص نم و  هداون  هک  مالسلا -  هیلع  مئاق  روهظ  روتسد  دنوادخ  دندرگ و  یم  ناشیرپ  برطضم و  نامسآ ، هکئالم  ماگنه ، نیا  رد 
ربخ سپس  دنک ؛ یم  رداص  ار  تسا -  نامزلا 
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: دهد یم  ادن  دنک و  یم  لوزن  سّدقملا  تیب  رد  يا  هرخص  رب  لییربج  نامز ، نیمه  رد  دوش  یم  رشتنم  اج  همه  رد  شروهظ 

(356 «) .تسا ینتفر  لطاب ، اریز  تفر ؛ لطاب  دمآ و  قح  »

هکم نیمزرـس  زا  کنیا  تسا و  دّمحم  لآ  يدـهم  نامه  نیا ، دیونـشب ؛ میوگ ، یم  ار  هچنآ  ادـخ ! ناگدـنب  يا  دـیوگ : یم  نینچمه 
(357 «) .دیریذپب ار  وا  توعد  هدومن ، تکرح 

(2) ینایفس هب  عجار  یثیداحا 

ههجوب هماهلا ، مخض  هجولا ، شحو  هعبر ، لجر  وه  سبایلا و  يداولا  نم  دابکالا  هلکآ  نبا  جرخی  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
؛» نیعم رارق و  تاذ  ضرا  یتای  یتح  نایفس ، یبا  دلو  نم  وه  هسبنع و  نب  نامثع  همسا : روعا ، هتبسح  هتیار  اذا  يردجلا ، رثا 

یتروص اب  هناش  راهچ  تماقلا و  طسوتم  يدرم  وا  دنک ؛ یم  مایق  سبای  نیمزرـس  زا  نایفـسوبا ) رـسمه  دنه ، ) راوخ رگج  نز  دـنزرف  »
دـشاب و یم  نایفـسوبا  نادـنزرف  زا  هسبنع و  نب  ناـمثع  وا  ماـن  تسا ، هلبآ  رپ  یتروص  گرزب و  يرـس  اـب  لـکیه  يوـق  كانتـشحو ،

(358 «) .دیآ یم  تارف  رهن  رانک  هفوک و  دجسم  ات  شتموکح 

نا ..کل  اهرکذأ  ٍتامالع  يرت  یتح  ًاَلجر  ًادـی و ال  كِّرحت  ضرألا و ال  مزلا  رباج : ای  : » دومرف یفعج  رباج  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما 
: اهتکردأ

.یّنع يدعب -  نم  هب -  ثِّدح  نکل  کلذ و  كرُدت  كارأام  سابعلا و  ینب  فالتخا  اهلَّوأ :

هفئاط طقست  و  هیباجلا )  ) یّمـست ماشلا  يرق  نم  هیرق  فسخت  حتفلاب و  قشمد  هیحان  نم  توصلا  مکئیجی  ءامـسلا و  نِم  يداُنی  ٍدانُم  و 
اولزنی یتـح  كرتـلا  ناوخا  لبُقیـس  مورلا و  لـتق ) يأ :  ) جره اـهبقعی  كُرتـلا و  هیحاـن  نم  قرمت  هقراـم  نمیـألا و  قشمد  دجـسم  نم 

.هلمرلا اولزنی  یتح  مورلا  هقرام  لبقتس  هریزجلا و 

کلذ دنع  نوفلتخی  مث  .ماشلا  ضرأ  برخت  ضرأ  لّوأف  برغملا ! هیحان  نم  ٍضرا  ِّلک  یف  ریثک  فالتخا  اهیف  رباج ! ای  هنسلا  کلتف 
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: تایار ثالث  یلع 

ّمث .بهـصالا  لتقی  هعبت و  نم  ینایفـسلا و  هلتقی  نولتتقیف و  عقبـألاب  ینایفـسلا  یقتلیف  ینایفـسلا ، هیار  عقبـألا و  هیار  بهـصألا و  هیار 
ًاـشیج ینایفـسلا  ثعبی  فلأ و  هئام  نیراّبجلا  نم  اهب  لتقیف  اهب ، نولتتقیف  اسیقرقب  هشیج  ّرمی  قارعلا و  وحن  لابقالا  الا  هّمه  هل  نوکیال 

، ناسارخ لَِبق  نم  تایار  تلبقأ  ذإ  کلذک ، مهانیبف  ًایبس  ًابلص و  ًالتق و  هفوکلا  لهأ  نم  نوبیـصیف  ًافلأ ، نوعبـس  مهتدعو  هفوکلا  یلإ 
.مئاقلا باحصأ  نم  هعامج ) يأ :  ) ٌرفن مهعم  ًاثیثح و  ًایط  لزانملا  يوطت 

.هفوکلا هریحلا و  نیب  ینایفسلا  شیج  ریمأ  هلتقیف  ءافعض ، یف  هفوکلا  لها  یلاوم  نم  لجر  جرخی  مث 

یلإ جرخ  دق  يدهملا  َّنأ  ینایفسلا  شیج  ریمأ  غلبیف  هّکم ، ینإ  اهنم  يدهملا  جرخی ) يأ :  ) رفنیف هنیدملا ، یلإ  ًاثعب  ینایفـسلا  ثعبی  و 
.نارمع نب  یسوم  هَّنس  یلع  بِّقرتی ، ًافئاخ  هکم  يدهملا ) مامإلا   ) لخدی یتح  هکردی  الف  هرثأ ، یلع  ًاشیج  ثعبیف  هکم ،

، رفن هثالث  ّالإ  مهنم  تلفی  الف  مهب ، فسخیف  موقلا » يدـیبأ  ءادـیب  ای  : » ءامـسلا نم  ٍدانم  يداـنیف  ءادـیبلا ، ینایفـسلا  شیج  ریمأ  لزنی  و 
اّمِل ًاقِّدَـصُم  اـْنلََّزن  اـِمب  اُونِمآ  َباَـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اـهُّیَأی  : » هیـآلا هذـه  تلزن  مهیف  بلک و  نم  مه  مهتیفقأ و  یلإ  مههوجو  هَّللا  لِّوحی 

« اهِرابْدَأ یَلَع  اهَّدُرَنَف  ًاهوُجُو  َسِمْطَّن  نَأ  ِْلبَق  ِم  نّ مُکَعَم 

: ینیبب منک  یم  نایب  وت  يارب  هک  ار  یتامالع  ات  نکن  یتکرح  بسچب و  نیمز  هب  رباج ! يا  »

لقن ار  نانخـس  نیا  نم ، فرط  زا  یلو  ینک ؟ كرد  ار  ناـمز  نآ  وت  هک  منک  یمن  ناـمگ  تسا ، ساـبع  ینب  فـالتخا  هناـشن ، نیلوا 
: نک

یم ورف  نیمز  لد  رد  هیباج »  » مان هب  ماش  زا  ییاتسور  دوش ؛ یم  هدینش  قشمد  يوس  زا  يزوریپ  يادن  دهد ؛ یم  ادن  نامـسآ  زا  يدانم 
ورف قشمد  دجسم  تسار  تمسق  دور ؛
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یم هریزج  دراو  اه  كرت  داد ؛ دـهاوخ  خر  مور  رد  راتـشک  لتق و  نآ ، زا  دـعب  دوش ؛ یم  جراخ  اه  كرت  فرط  زا  یـسک  دزیر ؛ یم 
.دنوش یم  هلمر »  » لخاد زین  اه  مور  دنوش ؛

هب تسا  ماـش  دوش ، یم  بارخ  هک  ینیمزرـس  نیلوا  دـیآ و  یم  دوجو  هب  نیمز  برغم  رد  یناوارف  فـالتخا  لاـس ، نآ  رد  رباـج ! يا 
.ینایفس هورگ  عقبا 3 -  هورگ  بهصا 2 -  هورگ   - 1 دنریگ : یم  لکش  اج  نآ  رد  هک  یمچرپ  هورگ و  هس  نیا  ببس 

هب اـت  دوب  دـهاوخن  وا  يولج  يزیچ ، رگید  دروآ و  یم  رد  ياـپ  زا  زین  ار  بهـصا  دـناسر و  یم  لـتق  هب  ار  شناوریپ  عقبا و  یناـیفس ،
.دنوش یم  هتشک  نارابج  زا  رفن  رازهدص  اج  نآ  رد  دوش و  یم  اپ  هب  يراتشک  دسر و  یم  اسیقرق »  » هب وا  هاپس  دورب ، قارع  يوس 

هب دـننک و  یم  تراـغ  لـتق و  ار  هفوک  مدرم  تسا و  رفن  رازه  داـتفه  اـهنآ ، دادـعت  هک  دتـسرف  یم  هفوک  يوس  هب  يرکـشل  یناـیفس ،
یهورگ اهنآ  هارمه  دنـسر ، یم  لزانم  هب  تعرـس  هب  هک  دنیآ  یم  ناسارخ  تمـس  زا  ییاه  مچرپ  ماگنه ، نیا  رد  دنریگ  یم  تراسا 

؛ دنتسه مالسلا  هیلع  مئاق  باحصا  زا 

یم لتق  هب  هفوک  هریح و  نیب  ار  وا  ینایفـس ، رکـشل  هدـنامرف  دـنک و  یم  ماـیق  نافیعـض  ناـیم  رد  هفوک  لـها  زا  مجع و  يدرم  سپس 
.دناسر

هب ار  يرکـشل  وا  دور ، یم  هّکم  يوس  هب  هدش ، جراخ  اج  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  دتـسرف و  یم  هنیدـم  يوس  هب  یهاپـس  ینایفس ،
شور تنـس و  نآ ، هک  دـسر  یم  هکم  هب  بقارم  ناسرت و  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  ات  دـنبای  یمن  ار  وا  یلو  دتـسرف ؛ یم  ناشیا  لابند 

.تسا مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم 

« .نک كاله  ار  رکشل  نیا  ادیب ! يا  : » هک دهد  یم  ادن  ینامسآ ، يدانم  دسر و  یم  ءادیب  نیمزرس  هب  ینایفس  رکشل 

رد ار  اهنآ  نیمز ،
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ینب هلیبق  زا  اهنآ  دنادرگ ؛ یم  رب  تشپ  هب  ار  رفن  هس  نآ  تروص  دنوادخ ، دـنام و  یمن  یقاب  يدـحا  رفن ، هس  زج  درب و  یم  ورف  دوخ 
: هدیدرگ لزان  هیآ  نیا  نانآ ، هرابرد  هک  دنتسه  بلک 

لیجنا تاروت و  قدصم  هک  میداتسرف -  مالسا  ربمغیپ  يارب  هک  ینآرق  هب  هدش ، هداتـسرف  ینامـسآ  باتک  امـش  يارب  هک  یناسک  يا  »
حور میشک و  نالذخ  وحم و  طخ  تلالض ، رثا  زا  امـش  يور  هب  دیوش و  ام  باذع  قحتـسم  هکنآ  زا  شیپ  دیروآ ، نامیا  تسامش - 

(359 «) .مینادرگ خسم  ار  امش  یناسنا 

ءاج نم  هیدانم : يدانف  هفوکلاب  مکتبحر  یف  هلحر  حرط  دق  ینایفـسلا  بحاصب  وا  ینایفـسلاب  یناک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
؛» مهرد فلا  ذخأی  هقنع و  برضیف  .مهنم  اذه  لوقی : هراج و  یلع  راجلا  بثیف  مهرد  فلا  هلف  ّیلع ، هعیش  سارب 

یلع هعیش  رس  سک  ره  دهد : یم  ادن  شا  يدانم  هک  منیب  یم  ناترهـش  نادیم  رد  هفوک و  رد  ار  ینایفـس ) تسود  ای  ) ینایفـس ییوگ  »
.مهد یم  شاداپ  مهرد ، رازه  وا  هب  دروایب  نم  دزن  ار  مالسلا  هیلع 

(360 «) .دریگ یم  مهرد  رازه  دنز و  یم  ندرگ  ندوب ، هعیش  مرج  هب  ار  شا  هیاسمه  هیاسمه ، هاگ  نآ 

هّتـس ًارهـش ، رـشع  هسمخ  هرخآ  یلا  هجورخ  لّوا  نم  بجر و  یف  هجورخ  موتحملا و  نم  ینایفـسلا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
؛» ًادحاو ًاموی  اهیلع  دزی  مل  رهشا و  هعست  کلم  سمخلا  روکلا  کلم  اذاف  اهیف ، لتاقی  رهشا 

شش دماجنا ، یم  لوط  هب  هام  هدزناپ  ششروش ، ياهتنا  ات  لّوا  زا  دهد  یم  خر  بجر  هام  رد  قافتا  نیا  تسا و  یعطق  ینایفس ، مایق  »
لماـک هاـم  ُهن  دومن ، بحاـصت  ار  نیرـسنق  نیطـسلف و  صمح ، قشمد ، رهـش  جـنپ  هک  یتقو  دـهد و  یم  ماـجنا  راتـشک  تشک و  هاـم 

(361 «) .دنک یم  تموکح 

ام هنم  موتحم و  رمالا  نم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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؛» بجر یف  ینایفسلا  جورخ  موتحملا : نم  موتحمب و  سیل 

(362 «.) تسا بجر  ام ه  رد  ینایفس  جورخ  یعطق : روما  زا  دنتسین ؛ یعطق  رگید  یضعب  یعطق و  روما ، یضعب  »

«. هَّللا تایآ  نم  هیآ  نع  ّالا  لجنت  مل  ماشلاب  ناحمرلا  فلتخا  اذا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

؟ نینمؤملاریما ای  یه  ام  لیق :

کلذ ناک  اذاـف  نیرفاـکلا ، یلع  ًاباذـع  نینمؤملل و  همحر  هَّللا  اـهلعجی  فلا ، هئاـم  نم  رثکا  اـهیف  کـلهی  ماـشلاب  نوکت  هفجر  : » لاـق
ربکالا و عزجلا  دـنع  کلذ  ماشلاب و  لحت  یتح  برغملا  نم  لبقت  رفـصلا ، تایارلا  هفوذـحملا و  بهـشلا  نیذاربلا  باحـصا  اورظناـف 

.رمحالا توملا 

یتح سبایلا ، يداولا  نم  دابکالا  هلکآ  نبا  جرخ  کلذ  ناک  اذاف  اتـسرح ) : ) اهل لاقی  قشمد  نم  هیرق  فسخ  اورظناف  کلذ  ناک  اذاف 
؛» مالسلا هیلع  يدهملا  جورخ  اورظتناف  کلذ  ناک  اذاف  قشمد ، ربنم  یلع  يوتسی 

«. دنوش یم  ینلع  راکشآ و  روهظ  ياه  هناشن  دنیامن ، گنج  دننک و  ادیپ  فالتخا  رگیدکی  اب  اه  هزین  ماش ، رد  هک  یماگنه  »

؟ هنوگچ نینمؤملاریما ! يا  دش : هدیسرپ 

یباذع نینموم و  يارب  یتمحر  ار  نآ  دنوادخ  دنوش ، یم  هتشک  رفن  رازه  دص  نآ  رد  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  ماش  رد  یـشزرل  : » دومرف
زا درز  ياه  مچرپ  اب  هک  شاـب  یناراوس  دیفـس و  هایـس و  ياـه  بکرم  رظتنم  ، داـتفا قاـفتا  نیا  هک  یتقو  دـهد ، یم  رارق  راـفک  يارب 

.تسا خرس  گرم  گرزب و  هثداح  نآ ، رد  دنیامن و  فرصت  ار  ماش  هکنیا  ات  دنیآ  یم  برغم  تمس 

نیمزرـس زا  راوخرگج  دنه  دـنزرف  دـش ، نینچ  هاگ  ره  شاب و  اتـسرح »  » مان هب  قشمد  رد  ییاتـسور  نتفر  ورف  رظتنم  داتفا ، قافتا  رگا 
مالـسلا هیلع  يدـهم  روـهظ  رظتنم  دـش ، نـینچ  هـک  هاـگره  دتـسیا و  یم  قـشمد  عماـج  دجـسم  ربـنم  رب  دـنک و  یم  شروـش  سباـی ،

(363 «) .شاب

و دیامرف ...« : یم  مدرم  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  مدینش  تفگ : هتابن  نب  غبصا 
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هکم یلا  هجوتی  ینایفسلا  لیخ  نم  نانع  فلأ  رشع  ینثا  بلک و  نم  لجر  اهریما  ءارمح ، هیارب  ینایفسلا  جورخ  ...تامالع و  کلذل 
یتح هیار  هل  درتال  لاجرلاب  لثمی  هظیلغ  هرفظ  هنیع  یلع  لامـشلا  نیعلا  سمطأ  همیزخ ، هل : لاقی  هیما  ینب  نم  لجر  اهریما  هنیدملا ، و 

.يومالا نسحلا  یبا  راد  اهل : لاقی  راد  یف  هنیدملا  لزنی 

طـسوت اذا  نافطغ ، نم  لجر  اهریما  هکم ، یلا  دوعی  هعیـشلا  نم  سان  هیلا  عمتجا  دـق  دّـمحم و  لآ  نم  لجر  بلط  یف  ـالیخ  ثعبی  و 
هذـه لیوات  ذـئموی  مهفلخ و  نمل  هیآ  نوکی  مهرذـنیل و  هافق  یلا  ههج  هَّللا و  لوحی  لجر  الا  وجنی  ـالف  مهب ، فسخ  ضیبـالا  عاـقلا 

، قرافلا ءاحورلا و  نولزنی  هفوکلا و  یلا  ًاـفلا  نیثـالث  هئاـم و  ثعبی  و  ٍبیِرَق » ٍناـکَّم  نِم  اوُذِـخُأَو  َتْوَف  اَـلَف  اوُعِزَف  ْذِإ  يَرَت  َْولَو  : » هیـآلا
نهاکلا هل : لاقی  دـینع ، راّبج  سانلا  ریما  هنیزلا و  موی  هلیخنلاب  مالـسلا  هیلعدوه  ربق  عضوم  هفوکلا  اولزنی  یتح  ًافلا  نوتـس  اهنم  ریـسیف 

یتـح ًاـفلا ، نیعبـس  اهرـسج  یلع  لـتقی  هنهکلا و  نم  فـالآ  هسمخ  یف  ریما  مهیلا  دادـغب ) يا :  ) ءاروزلا هنیدـم  نـم  جرخیف  .رحاـسلا 
عانقال فک و  اهنع  فشکیال  رکب ، فلا  نوعبـس  هفوکلا  نم  یبست  داسجالا و  نتن  ءامدلا و  نم  مایا ، هثالث  تارفلا  نم  سانلا  یمتحت 

 ....« يرغلا یه  هّیوثلا و  یلا  ّنهب  بهذی  لماحملا و  یف  نعضوی  یتح 

؛ دـشاب یم  بلک  ینب  هلیبـق  زا  يدرم  اـهنآ ، هدـنامرف  هک  زمرق  مچرپ  اـب  ینایفـس  جورخ  هلمج  زا  تسا  ییاـه  تمـالع  روـهظ ، يارب  »
وا هب  هک  تسا  هیما  ینب  زا  يدرم  اهنآ  هدـنامرف  هک  دـننک  یم  تکرح  هنیدـم  هکم و  فرط  هب  ینایفـس  رکـشل  ِراکراوس  رازه  هدزاود 

يدیفس هدرپ  وا  مشچ  يور  دنیوگ و  یم  همیزخ » »
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.دراد رارق 

يریگتـسد يارب  وا  دوـش ، یم  نسحلا » یبا   » لزنم هنیدـم و  دراو  هکنیا  اـت  دروآ  دـهاوخن  باـت  وا  لـباقم  رد  یهورگ  مچرپ و  چـیه 
هلیبـق زا  يدرم  ناـنآ ، هدـنامرف  دراد و  یم  هناور  هکم  يوـس  هـب  ار  يرکـشل  (، 364) هلآو هیلع  هللا  یلـصدمحم  نادـناخ  زا  یـصخش 

اهنآ زا  يدحا  چیه  دوش و  یم  هدیدرون  مهرد  نیمز ، دنـسر ، یم  هنیدـم  هکم و  نیب  ینیمزرـس  هب  نانآ  هک  یماگنه  تسا ؛ نافطغ » »
یتربع سرد  رادـشه و  نارگید  يارب  ات  دـنادرگ ، یمرب  شتـشپ  هب  ار  شتروص  دـنوادخ ، هک  رفن  کی  رگم  دـنک ، یمن  ادـیپ  تاجن 

دـنناساره و ناسرت و  هک  یماگنه  ینک ، هدـهاشم  رگا  : » دوش یم  رگنایامن  هیآ ، نیا  لیوات  هک  تسا  هاگ  نآ  دـشاب ؛ ناگدـنیآ  يارب 
(365 «) .دنوش یم  هتفرگ  کیدزن  ناکم  زا  دوشن  مک  نانآ  زا  یباذع  چیه 

هفوک و دراو  هلیخن ،»  » هقطنم رد  ریدغ و  دیع  زور  رد  اهنآ  رفن  رازه  تصـش  دیامن ، یم  هفوک  هناور  ار  رفن  رازه  یـس  دص و  ینایفس ،
رهـش زا  دنیوگ ؛ یم  رحاس » نهاک و   » وا هب  هک  تسا  زوت  هنیک  رابج و  يدرف  ، مدرم هدنامرف  دـنوش ؛ یم  مالـسلا  هیلعدوه  ربق  یکیدزن 

، زور هس  رد  هک  دنـسر  یم  لتق  هب  رفن  رازه  داتفه  دادغب ، لپ  يور  رب  دنور و  یم  نانآ  يوس  هب  نهاک  رازه  جنپ  اب  يریما  زین ، دادغب 
، تقو نآ  هب  ات  هک  دـنوش  یم  ریـسا  هبجحم  رتخد  نارازه  هفوک ، رد  دوش ؛ یم  نینوخ  وبدـب و  داـسجا ، یهوبنا  نوخ و  زا  تارف  دور 

(366 «) .دنوش یم  هدرب  فجن  هب  تسا و  هدشن  هدید  نانآ ، ندب  زا  تمسق  چیه 

.هرصبلا هفوکلا و  قارعلا و  وحن  فلا  نیعبس  یف  ریسی -  ّمث  : » دومرف ینایفس  هرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

مارحلا و حیبتسی  دجاسملا و  بّرخی  فحاصملا و  قرحی  ملعلا و  لها  لتقی  راطقالا و  راصمالا و  رودی  ّمث 
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هَّللا هضرتفا  ام  لک  مهیلع  مّرحی  شحاوفلا و  مهل  لّلحی  قرطلا و  عراوق  یلع  برشلا  قاوسالا و  یف  ریمازملا  یهالملا و  برـضب  رمای 
.ًانایغط ًاوتع و  ًادرمت و  دازی  لب  روجلا ، ملظلا و  نع  عدتری  ضئارفلا و ال  نم  ّلجوّزع ) )

نیسح و امهمـسا : نینثا ، مهنم  ذخایف  انبنذ ؟ ام  نحنف  كوصع  انوابا  ناک  نا  نولوقیف : مهل ، تیزلا  یلغی  لافطالا و  عمجیف  ثعبی  مث 
، نیسح نسح و  امهمسا  نیلفط ، اهدجسم  باب  یلع  بلصی  لافطالاب و  هلعف  امک  مهب  لعفیف  هفوکلا ، یلا  ریـسی  ّمث  امهبلـصیف  نسح ،

یلا ًاهجوتم  اهنم  ًابراه  جرخیف  ءالبلا ، كالهلاب و  نقیا  کلذ  ینایفـسلا  يار -  اذاف  ایرکز ، نب  ییحی  مد  یلغ  اـمک  اـمهؤامد ، یلغتف 
« .کلذب هباحصا  رمای  یصاعملا و  رمخلا و  برش  یلع  فکتعا  قشمد ، لخد  اذاف  .هفلاخی  ًادحا  هقیرط  یف  يری  الف  ماشلا ،

.دنک یم  تکرح  هرصب  هفوک و  قارع و  فرط  هب  رفن  رازه  داتفه  هارمه  ینایفس  »

، دنک یم  بارخ  ار  دجاسم  دنازوس ، یم  ار  اه  نآرق  دناسر ، یم  لتق  هب  ار  ناملاع  دخرچ ، یم  اه  نیمزرـس  نآ  فانکا  فارطا و  رد 
دـنک و یم  مادـقا  ماع  ءالم  رد  يراوخبارـش  هب  دـهد و  یم  روتـسد  رازاب  رد  یقیـسوم  تالآ  نتخاون  هب  دـیامن و  یم  لالح  ار  مارح 
هب هکلب  ددرگ ؛ یمن  رب  اهنت  هن  روج ، ملظ و  زا  دـنک ؛ یم  مارح  هدومن ، بجاو  دـنوادخ ، ار  هچنآ  ره  دـیامن و  یم  لـالح  ار  شحاوف 
ام ناردپ  رگا  دنیوگ : یم  ناکدوک  .دزادنا  یم  غاد  نغور  رد  ار  اهنآ  و  دننک ، یم  عمج  ار  لافطا  دـهد  یم  روتـسد  دـیازفا ؛ یم  نآ 

؟ تسیچ ام  هانگ  دندرک ، ینامرفان 

ار تایانج  نامه  دیآ و  یم  هفوک  فرط  هب  سپس  دشک ؛ یم  راد  هب  ار  دشاب -  یم  نیـسح  نسح و  ناشمـسا  هک  ار -  اهنآ  زا  رفن  ود 
رس رد  دوش و  یم  بکترم 
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نب ییحی  نوخ  نوچمه  اهنآ ، نوخ  دـشک ؛ یم  راد  هب  تسا -  نیـسح  نسح و  ناشمـسا  هک  ار -  رگید  لـفط  ود  هفوک ، دجـسم  ِرد 
.دنک یم  نایلغ  مالسلا  هیلعایرکز 

دنک یم  تکرح  ماش  فرط  هب  سرت  اب  دنک  یم  لصاح  نیقی  ءالب ، لوزن  تکاله و  هب  دنیب  یم  ار  نایرج  نیا  ینایفـس ، هک  یماگنه 
« .دهد یم  روتسد  اهراک  نیا  ماجنا  هب  ار  دوخ  نارای  دوش و  یم  لوغشم  هانگ  ماجنا  رمخ و  برش  هب  و 

يراث ...ّبر  ای  لوقی : ّطق ، هنیدملا  هّکم و  ری  مل  ّطق و  هَّللا  دبعی  مل  قرزا ، رقشا ، رمحا ، ینایفسلا  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقابدمحم  ماما 
« .رانلا يراث و  ....ّبر  ای  رانلا ، و 

يا دیوگ : یم  دنیب و  یمن  ار  هنیدم  هکم و  دنک و  یمن  تدابع  ار  دنوادخ  الصا  تسا ، نوگ  خرس  روب و  وم  یبآ و  مشچ  ینایفـس ، »
(367) .منهج تمیق  هب  یتح  مهاوخ  یم  ماقتنا  ادخ ! يا  دشاب ، منهج  تمیق  هب  رگا  یتح  مریگ  یم  ماقتنا  ادخ !

هب عجار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هدش  تیاور  ثیداحا  زا  يا  هشوگ  نیا  یمارگ ! هدنناوخ 
.دوب شمیارج  رادرک و  ینایفس ،

تایاور دنا و  هدومن  لقن  ار  یثیداحا  ناشیاه  باتک  رد  مه  یّنس  ياملع  هکلب  دنا ؛ هدرکن  لقن  یبلاطم  ینایفس ، هرابرد  نایعیش ، طقف 
: میروآ یم  ار  دنا  هدرک  نایب  یبلاطم  ینایفس ، هرابرد  هک  ار  تنس  لها  بتک  یضعب  تسا ؛ رتاوتم  هقرف ، ود  ره  ياه  باتک  رد 

ص 75. ج 2 ، یعفاش ؛ یطویس  يدرولا ؛ فرعلا   - 1

ص 314. ج 7 ، یمثیه ؛ دئاوزلا ؛ عمجم   - 2

ص 493. ج 2 ، ملسم ؛ حیحص   - 3

.شیاه باب  اه و  لصف  رتشیب  رد  یعفاش  رردلا ؛ دقع   - 4

ص 68. ج 6 ، يدنه ؛ یقتم  لامعلا ؛ زنک   - 5

« مالسلا هیلع  يدهملا  تامالع   » باب رد  يراخب -  داتسا  دامح -  نب  میعن  نتفلا ؛  - 6

كردتسم  - 7
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ص 468. ج 4 ، یناکسح ؛ مکاح  نیحیحصلا ؛

.تنس لها  رگید  باتک  اه  هد  يربط و  نآرق  ریسفت   - 8

ینایفس شروش  زا  يا  هصالخ 

يا هصالخ  هک  تسوا  تایانج  مرج و  زا  رسارس  یگدنز  هایس و  هدنورپ  دش ، نایب  امش  يارب  وا  تبقاع  ینایفس و  هرابرد  هک  ینانخس 
: مینک یم  نایب  ار  نآ  زا 

، وا دـض  هورگ  ود  رب  هبلغ  اب  وا  شروش  دزیخ و  یمرب  هیروس  زا  هک  تسا  بسن  يوما  نکـش و  تمرح  رابودـنب ، یب  يدرم  یناـیفس ،
هب مود  هورگ  یهدـنامرف  نوگ و  خرـس  يدرم  هدـهع  هب  فلاـخم  هورگ  ود  نآ  زا  یکی  يربـهر  هک  دریگ  یم  ار  دوخ  یعقاو  لـکش 

، ینابایخ نادنزرف  نایدوهی ، ددرگ و  یم  یلوتـسم  نیطـسلف  ندرا و  صمح ، قشمد ، رب  ینایفـس  تسا ؛ یماذج  سیپ و  يدرم  تسد 
.دماجنا یم  عوقو  هب  هام  شش  تدم  رد  تاقافتا  نیا  همه  دننک و  یم  يوریپ  وا  زا  هریغ  هدازمارح و 

تمس هب  ار  رگید  تمسق  هنیدم و  تمس  هب  ار  یتمـسق  دهد و  یم  لیکـشت  ار  رفن  رازه  ود  لهچ و  دص و  زا  لکـشتم  یـشترا  سپس 
.دراد یم  لیسگ  قارع ،

نآ روهظ  ربخ  ندینـش  زا  دعب  رکـشل  نیا  تسا و  رفن  رازه  هدزاود  زا  لکـشتم  دتـسرف ، یم  نامز  ماما  يریگتـسد  يارب  هک  يرکـشل 
زا يرایـسب  هدع  سپـس  دنهد ؛ یم  ماجنا  يدایز  تراغ  لتق و  دننام و  یم  اج  نآ  رد  زور  هس  دـنور ، یم  هنیدـم  تمـس  هب  ترـضح 

.دننک یم  تکرح  دوب -  هدیدرگ  جراخ  هکم  تمس  هب  هنیدم  زا  هک  مالسلا -  هیلع  ماما  يریگتسد  يارب  رکشل 

، دنام یمن  یقاب  نانآ  زا  یـسک  دعلب و  یم  ار  اهنآ  نیمز  دنـسر ؛ یم  تسا -  هکم  هنیدم و  نیب  هک  ءادـیب -  نیمزرـس  هب  رکـشل  یتقو 
ناشیا هب  ار  نانمشد  تکاله  تراشب  دیآ و  یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يوس  هب  یکی  هک  رفن  ود  رگم 
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.دهد یم  ربخ  وا  هب  ار  شرکشل  تبقاع  دور و  یم  ینایفس  فرط  هب  يرگید  دهد و  یم 

دورو هار  رد  دنوش و  یم  نکاس  تسا -  فرشا  فجن  عباوت  زا  هک  ءاحور -  رد  دندوب  هدومن  تکرح  قارع  يوس  هب  هک  يرکشل  اما 
رد هک  دهد  یم  خر  ههبج  ود  نیب  یکانتـشحو  راتـشک  تشک و  دنوش و  یم  ور  هبور  ناعفادم  زا  يرفن  رازهدـنچ  نوتـس  اب  فجن  هب 

.تسا ینایفس  شترا  اب  يزوریپ  تیاهن 

تمرح کـته  تراـغ و  اـه و  نوخ  نتخیر  زا  دـنوش  یم  بکترم  يرتشیب  مرج  داـسف و  دـنام و  یم  یقاـب  هفوک  رد  ینایفـس  رکـشل 
يوس هب  ینایفـس  رکـشل  دوش ؛ یم  هتـشک  زین  وا  یلو  دنک ؛ یم  بالقنا  ینایفـس  رکـشل  هیلع  هفوک  یلاها  زا  یکی  .هریغ  اه و  هداوناخ 

، دنهد یم  لیکـشت  ار  یهاپـس  ینمی ، يربهر  هب  یهورگ  یمـشاه و  دیـس  يربهر  هب  نایفوک  زا  يا  هدع  یلو  دـنک ؛ یم  تکرح  ماش 
.دنروآ یم  تسد  هب  يرایسب  میانغ  دننک و  یم  دازآ  ار  يدایز  يارسا 

تمس هب  ینایفس  يریگتسد  يارب  نآ  زا  دعب  دیامن و  یم  تکرح  هفوک  تمس  هب  دنک  یم  روهظ  هکنیا  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 
ینایفس عقوم  نآ  رد  دنوش  یم  قحلم  ناشیا  هب  مدرم  زا  يدایز  هدع  دسر ، یم  ماش  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  یتقو  دنک ، یم  تکرح  ماش 
رکـشل زا  یهورگ  دـنوش و  یم  ور  هبور  مه  اـب  رکـشل  ود  اـج ، نآ  رد  دنتـسه  نیطـسلف ) رد  يرهـش   ) هلمر نیمزرـس  رد  شرکـشل  و 
ینایفس رکشل  هب  هدش ، جراخ  مالـسلا  هیلع  ماما  رکـشل  زا  یهورگ  نینچمه  دندنویپ و  یم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رکـشل  هب  ینایفس 

.دنوش یم  قحلم 

 - هفوکلا هیحان  نم  هیلا  مالـسلا  هیلع  يدهملا  مامالا  هّجوت  ربخ  هغلب  اذا  ینایفـسلا -  ّنا  هک ...« : هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا 
اوجورخأ لوقی : جرخیف و  مامالا ، شیجب  یقتلی  یّتح  هشیجب  كرحتی 
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؟ یّمع نبا  ّیلا 

.مالسلا هیلع  مامالل  ینایفسلا  هعیابم  یلا  یهتنی  راوح  امهنیب  يرجی  ینایفسلاب و  یقتلی  مالسلا و  هیلع  يدهملا  مامالا  جرخیف 

هفیلخ تنا  امنیب  کیار ، هَّللا  حـّبق  نولوقیف : .تعیاب  تملـسا و  لوقیف : تعنـص ؟ ام  هل : نولوقیف  هباحـصا ، یلا  ینایفـسلا  فرـصنی  مث 
.مامالا هبراحمل  ّدعتسی  هعیبلا و  ثکنی  ینایفسلا و  لیقتسیف  ًاعبات !؟ ترص  عوبتم 

مهنولتقیف مهیلع ، هباحصا  يدهملا و  مامالا  رصنی  یلاعت  هَّللا  ّنا  ّمث  .کلذ  مهموی  نولتتقی  نیـشیجلا و  نیب  برحلا  عقت  حابـصلا  یف  و 
.مهونفی یّتح 

ماـمالل داـقنی  نا  لواـحیف  ضرـالا ، مهتعلتبا  فیک  هّکم و  یلا  لـسرملا  هشیج  یلع  يرج  اّـمم  ربتعی  ینایفـسلا  ّنا  يرخا : هیاور  یف  و 
.هلتاقی مامالا و  یلع  درمتی  هدهع و  ضقنی  هعیبلا و  ثکنی  مث  عیابیف  مالسلا  هیلع  يدهملا 

.يدهملا مامالا  هحبذیف  ًاریسا ، ذخوی  ....ًاریخا  و 

« .ایلیا باب  طالب  یلع  حبذیف  هب  مامالا  رمایف  هثلاث : هیاور  یف  و 

رکشل اب  ات  دنک  یم  تکرح  شرکـشل  هارمه  دونـش ، یم  ار  هفوک  تمـس  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تکرح  ربخ  ینایفـس ، هک  یتقو  »
.ددرگ ور  هبور  مالسلا  هیلع  ماما 

(368 !) دیروایب نم  دزن  ار  میومعرسپ  دیوگ : یم 

سپس ددرگ ؛ یم  مالسلا  هیلع  ماما  اب  ینایفس  تعیب  هب  رجنم  اهنآ ، نیب  يوگتفگ  دنک ، یم  تاقالم  ینایفس  اب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
؟ يدرک راک  هچ  دنیوگ : یم  وا  هب  اهنآ  دور ، یم  شنارای  تمس  هب  ینایفس 

! مدومن تعیب  مدش و  میلست  دیوگ : یم 

دنکـش و یم  ار  تعیب  ددرگ و  یمرب  ینایفـس  يا !؟ هدرک  تعیب  وا  اب  یلو  یتسه ؛ ریماو  هدنامرف  وت  تراک ، زا  داب  مرـش  دـنیوگ : یم 
.دوش یم  مالسلا  هیلع  ماما  اب  گنج  هدامآ 

اهنآ یگمه  دنادرگ و  یم  زوریپ  اهنآ  رب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رکـشل  دنوادخ ، دوش ؛ یم  زاغآ  گنج  شترا ، ود  نیب  ، ادرف حبص 
.دنک یم  دوبان  ار 

اهنآ نیمز ، هنوگچ  هک  دینش  هدمآ ، هکم  هار  رد  شرکشل  رس  رب  هچنآ  ینایفس  یتقو  : » هدمآ رگید  یتیاور  رد 
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یم شروش  دنک ، یم  ینکـش  دهع  یلو  دنک ؛ تعیب  ناشیا  اب  ددرگ و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رادربنامرف  عیطم و  درک  دصق  دیعلب ، ار 
وا رس  ترضح ، نآ  دوش و  یم  هدرب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دزن  ریـسا ، ناونع  هب  نآ  زا  دعب  دگنج و  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  دیامن و 

.دنک یم  ادج  شنت  زا  ار 

(369 «) .دننک ادج  شنت  زا  ار  شرس  سدقملا  تیب  هزاورد  رب  دهد  یم  روتسد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هدمآ : یموس  تیاور  رد 

.دنبای یم  ییاهر  هموثرج ، نآ  رش  زا  ادخ  ناگدنب  هلیسو  نیدب 

: هک تسا  نیا  نآ ، دیآ و  یم  شیپ  یلاؤس  اج  نیا  رد 

!؟ دوش یم  گرزب  کچوک و  درم و  نز و  ریگنماد  دنک و  یم  ریپ  ار  ناکدوک  هک  دیآ  یم  شیپ  عیاجف  بیاصم و  نیا  ارچ 

؟ دنریگب يزاب  هب  ار  ایند  پوت ، لثم  دنوش و  طلسم  اهنآ  رب  رارشا  هک  ددرگ  اه  جنر  اه و  یتخس  ایالب ، نینچ  قحتـسم  رـشب ، دیاب  ارچ 
؟ ارچ

: باوج

تمارغ تخادرپ  ای  نادنز  هلیـسو  هب  دـیامن  یم  تفلاخم  نوناق  اب  راب  کی  طقف  هک  یناسنا  ره  مینک  شومارف  دـیابن  ...زیچ  ره  زا  لبق 
.دوش یم  همیرج  يرشب ، نوناق  کی  اب  تفلاخم  يارب  اهنیا  همه  ای 

دهاوـخ یپ  رد  یتازاـجم  هچ  نآ  هزور  ره  رارکت  نوناـق و  كرت  نآ و  هب  تداـع  هـکلب  یهلا و  نوناـق  اـب  تفلاـخم  هـک  دـینیبب  سپ 
؟ تشاد

هب هدش ، رـشتنم  ناناوج  مدرم و  نیب  یتدیقع  تافارحنا  هدـش ، هدرمـش  لالح  تامرحم ، رتشیب  هدـش ، كرت  یعرـش  تابجاو  هلمج  زا 
؟ دنیامن یم  هرخسم  ار  ینید  تادقتعم  تاسّدقم و  مامت  هدومن ، راکنا  ار  قلاخ  دنا و  هدش  رفاک  اه ، ناملسم  زا  یضعب  هک  يروط 

یم میریگ و  یم  رظن  رد  ار  هصالخ  زاجیا و  یلو  تسا ؛ يرگید  باتک  پاچ  هب  جایتحا  میهد ، حیضوت  ار  عوضوم  نیا  میهاوخب  رگا 
: مییوگ

زامن اه  ناملسم  زا  يدایز  هدع 
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، یمالـسا ياهرهـش  رتشیب  رد  دنیامن  یمن  تخادرپ  تسا ، بجاو  اهنآ  رب  تاکز  هک  ییاهنآ  رتشیب  دنریگ و  یمن  هزور  دنناوخ ، یمن 
نآ رد  هک  دیسانش  یم  ار  يرهش  یمالسا ، ياهرهش  رد  ایآ  دوش ؛ یم  تشذگ  اه ، مرج  لابق  رد  تسا و  لالح  تامّرحم ، تارکنم و 

؟ دریگن ماجنا  تیانج  مرج و 

!! هتفر تقرس  هب  هبعک  فاوط  ماگنه  رد  جاجح  زا  يرایسب  لوپ  هک  میا  هدید 

!! دنا هتخورف  يزیچان  ياه  تمیق  هب  هدرب ، تقرس  هب  دجاسم  زا  ار  اه  نآرق  ناقراس ، زا  یضعب  هدش ، هدهاشم  نینچمه 

.دوش اهنآ  عنام  ینوناق ، ای  یسک  هکنیا  نودب  دوش ، یم  هدیشون  هتخورف ، دوش و  یم  هتخاس  یلکلا  تابورشم  يدازآ ، لامک  رد 

رـصع نیا  رد  جیار  دراوم  زا  یگمه  متـس ، ملظ و  هنهک و  یمیدق و  راکفا  زا  ییاهر  يرهـش ، طیحم  اب  شزاس  ینایرع ، یباجح ، یب 
.تسا

هک ییاهنآ  دنعلب و  یم  نوناق  کمک  هب  ار  ابر  لاوما  زا  اه  نویلیم  اه  کناب  هتشگ ، یمومع  تراجت  تادراو و  تارداص و  وزج  ابر ،
؟ دنریگ یمن  رارق  تساوخزاب  دروم  تسابر ، زا  اهنآ  ندب  تشوگ  دننارذگ و  یم  یگدنز  ابر  اب 

دنروخ یم  ار  اهنآ  يداع ، تروص  هب  اه  ناملسم  هک  دنوش  یم  دراو  رافک  دالب  زا  یتادراو  هدش  يدنب  هتسب  دمجنم و  ياه  تشوگ 
.دنتسه مارح  هب  موکحم  مالسا  رد  هدشن ، یعرش  حبذ  هکنیا  هب  هجوت  اب 

.دراد مرش  اهنآ  نایب  زا  ناسنا  هک  هدومن ، تناها  بهذم  تاسدقم و  هب  یمالسا  دالب  یضعب  رد  اه  یلیخ  هکنیا  رت  كاندرد  هعجاف 

هب ار  ام  تاسّدـقم  هدرک ، دوخ  یب  دوخ  زا  ار  اـم  ياـه  ناوج  هدرب ، موجه  اـم  راـکفا  هب  فرحنم  ياـه  هاگتـسد  ارگ و  لـطاب  بازحا 
.دنا هتفرگ  ءازهتسا 

.دنسر یم  رظن  هب  تیمها  دقاف  اه ، ناملسم  رظن  زا  دنیآ و  یمن  رظن  هب  يزیچ  هک  تسا  یناهانگ  اطخ و  اه  نویلیم  زا  يدادعت  اهنیا ،

ناسنا دودح  یتح  تسا و  حابم  ناهانگ  مامت  اه ، ناملسم  ریغ  هفسلف  نید و  رد 
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! دنا هداهن  اپ  ریز  ار  ترطف  سیماون  ندوب و 

چیه نودب  ناکدوک ، اهنز و  اهدرم ، دـننایرع ، دارفا  یگمه  هک  دراد  دوجو  ییاه  هاگـشاب  ایـسآ  قرـش  برغ و  ياهروشک  رتشیب  رد 
! دنناد یمن  ار  ایح  تفع و  ینعم  هک  دنتسه  یتاناویح  ییوگ  دنتسه ، یششوپ 

هب دـنور و  یم  اه  هراباک  هب  مدرم  زا  رفن  اـه  نویلیم  دنـصقر و  یم  اـهنآ  رد  یناـیرع  تیاـهن  رد  اـه  هصاـقر  هک  ییاـه  هناـخ  صاـقر 
! دننیشن یم  نایرع  ياه  ندب  ياشامت 

ار لیاضف  هدیقع و  قالخا ، هک  دوش  یم  تفای  روفو  هب  يزورما  رـشب  ای  یمالـسا  تاعامتجا  رد  هک  تسا  یلامعا  زا  يرـصتخم  اهنیا 
.تسا هدومن  لامیاپ 

دینیب یم  روج  ملظ و  عاونا  ییابر و  مدآ  رورت ، تقرـس ، لتق ، نوچمه  یثداوح  هرابرد  تالجم  اه و  باتک  اه ، همانزور  رد  نینچمه 
.دیناوخ یم  و 

؟ دننک ورد  اه  هشوخ  لثم  ار  اهرس  دنوش و  طلسم  اهنآ  رب  شکافس  رکشل  ینایفس و  لثم  یسک  تسین ، قحتسم  رشب ، نیا  ایآ 

! تسا رتدب  زین  ترخآ  باذع  تسا و  قحتسم  يرآ !

رتشیب دراد ، دوجو  نآ  عوقو  لامتحا  هک  ینادـب  ار  موس  یناهج  گنج  یلـصا  ببـس  هک  دوش  یم  ناـسآ  هلئـسم  نیا  كرد  اـج ، نیا 
.دنوش یم  ناریو  هنکس و  زا  یلاخ  اه  هناخ  لزانم و  اهرهش ، دنور ، یم  نیب  زا  نیمز  نانکاس 

! تسا مدرم  مامت  نیب  اهرهش و  لک  رد  یتدیقع  یقالخا و  تافارحنا  میارج ، ناهانگ ، ترثک  یلصا ، تلع 

!؟ دنک رود  یهلا  ماکحا  زا  یغای  شکرس و  رشب  نیا  زا  ار  الب  دنوادخ ، هنوگچ ، ارچ و  تسیچ !؟ وا  تمارک  ناسنا و  نیا  تمیق  سپ 

.دنک یم  كاپ  تافآ ، دوجو  زا  ار  عرازم  هک  هنوگ  نامه  دیامن ، یم  كاپ  تافرخزم  نیا  زا  ار  نیمز  دنوادخ ، سپ 

ادیب نیمزرس  رد  نتفر  ورف 

یتایاور ینایفس ، هب  طوبرم  ثیداحا  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  یعطق  یمتح و  میالع  زا  ادیب ، نیمزرس  رد  نتفر  ورف 
هب میدرک و  نایب  ار 
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.دشاب یم  یمتح  میالع  زا  یکی  نوچ  مییامن ؛ یم  افتکا  هراب  نیا  رد  يا  هراشا  هب  طقف  میدرگ ؛ یمنرب  اهنآ 

هب رکشل  ندیـسر  ضحم  هب  دتـسرف و  یم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يریگتـسد  يارب  هنیدم  فرط  هب  ار  يرکـشل  ینایفـس ، هک  میتسناد 
هب یتقو  دوش ؛ یم  جراخ  هکم  تمس  هب  هنیدم  زا  رکـشل  تسا و  هتفر  هکم  تمـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دندرگ  یم  هجوتم  هنیدم ،

دنراد هک  یتاودا  لیاسو و  مامت  اب  ار  اهنآ  دراد و  یمرب  فاکـش  نیمز  دنوادخ ، رما  هب  دنـسر  یم  هنیدم  هکم و  نیب  يارحـص  طسو 
.دش نایب  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  رفن ؛ ود  رگم  دنک ، یمن  ادیپ  تاجن  اج  نآ  زا  یسک  دعلب و  یم 

فلتخم قطانم  رد  اهنآ  رارکت  هک  یعیبط -  يایاضق  هیبش  يزیچ  ای  ندروخ و  ناکت  ای  هلزلز  ببس  هب  نیمز  نتفاکش  هک  تسا  نشور 
یم تروص  وا  ینیوکت  هدارا  دنوادخ و  رما  هب  هک  تساهنآ  زا  ماقتنا  ینایفس و  شترا  يارب  یباذع  نآ ، هکلب  دشاب ؛ یمن  هداد -  خر 

: هدومرف ّلجوّزع  دنوادخ  دریگ ؛

یم دوجوم  سپ  .شاب  دوجوم  دـیامرف : یم  دـیامن ، هدارا  ار  يزیچ  دـنوادخ  رگا  « » ُنوُکَیَف نُک  َُهل  َلوُقَی  نَأ  ًاْئیَـش  َداَرَأ  اَذِإ  ُهُْرمَأ  اَـمَّنِإ  »
(370 «) .دوش

دراد و یم  رب  فاکـش  یناهگان  روط  هب  .تسا  نازیم  هچ  هب  میناد  یمن  ار  نآ  داعبا  هک  دیآ  یم  دـیدپ  نیمز  يور  رب  یمیظع  فاکش 
یگمه دـناشوپ و  یم  ار  اـهنآ  يور  كاـخ  ُنت  اـه  نویلیم  دـیآ و  یم  مه  هب  هراـبود  درب و  یم  ورف  دوخ  قاـمعا  رد  ار  رکـشل  ماـمت 

.دندرگ یم  كاله 

یلا ههجو  لجر  مئاقلا  یلع  لبقی  مث  هبعکلا ...، یلا  هرهظ  دنسم  مئاقلا  اندیـس  و  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
قحلا نا  هکئالملا  نم  کلم  ینرمأ  ریشب ، انا  يدیس ! ای  لوقیف : هیدی  نیب  فقی  هردص و  یلا  هافق  و  هافق ،
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؟ کیخأ هصق  کتصق و  نیب  مئاقلا : هل  لوقیف  ءادیبلاب ، ینایفسلا  شیج  كالهب  كرشبأ  کب و 

انبرخ هفوکلا و  اـنبّرخ  ءاّـمج و  اـهانکرت  ءاروزلا و  یلا  قـشمد  نم  ایندـلا  اـنبّرخ  ینایفـسلا و  شیج  یف  یخا  تنک و  لـجرلا : لوـقیف 
، هلها لتق  تیبلا و  بارخا  دیرن  ....اهنم  انجرخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دجـسم  یف  انلاغب  تثار  و  ربنملا ، انرـسک  هنیدـملا و 
ام هَّللا  وف  شیجلا ، ّلک  تعلب  ضرالا و  ترجفناف  نیملاظلا ، موقلا  يدیبا  ءادیب ! ای  حئاصانب : حاصف  اهیف  انـسّرع  ءادیبلا  یف  انرـص  اّملف 

لاقف يرتامک ، انئارو  یلا  تراصف  انهوجو  برض  دق  کلمب  نحن  اذاف  یخا ، ریغ  يریغ و  هاوس  امف  ٍهقان  لاقع  ضرالا  هجو  یلع  یقب 
.ءادیبلاب هشیج  کلها  دق  هَّللا  ّنا  هفّرع  دّمحم و  لآ  نم  يدهملا  روهظب  هرذناف  قشمدب  ینایفسلا  نوعلملا  یلا  ضما  کلیو  یخال :

امک ًاّیوس  هّدریف  هدی  مئاقلا  رّمیف  کتبوت ، لبقی  ّهناف  هدی  یلع  بت  نیملاظلا و  كالهب  هرّشب  هکمب و  يدهملاب  ْقَْحِلا  ریشب  ای  یل : لاق  و 
« .هعم نوکی  هعیابی و  ناک و 

تـشپ هتـشگرب ، شتـشپ  هب  شتروص  هک  دـیآ  یم  شدزن  هب  يدرم  نآ ، زا  سپ  ....هدز  هبعک  راوید  هب  تشپ  هک  یلاح  رد  ام  ياـقآ  »
: دیوگ یم  دتسیا و  یم  هدمآ ، شا  هنیس  تمس  هب  شندرگ 

رد ینایفس  رکشل  هک  مهد  تراشب  امش  هب  هک  هدومن  رما  نم  هب  قح  هکئالم  زا  يا  هکئالم  متـسه ، هدنهد  تراشب  نم  الوم ! اقآ و  يا 
.تسا هدش  كاله  ، ءادیب

»؟ نک نایب  میارب  ار  تردارب  دوخ و  نایرج  : » دیامرف یم  وا  هب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح 

هناریو زا  یّلت  دوخ ، رس  تشپ  میدرک و  بارخ  قشمد  ات  دادغب  زا  ار  ایند  میدوب و  ینایفس  رکشل  رد  مردارب  نم و  دیوگ : یم  درم  نآ 
هنیدم هفوک و  میتشاذگ ؛ ياجرب  اه 
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هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دجـسم  رد  ار  دوخ  ياـه  بکرم  میتسکـش و  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربنم  میدرک ، بارخ  زین  ار 
سپ میتفر ؛ ورف  نآ  رد  میدیسر  ءادیب  هب  یتقو  اما  میناسرب ؛ لتق  هب  ار  اج  نآ  لها  مینک و  بارخ  ار  هبعک  میتساوخ ، یم  میداد و  رارق 

: تفگ ام  هب  يا  هدننز  ادص 

« .ربب ورف  دوخ  رد  ار  ملاظ  موق  نیا  ادیب ! يا  »

ام هب  یکلم  و  دنامن ! یقاب  مردارب  نم و  زج  نیمز ، يور  یسک  چیه  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیعلب  ار  رکـشل  همه  تشادرب و  كَرَت  نیمز ،
: تفگ مردارب  هب  ینیب و  یم  هک  هنوگ  نامه  تشگرب ، تشپ  هب  نامتروص  دز و 

هک وـگب  نک و  هاـگآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  يدـهم  روـهظ  زا  ار  وا  ورب و  قـشمد  رد  نوـعلم  ینایفـس  فرط  هب  وـت ! رب  ياو  »
« .دناسر تکاله  هب  ءادیب  رد  ار  ترکشل  دنوادخ 

هیلع ماما  تسد  هب  هد و  تراشب  ار  ناملاظ  تکاله  وش و  قحلم  مالسلا  هیلع  يدهم  هب  ورب  هکم  تمس  هب  ریـشب ، يا  : » تفگ نم  هب  و 
« .نک هبوت  مالسلا 

دومن و تعیب  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  تشگرب و  دوخ  لّوا  لکـش  تلاح و  نامه  هب  وا  دیـشک و  تسد  وا  رب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح 
(371 «) .دنام ناشیا  هارمه 

ینمی

.تسا هدش  دای  وا  زا  یناوارف  ثیداحا  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  یمتح  میالع  هلمجزا  ینمی  جورخ 

هب هچرگ  مینک ، یم  افتکا  هراب  نیا  رد  یثیدح  نایب  هب  ام  تسین و  یفاک  صخش  نیا  تخانـش  يارب  راصتخا  لیلد  هب  ثیداحا  نیا  اما 
: تسا راصتخا  تروص 

موی یف  دحاو ، رهـش  یف  هدـحاو ، هنـس  یف  یمـشاهلا ) يا :  ) یناسارخلا ینامیلا و  ینایفـسلا و  جورخ  و  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
عبتی رزخلا  ماظنک  ماظن  دحاو ،
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عیب مرح  ینامیلا  جرخ  اذاف  مکبحاص  یلا  مکوعدـی  ّهنال  يدـه  هیار  یه  ینامیلا ، هیار  نم  يدـها  تایارلا  یف  سیل  ...ًاـضعب و  هضعب 
لعف نمف  هیلع  يوتلی  نا  ملـسمل  ّلحی  يدـه و ال  هیار  هتیار  ّناف  هیلا ، ضهناف  ینامیلا  جرخ  اذا  ملـسم و  ّلـک  ساـنلا و  یلع  حالـسلا 

« .میقتسم قیرط  یلا  قحلا و  یلا  وعدی  ّهنال  رانلا ، لها  نم  وهف  کلذ 

نوچمه یصاخ ، مظن  کی  اب  دوب  دهاوخ  زور  کی  رد  هام و  کی  رد  لاس و  کی  رد  یمشاه )  ) یناسارخ ینمی و  ینایفـس ، جورخ  »
.دنیآ یم  يرگید  زا  سپ  یکی  حیبست ، ياه  هناد 

يدهم ناتبحاص  بناج  هب  ار  امش  وا  نوچ  تسا ؛ یتسرد  تیاده و  مچرپ  تسا و  رگید  ياه  مچرپ  زا  رت  هتفای  تیاده  ینمی ، مچرپ 
اپ هب  تساخ  اپ  هب  ینمی  رگا  دنک و  یم  مارح  ار  حالـس  شورف  دیرخ و  دنک ، جورخ  ینمی  هاگره  دیامن و  یم  تیادـه  مالـسلا  هیلع 
زا دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  یسک  رگا  دیامن و  یچیپرس  وا  زا  یناملسم  هک  تسین  حالص  تسا و  تیاده  قریب  شمچرپ ، اریز  دیزیخ ؛

(372 «) .دنک یم  توعد  میقتسم  هار  قح و  هب  وا  نوچ  تسا ؛ شتآ  لها 

رد تیصخش  نیا  تخانـش  هب  عجار  يرتشیب  رداصم  هک  تسا  فسأت  ثعاب  مینک و  یم  تیافک  هزادنا  نیمه  هب  عوضوم  نوماریپ  رد 
.میرادن تسد 

هّیکز سفن 

بـسن هرابرد  یلو  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  یعطق  یمتح و  میالع  زا  مارحلادجـسم  رد  ماقمو  نکر  نیب  هّیکز  سفن  حبذ 
تباث هکنیا  زا  دعب  بسن  رد  فالتخا  نیا  تسا و  ینیـسح  دنیوگ : یم  ای  تسا  ینـسح  وا  هدـش ، هتفگ  دراد ، دوجو  فالتخا  ناشیا ،

.درادن يررض  دشاب ، یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نادناخ  زا  هک  دیدرگ 

رد تسا  نکمم  هدمآ : ناشیا  هرابرد  دراو  ثیداحا  رد 
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نکر نیب  ار  وا  دنروش و  یم  وا  هیلع  یلو  دتسرف ؛ یم  هکم  تمس  هب  ار  وا  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  هک  دشاب  یناوجون  ای  یناوج  لیاوا 
.دیسر دهاوخ  ارف  مدرم  رب  یهلا  بضغ  نآ ، زا  سپ  دنیامن و  یم  حبذ  ( 373) ماقم و 

چیه نودب  هک  هدش ، هدناوخ  هیکز  سفن  ببس  نیا  هب  دشاب و  یم  هلصاف  زور   15 هیکز ، سفن  لتق  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  مایق  نیب 
غالبا هکم  لها  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  مایپ  تیفافـش ، اب  هک  دـسر  یم  لتق  هب  لیلد  نیا  هب  نینچمه  دـسر و  یم  لتق  هب  یهاـنگ 

.ریغ دیامن و ال  یم 

.تسا هکم  لها  زا  نتساوخ  يرای  رب  لمتشم  هکلب  تسین ؛ دیدهت  مانشد و  عون  زا  يزیچ  لماش  مایپ ،

سفن « » ًهَّیِکَز ًاسْفَن  َْتلَتَقَأ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلعرضخ  ترضح  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نابز  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
.دوب كاپ  ناهانگ ، زا  اریز  ( 374 «) .یتشک ار  يا  هیکز 

: مییوگ یم  زاب  امش  يارب  تصرف  نیا  رد  ار  تسا  هدش  تیاور  هراب  نیا  رد  هک  یثیداحا 

یغبنی امب  مهیلع  جتحال  مهیلا  لسرم  ینکل  یننودیری و  هکم ال  لها  نا  موق ! ای  هباحـصال : مئاقلا  لوقی  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
: لقف هکم  لها  یلا  ضما  هل : لوقیف  هباحصا  نم  الجر  وعدیف  .مهیلع  جتحی  نأ  یلثمل 

هلالـس دّمحم و  هّیرذ  نحن  هفالخلا و  هلاسرلا و  ندعم  همحرلا و  تیب  لها  ّانا  مکل : لوقی  وه  مکیلا و  نالف  لوسر  انا  هکم ... ! لها  ای 
.انورصناف مکرصنتسن  نحنف  اذه ، انموی  یلا  انیبن  ضبق  ذنمانّقح  اّنم  زتبا  انرهق و  اندهطضا و  انملظ و  دق  ّانا  نّییبنلا و 

« .هّیکزلا سفنلا  یه  ماقملا و  نکرلا و  نیب  هوحبذف  هیلا  اوتا  مالکلا  اذهب  یتفلا  اذه  مّلکت  اذاف 

هکم لها  مدرم ! يا  : » دومرف دوخ  نارای  هب  مالسلا  هیلع  مئاق 

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 389 

http://www.ghaemiyeh.com


« .منک مامت  اهنآ  رب  ار  تّجح  هک  متسرف  یم  اهنآ  بناج  هب  يا  هداتسرف  نم  یلو  دنهاوخ ؛ یمن  ار  نم 

نم هکم ! لـها  يا  وـگب : ورب و  هکم  فرط  هب  : » دـیامرف یم  وا  هب  دـناوخ و  یم  ارف  ار  شباحـصا  زا  يدرم  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  سپ 
یلصدمحم ناگداون  تفالخ ، تلاسر و  ندعم  تمحر ، تیب  لها  ام  دیوگ ، یم  امش  هب  وا  متسه ، مالـسلا  هیلع  مئاق  يدهم  هداتـسرف 

هب ات  میتفرگ و  رارق  راـشف  دروم  میدـش و  عقاو  مولظم  اـم  دـندرک و  ملظ  اـم  هب  میتسه  مالـسلا  مهیلع  ناربماـیپ  لـسن  هلآو و  هیلع  هللا 
تبحـص نینچ  ناوج ، نیا  هک  یماگنه  .دـییامن » يرای  ار  ام  هک  میهاوخ  یم  امـش  زا  سپ  دـندرک ؛ بصغ  روز  هب  ار  اـم  قح  زورما ،

(375  .«) ...تسا هیکز  سفن  وا  دنیامن و  یم  حبذ  ماقم  نکر و  نیب  ار  وا  دنزیر و  یم  وا  رس  رب  دومن ،

دنعف هیکزلا ، سفنلا  نسحلا ، نبا  دّمحم  همـسا  ماقملا ، نکرلا و  نیب  (ص ) دّمحم لآ  نم  مالغ  لتق  و  : »... دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
« .انمئاق جورخ  کلذ 

سپ تسا و  هیکز  سفن  نسح ، نبدمحم  وا  مان  هک  دسر  یم  لتق  هب  ماقم  نکر و  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  نادناخ  زا  يدنزرف  »
(376 «) .دنک یم  روهظ  مالسلا  هیلعام  مئاق  نآ ، زا 

« .هلیل هرشع  سمخالا  هیکزلا  سفنلا  لتق  نیب  دّمحم و  لآ  مئاق  مایق  نیب  سیل  و  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(« 377) .تسا هلصاف  بش ، طقف 15  هیکز ، سفن  لتق  مالسلا و  هیلعدمحم  لآ  مئاق  مایق  نیب  »

ماگنه رد  هفوک  هدودـحم  رد  ناـحلاص  زا  رفن  هارمه 70  هک  تسا  هدـش  هتفگ  يدرف  هب  هیکز » سفن  ، » ثیداـحا یـضعب  رد  نینچمه 
.دنسر یم  لتق  هب  ینایفس  رکشل  دورو 

میالع زا  هیکز  سفن  لتق  هک  تسین  یکش  یلو  تسا ؛ هدش  هتفگ  زین  یمشاه  دیس  هب  بقل  نیا  نینچمه 

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 390 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا روهظ  یمتح 

.دوش یم  حبذ  ماقم  نکر و  نیب  مالسلا  هیلع  ماما  روهظ  زا  لبق  بش  هک 15  تسا  یسک  وا 

دنا هدومن  تیودهم  ياعدا  رکم ، غورد و  هب  هک  یناسک  : مهدفه لصف 

لوا تمسق 

يرما نیملـسم ، دزن  مالـسلا  هیلع  مئاق  يدـهم  ترـضح  هب  داقتعا  مالـسلا ، مهیلع  نیرهاط  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناـمز  زا 
هدراو رابخا  يولع و  ثیداحا  يوبن ، ياه  تراشب  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  هرابرد  یتایآ  باتک ، لّوا  رد  .تسا  هدوب  راوتـسا  تباث و 

مالـسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  هرابرد  ثیداحا  تایآ و  نآ  هک  دیدومن  هدهاشم  دیدرگ و  نایب  امـش  يارب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا 
زا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ریظن  یصخش  مالـسا ، خیرات  رد  اریز  دنراد ؛ حیرـصت  ناشیا  یگبترم  دنلب  لالج و  هوکـش ، هب  دنا و  هدوب 

.درادن دوجو  هریغ  نیمز و  هرک  رب  الیتسا  تردق ، تاناکما ، ثیح 

ار تقیقح  نیا  هتـشادن ، دوـجو  یـسک  تسا و  فورعم  دراد ، دوـجو  هراـب  نیا  رد  هک  یناوارف  ياـه  تیاور  ببـس  هب  تـقیقح  نـیا 
.دیامن بیذکت 

زا یـضعب  هک  دـننک  تیودـهم  ياـعدا  رکم ، غورد و  هب  يدارفا  دـش ، ثعاـب  نورق ، نیا  لـالخ  رد  تقیقح  نیا  هدـیقع و  نـیا  ناـیب 
بهذم نید و  نودب  یتح  بسن  نودب  هیوهلا ، لوهجم  اهنآ ، زا  یضعب  هک  تسارکذ  لباق  دنا ؛ هدرمشرب  رفن  ات 50  ار  اهنآ  ناخروم ،

زا یـضعب  نینچمه  .دنا  هداد  یم  ماجنا  ناگناوید  لامعا  هیبش  ینالقعریغ ، لامعا  دـنا و  هدوبن  رادروخرب  لماک  لقع  زا  یخرب  هدوب ،
.دنامن یقاب  نانآ  زا  يرثا  دندیدرگ و  كاله  ناشتوعد  لیاوا  نامه  رد  ناشناوریپ  نانآ و 

رد هک  مییامن  یم  فوطعم  اهنآ  زا  يا  هعومجم  هب  ار  اهرظن  ام  تسا و  هدـنام  یقاب  اهنآ  دای  ماـن و  طـقف  دـنا و  هدُرم  اـهنآ  زا  یـضعب 
: مییامن یم  میسقت  هورگ  هس  هب  ار  نانآ  مینک ، یم  نایب  ار  اهنآ  هرابرد  يا  هصالخ  دنا و  هدوب  تیودهم  ياعدا  هب  روهشم  خیرات ،

یناسک  - 1
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.دنا هداد  تبسن  ار  تیودهم  اهنآ ، هب  هک 

.دنا هدرک  تیودهم  ياعدا  ماقم ، تسایر و  ّبح  لیلد  هب  هک  یناسک   - 2

.دنا هدرک  تیودهم  ياعدا  يرامعتسا ، هشقن  نارگرامعتسا و  زا  يوریپ  لیلد  هب  هک  یناسک   - 3

هدـش هداد  تبـسن  نانآ  هب  ناشناوریپ  هلیـسو  هب  تیودـهم  هک  دنتـسه  یناسک  هدرک ، دای  اهنآ  زا  خـیرات  هک  هورگ  نیا  لّوا : هورگ  اما 
نیا لباقم  رد  تسا  هدش  هداد  اهنآ  هب  تبسن  نیا  هک  یناسک  نآ  ارچ  میناد  یمن  هدیدرگ ، رـشتنم  مایا ، نآ  رد  رکفت  زرط  نیا  تسا و 

!؟ دندرک توکس  اعدا ،

 - تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  عجار  هک  ثیداحا -  رد  هدش  تیاور  ياه  هناشن  یـضعب  دنا  هتـشاد  یعـس  اهنآ  نارادفرط  نینچمه 
.دنیامن تقباطم  دارفا  نآ  اب  ار 

: مییامن یم  نایب  ار  هورگ  نیا  ياه  هنومن  زا  یضعب  نونکا ، مه 

راتخم نارادـفرط  .تسا » نم  مانمه  مالـسلا  هیلع  يدـهم  : » هدـمآ هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  لقن  هب  هدـش  تیاور  ثیداـحا  زا   - 1
: هک تفگ  ار  رعاش  تیب  نیا  دیاب  اج  نیا  دنداد و  تقباطم  يو  اب  ار  ثیدح  نیا  دنداد و  تبسن  هیفنح  دّمحم  هب  ار  تیودهم  یفقث ،

هفسلف ملعلا  یف  یعدی  يذّلل  لق 

ءایشا کنع  تباغ  ًائیش و  تظفح 

ناهنپ ترظن  زا  يرگید  ناوارف  ياـهزیچ  یلو  يدرک ؛ ظـفح  ار  زیچ  کـی  وگب ، دـیامن ، یم  هفـسلف  شناد  ياـعدا  هک  یـسک  نآ  هب 
.تسا

 -.« هَّیبسم يأ  هیبس -  نبا  هنا  فیسلاب و  جرخی  هنا  نیسحلا و  دلو  نم  يدهملا  نأ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر   - 2

(378 «) .تسا يزینک  دنزرف  دیامن و  یم  روهظ  ریشمش  اب  تسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  »

زا نوچ  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  يدهم  ناشیا  هک  دندومن  اعدا  وا  ناوریپ  درک ، اپ  هب  یتضهن  مالـسلا ، هیلعداجـس  ماما  دنزرف  دـیز ، یتقو 
هیلع نیسح  لسن 
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« .تسا يزینک  دنزرف  هدومن ، مایق  ریشمش  اب  تسا و  مالسلا 

« .مهمئاق مهعسات  مالسلا  هیلع  نیسحلا  بلص  نم  هعست  رشع ، انثا  يدعب  همئالا  : » هک دندوب  هدرک  شومارف  ار  لیذ  ثیدح  نانآ  یلو 

(379 «) .تسا مالسلا  هیلع  مئاق  اهنآ ، نیمهن  دنتسه و  مالسلا  هیلع  نیسح  لسن  زا  اهنآ  رفن  ُهن  هک  دنرفن  هدزاود  نم ، زا  دعب  همئا  »

نب مکح  دش ، هدیـشک  راد  هب  هتـشک ، دیز  یتقو  دندومن ؛ ار  اعدا  نیا  یـصخش ، ياه  فده  بولق و  بلج  يارب  دیز  نارادفرط  یلو 
: تفگ يوما  رعاش  شایع ،

ٍهلخن عذج  یلع  ًادیز  مکل  انبلص 

! دوش هدیشک  راد  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  هک  میا  هدیدن  زگره  میدیشک و  راد  هب  لخن  هنت  رب  ار  دیز  بلصی  عذجلا  یلع  ًاّیدهمرن  مل  و 

!؟ تسا هتفرگ  ءازهتسا  هب  ار  تیودهم  ندش  هدیشک  راد  هب  هنوگچ  هک  دینک  هاگن  يوما  نیا  هنیک  هب 

زا عیـشت و  بهذم  زا  هنافـساتم  هک  دنتـسه  نمی  ياهرهـش  رد  اهنآ  رتشیب  دمآ و  دوجو  هب  هیدیز  بهذـم  زورما ، هب  ات  نامز  نامه  زا 
.دندرک تعباتم  عورف  لوصا و  هقف ، رد  رگید  بهاذم  یضعب  زا  دنتشگ و  ادج  مالسلا  مهیلع  همئا 

دوخ یعقاو  تلاصا  لصا و  هب  اـهنآ  تسا  هتـسیاش  هک  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  لاـبق  رد  دنـسپان  عضاوم  ياراد  هیدـیز ،
، دنا هدومرف  رما  نانآ  زا  تعاطا  هب  وا  لوسر  دنوادخ و  هک  ییاهنآ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  دوخ  بهذم  رد  دندرگرب و 

.دندرگرب دندوب -  نآ  رب  رما  يادتبا  رد  هک  قحرب -  یعقاو و  عّیشت  بهذم  هب  دننک و  هاگن  هنانیب  عقاو 

تـصرف تشگ و  دلوتم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هون  ضحم ،»  » هب فورعم  هَّللادبع  نبدمحم  دیز ، مایق  زا  دـعب  لاس  دـنچ   - 3
دنداد و تبسن  وا  هب  ار  تیودهم  هدومن ، هدافتسا  تصرف  نیا  زا  نابلط 
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، مالـسلا هیلع  يدهم  ردپ  مان  هک : تسا  نیا  نآ ، دندومن و  تقباطم  ناشیا  اب  ار  دوب -  دوخ  راکفا  هدـییاز  هک  یـشزرا -  یب  ثیدـح 
.تسا نم  ردپ  مانمه 

.دشاب یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ردپ  مسا  هرابرد  هدش  تیاور  ثیدح  اهدص  فلاخم  ثیدح ، نیا  هک  میتفگ  باتک  يادتبا  رد 

یـضعب دنداد و  هیکز » سفن   » بقل وا ، هب  سپـس  دنداد و  تقباطم  ضحم  هَّللادبع  نبدمحم  رب  ار  یلعج  ثیدـح  نیا  نابلط ، تصرف 
! دومن تعیب  وا  اب  زین  هَّللادبع  شردپ  هک  تسا  نیا  کحضم  دندومن و  تعیب  وا  اب  مدرم 

دادعت هک  دندرک  ّتیودـهم  ياعدا  تمظع ، تردـق و  بسک  بولق ، ریخـست  تسایر ، ّبح  ببـس  هب  هک  دـندوب  یناسک  مود : هورگ 
: هلمج زا  تسا  دایز  اهنآ 

اب نآ  زا  لبق  روصنم ، هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا ! دوعوم  يدهم  نامه  شدنزرف ، درک ، اعدا  یقیناود  روصنم  شردپ  هک  یـسابع  يدـهم 
.دوب هدرک  تعیب  دوب -  هداد  تبسن  تیودهم  هب  ار  دوخ  هک  ضحم -  هَّللادبع  نبدمحم 

رد دـنک و  یم  روهظ  رکفت  نیا  یهاگ ، زا  ره  تسا و  هتفرگ  تاشن  یناسفن ، ياهاوه  زا  هک  نک  هاگن  دـیاقع  اب  يزاـب  تلذ و  نیا  هب 
.یناسفن ياهاوه  لایما و  ساسا  رب  مه  نآ  دوش ، یم  رولبتم  یصاخشا 

! درادن ینایاپ  هک  نانآ  فاصوا  تیودهم و  ناگدننک  اعدا  ییوربآ  یب  زا  مبجعت 

ماما اریز  دنتسه !؟ وگغورد  دنناد ، یم  هک  یلاح  رد  دنوش  یم  روآ  مرش  حضتفم و  ياه  غورد  هنوگ  نیا  هب  لسوتم  اراکشآ  هنوگچ 
يراکشآ نّیعم و  يایازم  ياراد  دراد و  یـصاخ  تافـص  داد  تراشب  ار  شندمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  مالـسلا -  هیلع  نامز 

، دناوت یم  ناگدننک  اعدا  نیا  زا  يدحا  ایآ  .دیامن  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک : تسا  نیا  ، تافـص نآ  نیرتروهـشم  هک  تسا 
هک یملظ  زا  يرادقم 
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!؟ دربب نیب  زا  ار  هدش  رشتنم  يرشب  تاعامتجا  رد 

یم هکنیا  هب  هجوت  اب  دـنا ، هدروآ  نامیا  نانآ  تافارخ  هب  و  هدومن ، قیدـصت  ار  اهاعدا  نیا  دارفا ، نیا  هک  تسا  نیا  روآ  بجعت  هتکن 
.دنیامن یمن  تقباطم  نانآ  اب  الصا  فیرش ، ثیداحا  نیا  دنناد ،

هب نونکا  مه  هک  دنتشاد  تیودهم  ياعدا  رامعتسا ، زا  دیلقت  نارگرامعتسا و  يرکف  طخ  زا  تیعبت  هب  هک  دنتسه  ییاهنآ  موس : هورگ 
: مییامن یم  هراشا  اهنآ 

ققحم ار  دوخ  يرامعتـسا  فادها  ات  دزادنیب  هقرفت  نیملـسم  نیب  دنزب و  هبرـض  مالـسا  هب  ات  درک  میـسرت  ار  يرکف  طوطخ  رامعتـسا ،
.دیامن

بهاذـم داجیا  داد ، ماجنا  ناناملـسم  راکفا  بولق و  ندومن  لزلزتم  یلدود و  ندروآ  دوجو  هب  يارب  رامعتـسا  هک  ییاـهراک  هلمج  زا 
.دوب نانآ  ینید  تاداقتعا  اب  يزاب  نیملسم و  عماوج  نیب  ددعتم 

نیا دـندرب و  شیپ  ار  دوخ  موش  هشقن  نیا  دارفا ، یـضعب  رد  تیودـهم  ياـعدا  داـجیا  اـب  دندرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  ور ، نیمه  زا 
.دنروخنرب یعنام  لکشم و  هب  ات  دندومن ، کمک  ظاحل  همه  زا  ار  حول  هداس  دارفا 

: مینک یم  نایب  ار  تشاد  تیودهم  ياعدا  نارگرامعتسا ، ییامنهار  اب  هک  یناسک  زا  يا  هنومن  اج ، نیا  رد 

میسرت یمالسا  دض  هناثیبخ و  يا  هشقن  دمآ ، ناریا  هب  لاس 1834 م  رد  یسور  سوساج  یتقو  ییاهب : نید  سسؤم  باب ، دّمحم  یلع 
« یکروگلاد زاینک   » وا یقیقح  مسا  هک  یلاحرد  دیمان  ینارکنل  یسیع  خیش  ار  دوخ  دمآ و  قارع  هب  یتدم  زا  دعب  سوساج  نیا  درک ؛

نآ رد  دوب و  هدیدرگ  رضاح  دوب  البرک  ياملع  زا  هک  یتشر  مظاکدیـس  سرد  رد  دروآرد و  ینید  ياملع  فیدر  رد  ار  دوخ  دوب و 
فرصم هب  دش و  هتخانش  باب »  » مان هب  اهدعب  هک  دومن  تاقالم  دّمحم  یلع  مان  هب  یصخش  اب  اج 
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.تشاد تداع  شیشح 

.دروآ دوجو  هب  یمکحم  یتسود  دمحم ، یلع  دوخ و  نیب  تسناوت  یسور  سوساج 

مود تمسق 

تمینغ ار  تصرف  یـسور  سوساـج  دومن ، فرـصم  شیـشح  یگـشیمه ، تداـع  هب  دّـمحم  یلع  هکنیا  زا  دـعب  اـه  بش  زا  یکی  رد 
نامزلا بحاص  ًاـعطق  وت  هک  نک  محر  نم  هب  ناـمز ! بحاـص  يا  تفگ : داد و  رارق  بطاـخم  مارتحا  عوضخ و  ماـمت  اـب  ار  وا  درمش ،

.یتسه

دومن و در  دوخ  هب  تبـسن  ار  باطخ  نیا  تشاد ، نآ  ببـس  هب  هک  يریدخت  تلاح  شیـشح و  فرـصم  هکنیا  مغر  یلع  دّمحم  یلع 
وا هک  دومن  نیقلت  وا  هب  ار  تبسن  نیا  دومن و  رارصا  يراشفاپ و  یسور ، سوساج  یلو  دیامن ؛ عفد  دوخ  زا  ار  تبـسن  نیا  درک ، یعس 

.تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نامه ،

درک یم  نیقلت  وا  هب  ار  هلئسم  نیا  درمش و  یم  تمینغ  ار  تصرف  یسور  سوساج  دومن ، یم  فرصم  شیشح  دمحم ، یلع  تقو  ره 
یلو داد ؛ یم  يا  هداس  فیخـس و  ياه  باوج  دّـمحم  یلع  دومن و  یم  لاؤس  وا  زا  هداتفا  اپ  شیپ  هداس و  رایـسب  يا  هلئـسم  راب  ره  و 
.داد یم  هولج  یضار  عناق و  ار  دوخ  دمحم ، یلع  شزرا  یب  ياه  باوج  زا  رایسب  يدنمتیاضر  ساسحا  بجعت و  اب  یسور  سوساج 

ار نآ  هکنیا  نودب  زین  وا  درک ، میدقت  باب  هب  دومن و  يرادیرخ  دادغب  زا  ار  بارـش  يا  يرطب  یـسور ، سوساج  اهزور ، زا  یکی  رد 
مالـسلا هیلع  نامز  ماما  نامه  وت ، هک  دومن  نیقلت  هب  عورـش  یـسور  سوساج  تشگ ، لیاز  وا  لـقع  یتقو  درک و  فرـصم  دـنک ، در 

.یتسه

همهاو رما  نیا  راهظا  زاربا و  زا  یلو  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  درک  ادـیپ  داقتعا  وا  دـیدرگ و  زاغآ  سوساج  فرح  قیدـصت 
دومن و کیرحت  ار  وا  یسور ، سوساج  هکنیا  ات  تشاد 
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بیان دومن ، اعدا  تفر ، ناریا  رد  رهشوب  هب  سپس  دومن و  ترجاهم  هرـصب  هب  البرک  زا  دّمحم  یلع  یتقو  داد ؛ وا  هب  ناوارف  لام  هدعو 
.یتسه نامز  ماما  رما و  بحاص  وت  تشون : وا  يارب  هکلب  داد ؛ یمن  تیاضر  اعدا  نیا  هب  سوساج  یلو  تسا ؛ ماما  صاخ 

هدومن روهظ  رهـشوب ، رد  هک  تسا  نامزلا  بحاص  نامه  دـمحم ، یلع  هک  درک  رـشتنم  ار  ربخ  نیا  البرک  رد  یـسور  سوساج  سپس 
.تسا

مک یضعب  دندیدنخ و  یم  تاعیاش  نیا  هب  تسا و  راوخبارش  یشیشح و  وا  هک  دنتسناد  یم  دنتخانش ، یم  ار  دّمحم  یلع  هک  ییاهنآ 
سور ریفـس  ناونع  هب  درامگ  تمه  یناطیـش  لامعا  نیا  هب  سوساج  هکنیا  زا  دعب  دـندرک  قیدـصت  ار  ربخ  نیا  حول ، هداس  ياهدرخ 
داـجیا وا  يور  شیپ  رد  يرتشیب  لـمع  تصرف  درک و  رتشیب  ار  دّـمحم  یلع  تاـناکما  تردـق و  تکوش ، دـیدرگ و  نییعت  نارهت  رد 

.درمش تمینغ  لبق ، زا  رتشیب  ار  تصرف  دومن و 

زا دروآرد  دوخ  فرصت  تحت  دیرخ و  ار  اهنآ  دیاقع  دومن و  تیبرت  دندوب -  شناتـسود  زا  هک  ار -  يدارفا  نارهت  رد  سوساج  نآ 
يرکف طخ  هعاشا  ذوفن و  رد  یمهم  رثا  رفن ، ود  نیا  هک  لزا » حبص   » هب فورعم  ییحی ، ازریم  و  ءاهب »  » هب فورعم  یلع ، نیسح  هلمج 

.دنتشاد ثیبخ  سوساج  نیا 

تسا نامزلا  بحاص  يدهم  هک  دومن  اعدا  زاریش  رد  تفر و  زاریش  فرط  هب  جراخ و  رهـشوب  زا  دّمحم  یلع  هام ، ود  تشذگ  زا  دعب 
.دندش عمج  دنتشادن ، یمازتلا  ینید  هدیقع و  چیه  هب  هک  يا  هدع  وا  فارطا  رد  و 

اهنآ دنداتسرف و  وا  يوس  هب  نانیمطا  لوصح  يارب  ار  یضعب  دندینش ، ار  زاریش  هب  ناطیش  نیا  دورو  زاریش ، ياملع  یتقو 
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رد تسا ؟ مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دمحم ، یلع  ایآ  هک  دوش  صخـشم  ات  دندروآ  تسد  هب  ار  وا  دامتعا  یتسود ، تبحم و  هب  راهظا  اب 
فرحنم نیا  نطاب  زا  املع  هک  دوب  هنوگ  نیا  درک و  راکشآ  نانآ  يارب  ار  دوخ  لطاب  یفارخ و  دیاقع  دمحم ، یلع  هک  دوب  تقو  نیا 

.دندش هاگآ  هارمگ ،

تمـس هب  دندومن و  ریگتـسد  ار  وا  دندرک ، جراخ  شلزنم  زا  ار  شناراوخ  هریج  ناکیدزن و  دنتـساخرب ، وا  دـض  املع  هک  دوب  اج  نیا 
دازآ سپـس  درب و  رـس  هب  نادنز  رد  ینالوط  تدموا  دندومن ؛ نادنز  برـض و  هب  موکحم  ار  وا  تیاهن ، رد  هک  دنداد  قوس  همکاحم 

.تفر ناهفصا  فرط  هب  و  جراخ ، زاریش  زا  دیدرگ و 

یلو دومن ؛ رادناتسا  هب  وا  زا  تظفاحم  مارتحا و  يارب  ار  دّمحم  یلع  شرافس  تشون و  ناهفصا  رادناتسا  هب  يا  همان  سور ، سوساج 
.دیدرگ نارهت  هناور  ریگتسد و  نیغورد ، ماما  تفر و  ایند  زا  اهزور  نآ  رد  ناهفصا  رادناتسا 

!! دنا هدرک  ریگتسد  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک : دنزادنیب  هعیاش  مدرم  نیب  داد  روتسد  ناتسود  هب  یسور  سوساج 

ناتـسود یلو  داتـسرف ؛ وکاـم  هب  نآ  زا  سپ  زیربـت و  هب  اـج  نآ  زا  نیوزق و  هب  تبقارم  تـحت  ار  باـب  دّـمحم  یلع  تـقو ، تموـکح 
نادان دارفا  زا  یـضعب  و  دش ، رـشتنم  يریگتـسد  ربخ  ناریا ، ياهرهـش  رد  دندومن و  کیرحت  تقو  تموکح  هیلع  ار  مدرم  سوساج ،
رتشیب هچ  ره  ات  تشاذـگ  یم  اهنآ  رایتخا  رد  لوپ  تاناکما و  دوخ ، ناتـسدریز  رتشیب  کیرحت  نمـض  مه ، سوساج  دـش و  ناشرواب 

.دنزادنیب هار  لاجنج  ادص و  رس و  تموکح ، دض 

دیدرگ دقعنم  همکاحم  هسلج  دومن ، رداص  ار  اهقف  املع و  روضح  اب  دّمحم  یلع  همکاحم  روتسد  هاشداپ  نایاپ ، رد 
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.دومن هبوت  تمادن و  راهظا  دش و  نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  دّمحم  یلع  تیاهن ، رد  دش و  زاغآ  هشقانم  ثحب و  و 

ششوک رب  یـششوپ  ات  دومن  دمحم  یلع  نتـشک  رد  یعـس  اذل  ددرگ ؛ فشک  رما  نیا  رد  وا  تلاخد  ادابم  دیـسرت ، یـسور  سوساج 
رداص و ار  دمحم  یلع  لتق  روتـسد  دیدرگ ، نیـشناج  هاش  نیدلارـصان  تفای و  تافو  هاشداپ  اهزور ، نآ  رد  دـشاب ؛ شا  هناثیبخ  ياه 

.دومن ذیفنت  ار  مکح 

يارب سور  ترافـس  نانکراک  ریفـس و  شـشوک  رگا  هتبلا  دنتفر ؛ دادغب  هب  سور  سوساج  روتـسد  هب  زین  شنادرگاش  یلع و  نیـسح 
.داتفا یمن  یقافتا  نینچ  دوبن ، اهنآ  يدازآ 

روهظ نامزلارخآ  رد  وا  هک  دـیامن  اعدا  دـنک و  لمع  ییحی  دوخ  ردارب  عفن  هب  هک  تفرگ  رارق  یـصاخ  تامیلعت  تحت  یلع ، نیـسح 
هک نادان -  مدرم  زا  یضعب  هک  درک  عورش  ار  دوخ  توعد  زین  وا  تفرگ ، رارق  وا  رایتخا  رد  هار  نیا  رد  يرتشیب  لاوما  درک و  دهاوخ 

هیکرت هب  دادغب  زا  دساف  هورگ  نیا  دیعبت  هب  روتسد  ینامثع  تموکح  دندومن ؛ یهارمه  وا  اب  دنتشادن -  دوخ  تایح  رد  یصخشم  هار 
.درک رداص  ار  هیکرت ) رد  يا  هقطنم   ) هنردا هب  اج  نآ  زا  و 

.دش یم  شخپ  نارادفرط  نیب  لاسرا و  یلع  نیسح  هب  میظنت و  نارهت  رد  سور  ترافس  ِتییاهب  تامیلعت  نینچمه 

ار دوخ  دومن و  جاودزا  اج  نآ  رد  ترفاسم و  سربق  هب  ییحی  دمآ و  دوجو  هب  فالتخا  ییحی ، شردارب  یلع و  نیسح  نیب  رخآ ، رد 
.داهن مان  لزا » حبص  »

ناریا و رد  لطاب  دـیاقع  نیا  رـشن  يارب  یناوارف  یعـس  دـندش و  دـیعبت  نیطـسلف  رد  اکع »  » رهـش هب  شنارادـفرط  یلع و  نیـسح  یلو 
.دندرب راک  هب  لاوما  ناوارف  لذب  قیرط  زا  نیطسلف 

ار ءاهب »  » بقل یلع ، نیسح 
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تـسد هتخاس  ياه  هقرف  زا  تییاهب  هلاض  هقرف  هک  تسا  رکذ  نایاش  .دنداهن  مان  ییاهب »  » ار وا  نارادفرط  اذل  درک ؛ باختنا  دوخ  يارب 
.تسا هدمآ  دوجو  هب  ناملسم  نایم  رد  هقرفت  داجیا  مالسا و  اب  هزرابم  يارب  هک  دشاب  یم  رامعتسا 

مالـسا و هیلع  هقرف ، نیا  رـشن  رد  مه  اکیرمآ  تفای ؛ راشتنا  یبرغ  یمالـسا و  دالب  یـضعب  رد  نید  سابل  رد  یـسایس  بزح  نیا  یتقو 
.دنراد یعس  اکیرمآ  ذوفن  يارب  اج  همه  رد  اه  ییاهب  تییاهب و  هک  دینیب  یم  اذل  دیدرگ ؛ دحتم  هیسور  اب  نیملسم 

یتشز زا  ولمم  یخیرات  ياراد  تییاهب  هتبلا  میدومن ؛ نایب  تبـسانم  نیدب  هک  دوب  اه  ییاهب  تییاهب و  باب ، خـیرات  زا  يا  هصالخ  نیا 
(380) .دراد مرش  نآ  نایب  زا  ناسنا  هک  تساه  يدیلپ  اه و 

مسا هک  دنتسه  هدش  دای  هورگ  هس  زا  هتسد  مادک  وزج  میناد  یمن  هک  دنتسه  تیودهم  نیغورد  نایعدم  زا  يرگید  هورگ  اج  نیا  رد 
: میروآ یم  ار  اهنآ  زا  اه  یضعب 

یـصقا ات  زاغآ  رـصم  زا  هک  یمطاف  تلود  سـسؤم  هک  مالـسلا -  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ناگداون  زا  دّمحم  نب  يدهم  هَّللادیبع   - 1
.دوب تشاد -  همادا  شکارم  طاقن 

ردتقم و تلود  هک  تسا  برغم  شکارم و  زا  وا  لصا  هک  یعره  يدهم  هب  فورعم  ینسح ، يولع  ترموت  نب  هَّللادبع  نبدمحم   - 2
.دش نموملادبع  تلود  هب  فورعم  هک  دیسر  نمؤملادبع  هب  وا  گرم  زا  دعب  دومن و  سیسات  يرجه  مشش  نرق  لیاوا  رد  یگرزب 

.دومن تیودهم  ياعدا  درک و  روهظ  يرجه )  107  ) لاس رد  شکارم  برغم و  رد  یمطاف  سابع   - 3

.دومن روهظ  يرجه )  1243  ) لاس رد  دنه و  رد  دمحادیس   - 4

سیسات ار  یبهذم  دوب ، يرجه ) 121  ) لاس رد  سونس  هوک  رد  ریازجلا  دلوتم  یسونس ، دّمحم  نب  یلع  نبدمحم   - 5
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.دندش وا  نیشناج  شنادنزرف ، دیدرگ و  یبیل  نکاس  دومن ،

، باجنپ ياهرهـش  رد  هک  تسا  ناتـسکاپ  رد  باـجنپ  تیـالو  زا  ناـیداق  رد  يرجه )  1249  ) لاس دـلوتم  ینایداق ، دـمحا  مـالغ   - 6
.تفای يرتشیب  نارادفرط  رابگنز ، برع و  دالب  دنه ، رگید  ياهاج  یئبمب و  ریمشک ،

دندوب تقو  تموکح  راشف  ملظ و  تحت  هک  ییاه  ینادوس  تسا و  مهدزاود  ماما  دومن ، اعدا  هک  ینادوس  يدهم  دـمحا  دّـمحم   - 7
: دندرک لاؤس  وا  زا  يزور  داد ؛ یم  يزوریپ  هب  تراشب  ار 

!؟ یتسه رظتنم  يدهم  نامه  وت ،

!! متسه نامه  نم  ، يرآ تفگ :

دیگنج و اه  یسیلگنا  اب  وا  دنتخانش ؛ ار  وا  درگ ، نابایب  لیابق  دیدرگ و  رـشتنم  نآ  یحاون  موطراخ و  فارطا  رد  وا  روهظ  ربخ  سپس 
.تفای تافو  يرجه  لاس 1308  دودح  بت  رثا  رد  سپس  دش ؛ زوریپ  نانآ  رب 

باتک باوبالا و  باب  حاتفم  باتک  رد  یلو  مییامن ؛ یم  هدنـسب  رادـقم  نیا  هب  مه  ام  دوب و  دارفا  نیا  زا  يرـصتخم  لاـح  حرـش  نیا ،
.دراد دوجو  لیصفت  هب  یبلاطم  هراب  نیا  رد  نیلضملا  تاقبط 

یـصخش موش  فادـها  ققحت  رد  یعـس  هک  ناهارمگ -  یـضعب  يارب  يا  همعط  هلیـسو و  ناونع  هب  تیودـهم  ياعدا  راتفگ : هصالخ 
.دشاب نآ  هب  ندیسر  ناکما  هک  يا  هلیسو  ره  هب  ای  طیارش  ره  تحت  مه  نآ  تسا  هدوب  دنا -  هتشاد  نارگرامعتسا  ای  دوخ 

مدرم تاداقتعا  اریز  دندش ؛ یششخب  لباقریغ  میارج  بکترم  دندومن ، تیودهم  ياعدا  هک  ییاهنآ  مییوگب : هک  تسا  نآ  رت  حیحص 
تیب لها  ناوریپ  ندرک  هدنکارپ  هعیش و  تیصخش  بیرخت  ندرب و  نیب  زا  قح ، نتـشک  لطاب و  يایحا  راتـساوخ  دنتفرگ ، يزاب  هب  ار 

.دنسیونب ای  دنیوگب  دنهاوخ ، یم  هچره  هکنیا  يارب  دندرک  ایهم  نانمشد  هنازرو  هنیک  يازهتسا  يارب  یتصرف  دندش و  مالسلا  مهیلع 

مدرم و ندومن  هارمگ  نآ ، رب  نوزفا 
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.درمشرب ناوت  یم  اهنآ  فادها  زا  ار  نیغورد  یگتخاس و  بهاذم  تمس  هب  نانآ  نداد  قوس  تسار و  هار  زا  نانآ  ياوغا 

؟ دنک یم  روهظ  اجک  زا  هنوگچ و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  : مهدجه لصف 

حیضوت

روهظ و تیفیک  هب  عجار  نخـس ، نیا  نوچ  دراد ؛ رارق  تیمها  جوا  رد  تسا و  ساـسح  رایـسب  یثـحب  نیا ، هک  تسا  نیا  رب  مداـقتعا 
.تسا هدرب  رس  هب  تلاح  نیا  رد  لاس  رازه  زا  شیب  هک  یسک  تسافتخا ، زا  جورخ 

یمایق نیرت  گرزب  تسـشن ؛ دهاوخ  راب  هب  يدوزب  نآ  ردق  نارگ  هجیتن  گرزب و  فادـها  هک  تسا  یتضهن  عورـش  هرابرد  ام  نخس 
هب تایح  رهاظم  رد  ار  رییغت  نیرت  عیـسو  رـشب و  تایح  رد  ار  رییغت  نیرت  گرزب  تفرگ و  دـهاوخ  ماـجنا  نیمز  هرک  یکاـپ  يارب  هک 

؟ دروآ دهاوخ  دوجو 

؟ دوش یم  عورش  هنوگچ  مایق  نیا 

؟ دومن دهاوخ  زاغآ  اجک  زا  ار  شمایق  حلصم ، ماما 

اه و ییوگـشیپ  درادـن ، ار  تیودـهم  هراـبرد  ییوگـشیپ  نداد و  ربخ  ییاـناوت  اـم ، هاـتوک  راـکفا  دودـحم و  لـقع  هک  تسا  حـضاو 
ندرک نشور  رد  یشزرا  هچ  سپ  تسورب ؛ ور  هابتـشا  اب  رتشیب  تسار ، زا  غورد  لطاب و  زا  قح  زیامت  رد  هلئـسم ، نیا  زا  ام  تاعالطا 

؟ دراد عوضوم  نیا 

زاین یب  یبیغ  ربخ  ییوگـشیپ و  هنوگ  ره  زا  ار  عوضوم  نیا  هدـش ، تیاور  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  زا  هک  یثیداحا  نیا ، رب  نوزفا 
ماما هک  تسین  نآ  رد  یکـش  دنک و  یم  فیـصوت  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  مایق  روهظ و  تیفیک  لماک ، تروص  هب  اهنیا  دـنک ؛ یم 
رود یتفآ  ره  زا  تسا و  لماک  يزوریپ  نماض  هک  دـنک  یم  یط  ینامـسآ  ياـه  هماـنرب  ساـسا  رب  ار  دوخ  ریـسم  مالـسلا  هیلع  ناـمز 

.دوب دهاوخ 

، تضهن ماـیق ، تسا و  ناـهن  ِءاـفتخا  زا  جورخ  روهظ ، دراد ؛ دوجو  تواـفت  ماـیق  روهظ و  نیب  هک  درک  شوـمارف  ار  بلطم  نیا  دـیابن 
بالقنا و
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.دشاب یم  لمع  هب  عورش 

اه و مان  رد  فالتخا  ظافلا ، زا  یخرب  رد  یگنهاـمهان  اـهنآ  رد  مینک  یم  هعجارم  ثیداـحا  فراـعملا  هریاد  عباـنم و  هب  هک  یماـگنه 
یناعم هک  سرپن ، رگید  هک  یپاچ  ياهطلغ  هرابرد  .مینک  یم  هدـهاشم  ار  تسا  هدـش  فذـح  نآ  رخآ  ای  طـسو و  لّوا ، هک  یثیداـحا 

ات میا  هدروآ  میا ، هتفایرد  ار  شموهفم  هک  یثیداحا  اـی  ثیداـحا  یـضعب  هصـالخ  اـم  تسا ؛ هدومن  شوشم  نوگرگد و  ار  ثیداـحا 
.دشاب رارقرب  اهنآ  نیب  یگنهامه 

يادـن هک  تسا  هنوگ  نیا  ثیداـحا  رهاـظ  دوش و  یم  عقاو  ناـضمر  هاـم  رد  هک  تسا  ینامـسآ  يادـن  روـهظ ، ياـه  هناـشن  هلمج  زا 
.تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  کیدزن  ینامسآ ،

روهظ هک  تفگ  ناوت  یم  اما  میمهفب ؛ ار  مایق  ات  روهظ  هلـصاف  میتسناوتن  ام  یلو  دـنک ؛ یم  روهظ  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما 
هچ مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  لباقم  رد  زور  نآ  رد  هنیدـم  مکاح  هک  میناد  یمن  نینچمه  دوب و  دـهاوخن  يدودـحم  حطـس  رد  ناـشیا 

؟ درک دهاوخ 

یم هداد  وا  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  ربخ  دنک ، یم  تموکح  نیطسلف  ندرا و  هیروس ، ياه  نیمزرس  رب  ینایفـس  هک  یلاح  رد 
ندیسر زا  لبق  سردوز ، مایق  زا  يرود  يارب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  یلو  دتـسرف ؛ یم  هنیدم  يوس  هب  ار  يرکـشل  مه  ینایفـس  دوش ،

؛ دور یم  هکم  هب  ینایفس  رکشل 

تکرح هکم  يوس  هب  ور  نیمه  زا  دننیب  یمن  وا  زا  يرثا  یلو  دننک ؛ ریگتسد  ار  ترضح  نآ  ات  دنوش  یم  هنیدم  لخاد  ینایفس  رکشل 
.دعلب یم  ار  ینایفس  رکشل  نیمز ، ِءادیب ، نیمزرس  رد  هار و  نیب  رد  هک  دننک  یم 

یم رقتـسم  هکم  فارطا  زا  يا  هقطنم  رد  اـی  افـص  هوک  یکیدزن  رد  هک  یلزنم  رد  دور و  یم  هکم  يوـس  هب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما 
(381) .دوش

رفن هدزیس  دصیس و  دسر و  یم  ارف  مایق  هماگنه  هکنیا  ات  دوش  یم  يرپس  راگزور 
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.دنروآ یم  هکم  يوس  هب  ور  یکاخ  هرک  برغ  قرش و  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  صاخ  باحصا  زا 

یم زاب  ثحب  هب  هرابود  مینک و  یم  تبحـص  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  باحـصا  هب  عجار  مینک و  یم  عطق  ار  دوخ  نخـس  اـج  نیا  رد 
.میدرگ

مالسلا هیلع  نامز  ماما  باحصا 

؟ میناد یمن  ار  تسا  هتفهن  يّرس  هچ  هدزیس  دصیس و  ددع  رد  هکنیا  اهنآ و  یگژیو  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  نارای  دادعت 

هیلع نیسح  ماما  باحصا  هدمآ ، تایاور  یخرب  رد  دندوب و  رفن  هدزیس  دصیـس و  ردب  گنج  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  باحـصا 
.دنشاب یم  رفن  هدزیس  دصیس و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  باحصا  زین  دنا و  هدوب  رفن  هدزیس  دصیس و  اروشاع  زور  رد  مالسلا 

هرک هرادا  تیافک  یگتـسیاش ، تقایل ، اـهنآ ، دوجو  رد  دنـشاب و  یم  زور  نآ  رد  نیمز  يور  ناـمدرم  نیرتهب  اـهنآ ، هک  تسا  نشور 
مالـسلا هیلع  نامز  ماما  میلاعت  ییامنهار و  يربهر ، تحت  اهنآ  یمامت  دوش ؛ یم  تفای  یناوارف  هب  ناـهج  ماـمت  روما  ریبدـت  یکاـخ و 

.دنراد رارق 

هب بوسنم  هک  نایب - »  » هبطخ رد  دنیزگ ؛ یمرب  فلتخم  ماوقا  نوگانوگ و  ياه  نیمزرس  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ 
تسا و هدـش  هتخانـش  ام  يارب  نانآ  زا  یخرب  یماسا  تسا ؛ هدـش  نایب  ناشنیمزرـس  اهنآ و  یماـسا  تسا -  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما 

.دنشاب یم  یپاچ  ياهطلغ  ياراد  یماسا ، زا  یخرب 

.میروآ یم  ابفلا  فورح  بیترت  هب  ار  ناشلیابق  اه  نیمزرس  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  باحصا  یماسا  نامناوت ، هزادنا  هب  ام 

یماسا لیابق  ای  اه  نیمزرس  یماسا  دارفا  دادعت 

" رفن  2 " ؛ نیسح دمحا و  (: 382) ناتسنمرا

" رفن  4 " ؛ نابیش لیبش و  نسحم ، نسح ، رصم : هیردنکسا 

" رفن  1 " ؛ سنوی ناهفصا :

" رفن  2 " ؛ دمحا یلع و  (: 383) گنرف

" رفن  1 " ؛ رشعم (: 384) همولا

" رفن  1 " ؛ ناولع (: 385) رابنا

" رفن  1 " ؛ نامحرلادبع (: 386) هیکاطنا
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" رفن  5 " ؛ ثیل وریکب  ریصن ، رفعج ، رماع ، لاوا :)  ) نیرحب

" رفن  1 " ؛ دّمحم سوا : هلیبق 

" رفن  1 " ؛ ریصن (: 387) سلاب

" رفن  3 " ؛ نابرغ وطباض  هبنم ، لیقعا : نانیشنارحص 

" رفن  1 " ؛) 388) ورمع ریغا : نانیشنارص 

" رفن  1 " ؛ شارهن نابیش : نانیشنارحص 

" رفن  1 " ؛ رباج نیسق : نانیشنارحص 

" رفن  1 " ؛ رطم بالک : نانیشنارحص 

" رفن  2 " ؛ جارد نالجع و  رصم : نانیشنارحص 

" رفن  3 " ؛ هَّللادبع دوواد و  فسوی ، هعرب :

" رفن  2 " ؛ براحم یلع و  هرصب :

" رفن  1 " ؛ نسح (: 389) خلب

(: 390) تسلب
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" رفن  1 " ؛ ثراولادبع

" رفن  1 " ؛ قداص اقلب :

" رفن  3 " ؛ نارمع دوواد و  رشب ، سدقملا : تیب 

" رفن  2 " ؛ دیعس دعس ، (: 391) اضیب

" رفن  2 " ؛ لاله دمحا و  : رتشوش

" رفن  1 " ؛ دّمحم (: 392) سیلفت

" رفن  1 " ؛ نایر (: 393) میمت هلیبق 

" رفن  1 " ؛ نوراه (: 394) بقث

" رفن  5 " ؛ ییحی مداق و  هَّللادیبع ، هَّللادبع ، (: 395) ماکل هوک 

" رفن  1 " ؛ میهاربا ناتسبرع :)  ) هّدج

" رفن  2 " ؛ دمحا ییحی و  هراعج :

" رفن  4 " ؛ نادمح دّمحم و  یسیع ، میهاربا ، یپویتا :

" رفن  1 " ؛ ریثک شبح :

" رفن  2 " ؛ دّمحم حیبص و  هیروس :)  ) بلح

" رفن  2 " ؛ یلع دّمحم و  قارع :)  ) هّلح

" رفن  1 " ؛ رفعج صمح :

" رفن  2 " ؛ رصان کلام و  ریمح : هلیبق 

" رفن  2 " ؛ نونسم هّیکت و  نیرحب :)  ) ناشرخ

" رفن  2 " ؛ كرابم زیزع و  (: 396) فیطق

" رفن  2 " ؛ رفعج دّمحم و  (: 397) طالخ

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 406 

http://www.ghaemiyeh.com


" رفن  2 " ؛ حون زورحم و  (: 398) جنوخ

" رفن  2 " ؛ نامحرلادبع دوواد و  قشمد :

" رفن  1 " ؛ روفغلادبع (: 399) قرود

" رفن  1 " ؛ بیعش راید :

" رفن  1 " ؛ نیسح (: 400) باهذ

" رفن  2 " ؛ یسوم قیلط و  (: 401) هلمر

" رفن  1 " ؛ رفعج (: 402) طاهُر

" رفن  1 " ؛ عمجم (: 403  ) ير

" رفن  3 " ؛ هَّللادبع دمحا و  بلطملادبع ، دادغب :

" رفن  3 " ؛ دهف نسح و  دمحم ، (: 404) دیز

" رفن  3 " ؛ بیبش نادعس و  بیلص ، (: 405) هداس

" رفن  1 " ؛ دّمحم (: 406) راجس

" رفن  2 " ؛ صفح هیجان و  (: 407) سخرس

" رفن  2 " ؛ رماع ییارم و  ارماس :

" رفن  3 " ؛ حالف ییحی و  دمحا ، هوادعس :

" رفن  1 " ؛ نوراه (: 408) ساملس

" رفن  2 " ؛ دهاجم یلع و  (: 409) دنقرمس

" رفن  2 " ؛ دوه دادقم و  (: 410) نس

" رفن  2 " ؛ یلع نابا و  (: 411) راجنس

" رفن  1 " ؛ نامحرلادبع (: 412) دنس
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" رفن  1 " ؛ رفعج مهس :

" رفن  2 " ؛ باهولادبع نابیش و  (: 413) سوس

" رفن  4 " ؛ میهاربا لقوح و  کلام ، دلاخ ، (: 414) فاریس

" رفن  3 " ؛ رفعج نسح و  حون ، (: 415) نالیس

" رفن  1 " ؛ ریمع کبوش :

" رفن  4 " ؛ میهاربا رفعج و  حلاص ، هَّللادبع ، زاریش :

" رفن  1 " ؛ باهولادبع ( 416) رزیش

" رفن  4 " ؛ عیمس ییحی و  هزمح ، لییربج ، اعنص :

" رفن  2 " ؛ یلع دیز و  هعیض :

" رفن  2 " ؛ لیهس ملاع و  (: 417) فیض

" رفن  3 " ؛ ایرکز ابس و  یلع ، فئاط :

" رفن  1 " ؛ لاله نمی : فئاط 

، رباج یسیع ، لیضف ، لیمج ، دواد ، حلاف ، دوه ، ییحی ، رفعج ، حلاص ، (: 418) ناقلاط
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" رفن  24 " ؛ یلع نامحرلادبع و  نودبع ، رجاهم ، هضبق ، دعس ، نامقل ، زیزعلادبع ، رمع ، بئالم ، بویا ، هَّللادبع ، ناول ، دلاخ ،

" رفن  1 " ؛ حیلف (: 419) هّیربط

" رفن  10 " ؛ دمحا ،و  ثراولادبع نمیهملادبع ، رماع ، رمع ، رفعج ، مساق ، نابیش ، هزمح ، (: 420) نادابع

" رفن  2 " ؛ یسوم نوع و  ندع :

" رفن  1 " ؛ جرف (: 421) هفرع

" رفن  5 " ؛ نوراه دهف و  رمع ، فسوی ، دمحم ، (: 422) نالقسع

" رفن  2 " ؛ نومیم بیط و  (: 423) مرکم رکسع 

" رفن  1 " ؛ دمحا (: 424  ) رقع

" رفن  2 " ؛ دعس ناورم و  (: 425) اّکع

" رفن  1 " ؛ کلام (: 426) هرامع

" رفن  6  " .سنوی شوک و  بشاوه ، دوواد ، حلاص ، دمحم ، ناّمع :

" رفن  1 " ؛ ریمع (: 427) هزینع

" رفن  4 " ؛ رهاط سنوی و  هَّللادبع ، دمحا ، (: 428) طاطسف

" رفن  2 " ؛ هَّللادیبع هَّللادبع ، ناشاک :

" رفن  1 " ؛ نیصح (: 429) هیسداق

" رفن  8 " ؛ دمحم یلع و  ثیل ، رمع ، حلاص ، رفعج ، هَّللادبع ، نوراه ، نیوزق :

" رفن  1 " ؛ بوقعی مق :

" رفن  3 " ؛ سنوی رمعم و  رمع ، (: 430) نورزاک

" رفن  1 " ؛ دمحم (: 431) شبک

" رفن  3 " ؛ نسح نیسح و  نیسح ، البرک :
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" رفن  1 " ؛ مساق (: 432) دادغب خرک 

" رفن  1 " ؛ نوع (: 433) درک

" رفن  1 " ؛ هَّللادبع نامرک :

" رفن  1 " ؛ میهاربا (: 434) هروک

" رفن  4 " ؛ باتع دوه و  ثایغ ، دمحم ، هفوک :

" رفن  1 " ؛ رثوک (: 435) هیوجنل

" رفن  10 " ؛ دمحم میهاربا و  مساق ، نیسح ، نسح ، رهاط ، سابع ، رفعج ، هزمح ، یلع ، هنیدم :

" رفن  1 " ؛ هقدص (: 436) هغارم

" رفن  2 " ؛ بیعش رشب و  (: 437) هیقرم

" رفن  1 " ؛ هفیذح (: 438) ورم

" رفن  14 " ؛ ریثک بلغت و  رهاظ ، نایح ، یلع ، میعن ، میدقلادبع ، هَّللادبع ، نیسح ، بوقعی ، نسح ، دمحم ، دمحا ، دیوس ، هذاعم :

" رفن  4 " ؛ کلام رمع و  دمحم ، بعالم  نامحرلادبع ، هَّللادبع ، دمحم ، میهاربا ، ورمع ، هّکم :

" رفن  2 " ؛ کلام رمع و  دمحم ، هیروصنم :

" رفن  3 " ؛ دهف نوراه و  (: 439) مجهم

" رفن  2  " .دمحم رفعج و  لصوم :

" رفن  2 "؛ .. ...... : فجن

" رفن  2 " ؛ یلع دمحا و  (: 440) نیبیصن

" رفن  2 " ؛ لضاف لصاو و  (: 441) هبون

" رفن  2 " ؛ رجاهم یلع و  روباشین :

" رفن  1 " ؛ سابع یسوم و  (: 442) رَجَه
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" رفن  2 " ؛ سودقلادبع رجُه :

" رفن  1 " ؛ شورهن (: 443) تاره

" رفن  2 " ؛ حلاص یلع و  (: 444) نادمه

" رفن  3 " ؛ بیلک سراف و  مالسلادبع ، (: 445) نینوه

1 " ؛ لیقع (: 446) طساو
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" رفن

" رفن  2 " ؛ لیمج رفاظ و  (: 447) همامی

" رفن  14 " ؛ دمحم رباج و  موثلک ، رجح ، مصاع ، دهف ، راّمع ، رماع ، نابیش ، دمحا ، بعک ، کلام ، شیوح ، ریبج ، نمی :

فنخم و هَّللادبع ، :» ياه مان  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتسود  زا  رفن  هس  هَّللادبع و  اهنآ  یگمه  مان  هک  ( 448) لادبا زا  رفن  شش 
دصیس و اهنیا  عومجم  هک  حصان  هَّللادبع و  مالغ ، رفن  ود  دوه و  نومیم و  حایص ، حابص ، ناربمایپ ، نارادتسود  زا  رفن  راهچ  كارب و 

(449) .دوش یم  رفن  هدزیس 

دوخ مان  زا  يرثا  میناوخ و  یم  ار  دارفا  مان  دنتسه و  رفن  هدزیس  دصیـس و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  باحـصا  دادعت  دنیوگ ، یم  هاگره 
نیمه طقف  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  هک  دـنادب  ناسنا  یتقو  یلو  میوش ؛ یم  درـسلد  تحاران و  مینیب ، یمن  ار  دوخ  راید  رهـش و  مان  ای 

مان هک  مییوگ  یم  ام  سپ  دهد ؛ یم  وزرآ  دیما و  هب  ار  دوخ  ياج  يدرسلد  سأی و  دنتـسین  صخـشم  راید  رهـش و  نامه  زا  ای  دادعت 
: ددرگ یم  میدقت  هراب  نیا  رد  یبلطم  نونکا ، مه  دنتسین ؛ دادعت  نیمه  طقف  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  باحصا 

راصنا باحصا و  نیب  قرف 

هرابرد مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  هک  دنتسه  ییاه  نامه  اهنیا ، دنشاب و  یم  رفن  هدزیس  دصیس و  باحصا ،
« .هیولألا باحصا  مه  : » دنا هدومرف  اهنآ 

.دراد یهدنامرف  رد  اهنآ  ناوارف  ياه  یگتسیاش  هب  هراشا  هک  .دنتسه » وا  نارادمچرپ  نانآ  »

« .هضرا یف  هَّللا  ماّکح  مه  و  : » هدومرف اهنآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

« .دنتسه نیمز  يور  رب  یهلا  نامکاح  نانآ ، »

.دنراد هدهع  هب  اهرکشل  یهدنامرف  اهروشک و  حتف  رد  یمهم  شقن  صاخشا ، نیا  زا  مادک  ره  هک  دیناوخ  یم  هدنیآ  رد 

یم ناشیا  ياول  تحت  دـنوش و  یم  قحلم  رگید  ياهاج  هکم و  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  هک  دنتـسه  یناحلاص  نانمؤم و  راصنا ،
.دنگنج یم  شلوسر  ادخ و  نانمشد  اب  دننام و 

هیلع نامز  ماما 
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دیس دنتسین و  راصنا  ِمامت  اهنیا ، هکنیا  رب  نوزفا  دنتـسه ، راصنا  طقف  اهنیا ، دوش و  یم  جراخ  هکم  زا  راصنا  زا  رفن  رازه  هد  اب  مالـسلا 
.دنتسه وا  هارمه  رفن ، هک 12  دوش  یم  قحلم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  قارع  رد  یمشاه 

هب ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تامیلعت  رماوا و  هک  دنتـسه  هکئالم  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  راصنا  زا  يدایز  دادـعت  اـهنیا ، رب  هفاـضا 
.دنروآ یم  رد  ارجا 

راصنا و وزج  ار  وا  هک  دـهاوخب  دوخ  يادـخ  زا  ناـسنا  : » هدـش تیاور  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  زا  تاراـیز  هیعدا و  رد  نینچمه 
« .دهد رارق  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ناگدنمزر 

: میروآ یم  ار  تارایز  هیعدا و  نیا  زا  یضعب  نونکا  مه 

« .دمحم لآ  نم  يداهلا  رظتنملا  مامالا  عم  مکراثب  بلطلل  ینقفوی  نأو  مکتّدوم  ینقزری  نا  میحرلا  رَّبلا  هَّللا  لأسأ  و   - » 1

ماما اب  یهارمه  هب  قفوم  امش ، یهاوخ  نوخ  يارب  ارم  دیامن و  نم  بیصن  ار  امش  یتسود  هک  مهاوخ  یم  نابرهم  کین و  دنوادخ  زا  »
(450 «) .دیامن مالسلا  مهیلعدمحم  نادناخ  زا  مالسلا  هیلعرظتنم 

.مکنم قحلاب  قطان  رهاظ  ( 451) يده ماما  عم  يراث  بلط  ینقزری  نأ  و   - 2

نم يزور  ار  قـح  هـب  ياـیوگ  تیادـه و  ماـما  اـب  یهارمه  قـیفوت  نـم  هـب  امــش  یهاوـخ  نوـخ  يارب  هـک  مهاوـخ  یم  دـنوادخ  زا  »
(452 «) .دیامن

.هتعیش هعابتأ و  هناوعا و  هراصنا و  نم  مهللا  ینلعجا  و   - 3

(453 «) .هد رارق  وا  نایعیش  ناناسر و  کمک  ناوریپ ، نارای ، زا  ارم  ادنوادخ ! »

یلع هتلعج  يذلا  توملا -  هئاقل  نیب  ینیب و  لاح  نا  ًاروهشم و  هترـصنب  یحالـس  لعجاف  ًارومعم  هرکذب  یبلق  تلعج  امک  مهللا   - » 4
یف هیدی  نیب  دهاجأ  یتح  ینفک ، ًارزتؤم  یترفح ، نم  ًارهاظ  هجورخ  دنع  ینثعباف  ًامغر -  کتفیلخ  یلع  هب  تردـقأ  ًامتح و  كدابع 

یلع تینثا  يذلا  ّفصلا 
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« ٌصوُصْرَّم ٌناْیُنب  مُهَّنَأَک  : » تلقف کباتک  یف  هلهأ 

تناگدنب يارب  ار  نآ  هک  گرم -  رگا  هدب و  رارق  وا  يرای  هار  رد  ارم  حالس  يداد ، رارق  مبلق  رد  ار  وا  رکذ  هک  هنوگ  نامه  ایادخ ، »
مربق زا  ارم  وا ، روهظ  ماگنه  رد  تخادـنا  هلـصاف  وا  نم و  نیب  يدرک -  مکاح  نانآ  رب  اهنآ  هتـساوخ  فالخرب  يا و  هداد  رارق  یعطق 

تباتک رد  ار  نانآ  هک  مریگ  رارق  یناسک  فیدر  رد  منک و  داهج  وا  هارمه  ات  .امن  جراخ  ما ، هتخادـنا  ما  هناـش  رب  نفک  هک  یلاـح  رد 
(454 «) .دنراوتسا مکحم و  يداینب  هک  ییوگ  : » يا هدرک  شیاتس 

دهع ياعد 

دوب و دهاوخ  مالـسلا  هیلعام  مئاق  راصنا  زا  دـناوخب  ار  دـنوادخ  اعد ، نیا  اب  زور  سک 40  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 5
درک و دهاوخ  اطع  وا  هب  هنـسح  رازه  هملک ، ره  دادعت  هب  دومن و  دهاوخ  جراخ  ربق  زا  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دریمب ، هچنانچ 

« .دومن دهاوخ  كاپ  وحم و  وا  زا  هانگ  رازه 

: تسا نیا  اعد 

رورحلا و ّلـظلا و  بر  روبزلا و  لـیجنالا و  هاروتلا و  لّزنم  روجـسملا و  رحبلا  ّبر  عیفرلا و  یـسرکلا  ّبر  میظعلا و  رونلا  ّبر  مهللا  »
رینملا و کـهجو  روـنب  میرکلا و  کـهجوب  کلئـسا  ینا  مهللا  .نیلـسرملا  ءاـیبنالا  نیبرقملا و  هکئـالملا  بر  میظعلا و  نآرقلا  لزنم 
نولوألا و هب  حلـصی  يذلا  کمـساب  نوضرالا و  تاوامـسلا و  هب  تقرـشأ  يذـلا  کمـساب  کلئـسأ  مویق ، ای  یح  ای  میدـقلا  ککلم 

.تنا ِالا  هلا  ُّیح ال  ای  ءایحالا  تیمم  یتوملا و  ییحم  ای  ّیح  نیح ال  ًایح  ای  ّیح و  لک  دـعب  ًاّیح  ای  یح و  ّلک  لبق  ًاـّیح  اـی  نورخـآلا 
مئاقلا يدهملا  يداهلا  مامالا  انالوم  غلب  مهللا 

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 414 

http://www.ghaemiyeh.com


اهلبج اهلهس و  اهبراغم ، ضرالا و  قراشم  یف  تانمؤملا  نینمؤملا و  عیمج  نع  نیرهاطلا -  هئابآ  یلع  هیلع و  هَّللا  تاولـص  كرمأب - 
.هباتک هب  طاحأ  هملع و  هاصحأ  ام  هتاملک و  دادم  هَّللا و  شرع  هنز  تاولصلا  نم  َّيدلاو ، نع  ینع و  اهرحب و  اهّرب و  و 

.ًادبأ لوزأ  اهنع و ال  لوحأ  ال  یقنع ، یف  هل  ًهعیب  ًادقع و  ًادهع و  یمایأ ، نم  تشع  ام  اذه و  یموی  هحیبص  یف  هل  دِّدجأ  ینا  مهللا 

هتداِرا یلا  نیقباـسلا  هنع و  نیماـحملا  هجئاوـح و  ءاـضق  یف  هـیلا  نیعراـسملا  هـنع و  نّیباّذـلاو  هناوـعأ  هراـصنأ و  نـم  ینلعجا  مـهللا 
.هیدی نیب  نیدهشتسملاو 

ًادرجم یفیـس ، ًارهاش  ینفک ، ًارزتؤم  يربق  نم  ینجرخأف  ًایـضقم ، ًامتح  كدابع  یلع  هتلعج  يذـلا  توملا  هنیب  ینیب و  لاـح  نا  مهللا 
.يدابلا رضاحلا و  یف  یعادلا  هوعد  ًایبلم  یتانق ،

کلـساو هجهنم  عسوا  هجرخم و  لّهـس  هجرف و  لّجع  هیلا و  ینم  هرظنب  يرظان  لحکا  هدـیمحلا و  هّرغلا  هدیـشرلا و  هعلطلا  ینرا  مهللا 
ّربلا یف  داسفلا  رهظ  قحلا :-  کلوق  و  تلق -  کنأف  كدابع ، هب  یحا  كدالب و  هب  مهللا  رمعا  هرزا و  ددشا  هرما و  ذفنا  هجحم و  یب 
نم یـشب ء  رفظی  یتح ال  کلوسر ، مساب  یَّمـسملا  کّیبن ، تنب  نبا  کـّیلو و  اـنل  مهللا  رهظأـف  ساـنلا ، يدـیأ  تبـسک  اـمب  رحبلا ، و 

لّطع امل  ًادّدجم  كریغ و  ًارصان  هل  دجی  نمل ال  ًارصان  كدابع و  مولظمل  ًاعزفم  مهللا  هلعجا  هقّقحی و  قحلا و  ّقحی  هقّزمالا و  لطابلا 
ساب نم  هتنّـصح  نّمم  مهللا  هلعجا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  کیبن  ننـس  کـنید و  مـالعأ  نم  درو  اـمل  ًادّیـشم  کـباتک و  ماـکحأ  نم 

.نیدتعملا

هتیورب هلآو  هیلع  هللا  یلصًادمحم  کّیبن  َّرُس  مهللا و 
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.هدعب انتناکتسا  محرا  هتوعد و  یلع  هعبت  نم  و 

.نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  ًابیرق ، هارن  ًادیعب و  هنوری  مّهنا  هروهظ ، انل  لّجع  هروضحب و  همُألا  هذه  نع  هَّمغلا  اذه  فشکا  مهللا 

« .نامزلا بحاص  ای  يالوم  ای  لجعلا  لجعلا ،  : هرم ّلک  دعب  لوقت -  تاّرم و  ثالث  نمیالا  كذخف  یلع  كدیب  برضت  ّمث 

لیجنا تاروت ، هدـننک  لزان  يا  ناسحا و  يایرد  راگدرورپ  يا  زارفرپ و  یـسرک  راگدرورپ  يا  گرزب و  رون  راگدرورپ  يا  اهلاراب ! »
! ناگداتسرف ناربمایپ و  بّرقم و  ناگتشرف  راگدرورپ  يا  میظع و  نآرق  هدننک  لزان  يا  مرگ و  باتفآ  هیاس و  راگدورپ  يا  روبز و  و 

تیکلاـم تموکح و  قح  هب  دوش و  یم  نشور  نآ  هلیـسو  هب  ناـهج  هک  تلاـثم  یب  لاـمج  رون  تراوـگرزب و  تاذ  قـح  هب  اـهلاراب !
! اجرباپ يا  هدنز ، يا  تا ، یمیدق 

ار ملاـع  نیرخآ  نیلّوا و  هک  یمـسا  قح  هب  دـنک و  یم  ینارون  ار  نیمز  اـه و  نامـسآ  هک  تمـسا  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وـت  زا 
هدنز يا  تسین ، وت  زج  يا  هدنز  هک  یماگنه  هدنز ! يا  هدنز و  ره  زا  دعب  هدنز  يا  هدـنز و  ره  زا  شیپ  هدـنز  يا  يدـنادرگ ؛ حـلاص 

! تسین وت  زج  يدوبعم  هک  يا  هدنز  يا  ناگدنز ، هدنناریم  يا  ناگدرم و  هدننک 

برغ قرـش و  رد  نموم  نانز  نادرم و  مامت  بناج  زا  وت  نامرف  هب  هدننک  مایق  رگتیاده ، هدـننک و  تیادـه  ماما  نامیالوم ، هب  اهلاراب !
یهلا شرع  نزو  مه  هک  يدورد  تسرفب ؛  دورد  مردام ، ردپ و  نم و  بناج  زا  اهایرد و  یکشخ و  اه و  هوک  اهارحـص و  رد  ملاع و 

.دشاب قح  شنیرفآ  باتک  قح و  شناد  شرامش  قح و  تاملک  دادم  هزادنا  هب  و 

ما هدنز  هک  ییاهزور  حبص و  نیا  رد  اهلاراب !
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.مرادنرب تسد  مدرگنرب و  نآ  زا  هک  مزادنا  یم  ندرگ  رب  ار  وا  تعیب  نامیپ و  دهع و  منک و  یم  دیدجت  وا  اب 

رادربناـمرف وا و  ياـه  هتــساوخ  ندرک  هدروآرب  رد  ناگدـننک  باتــش  وا و  زا  ناگدــننک  عاـفد  ناراـی و  راـصنا و  وزج  ارم  اـهلاراب !
.هدب رارق  شباکر  رد  نادیهش  وا و  هتساوخ  رد  ناگدنریگ  تقبس  شناگدننک و  تیامح  شتاروتسد و 

نازیخرب مربق  زا  ارم  سپ  دوش ؛ هلصاف  يا -  هداد  رارق  یعطق  یمتح و  تناگدنب  يارب  ار  گرم  هک  گرم -  وا  نم و  نیب  رگا  اهلاراب !
راید رهش و  رد  وا  ِقح  توعد  ِيوگ  کیبل  هتشارفارب ، ار  ما  هزین  هدیشکرب ، ماین  زا  ار  مریشمش  هتـسب ، مرمک  هب  ار  منفک  هک  یلاح  رد 

! مشاب ملاع 

امرفب لیجعت  ار  شجرف  شکب ، نم  مشچ ، هب  ار  وا  رادید  همرـس  هدب و  ناشن  نم  هب  ار  وکین  یناشیپ  نآ  دـنمجرا و  هرهچ  نآ  اهلاراب !
مکحم ار  شا  هناوتـشپ  نادرگ و  ذـفان  ار  شتاروتـسد  هد و  رارق  وا  هار  رد  ارم  نک و  هدرتسگ  ار  شهار  اـمن و  ناـسآ  ار  شجورخ  و 

! امن

رد داسف  : » تسا قح  وت  مالک  يا و  هدومرف  وت  نوچ  شخبب ؛ یناگدنز  تناگدـنب  هب  نک و  دابآ  ار  اه  نیمزرـس  وا ، هلیـسو  هب  اهلاراب !
!« دش راکشآ  دندرک ، بسک  مدرم  ياه  تسد  هچنآ  هب  ایرد  نابایب و 

ار نآ  دبای ، یم  تسد  هک  یلطاب  ره  هب  هک  نک  راکشآ  ار  دشاب -  یم  تلوسر  مانمه  هک  تربمایپ -  رتخد  رـسپ  دوخ و  ّیلو  اهلاراب !
.دیامن یم  ققحم  ار  یقح  ره  دنک و  یم  دوبان 

لیطعت هک  تباتک  ماکحا  هدننک  هدنز  دنرادن و  یناسر  يرای  هک  یناسک  هدـننک  يرای  تمولظم و  ناگدـنب  يارب  یهانپ  ار  وا  اهلاراب !
! هدب رارق  تربمایپ  شور  تنید و  ياه  هناشن  هدنراداپرب  هدش ،

! اهلاراب
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! امرفب تظفاحم  ناراکمتس  شروی  زا  ار  وا 

نادرگ و رورسم  داش و  وا  رادید  هب  دندرک -  تباجا  ار  وا  توعد  هک  شناوریپ -  مامت  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  تربمایپ  اهلاراب !
! نک محر  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  نآ  زا  دعب  ام  یگراچیب  هب 

یم دیعب  ار  وا  روهظ  نایوگ ، لطاب  هک  زادنیب  ولج  ار  وا  روهظ  نک و  فرطرب  وا  روهظ  هلیـسو  هب  تما  نیا  زا  ار  یتحاران  نیا  اهلاراب !
« .نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تتمحر  هب  میناد ! یم  کیدزن  ام  یلو  دنناد ؛

« .نامزلا بحاص  ای  يالومای  لجعلا  لجعلا ، : » وگب نزب و  تتسار  نار  رب  تسد  اب  هبترم  سپس 3 

تبحـص دندومن -  تافو  دندنام و  وا  رظتنم  هک  ام -  باحـصا  زا  يا  هدع  مالـسلا و  هیلع  مئاق  يدهم  هرابرد  تفگ : رمع  نب  لّضفم 
نأف کبحاص ، رهظ  دـق  هنا  ...اذـه  ای  هل : لاقیف  هربق ، یف  نمؤملا  یتا  ...ماقاذا  : » دومرف ام  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  میدرک  یم 

« .مقأف ّکبر  همارک  یف  میقت  نا  أشت  نا  قحلاف و  هب  قحلت  نأ  أشت 

وا هب  یهاوخ  یم  رگا  تسا ، هدرک  روهظ  تیالوم  بحاص و  ینالف ! : » دوش یم  هتفگ  شربق  رد  نموم  هب  دـنک  ماـیق  وا  هک  یماـگنه  »
(455 «) .زیخاپب يریگ  رارق  تراگدرورپ  تمارک  هیاس  رد  یهاوخ  یم  رگا  وش و  قحلم  يوش ، قحلم 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  باحصا  هب  طوبرم  ثیداحا 

فّرـشم مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  یهارمه  ینیـشنمه و  هب  دنتـسه و  یلاعت  دنوادخ  ناگدـیزگرب  هک  یناسک  شیاتـس  حدـم و  هرابرد 
یتایآ زین  میرک  نآرق  رد  هکلب  دراد و  دوجو  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  ناـنآ  نتـسویپ  یگنوگچ  هب  عجار  يرایـسب  تاـیاور  دـنا ، هتـشگ 

.تسا هدمآ  اهنیا  هرابرد 

: میهد یم  حرش  دنراد ، حیضوت  هب  زاین  هک  ار  ییاهنآ  میروآ و  یم  ار  اه  تیاور  نیا  زا  یضعب  نونکا  مه 

هیلع قداص  ماما  مالسلا و  هیلعرقاب  ماما  زا   - 1
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(456 «) .میتخادنا ریخأت  هب  ار  باذع  دودعم ، یتما  ببس  هب  « » ٍهَدوُدْعَم ٍهَّمُأ  َیلِإ  َباَذَْعلا  ُمُْهنَع  اَنْرَّخَأ  ِْنَئلَو  : » هیآ نیا  لیوأت  رد  مالسلا 

یف نوعمتجی  ردب ، لهأ  هّدعک  ًالجر ، رـشع  هثالث  هئام و  ثالث  نامز ، رخآ  یف  يدهملا  باحـصا  مه  هدودـعملا  همالا  ّنا  : » دـندومرف
« .فیرخلا عزق  عمتجی  امک  هدحاو ، هعاس 

ردب لها  دادعت  هب  تسا  رفن  هدزیس  دصیس و  اهنآ  دادعت  هک  دنتسه  نامز  رخآ  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  باحـصا  نامه  دودعم ، تما  »
(457 «) .دنوش یم  عمج  زییاپ  رد  ربا  ياه  هکت  هک  هنوگ  نامه  دندرگ ، یم  عمج  تعاس  کی  رد  هک 

رگیدـکی زا  ندرک  یکین  رد  « » ًاعیِمَج ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنیَأ  ِتاَْریَْخلا  اوُِقبَتْـساف  :» هیآ نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 2
« .دنک یم  عمج  ار  امش  دنوادخ  دیشاب ، هک  اجره  دیریگب  تقبس 

عزقک هدـحاو  هعاـس  یف  نوـعمتجی  هدودـعملا ، هَّمُـالا  هَّللاو -  مه -  هرـشع و  عـضب  هئاـم و  ثـالثلا  مئاـقلا ، باحـصا  ینعی  : » دوـمرف
« .فیرخلا

عمج تعاس  کی  رد  هک  دنتسه  يدودعم  تما  رفن ، دنچ  دصیس و  نیا  مسق ! ادخ  هب  هک  دنتسه  مالـسلا  هیلع  مئاق  باحـصا  روظنم ، »
(458 !«) دنوش یم  عمج  يزییاپ  ياهربا  هک  هنوگ  نامه  دندرگ ، یم 

هعبرـالا و هثـالثلا و  نینثـالا و  دـحاولا و  نیباـم  لـیابقلا ، نم  فیرخلا  عزقک  اـعزق  نوعمتجی  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 3
« .هرشعلا هعستلا و  هینامثلا و  هعبسلا و  هتسلا و  هسمخلا و 

7 رفن ،  6 رفن ،  5 رفن ،  4 رفن ،  3 رفن ،  2 رفن ،  1 ییاج ، ره  زا  فلتخم و  لیابق  زا  دـنک  یم  عمج  ار  اهنآ  يزییاپ  ربا  ياـه  هکت  دـننامه  »
(459 «) .رفن رفن و 10   9 رفن ،  8 رفن ،

باحـسلا یف  لمحی  مهـضعب  مجعلا ، دالوا  ًالجر ، رـشع  هثالث  هئامثالث و  مئاقلا  باحـصا  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماـما   - 4
هتیلح هبسن و  هیبا و  مسا  همساب و  فرعی  ًاراهن ،
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« .داعیم ریغ  یلع  هکم  یف  هیفاویف  هشارف ، یلع  مئان  مهضعب  و 

وا يوس  هب  اهربا  يور  رب  زور  رد  اهنآ  زا  یضعب  هک  دنـشاب  یم  مجع  نادنزرف  دنرفن ، هدزیـس  دصیـس و  مالـسلا  هیلع  مئاق  باحـصا  »
ار وا  یلبق ، هدعو  نودب  دنباوخ ، رد  هک  هنوگ  نامه  اهنآ  زا  یضعب  دنا ، هدش  هتخانش  هینک  تبـسن و  ردپ ، مان  مان ، اب  دنوش ؛ یم  هدرب 

(460 «) .دنیامن یم  تاقالم 

ّلقا دازلا و  یف  حـلملاک  وا  نیعلا ، یف  لحکلاک  ِالا  مهیف  لوهکال  بابـش ، مئاقلا  باحـصا  ّنا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 5
« .حلملا دازلا 

نیرتمک هک  ماعط  رد  کمن  مشچ و  رد  همرس  دننام  مک  رایسب  رگم  تسین ، اهنآ  رد  يریپ  ناسنا  دنناوج ، مالسلا  هیلع  مئاق  باحـصا  »
(461 «) .تساذغ رد  زیچ 

هل یلاعت  هَّللا  عمجیف  : » دومرف ناشیا  هک  دیسرپ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  عجار  مالـسلا ، هیلع  ترـضح  نآ  زا  یـصخش  نینچمه   - 6
، ردب باحـصا  هدع  یلع  مهیف ، لخدی  ٍدحأب  نوحرفیالو  دحا  نم  نوشحوتـسیال  مهبولق ، نیب  هَّللا  فلؤی  باحـسلا ، عزقک  عزق  ًاموق ،

« .نورخآلا مهکردی  نولوألا و ال  مهقبسی  مل 

سنا و نانآ ، نیب  دومن و  دـهاوخ  عمج  دـش  دـنهاوخ  لصتم  مه  هب  هک  ربا -  ياه  هکت  نوچمه  ار  یهورگ  وا  يارب  یلاعت  دـنوادخ  »
هب نانآ  دش ؛ دنهاوخن  لاحشوخ  رورغم و  نارگید ، نتسویپ  ببس  هب  تشاد و  دهاوخن  یتشحو  سک  چیه  زا  داد  دهاوخ  رارق  تبحم 

(462 «) .دوب دنهاوخن  نانآ  لثم  ناگدنیآ  رد  هن  ناگتشذگ و  هن  هک  دوب  دنهاوخ  ردب  نارای  هزادنا 

« .هوعیابی یتح  ًاّیط ، مهل  يوطت  ضرالا ، فارطأ  نم  هراصنا  هیلا  ریصیف  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما   - 7

(463 «) .دنیامن تعیب  وا  اب  ات  دوش  یم  یط  ناشیاپ  ریز  تعرس ، هب  نیمز  دنور و  یم  وا  فرط  هب  نیمز  هرک  فارطا  زا  »

هَّللا اعد  مامالا  نذأ  اذا  : » دومرف نینچمه   - 8
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هـشارف نم  دقفی  نم  مهنم  هیولالا ، باحـصا  مهف  فیرخلا ، عزقک  عزق  رـشع  هثالث  هئامثالثلا و  هتباحـص  هل  تحیتأف  یناربعلا ، همـساب 
« .هبسن هتیلح و  هیبأ و  مسا  همساب و  فرُعی  ًاراهن ، باحسلا  یف  ریسی  يُری  نم  مهنم  هکمب و  حبصیف  ًالیل ،

؟ ًانامیا مظعا  مهیا  ....كادف  تلعج  تلق : يوارلا : لاق 

«. ًاعیِمَج ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنیَأ  : » هیآلا هذه  تلزن  مهیف  نودوقفملا و  مه  ًاراهن و  باحسلا  یف  ریسی  يذلا  : » مالسلا هیلع  لاق 

وا رود  رفن  هدزیـس  دصیـس و  سپـس  دناوخ ، یم  یـصاخ  مسا  هب  ار  دنوادخ  وا  دهد ، روهظ  نذا  یلاعت  ناحبـس و  دنوادخ  هک  یتقو  »
نامه دنوش و  یم  دیدپان  دوخ  ياج  رد  هنابش  نانآ ، زا  یـضعب  دنتـسه ، ناراد  مچرپ  اهنآ  زییاپ ؛ ربا  ياه  هعطق  دننام  دنوش  یم  عمج 

هینک و ردـپ ، مان  مان ، رظن  زا  اـهنآ  دـننک ؛ یم  تکرح  اـهربا  يور  رب  نشور  زور  رد  رگید  یخرب  دـندرگ و  یم  رهاـظ  هکم  رد  تقو 
« .دنا هدش  هتخانش  بسن 

؟ دراد رترب  ینامیا  اهنآ  زا  کی  مادک  موش ! تیادف  تفگ : يوار 

دوش یم  تقو  هچ  : » دیدرگ لزان  نانآ  هرابرد  هیآ  نیا  دـنوش ، یمن  هدـید  دـننک و  یم  ریـس  اهربا  رب  نشور  زور  هک  ییاهنآ  : » دومرف
(464 «) .دیامن عمج  ار  امش  دنوادخ  هک 

یلع اولمح  ول  رجحلا ، نم  ُّدشا  هَّللا ، تاذ  یف  کش  اهبوشیال  دیدحلا  ربُز  مهبولق  ّناک  لاجر  و  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 9
یف مهـسفنأب  هنوقی  هب ، نوفحی  هکربـلا و  کلذـب  نوبلطی  ماـمالا  جرـسب  نوحّـسمتی  ناـبقعلا  مهلوـیخ  یلع  نأـک  ...اـهولازال  لاـبجلا 

.دیُری ام  هنوفکی  بورحلا و 

، لیللاب نابهر  مهلویخ ، یلع  نوحبـصی  مهفارطا و  یلع  ًامایق  نوتیبی  لحنلا ، ّيودـک  مهتالـص  یف  ّيود  مهل  لـیللا ، نوماـنیال  لاـجر 
نوعدی نوقفشم ، هَّللا  هیشخ  یف  مه  لیدانقلا و  مهبولق  ّنأک  حیباصملاک  اهدیسل  همألا  نم  هل  عوطأ  مه  .راهنلاب  ثویل 
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.نیسحلا تاراثل  ای  مهراعش : هَّللا ، لیبس  یف  اولتقی  نا  نّونمتی  هداهشلاب و 

« .قحلا ماما  هَّللارصنی  مهب  ًالاسرا ، یلوملا  یلا  نوشمی  رهش ، هریسم  مهماما  بعرلا  ریسی  اوراس  اذا 

دنتسه رت  تخس  گنس  زا  اهنآ  دنرادن و  کش  ًالـصا  قح ، تاذ  رد  دنراد و  نهآ  یمکحم  هب  ییاه  بلق  هک  دنتـسه  ینادرم  نانآ ، »
مالـسلا هیلع  ماما  بسا  رب  دـنزات ؛ یم  دوخ  نابـسا  رب  راوس  باقع ، نوچمه  دـنرب  یم  نیب  زا  ار  اـهنآ  دـنرب ، شرویاـه  هوک  رب  رگا  و 

روتسد دهاوخ و  یم  هچره  دنیامن و  یم  تظفاحم  وا  زا  دننز و  یم  هقلح  وا  رود  دنیوج ؛ كّربت  هلیـسو  نیدب  ات  دندیـشک  یم  تسد 
روبنز يادـص  لثم  زامن  رد  اهنآ  تاجانم  يادـص  دـنرادن و  باوخ  بش ، هک  دنتـسه  ینادرم  دـنیامن ؛ یم  اـیهم  هداـمآ و  دـهد ، یم 

.دنتسه راوس  دوخ  نابسا  رب  حبص  ات  دنرب و  یم  رس  هب  تدابع  رد  ار  بش  تسا ،

ياه غارچ  دـننام  نانآ  دنتـسه ؛ دوخ  مئاـق  ربهر و  يارب  قیـالخ  نیرت  عیطم  زور و  رد  نادرمریـش  بش ، رد  ناگدـننک  تداـبع  اـهنآ 
تداهش دنوادخ ، زا  .دنراد  ساره  دنوادخ ، زا  سرت  زا  هک  تسا  ییاه  هلعش  دننامه  نانآ  ياهلد  .دنتسه  هدننک  تیاده  رگنـشور و 

ییاج هب  دنهاوخ  یم  دننک و  یم  تکرح  هاگره  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناهاوخ  نوخ  نانآ : راعـش  دـنهاوخ و  یم  ار  وا  هار  رد 
هلیـسو هب  دنوادخ  دنباتـش و  یم  ناشیالوم  دزن  هب  تعرـس  هب  دـسر ؛ یم  اج  نآ  هب  ناشدوخ  زا  رتدوز  نانآ ، تمظع  تهبا و  دـنورب ،

(465 «) .دنک یم  يرای  ار  قحرب  مئاق  ماما  اهنیا ،

لوق وه  هشارف و  نم  َدـِقَف  ریـسملاب  َلَتُبی  مل  نم  هعاسلا و  کلت  یف  یفاو  ریـسملاب  یُلتبا  ناک  نمف  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما   - 10
« .مهشارف نم  نودوقفملا  : » مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

ره دسر و  یم  وا  روضح  هب  تعاس  نامه  رد  دنک  تکرح  سک  ره  »
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مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  هک  دنتـسه  یناسک  اـهنیا  .دوش  یم  دـیدپان  شرتسب  زا  دـنکن  تکرح  دـنامب و  دوخ  باوختخر  رد  یـسک 
(466 «) .دنتسه رتسب  زا  نادوقفم  اهنآ ، : » تسا هدومرف  نانآ  هرابرد 

ریغ یلع  هدحاو  هلیل  یف  مهبحاص  یلا  اوفاو  اذا  ماین ، مهحوطس  روهظ  یلع  هعیشلا  بابـش  انیب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 11
« .هکمب نوحبصیف  داعیم ،

یم رـضاح  هکم  رد  ماگنه  حبـص  یلبق ، هدـعو  نودـب  دـنا ، هدـیباوخ  اه  ماب  تشپ  رب  هک  یلاح  رد  هعیـش  ناناوج  روهظ ، ماـگنه  رد  »
(467 «) .دنوش

لها هّدع  یلع  هباحصأ ، هیلا  عمتجی  ماق  اذا  مث  ًاقلُخ ، ًاقلخ و  سانلا  نسحا  يدهملا  ّنا  و  الا ! : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما   - 12
لابجلا هلازاب  اوّمه  مهنأ  ول  دـیدحلا ، ربز  لثم  مهتاـباغ ، نم  اوجرخ  دـق  ُثویل  مّهنأـک  ًـالجر ، رـشع  هثـالث  هئاـم و  ثـالث  مه  ردـب و 

هَّللا نم  ًهیـشخ  ًافوخ و  لکاوثلا ، تاوصأک  تاوصأ  لیللاب  مهل  هدیحوت ، قح  هَّللا  اودّحو  نیذلا  مهف  اهعـضاوم  نع  اهولازال  یـساورلا 
مهءامسا برعا  ینا  و  الا ! ...هحیـصنلاو  هبحملاب  هعمتجم  مهبولق  هدحاو ، ما  دحاو و  با  مهّابر  امناک  راهنلا ، ماّوص  لیللا ، ماّوق  یلاعت 

« .مهراصما و 

، ردب لها  دادـعت  هب  هک  شنارای -  دـنک ، مایق  هک  یتقو  تسا ؛ مدرم  نیرتهب  رهاظ ، قالخا و  رظن  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هک  دـینادب  »
هک دنتـسه  نهآ  لثم  نانآ  دندرگ ؛ یم  جراخ  دوخ  ياه  هاگیفخم  زا  ریـش  نوچمه  دنوش  یم  عمج  وا  رود  دنرفن -  هدزیـس  ودصیس 
اه بش  دنتـسرپ و  یم  یقیقح  یگناگی  هب  ار  دنوادخ  اهنآ  درک ؛ دنهاوخ  نینچ  دننک ؛ دوبان  ار  اه  هوک  دننک ، تمه  دـنهاوخب و  رگا 
یم هزور  زور ، رد  دننک و  یم  تدابع  بش  رد  نانآ  دـننک ؛ یم  تاجانم  یلاعت  دـنوادخ  سرت  زا  هداد ، تسد  زا  دـنزرف  ناردام  لثم 

، هدومن تیبرت  ار  نانآ  ردام  کی  ردپ و  کی  ییوگ  دنریگ ،
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(468 !«) مناد یم  ار  نانآ  ياهرهش  اه و  مسا  نم  هک  دینادب  تسا ؛ یهاوخریخ  تبحم و  راشرس  اه  بلق 

رصم لها  نم  ءابجنلا  مهیف  ردب ، لها  هدع  فّین ، هئام و  ثالث  ماقملاو -  نکرلا  نیب  مئاقلا -  عیابی  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما   - 13
« .قارعلا لها  نم  رایخالاو  ماشلا  لها  نم  لادبالاو 

اهنآ نایم  تسا ؛ ردب  لها  دادـعت  هب  اهنآ  دادـعت  هک  دـننک  یم  تعیب  مالـسلا  هیلع  مئاق  اب  رفن  هدزیـس  ودصیـس  ماقم ، نکر و  نیب  رد  »
(469 «) .دنتسه قارع  نابوخ  ماش و  ناکین  رصم ، نابیجن 

هدـم مکنع  عطق  هَّللا  نا  سانلا ! اـهیا  ءامـسلا : نم  داـنم  يداـنی  مئاـقلا ، جورخ  دـنع  ناـک  اذا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ   - 14
بئاصع ماشلا و  نم  لادـبالاو  رـصم  نم  ءاـبجنلا  جرخیف  هکمب ، اوقحلاـف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هما  ریخ  رمـالا  ّیلو  نیراـبجلا و 

« .ماقملاو نکرلا  نیب  هنوعیابیف  دیدحلا ، ربز  مهبولق  َّنأک  راهنلاب ، ثویل  لیللاب ، نابهر  ، قارعلا

دناسر و نایاپ  هب  ار  ناملاظ  تموکح  تّدم  دنوادخ ، مدرم ! يا  دهد : یم  ادن  نامسآ  زا  يدانم  دیامن ، مایق  مالـسلا  هیلع  مئاق  یتقو  »
زا ینابیجن  سپ  .دیوش  قحلم  وا  هب  هکم  رد  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  تما  درف  نیرت  مهم  تسد  هب  ناهج  روما  مامت  یتسرپرس 

بلق دنتـسه ؛ ریـش  نوچمه  اهزور  رد  تدابع و  اه ، بش  رد  دـنور ؛ یم  هکم  يوس  هب  قارع  زا  ییاههورگ  ماش و  زا  یناـکین  رـصم ،
(470 «) .دنیامن یم  تعیب  وا  اب  ماقم  نکر و  نیب  رد  دنراد و  يراوتسا  مکحم و  ياه 

ثیداحا ریسفت 

: مییامن یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  دراد  يددعتم  بلاطم  دیدناوخ ، هک  یثیداحا 

یم یـضعب  دنا ؛ هدـش  هتخانـش  هینک  بسن و  ردـپ ، مان  مسا ، رظن  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  باحـصا  مامت  دـیدناوخ ، هک  روط  نامه 
يراشفاپ لیوأت  نیا  رب  یلو  دشاب ؛ یم  رفس  زاوج  هب  هراشا  بلطم  نیا  دنیوگ ،

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 424 

http://www.ghaemiyeh.com


؛ دشاب تسرد  تسا  نکمم  لیوأت  نیا  .تسا » شردـپ  مسا  وا و  مسا  هک  تسا  يا  هتـشون  وا  هارمه  : » دوب نیا  روظنم  رگا  هک  میرادـن 
.دنتسه هدش  هتخانش  فورعم و  باحصا ، نیا  همه  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  ترابع  نیا  زا  یلو 

(471 «) .هلوهجم ضرالا  یف  هفورعم و  ءامسلا  یف  مهؤامسا  : » دیامرف یم  دروم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ییاه یگتـسیاش  اه و  تقایل  لیلد  هب  دنـشاب ، مالـسلا  هیلع  يدهم  نارای  زا  هک  هدومن ، باختنا  دنوادخ  ار  دارفا  نیا  هک  تسا  حضاو 
.دنراد هک 

دروم نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  روط  نامه  تشاد ، دـنهاوخن  يدـننام  مه ، هدـنیآ  رد  هتـشادن ، يریظن  هتـشذگ  رد  ناـنیا 
دنهاوخن نانآ  دننام  زین  هدنیآ  رد  دنا و  هدوبن  نانآ  لثم  هتـشذگ  رد  یناسک  « » .نورخآلا مهکردیال  و  نولّوالا ، مهقبـسی  مل  : » هدومرف

« .دوب

ثیدح رد  ار  نآ  هک  هنوگ  نامه  دننک ، یط  دایز  رایـسب  تعرـس  اب  ار  يدایز  تفاسم  دنناوت  یم  هک  دـنراد  یتردـق  نانآ ، زا  یخرب 
: دیدناوخ مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هب نانآ  ياپریز  نیمز ، دـنور و  یم  وا  يوس  هب  فلتخم  طاقن  زا  « » .ًاّیط ضرالا  مهل  يوطت  ضرـالا ، فارطا  نم  هراـصنا  هَّللا  ریـصیف  »
« .دوش یم  یط  تعرس 

ار ضرالا  یط  یگنوگچ  تیفیک و  ًاقیقد  .زیمآزاجعا  یلکـش  هب  هاتوک و  رایـسب  تدـم  رد  ینالوط  تفاـسم  یط  ینعی  ضرـالا ، یط 
لمن و هروس  رد  میرک  نآرق  هک  هنوگ  نامه  دراد ، دوجو  ادخ  ناگدنب  یـضعب  رایتخا  رد  تردـق  نیا  هک  میناد  یم  یلو  میناد ؛ یمن 

.تسا هدومن  حیرصت  نآ  هب  سیقلب  تخت  مالسلا و  هیلع  نامیلس  هصق  رد 

ّیِنِإَو َکِماقَّم  نِم  َموُقَت  نَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  انَأ    ّ ِنِْجلا ِم  َنّ ٌتیِْرفِع  َلاق  * َنیِِملْـسُم ِینُوتْأَی  نَأ  َْلبَق  اهِـشْرَِعب  ِینِیتْأَی  ْمُکُّیَأ  اُؤَلَْملا  اهُّیَأی  َلاق  »
اذه َلاق  ُهَدنِع  ارِقَتْسُم  ُهآَر  اّمَلَف  َُکفْرَط  َْکَیلِإ  َّدَتْرَی  نَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  انَأ  ِباتِْکلا  ِم  َنّ ٌْملِع  ُهَدنِع  يِذَّلا  َلاق  * ٌنیِمَأ ٌّيِوََقل  ِْهیَلَع 
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« ّیِبَر ِلْضَف  نِم 

اه نج  زا  یتیرفع  دروآ ؟ یم  نم  يارب  نانآ  هنارادربناـمرف  ندـمآ  زا  لـبق  سیقلب )  ) ار وا  شرع  امـش ، زا  کـی  مادـک  ناـگرزب ! يا  »
ملع هک  یـسک  .متـسه  اـناوت  يوـق و  دروـم ، نیا  رد  نم  يزیخرب و  تیاـج  زا  هکنیا  زا  لـبق  مروآ ، یم  امـش  يارب  ار  نآ  نم  تفگ :

دید و دوخ  دزن  ار  نآ  درک ، هاگن  نامیلس )  ) یتقو .ینز  مهرب  یکلپ  هکنیا  زا  لبق  مروآ ، یم  وت  دزن  ار  نآ  نم  تفگ : تشاد ، باتک 
(472 «) .تسا نم  يادخ  تکرب  لضف و  زا  نیا  تفگ :

اب دومن  رـضاح  نکمم ، ناـمز  نیرتمک  رد  ار  سیقلب  هکلم  تخت  هک  دراد  حیرـصت  نآ  عوقو  ضرـالا و  یط  هراـبرد  همیرک  هیآ  نیا 
.تسا برعلا  هریزج  اهنآ ، نیب  هلصاف  دوب و  ندرا  رد  نامیلس  نمی و  رد  تخت  هکنیا  هب  هجوت 

!؟ دوش لقتنم  توص  تعرس  زا  رت  عیرس  ندرا ، هب  نمی  زا  سیقلب  تخت  تسا ، نکمم  هنوگچ 

.دنرصاق زجاع و  ییاروام  دراوم  نینچ  نیا  زا  یعیبط  ياه  يریگ  هزادنا  اه و  سایقم  هک  تسا  حضاو 

هب نامیا  ببـس  هب  دنراد و  ار  زایتما  نیا  ناشیاه ، بلق  رد  یکـش  چیه  نودـب  لماک و  نامیا  تردـق  اب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نارای 
؛ دوش یم  هفاضا  وا  تعاجـش  طاشن و  تردق ، ددرگ ، يوق  ناسنا  نامیا  هزادنا  ره  اریز  دـنناد ؛ یم  ار  سرت  فوخ و  ینعم  دـنوادخ ،
هک يرماوا  يارجا  زا  يزیچ  دشاب و  اهنآ  رادولج  یسک  هکنیا  نودب  دنوش  یم  داهج  نادیم  دراو  هناعاجـش  هک  دینیب  یم  ار  نانآ  اذل 
یم شالت  یـسدقم  فادـها  تمـس  هب  تکرح  رد  رت ، ماـمت  هچ  ره  يورین  تردـق و  اـب  دوش و  یمن  عناـم  هدـیدرگ ، لوحم  اـهنآ  هب 

.دنیامن

ار اهنآ  دنتسه و  نآ  قیال  هک  يداقتعا  دنراد ، داقتعا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  دندنم و  هرهب  عضاوت  زا  نانیا 
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یکین ریخ و  فرط  ره  زا  تسا و  یتکرب  ریخ و  ره  عبنم  ناشیا  اریز  دنیوج ؛ یم  كربت  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  بسا  هب  هک  دینیب  یم 
تعاطا ار  وا  تاروتـسد  نکمم ، نامز  نیرت  هاتوک  رد  دننز و  یم  هقلح  وا  درگادرگ  نانابهگن ، نوچمه  .دراب  یم  شنینزان  دوجو  زا 

.دنیامن یم 

روبنز يادـص  نوچمه  ناشیاهزامن  يادـص  دـنیامن و  یم  يرپس  شیاین  زامن و  هب  ار  بش  دنعـشاخ ، دـباع و  نانآ  تدابع ، ظاحل  زا 
.دنرب یم  رس  هب  دوعق  مایق و  شیاین ، دوجس ، عوکر ، رد  تسا ؛

هفیظو و ماجنا  دعتـسم  دـنهد و  یم  ماجنا  ار  اهراک  یکالاچ  اب  دنبـسا و  رب  راوس  هک  ییوگ  ینیب ، یم  ایهم  هدامآ و  ار  اـهنآ  زور ، رد 
.دنتسه نکمم  هچ  ره  تعرس  اب  هکلب  یتسس ؛ ای  فقوت  لمأت و  چیه  نودب  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  رماوا  يارجا 

دنـشاب و یم  عیرـس  تایعقاو ، كاردا  رد  دنتـسه و  رود  تلاهج ، لـهج و  زا  اـهنآ  تسا و  تفرعم  رون  زا  راشرـس  ناـنآ ، ياـه  بلق 
.دنرایشوه ًالماک 

راکفا اهنآ  همه  تسا ؛ كدنا  نانآ  نایم  لاس  نهک  ياه  ناسنا  دنتسه و  یناوج  نس  رد  نانآ  رتشیب  دیدرک ، هظحالم  هک  روط  نامه 
.دندحاو رکف  کی  نابز و  کی  بلق ، کی  هک  ییوگ  دوش ، یمن  هدید  اهنآ  رد  يرکف  فالتخا  زگره  دنراد و  يدحاو  دّحتم و 

نیا رب  دنشیدنا و  یمن  تبرغ  تشحو و  هب  دنراد  میقتسم  طابترا  لجوزع ، يادخ  اب  هک  ییاه  ناسنا  اریز  دنرادن ؛ یتشحو  ییاهنت  زا 
.دنوش یمن  مه  لاحشوخ  ددرگ ، هفاضا  نانآ  رب  یسک  رگا  ساسا ،

یم یلاعت  دنوادخ  دزن  ار  نآ  ياهب  دنا و  هدومن  كرد  ار  تداهش  ینعم  اریز  دنوش ؛ هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  تسا  نیا  نانآ ، يوزرآ 
.دنناد

.دشاب یم  مالسلا » هیلع  نیسح  ناهاوخنوخ  يا  !!« » مالسلا هیلع  نیسحلا  تاراثل  ای  : » ناشراعش

دش دهاوخن  شومارف  زگره  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تداهش  البرک و  هعجاف  يرآ !
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یقاب یمرگ  ترارح و  نامه  هب  هداتفا ، قافتا  زورید  نیمه  ییوگ  دنام و  یم  یقاب  اه  لد  رد  هکلب  اه ، نرق  تشذـگ  رورم و  هب  یتح 
.تسا هدنام 

نیا هب  هک  مه  یناسک  دنشاب و  یم  اه  باذع  عاونا  تازاجم و  نیرتدیدش  قحتـسم  دندیدرگ ، بکترم  ار  اروشاع  تایانج  هک  ینانآ 
کته ار  یهلا  تامّرحم  دهد ، یم  تیاضر  شنطاب  هک  یناسنا  اریز  دنـشاب ؛ یم  يدوبان  گرم و  قحتـسم  دـندوب ، یـضار  اه  تیانج 
نفعتم يدوجوم  اریز  درادن ؛ تایح  قاقحتـسا  یناسنا ، نینچ  نیا  دنوش ؛ نوزحم  قیالخ ، نیرترورـش  تسد  هب  یهلا  يایلوا  دیامن و 

اه يدیلپ  هک  هنوگ  نامه  دنوش ، یمن  مامت  میارج  هکنیا  ینعی  شندنام ، هدنز  ددرگ و  یم  كاپان  شدوجو  زا  يرشب  عامتجا  تسا ،
هیلع نامز  ماما  روهظ  ات  تسا و  هتـشگ  ناوارف  زورما ، هب  ات  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زور  زا  هدـمآدوجو ، هب  ياه  یتشز  و 

.تفای دهاوخ  همادا  مالسلا ،

رورـس دیـس و  قح  رد  ار  میارج  نیرت  عیجف  هک  هدش ، پاچ  هیواعم  نب  دـیزی  سیدـقت  رد  باتک  کی  زا  شیب  لاس  ره  هنامز  نیا  رد 
.تسا هتشگ  بکترم  تشهب  لها  ناناوج 

!! هیواعم نب  دیزی  نینمؤملاریما ، هرابرد  یقیاقح  دیمان : نینچ  ار  دوخ  باتک  اهنآ ، زا  یکی 

هبترم نیرت  نییاـپ  هب  تسا و  یهت  نید ، فرـش و  هنوگ  ره  زا  هدومن ، لامدـگل  ار  قیاـقح  ماـمت  هک  فـلؤم -  نیا  هب  ادـخ ! هب  ار  وـت 
!؟ تفگ دیاب  هچ  هدیسر -  نادجو 

!؟ تساجک ناسنا  نیا  تمارک 

؟ تسین يدوبان  تکاله و  قحتسم  ایآ 

: میوش یم  روآدای  ار  ثیدح  نیا  تبسانم  نیا  هب 

لتق مئاقلا  ماق  اذا  : » لاق ّهنا  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع  يور  ثیدـح  یف  لوقت  اـم  هَّللا ! لوسر  نباـی  مالـسلا : هیلعاـضرلا  ماـمالا  لـئس 
»؟ اهئابآ لاعفب  نیسحلا  هلتق  يرارذ 

« .کلذک وه  : » مالسلا هیلع  لاقف 

؟ هانعمام يَرْخُأ  َرْزِو  ٌهَرِزاَو  ُرِزَت  َالَو  : » ّلجوّزع هَّللا  لوق  لئاسلا : لاقف 

هَّللا قدص  : » مالسلا هیلع  لاق 
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لتق ًالجر  نا  ول  هاتا و  نمک  ناک  ًائیش  یضر  نم  اهب و  نورختفی  مهئابآ و  لاعفا  نوضری  نیـسحلا  هلتق  يرارذ  ّنکل  هلاوقا ، عیمج  یف 
لاعفب مهاضرل  جرخا  ذا  مئاقلا -  مهلتقی  اّمنا  لتاقلا و  کیرش  هَّللا  دنع  یـضارلا  ناکل  برغملا ، یف  لجر  هلتقب  یـضرف  قرـشملا  یف 

« .مهئابآ

تیاور مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یثیدح  هرابرد  هلآو ! هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دنزرف  يا  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا 
: دومرف هک  دییامرف  یم  هچ  هدش ،

یم لتق  هب  ناشناردـپ  رادرک  ببـس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نالتاق  ناـگداون  دـیامن ، ماـیق  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  یتقو  »
.دناسر

« .تسا تسرد  :» دومرف

؟ تسیچ شیانعم  (473 «) .دشک یمن  شود  هبار  يرگید  هانگراب  ، یسک :» لجوزعدنوادخ هدومرف  : تفگ

دوخ دادجا  ناردپ و  رادرک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نالتاق  ناگداون  لسن و  تسا ؛ هتفگ  تسار  لاح ، همه  رد  دنوادخ  دومرف «:
يدرم هکنیا  ولو  دنا  هداد  ماجنا  نارگید  هک  دوش  يراک  ماجنا  هب  یضار  یسک  رگا  دنتسه و  یضار  اهراک  نآ  هب  دننک و  یم  راختفا 

؛ ددرگ یم  بوسحم  لتق  هانگ و  نآ  رد  کیرش  درف ، نیا  دشاب ؛ لتق  نآ  هب  یضار  برغ ، رد  رگید  یسک  دسرب و  لتق  هب  قرـشم  رد 
(474 «) .دناسر یم  لتق  هب  دوخ  دادجا  ناردپ و  لامعا  دییأت  تیاضر و  ببس  هب  ار  نانآ  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح 

هب هک  اروشاع  هعجاف  یگرزب  مالعا  ببس  هب  .مالسلا  هیلع  نیسح  ناهاوخ  نوخ  يا  دنروآ : یم  رب  دایرف  مالسلا  هیلع  يدهم  باحـصا 
.ددرگ نایامن  ثداوح  كرد  رشب و  مهف  يارب  نآ  فلتخم  داعبا  ات  ددرگ  یم  دیدجت  اه  لاس  رورم 

هتفریذپ تروص  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نادناخ  هب  عجار  هک  یتبیـصم  زا  ماقتنا  هرابرد  تسا  يرادشه  اهادن ، اهادـص و  نیا 
.تسا

« .دنیامن یم  تکرح  اهربا  يور  رب  اهزور  « » ًاراهن باحسلا  یف  لَمُحی  : » هک هدمآ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نارای  هرابرد  ثیدح و  رد 

نادنمشناد زا  یضعب 
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.تسامیپاوه نامه  اهربا ، زا  روظنم  دنیوگ : یم  رصاعم 

ار بآ  ُنت ، اه  نویلیم  هک  ییاهربا  اریز  دنوش ؛ یقیقح  ياهربا  رب  راوس  تسا ، نکمم  دـیاش  میرادـن ، يدـیکات  لیوأت ، نیا  رب  ام  یلو 
مه هبذاج  دنـشاب ، هدرـشف  یتقو  هکنیا  صوصخ  هب  .دـنیامن  لمح  ار  اه  مدآ  هک  تسین  تخـس  اـهنآ  يارب  دـننک  یم  لـمح  دوخ  رد 

.ددرگ یم  فیعض 

ياهرهش رد  هّکم و  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  ماگنه  نارای ، باحصا و  زا  یضعب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  ثیدح ، نیا  زا 
، ضرالا یط  هلیـسو  هب  یهورگ  اهربا و  رب  راوس  اهنآ  زا  یـضعب  دنور ، یم  هکم  تمـس  هب  قرـش  برغ و  زا  هک  دنتـسه  نکاس  رگید 

.دنیامن یم  یط  ار  هکم  دوخ و  ياهرهش  نیب  هلصاف 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  یگنوگچ 

یم مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  روهظ  تیفیک  هب  میدومن  ناـیب  ار  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  ناراـی  ياـه  یگژیو  تافـص و  هکنیا  زا  دـعب 
: میزادرپ

مک مهلاسی : مامالا و  دنع  نم  لجر  مهیتایف  مالـسلا : هیلع  يدهملا  مامالا  نع  نوثحبی  هکم و  یف  نودجاوتی  باحـصالا  نم  ًاددـع  ّنا 
؟ انه اه  متنا 

.ًالجر نیعبرا  نم  وحن  نولوقیف :

؟ يدهملا مامالا  يا  مکبحاص -  متیار  ول  متنا  فیک  لوقیف :

نوّربعی مالکلا  اذـهب  لابجلا و  هعم  لتاقن  انـضهنل  لابجلا  هلتاقمل  انب  ضهن  ول  يا :  ) .هعم اهانی  انل و  لابجلا  انب  يوان  ول  هَّللاو  نولوقیف :
(. هرماوا لاثتما  هحیضتلا و  ءادفلل و  مهدادعتسا  لماک  يدهملا و  مامالاب  مهداقتعا  قمع  نع 

اوقتلی یّتـح  مهب  قلطنیف  مهیلا ، هل  نوریـشیف  .هرـشع  مکراـیخ  وا  مکءاـسور  یلا  اوریـشا  لوقی : هلباـقلا و  هلیللا  یف  لـجرلا  مهیتاـی  مث 
.مالسلا هیلع  يدهملا  مامالاب 

: دنیامن یم  ثحب  ناشیا  هرابرد  دنسر و  یم  مه  هب  هکم  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نارای  زا  يا  هدع 

؟ دیرفن دنچ  امش  دیامن : یم  لاؤس  دیآ و  یم  اهنآ  تمس  هب  مالسلا  هیلع  ماما  يوس  زا  یصخش 

.درم دودح 40  دنیوگ : یم 

بحاص یتقو  دیوگ : یم 

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 430 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دوب دهاوخ  هنوگچامش  لاح  دینیبب ، ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دوخ ،

اه هوک  اب  گنج  هب  ار  ام  رگا   ) .داد میهاوخ  ماجنا  ار  نامه  میگنجب ، اه  هوک  اب  هک  دنهد  روتـسد  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـنیوگ : یم 
دـنیامن و یم  نایب  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  دوخ  نامیا  داقتعا و  قمع  مالک ، نیا  اب  میگنج  یم  اه  هوک  اـب  وا  هارمه  دـناوخب ، ارف 

.دنشک یم  خر  هب  ناشیا  هار  رد  ندش  هتشک  ندومن و  ادف  يارب  ار  دوخ  لماک  یگدامآ 

.دینیزگرب ار  دوخ  ناگتسیاش  زا  رفن   10 دیوگ : یم  دیآ و  یم  بش  نامه  درم ، نآ  سپس 

هیلع نامز  ماما  اب  تاقالم  بیترت  رگید ، بش  رد  دـنوش و  یم  هدامآ  مالـسلا  هیلع  ماما  اـب  تاـقالم  يارب  دـننک و  یم  باـختنا  اـهنآ ،
(475) .دوش یم  هداد  هیقب  هب  مالسلا 

ماما هجحیذ ، هام  مجنپو  تسیب  زور  یتقو  دـنوش و  یم  عمج  هکم  فارطا  رد  ای  هکم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  رفن ، هدزیـس  دـصیس و 
دنرب و یم  ار  شرس  دوش و  یم  شروش  وا  هیلع  دتسرف ، یم  هکم  لها  تمس  هب  ار  هّیکز » سفن   » هب فورعم  يدرم  مالـسلا  هیلع  نامز 

.دننک یم  لاسرا  ماش  رد  ینایفس  يارب 

دناوخ یم  زامن  مالسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  رد  دوش و  یم  رضاح  مارحلادجسم  رد  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نیا ، زا  دعب 
.دنیامرف یم  نایب  دوخ  نارای  باحصا و  هدنیآ و  هب  عجار  يا  هبطخ  و 

مایق ماگنه  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  لّوا  هبطخ 

.دیامن یم  دوخ  یخیرات  هبطخ  هب  عورش  دهد و  یم  هیکت  هبعک  راوید  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هدش : تیاور 

!؟ دیامرف یم  هچ  دوخ  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

نینچ ار  هبطخ  همادا  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دنک و  یم  عورش  شنادناخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  رب  دورد  یهلا و  ساپـس  دمح و  اب 
: دیامرف یم  نایب 

: يدانیف هب ، ًاریجتسم  مارحلا  تیبلا  یلا  هرهظ  دنسأ  دق  هّکمب  ٍذئموی  مئاقلاو  »

انباجا نم  هَّللا و  رصنتسن  ّانا  سانلا ! اهیا 
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سانلا یلوا  اناف  مدآ  یف  ینّجاح  نمف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحمب  هَّللاب و  سانلا  یلوأ  نحن  دّـمحم و  مکّیبن  تیب  لها  ّاناف  ساـنلا  نم 
هیلع هللا  یلصدمحم  یف  ینّجاح  نم  میهارباب و  سانلا  یلوا  اناف  میهاربا  یف  ینّجاح  نم  حونب و  یلوا  اناف  حون  یف  ینّجاح  نم  مدآب و 

یَفَطْـصا َهَّللا  َّنِإ  : » هباتک مکحم  یف  لوقی  هَّللا  سیلا  نییبنلاب ، سانلا  یلوا  اناف  نییبنلا  یف  ینّجاح  نم  دـمحمب و  سانلا  یلوا  اناف  هلآو 
 « ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللاَو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًهَّیِّرُذ  َنیَِملاْعلا * یَلَع  َناَرْمِع  َلآَو  َمیِهاَْربِإ  َلآَو  ًاحُونَو  َمَدآ 

.هلآو هیلع  هللا  یلص  دّمحم  نم  هوفص  میهاربا و  نم  یفطصم  حون و  نم  هریخذ  مدآ و  نم  هیقب  اناف 

.هَّللا باتکب  سانلا  یلوا  اناف  هَّللا  باتک  یف  ینّجاح  نمف  الا !

.هَّللا لوسر  هنسب  یلوا  اناف  الأ  هَّللا ، لوسر  هنس  یف  ینّجاح  نم  و  الا !

.بئاغلا مکنم  دهاشلا  َغلب  امل  مویلا ، یمالک  عمس  نم  هَّللا  دشناف 

دقف انملظی ، نمم  انومتعنم  انومتنعأ و  ـالا  هَّللا -  لوسر  نم  یبرقلا  قح  مکیلع  یل  ناـف  یقحب -  هلوسر و  قح  هَّللا و  قحب  مکلئـسا  و 
.انیلع لطابلا  لها  يرتفاو  انقح  نع  انعفد  انیلع و  یغب  انئانبا و  انراید و  نم  اندرط  انملظ و  انفخا و 

« .یلاعت هَّللا  مکرصنی  انورصناو  انولذخت  ال  انیف ، هَّللا  هَّللاف 

: دیامرف یم  یهلا ، هاگرد  هب  هناعرضتم  یتلاح  اب  دنز و  یم  هیکت  مارحلا  تیب  راوید  هب  مالسلا  هیلع  مئاق  يدهم  »

زا رت  هتسیاش  میتسه و  امش  ربمایپ  تیب  لها  ام  هک  میهاوخ  یم  کمک  دریذپب ، ار  ام  توعد  هک  یـسک  ره  دنوادخ و  زا  ام  مدرم ! يا 
نم دروایب ، لیلد  تّجح و  مالسلا  هیلع  مدآ  هب  هک  یسک  ره  .میشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ادخ و  هب  یکیدزن  هب  نارگید 
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وا هب  مدرم  نیرت  کیدزن  نم  دروایب ، لیلد  تّجح و  مالـسلا  هیلع  حون  هب  دـهاوخب  هک  یـسک  ره  متـسه و  وا  هب  مدرم  نیرت  کـیدزن 
هک یـسک  ره  متـسه و  وا  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  نم  دروایب ، لیلد  تّجح و  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هب  دـهاوخب  هک  یـسک  ره  متـسه و 

، ناربمایپ هب  دهاوخب  یـسک  ره  متـسه و  وا  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  نم  دروایب ، لیلد  تّجح و  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصدمحم  هب  دهاوخب 
: دیامرف یم  دوخ  مکحم  باتک  رد  دنوادخ  هک  نوچ  متسه ؛ ناربمایپ  ایبنا و  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  نم  دروایب ، لیلد  تّجح و 

؛ داد يرترب  ناـیناهج  رب  ار  مالـسلا  هـیلع  نارمع  مالـسلا و  هـیلع  مـیهاربا  نادـناخ  مالـسلا ، هـیلع  حوـن  مالـسلا ، هـیلع  مدآ  دـنوادخ ، »
(476 «) .تسا اونش  اناد و  زیچ ، همه  هب  دنوادخ  دنرگید و  یخرب  لسن  زا  یخرب  هک  دندوب  ینادنزرف 

هیلع هللا  یلـصدمحم  بختنم  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  هدیزگرب  مالـسلا ، هیلع  حون  هریخذ  مالـسلا ، هیلع  مدآ  نادـنزرف  هدـنام  یقاب  نم 
.متسه هلآو 

.متسه ادخ  باتک  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  نم  دروایب ، تّجح  ادخ  باتک  زا  دهاوخب  هک  یسک  ره 

لوـسر تنـس  هب  سک  ره  زا  نم  درواـیب ، لـیلد  تّجح و  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  تنـس  زا  دـهاوخب  هک  یـسک  ره  دـینادب !
.مرت کیدزن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

.دناسرب نیبیاغ  هب  ار  نآ  دینش ، ارم  مالک  سک  ره  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ 

رب هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  تبارق  قح  نم  هک  مدوخ -  قح  هب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـنوادخ ، قح  هب  ار  اـمش 
رود نامنادـنزرف  راید و  زا  دـندرک و  ریقحت  ار  اـم  دـندومن ، ملظ  اـم  قح  رد  هک  دـییامن  يراـی  ار  اـم  هک  مهد  یم  مسق  مراد -  اـمش 

قحان هب  ار  ام  قح  دنتشاد ، اور  متس  ام  رب  دندرک ،
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.دنداد حیجرت  ام  رب  ار  لطاب  لها  دنتفرگ و 

(477) .دهد يرای  ار  امش  دنوادخ  ات  دیراذگم  اهنت  دییامن و  يرای  ار  ام  هک  مهد  یم  مسق  امش  رب  ار  ادخ  ار ، ادخ 

مالـسلا هیلع  یـسوم  هب  دـهاوخب  هک  یـسک  ره  مدرم ! يا  : » هدـش تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  زا  فـالتخا  یمک  اـب  يرگید  تیاور 
نم دروایب ، لیلد  تّجح و  مالسلا  هیلع  یسیع  هب  دهاوخب  هک  یسک  ره  متـسه و  وا  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  نم  دروایب ، لیلد  تّجح و 

« .متسه وا  هب  مدرم  نیرت  کیدزن 

هبطخ تالمج  زا  یضعب  حرش 

نامز ماـما  هک  يا  هبطخ  هک ؛ مینک  یم  بلج  بلطم  نیا  هب  ار  مرتحم  هدـنناوخ  رظن  دوش ، یتبحـص  هبطخ  نیا  هب  عجار  هکنیا  زا  لـبق 
زا لبق  لاس  لهچ  دص و  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  ینعی  ناشیا ، مشـش  ّدـج  ار  دـیامرف  یم  نایب  دوخ  مایق  ماگنه  رد  مالـسلا  هیلع 

.تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دلوت 

مولعم و لبق ، زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  كولـس  هریـس و  راتفر ، راتفگ ، تانکـس ، تاـکرح ، ماـمت  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناـشن  نیا ،
.دنتسین همدقم  نودب  ههادبلا و  یف  یتاکرح  هدش ، صخشم 

ریغ يدـحا  هک  تسا  يریظن  یب  تاعوضوم  ساسح و  تاکن  همه  لماش  هک  تسا  هدـش  تیاعر  تغالب  بناوج  مامت  ، هبطخ نیا  رد 
.درادن ار  نآ  نایب  ناوت  مالسلا ، هیلع  قح  ماما  زا 

شزیخ و زکرم  مارحلادجـسم ، تسا و  ناما  رد  دوش  اج  نآ  دراو  یـسک  ره  اریز  دـیآ ؛ یم  مارحلادجـسم  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
.تسا ناشیا  كرابم  روهظ 

نینچمه هورگ ، هورگ ، مدرم ، درب و  یم  هانپ  مارحلادجـسم  هب  نانمـشد  رـش  زا  ندوب  ناما  رد  يارب  دـیامن و  یم  هیکت  هبعک  راوید  رب 
.دنوش یم  عمج  شرود  هب  دنرفن -  هدزیس  ودصیس  هک  ناشیا -  نارای  دنیآ و  یم  لابقتسا  هب  فارطا  زا  هک  یعامتجا 

اب ار  هبطخ  ادتبا ، رد 
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.دیامن یم  زاغآ  شنادناخ  دّمحم و  رب  تاولص  مالس و  دنوادخ و  شیاتس  دمح و 

دنوادخ راتفگ  هب  ادتبا  هک  هدمآ ، ثیداحا  یضعب  رد  دنک  یم  ینلع  ار  دوخ  تیصخش  دیامن و  یم  یفرعم  ار  دوخ  ینشور  هب  سپس 
رتهب دراذـگ ، یم  یقاب  امـش  يارب  دـنوادخ  هچنآ  دـینادب   « » َنِینِمْؤُّم ُمتنُک  نِإ  ْمُکَّل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُهَّیَِقب  : » هدومرف هک  دـیامن  یم  زاغآ  یلاعت 

(478 «) .دیشاب هتشاد  نامیا  ًاعقاو  رگا  تسا ،

« .مکیلع هتجح  هتفیلخ و  هَّللا و  هیقب  انا  : » دیامرف یم  سپس 

(479 «) .متسه امش  رب  دنوادخ  تجحو  نیشناج  هفیلخ ، نم  »

یقاب مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  هک  تسا  يزیچ  زا  هدنام  یقاب  يانعم  هب  هیقب » « ؛ دنک یم  نایب  شدوخ  اب  ار  هیآ  نیا  ریـسفت  ناشیا ، ِدوخ 
هللا یلـصادخ  لوسر  هب  توبن  سپ  دشاب ؛ یم  دنتـسه -  يرـشب  تاقبط  نیرترب  هک  یهلا -  يایلوا  زا  نیمز و  يور  رب  دنوادخ  هدـنام 

رگید وا ، زا  دعب  دیدرگ و  متخ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  زین  تماما  تسین و  ناشیا  زا  دـعب  يربمایپ  چـیه  دـیدرگ و  متخ  هلآو  هیلع 
تسا یسک  هناگی  نامه  دشاب و  یم  هدومن  باختنا  رـشب  حالـصا  يارب  ار  وا  یلاعت  دنوادخ  هک  یهلا  هدیزگرب  وا  تسین ؛ یماما  چیه 

.دنک یم  لمع  ایصوا  ایبنا و  هریس  رب  هک 

« .هضرا یف  هَّللا  هیقب  ای  کیلع  مالسلا  : » هدمآ نینچ  نیا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  نداد  مالس  هرابرد  ثیداحا  یضعب  رد 

(480 «) .نیمز يور  رب  دنوادخ  هدنام  یقاب  يا  وت  رب  مالس  »

ِیف ٌلِعاج  یِّنِإ  : » هدومرف هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  یهلا  هدـنام  یقاب  نیـشناج و  نامه  مالـسلا ، هیلع  ناـمز  ماـما 
(481 «) .مداد رارق  نیمز  يور  هفیلخ  نم ، « » ًهَفِیلَخ ِضْرَْألا 

: هلمج زا  دراد  یفلتخم  یناعم  هفیلخ ،

، هتفرگ ار  وا  ياج  هدوب ، وا  زا  لبق  هک  دوش  يرگید  نیشناج  هک  یسک   - 1
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.دشاب هتسشن  وا  ناکم  رد 

.دشابن یماما  وا  زا  رتالاب  هک  یماما   - 2

(482) .گرزب ناطلس   - 3

دوجو یلاعت  يادخ  هطلـس  زج  يا  هطلـس  نآ ، زا  دعب  هک  متـسه  ناهج  مکاح  نیرترب  نم  دوش : یم  نینچ  نیا  شا  ینعم  انبم ، نیا  رب 
.درادن

رارق نیمز  يور  رب  هفیلخ  ار  وت  ام  دوواد ! يا  « » ِضْرَْألا ِیف  ًهَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  ّانِإ  ُدُواَد  اـی  : » هدـش هدروآ  هفیلخ »  » ظـفل میرک ، نآرق  رد 
(483 «) .میداد

.ییامن هرادا  ار  مدرم  قلخ و  روما  ام ، روتسد  هب  ات  میداد  رارق  هفیلخ  ار  وت 

نایب یلاـعت و  يادـخ  یگناـگی  دـیحوت و  هب  توعد  يارب  دـنا  هتفر  هک  ییاـیبنا  زا  دـعب  ار  وت  دـشاب : یم  نینچ  شیاـنعم  هدـش ، هتفگ 
.میداد رارق  شماکحا ،

ار هفیلخ  مدرم ، هکنیا  هن  داد ، رارق  يا  هفیلخ  دوخ ، لوسر  يارب  دـنوادخ  تسادـخ و  هفیلخ  اـنعم ، ماـمت  هب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما 
، ناگدنب روما  رد  دناسرب و  حیحص  تیاده  هب  ار  تیرـشب  ات  هدومن ، باختنا  دوخ  ار  نیمز  يور  هفیلخ  دنوادخ ، هکلب  دننک ؛ باختنا 

.دریگ هدهع  هب  ار  اهنآ  يارب  حالص  ریخ و  لیاسو  ندومن  مهارف  نانآ و  نوئش  حالصا  دنک و  تلاخد 

« .مکیلع هتّجح  : » دومرف

.دروآ یم  قلخ  يارب  لیلد  تّجح و  وا ، هلیسو  هب  دنوادخ  هک  تسادخ  تّجح  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تّجح :

، ًارومغم ًافئاخ  وا  ًاروهـشم  ًارهاظ  اما  هجحب ، هَّلل  مئاق  نم  ضرـالاولختال  یلب ! مهللا  : » هدومرف دروم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
« .هتانّیب هَّللا و  ججح  لطبت  الئل 

ات هتخانـشان  فیاخ و  ای  دشاب  روهـشم  رهاظ و  هاوخ  نکم ؛ یلاخ  دنک ، مایق  یهلا  تّجح  هب  ادخ  يارب  هک  یـسک  زا  ار  نیمز  ایادخ ! »
(484 «) .دنوشن لطاب  نشور ، لیالد  ادخ و  ياه  تّجح 

« .سانلا نم  انباجا  نم  هَّللارصنتسن و  ّانا  : » دومرف

رد زیچ  همه  هک  دبلط  یم  ترصن  يرای و  لاعتم ، دنوادخ  زا  ًالّوا  مالسلا  هیلع  ماما 

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 436 

http://www.ghaemiyeh.com


.دبلط یم  کمک  دنونش ، یم  ار  وا  مالک  هک  یناسک  مدرم و  زا  سپس  تسا و  يراک  ره  ماجنا  هب  رداق  وا  تسوا و  تردق  تسد 

نحن هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  مکیبن  تیب  لها  انا  : » هدـش بجاو  مدرم  رب  اهنآ  زا  تعاطا  هک  دوش  یم  روآداـی  ار  یلئاـسم  سپس 
« .هلآو هیلع  هللا  یلصدّمحمب  هَّللاب و  سانلا  یلوا 

« .میشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ادخ و  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  ام  میتسه و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  امـش ، ربمایپ  تیب  لها  ام  »
زا ار  یکاپان  يدـیلپ و  هنوگ  ره  دـنوادخ  هکنیا  رگید  دوش و  یم  روآداـی  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  دوخ  لاـصتا  تدـش 

.تسا هداد  رارق  رهطم  كاپ و  ار  نانآ  هدومن ، رود  نانآ 

: نیلقثلا مکیف  كرات  ینا  : » دومرف هک  يزور  نآ  رد  هداد ، رارق  نآرق  لداـعم  ار  ناـنآ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یتیب  لـها 
« .ضوحلا ّیلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  اّهنا  امهب و  متکسمت  نا  ام  اولضت  نل  مکنا  یتیب و  لها  یترتع  هَّللا و  باتک 

زا دـیوش و  یمن  هارمگ  دـییوج ، کسمت  اهنآ  هب  رگا  متیب ! لها  ادـخ و  باـتک  مراذـگ : یم  یقاـب  نیگنـس  زیچ  ود  امـش ، يارب  نم  »
(485 «) .دنیآ نم  دزن  تشهب  رد  ضوح  رب  هرابود  ات  دندرگ  یمن  ادج  رگیدکی 

زا دراد  دوجو  ناشیا  دوجو  رد  برقت  لیاسو  مامت  اریز  تسا ! یلاعت  دـنوادخ  هب  ناهج  مدرم  نیرت  کیدزن  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما 
دزن مدرم  نیرت  میرک  نیرت و  فیرـش  نیرتزیزع ، تسوا و  زا  اوقت  تدابع و  نیرتشیب  تسا و  نیمز  يور  رب  ادخ  تّجح  هکنیا  ظاحل 

.تسا یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

تعاطا يوریپ و  نیرتشیب  دشاب و  یم  وا  ثراو  یصو و  نیشناج ، اریز  تسا ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  درف  نیرت  کیدزن  وا 
زا ار 
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: لاعتم دنوادخ  هدومرف  هب  دراد  وا 

هیلع میهاربا  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  کش  یب  « » َنِینِمْؤُْملا ُِّیلَو  ُهَّللاَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُِّیبَّنلا  اذـهَو  ُهوُعَبَّتا  َنیِذََّلل  َمیِهاَْربِِإب  ِساّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  »
(486 «) .دنتسه نینموم  ّیلو  دنوادخ ، دنا و  هدنروآ  نامیا  هک  یناسک  ربمایپ و  نیا  دننک و  يوریپ  وا  زا  هک  دنتسه  یناسک  مالسلا 

« .میتسه مالسلا  هیلع  میهاربا  نید  شور و  رب  ام  : » دنیوگب هک  دنراد  قح  نانیا ،

«. هب اوؤاج  امب  مهملعأ  ءایبنالاب  سانلا  یلوا  نا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

(487 «) .دنشاب رتاناد  دنا ، هدروآ  نانآ  هچنآ  هب  هک  دنتسه  یناسک  ناربمایپ  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  »

کیدزن هک  دش  حضاو  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نخـس  ینعم  دیدرگ ، نایب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هک  یثیدح  هیآ و  نیا  اب 
، مالـسلا هیلع  یـسیع  مالـسلا ، هیلع  یـسوم  مالـسلا ، هیلع  میهاربا  مالـسلا ، هیلع  حوـن  مالـسلا ، هیلع  مدآ  زا  یهلا  ياـیبنا  هب  درف  نـیرت 

َمیِهاَْربِإ َلآَو  ًاحُونَو  َمَدآ  یَفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  : » دروآ یم  لالدتـسا  هیآ  نیا  اب  سپـس  تسا ؛ ناربمایپ  ماـمت  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم 
نادناخ میهاربا و  نادـناخ  حون و  مدآ و  دـنوادخ ، کش  یب  « » ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهَّللاَو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُـضَْعب  ًهَّیِّرُذ  * َنیَِملاْعلا یَلَع  َناَرْمِع  َلآَو 

(488 «) .تسا اناد  اونش و  دنوادخ ، رگید و  یضعب  لسن  زا  یخرب  دندوب  ینادنزرف  داد ؛ يرترب  نایملاع  رب  ار  نارمع 

، دنوادخ هک  دنتـسه  یناسک  میهاربا ، لآ  زا  دوصقم  نوچ  تسا ؛ میهاربا » لآ  و   » هب داهـشتسا  همیرک ، هیآ  نیا  هب  لالدتـسا  زا  روظنم 
.دنلسن نیمه  زا  مالسلا  مهیلعربمایپ  نادناخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دیزگرب  میهاربا  لسن  زا  ار  نانآ 

ره زا  یگزیکاپ  نامه  افص »  » اریز تسا ؛ حالطصا  نایب و  نیرتهب  نیا ، هک  دشاب  یم  هدیزگرب -  يانعم  هب  هوفص -  زا  قتشم  یفطصا  »
داسف و هنوگ  ره  زا  ار  نانآ  تیب و  لها  صولخ  دنوادخ ، تسا و  یکاپان  يدیلپ و  هنوگ 

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 438 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدز  لاثم  یگدولآ ، هبیاش  هنوگ  ره  زا  صولخ  هب  یگدولآ 

طخ نامه  هک  دحاو -  طخ  کی  رب  یگمه  هلآو ، هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  ات  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  زا  ایبنا  هک  تسا  حضاو 
.دنشاب یم  تسا -  تعاطا  دیحوت و  نامیا ، مالسا ،

: میروآ یم  امش  يارب  ار  تایآ  نآ  زا  یضعب  ام  هک  دنتسه  مالسا  طخ  رب  ایبنا  مامت  هک  دینیب  یم  میرک  نآرق  رد 

ِْملْـسَأ ُهُّبَر  َُهل  َلاق  ْذِإ  َنیِِحلاّصلا * َنَِمل  ِهَرِخَْألا  ِیف  ُهَّنِإَو  اْینُّدلا  ِیف  ُهاْنیَفَطْـصا  ِدََـقلَو  ُهَسْفَن  َهِفَـس  نَم  اَّلِإ  َمیِهاَْربِإ  ِم  ِهَّلّ نَع  ُبَغْرَی  نَمَو   - » 1
ْمَأ َنوُِملْـسُّم * ُمتنَأَو  اَّلِإ  َُّنتوُمَت  اَلَف  َنیِّدلا  ُمَُکل  یَفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  َِّیَنبای  ُبوُقْعَیَو  ِهِیَنب  ُمیِهاَْربِإ  اِهب  یَّصَوَو  َنیَِملاْعلا *   ّ ِبَِرل ُتْمَلْـسَأ  َلاق 

َقاحْسِإَو َلیِعامْسِإَو  َمیِهاَْربِإ  َِکئَآبآ  َهلِإَو  َکَهلِإ  ُُدبْعَن  اُولاق  يِدَْعب  ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام  ِهِینَِبل  َلاق  ْذِإ  ُتْوَْملا  َبوُقْعَی  َرَضَح  ْذِإ  َءآَدَهُش  ُْمتنُک 
« َنوُِملْسُم َُهل  ُنَْحن  ًادِحاَو َو  ًاهلِإ 

ترخآ رد  هتبلا  میدیزگرب و  ایند  نیا  رد  ار  وا  ام  و  دبات ؟ یمرب  يور  میهاربا  نییآ  زا  دیارگ  يزغم  کبـس  هب  هکنآ  زج  یـسک  هچ  و 
و .مدش *  میلست  نایناهج  راگدرورپ  هب  تفگ : .وش  میلست  دومرف : وا  هب  شراگدرورپ  هک  یماگنه  دوب *  دهاوخ  ناگتـسیاش  زا  زین ) )

دنوادخ نم ! نارسپ  يا  دنتفگ ): نینچ  ناشتیصو  رد  ود  ره  و  ( ؛ دندرک شرافـس  نییآ )  ) نامه هب  ار  دوخ  نارـسپ  بوقعی ، میهاربا و 
یماگنه دیدوب ؟ رضاح  دیـسر ، ارف  بوقعی  گرم  هک  یتقو  ایآ  .دیریمب *  ناملـسم ، زج  دیابن  سپ  دیزگرب ؛ ار  نید  نیا  امـش ، يارب 
يدوبعم قاحسا ، لیعامـسا و  میهاربا ، تناردپ ، دوبعم  وت و  دوبعم  دنتفگ : دیتسرپ ؟ یم  ار  هچ  نم  زا  دعب  تفگ : دوخ  نارـسپ  هب  هک 

(489 «) .میتسه میلست  وا  ربارب  رد  میتسرپ و  یم  ار  هناگی 

 - 2

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 439 

http://www.ghaemiyeh.com


نِم َنوُِّیبَّنلاَو  یَسیِعَو  یَسُوم  َِیتوُأ  امَو  ِطابْـسَْألاَو  َبوُقْعَیَو  َقاحْـسِإَو  َلیِعامْـسِإَو  َمیِهاَْربِإ  یَلَع  َلِزنُأ  امَو  اْنیَلَع  َلِزنُأ  امَو  ِهَّللِاب  اّنَمآ  ُْلق  »
؛» َنوُِملْسُم َُهل  ُنَْحنَو  ِم  ْمُْهنّ ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  َال  ْمِّهِبَّر 

بوقعی قاحسا و  لیعامسا و  میهاربا و  رب  هچنآ  هدش و  لزان  ام  دوخ  هب  هک  یباتک  تعیرش و  ملاع و  يادخ  هب  ام  وگب : ربمغیپ ) يا  »)
زا کی  چـیه  نایم  یقرف  میا و  هدروآ  نامیا  هدـش ، لزان  راگدرورپ  بناـج  زا  رگید  ناربماـیپ  یـسیع و  یـسوم و  هب  شنادـنزرف و  و 

(490 «) .میتسه ادخ  نامرف  عیطم  ام  اریز  میراذگن ؛ ادخ  ناربمغیپ 

َنِم َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأَو  ِهَّللا  یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ِم  ْنّ مُُکْتلَأَس  اَمَف  ُْمْتیَّلَوَت  نِإَـف  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  حون  ناـبز  زا  دـنوادخ   - 3
تلاسر شاداپ  همه  هکلب  هتساوخن ، یشاداپ  امش  زا  نم  دیتفریذپن ، ارم  تحیصن  هدینادرگ ، يور  قح  زا  امش  هاگره  سپ  « » َنیِِملْسُْملا

(491 «) .مشاب وا  مکح  میلست  مالسا و  لها  زا  هک  مرومأم  قح  بناج  زا  دوخ  نم ، تسادخ و  رب  نم 

(492 «) .ناریمب ناملسم  ارم  « » ًاِملْسُم ِینَّفَوَت  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  فسوی  نابز  زا   - 4

ًهَِملْـسُّم ًهَّمُأ  اِنتَّیِّرُذ  نِمَو  ََکل  ِْنیَِملْـسُم  اْنلَعْجاَو  انَّبَر  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  نابز  زا  دـنوادخ   - 5
(493 «) .امن دوخ  رادربنامرف  ار  نامنادنزرف  ام و  اراگدرورپ ! « » َکَّل

ایبنا و طخ  نآ  تسا و  ناحبـس  مکاح  زا  تیعبت  دیحوت و  دنوادخ ، هب  نامیا  نامه  تایآ ، نیا  رد  هدـش  دای  مالـسا  هک  تسا  یهیدـب 
.تسا طخ  نیا  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  هک  تسین  یکش  تسا و  نانآ  ناگدننک  تعباتم 

.دش هدروآ  هَّللا » هیقب  انا   » هلمج رد  نآ  حرش  هک  متسه » مدآ  هدنام  یقاب  نم  « » .مدآ نم  هیقب  انأف  : » مالسلا هیلع  ماما  هدومرف  اما 

ٌهریخذ و  : » مالسلا هیلع  ماما  هتفگ  هب  اما 
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هک یماـگنه  هدومن ، كاـپ  راـفک  دوجو  زا  ار  نیمز  هرک  هک  دـشاب  مالـسلا  هیلع  حون  اـج ، نیا  رد  هریخذ  زا  روظنم  دـیاش  .حون » نم 
یقاـب نیمز  رب  يراـید  نارفاـک ، دوـجو  زا  ایادـخ ! ًاراـّیَد ؛» َنیِِرفاـْکلا  َنـِم  ِضْرَأـْلا  یَلَع  ْرَذَـت  اـَل    ّ ِبَّر : » دوـمرف اـعد  ار  دوـخ  يادـخ 
یتشک رد  مالـسلا  هیلع  حون  هارمه  هک  یناسک  زج  درک ، قرغ  ار  مدرم  همه  دومن و  تباجتـسا  ار  وا  ياعد  دـنوادخ ، ( 494 «) .راذگم

هیلع نامز  ماما  اما  دیامن ؛ كاپ  رافک  مامت  زا  ار  نیمز  هک  دوب  هدـیدرگن  ایهم  ایبنا  زا  مادـک  چـیه  يارب  يا  هلیـسو  نینچمه  دـندوب و 
ریغ يدـحا  ددرگ و  یم  رـشتنم  ملاـع  طاـقن  ماـمت  رد  مالـسا  هـک  یلاـح  رد  دزیخ  یمرب  یموـمع  يزاـسکاپ  تاـیلمع  يارب  مالــسلا 
اذل دنیامن ؛ یم  باختنا  ار  یکی  مالسا ، هب  نداهن  ندرگ  گرم و  نیب  للم ، هیقب  اریز  درک ؛ دهاوخن  یگدنز  نیمز  يور  رب  ناناملـسم 

.دنام یمن  یقاب  نیمز  يور  رب  ناملسم  ریغ  يدحا 

یلوأ انأف  هَّللا  باتک  یف  ینَّجاح  نمف  الَا ! : » دـیامرف یم  دناسانـش و  یم  مدرم  هب  رتشیب  ار  دوخ  شا ، هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
، یناـعم ثیح  زا   ) نآرق هب  مدرم  نیرت  کـیدزن  نم  دـیامن ، هلداـجم  نم  اـب  میرک  نآرق  هب  دـهاوخب  یـسک  ره  « » .هَّللا باـتکب  ساـنلا 
، بیاجع رارـسا ، زومر ، تابحتـسم ، تابجاو ، مارح ، لالح ، ّصاخ ، ملع ، هباـشتم ، مکحم ، خوسنم ، خـسان ، لـیوات ، ریـسفت ، موهفم ،

« .متسه هریغ ) اه و  لثم  اه ، تربع  تاکن ،

ریـسفت و هب  يزاین  دایز و  ای  مک  نودب  هدش ، لزان  ادـخ  بناج  زا  هک  هنوگ  نامه  تسا ، نآرق  هب  هاگآ  ملاع و  ناشیا  مالک ، هصالخ 
توافتم و اه  تئارق  اهریـسفت و  رتشیب  نوچ  تسا ؛ هاگآ  دنوادخ  ِروظنم  مالک و  هب  اریز  درادن ؛ ار  اهنآ  هباشم  فلتخم و  ياه  تئارق 

رد دنوادخ  روظنم  دوصقم و  دنتسه و  مه  فلاخم 
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؟ تسین مولعم  اه  هیآ  رتشیب 

نآ حیحـص -  روط  هب  ار  اه  تئارق  دنادب و  ار  نآرق  تایآ  اب  قباطم  حیحـص و  ریـسفت  لماک ، نیقی  ییاناد و  اب  دـناوت  یم  یـسک  هچ 
؟ دیامن نایب  هتشگ -  لزان  دنوادخ  بناج  زا  هک  هنوگ 

.تسین ماما  وا  دشابن ، نینچ  نیا  رگا  هک  دنک  نینچ  دناوت ، یم  هک  تسا  موصعم  ماما  طقف 

مکتربخأل هیآ ، هیآ ، نع  ینومتلأس  ول  همـسنلا  أرب  هبحلا و  قلف  يذلاوف  ینودقفت ، نا  لبق  ینولـس  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اذـل 
« .اهیندم نم  اهّیکم  اههباشتم و  نم  اهمکحم  اهّماع و  نم  اهّصاخ  اهخوسنم و  نم  اهخسانب  مکتأبناو  تلزن  میف  اهلوزن و  تقوب 

، دیـشخب ناج  ار  ناسنا  دروآ و  نوریب  ار  هناد  هک  نامه  دینک و  لاؤس  دیهاوخ ، یم  هچره  هرابرد  دیهدب ، تسد  زا  ارم  هکنیا  زا  لبق  »
هباـشتم و مکحم و  ماـع ، صاـخ و  خوسنم ، خـسان و  نآ و  لوزن  تلع  لوزن ، تقو  زا  ار  امـش  دـینک ، لاؤس  نآرق  هیآ  هب  هیآ  زا  رگا 

(495 «) .میامن یم  ناتربخاب  یندم  یکم و 

؛» یَلْعَْألا َّکِبَر  َمْسا  ِبَس  ِحّ : » مهب أرقف  ًاحابص ، نیعبرا  مهب  یّلص  هفوکلا ، یلا  مالسلا  هیلع  یلع  مدق  اّمل  لاق : هتابن  نب  هغبصالا  نع 

.هروسلا هذه  ریغ  انبارقل  ارقی ، نا  نسحا  ولو  نآرقلا !! بلاط  یبا  نبا  ارقی  نا  نسحی  ام  هَّللا  و  نوقفانملا : لاقف 

نم هفورح  هلصو و  نم  هلـصف  ههباشتم و  همکحم و  هخوسنم و  هخـسان و  فرعال  ینا  مهلیو ! : » مالـسلا هیلع  لاقف  ...کلذ  هغلبف  لاق :
« .عضوم يا  یف  لزن و  موی  ّيا  یف  لزنا و  نمیف  فرعا  انا  ّالا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  یلع  لزن  فرح  ام  هَّللا  هیناعم و 

.دناوخ ار  یلعا  هروس  زامن ، رد  حبص  لهچ  داهن ، هفوک  هب  مدق  مالسلا  هیلع  یلع  یتقو  : تفگ هتابن  نب  غبصا 

، مسق ادخ  هب  دنتفگ : ناقفانم 
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! دناوخب دناوت ، یمن  هروس  نیا  یبوخ  هب  ار  يا  هروس  چیه  بلاط ، یبا  دنزرف 

لصو و لصف و  هباشتم ، مکحم و  خوسنم ، خسان و  نم  اهنآ !! رب  ياو  : » دومرف دیسر ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شوگ  هب  نخـس  نیا 
هتسنادن ار  نآ  ینعم  نم  هک  تشگن  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  رب  یفرح  چیه  دنگوس ! ادخ  هب  مناد  یم  ار  نآ  یناعم  فورح و 

(496 !«) تسا هدیدرگ  لزان  ناکم  عضوم و  مادک  رد  زور و  مادک  رد  هک  منادن  مشاب و 

« .هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هنسب  سانلا  یلوا  اناف  هَّللا ، لوسر  هنس  یف  ینّجاح  نم  !و  الا :» دومرف مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

لوسر تنـس  هب  نم  زا  رت  کیدزن  یـسک  دـیامن ، همـصاخم  هلداجم و  نم  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تنـس  هرابرد  سک  ره  »
« .تسین هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

تسا هدش  دایز  مک و  هدرک ، رییغت  نآ  زا  يدایز  تمسق  هتفای ، رییغت  اه  ناملسم  رتشیب  دزن  يوبن ، تنس  هک  گرزب  يادخ  هب  دنگوس 
.تادابع مامت  جح و  تاکز ، هزور ، زامن ، ناذا ، وضو ، هلمج  زا 

.تسا هتفای  رییغت  یگمه  تاید ، دودح و  دوقع ، تالماعم ، هیقب  ات  قالط  جاودزا و  هلمج  زا  یصخش  نیناوق  نینچمه 

ِیعـضو ِنیناوق  هک  يدارفا  رادرکدـب و  ياملع  ملاظ ، نامکاح  بناج  زا  تالیدـبت  تارییغت و  نیا  تسا و  يوبن  تنـس  رد  يزاب  نیا ،
.تسا هدمآ  دوجو  هب  دندومن  عضو  ار  يوبن  تنس  دض 

یم شیازفا  دلج  نیدنچ  هب  باتک  مجح  مه  دبای و  یم  رییغت  باتک  بولسا  مه  مییامن ، لیصفت  حرـش و  ار  لئاسم  نیا  میهاوخب  رگا 
.دبای

؛ تسا ریوزت  هبعلم و  زا  رود  هب  تیعقاو و  اب  نآ  تقباطم  و  يوبن ، حیحـص  تنـس  هب  تبـسن  همه  زا  رت  ملاع  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماـما 
زگره دراد و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تنس  هب  یقیمع  لماک و  یهاگآ  ناشیا 
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یم تبـسن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  هب  ار  غورد  دنزاس و  یم  ار  ثیداحا  هک  ینایوگغورد  ثیداحا و  زا  راشرـس  تافیلأت  هب 
.دنک یمن  دامتعا  دنشاب ، هتشاد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  ایح  مرش و  ادخ و  زا  سرت  هک  نیا  نودب  دنهد ،

: دیامرف یم  دنا ، هدش  عمج  ناشیا  فارطا  هک  یتیعمج  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  سپس 

هیلع ماما  اریز  تسا ؛ مالعا  هلیـسو  نیرتهب  نیا  دـیوگب »! نابیاغ  هب  ار  نآ  دینـش ، ارم  نخـس  سک  ره  مهد  یم  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  »
.دنناسرب دنبیاغ ، هک  ییاهنآ  هب  دندینش  ار  هچنآ  دهد ، یم  مسق  ار  نارضاح  مالسلا ،

« .هلوسر ّقح  هَّللا و  ّقحب  مکلئسا  و  : » دیامرف یم  دیامن  یم  دیکأت  دنگوس  اب  سپس 

یمالسا تما  هداتـسرف  هک  یلوسر  قح  هب  تسین و  نآ  زا  رتالاب  هک  تسا  يزیچ  نآ  دهد و  یم  مسق  گرزب  دنوادخ  قح  هب  ار  مدرم 
.درادن دوجو  نآ  لداعم  يزیچ  هک  تسا  یقح  نآ  هک  دهد  یم  مسق  تسا ،

«. هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نم  یبرقلا  ّقح  مکیلع  یل  ناف  مکیلع ، یّقحب  و  : » دیامرف یم  سپس 

یمن يدزم  رجا و  امـش ، زا  وگب   » َیبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَْـسَأ  آَّل  لـُق  : » هدومرف هک  دـنک  یم  هراـشا  یلاـعت  قح  نخـس  هب 
« .ناکیدزن هرابرد  یتسود  رگم  مهاوخ ،

یلا دـهملا  نم  ارهزلا  همطاـف  باـتک  رد  تسا ؛ هدومن  بجاو  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تیب  لـها  اـب  یتسود  دـنوادخ ، اریز 
.دنتسه مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  همطاف و  یلع ، نامه ، یبرقلا »  » زا روظنم  هک  هدش ، هدروآ  هماع  عبانم  زا  عبنم  شش  لهچ و  دحلا 

یم یبرق  زا  یکی  زین  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دـنهد و  یم  قیبطت  دوخ  هب  ار  نآ  دـنهد و  یم  تداهـش  هیآ  نیا  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا 
رب نوزفا  تسا ، بجاو  نیملسم  رب  وا  زا  تعاطا  دشاب و 
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.دشاب یم  شقلخ  رب  وا  تجح  ادخ و  هفیلخ  ماما ، وا ، هکنیا 

، دوخ قح  زا  ار  اهنآ  تسا و  هدش  متس  ملظ و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  هتـشذگ  رد  « » .انملظی نمم  انومتعنم  انومتنتعا ، ّالا  : » هدومرف
« .دنا هدرک  عنم 

« .انیلع لطابلا  لهأ  يرتفا  انّقح و  نع  انعفد  انیلع و  یغب  انئانبا و  انراید و  نم  اندرط  انملَظ و  انفخأ و  دقف  : » هدومرف

ار ام  قح  دندرک ، متـس  ام  رب  دـندرک و  نوریب  دوخ  راید  زا  ار  نامنادـنزرف  ام و  دـندومن ، ملظ  ام  هب  دـندرک و  راوخ  دـیدهت و  ار  ام  »
« .دندز ارتفا  ام  هب  نایارگ  لطاب  دنتفرگ و 

دننام زورما  هب  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  نامز  زا  هک  دنتسه  لصتم  ییاه  هقلح  هتسویپ و  مه  هب  یناهانگ  اهنیا ، یگمه 
لوـسر تیب  لـها  هب  ارتـفا  قوـقح و  ندرک  لاـمیاپ  متـس ، درط ، ملظ ، فوـخ ، تسا ؛ لـمحتم  دراد و  همادا  نرق  لوط 14  رد  باـنط 

، بعر اب  هارمه  یگدـنز  هشیمه  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نادـناخ  دنتـسه و  طخ  کـی  لوط  رد  یگمه  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ 
.دنا هتشاد  متس  ملظ و  زیرگ ،

!؟ اجک هنیدم  اجک و  اهرهش  رگید  ناسارخ و  ارماس ، دادغب ، البرک ، فجن ، هدوبن ؟! اه  نیمزرس  نیرت  بوبحم  هرونم ، هنیدم  ایآ 

!؟ دندش هتشک  تبرغ  نیمزرس  رد  دندش و  قرفتم  نیمز  يور  رب  دندومن و  كرت  ار  هنیدم  اهنآ ، ارچ 

! دنناسرن لتق  هب  دنسانشن و  ار  نانآ  نانمشد ، هکنیا  ات  دنتشاد  هگن  یفخم  ار  دوخ  بسن  هداد ، رییغت  ار  دوخ  مسا  نویولع ، زا  یضعب 

تحلصم ياضتقم  هب  تعاس  نیا  ات  دیسر  تداهش  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  شردپ  هک  يزور  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
.دنرب یم  رس  هب  تبیغ  رد  یهلا 

رد اهنآ  ییاراد  لاوما و  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  قوقح  نونکات ،
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رد دـنوش و  یم  روجف  بکترم  دـنیامن ، یم  رمخ  برـش  نآ  زا  يدـنم  هرهب  اب  هک  هدوب ، رفاک  ياه  تموکح  یغاـط و  ماـکح  تسد 
.دننک یم  هدافتسا  هدنشک  ياه  هحلسا  دیرخ  تارکنم و  اه ، یمرگرس 

ماما و فیاظو  مولع ، رـشن  مدرم ، روما  ریبدت  مایق ، زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  نادناخ  نانمـشد ، هک  دهد  یم  تداهـش  خـیرات ،
.دندرک عنم  هریغ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  مود  هبطخ 

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  يرگید  هبطخ 

یّلص اذاف  نایب ، رون و  تامالع و  هفیس و  هصیمق و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هیار  هعم  ءاشعلا و  دنع  هکمب  يدهملا  رهظی  مث  »
، باتکلا لزنا  ءایبنالا و  ثعب  هجحملا و  دـکأ  دـق  مکبر و  يدـی  نیب  مکماقم  و  سانلا ! اهیا  هَّللا  مکرکذا  هتوص : یلعأب  يدان  ءاـشعلا 
ام اوتیمت  نآرقلا و  ءایحا  ام  اویحت  نا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هلوسر  هعاط  هتعاط و  یلع  اوظفاحت  نا  ًائیـش و  هب  اوکرـشت  نأ ال  مکرمأی 

هَّللا و یلا  مکوعدأ  ّیناو  عادولاب  تنذآ  اهلاوز و  اهؤانف و  انددق  ایندلا  ناف  يوقتلا ، یلع  ءارزو  يدـهلا و  یلع  ًاناوعأ  اونوکت  تامأ و 
« .هنسلا ءایحا  لطابلا و  هتاما  هباتکب و  لمعلا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هلوسر  یلا 

نهاریپ و هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  مـچرپ  هـک  یلاـح  رد  دـیامن  یم  روـهظ  ماـگنه ، بـش  هـکم و  رد  مالـسلا  هـیلع  يدـهم  »
! مدرم يا  : » دیامرف یم  دنلب  يادص  اب  دناوخ  ار  اشع  زامن  یتقو  دراد ، دوخ  دوجو  رد  ار  نایب  رون و  تسوا و  تسد  رد  زین  شریشمش 

دنوادخ درک ؛ لزان  ار  ینامسآ  بتک  تخیگنارب و  ار  ناربمایپ  دومن و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تّجح  هک  مروآ  یم  امـش  دای  هب  ار  ادخ 
هللا یلص  شلوسر  وا و  زا  دیزرون و  كرش  دهد ، یم  روتسد  امش  هب 
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؛ دـناریمب دـهاوخ ، یم  نآرق  هچنآ  دـیراد و  هاگن  هدـنز  دراد ؛ هاگن  هدـنز  دـهاوخ ، یم  نآرق  هچنآ  دـییامن ، يرادربناـمرف  هلآو  هیلع 
، ادخ هب  ار  امش  تسا و  ریذپ  لاوز  یناف و  ایند ، هک  دیشاب  نم  ناسر  يرای  اوقت ، هار  رد  دینک و  کمک  ارم  تیاده ، هار  رد  دیناریمب ؛

(497 «) .منک یم  توعد  تنس ، يایحا  لطاب و  گرم  شباتک ، هب  لمع  هلآو ، هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

موس هبطخ 

یلا رظنی  نأ  دارأ  نم  و  الأ ...! قئالخلا ! رـشعم  ای  لوقی : هبعکلا و  یلا  هرهظ  دنـسم  مئاقلا  اندیـس  و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
.تیش مدآ و  اذ  انأ  اهف  ثیش  مدآ و 

.ماس حون و  اذ  انا  اهف  ماس  هدلو  حون و  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  و  الأ ...!

.لیعامسا میهاربا و  اذانأ  اهف  لیعامسا  میهاربا و  یلا  رظنی  نأ  دارا  نم  و  الا ...!

.نوعمش یسیع و  اذ  انا  اهف  نوعمش  یسیع و  یلا  رظنی  نأ  دارأ  نم  و  الأ ...!

.نینمؤملاریما واذانا  اهف  امهیلع -  هَّللا  تولص  نینمؤملاریما -  دّمحم و  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  و  الا ...!

.نیسحلا نسحلا و  اذ  انأ  اهف  نیسحلا  نسحلا و  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  و  الا ...!

«. همئالا اذ  انأ  اهف  نیسحلا  دلو  نم  همئالا  یلا  رظنی  نأ  دارأ  نم  و  الأ ...!

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نم دنک ، هاگن  ثیـش  مالـسلا و  هیلع  مدآ  هب  دهاوخب  یـسک  رگا  دینادب ! مدرم ! يا  : » دـیامرف یم  هدز ، هیکت  هبعک  راوید  هب  ام  رورـس  »
.متسه ثیش  مالسلا و  هیلع  مدآ  نامه 

.متسه ماس  مالسلا و  هیلع  حون  نم  دنک ، هاگن  ماس  شدنزرف ، مالسلا و  هیلع  حون  هب  دهاوخب  سک  ره  دینادب !

.متسه لیعامسا  مالسلا و  هیلع  میهاربا  نم  دنک ، هاگن  لیعامسا  مالسلا و  هیلع  میهاربا  هب  دهاوخب  سک  ره  دینادب !

، دنک هاگن  نوعمش  مالسلا و  هیلع  یسیع  هب  دهاوخب  سک  ره  دینادب !
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.متسه نوعمش  مالسلا و  هیلع  یسیع  نم 

هلآو و هیلع  هللا  یلـصدمحم  نم  دـنک ، هاـگن  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هلآو و  هـیلع  هللا  یلـصدمحم  هـب  دـهاوخب  سک  ره  دـینادب !
.متسه مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هیلع نیـسح  مالـسلا و  هیلع  نسح  نم  دـنک ، هاگن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماـما  هب  دـهاوخب  سک  ره  دـینادب !
.مشاب یم  مالسلا 

(498 «) .متسه مالسلا  هیلع  همئا  نم  دنک ، هاگن  مالسلا  هیلع  نیسح  دالوا  زا  مالسلا  هیلع  همئا  هب  دهاوخب  سک  ره  دینادب !

قالخا لضف و  ملع ، زا  روظنم  .متسه  هریغ  مدآ و  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  هک : دراد  ثیدح  نیا  يارب  یحیضوت  یـسلجم  همالع 
.تسا یلجتم  لماک  تروص  هب  نم  دوجو  رد  یلو  دینک ؛ یم  يوریپ  نآ  زا  هک  تساهنآ 

عمج وا  رود  شنارای  زا  رفن  هدزیـس  دصیـس و  دسر و  یم  نایاپ  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هبطخ  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقابدمحم  ماما 
« .دنیامن یم  تعیب  وا  اب  دنوش و  یم 

دندرگ و یم  لزان  وا  رب  هتشرف  رازه  لهچ  زا  شیب  دنیامن و  یم  تعیب  باحصا  نارای و  سپـس  دنک و  یم  تعیب  لییربج  ادتبا  يرآ ،
زجاع نآ  زا  رـشب  هک  يا  هنوگ  هب  دـنیامن  یم  تعاطا  ار  وا  رماوا  دـنریگ ، یم  رارق  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  راـیتخا  رد  لـماک  روط  هب 

.تسا

مالسلا هیلع  نامز  ماما  يارب  تعیب 

: مینک یم  نایب  ار  هدش  تیاور  ثیداحا  یضعب  مییامن ، ثحب  هراب  نیا  رد  هکنیا  زا  لبق 

« .لیئاربج مئاقلا ، عیابی  نم  لّوا  نا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(499 «) .تسا لییربج  دنک ، یم  تعیب  مالسلا  هیلع  ماما  اب  هک  یسک  نیلوا  »

: يدانی لیئاربج  هیدی  نیب  ماقملاو ، نکرلا  نیب  ًامئاق  تبسلا -  موی  اروشاع  موی  مئاقلاب -  ینأک  : » دومرف مالـسلا  هیلعداوج  دّمحم  ماما 
« .هَّلل هعیبلا 

: دهد یم  ادن  وا  لباقم  رد  لییربج  دتـسیا و  یم  ماقم  نکر و  نیب  تساروشاع -  هک  يا -  هبنـش  زور  رد  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  »
(500 «) .دینک تعیب  ادخ  يارب 

اذا : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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لوسر هّنسب  مهیف  ریسی  نأ  هّقح و  یلا  مهاعد  هَّللا و  مهدشانو  هسفن  یلا  سانلا  اعدف  ربنملا ، دعص  جورخلا ، یف  مئاقلل  یلاعت  هَّللا  نذأ 
.هملعب مهیف  لمعی  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هَّللا 

!؟ وعدت یش ء  ّيا  یلا  لوقی : میطحلا ، یلع  لزنیف  هیتای  یتح  لییاربج  هلالج -  ّلج  هَّللا -  ثعبیف 

.كدی طسبا  .کعیابی  نم  لّوا  انا  لیئاربج : لوقیف  .مالسلا  هیلع  مئاقلا  هربخیف 

ریـسی مث  سفن ، فالآ  هرـشع  هباحـصا  ّمتی  یتح  هّکمب  میقی  هنوعیابیف و  ًالجر  رـشع  هثالث  هئام و  ثالث  هافاو  دق  هدـی و  یلع  حـسمیف 
«. هنیدملا یلا  اهنم 

تنـس دوخ ، يوس  هب  ار  مدرم  دتـسیا و  یم  ربنم  رب  دـهدب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هب  جورخ  هزاجا  یلاعت ، دـنوادخ  هک  یماگنه  »
لج  ) دـنوادخ سپ  دریگ ؛ یم  قح  توعد  رب  هاوـگ  ار  دـنوادخ  دـنک و  یم  توـعد  نآ  هب  لـمع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 

»!؟ ییامن یم  توعد  يزیچ  هچ  هب  : » دیوگب دیآ و  دورف  هبعک  راوید  رانک  رد  ات  دنک  یم  لزان  ار  لییربج  هلالج )

ار تیاه  تسد  میامن ، یم  تعیب  امش  اب  هک  متسه  یسک  نیلوا  نم  : » دیامرف یم  لییربج  دهد و  یم  حیـضوت  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
« .نک زاب 

رازه هد  هب  وا  نارای  ات  دنام  یم  یقاب  هکم  رد  ناشیا  دنیامن ، یم  تعیب  وا  اب  رفن  هدزیس  ودصیس  سپس  دیامن و  یم  حسم  ار  وا  ناتسد 
(501 «) .دور یم  هنیدم  هب  سپس  دنسرب ؛ رفن 

.دشاب یم  یشکرس  درمت و  مدع  ندرک و  يوریپ  تعاطا و  يانعم  هب  تعیب 

ناـینیمز ناینامـسآ و  تعیب ، نیا  رد  هک  تسا  نیا  ماـکح ، اـفلخ و  هلمج  زا  نارگید  تعیب  اـب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  اـب  تعیب  قرف 
دـشاب یم  زین  مدرم  تعیب  اهنیا ، هارمه  هب  دیامن و  یم  تعیب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  لییربج  دـنوادخ ، یحو  نیما  دـنراد و  روضح 

رب يا  هناشن  نیا  هک 
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یم تادوجوم  همه  ناگدنبنج و  عیمج  لاح  لماش  نآ ، تاکرب  هک  تسا  ترـضح  نآ  اب  تعیب  ندوب  عورـشم  هب  ناینامـسآ  فارتعا 
.دوش

مامت ندشن  بکترم  هلمج  زا  تسا  یطیارـش  ياراد  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  اب  باحـصا  تعیب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداحا  نیا  زا 
.لاح همه  رد  تامرحم 

مزتلم قالخا ، دهز و  هب  ار  ناسنا  رگید ، یضعب  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لثم  تسا  بجاو  ناشماجنا  طورش ، نیا  زا  یـضعب 
تقرـس رگا  دنک و  تقرـس  دیابن  ناسنا ، هک  دوش  یم  رت  نیگنـس  ناشتیلوئـسم  دنیامن و  یم  تعیب  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  اهنآ  دنک ؛ یم 

هیلع نامز  ماما  اب  تعیب  نوچ  نامیپ ؛ دـهع و  اب  تفلاخم  لیلد  هب  يرگید  تقرـس و  ببـس  هب  یکی  دوش : یم  تازاجم  راـب  ود  دومن ،
ِهَّللا ُدَـی  َهَّللا  َنوُِعیاَُبی  اَمَّنِإ  َکَنوُِعیاَُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » هدومرف هراب  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  تسا ؛ یلاعت  كرابت و  يادـخ  اب  تعیب  مالـسلا ،

(502 «) .تساه تسد  همه  زا  رتالاب  دنوادخ  تسد  دننک ؛ یم  تعیب  ادخ  اب  دنیامن  یم  تعیب  وت  اب  هک  یناسک  « » ْمِهیِْدیَأ َقْوَف 

نوچ تسا ؛ يرورض  طورـش ، نآ  حرط  دنتـسه ، یـصاخ  ياه  یگتـسیاش  اهزایتما و  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  نارای  هکنیا  مغر  یلع 
زا دنـشاب و  هتـشاد  ار  نیمز  هرک  یهدنامرف  تقایل  ات  دنـشاب  هنومن  لیاضف  تالامک و  رد  دهاوخ  یم  دوخ  نارای  زا  مالـسلا  هیلع  ماما 

یگدـنز عون  ره  زا  دـننک و  بانتجا  ایند  فراخز  یگدـنز و  ياه  هدـنبیرف  زا  دـنیامن و  لمع  تابجاو  هب  دـنیوج و  يرود  تامرحم 
.دننک ارجا  یبوخ  هب  دنراد  هدهع  رب  هک  ار  یفیاظو  دنناوتب  ات  دنریگب  شیپ  رد  ار  یتخس  هنادهاز و  یگدنز  دنیوج ، تعنامم  یفارشا 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رکشل 

« .هقلحلا لثم  یف  نوکی  یتح  هکم  نم  جرخیال  مث  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما 

؟ هقلحلا امف  يوارلا : لاق 

« .فالآ هرشع  : » مالسلا هیلع  لاق 

یلاح رد  »
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« .تسوا رود  هب  يا  هقلح  هک  ددرگ  یم  جراخ  هکم  زا 

؟ تسیچ هقلح  تفگ : يوار 

(503 «) .دوش یم  رفن  رازه  هد  لماش  هک  يا  هقلح  : » دومرف

؟ مئاقلا عم  جرخی  مک  دیدرگ : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ام هّوق و  یلوا  یف  ّالا  جرخی  ام  : » مالسلا هیلع  لاقف  ًالجر ؟ رـشع  هثالث  هئام و  ثالث  ردب ، لها  هّدع  لثم  هعم  جرخی  ّهنا  : » نولوقی مهناف 
« .فالآ هرشع  نم  لقا  هوق  ولوا  نوکی 

؟ دننک یم  مایق  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هارمه  رفن  دنچ 

« .دندوب رفن  هدزیس  دصیس و  هک  ردب  لها  دادعت  هب  : » دومرف

(504 «) .دشاب یمن  رفن  رازه  هد  زا  رتمک  شیورین ، تردق و  دنک و  یم  مایق  تردق  اب  هارمه  وا  :» دومرف سپس 

زا هک  دنتـسه  يرکـشل  ناـنآ  درادـن ؛ دوجو  دـشاب ، یم  رفن  رازه  هد  هک  نیا  زج  هقلح ، هراـبرد  یحیـضوت  اـم ، دزن  دوجوم  عباـنم  رد 
رد هک  نیا  زج  دنرادن ، رفن  هدزیسودصیس  نآ  هب  تبـسن  يرترب  زایتما و  یلو  دنرادروخرب ؛ خسار  لماک و  يا  هدیقع  ناورف و  ینامیا 

.دنیآ یم  رد  ناشیا  ياول  تحت  دنوش و  یم  قحلم  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هکم 

ماگنه رد  هار و  هنایم  رد  رفن  اه  نویلیم  هک  تسا  یعیبط  دـنک و  یم  روهظ  دـنمتردق ، رکـشل  نیا  اب  هکم و  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
سدـح ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رکـشل  ترثک  دادـعت و  میناوت  یمن  ام  ساسا ، نیا  رب  دـندنویپ ؛ یم  رکـشل  نیا  هب  هفوک  رد  تماـقا 

نازابرـس زا  دشاب  حالـس  لمح  هب  رداق  دـشاب و  هتـشاد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  نامیا  هک  يدرم  ره  مییوگب  میناوت  یم  یلو  مینزب ؛
ناشیا رماوا  ذیفنت  مالسلا و  هیلع  ماما  يادن  هب  کیبل  يارب  مدرم  مامت  دیامن ، رداص  روتسد  مالسلا ، هیلع  ماما  یتقو  دوش و  یم  ناشیا 

.دومن میهاوخ  تبحص  هراب  نیا  رد  هدنیآ  رد  هک  دنریگ  یم  تقبس  رگیدکی  زا 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رب  ندرک  مالس  یگنوگچ 

مالس مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  دیاب  هنوگچ 
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؟ درک

: دیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدرم 

؟ نینموملا هرماب  مئاقلا  یلع  مّلسی  له 

« .رفاک ّالا  هدعب  هب  یّمسیال  هلبق و  دحا  هب  ّمسی  مل  نینموملاریما ، هب  هَّللا  یّمس  مسا  كاذ  ....ال  : » مالسلا هیلع  لاق 

؟ هیلع مّلسی  فیک  و  ...كادف ! تلعج  مالسلا : هیلع  قداصلا  مامالا  دنع  ًارضاح  ناک  لجر  لاقف 

« .هَّللا هّیقب  ای  کیلع  مالسلا  : » لوقت مالسلا  هیلع  لاق 

« َنِینِمْؤُّم ُمتنُک  نِإ  ْمُکَّل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب  : » یلاعت هلوق  ارق  ّمث 

؟ دنز یم  ادص  نینمؤملاریما »  » بقل مان و  اب  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  یسک  ایآ 

یمن هدیمان  مسا  نیا  هب  رفاک  زج  وا ، زا  دعب  لبق و  یـسک  داد  رارق  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  دـنوادخ  ار  مسا  نآ  ریخ ، :» دومرف
« .دوش

؟ درک مالس  وا  هب  دیاب  هنوگچ  موش ! تیادف  تفگ : دوب ، رضاح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  هک  يدرم 

« .هَّللا هیقب  ای  کیلع  مالسلا  ییوگ : یم  : » دومرف

(505 «) .دیشاب هتشاد  نامیا  رگا  تسا ، رتهب  امش  يارب  دنوادخ  هدنامزاب  نیرخآ  : » دناوخ ار  هیآ  نیا  سپس 

لاثم يارب  دـنروایب ، نابز  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هینک  اـی  ماـن  مدرم ، تسین  زیاـج  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  ثیداـحا  نیا  زا 
روط نامه  تسا ، ناشیا  ماقم  لیلجت  میظعت و  رب  يا  هناشن  راک ، نیا  هک  اهنیا  لاثما  و  مالـسلا ! هیلع  يدـهم  يا  وت  رب  مالـس  دـنیوگب :

ِءاَعُدَک ْمُکَْنَیب  ِلوُسَّرلا  َءاَعُد  اُولَعْجَت  َال  : » دننک ادص  مسا ، اب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  درک  عنم  ار  نیملـسم  دـنوادخ ، هک 
(506 «) .دینزن ادص  دینز ، یم  ادص  ار  رگیدمه  هک  هنوگنآ  ار  ادخ  لوسر  دوخ ، نیب  رد  « » ًاضَْعب مُکِضَْعب 

: هاری نیح  لقیلف  مئاقلا  مکنم  كردأ  نم  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  و 

« .هلاسرلا عضوم  ملعلا و  ندعم  هّوبنلا و  همحرلا و  تیب  لها  ای  مکیلع  مالسلا 

يا وت ، رب  مالس  : » دیوگب وا  هدهاشم  ضحم  هب  دومن  كرد  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  امش ، زا  سک  ره  »
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(507 «) .تلاسر هاگیاج  ملع و  ندعم  توبن و  تمحر و  تیب  لها 

ریشمش اب  هناحلسم  مایق 

.دوش یم  رکنم  ار  قح  دهد و  یم  جرخ  هب  بجعت  لطاب ، هب  عجار  دنز و  یم  لهاجت  هب  ار  دوخ  قیاقح ، هرابرد  رشب 

نآ هـب  یلو  دـیامن ؛ یم  سح  ار  شترارح  دـنک و  یم  سمل  ار  شتآ  دـنک ! یم  راـکنا  ار  نآ  دـنیب و  یم  ار  دیــشروخ  هـک  یناـسنا 
ماجنا ار  راک  نیا  لطاب ، هب  تبسن  بصعت  قح و  اب  ینمـشد  لیلد  هب  هکلب  عوضوم ، هب  تبـسن  تلاهج  ببـس  هب  هن  دنک ! یمن  فارتعا 

.دهد یم 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  یثیداحا  دوب و  هدش  لیوأت  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  تبـسن  هک  یتایآ  زا  یـضعب  باتک ، لیاوا  رد 
ثیدح اهدـص  زا  ییاه  هنومن  اهنآ  همه  هک  شروهظ -  بسن و  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  هب  عجار  مالـسلا ، مهیلع  همئا  زا  یتایاور  و 

.دش نایب  تسا -  ینس  هعیش و  ياه  باتک  رد  هدش  دای  حیحص 

رد هلآو  هیلع  هللا  یلـص  نیما  لوـسر  دـننک و  یم  یـشکرس  تقیقح ، نـیا  شریذـپ  هـب  تبـسن  یمالـسا ، ياـه  هورگ  زا  یـضعب  یلو 
دـننک و یم  ازهتـسا  دـیاش  دـنیامن و  یم  راکنا  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دوجو  اهنآ  تسا ؛ هدومن  دـیکأت  عوضوم ، نیا  رب  شنانخس 

.دنراد هدیقع  نیا  ندرمش  تشز  کیکشت و  هب  عجار  یتشز  نانخس 

.دراد همادا  زین  روهظ  ات  تسا و  هتفرن  نیب  زا  هتشاد ، همادا  زورما  هب  ات  هتشگ ، تسد  هب  تسد  هدوب ، ادتبا  زا  فارحنا  نیا 

.دنرادن رواب  شفیرش ، رمع  ندوب  ینالوط  لیلد  هب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دوجو  نانیا  مییوگب  تسا ، نکمم 

اهنآ بیذـکت  راکنا و  يارب  یهار  چـیه  دوش ، راکـشآ  روهظ  ياه  هناشن  مامت  دـیامن ، روهظ  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  رگا  یتح  یلو 
زاب دنیامن ؛ هدهاشم  دوخ  ياه  مشچ  اب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دشاب و  هتشادن  دوجو 
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؛ دنگنج یم  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  اب  هکلب  دنیامن ؛ یمن  فارتعا  لاح ، نیا  اب 

؟ تسیچ اهنآ  يازج  ناناملسم ، يا  سپ 

راتفر هنوگچ  دنزرو ، یم  رارصا  دوخ ، نایصع  ینمـشد و  رب  دننک و  یم  یـشکرس  ̠ �اقو نیا  هب  هک  يدارفا  اب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما 
!؟ دیامن

!؟ داد ار  اهنآ  باوج  دیابن  يرگید ، زیچ  اب  ریشمش  زج  ایآ 

ریشمش و زا  ربکتم  دناعم و  دارفا  هنوگ  نیا  يارب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  دنراد  حیرصت  بلطم  نیا  رب  فیرـش  ثیداحا  نیا  يرآ ،
.دنوش عضاخ  قح ، ربارب  رد  هک  دگنج  یم  ینامز  ات  نانآ  اب  دنک و  یم  هدافتسا  هحلسا 

: میروآ یم  ار  تیاور  نیا  زا  یضعب  اج  نیا  رد 

هَّللا ءادعا  هلتقو  فیسلاب  هجورخف  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  یفطصملا  هّدج  نم  هتنس  اّما  و  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما   - 1
« .هیار هل  درت  ّهنا ال  بعُرلا و  فیسلاب و  رصنی  ّهنأ  تیغاوطلاو و  نیرابجلا  هلوسر و  ءادعأ  و 

شلوسر و ادخ و  نانمشد  دنک و  یم  روهظ  ریشمش  اب  هکنیا  نآ ، دراد و  هارمه  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  شدج ، زا  یتّنس  » 
بات شلباقم ، رد  یمچرپ  هورگ و  چـیه  ددرگ و  یم  زوریپ  ندـناسرت  ریـشمش و  اب  وا  دـناسر ؛ یم  لتق  هب  ار  اـه  توغاـط  ناراـبج و 

(508 «) .درادن تمواقم 

« .فیسلاب جورخلاف  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  نم  اّما  و  ءایبنا ...: هعبس  نم  هنس  مئاقلا  یف  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما   - 2

ریـشمش اـب  ماـیق  جورخ و  هلآو ، هـیلع  هللا  یلـصدمحم  شور  اـما  و  دریگ : یم  شیپ  رد  ار  اـیبنا  زا  شور  تـفه  مالـسلا ، هـیلع  مئاـق  »
(509 «) .تسا

« .فیسلاف هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  نم  هتنس  اما  و  ءایبنا ...: هعبرأ  نم  ننس  رمالا  اذه  بحاص  یف  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما   - 3

یلصدمحم شور  اما  و  دریگ : یم  شیپ  رد  ار  ربمایپ  راهچ  ياه  شور  رما ، نیا  بحاص  »
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(510 «) .تسا ریشمش  اب  مایق  هلآو ، هیلع  هللا 

باذع زا  لبق  ار  رتمک  باذع  ( » ِرَبْکَْألا ِباَذَْعلا  َنوُد  یَنْدَْألا  ِباَذَْعلا  َنِم  مُهَّنَقیُِذَنلَو  : » هیآ نیا  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 4
رخآ یف  فیـسلاب  يدـهملا  مئاـقلا  جورخ  ربکـالاو : بدـجلاو  طـحقلاب  یندـالا  نا  : » دومرف ( 511 «) .میناـشچ یم  اـهنآ  هـب  رت  گرزب 

« .نامزلا

(512 «) .تسا نامزلارخآ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  هناحلسم  مایق  رت ، گرزب  باذع  تسا و  یطحق  نامه  رت ، کچوک  باذع  »

« .ًالتق يا : ًاجره -  فیسلا  ّالا  مهیطعی  الو  هربصم  ساکب  مهیقسی  ًافسخ و  مهموسی  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 5

(513 «) .دنک یم  اهنآ  راثن  ار  دوخ  ریشمش  تابرض  دناشون و  یم  اهنآ  هب  ار  تلذ  خلت  ماج  دگنج و  یم  شنانمشد  اب  وا  »

ناربمایپ ثاریم  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما 

هللا یلـصادخ  لوسر  ياه  ثاریم  صوصخ  هب  تسوا ، هارمه  ناربمایپ  ثاریم  هک  دـنک  یم  روهظ  یلاـح  رد  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما 
.دومن يراذگ  تمیق  ار  اهنآ  شزرا  ناوت  یمن  دنتسه و  يردقنارگ  ياه  ثاریم  هک  هلآو  هیلع 

؟ دنتسه هچ  ناربمایپ  ثاریم  دوش : یم  لاؤس 

ناـمه روظنم ، هکلب  دـنراذگ ؛ یم  یقاـب  دوـخ  ناگدـنامزاب  يارب  ناـگدرم  هک  تسین  یلاوـما  ناربماـیپ ، ثاریم  زا  دوـصقم  باوـج :
رگید یـصو  هب  یـصو  کی  زا  دـنا و  هتـشاذگ  اج  هب  دوخ  زا  دـعب  يایـصوا  يارب  ناربمایپ  هک  تسا  يا  هیامنارگ  سیفن و  ياـهزیچ 

.تسا هتفای  لاقتنا 

هب اهنآ  همه  هلآو ، هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  دیـسر و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  یلبق  ناربمایپ  زا  اه  ثاریم  نیا 
يدـهم ماما  هب  هکنیا  ات  روط  نیمه  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  هب  نآ  زا  دـعب  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شنیـشناج ،

.دیامرف یم  تظفاحم  نآ  زا  دشاب و  یم  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دزن  رد  اهنآ  همه  هک  تسا  هدیسر  مالسلا  هیلعرظتنم 

؟ تسیچ مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  رد  اه  ثاریم  نیا  شقن  دوش : یم  لاؤس 

ماما هک  تسا  نیا  رب  يا  هناشن  هلئسم ، نیا  باوج :
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.تسا ینامسآ  یهلا  طخ  دادتما  نآ ، هک  دراد  یکیدزن  یگتسیاش و  ءایصوا  ناربمایپ و  هب  تبسن  مدرم ، ریاس  رب  مالسلا  هیلع  نامز 

: مینک یم  نایب  تصرف ، نیا  رد  ار  اه  تیاور  زا  یضعب 

رجح نامیلـس و  متاـخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هیارب  رهظ  مالـسلا  هیلع  مئاـقلا  رهظ  اذا  : » دوـمرف مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما   - 1
« .هاصع یسوم و 

ياصع گنـس و  نامیلـس ، رتشگنا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مچرپ  شهارمه  دیامن ، روهظ  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  یتقو  »
(514 «) .تسا یسوم 

هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  اهرشن  ...ردب  موی  لیئاربج  اهب  لزن  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مچرپ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نینموملاریما اهرشن  هرصبلا ، موی  ناک  اذا  یتح  مالـسلا  هیلع  یلع  دنع  لزت  ملف  مالـسلا  هیلع  یلع  یلا  اهعفد  اهّفل و  ّمث  ردب ، موی  هلآو 

« .اهرشن ماق  وه  اذاف  مئاقلا ، موقی  یتح  دحا  اهرشنیال  ...اندنع  یه  اهّفل و  ّمث  هیلع ، هَّللا  حتفف 

مالسلا هیلع  یلع  تسد  هب  دومن و  عمج  سپس  درک و  زاب  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف : لزان  ار  مچرپ  ردب ، زور  رد  »
درک و عمج  ار  نآ  سپس  دینادرگ و  زوریپ  ار  وا  دنوادخ  دومن و  زاب  ار  نآ  دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  هرـصب ، گنج  رد  مچرپ  داد ؛

(515 «) .دیامن یم  زاب  ار  نآ  دش ، نینچ  یتقو  دنک ؛ روهظ  ام  مئاق  ات  دنک ؛ یمن  زاب  ار  نآ  یسک  تسام و  دزن  مچرپ ، نآ  نونکا  مه 

یم رد  وا  هرطیس  تحت  ار  هکئالم  داب و  هدنرپ و  دنوادخ ، دیامن ، تشگنا  رد  ار  نآ  هاگره  هک  هدش  تیاور  نامیلس  رتشگنا  هب  عجار 
.دروآ

ُْهنِم ْتَرَجَْفناَف  َرَجَْحلا  َكاَصَِعب  ْبِرْضا  اَْنلُقَف  ِهِمْوَِقل  یَسُوم  یَقْسَتْسا  ِذِإَو  : » هدمآ نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یـسوم  ياصع  گنـس و  هرابرد 
یتقو ( » ْمَُهبَرْشَم ٍساَنُأ  ُّلُک  َِملَع  ْدَق  ًاْنیَع ، َهَرْشَع  اَتَْنثا 
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دش و هتفاکش  گنس  سپ  نزب  گنس  رب  ار  دوخ  ياصع  میداد : روتسد  وا  هب  دومن  بآ  بلط  دوخ  موق  يارب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک 
(516 «) .دمآ نوریب  همشچ  هدزاود  نآ  زا 

ياصع هک  میدومن  یحو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  « » َنوُِکفْأَی اَم  ُفَْقلَت  َیِه  اَذِإَف  َكاَصَع  ِْقلَأ  ْنَأ  یَـسُوم  َیلِإ  اَْنیَحْوَأَو  : » هدمآ نینچمه 
(517 «) .دیعلب ار  دوب  هچ  ره  نکفیب و  ار  دوخ 

هنم تعبن  الا  ًالزنم  لزنی  الف  ریعب -  رقو  وه  و  نارمع -  نب  یسوم  رجح  هعم  لمحی  ...مئاقلا و  جرخ  اذا  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
« .نویع

یم دورف  هک  یهاگلزنم  رد  تسوا و  هارمه  مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  گرزب  گنـس  دیامن ، جورخ  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  یتقو  »
(518 «) .دیآ یم  رد  ششوج  هب  ییاه  همشچ  گنس ، نآ  زا  دیآ 

»؟ هیلع موقی  يذلا  مئاقلا  صیمق  کیرا  الأ  : » دومرف بیعش  نب  بوقعی  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 2

.مد رسیالا  هّمک  یف  اذاف  هرشنف ، سیبارک  صیمق  هنم  جرخا  هحتفف و  رطمقب  یعدف.یلب  : لاق

« .مئاقلا موقی  هیف  هتیعابر و  تبرض  موی  هیلع  ناک  يذلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  صیمق  اذه  :» مالسلا هیلع  لاقف 

.هعفر هَّللادبعوبا و  هاوط  مث  یهجو ، یلع  هتعضو  مدلا و  تلبقف  بیعش : نب  بوقعی  لاق 

»؟ مهد ناشن  وت  هب  دیامن -  یم  مایق  نآ  اب  هک  ار -  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  نهاریپ  ایآ  »

.دوب نوخ  نآ ، پچ  نیتسآ  رد  هک  دومن  زاب  دومن و  جراخ  نآ  زا  ار  یسابرک  نهاریپ  دومن ، زاب  ار  یفیک  سپس  .يرآ  تفگ :

یم ماـیق  نآ  اـب  مالـسلا  هیلع  مئاـق  دنتـسکش و  ار  ترـضح  نآ  نادـند  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نهاریپ  نیا  : » دومرف
« .دنک

(519) .تشادرب دومن و  عمج  ار  نآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس  مداهن ؛ متروص  هب  مدیسوب و  ار  نینوخ  سابل  تفگ : بوقعی 

هب مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 3
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.ال تلق : فسوی »؟ صیمق  ناک  ام  يردتأ  : » دومرف رمع  نب  لضفم 

املف دربال ، ّرح و  هعم  هّرضی  ملف  هاّیا ، هسبلا  صیمقلاب و  لییاربج  هیلا  لزن  رانلا ، تدقوا  اّمل  مالسلا  هیلع  میهاربا  ّنا  : » مالـسلا هیلع  لاق 
هیلع هقّلع  فسوی  دلو  اّملف  مالسلا  هیلع  بوقعی  یلع  قاحسا  هقّلع  مالسلا و  هیلع  قاحسا  یلع  هقّلع  همیمت و  یف  هلعج  هافولا  هترـضح 

.ناک ام  هرما  نم  ناک  یتح  هدضع ، یف  ناک  و 

وهف ِنَُفت » ِنوُدّ نَأ  َآلَْول  َفُسُوی  َحیِر  ُدِـجََأل  ّیِنِإ  : » ّلجوّزع هلوق  وه  هحیر و  بوقعی  دـجو  همیمتلا  نم  مالـسلا  هیلع  فسوی  هجرخا  املف 
« .هّنجلا نم  صیمقلا  کلذ 

؟ صیمقلا اذه  راص  نم  یلاف  كادف ! تلعج  تلق :

« .جرخ اذا  انمئاق  عم  وه  هلها و  یلا  : » مالسلا هیلع  لاق 

« .مالسلا مهیلعدمحم  لآ  یلا  یهتنا  دقف  هریغ -  وا  ًاملع -  ثرو  ّیبن  ّلک  : » لاق مث 

»؟ دوب هچ  فسوی  نهاریپ  یناد  یم  ایآ  »

.هن تفگ :

امرگ هن  هک  دناشوپ  وا  هب  ار  نهاریپ  نیا  تشگ و  لزان  وا  رب  لییربج  دـنتخادنا ، شتآ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  هاگ  نآ  : » دومرف
درپس و قاحسا  هب  داد و  رارق  يا  هتسب  رد  ار  نآ  دیامن ، تافو  تساوخ  یم  ترضح  نآ  هک  یماگنه  دنک ، یم  رثا  نآ  رد  امرس  هن  و 

جراخ ار  نآ  ، دیـسر شناردارب  هب  فسوی  هک  یماگنه  درپس ؛ وا  هب  ار  نآ  تشگ ، دلوتم  فسوی  یتقو  درپس و  بوقعی  هب  زین  قاحـسا 
: دیامرف یم  نآرق  رد  هک  دینش  ار  نآ  يوب  بوقعی ، ترضح  دومن و 

« .تسا تشهب  زا  نهاریپ  نآ  ( 520 «) .دیناوخن هناوید  ارم  رگا  منک ، یم  مامشتسا  ار  فسوی  يوب  نم  »

؟ دش هچ  نهاریپ  نآ  موش ! تیادف  تفگ :

« .دیامن مایق  هک  یماگنه  تسام ، مئاق  هارمه  نآ  تسا و  شلها  تسد  رد  : » دومرف

هب تیاهن  رد  دراذگ و  یم  ثرا  هب  يرگید  زیچ  ای  ملع  يربمایپ ، ره  : » دومرف سپس 
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(521 «) .دسر یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ 

باحسلا هتمامع  دحا و  موی  هیلع  ناک  يذلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  صیمق  هیلع  نوکی  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 4
« .راقفلاوذ هَّللا  لوسر  فیس  هغباسلا و  هَّللا  لوسر  عرد  و 

باحـس و هک  ناـشیا  هماـمع  تشاد و  نت  رب  دـحا  زور  رد  هـک  دوـب  دـهاوخ  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نـهاریپ  وا ، نـت  رب  »
(522 «) .تشاد دهاوخ  هارمه  هب  ار  ترضح  نآ  هرز  نینچمه  تشاد  مان  راقفلاوذ  هک  شریشمش 

اهنا نارمع و  نب  یسوم  یلا  تراص  مث  بیعش ، یلا  تراصف  مالسلا  هیلع  مدآل  یسوم  یصع  تناک  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما   - 5
مالـسلا هیلعانمئاقل  تّدـعا  تقطتـسا  اذا  قطنتل  اهنا  اهترجـش و  نم  تعزتنا  نیح  اهتئیهک  ءارـضخ  یهو  ًافنآ  اهب  يدـهع  ّنا  اندـنعل و 

« .اهناسلب نوکفأی -  ام  فقلت -  تیقلا  ثیحاهنآ  رمؤت و  ام  عنصت  اهنا  مالسلا و  هیلع  نارمع  نب  یسوم  اهب  عنصی  ناک  ام  اهب  عنصی 

تسد هب  نآ  زا  سپ  داتفا و  بیعش  تسد  هب  سپس  دوب ؛ مالسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هب  قلعتم  مالـسلا ، هیلع  یـسوم  ترـضح  ياصع  »
فرح دوش ، تبحص  وا  اب  رگا  هدش ، هدیرب  تخرد  زا  هزات  ییوگ  تسا ، هزات  زبس و  نآ  تسام ؛ دزن  نآلا  دیسر و  نارمع  نب  یـسوم 

هداد روتسد  نآ  هب  هچره  دهد و  ماجنا  داد ، ماجنا  نآ  اب  مالسلا  هیلع  یـسوم  هک  يراک  نامه  ات  هدش ، هدامآ  ام  مئاق  يارب  دنز و  یم 
(523 «) .دعلب یم  نابز  اب  ار  دشاب  لطاب  هچره  دنک و  یم  لمع  دوش ،

همرکم هکم  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تامادقا 

بات یهورگ  چـیه  دریگ و  یم  تسد  هب  هکم  رد  ار  تموکح  ناشیا  دیـسر ، نایاپ  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اـب  تعیب  هکنیا  زا  دـعب 
رب تشاد و  دهاوخن  ار  ناشیا  ربارب  رد  تمواقم 
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: مییامن یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  دنز  یم  یتامادقا  هب  تسد  اج  نآ  رد  دوش ؛ یم  طلسم  رهش  مامت 

دوخ میدق  تلاح  هب  مارحلادجسم  ندنادرگرب  ( 1

ناک يذـلا  عضوملا  یلا  ماقملا  لّوح  و  هساسا ، یلا  هّدری  یتح  مارحلادجـسملا  مدـه  مئاقلا  ماق  اذا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
« .هیف

میهاربا ماقم  دـهن و  یم  انب  دوخ ، یلبق  هیاپ  قبط  ار  نآ  دـنک و  یم  بارخ  ار  مارحلادجـسم  دـیامن ، مایق  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  یتقو  »
(524 «) .دهد یم  لاقتنا  هدوب ، ًالبق  هک  یهاگیاج  رد  ار  مالسلا  هیلع 

لاح نیا  اب  یلو  دیدرگ ؛ هفاضا  نآ  هب  یناوارف  ياهاضف  تفای و  هعسوت  مارحلادجـسم  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب 
افص و نیب  ییاج  رد  نآ  یلصا  ناکم  نوچ  دیسرن ؛ دوب ، هدومن  مسر  مارحلادجسم  يارب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  یناکم  هب 

.دراد رارق  هورم 

...معن : » دومرف تسا ، نآ  وزج  دنا ، هدرک  هفاضا  مارحلادجسم  هب  هچنآ  ایآ  دوب : هتفگ  هک  یـسک  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
؛» لیعامسا میهاربا و  دجسم  دعب  اوغلبی  مل  مهنا 

(525 «) .تسا هدیسرن  دنا ، هدرک  میسرت  مالسلا  هیلع  لیعامسا  میهاربا و  هک  یطخ  هب  لاح  نیا  اب  یلو  يرآ ! »

« .مالسلا هیلع  میهاربا  طخ  يذلا  کلذف  یعسملا ، یلا  هروزحلا  نیب  ام  هکمب  مالسلا  هیلع  میهاربا  طخ  : » دومرف نینچمه 

یم مـیهاربا  طـخ  نآ ، هـک  دیـشک  فارطا  ياـه  نیمزرـس  رد  یعیـسو  هـقطنم  (، 526) هروزح نـیب  ار  یطخ  مالـسلا ، هـیلع  مـیهاربا  »
(527 «) .دشاب

ناشیا هک  درک  لاؤس  مارحلا  دجسم  هب  هدش  هفاضا  ياه  تمسق  رد  زامن  ندناوخ  هب  عجار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میعن  نب  نیسح 
« .افصلا یلا  نوّجحی  سانلا  ناکف  هورملا ، افصلا و  نیب  ام  مارحلا  دجسملا  اّدح  لیعامسا  میهاربا و  نا  : » دومرف

(528 «) .دنیامن یم  جح  هورم  افص و  ات  مدرم  دندرک و  نییعت  هورم  افص و  نیب  ار  مارحلادجسم  دودح  لیعامسا ، میهاربا و  »

: ینعم هب  نوّجحی » :» دیوگ یم  یفاو  رد  یناشاک  ضیف 
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.دشاب یم  دنوش ، یم  مرحم  ینعم  هب  هکنیا  ای  تسا  دنیامن ، یم  فاوط 

يراوید دیامن ، روهظ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  یتقو  تسا ؛ يزورما  مارحلادجـسم  زا  رت  گرزب  یلـصا ، مارحلادجـسم  هکنیا  هصالخ 
هدـع يارب  ار  فاوط  راک ، نیا  دـهن ؛ یم  انب  لّوا ، ساـسارب  يدـیدج  راوید  دـیامن و  یم  بارخ  هدومن ، هطاـحا  ار  مارحلادجـسم  هک 

.دسر یم  رفن  اه  نویلیم  هب  جاجح  دادعت  روهظ ، رصع  رد  هک  دیامن  یم  ناسآ  جاجح  زا  يریثک 

دوخ لّوا  ناکم  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  ندنادرگ  زاب  ( 2

« .هیف ناک  يذلا  عضوملا  یلا  ماقملا  لّوح  ...مئاقلا و  ماق  اذا  : » دیدناوخ ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  هک  يروطنامه 

« .دنادرگ یمرب  دوخ  یلصا  هاگیاج  هب  ار  میهاربا  ماقم  ...دومن  مایق  مالسلا ، هیلع  مئاق  یتقو  »

ماقم داتـسیا و  نآ  يور  هبعک ، ياـنب  ماـگنه  مالـسلا ، هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  تسا  يا  هرخـص  ناـمه  مالـسلا ، هیلع  میهاربا  ماـقم 
، دـش هفیلخ  باطخ  نب  رمع  هک  یماگنه  تسا و  هدوب  هبعک  یکیدزن  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا 

.داد رییغت  ار  شیاج  دومن و  لقتنم  ار  ماقم 

، هدش هک  یتعدب  ای  هفاضا  هنوگ  ره  داد  روتـسد  تفرگ ، تسد  هب  نامثع  لتق  زا  دـعب  ار  تموکح  مامز  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  یتقو 
.تسا هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  رد  هک  هنوگ  نامه  ددرگرب ؛ لّوا  تلاح  هب 

ماما دـندرک و  تفلاخم  نینمؤملاریما  اب  ناـقفانم  دـنادرگرب ، هبعک  راوج  رد  دوخ  لّوا  ناـکم  هب  ار  ماـقم  تساوخ  یم  یتقو  هلمج  زا 
.تسا هدنام  یقاب  زورما  هب  ات  شدوخ  ياج  ریغ  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  اذل  تشاذگ ؛ توکسم  ار  هلئسم  نیا  مالسلا ، هیلع 

تسا هبعک  راوج  رد  دوخ  یلصا  هاگیاج  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  ندنادرگرب  هکم ، رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تامادقا  هلمج  زا 
ارچ دیامن ؛ یم  ناسآ  ار  هبعک  رود  هب  جاجح  فاوط  راک ، نیا  و 
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نایم فاوط  نادـهتجم ، یخرب  ياوتف  قبط  هچرگ  تسا ، مزال  هبعک  رود  فاوط  هکلب  دـشاب ؛ یمن  زیاج  ماـقم  نکر و  نیب  فاوط  هک 
.دبای یم  رییغت  دوخ ، ياج  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  ندنادرگرب  اب  اوتف  نیا  هک  تسا  بجاو  ماقم  نکر و 

هلفانلا بحاص  مّلسی  نا  هیدانم : يدانی  نا  لدعلا  نم  مئاقلا  رهظی  ام  لّوا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  بحتـسم  فاوط  زا  یهن  ( 3
« .فاوطلا دوسالارجحلا و  هضیرفلا ، بحاصل 

ياج داد ، ماجنا  ار  دوخ  بجاو  فاوط  سک  ره  دـیوگ : یم  يا  هدـنهد  ادـن  هک  تسا  نیا  مالـسلا ، هیلع  مئاـق  تلادـع  هناـشن  نیلّوا  »
(529 «) .دنهد ماجنا  بجاو  فاوط  دنهاوخ ، یم  هک  دهدب  یناسک  هب  دوسالارجح  رانک  رد  فاوط و  رد  ار  دوخ 

رد دـنوش ؛ یم  هتـشک  يدادـعت  ماحدزا ، رثا  رد  هک  تسا  فاوط  لاح  رد  مدرم  ناوارف  ماحدزا  دـهاش  جـح ، لصف  رد  مارحلادجـسم 
.دوش یم  هتشادرب  اهنآ  لاثما  و  ازیو )  ) رفس زاوج  رفس ، تامدقم  هب  طبترم  یعضو  نیناوق  مامت  مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  رصع 

یمن هک  يروط  هب  دوش  یم  ربارب  نیدنچ  جاجح  دادعت  هجیتن  رد  دوش و  یم  ناسآ  یطرـش ، دیق و  چیه  نودـب  جـح  هک  تسا  یعیبط 
زا یـضعب  هکنیا  صوصخ  هب  دوش ، یم  راوشد  دوسالا  رجح  مالتـسا  فاوط و  بیترت  نیا  هبو  مییامن ! هبـساحم  ار  نانآ  دادـعت  میناوت 
هب روتسد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ببس ، نیا  هب  دنهد  یم  ماجنا  مه  یبحتسم  فاوط  هکلب  دنیامن ؛ یمن  افتکا  بجاو  فاوط  هب  جاجح 

.دوش ایهم  نارگید  يارب  بجاو  فاوط  يارب  یلاجم  ات  دهد  یم  یبحتسم  ياه  فاوط  كرت  بجاو و  فاوط  ندومن  هاتوک 

: لاق مهب و  فاطو  مهیدیا  عطق  هبیش و  ینب  ذخال  ماق ، دق  ول  انمئاق  ّنا  اما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هبیـش  ینب  ناتـسد  عطق  ( 4
« .هَّللا قاّرس  ءالوه 

هبیش ینب  دومن ، مایق  مالسلا  هیلعام  مئاق  هک  ینامز  اما  »
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(530 «) .دنتسه دنوادخ  لاوما  نادزد  اهنیا  دیامرف : یم  دنک و  یم  عطق  ار  اهنآ  ناتسد  دریگ و  یم  ار 

(531 «) .دنتسه هبعک  نادزد  نانیا  : » دیامرف یم  ناشیا  يرگید  تیاور  رد 

هب ار  هبعک  هب  هدش  هیدـه  ریاخذ  لاوما و  اهنآ  تساهنآ و  تسد  رد  لسن  ردـنا  لسن  هبعک ، ياهدـیلک  هک  دنتـسه  یناسک  هبیـش ، ینب 
ناقراس ار  نانآ  مالـسلا  هیلع  ماما  ور ، نیمه  زا  دـنیامن  یم  فرـصت  لخد و  اـهنآ  رد  دـنراد  تسود  هک  روط  ره  دـنرب و  یم  تقرس 

.دیمان ادخ  هناخ  لاوما 

هب اهراک  نیا  ات  دننادرگب  رهش  رد  ار  اهنآ  دهد ، یم  روتسد  هکلب  دیامن ؛ یمن  افتکا  هبیـش  ینب  ناتـسد  عطق  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
.دشاب دنراد ، عورشم  ریغ  فرصت  یلاوما ، رد  هک  یناسک  همه  هب  ناقراس و  هب  رادشه  راذنا و  هلزنم 

.دنک یم  يراج  هریغ  فاقوا و  كالما ، لاوما ، رد  عورشم  ریغ  فرصت  ره  يارب  ار  تقرس  دح  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  هلیسو  نیدب 

، ناشیا رگید  تامادقا  هرابرد  اه  شخب  ریاس  رد  هَّللاءاشنا  دشاب ؛ یم  هکم  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تامادقا  زا  یـضعب  اهراک ، نیا 
.مینک یم  نایب  یبلاطم 

هرونم هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

دنک و یم  كرت  هنیدم  دصق  هب  ار  هکم  دیامن ، یم  بوصنم  یمکاح  هکم ، يارب  دوخ  فرط  زا  هکنیا  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
مالـسلا هیلع  نامز  ماما  هب  ربخ  دنناسر و  یم  لتق  هب  ار  وا  دننک و  یم  شروش  مکاح ، هیلع  رب  نامرجم  زا  یـضعب  هکم ، كرت  زا  دـعب 

یم بوصنم  يرگید  مکاح  سپس  دیامن ؛ یم  عطق  ار  هنتف  ياه  هشیر  ددرگ و  یم  زاب  هکم  هب  دراذگ و  یم  مامتان  ار  رفس  دسر ، یم 
.دیامن یم  تکرح  هرونم  هنیدم  تمس  هب  دنک و 

نانآ ندنازوس  اه و  ندب  ندرک  جراخ  اهربق ، زا  یضعب  شبن  مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  یکی  هب  هک  دنز  یم  تسد  یتامادقا  هب  اج  نآ 
هیزجت حیضوت ، هب  زاین  ایاضق ، نیا  هک  دشاب  یم 
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.دراد لیلحت  و 

؟ دور یم  اجک  هب  هرونم  هنیدم  زا  دعب  ناشیا  لاؤس :

.دراذگ یم  مدق  فرشا  فجن  هب  سپس  دور و  یم  ءاحفر »  » و رّمش »  » هوک هب  قارع و  هب  هنیدم  زا  ثیداحا  زا  هدافتسا  اب  باوج :

؟ تسا رهش  مادک  ناشیا  تموکح  تختیاپ  زکرم و  و  دنام ؟ یم  قارع  رد  ینامز  هچ  ات  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رگید : لاؤس 

.دشاب یم  ور  شیپ  لصف  رد  باوج :

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تختیاپ  هفوک ،

لـصتم هفوک  هب  فجن  هدش ، داجیا  هار  نیب  هک  ینوکـسم  قطانم  ببـس  هب  تسا و  رتمولیک  زا 10  رتمک  فجن ، هفوک و  نیب  تفاـسم 
.تسا هدش 

دهاوخ ناشیا  تموکح  تختیاپ  هفوک  اریز  دش ؛ دهاوخ  یگرزب  هاگیاج  ياراد  هفوک  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  دعب  يدوزب و 
.دنا هداد  ربخ  بلطم  نیا  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هک  روط  نامه  دوب ،

: میروآ یم  ار  تسا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تختیاپ  هب  عجار  هک  یثیداحا  زا  یضعب  همادا ، رد 

ّالا ًامراغ  ـال  هقتعا و  هارتشا و  اـّلا  ًاملـسم  ًادـبع  كرتی  ـالف  اـهب ، هلزنم  نوکیف  هفوکلا  یلا  لـبقی  ّمث  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
هنید هنع  یضق  ّالا  لیتق  لتقی  و ال  اهلها » یلا  هملسم  هیدف   » هنمث يدا  ّالا  دبع  لتقی  اهّدر و ال  ّالا  سانلا  نم  دحال  هملظمال  هنید و  یضق 

.ًاناودع ًاروج و  ًاملظ و  تئلم  امک  ًالدع ، ًاطسق و  ضرالا  ءالمی  یتح  ءاطعلا ، یف  هلایع  قحلا  و 

هلآو و هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  نم  لجر  نکسیال  هبّیط ، ضرا  یه  حون و  نکسم  تناکاّمنا  هبحرلا  هبحرلا و  هتیب  لهاو  وه  نکسی  و 
« .نوبّیطلا ءایصوالا  مهف  هّیکاز ، هبّیط  ضراب  ّالا  لتقی  ال 

؛ دـنک یم  شدازآ  درخ و  یم  ار  وا  هکنیا  رگم  دـنام ، یمن  یناملـسم  هدرب  دوش ؛ یم  اـج  نآ  شلزنم  دـیآ و  یم  هفوک  هب  سپـس  »... 
یسک هب  یمتس  دنک ؛ یم  ادا  ار  شضرق  هکنیا  رگم  دنام ، یمن  يراکهدب 
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؛ دـنک یم  تخادرپ  ار  شا  هید  هکنیا  رگم  دوش ، یمن  هتـشک  يا  هدـنب  دـهد ؛ یم  باوج  ار  نآ  هکنیا  رگم  دـنام ، یمن  یقاـب  مدرم  زا 
لدع زا  رپ  ار  نیمز  دهد و  یم  رارق  یلام  ششوپ  تحت  ار  شا  هداوناخ  دزادرپ ، یم  ار  شا  یهدب  هکنیا  الا  دنام ، یمن  یقاب  يا  هدرم 

.دوب هدش  رپ  ینمشد  متس و  ملظ و  زا  هک  روط  نامه  دنک ، یم  داد  و 

نادناخ زا  يدرم  ره  تسا و  یکاپ  نیمزرس  نآ  هدوب  حون  یگدنز  لحم  هبحر ، درک و  دنهاوخ  یگدنز  هبحر ، رد  شا  هداوناخ  وا و 
(532 «) .دنتسه كاپ  نانیشناج  اهنآ  نوچ  دوش ؛ یمن  هتشک  نکاس و  صلاخ ، كاپ و  نیمزرس  رد  زج  هلآو ، هیلع  هللا  یلصدمحم 

؟ هفوکلاب نونوکی  نینموملا  لک  يالوم .... ! ای  : » تفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  لضفم 

اذا ّهنا  سانلا  رثکا  نّدویلو  مهرد  یفلا  اهنم  سرف  هلاجم  ّنغلبیل  اهیلاوح و  وا  اهب  ناک  ّالا  نموم  یقبیال  ....هَّللا  يا و  : » مالـسلا هیلع  لاق 
« .اهب وه  ّالا و  نمؤم  قبی  مل  هفوکلا ، لخد  مئاقلا و  ماق 

هفوک یلاوح  ای  هفوک  رد  هکنیا  رگم  دنام ، یمن  یقاب  ینمؤم  مسق ! ادخ  هب  هلب  : » دومرف دنتسه ؟ هفوک  رد  نینمؤم  همه  نم ! رورـس  يا  :
یمن یقاب  ینمؤم  دـنناسر ؛ یم  اج  نآ  هب  ار  دوخ  مدرم  رتشیب  دوش ، لخاد  هفوک  هب  دـنک و  مایق  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  یماـگنه  دـشاب 

(533 «) .دشاب یم  هفوک  رد  هکنیا  رگم  دنام ،

« .هنیدملاب راد  نم  ّیلا  ّبحا  هفوکلا  یف  لجرلا  عضومل  : » دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

(534 «) .تسا هنیدم  رد  يا  هناخ  زا  رتهب  نم ، دزن  هفوک ، رد  ییاپ  ياج  »

مهفاتکا و نیب  حـسمیف  اهّلک ، قافآلا  یلا  ًالجر  رـشع  هعـضبلا  هئامثالثلا و  ثعبیف  هفوکلا ، یلا  عجری  ّمث  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
« .ءاضق یف  نویاعتی  الف  مهرودص ، یلع 

دتسرف یم  ملاع  رسارس  هب  رفن  يدنا  دصیس و  دعب  ددرگ  یمرب  هفوک  هب  ناشیا  سپس  »... 
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(535 «) .دننام یمن  زجاع  یمکح ، چیه  ماجنا  رد  هک  دنوش  یم  يروط  نانآ ، دشک و  یم  تسد  ار  ناشیاه  هنیس  فتک و  نیب  و 

« .ءالبرک رهنب  هفوکلا  تویب  تلصتا  ...مالسلا  هیلعدمحم  لآ  مئاقلا  ماق  اذا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(536 «.) دنوش یم  لصتم  البرک  رهن  هب  هفوک  ياه  هناخ  دنک ، مایق  مالسلا  هیلعدمحم  لآ  مئاق  هک  یماگنه  »

؟ نینموملا عمتجم  يدهملا و  راد  نوکت  نیاف  يدیس ! ای  تفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  لضفم 

يرتشا عضوم  هلهسلا و  دجسم  نیملسملا ، مئانغ  مسقم  هلام و  تیب  اهعماج و  همکح ، سلجم  هفوکلا و  هکلم ، راد  : » مالـسلا هیلع  لاق 
« .ءالبرک اهروصق  ّنرواجیل  ًالیم و  نیسمخ  هعبرا و  هفوکلا  ّنریصتل  ...بهذ و  نم  ربشب  عبسلا -  ضرا  نم  ًاربش - 

؟ تساجک نینمؤم  عمجت  لحم  مالسلا و  هیلع  يدهم  هناخ  مرورس ! يا  :

، ناناملـسم ياه  تمینغ  میـسقت  لحم  لاملا و  تیب  هفوک و  عماج  دجـسم  شا ، ینارمکح  ناـکم  هفوک و  شتموکح ، لـحم  : » دومرف
لیم راهچ  هاجنپ و  هفوک ، دوش و  یم  يرادیرخ  الط  بجو  کی  هب  نآ  زا  بجو  کی  هک  تسا  ینیمزرس  اج  نآ  تسا ؛ هلهس  دجسم 

(537 «) .دنسر یم  البرک  هب  شیاه  ترامع  دبای و  یم  تعسو 

ایند دجسم  نیرت  گرزب 

رد هچ  دجاسم  زا  يرایسب  رد  تعامج  ياهزامن  دنراد و  قرف  رگیدمه  اب  ناشتخاس  تحاسم و  ظاحل  زا  دنرایـسب و  ایند  رد  دجاسم 
.دوش یم  اپرب  هعمج  ریغ  هچ  هعمج و  ياهزور 

بهذم هک  هعیش -  بهذم  یلو  دنرامش ؛ یم  زیاج  ار  دب  بوخ و  زامن  شیپ  رس  تشپ  ندناوخ  زامن  تنـس ، لها  هناگراهچ  بهاذم 
كرت تابجاو و  يادا  يراکزیهرپ ، يانعم  هب  هک  تسا  لئاق  تلادـع ، طرـش  تعاـمج ، ماـما  يارب  تسا -  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 

نادهتجم و الضف و  املع ، هب  ناشیاهزامن  رد  نایعیش  سپ  دشاب ؛ یم  طرش  نیمه  قبط  نایعیش ، یلمع  شور  .تسا  یعرـش  تامّرحم 
.دننک یم  ادتقا  دیلقت  عجارم 

تسا نشور 
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، شرـس تشپ  ندناوخ  زامن  تسا و  رت  کیدزن  یلوبق  هب  شزامن  دـشاب ، رتشیب  تعامج  ماما  يراکزیهرپ  تلادـع و  ملع ، هچ  ره  هک 
.دراد يرتالاب  رجا  رتشیب و  باوث 

؟ دوب دـهاوخ  روطچ  هدرک -  عمج  دوخ  رد  ار  هتـسجرب  تافـص  لیاضف و  همه  هک  مالـسلا -  هیلع  موصعم  ماما  رـس  تشپ  زاـمن  سپ 
.دراد يرتشیب  رایسب  رجا  ناشیا ، ریغ  رس  تشپ  زامن ، زا  ناشیا  رس  تشپ  زامن ، هک  تسین  یکش 

زورما هب  اـت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ناـمز  زا  ناوارف  رجا  گرزب و  باوـث  نیا  زا  مالـسا  تما  هک  تسا  فسأـت  یـسب  ياـج 
ترضح نآ  رس  تشپ  زامن ، باوث  هب  دندوب و  لابقا  شوخ  ناناملسم ، زا  یضعب  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  نارود  رد  هلب  دنمورحم ؛

.دندیسر دنک -  یمن  زواجت  تسد  کی  ناتشگنا  ددع  زا  هک  ییاه -  لاس  لالخ  رد  مالسلا  هیلع 

.دناوخب زامن  مدرم  اب  تسناوت  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هک  یمک  رایسب  ياهزور 

دنه رـسپ  هیواعم ، لاثما  دـنتفرگ  هدـهع  رب  ار  ندوب  تعاـمج  ماـما  اـهروشک ، ناریما  تفـالخ و  نایعدـم  دـش و  هتـسب  رد  نیا  سپس 
؛ دناوخ تعکر  راهچ  ار  حبـص  زامن  هک  هبقع  نب  دیلو  دوب و  راک  هنگ  دساف و  راکانز ، راوخ ، بارـش  هک  دـیزی  شرـسپ  راوخرگج و 

.اهنیا لاثما  درک و  یق  ار  بارش  بارحم ، رد  دز و  یم  فرح  زامن  طسو  رد  دوب و  تسم  نوچ 

اب دنتسناوتن  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ات  هتفرگ  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  مادک  چیه  هلب ،
دهعیلو وا  هکنیا  اب  دناوخب  دیع  زامن  راب  کی  مدرم  اب  هک  دشن  هداد  هزاجا  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هب  یتح  دنناوخب  تعامج  زامن  مدرم 

.دندز یم  وا  مسا  هب  ار  اهرانید  اه و  مهرد  دوب و 

هیلع نامز  ماما  روهظ  ماگنه 
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، نیمز هرک  نکاس  نایعیش  هک  تسا  نشور  نوچ  دوش ؛ یم  هجوتم  ناشیا  يوس  هب  نینمؤم  ياه  هاگن  هفوک ، هب  ناشندیـسر  مالـسلا و 
.تسب دنهاوخ  راک  هب  هفوک  هب  ترجه  يارب  ار  ناششالت 

، میناد یم  هک  یلاح  رد  دـیدناوخ  ار  یلعم  يالبرک  رهـش  هب  شندیـسر  شبناوج و  ماـمت  زا  هفوک  رهـش  تعـسو  زا  ربخ  هک  یثیدـح 
.تسا رتمولیک  زا 60  شیب  رهش ، ود  نیا  تفاسم 

نوچ دوش ؛ رپ  نارازگزامن  زا  دجـسم  هک  تسا  یعیبط  دـناوخ و  یم  هفوک  عماج  دجـسم  رد  ار  هعمج  زامن  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماـما 
هیلع نامز  ماما  رـس  تشپ  ار  زامن  دنهاوخ ، یم  هک  ینارازگزامن  رتشیب  شریذـپ  تیفرظ  ینونک ، نامز  رد  شتعـسو  دوجو  اب  دجـسم 

مالسلا هیلع  ماما  رس  تشپ  ار  زامن  هک  دنقاتـشم  انثتـسا  نودب  هقبط و  ره  زا  مدرم ، همه  هک  تسا  نیا  شتلع  درادن ؛ دنناوخب ، مالـسلا 
زاـمن نیا  باوـث  زا  ناریپ  ریگنیمز و  لـثم  دورب  هار  دـناوت  یمن  هک  یـسک  زج  دـنریگ و  یم  یـشیپ  مه  زا  راـک  نـیا  يارب  دـنناوخب و 

: مینک یم  يروآدای  ار  دمآ  دهاوخ  شیپ  اج  نآ  رد  هچنآ  زا  ربخ  هک  یثیداحا  زا  یضعب  همادا ، رد  دنوش ؛ یمن  مورحم 

ربنملا و یتای  یّتح  لخدیف  هل ، وفـصتف  اهنیب ، تبرطـضا  دق  تایار  ثالث  اهب  هفوکلا و  يدهملا  لخدـی  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
یهاضت کفلخ  هالـصلا  هَّللا ! لوسر  نبای  سانلا : لاق  هیناثلا  هعمجلا  تناک  اذاف  ...ءاـکبلا  نم  ...لوقی  اـم  ساـنلا  يردـی  ـال  بطخی و 

؟ انعسیال دجسملا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  فلخ  هالصلا  يواست ) )

« .سانلا عسی  باب  فلا  هل  ًادجسم  طخیف  يرغلا  یلا  جرخیف  مکعسی ، ًادجسم  مکل ) بلطا  يا :  ) مکل داترم  انا  مالسلا : هیلع  لوقیف 

اهنآ نیب  مدرم  هک  دراد  دوجو  هورگ  مچرپ و  هس  هفوک ، رد  هک  یلاح  رد  دوش  یم  هفوک  لخاد  مالسلا  هیلع  يدهم  »
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یمن هیرگ  تدـش  زا  مدرم  دـناوخ و  یم  هبطخ  دور ، یم  ربنم  يالاب  ناشیا  دـندنب ، یم  فص  مالـسلا  هیلع  ماما  يولج  سپ  دـندّدرم ؛
زامن هلآو ! هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رـسپ  يا  دنیوگ : یم  مدرم  دسر ، یم  هار  زا  مود  هعمج  هک  ینامز  دـیوگ و  یم  هچ  وا  دـنمهف ،

؟ درادن ار  ام  تیعمج  شیاجنگ  دجسم  یلو  هلآو ، هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رس  تشپ  زامن  اب  تسا  يواسم  وت ، رس  تشپ 

دور و یم  فرشا  فجن  هب  سپ  .دشاب » هتشاد  ار  امش  تعیمج  شیاجنگ  هک  تخاس  مهاوخ  يدجسم  امش  يارب  نم  : » دیامرف یم  وا 
(538 «.) دشک یم  دراد -  ار  مدرم  همه  شیاجنگ  رد و  رازه  هک  ار -  يدجسم  هشقن 

یشک و هشقن  مالسلا ، هیلع  ماما  دوخ  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هلیسو  هب  هشقن  ندیـشک  نداد  تبـسن  هک  تسا  نشور 
؛ دهد یم  نآ  ماجنا  هب  روتسد  هکلب  دهد ؛ یم  ماجنا  ار  دجسم  تخاس 

رد نآ  لثم  هک  يدجـسم  یـشک  هشقن  هب  روتـسد  هتفر ، ارحـص  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  ثیدح  نیا  زا 
.دهد یم  ار  دراد  رد  رازه  تسا و  هدشن  هتخاس  رشب  خیرات 

یعیبط دـشاب و  رد  هاجنپ  تسیود و  دجـسم ، فرط  راهچ  زا  فرط  ره  رد  ینعی  دـشاب ، نینچ  دجـسم ، نیا  نامتخاس  هک  مینک  ضرف 
! دـشاب رتـم  هس  رد ، ره  ضرع  لقادـح  دـیاب  سپ  دـشاب ؛ بساـنم  مدرم  هوبنا  جورخ  دورو و  يارب  اـت  دنتـسه  گرزب  اـهرد  هک  تسا 

يراوید تفاسم  ددع ، نیا  هب  دیاب  هک  دوب  دهاوخ  رتم  هاجنپ  دـصتفه و  فرط ، کی  زا  طقف  دجـسم ، يدورو  ياهرد  ضرع  نیاربانب 
نیا لوط  میریگب ، رظن  رد  رتم  هد  لقادـح ، ار  رد  ود  ره  نیب  راوید  تفاسم  رگا  سپ  دوش ؛ هفاضا  دوش ، یم  هتخاس  رد  ود  ره  نیب  هک 

رازه اهراوید ،
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هاجنپ تسیود و  رازه و  هس  دجـسم  فرط  کی  لوط  سپ  دوش ؛ یم  هفاضا  رتم  هاجنپ  دصتفه و  نآ ، هب  هک  دوب  دهاوخ  رتم  دصناپ  و 
.دوب دهاوخ  عبرم  رتم   500/562/10 دجسم ، تحاسم  مینک ، برض  شدوخ  رد  ار  ددع  نیا  هک  یماگنه  دوب و  دهاوخ  رتم 

میظع یندرکن و  رواـب  دادـعت  نیا  بساـنم  هک  دوش  هتخاـس  ییاـه  هناـخوضو  زیمت و  ییوشتـسد  دجـسم ، کـیدزن  هک  تسا  یعیبـط 
.دشاب یم  شتموکح  ییالط  نارود  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياه  حرط  زا  یکی  گرزب ، هژورپ  میظع و  حرط  نیا  دشاب ؛ تیعمج 

نیطسلف رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

زا دعب  نایرج ، نیا  دور و  یم  ماش  فارطا  يوس  هب  ینایفس  عفد  يارب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  میتفگ  ینایفس  هب  طوبرم  شخب  رد 
.تسا هتفرگ  تسد  هب  اج  نآ  رد  ار  روما  هتفر ، هفوک  فرط  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یعقوم  نآ 

نیطسلف هب  شگرزب  هاپس  اب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  درب ؛ یم  رـس  هب  سدق  یقرـش  لامـش  رد  نیطـسلف  رد  هلمر »  » نیمزرـس رد  ینایفس 
یهتنم ینایفس  يدوبان  تسکـش و  مالـسلا و  هیلع  ماما  يزوریپ  هب  تیاهن  رد  دریگ و  یم  رد  گنج  هاپـس ، ود  نیب  اج  نآ  دسر و  یم 

.دوش یم 

نامکاح تموکح  ناکم  میناد  یمن  ام  دسر و  یم  نیطسلف  رد  ُدل »  » رهـش هزاورد  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هدمآ : تایاور  رد 
همه مالـسلا ، هیلع  ناـمز  ماـما  هک  دـشاب  یم  نیا  تسا ، مّلـسم  هـک  يزیچ  اـما  دوـب ؛ دـهاوخ  اـجک  رد  اـهزور  نآ  ندرا ، نیطـسلف و 

.دنک یم  تموکح  فرحنم ، نامکاح  همه  رب  دنک و  یم  نوگنرس  ار  ملاظ  ياه  تموکح 

لیصفت هک  دیآ  یم  نیمز  هب  نامسآ  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  تعیب  يارب  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ُدل »  » رهـش هزاورد  رانک  رد 
.دمآ دهاوخ  يدعب  لصف  رد  نآ 

نامسآ زا  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  لوزن 

تسا نیملسم  مامت  دزن  هدش  تباث  ياه  تقیقح  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  مایق  ماگنه  نامسآ ، زا  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  لوزن 
.درادن هار  یلادج  کش و  نآ  رد  هک  تسا  يروما  زا  و 

هکنیا هب  قیدصت  فارتعا و  ناشیا و  مایق  تیوقت  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  مایق  ماگنه  مالـسلا ، هیلع  یـسیع  لوزن  تمکح  اهنت  دـیاش 
.مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  زامن  رد  ادتقا  زا  دعب  صوصخ  هب  .دشاب  تسین ، نآ  رد  یکش  تسا و  قح  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

بیجع اـیآ  تساـه ؛ هناـشن  نیرتـگرزب  ثداوـح و  نیرت  مهم  بیاـجع ، نیرت  بیجع  زا  نیمز  هب  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  لوزن 
هک تسین 
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رب هرابود  دنک ، یگدنز  لاس  دصهن  رازه و  زا  شیب  اج ، نآ  رد  دیامن و  جورع  نامسآ  هب  سپس  دنک ؛ یگدنز  نیمز  يور  رب  یناسنا 
.دهن ياپ  نیمز 

: تسا رترب  یلیالد  هب  نارگید  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح 

.تسا مزعلاولوا  یهلا و  ناربمایپ  زا  يربمایپ  وا  ( 1

.دش هدیشک  شتعیرش  هب  فیرحت  تسد  وا ، زا  دعب  هچ  رگا  تسا ؛ ینامسآ  باتک  تعیرش و  بحاص  وا  ( 2

.تسا هدش  قلخ  ردپ  نودب  وا  ( 3

تاقبط مامت  زا  روهمج و  ياسؤر  ناریما ، ناهاشداپ ، اهنآ  نیب  تسا و  رتشیب  رفن  نویلیم  رازه  زا  رـضاح  لاح  رد  وا  تما  تیعمج  ( 4
.دراد دوجو  هعماج 

دوجوم اه  هلحم  اه و  هناـخ  رد  هدـش ، هتخادـنا  شناوریپ  ندرگ  رب  تسا و  بصن  سرادـم ، اـهاسیلک و  رب  وا  همـسجم  اـه  نویلیم  ( 5
وا دندقتعم ، اهنآ  زا  یضعب  هک  تسا  دوجوم  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  هب  عجار  نایحیسم  دزن  یفرحنم  دیاقع  نیا ، رب  نوزفا  .تسا 

.تسا رت  هبترم  دنلب  دنیوگ ، یم  ناکرشم  نارفاک و  هچنآ  زا  دنوادخ  تسادخ ؛ وا  ای  تسادخ  رسپ 

نیا زا  زین  نایدا  اـه و  تلم  هیقب  هک  تسا  یعیبط  دـشاب و  یم  نایحیـسم  دزن  ناـسنا ، نیرت  سدـقم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  لاـح ؛ ره  هب 
.دنشاب هتشاد  عالطا  تیصخش 

، دـنک یم  دای  مارتحا  یکاپ و  اـب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  زا  يداـیز  ياـهاج  رد  هک  میرک  نآرق  زا  ّتیعبت  ببـس  هب  ناناملـسم ، نینچمه 
.دنهد یم  رارق  تسوا  هتسیاش  هک  یناکم  رد  ار  مالسلا  هیلع  حیسم 

حیرصت نایرج  نیا  هب  هک  دراد  دوجو  یثیداحا  تسا -  نامسآ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  لوزن  نامه  هک  تقیقح -  نیا  ّتیمها  هب  رظن 
.دنا هدرک 

هیلع میرم  نب  یـسیع  لوزن  ناگرزب ، ینـس و  ياملع  زا  يرایـسب  هک  میبای  یمرد  مینک ، یم  عوجر  ثیدـح  ياه  باتک  هب  هک  ینامز 
نایب مالسلا  هیلع  نامز  ماما  مایق  ماگنه  ار  نامسآ  زا  مالسلا 
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فذح ار  شرخآ  ای  لّوا  ای  دنُرب و  یم  ار  ثیدح  ياپ  تسد و  دنور و  یمن  تقیقح  نیا  راب  ریز  اهنآ ، زا  یـضعب  هچ  رگا  دـننک ، یم 
.دنریگ یم  يزاب  هب  موش  ییاه  فده  يارب  ار  ثیدح  ظافلا  ای  دننک و  یم 

یسیع يادتقا  دنهد ؛ یم  رارق  حاحص  ياه  باتک  رامش  رد  ار  وا  باتک  دوش و  یم  هدرمش  ثیدح  همئا  زا  اه  ینس  دزن  هک  يراخب » »
: دنک یم  نایب  ماهبا  لامجا و  تیاعر  اب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  مالسلا  هیلع 

»؟ مکنم مکماما  مکیف و  میرم  نبا  لزن  اذا  متنا  فیک  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

دهاوـخ ناـتنایم  زین  ناـتماما  هک  یلاـح  رد  دـنک  لوزن  امـش  نیب  مالـسلا  هیلع  میرم  رـسپ  هـک  یماـگنه  دـینک ، یم  ادـیپ  یلاـح  هـچ  »
(539 «) .دوب

(541) .دنا هدروآ  ار  ثیدح  نیا  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  رابخالا و  سودرف  رد  یملید  و  ( 540) دوخ حیحص  رد  ملسم 

هب ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  مان  یلو  دـنک ؛ یم  نایب  ار  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  لوزن  هلئـسم  يراخب ، داتـسا  داّـمح ، نب  میعن 
: دنک یمن  نایب  تحارص 

هلمحت رحـسلا ) تقو  یف  هلوزن  نوکی  يا :  ) رحـسلا فرط  یقرـشلا ، قشمد  باـب  یلع  ءاـضیبلا  هرطنقلا  دـنع  میرم  نب  حیـسملا  طـبهی 
هیتایف نامجلاک ، هنم  رطقی  هسار  ّبکا  اذا  يرخالاب ، دـترم  امهادـحاب ، زتؤم  ناـتطیر  هیلع  نیکلم ، بکنم  یلع  هیدـی  ًاعـضاو  هماـمغ ،

« .متبّذک : » لوقیف .کباحصا  نحن  نولوقیف : دوهیلا 

« .همحلملا باحصا  هّیقب  نورجاهملا ، یباحصا  لب  متبّذک ! : » لوقیف .کباحصا  نحن  نولوقیف : يراصنلا ، هیتات  مث 

.انب ّلص  هَّللا ! حیسم  اب  لوقیف : هاری ، نیح  حیسملا  رّخاتیف  مهب ، یّلصی  مهتفیلخ  دجیف  مه ، ثیح  نیملسملا  عمجم  یتایف 

« .ًاریما ثعبا  مل  ًاریزو و  تثعب  اّمناف  کنع ، هَّللا  یضر  دقف  کباحصاب ، ّلصف  تنا  لب  : » لوقیف

.مهیف میرم  نبا  هدحاو و  هّرم  نیتعکر  نیرجاهملا  هفیلخ  مهب  یّلصیف 

لپ رانک  قشمد ، یقرش  هزاورد  رانک  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع 
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وا رب  دنک ؛ یم  لوزن  هداد ، رارق  هکئالم  شود  رب  ار  شتـسد  ود  دـننک ، یم  لمح  ار  وا  اهربا  هک  یلاح  رد  رحـس و  یکیدزن  رد  اضیب 
یم نییاـپ  ار  شرـس  هک  یماـگنه  تسا ؛ هدرک  هدافتـسا  نهاریپ  ناونع  هب  ار  يرگید  راولـش و  ناونع  هب  ار  یکی  هک  تسا  يا  هچراـپ 

.میاوت باحصا  ام  دنیوگ : یم  دنیآ و  یم  وا  شیپ  نایدوهی  .دکچ  یم  ءولول  نوچمه  شتروص  رس و  زا  دنکفا 

« .دییوگ یم  غورد  : » دیوگ یم  وا 

« .میاوت باحصا  ام  : » دنیوگ یم  دنیآ و  یم  وا  شیپ  نایحیسم  سپس 

هک ییاج  هب  سپ  .دنـشاب » یم  هسامح  باحـصا  هدـنام  یقاب  هک  دنتـسه  نیرجاهم  نم ، ناراـی  هکلب  دـییوگ ؛ یم  غورد  : » دـیوگ یم 
؛ دتسیا یم  بقع  مالـسلا  هیلع  حیـسم  دناوخ ؛ یم  زامن  اهنآ  اب  هک  دنیب  یم  ار  نیملـسم )  ) هفیلخ دیآ و  یم  دنا ، هدش  عمج  ناناملـسم 

.ناوخب زامن  ام  اب  ادخ ! حیسم  يا  دیوگ : یم  دنیب ، یم  ار  وا  هفیلخ  هک  یماگنه 

هفیلخ سپ  .يریما » هب  هن  ما ، هدش  هداتـسرف  يریزو  هب  نم  نوچ  تسا ؛ یـضار  وت  زا  دنوادخ  هک  ناوخب  زامن  مدرم  اب  وت  : » دیوگ یم 
(542) .دنک یم  ادتقا  وا  هب  نارجاهم  لخاد  مه ، مالسلا  هیلع  میرم  رسپ  هک  یلاح  رد  دناوخ  یم  زامن  تعکر  ود  نیرجاهم ،

دینیب یم  دنک و  یم  لقن  ار  هدـش -  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  نامی -  نب  هفیذـح  زا  يرگید  ثیدـح  داّمح ، نب  میعن 
: دیوگ یم  هداد ، رارق  هچیزاب  ار  ثیداحا  هک 

مث .هالصلا » مقا  : » نّذوملل لوقی  ّمث  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ثیدح  قیدصتل  هلوزنب  نوحرفی  سانلا و  هب  بّحریف  یسیع  طبهیف 
.یسیع مهعم  یلصیف  مهمامإ ، مهب  یّلصیف  .مامالا » معن  ّهناف  مکب  ّلصیلف  مکماما  یلا  اوقلطنا  : » لوقیف .انب  ّلص  سانلا : لوقی 

ادـخ لوسر  هدومرف  ندـمآرد  تسرد  لیلد  هب  شلوزن  يارب  دـننک و  یم  لابقتـسا  وا  زا  مدرم  دـیآ و  یم  نییاپ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  »
یلص
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« .دوش اپرب  زامن  ات  وگب  ناذا  : » دیوگ یم  نذوم  هب  وا  ؛ دنوش یم  داش  هلآو  هیلع  هللا 

.ناوخب زامن  ام  اب  دنیوگ : یم  مدرم 

یسیع دنناوخ و  یم  زامن  ناشماما  اب  مدرم  سپ   » .تسا یبوخ  ماما  وا  هک  دناوخب  زامن  امـش  اب  ات  دیورب  ناتماما  غارـس  هب  : » دیوگ یم 
(543) .دناوخ یم  زامن  اهنآ  اب  مه  مالسلا  هیلع 

هکلب دـننک ؛ یمن  نایب  ًاتحارـص  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  مان  دـنهد و  یم  رارق  ناشدوخ  هچیزاب  ار  ثیداحا  نیا  هنوگچ  هک  دـیدید 
هک یناسک   ) اهنآ ياملع  زا  یـضعب  نامز  ناـمه  رد  یلو  دـنا ؛ هدرک  ریبعت  اـهنآ » هفیلخ   » هب رگید  راـب  و  امـش » ماـما   » هب وا  زا  یهاـگ 

، ندرک فیرحت  ای  ضوع و  ای  يراک  تسد  نودـب  ار  ثیدـح  نیا  هک  دـینیب  یم  ار  دـنک ) یمن  یـشکرس  ناشیاه  ملق  رب  ناشدـیاقع 
« .هفلخ میرم  نبا  یّلصی  يذلا  اّنم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هلمج  زا  دننک  یم  تیاور 

(544 «) .تسام زا  دناوخ  یم  زامن  شرس  تشپ  مالسلا ، هیلع  میرم  رسپ  هک  یسک  »

لوقیف ءاـملا  هرعـش  نم  رطقیاـّمناک  میرم  نبا  یـسیع  لزن  دـق  يدـهملا و  تفتلی  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تفگ : هفیذـح 
.سانلاب ّلصو  مدقت  يدهملا :

یف سلج  یتح  یـسیع  ماق  تیلـص  اذاف  يدـلو ، نم  لجر  فلخ  یـسیع  یّلـصیف  .کل  هالـصلا  تمیقا  اـّمنا  میرم : نبا  یـسیع  لوقیف 
« .هعیابیف ماقملا 

مدرم اب  تسیاب و  ولج  دـیامرف : یم  وا  هب  تسا ؛ هدرک  لوزن  مالـسلا ، هیلع  میرم  نب  یـسیع  هک  دوش  یم  هجوتم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  »
.ناوخب زامن 

سپس دناوخ و  یم  زامن  منادنزرف  زا  يدرم  رس  تشپ  مالسلا  هیلع  یسیع  سپ  .تسوت  اب  طقف  زامن  هماقا  دیوگ : یم  میرم  نب  یـسیع 
(545 «) .دنک یم  تعیب  وا  اب 

هیف جرخی  یتح  مویلا  کلذ  هَّللا  لّوطل  دحاو  موی  ّالا  ایندلا  نم  قبی  مل  ول  ًاریشب  قحلاب  ینثعب  يذلا  و  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
مالسلا هیلع  يدهملا  يدلو 
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« .هفلخ یّلصیف  میرم  نبا  یسیع  لزنیف 

نآ ار  زور  نآ  دنوادخ ، دـشاب ، هدـنام  یقاب  زور  کی  طقف  ایند  زا  رگا  تخیگنارب ؛ هدـنهد  تراشب  ّقح ، هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  مسق  »
یمروهظزین مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  سپس  ؛ دنکروهظ مالسلا  هیلع  يدهم  مان  هب  نم  نادناخ  زا  يدنزرف  ات  دنک  یم  ینالوط  ردق 

(546 «) .دناوخ یم  زامن  وا  رس  تشپ  دنک و 

دق هعمجلا و  موی  ناک  اذاف  ًاـماما  ساـنلاب  یّلـصی  سدـقملا و  تیب  مالـسلا  هیلع  يدـهملا  لخدـی  و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما 
، هجولا حیبص  رعـشلا  لجر  نهدلا ، هسار  نم  رطقی  اّمناک  رمحا ، نیقرـشم ، نیبوثب  مالـسلا  هیلع  میرم  نبا  یـسیع  لزن  هالـصلا ، تمیقا 

.سانلاب ّلص  لوتبلا ! نبای  یسیعل : لوقیف  یسیع ، يدهملا  يریف  نامحرلا ، لیلخ  میهاربا  مکیباب  هَّللا  قلخ  هبشا 

« .هعیابی هفلخ و  یسیع  یّلصی  سانلاب و  یّلصیف  مالسلا  هیلع  يدهملا  مّدقتیف  .هالصلا  تمیقا  کل  لوقیف :

یم اپرب  زامن  دوش ، یم  هعمج  زور  هک  یماگنه  سپـس  دناوخ ؛ یم  زامن  مدرم  اب  دوش و  یم  سدقملا  تیب  دراو  مالـسلا  هیلع  يدهم  »
يا هرهچ  هدرک ، هناـش  ییاـهوم  اـب  نوگخرـس  دراد ، نت  رب  هدنـشخرد  ساـبل  ود  هک  یلاـح  رد  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  ددرگ ؛
هیلع يدـهم  سپ  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  میهاربا  ناتردـپ  هب  مدرم  نـیرت  هیبـش  وا  دـنک ؛ یم  لوزن  نامـسآ  زا  يور  هداـشگ  ناـشخرد و 

.ناوخب زامن  مدرم  يارب  (! 547) لوتب رسپ  يا  دیامرف : یم  وا  هب  دنیب و  یم  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  مالسلا ،

هیلع یـسیع  دـناوخ و  یم  زامن  مدرم  يارب  دور و  یم  ولج  مالـسلا  هیلع  يدـهم  سپ  .تسا  هدـش  اـپرب  وت  يارب  زاـمن ، دـیوگ : یم  وا 
(548 «) .دیامن یم  تعیب  وا  اب  دنک و  یم  ادتقا  وا  رس  تشپ  مالسلا ،

: میروآ یم  تسا -  مالسلا  هیلع  یسیع  لوزن  هرابرد  هک  ار -  املع  زا  یخرب  نانخس  اج  نیا  رد 

هیلع يدهم  ماما  سپـس  ؛ دنک یم  لوزن  قشمد  رد  حبـص  زامن  ماگنه  مالـسلا ، هیلع  یـسیع  هک  تسا  نیا  روهـشم  دیوگ : یم  یـسولآ 
مالسلا هیلع  یسیع  هک  دور  یم  بقع  مالسلا 
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اپرب وت  يارب  زامن  : » دیوگ یم  دناوخ و  یم  زامن  وا  رس  تشپ  دزادنا و  یم  شیپ  ار  وا  مالسلا  هیلع  یـسیع  یلو  دناوخب ؛ زامن  مدرم  اب 
(549 «) .تسا هدش 

نیا دیوگ : یم  نینچ  دننک ، یم  در  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  رس  تشپ  مالسلا ، هیلع  یـسیع  ندناوخ  زامن  هک  یناسک  خساپ  رد  یطویس 
تیاور حیحص  ثیداحا  هوبنا  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  رس  تشپ  مالـسلا ، هیلع  یـسیع  ندناوخ  زامن  نوچ  تساهزیچ ؛ نیرت  بیجع  زا 
یغورد هک  تسا  نایوگتسار  ِنیرتوگتسار  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ  تسا ؛ دیدرت  نودب  تباث و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هدش 

.دیوگ یمن 

(550) .دنک یم  نایب  هدمآ ، دروم  نیا  رد  هک  یتایاور  زا  یضعب  یطویس  سپس 

.تسا هدش  جارختسا  نادنمشناد  نانخس  تنس و  لها  مهم  بتک  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  لوزن  هب  عجار  عبانم  ثیداحا و  یضعب 

هللا یلـص  ربمایپ  زا  هدش ، لقن  نایعیـش  بتک  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  يادتقا  هرابرد  هک  یثیداحا 
هلئسم نیرتروهـشم  زا  هکلب  یعطق ، روما  زا  ربتعم و  نایعیـش ، دزن  اهنآ  یگمه  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  همئا  هلآو و  هیلع 

.تساه

نیرخآ هک  مالسلا -  هیلع  يدهم  روهظ  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا : هدمآ  تازجعملا  نویع  باتک  رد 
مالـسلا هیلع  یـسیع  دـشاب و  هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  روط  ناـمه  دـنک ، یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  داد ؛ ربخ  تسا -  ماـما 

.دناوخ یم  زامن  شرس  تشپ  دنک و  یم  لوزن  وا ، روهظ  مایق و  ماگنه 

.تسا رظن  قافتا  دروم  ناوج ، ریپ و  ماوع و  صاوخ و  ِملاعریغ ، ِملاع و  زا  معا  نایعیش ، دزن  شندوب  روهشم  لیلد  هب  هلئسم  نیا 

.تفگ میهاوخ  نخس  يدعب ، ياه  لصف  رد  دنوادخ  تساوخ  هب  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  لوزن  هرابرد 

لاّجد

« لَجَد  » زا مسا  نیا 
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.دشاب یم  قح  هدننک  ناهنپ  وگغورد و  زاب ، هقح  ینعم  هب  هک  تسا  هدش  قتشم 

 - رصاعم ياملع  زا  یخرب  نامگ  فالخرب  دنک و  یم  شروش  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  لبق  هک  تسا  يدرم  تفـص  لاجد ،» »
.میرادن يرظن  نینچ  ام  دنک -  یم  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  اه  لد  هک  دنناد  یم  برغ  ندمت  ار  لاجد  هک 

نایدوهی درگلو و  نانز  دـساف ، قساف ، راک ، هنگ  لذر ، تسپ ، ياه  ناسنا  طقف  دـنک و  یم  شروش  ینارگو  یطحق  ماگنه  رد  لاـجد 
.دننک یم  يوریپ  وا  زا  تسرپداژن 

نیمه زا  دناد  یم  یبوخ  هب  ار  يزاب  هدبعش  يرگوداج و  هک  تسا  مشچ  کی  يدرم  لاجد ، هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  ثیداحا  زا 
ياعدا ادـتبا  هک  تسین  بجعت  ياج  ببـس ، نیمه  هب  دـهد ؛ هولج  قح  رب  ار  دوخ  هک  دراد  نیا  رد  یعـس  وداج ، زا  هدافتـسا  اـب  ور و 

! یلعالا مکبر  انا  دیوگب : دنک و  ییادخ  ياعدا  سپس  توبن و 

نینچ يرگ  لاجد  اب  دارفا  نیا  هک  میتفگ  دنتـشاد ، تیبوبر  لولح و  ياعدا  هک  هریغ  یناغملـش و  هرابرد  هتـشذگ  ياـه  لـصف  رد  اـم 
زومر و ياراد  نوچ  تسین ؛ كرد  مهف و  لـباق  اـم  يارب  هدـمآ ، لاـجد  هب  عجار  تاـیاور  یخرب  رد  هک  یبلاـطم  دـندرک ، ییاـهاعدا 

.دنوش هتخانش  نآ  میهافم  نامز ، تشذگ  اب  دیاش  هک  دنتسه  یتاراشا 

مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  دسر  یم  شدوخ  ياهتنا  هب  نیطسلف  رد  دیلپ  ناسنا  نیا  یگدنز  ، لاحره هب 
.دنوش تحار  وا  هنتف  رش و  زا  مدرم  ات  دشکب  ار  وا  دهد ، یم  روتسد 

.تسا دوجوم  ثیدح  بتک  رد  شلیصفت ، مینک و  یم  تیافک  رادقم  نیمه  هب  عوضوم  نیارد 

؟ دنروآ یم  دورف  رس  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ربارب  رد  اه  تردق  اه و  تلود  هنوگچ   : مهدزون لصف 

لوا تمسق 

.تسا حرطم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  هرابرد  هک  تسا  یتالاؤس  دمآ  رس  لاؤس ، نیا 

، مالسلا هیلع  نامز  ماما  لباقم  رد  اه  تموکح  هنوگچ  دنسرپ : یم  مدرم  رتشیب 
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اه و تموکح  عضوم  ددرگ ؟ یم  زوریپ  اه  تموکح  اه و  تلود  نیا  رب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هنوگچ  دنروآ ؟ یم  دورف  میلـست  رس 
؟ دوب دهاوخ  هچ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  عجار  گرزب  ياه  تلود 

: مینک یم  نایب  ار  نآ  ام ، هک  دراد  حیضوت  حرش و  هب  جایتحا  نآ ، باوج  تسا و  یساسح  رایسب  عوضوم  نیا 

نیا زا  کی  ره  هک  تسا  یعیبط  دریگ و  لکـش  همکاح  تئیه  ات  دوش  یم  لیکـشت  هعماج  دارفا  کـت  کـت ، زا  هشیمه  اـه ، تموکح 
.دننک یم  كرد  دنمهف و  یم  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  فارطا  عیاقو  روما و  دارفا ،

ناهدـنامرف ات  کچوک  راد  هجرد  زا  روشک  ره  شترا  تسد  رد  اه  حالـس  نیا  دـنراد و  هیکت  تامهم  اـه و  حالـس  هب  اـه  تموکح 
دنتسه ییاهزیچ  اهنیا  .دنراد و  هیکت  یمدرم  شترا  یماظتنا و  يورین  سیلپ ، نوچمه  دوخ  حلسم  ياهورین  هب  زین  اه  تموکح  تسا ؛

؛ دنگنج یم  نانمشد  اب  دنوش و  یم  دنمتردق  اهنآ  هلیسو  هب  دننک و  یم  هیکت  اهنآ  هب  اه  تموکح  هک 

؟ دننک یم  هچ  اه  تموکح  نیا  تقو  نآ  دنشابن ، اه  تموکح  رما  تحت  رادربنامرف و  لیاسو  نیا  هک  یماگنه  سپ 

؟ دش دهاوخ  هچ  دنشابن  هدیقع  مه  رکفمه و  يروشک ، ره  مکاح  تئیه  اب  لیاسو  نیا  هک  یتقو 

شترا رب  تسا  نکمم  دوخ ، روشک  شترا  اب  نوچ  دنـسرت ؛ یم  دوخ  شترا  زا  دنـسرتب  نمـشد  شترا  زا  هکنیا  زا  رتشیب  اه  تموکح 
؟ داتسیا اهنآ  لباقم  رد  ناوت  یم  هنوگچ  دننک ، شروش  دوخ ، ِروشک  شترا  رتشیب  ای  یگمه  رگا  یلو  دنوش ؛ زوریپ  رگید  ياهروشک 

.دنرادن دنا -  هدرک  شروش  هک  يدوخ -  حلسم  ياهورین  اب  هلباقم  يارب  يا  هلیسو  چیه  اه ، تموکح 

دض دندنویپب و  حلسم  ياهورین  هب  زین  مدرم  رگا  تسا و  مدرم  مومع  زا  نتـساوخ  يرای  یحلـسم ، يورین  نینچ  اب  هلباقم  هار  اهنت  هلب ،
.تسا تسکش  هب  موکحم  تموکح ، تکرح  دنوش ، ادصکی  تموکح 

رد
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هدش يا  هلیسو  هلمج ، نیا  دنک ؛ یم  مایق  ریشمش  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  هک  میدرک  نایب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  یثیداحا  هتشذگ 
؟ دهد یم  ماجنا  يراک  هچ  يزورما  هدنشک  رابگرم و  ياه  حالس  لباقم  رد  ریشمش  دنیوگب : دنریگب و  ازهتسا  هب  ار  نآ  یخرب ، ات 

یگنج تاودا  رگید  اهامیپاوه و  اه ، لسلـسم  اـه ، کـنات  دُربرود ، ياـه  کـشوم  اـه ، بمب  عاونا  نوچمه  يراـبگرم  ياـه  حـالس 
.ییاوه ینیمز و  ییایرد ،

: میروایب ار  يرورض  دیفم و  يا  همدقم  دیاب  لاوئس ، نیا  هب  باوج  يارب 

.میدش روآدای  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  لوزن  هرابرد  يرایسب  ثیداحا  لبق ، تاحفص  رد 

حیسم ندش  هتشک  هب  داقتعا  لیذ ، هیآ  هک  ارچ  تسا ، هدرب  اه  نامسآ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دنوادخ ، هک  هدش ، تباث  بلطم  نیا 
: دنک یم  در  ار  مالسلا  هیلع 

اَم ُْهنِم ، ٍّکَش  یَِفل  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  َنیِذَّلا  َّنِإَو  ْمَُهل  َهِّبُش  نِکلَو  ُهُوبَلَص  اَمَو  ُهُولَتَق  اَمَو  ِهَّللا  َلوُسَر  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  َحیِـسَْملا  اَْنلَتَق  اَّنِإ  ْمِِهلْوَقَو  »
هک یلاح  رد  .میتشک  ار  ادخ  ربمایپ  میرم و  رسپ  حیسم ، ام ، دنتفگ : « » ِْهَیلِإ ُهَّللا  ُهَعَفَر  َلب  ًانیِقَی * ُهُولَتَق  اَمَو  ِّنَّظلا  َعاَبِّتا  اَّلِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل 
هب دندوب و  دیدرت  رد  دنتشاد  فالتخا  وا  هرابرد  هک  یناسک  دش و  كان  هبتشم  اهنآ  يارب  هکلب  دندیشکن ؛ بیلص  هب  دنتـشکن و  ار  وا 

الاـب ار  وا  دـنوادخ  هـکلب  دنتـشکن ؛ ار  مالـسلا  هـیلع  حیــسم  ًاـنیقی  اـهنآ ، .دـندرک  یم  يوریپ  ناـمگ ، زا  طـقف  دنتــشادن و  نـیقی  نآ 
(551 «) .درب

زا شیب  دنک و  یم  یگدنز  تسا ، هدنز  نامسآ ، رد  وا  تسا ؛ دایز  نامسآ  هب  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  دوعـص  هب  عجار  ثیداحا 
.درذگ یم  نامسآ  هب  وا  دوعص  زا  لاس  دصهن  رازه و 

هب نامـسآ  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  ماگنه  مالـسلا ، هیلع  میرم  نب  یـسیع  هک  دـننک  یم  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  ثیداحا  نیا 
دهاوخ لوزن  نیمز 
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.دناوخ یم  زامن  شرس  تشپ  دنک و  یم  ادتقا  وا  هب  زامن  رد  درک و 

زور نینچ  يارب  دور و  یم  نامسآ  هب  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  هک  اج  نآ  رگنب ، ار  یهلا  گرزب  ریبدت  لماک و  تمکح  نیا  سپ 
.دوش یم  هریخذ  یگرزب ، فده  و 

ماـما روهظ  ماـگنه  نیمز ، هب  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  لوزن  تمکح  هدـیاف و  هک : تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  اـج  نیا  رد  یلاؤس 
؟ دراد دوجو  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  نامسآ و  زا  وا  لوزن  نیب  يا  هطبار  هچ  تسیچ ؟ مالسلا  هیلع  نامز 

؟ دراد دوجو  هثداح  ود  نیا  نیب  یتبسانم  هچ 

.دنتسه یحیسم  ییاکیرمآ  ییاقیرفآ و  ییاپورا ، ياه  تلود  مدرم  اسؤر و  رتشیب  ای  یگمه 

یم لاعتم  دـنوادخ  تسا ؛ هدـش  داـی  نآرق  رد  هک  تسا  فورعم  روهـشم و  مالـسلا ، هیلع  میرم  نب  یـسیع  هراـبرد  نایحیـسم  هدـیقع 
(552 «) .تسادخ رسپ  حیسم ، دنتفگ : يراصن  و  « » ِهَّللا ُْنبا  ُحیِسَْملا  يَراَصَّنلا  َِتلاَقَو  : » دیامرف

َْسَیل اَم  َلُوقَأ  ْنَأ  ِیل  ُنوُکَی  اَم  َکَناَْحبُـس  َلاَق  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  ِْنیَهلِإ  َیِّمُأَو  ِینوُذِخَّتا  ِساَّنِلل  َْتُلق  َْتنَأَء  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِعاَی  ُهَّللا  َلاَق  ْذِإَو  »
يا دومرف : ادـخ  هک  ینامز  « » ِبُویُْغلا ُماَّلَع  َْتنَأ  َکَّنِإ  َکِسْفَن  ِیف  اَم  ُمَلْعَأ  َـالَو  یِـسْفَن  ِیف  اَـم  ُمَْلعَت  ُهَتِْملَع  ْدَـقَف  ُُهْتُلق  ُتنُک  نِإ  ٍّقَِحب  ِیل 

نخـس نینچ  هک  دزـسن  ارم  وت ، یهزنم  تفگ : .دنریگ  ییادخ  هب  ادخ  زج  ار  مردام  ارم و  هک  یتفگ  مدرم  هب  وت  ایآ  میرم ! نب  یـسیع 
ییوت انامه  متـسین ؛ هاگآ  وت  ّرـس  زا  نم  یهاگآ و  نم  نطاب  زا  وت  هک  یتسناد  یم  ار  نآ  وت  مدوب ، هتفگ  ار  نآ  رگا  میوگب ، یقحباـن 

(553 «) .یهاگآ ًالماک )  ) نایناهج بیغ  رارسا  همه  هب  هک 

نب حیـسم  نامه  ادخ ، دـنتفگ : هک  یناسک  قیقحت  هب  « » َمَیْرَم ُْنبا  ُحیِـسَْملا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  اُولاَق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََـقل  :» دومرف لجوزع  دـنوادخ 
میرم

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 480 

http://www.ghaemiyeh.com


(554 «) .دندش رفاک  تسا ،

یم حیرصت  ار  اه  غورد  نیا  هک  دننک  یم  شخپ  ار  اهنآ  یحیسم ، نارشبم  هک  میبای  یم  ار  يا  هدننک  هارمگ  ياه  باتک  ام ، نامز  رد 
هچنآ زا  دـنوادخ  زیمآرفک ، تاملک  نیا  لاثما  .تسا و  هدـنهد  تاجن  يادـخ  وا  .تسا  راگدرورپ  یـسیع  ناشنخـس : نیا  لثم  دـننک 

.تسا رتالاو  رترب و  دنیوگ ، یم  اهنیا 

، تسا هدومن  ادتقا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  هدرک ، لوزن  نامسآ  زا  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  دنونـشب ، نایحیـسم  هک  ینامز  سپ 
؟ دنگنجب مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  هک  دنوش  یم  ادیپ  يا  یحیسم  مدرم  ای  تموکح  ملاع ، رد  ایآ 

.دنهن یم  ندرگ  مالسا  نید  هب  دنوش و  یم  لخاد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  مچرپ  ریز  نایحیسم ، هک  دینیب  یم  هکلب  زگره !

: مینک یم  نایب  ار  دنراد  هراشا  عوضوم  نیا  هب  هک  یثیداحا  زا  یضعب  همادا ، رد 

« .هقّدص هب و  نمآ  ّالا  ینارصن  يدوهی و ال  یقبی  الف  لجر ، فالآ  هرشع  هدنع  عمتجا  اذاف  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

(555 «) .دننک یم  قیدصت  ار  وا  هدروآ ، نامیا  وا  هب  ینارصن  يدوهی و  دنوش ، عمج  وا  دزن  درم ، نارازه  هک  ینامز  سپ  »

يدوهی یقبی  الف  لجر  فالآ  هرـشع  دقعلا -  هدنع  عمتجا  اذاف  : » دشاب یم  نیا  نآ ، تسا و  هدمآ  مه  يرگید  تروص  هب  تیاور  نیا 
 - ضرالا یف  ناک  ام  لک  مالسالا و  هلم  هدحاو ؛ هلّملا  نوکت  هقّدص و  هب و  نمآ  ّالا  یلاعت  هَّللا  ریغ  دبعی  نّمم  دحا  ینارـصن و ال  و ال 

« .هقرحتف ءامسلا  نم  ران  هیلع  لزنت  یلاعت -  هَّللا  يوس  دوبعم  نم 

نامیا وا  هب  دنتـسرپ  یم  ار  لاعتم  يادخ  ریغ  هک  یناسک  نایحیـسم و  نایدوهی ، دـنوش ، عمج  درم  رازه  هد  وا ، دزن  هک  یماگنه  سپ  »
يور رب  هک  يزیچ  ره  مالسا و  تلم  دنوش ؛ یم  يدحاو  تلم  همه ، دننک و  یم  قیدصت  ار  وا  دنروآ و  یم 
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(556 «) .دشک یم  شتآ  رد  ار  نآ  هدمآ ، دورف  نامسآ  زا  یشتآ  دتسرپ ، یم  ار  لاعتم  يادخ  زا  ریغ  نیمز ،

دق مهتفیلخل : اولاق  ماشلا  لها  کلذ  غلب  ءادیبلاب و  هب  فسخف  ًاشیج  يدهملا  یلا  ینایفسلا  ثعب  اذا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینموملاریما 
.هعیبلاب هیلا  لسریف  كانلتق ، ّالا  هتعاط و  یف  لخدا  هعیابف و  يدهملا  جرخ 

، هتعاط یف  مهریغ  مورلا و  برحلا و  لها  مجعلا و  برعلا و  لخدت  نئازخلا و  هیلا  لقنت  سدقملا و  تیب  لزنی  یتح  يدـهملا  ریـسی  و 
« .اهنود ام  هینطنطسقلاب و  دجاسملا  ینبت  یتح  لاتق ، ریغ  نم 

اهنآ دسرب ؛ ماش  لها  هب  ربخ  دنورب و  ورف  ءادیب  نیمز  رد  دتسرفب و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يوس  هب  ار  يرکشل  ینایفس ، هک  یماگنه  »
وا سپس  .میـشک  یم  ار  وت  الا  شاب و  شرادربنامرف  نک و  تعیب  وا  اب  سپ  هدرک ، مایق  مالـسلا  هیلع  يدهم  دنیوگ : یم  ناش  هفیلخ  هب 
یم سدقملا  تیب  هب  ات  دنک  یم  حتف  ار  اج  همه  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دتـسرف ؛ یم  مالـسلا  هیلع  يدهم  اب  تعیب  يارب  ار  یهورگ 
ياه نیمزرـس  هینطنطـسق و  رد  دجاسم  دنوش و  یم  وا  میلـست  یگنج ، چیه  نودب  نارگید ، مور و  برح ، لها  مجع ، برع ، دـسر و 

(557 «) .دنوش یم  هتخاس  رگید 

.دوش یمن  اهنآ  زا  هدافتسا  هب  جایتحا  اریز  تشاد ؛ دهاوخن  يدربراک  ناشیا ، ربارب  رد  اه  هحلسا  عاونا  نیاربانب 

ار هدـش -  نفد  اه  هوک  زا  یـضعب  رد  هک  یتاروت -  حاولا  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنوش ؛ یم  عمج  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رود  ناـیدوهی ،
رگم دنام ، یمن  یقاب  يدوهی  چـیه  سپ  دـننیب ؛ یم  نآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ياه  هناشن  فاصوا و  نایدوهی  دروآ و  یم  نوریب 

.دوش یم  ناملسم  هکنیا 

اهل لاقی  ضرالا  نم  لیجنالا  هاروتلا و  جرختـسی  یفخ و  رما  یلإ  يدـهی  ّهنال  يدـهملا »  » یّمـس اّمنا  و  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما 
« .هیکاطنا

هدیمان مالسلا  هیلع  « يدهم  » وا »
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یم نوریب  دوـش ، یم  هـتفگ  هیکاـطنا  نآ  هـب  هـک  ینیمز  زا  ار  لـیجنا  تاروـت و  دوـش و  یم  تیادـه  ناـهن ، رما  هـب  هـکنیا  يارب  دــش 
(558 «) .دروآ

مود تمسق 

، دوهیلا اهیلا  وعدی  ماشلا ، لابج  نم  اهجرختسی  هاروتلا  نم  رافـسا  یلا  يدهی  ّهنال  يدهملا )  ) یّمـس اّمنا  و  : » هدمآ تایاور  یـضعب  رد 
؛» ًافلا نیثالث  نم  ًاوحن  رکذ  مث  هریثک ، هعامج  بتکلا  کلت  یلع  ملسیف 

دروآ و یم  نوریب  ماش  ياه  هوک  زا  ار  تاروت  دوش و  یم  تیاده  تاروت  رافـسا  هب  هکنیا  يارب  دش  هدیمان  مالـسلا  هیلع  « يدـهم  » وا »
(559 «) .دنوش یم  ناملسم  دنتسه -  رفن  رازه  یس  ًابیرقت  هک  يرایسب -  دادعت  اه ، باتک  نآ  اب  دناوخ و  یم  ارف  نآ  يوس  هب  ار  دوهی 

یم نوریب  ماش  ياه  هوک  زا  ار  تاروت  رافسا  هیکاطنا و  راغ  زا  ار  هنیکس  توبات  مالـسلا ، هیلع  يدهم  هک : تسا  نیبغارلا  فاعـسا  رد 
(560) .دنوش یم  ناملسم  اهنآ  زا  يرایسب  هک  دنک  یم  هرظانم  نایدوهی  اب  تاروت  هلیسو  هب  دروآ و 

چیه هکنیا  اـت  دوش  یم  رارکت  تاـعفد  هب  هلئـسم  نیا  سپـس  دـنوش و  یم  ناملـسم  يدوـهی ، رفن  رازه  یـس  هک  تسا  لّوا  راـب  ًارهاـظ 
.دشاب یم  نایحیسم  نایدوهی و  هرابرد  نیا  دشاب ؛ هدش  ناملسم  هکنیا  رگم  دَنامن ، یقاب  يدوهی 

رثا داد ، دـهاوخ  خر  اه  تلم  اه و  تلود  رد  هک  یگرزب  یناهگان و  رییغت  نیا  هک  تسا  حـضاو  اه ، تلم  ناـیدا و  ریاـس  هب  عجار  اـما 
یمن اهنآ  سپ  رود ؛ قرـش  ياـهروشک  زا  يرایـسب  يوروش و  نیچ ،  لـثم  دراذـگ ، یم  ياـج  هب  نید  یب  ياـه  تموکح  رب  یگرزب 

، مالـسلا هیلع  نامز  ماما  هکنیا  صوصخ  هب  دـنریگب  هدـیدان  هدرک  ضوع  ار  ناهج  مامت  یگدـنز  ریـسم  هک  ار -  تقیقح  نیا  دـنناوت 
یناصقن هدایز و  هک  یلماک -  حیحص و  ِمالسا  هب  ار  اهنآ  هکنیا  ات  دتسرف  یم  نانآ  يوس  هب  ار  ییاه  هدننک  توعد  ناغلبم و 
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.دننک توعد  تسین -  نآ  رد 

، تشذـگ هک  یثیدـح  رد  .دـننک  يراک  دـنمتردق  يوق و  دـیدج ، مکاح  دزن  عوضخ  ینتورف و  زج  دـنناوت ، یمن  اـه  تلود  نآ  سپ 
.دنک یم  قیدصت  ار  وا  دروآ و  یم  نامیا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  دتسرپ  یم  ار  لاعتم  يادخ  ریغ  هک  یسک  ره  دیدناوخ 

نامز ماما  رود  هک  دـنوش  یم  یمدرم  لوارق  شیپ  يدوزب  هک  تسا  حـضاو  دنتـسه ؛ ناناملـسم  فصن  ملاع ، مامت  رد  هک  نایعیـش  اما 
.دنوش یم  دحتم  هچراپکی و  وا ، مچرپ  ریز  دنا و  هدش  عمج  مالسلا  هیلع 

یم لخاد  ادخ  نید  رد  هورگ  هورگ ، اه ، تموکح  مدرم و  دنک و  یم  یگرزب  نیمز  ياه  ناکم  مامت  رد  مالـسا  هک  تسا  نینچ  نیا 
.دنوش

شیپ موس  یناهج  گنج  هک  یماگنه  اما  دشاب ؛ موس  یناهج  گنج  زا  لبق  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  روهظ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 
هب زا  دعب  صوصخ  هب  دننام ، یم  یقاب  اه  ناسنا  زا  ردقچ  دز  نیمخت  دوش  یمن  دشاب ، گنج  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  ماما  روهظ  دـیایب و 

.دنک یم  گرم  همعط  ار  يرایسب  ياه  ناسنا  یتحار ، هب  هک  رگناریو  لیاسو  نآ  لاثما  ینژوردیه و  یمتا ، ياه  بمب  يریگراک 

هک ییاه  ناسنا  هیقب  دـنک و  یم  روهظ  دـندش ، كاله  مدرم  زا 60 % شیب  هکنیا  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک ؛ تسا  نیا  نآ  ياـنعم 
هدش لیدبت  یلّمحت  لباق  ریغ  منهج  هب  یگدنز  و  هدرک ، درُخ  ار  اهنآ  يدوبان ، هیاس  هتفرگ ، رب  رد  تشحو  سرت و  ار  دنا  هدـنام  یقاب 

.تسا

هیبش هچ  یعامتجا و  يداصتقا ، تایرظن  هچ  فلتخم  تاعوضوم  رد  هیاپ  یب  تایرظن  نیغورد و  ياهندمت  مامت  زا  رشب  نامز ، نآ  رد 
.ددرگ یم  رفنتم  تسا ، رت  فیرش  رتهب و  نآ  زا  گرم  هک  یهایس  یگدنز  نیا  زا  ناسنا  دوش و  یم  هتسخ  اهنآ 

هک دنتسه  یسک  رظتنم  تاقبط ، مامت  رد  مدرم  یگمه  عقوم ، نآ  رد 
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.دهد ناشتاجن  درادن ، يزیچ  ررض ، زج  هک  ینیناوق  اه و  یتخس  نیا  زا  ار  اهنآ 

لدگنـس ناملاظ  نارگمتـس و  ِغاد  هراصع  هک  ینیناوق  میلاعت و  نآ  رب  دنک و  حالـصا  ار  یگدنز  دسافم  هک  دنتـسه  یحلـصم  رظتنم 
نامـسیر هنوگچ  دـننک و  رت  گنت  ار  مدرم  یـسفنت  ياـه  هار  هنوگچ  هک  دـنرکف  نیا  رد  زور  بش و  هک  یناـسک  دوش ؛ زوریپ  تسا ،

.دنریگب نانآ  زا  ار  هدرک  اطع  نانآ  هب  دنوادخ  هک  يا  يدازآ  هنوگچ  دندنبب و  مکحم  اهنآ  ندرگ  رب  ار  یگدرب 

یم یسک  رظتنم  درادن ، یتمارک  هک  دیمهف  دنک ، یم  هدهاشم  شا  یگدنز  لحارم  مامت  رد  هک  یبوکرس ، راشف و  ببس  هب  رشب  یتقو 
.دزیخاپ هب  اهنآ  تاجن  رشب و  یسرداد  يارب  هک  دوش 

اوار اذا  اولوقی -  الئل  انلبق ، اوکلم  ّالا  هلود -  مهل  تیب -  لها  قبی  مل  لودـلا و  رخآ  انتلود  : » دومرف دروم  نیا  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
«.« َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلاَو  : » ّلجوّزع هَّللا  لوق  وه  ءالوه و  هریس  لثم  انرس  انکلم  اذا  انتریس - 

رگا دنیوگن : هکنیا  ات  دننک  یم  تموکح  ام  زا  لبق  هکنیا  الا  دـنام ، یمن  یقاب  یهورگ  چـیه  تسا و  تموکح  نیرخآ  ام ، تموکح  »
يارب تبقاع  : » تسا لجوزع  يادـخ  نخـس  نیا  میدرک و  یم  راتفر  مالـسلا ) مهیلع  تیب  لها   ) اهنیا شور  لثم  میدـش  یم  مکاح  ام 

(« 561 «.) تسا ناراکزیهرپ 

دننک یم  میلـست  وا  هب  ار  ناشروما  مامز  دنوش و  یم  نتورف  شربارب  رد  همه  دـنک ، یم  روهظ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  ینامز  سپ 
.دوش لصاح  ناش  يدازآ  وا ، هلیسو  هب  هکنیا  دیما  هب 

رگناریو و ياه  هحلـسا  زا  دبای و  هرطیـس  نامدرم ، اه و  تموکح  نیمز ، هرک  رب  يرگید  هار  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تسا ، نکمم 
.دیامن هدافتسا  رت  هتفرشیپ 

لباقم رد  هک  دهدب  يا  هحلسا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  لجوزع  يادخ  هک  دراد  دوجو  یعنام  هچ 
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؟ دشاب رت  برخم  رتدیدش و  رت ، عیرس  رت ، يوق  دنا ، هدرک  هدافتسا  نانآ  زا  زورما  هب  ات  اه  تموکح  هک  ییاه  هحلسا  مامت 

.مییامن یم  افتکا  رادقم  نیمه  هب  راصتخا  تیاعر  يارب  یلو  مینزب ؛ فرح  رایسب  اهزیچ ، نیا  عوقو  ناکما  زا  میناوت  یم  ام  اج  نیا  رد 

دـیاقع و نید ، يادـنلب  زا  رت و  هتفای  لماکت  هک  یماگنه  اما  مینک ؛ هاگن  یعیبط  يدام -  هیواز  زا  عوضوم  هب  ام  هک  تسا  یناـمز  نیا 
سرت نداتفا  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  دوش  یم  زاب  تالامتحا  يارب  یعیـسو  ياه  قفا  نامربارب  رد  میتفگ  نخـس  تعیبط  يارواـم 

.درک هراشا  ترضح  نانمشد  ناکرشم و  رافک و  ياهلد  رد 

هرود نآ  ِمدرم  اه و  تموکحرب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يزوریپ  للع  زا  ار  نیا  هدرک و  حیرـصت  تقیقح  نیا  هب  میرک  نآرق 
: هدومرف تسا و  هداد  رارق 

(562 «) .دنکفا میهاوخ  سرت  دندش ، رفاک  هک  یناسک  لد  رد  « » َبْعُّرلا اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  یِْقُلنَس  »

(563 «) .دنکفا مهاوخ  سرت  دندش ، رفاک  هک  یناسک  لد  رد  « » َبْعُّرلا اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  یِْقلُأَس  »

ریـسا ار  یهورگ  دیتشک و  ار  یهورگ  تخادـنا ، سرت  ناشیاه  لد  رد  و  « » ًاقیِرَف َنوُرِـسْأَتَو  َنُوُلتْقَت  ًاقیِِرف  َبْعُّْرلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَـقَو  »
(564 «) .دیتفرگ

دمآ ناشغارـس  هب  دننک  یمن  شباسح  هک  یتهج  نآ  زا  دنوادخ  سپ  « » َبْعُّرلا ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَقَو  اُوبِـسَتْحَی  َْمل  ُْثیَح  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاَتَأَف  »
(565 «) .تخادنا سرت  ناشیاه  لد  رد  و 

« .رهش هریسم  بعرلاب  ترصن  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

(566 «) .میتفر شیپ  هام ، کی  هزدنا  هب  سرت  هلیسو  هب  »

« .بعرلاب ترصن  و  ًاسمخ ...: تیطعا  : » دومرف ناشیا 

(567 «.) ...سرت هلیسو  هب  مدش  کمک  و  دش ...: اطع  زیچ  جنپ  نم  هب  »

ياـه لد  رد  سرت  نتخادـنا  قیرط  زا  ینعی  دوـش ، يراـی  نتخادـنا  سرت  هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هکنیا  زا  درادـن  دوـجو  یعناـم 
بلطم نیا  هب  يدایز  ثیداحا  هک  روط  نامه  اه ، تلود  ياسؤر  نادنمتورث و  نادنمتردق ،
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.دنا هدرک  حیرصت 

هب هَّللا  رهظی  اهّلک و  زونکلا  هل  رهظتو  ضرالا  هل  يوطت  رصنلاب ، دّیوم  بعرلاب ، روصنم  اّنم  مئاقلا  ّنا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .نوکرشملا هرک  ول  هّلک و  نیدلا  یلع  هنید 

دنک و یم  شنرک  وا  يارب  نیمز  ددرگ و  یم  زوریپ  ندش ، يرای  هلیسو  هب  دوش و  یم  يرای  سرت ، هلیسو  هب  مالـسلا  هیلع  مئاق  انامه  »
یتح دنک  یم  زوریپ  نایدا  مامت  رب  ار  دوخ  نید  مالـسلا  هیلع  ماما  هلیـسو  هب  دنوادخ  دیامن و  یم  رهاظ  وا  يارب  ار  شیاه  جـنگ  مامت 

(568 «) .دنشاب هتشادن  تسود  ناکرشم  رگا 

هَّللا هدـیوی  یّتح  هب  لجعتـست  نا ال  ّلجوّزع  هَّللا  رما  انرماوه ، «: » ُهُولِْجعَتْـسَت اَلَف  ِهَّللا  ُْرمَأ  یَتَأ  : » یلاعت هلوق  ریـسفت  یف  مالـسلا  هیلع  لاـق 
« .بعرلا نینموملا و  هکئالملا و  دانجا : هثالثب 

، هداد روتسد  لجوزع  دنوادخ  تسام ، رما  نیا  : » دومرف دینکن » هلجع  سپ  دمآ ؛ ادخ  رما  : » هیآ نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(569 «) .سرت نینمؤم و  هکئالم ، دنک : کمک  رکشل  هس  هلیسو  هب  ار  نآ  هکنیا  ات  دینکن  لیجعت  رما  نیا  هب  یبایتسد  يارب  هک 

نـیلزنملا و نـیفدرملا و  نیموـسملا و  هکئـالملاب  هَّللا  هرـصنل  مالـسلا  هیلعدـمحم  لآ  مئاـق  جرخ  وـل  : » دوـمرف مالــسلا  هیلعرقاـب  ماـما 
هنیمی و نع  هفلخ و  همامأ و  رهـش  هریـسم  ریـسی  بعرلا  هراسی و  نع  لیفارـسا  هنیمی و  نع  لیئاکیم  هماما و  لیئاربج  نوکی  نییبورکلا 

« .هاذح نوبرقملا  هکئالملا  هلامش و  نع 

يرای نابرقم  ناگدنیآ و  دورف  یپایپ ،  ، راد هناشن  هکئالم  هلیـسو  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک ، مایق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  مئاق  رگا  »
يرای نتخادنا  سرت  هلیـسو  هب  تسا و  شپچ  تمـس  رد  لیفارـسا  تسار و  تمـس  رد  لییاکیم  اهنآ ، يولج  لییربج  هک  درکدهاوخ 

تسا شپچ  تمس  تسار و  تمس  رس ، تشپ  ولج ، هام  کی  هزادنا  هب  سرت  هک  دنک  یم 
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(570 «) .دنتسه وا  لباقم  رد  برقم  هکئالم  و 

« .فالآ هسمخ  مه  ردب و  هکئالم  تلزن  مالسلا  هیلع  مئاقلا  ماق  اذا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(571 «.) دنتسه رفن  رازه  جنپ  هک  دنیآ  یم  دورف  ردب  گنج  هکئالم  دنک ، مایق  مالسلا  هیلع  مئاق  هک  یماگنه  »

، دهد یم  هشوت  دوب ، هداد  شناربمایپ  هب  هچنآ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  لاعتم ، دنوادخ  هک  تسا  نیا  لاجم ، نیا  رد  تالامتحا  زا 
هک ایرد  اوه و  نیمز ، رد  ییاهدابدـنت  دومن و  رّخـسم  مالـسلا  هیلعدوواد  نب  نامیلـس  يارب  ار  نآ  هک  روط  نامه  داب ، رب  طلـست  لـثم 

.داد رارق  وا  رایتخا  رد  درک ؛ هسیاقم  يروصت  ای  یلایخ  سایقم  اب  ار  نآ  ریثأت  ناوت  یمن 

.دیامن فّرصت  نآ  رد  دنک و  ادیپ  طلست  نیمز  ياج  همه  رب  دنوادخ  تساوخ  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دراد  ناکما  هجیتن  رد 

تافاثک نتفر  نیب  زا  َملاع و  رب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يالیتسا  هب  عجار  یلکشم  تسین -  تقیقح  زا  رود  هک  تاروصت -  نیا  زا  دعب 
.درادن دوجو  نانمشد  شالت  ندرک  لطاب  و 

؟ تسیچ ریشمش  هدیاف 

هدـیاف سپ  دوش ؛ یم  يرای  هدـش ، دای  لیاسو  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  هک  یماـگنه  دـیآ : یم  شیپ  لاؤس  نیا  لاـجم ، نیا  رد 
!؟ تسیچ .دنک » یم  مایق  ریشمش  اب  وا  : » دیوگ یم  هک  یثیداحا  زا  دوصقم  ریشمش و 

رادتقا ورین و  زمر  ریشمش ، هکنیا  يارب  تسا  تردق  ورین و  اج ، نیا  رد  ریشمش  زا  روظنم  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  املع  زا  یضعب  باوج :
.دشاب یم 

شدج هچنآ  سکعرب  تسین ؛ ناشتیذارب  ربص  نانمشد و  اب  ارادم  يراد ، نتشیوخ  هب  رومأم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رگید ، ترابع  هب 
هیحان زا  ربص  هب  رما  دیـسر و  یم  وا  هب  شنانمـشد  زا  هچنآ  رب  ربص  هب  روماـم  هک  يروط  هب  داد  یم  ماـجنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

روط نامه  دوب ، هدمآ  وا  رب  دنوادخ 
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: تسا هدش  هراشا  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  هک 

(572 «) .دندرک ربص  مزعلاولوا  ناگداتسرف  هک  روط  نامه  نک ، ربص  سپ  « » ِلُسُّرلا َنِم  ِمْزَْعلا  اُولْوُأ  َرَبَص  اَمَک  ِْربْصاَف  »

(573 «) .نک ربص  دنیوگ ، یم  هچنآ  رب  سپ  « » َنُولوُقَی اَم  یَلَع  ِْربْصا  »

مالـسا تسا ، نیا  شا  هفیظو  طقف  درادن و  ربص  هب  يزاین  تسین ، ربص  هب  رومأم  دنک ، یم  روهظ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  یماگنه 
مولعم مالـسا ، نوناق  رد  شتبقاع  دوش ، نآ  يارجا  عنام  ای  دنک  تفلاخم  وا  اب  سک  ره  دنک و  ارجا  ملاع  مامت  رد  دروایب و  ار  حیحص 

.تسا

؛ تسا هدنـشک  هدـننک و  یمخز  هلیـسو  نآ  هک  تسا  شا  یقیقح  يانعم  نامه  اج ، نیا  رد  ریـشمش  زا  دوصقم  مییوگب : دراد ، ناکما 
هتشک قحتسم  هک  یسک  نآ  درب و  یم  راک  هب  نوناق  يارجا  رد  ار  ریشمش  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  مییوگب : نینچ  میناوت ، یم  هاگ  نآ 

ات دوش  یم  هدز  مرجم  ندرگ  رب  ریـشمش  اب  هکلب  هجنکـش ؛ ریز  مس ، مادـعا ، هلولگ ، اـب  هن  دوش ، یم  هتـشک  ریـشمش  اـب  دـشاب ، ندـش 
.دوش یم  عطق  شندرگ ، گرهاش 

.داد یم  دوب ، ندش  هتشک  قحتسم  هک  یسک  ندز  ندرگ  ریشمش و  اب  لتق  هب  روتسد  هلآو ، هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نینچمه 

؟ دنک یم  تموکح  هنوگچ  درک ، روهظ  هک  یماگنه   : متسیب لصف 

حیضوت

یم اذل  دبلط ؛ یم  ار  نوناق  تموکح و  زا  يا  همدقم  حرش  نآ ، باوج  دوش و  یم  هدرمـش  مهم  تالاؤس  زا  لاؤس  نیا  لاجم ، نیا  رد 
هعماج رد  یتموکح  جیار  نیناوق  دراد ، شقن  اهنآ  داسفا  حالصا و  یتخبدب ، مدرم ، یتخبـشوخ  رد  ًامامت  هک  یلماوع  هلمج  زا  مییوگ 

.تواضق تموکح و  هنیمز  رد  صوصخ  هب  تساه ،

تمـس هب  ار  هعماج  هک  تسا  یتیبرت  بابـسا  دـنمفده و  لیاسو  زا  شفارطا  بناوج و  عیمج  رد  شفلتخم و  عاونا  ماـسقا و  اـب  نوناـق 
.دنک یم  ییامنهار  رش  ریخ و  يوس  هب  ار  اهنآ  دهد و  یم  ریس  اه  تلیذر  اه و  تلیضف 

هب
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هدامآ ار  تیبرت  میلعت و  لیاسو  نوناق ، سپ  دشاب ؛ یم  هعماج  نآ  رد  جیار  نیناوق  ورگ  رد  یعامتجا  یگدـنز  تارّدـقم  رگید ، ریبعت 
.دیامن یم  ایهم  ار  ندناوخ  سرد  لیاسو  ای  هدرک ،

، نوناق کمک  هب  دوش و  یم  هتـسب  یفارحنا  هنوگ  ره  لاـجم  تسا و  هدـش  اـطعا  حطـس  نیرت  عیـسو  رد  تاـناکما  نوناـق ، کـمک  هب 
.دوش یم  دروخرب  دراد ، ینتورف  ینیگنس و  اب  تافانم  هک  يزیچ  ره  اب  دوش و  یم  تظفاحم  اه  شزرا 

ات روـط  نیمه  ...و  درب  یم  نیب  زا  ار  یگنـسرگ  ینارگ و  رقف ، اـی  دوـش  یم  شیاـسآ  یتـحار و  يزاـین ، یب  تورث ، هب  یهتنم  نوناـق ،
.دریگ یم  میمصت  نوناق  نآ ، رد  هک  لاثم  رازه  اهدص 

هب نآ  هلیسو  هب  یضاق  ای  مکاح  سپ  تواضق ؛ تموکح و  هنیمز  رد  صوصخ  هب  تساج ، همه  رد  هراک و  همه  نوناق  مالک : هصالخ 
هولج قح  لطاب ، لطاب و  قح  نآ ، هلیـسو  هب  دریگ و  یم  ملاظ  زا  ار  وا  قح  دـیامن و  یم  کـمک  فیعـض ، هب  دـسر و  یم  مولظم  داد 

.دوش یم  هتفرگ  يزاب  هب  مدرم  ياه  سومان  لاوما و  دوش  یم  هتخیر  اه  نوخ  دور ، یم  نیب  زا  قوقح  دوش ، یم  هداد 

.دوب یلک  تروص  هب  نوناق  تموکح و  زا  یهاتوک  نخس  نیا 

، نیناوق نیا  زا  يزیچان  رادقم  دوش و  یم  ارجا  هریغ  یمالسا و  يرـشب  عماوج  رد  هک  تسا  دوجوم  نوناق  اه  نویلیم  زورما ، يایند  رد 
ینامـسآ نایدا  اب  یتح  تلادـع و  لیاضف ، اه ، قالخا  اهـشزرا ، میهافم ، مامت  اب  نیناوق  نیا  رتشیب  تسا و  تلادـع  لقع و  اـب  قباـطم 

.تسا فلاخم 

هفیظو ار  يراوخابر  يراوخ و  بارـش  تسا و  هدرک  اضما  ار  یـسنج  فارحنا  ملظ و  همادا  يرگ ، یلاـباال  یگزره ، يدازآ ، نوناـق ؛
دـنک و یم  تعنامم  يرادـماد  يزرواشک و  هناخ ، نتخاس  ندرک ، تراجت  ندـیزگ ، تماقا  ندرک ، رفـس  زا  نوناـق  دـناد و  یم  دوخ 

هزاجا
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.هناملاظ تایلام  نتفرگ  راوشد و  طیارش  اب  رگم  دهد ، یمن  اهنآ  هب  ار  اهراک  هنوگ  نیا 

یلـصا عوضوم  زا  مینک  نایب  ار  دوش  یم  هتخیر  رـشب  رـس  رب  هار  نیا  زا  هک  ییاه  تبیـصم  روشک و  ره  دـب  ياه  نوناق  میهاوخب  رگا 
.دش میهاوخ  رود  درک -؟ دهاوخ  تموکح  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هنوگچ  هک  نامدوخ - 

.تسا هتفرگ  وا  زا  ار  یگدنز  رد  يدازآ  هداد ، رارق  هقیضم  رد  ار  ناسنا  هناملاظ ، نیناوق  هک  مینک  یم  افتکا  نیا  هب 

هلاـبز لطـس  رد  وغل و  مالـسلا ، هیلع  ناـمز  ماـما  تموکح  نارود  رد  شفلتخم  ماـسقا  اـب  یمالـسا  ریغ  نیناوق  ماـمت  مییوگ : یم  سپ 
.دنرادن یشزرا  تمیق و  زور ، نآ  رد  دنوش و  یم  هتخادنا 

هریس نیا  هک  تسا  يوبن » حیحص  هریـس   » و میرک » نآرق  ، » درک دهاوخ  تموکح  نیمز  رب  هک  ینوناق  هناگی  یلـصا  عبنم  همـشچرس و 
نارفاک نیناوق  ياـه  تبیـصم  زا  رـشب  هک  تسا  ناـمز  نآ  رد  درب و  یم  رـس  هب  تمالـس  رد  یبلقت ، کـمک و  ندوب و  هچیزاـب  ره  زا 

یشیاسآ ریخ و  ره  دنک و  یم  یگدنز  تسا -  رشب  قوقح  ظفاحم  هک  یمالـسا -  لدع  نیناوق  هیاس  ریز  دبای و  یم  تاجن  راکمتس ،
فارحنا ياهرد  دراذگ و  یمن  رتارف  شدوخ  دح  زا  ار  اپ  دوش و  یم  فقوتم  شدوخ  ياج  رب  یملاظ  ره  دوش و  یم  ریزارـس  اهنآ  رب 

.دوش یم  هتسب  شعاونا  ماسقا و  مامت  اب 

.تسا ترخآ  ایند و  رد  رشب  یتخبشوخ  نماض  هک  مینکن  شومارف  ار  یمالسا  حیحص  نیناوق  ام  هک  تسا  بجاو 

، اه يدـب  اه ، ملظ  دـسافم ، دناسانـش و  یم  اـم  هب  ار  نیناوق  نآ  تیوه  تقیقح و  اـیند ، رد  يراـج  عاـضوا  یمالـسا ؛ ریغ  نیناوق  اـما 
ار یتخبدب  همه  نیا  هک  تسا  هدش  عضو  نیناوق  نیا  راثآ  جیاتن و  زا  یگمه  اهراشف ، یبوکرس و  اه ، يرادن  عاونا  تالکشم ،
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.تسا هدروآ  يرشب  عماوج  رس  رب 

.تسا هدش  ییاضق  مکاحم  یمسر و  تارادا  یتلود ، ياه  هناخترازو  زا  یـضعب  هب  التبم  هک  دمهف  یم  بوخ  یلیخ  یـسک  ارم  نخس 
هب اه  تمارک  هنوگچ  دوش و  یم  زوریپ  لطاب ، لامیاپ و  زکارم ، نیا  زا  یضعب  رد  اه  ناسنا  قوقح  دینیب ، یم  حوضو  هب  هک  يروط  هب 

ياه تیـصخش  ياه  شرافـس  اـه و  هطـساو  هنوگچ  تسا و  مکاـح  ًاـضعب  هوشر  هنوگچ  دریم ، یم  تلادـع  هنوگچ  دور ، یم  ردـه 
!!؟ تسا راذگریثأت  یتموکح ، ریغ  یتموکح و 

هک یماگنه  صوصخ  هب  تساه ؛ ناسنا  قوقح  ندرب  نیب  زا  لطاب و  قاقحا  قح ، ندرک  لـطاب  يارب  ینادـیم  ـالکو ، زا  یـضعب  يارب 
يزوریپ و يارب  شتیقفوم  ياه  هلیـسو  هب  ندش  لسوتم  زا  ای  دشابن  دوخ  زا  عافد  هب  رداق  فیعـض و  هدنورپ ، مهتم  ای  هدـنورپ  یعدـم 

.دشاب زجاع  نمشد ، رب  شا  هبلغ 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نارود  رد  زج  یهلا  ماکحا  یمالسا و  حیحـص  نیناوق  مدقتعم ، نمـض  رد 
.تسا هدنام  یقاب  اه ، باتک  لد  رد  هدش  کشخ  ای  شومارف  نیناوق  تسا و  هدشن  ارجا  لماک  تروص  هب 

عوجر اهنآ  لاثما  اه و  یناـمثع  نایـسابع ، اـه ، يوما  خـیرات  هب  هک  یـسک  میوگ : یم  منک و  یم  هصـالخ  هملک  نیا  رد  ار  ثحب  نیا 
.دمهف یم  ینشور  هب  ار  عوضوم  نیا  دنک ،

درک و قلخ  ار  نداـعم  نیمز و  اوه ، بآ ، ناـسنا ، ناحبـس ، يادـخ  ...تسا  هدـشن  قـقحم  زوـنه  یهلا ، فدـه  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
ات داد  رارق  رشب  رایتخا  رد  ار  تعیبط  درک و  هدامآ  تعارز  يارب  ( كاخ بآ و  اوه و  باتفآ و   ) هناگراهچ رصانع  کمک  اب  ار  كاخ 
وا يارب  هریغ  هناخ و  اه ، یندیشوپ  اه ، یندروخ  زا  یگدنز  تایرورـض  یگدنز و  مزاول  هکنیا  هب  دشاب ؛ هتـشاد  هافر  شا  یگدنز  رد 

.دشاب مهارف 

لبق هچ  خیرات  لوط  رد  نامکاح  یلو 
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یتخس رد  رفن  اه  نویلیم  دندرک و  داجیا  هلصاف  ناشبوخ ، یگدنز  اهنآ و  نیب  دنتفرگ و  یگدرب  هب  ار  رشب  نآ ، زا  دعب  هچ  مالسا و  زا 
.دندرم یتخبدب  رد  دندرک و  یگدنز 

.يدام یگدنز  ایند و  هیحان  زا  نیا 

ناشیاه لد  رد  نامیا  دوش ، حالصا  ناشدیاقع  ات  داتـسرف  رـشب  يوس  هب  ار  نالوسر  ناربمایپ و  لاعتم ، دنوادخ  يداقتعا ؛ هیحان  زا  اما 
.دنک زورب  ناشیاه  ییاناوت  دنوش و  هتخیگنارب  ناشیاه  لقع  هنیجنگ  ددرگ ، رادیب  ناشترطف  دوش ، هتشاک 

ره هچ  یگداوناخ و  يداصتقا ، یگدنز ، يداقتعا ، تهج  زا  هچ  تخیگنارب  رشب  حالصا  يارب  ار  ایبنا  ناحبـس ، يادخ  مالک : هصالخ 
.رگید تهج 

، دندومن ناش  هرخـسم  دندرک ، تناها  اهنآ  هب  دنتفریذپن  ار  نانآ  ياه  تحیـصن  دندیگنج ، ناگدننک  حالـصا  نیا  اب  رـشب  دارفا  رتشیب 
زا يرـصتخم  هاگن  نیا  دـهد ؛ یم  یتاعالطا  ام  هب  ناشناربمایپ  ربارب  رد  اه  تما  زا  یـضعب  درکلمع  زا  میرک  نآرق  دنتـشک و  ار  اـهنآ 

.دوب رشب  ناربمایپ و  خیرات 

ام هب  دندرک  ناشیا  دض  رافک  ناکرشم و  هک  ییاهراک  یـضعب  زا  زین  میرک  نآرق  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصدمحم  ام ، ربمایپ  هب  تبـسن  اما 
دهاـش یگمه  داد ، يور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تاـفو  اـت  ترجه  زا  دـعب  هک  ییاـه  هوزغ  اـه و  گـنج  دـهد ؛ یم  عـالطا 

ردـپ میکح و  حلـصم  گرزب ، ربماـیپ  نآ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هاگدـید  اـب  دارفا  نیا  زا  یـضعب  تسیاـشان  ياـهدروخرب 
.دوب نابرهم 

هب دـنوادخ  دـندش ، دراو  ادـخ  نید  رد  هورگ  هورگ ، مدرم ، هتـشگ ، يوـق  شناـکرا  دـش ، رقتـسم  مالـسا  داـتفا ، قاـفتا  هچنآ  زا  دـعب 
رما ّیلو  شتما و  ماما  دوخ ، زا  دـعب  نیـشناج  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  داد  روتـسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

.دنک بوصنم  نیملسم ،

 - ار ادخ  روتسد  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ 
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یـضعب  ) رفن رازه  تسیبودـص  هب  هک  دومن  عمج  ار  مدرم  درک و  ارجا  دیـسر  مُخ »  » نیمز هب  تشگرب و  عادولاهجح  زا  هکنیا  زا  دـعب 
تفرگ الاب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تسد  هاگ  نآ  دناوخ ؛ ار  ینالوط  هبطخ  اهنآ ، نایم  رد  دندیسر و  یم  دنا ) هتفگ  ار  نیا  زا  رتشیب 

: دومرف و 

« .تسوا يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  سپ ، نیا  زا  میوا  يالوم  نم  هک  سک  ره  »

اب ناناملسم  رتشیب  یلو  تشاد ؛ رذح  رب  وا  زا  یچیپرس  تفلاخم و  زا  داد و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  تعاطا  تیعبت و  روتـسد  اهنآ  هب 
.دندنامن مدق  تباث  یمک ، هدع  زج  دندرک و  تفلاخم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  روتسد 

سپ دندرک ؛ يوریپ  ناشـسفن  ياوه  زا  دننک  يوریپ  مالـسا  كاپ  نوناق  زا  هکنیا  زا  رتشیب  هک  دـنتفرگ  تسد  هب  ار  تموکح  يدارفا ،
، دننیب یم  نامکاح  زا  هچنآ  دـندرک ، یم  نامگ  مدرم  تخیر و  ورف  رـشب  رـس  رب  هک  دوب  عیاجف  اهدرد و  اه ، یتخبدـب  عاونا  زا  هچنآ 

.تسا مالسا  نیناوق 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تموکح 

: دخرچ یم  روحم  ود  رب  نخس  نیا  مینک ، تبحص  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تموکح  زا  میهاوخ  یم  هک  ینامز 

.نوگانوگ ياه  هصرع  رد  فلتخم  تامیلعت  نیناوق و  ندرک  عضو  مکح و  رودص  لّوا : روحم 

.دننکن عوجر  ای  دننک  عوجر  اوعد  عفر  يارب  هچ  مدرم ؛ نیب  تواضق  مود : روحم 

دـش و دـهاوخن  لمع  هاگ  چـیه  نآ ، هب  تسا و  هدـش  اهر  وغل و  یمالـسا ، ریغ  نیناوق  مامت  روهظ ، هماـگنه  رد  هک  میتفگ  لـبق  یمک 
رد داد و  دهاوخ  ییاقآ  ار  اهروشک  ناگدنب و  دمآ و  دـهاوخ  هدـش ، هتفرگ  يوبن  حیحـص  هریـس  میرک و  نآرق  زا  هک  مالـسا  ماکحا 

.دش دهاوخ  ارجا  عماوج  همه 

رد مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  یماکحا  اهراک و  مامت  نخس : هصالخ 
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.درک دهاوخ  ارجا  دوخ ، رصع  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يدوزب  ار  دندرک  ارجا  اه  هصرع  یمامت  فلتخم و  ياه  هاگیاج 

، اه نابایخ  ندرک  گرزب  اهدـس ، اه ، ُلپ  نتخاـس  دـننام  تسا -  مالـسا  لد  زا  مه  نآ  هک  يرگید -  ياـهراک  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
قلخ لاعتم  يادخ  هچنآ  زا  ندرب  عفن  تعارز و  يارب  مدرم  هب  اه  نیمز  ندیـشخب  اهنآ ، رب  بایـسآ  بصن  اهدور ، ندـنک  اه ، هارهاش 

.تخادرپ دهاوخ  نداعم ، لثم  هدرک ،

.دوب شمایق  روهظ و  زا  دعب  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  تموکح  زا  یهاتوک  مالک  نیا 

: مییوگ یم  مود  روحم  هب  تبسن  اما 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تواضق 

ملع اب  وا  هک  تسا  نیا  زایتما ، نآ  دراد و  یصاخ  زایتما  شکاپ ، دادجا  تواضق  هب  تبسن  مدرم ، نیب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تواضق 
.دوب دهاوخن  دننک ، تباث  ار  اعدا  هک  یلیالد  دوهش و  تداهش  رظتنم  دهد و  یم  مکح  ثداوح ، زا  شعالطا  و 

: تسا روحم  ود  رب  اج  نیا  رد  ام  نخس 

ماـمالا ّنا  : » هدـش تیاور  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  يروهـشم  ثیدـح  باـتک ، نیا  رد  لّوا : روـحم 
« .ًاروج ًاملظ و  المت  نا  دعب  ًالدع  ًاطسق و  ضرالا  المی  مالسلا  هیلع  يدهملا 

(574 «) .دشاب هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هکنیا  زا  دعب  دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  مالسلا  هیلع  يدهم  »

کش يارب  ییاج  هک  يروط  هب  تسا  هدش  تیاور  راب  اهدص  ثیداحا ، بتک  رد  دوخ  يدوخ  هب  ثیدح  نیا  هک  مییوگب  تسا ، مزال 
.دنام یمن  یقاب  شتحص  رد 

یناسنا ره  زا  ناکم و  ره  رد  ار  یمتـس  ره  هشیر  دوش و  زوریپ  یملظ  ره  رب  دـهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  زا  هک  تسا  یعیبط 
لاثما تادنتسم و  دروایب و  لیلد  هک  دهاوخب  یعدم  زا  مالسلا  هیلع  ماما  دربب و  وا  شیپ  ار  شتیاکش  میرادن ، راظتنا  دنک ، عطق 
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.دهد ناشن  شیاعدا  تابثا  يارب  ار  نآ 

، دـناوتن هکنیا  ای  دـشاب  زجاع  شقح  تابثا  زا  ای  دـنکن  ادـیپ  شیاعدا  تابثا  يارب  یناهرب  لـیلد و  یعدـم ، تسا ، نکمم  اریز  زگره !
.دنک تباث  ار  ملاظ  ياهاعدا  ندوب  غورد 

نکمم دـناسرب و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  عالطا  هب  ار  نآ  دـناوتن  مولظم ، دوش و  عقاو  ایند  ياـهاج  زا  يرایـسب  رد  ملظ  تسا ، نکمم 
رده وا  نوخ  ایآ  دسانشن ؛ ار  شلتاق  یسک  دوشن و  ربخ  اب  شندش  هتشک  زا  سک  چیه  دوش و  هتـشک  هناملاظ  یناهنپ و  ناسنا ، تسا ،

!؟ دوش یم  داد  لدع و  زا  رپ  نیمز  هنوگچ  سپ  دور !؟ یم 

« .تانیبلا ناْمیَالاب و  مکنیب  یضقا  اّمنا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مود : روحم 

(575 «) .منک یم  مکح  لیلد ، مَسَق و  هلیسو  هب  امش  نیب  نم  »

تواضق شصاخ ، عالطا  دوخ و  یصخش  ملع  اب  مدرم  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دشاب  نیا  ثیدح ، نیا  يرهاظ  يانعم  دیاش 
يراج دح  وا  رب  تسا ، هدرک  يدزد  صخش ، نالف  تسناد ، یم  شتوبن  ملع  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رگا  لاثم : يارب  درک ، یمن 

.دومن یم  يراج  دح  وا  رب  دش  یم  ادیپ  دزد  تقرس  رب  یلیلد  رگا  دنام و  یم  دوهش  تداهش  رظتنم  هکلب  درک ؛ یمن 

، شتما نیب  تنـس و  وا  ملع  درک ، یم  مکح  شا  یـصخش  یهلا و  تاعالطا  بسح  رب  مدرم  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رگا 
.تفرگ یم  رارق  لیلد 

دح دـهاوخب ، هک  سک  ره  رب  دـمآ -  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب  هک  یمکاـح -  یـضاق و  ره  دوـب  زیاـج  ماـگنه ، نیا  رد 
دهاوخ اعدا  دهد و  ماجنا  ار  يراک  نینچ  دـهاوش ، لیلد و  هب  انتعا  نودـب  دـهد ؛ مکح  دـنک ، هدارا  هک  سک  ره  دـض  دـنک و  يراج 

.دنک یم  مکح  شا  یصخش  ملع  هب  هک  درک 

هطساو هب 
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لتخم یفرع  یهقف و  نیزاوم  تشگ و  یم  رادـیدپ  تواضق  مکح و  هنیمز  رد  یگتفـشآ  دـش و  یم  لتخم  یعامتجا  ماظن  راـک ، نیا 
.دش یم 

ناشسفن ياوه  لایما و  قبط  مدرم  نیب  دنناوتن  ات  تسب  راکمتس  نامکاح  دب و  نایضاق  رب  ار  اهرد  نیا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یلو 
.دنا هدرک  مکح  ناش  یصخش  تامولعم  قبط  هک  دنیامن  اعدا  سپس  دننک و  تواضق 

چیه وا ، نأش  قح و  رد  اریز  دنک ، ادیپ  لیامت  شسوه  يوه و  هب  شتواضق  مکح و  رد  لداع ، موصعم  ماما  هکنیا  زا  میسرت ، یمن  اما 
هئارا دوهـش و  تداهـش  رظتنم  دـهد و  مکح  ایاضق  هب  تبـسن  شا ، یـصخش  ملع  قبط  دـناوت  یم  سپ  تسین ؛ روصتم  یفارحنا  هنوگ 
يرثا دـنیوگب ، غورد  ود  ره  هچ  تسار و  ود  ره  هچ  دـنروخ  یم  مهتم  ای  یعدـم  هک  يدـنگوس  رب  دـَنامن و  یعدـم  بناـج  زا  لـیلد 

.دنک یمن  بترتم 

: هک میریگ  یم  هجیتن  نینچ  روحم ، ود  نیا  زا 

.دنک یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما   - 1

.دهد یم  مکح  شا  یصخش  یهلا و  ملع  قبط  وا   - 2

یم تازاجم  ار  دوش  ریزعت  ای  صاصق  بجوتـسم  هک  یـسک  ره  دیامن و  یم  صاصق  دنک و  یم  هماقا  ار  دح  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما 
.دوشن هئارا  یلیلد ، ای  دهدن  تداهش  يدهاش ، رگا  یتح  دنک 

: مینک یم  نایب  ار  یلاثم  نخس  نیا  حیضوت  يارب 

ملع هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دـهد ، تداهـش  وا  هیلع  اـت  دـنیبن  ار  وا  یـسک  دروخب و  بارـش  شا  هناـخ  رد  یناـسنا  رگا   - 1
.دنک یم  يراج  وا  رب  ار  راوخبارش  دح  دمهف و  یم  ار  نآ  تماما ،

دنک یم  هیبنت  شراک  نآ  رب  ار  وا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دوش ، هیبنت  قحتسم  نآ ، ببـس  هب  هک  دوش  یهانگ  بکترم  ناسنا ، رگا   - 2
تسا ماگنه  نیا  رد  و 
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راک هب  تبـسن  تماما ، ملع  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـناد  یم  دـهد ، هولج  ناسآ  دوخ ، يارب  ار  یمرج  ای  اطخ  باکترا  سک ، ره  هک 
.دنک یم  يراج  وا  رب  ار  تابوقع  نوناق ، دوش و  یم  علطم  وا ،

قداص ماما  تیاور  دننک ؛ یم  زیهرپ  یفارحنا  ره  زا  مدرم  هلیسو ، نیا  هب  دوش و  یم  ناهانگ  باکترا  مدع  يارب  يا  يوق  هزیگنا  نیا ،
الف هقنع  برـضب  مامالا )  ) رما ذا  یهنی  رمای و  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  سأر  یلع  لجرلا  انیب  : » دـنک یم  دـیکأت  ار  بلطم  نیا  مالـسلا  هیلع 

« .هفاخ ّالا  یش ء  نیفئاخلا  نیب  یقبی 

نوچ دهد ؛ یم  شندرگ  ندز  هب  روتسد  مالسلا  هیلع  ماما  دیوگ و  یم  نخس  دتـسیا و  یم  مالـسلا  هیلع  مئاق  رانک  رد  يدرف  اسب  هچ  »
(576 «) .دسرت یم  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هکنیا  رگم  دنام ، یمن  برغم  قرشم و  رد  يزیچ  رگید  تسا و  عالطا  اب  شا  یناهنپ  مرج  زا 

دنک و یم  تازاجم  تماما ، ملع  قبط  تسا ، هیبنت  قحتـسم  هک  ار  یـسک  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  هک  دـنک  یم  حیرـصت  ثیدـح  نیا 
.دنروایب وا  شیپ  ار  يا  هلدا  دوش ، یمن  رظتنم 

.درادن ار  مالسا  نوناق  اب  تفلاخم  تأرج  یسک  دنک و  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  هنوگ  نیا 

: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  يرادقم  هب  همادا  رد  هک  دنراد  هراشا  بلطم  نیا  هب  هک  دنتسه  يرگید  ثیداحا  اما 

« .هنّیبلا لاسی  دواد و ال  مکحب  مکح  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  مئاق  ماق  اذا  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

(577 «) .دهاوخ یمن  لیلد  دنک و  یم  تواضق  مالسلا  هیلعدوواد  هویش  هب  دنک  مایق  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  مئاق  هک  یماگنه  »

سفن ّلک  یطعی  هنّیب ، لأسی  دواد و ال  لآ  هموکحب  مکحی  یّنم ، لجر  جرخی  یتح  ایندلا  بهذت  ال  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .اهّقح

مالسلا هیلعدوواد  هویش  هب  هک  دنک  روهظ  نم  نادناخ  زا  يدرم  هکنیاات  دوش  یمن  مامت  ایند  »
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(578 «) .دهد یم  ار  شقح  سک ، ره  هب  دهاوخ و  یمن  لیلد  دنک و  یم  تواضق  ،

« .هنّیب کلذ  یلع  لاسی  نامیلس و ال  دواد و  ءاضقب  یضقی  يدهملا ! اذه  يدانی : ًایدانم  رمای  ّمث  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مالـسلا هیلع  نامیلـس  مالـسلا و  هیلعدوواد  هویـش  هب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  يدهم  نیا  دهد : ادن  يدانم  هک  دهد  یم  روتـسد  سپـس  »
(579 «) .دهاوخ یمن  لیلد  یسک  زا  دنک و  یم  تواضق 

همهلی هنّیب  یلا  جاتحی  ال  دواد ، مکحب  سانلا  نیب  مکح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  مئاق  ماق  اذا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
« .هونطبتسا امب  موق  ّلک  ربخی  هملعب و  مکحیف  یلاعت ، هَّللا 

لیلد هب  یجایتحا  دنک و  یم  تواضق  مالسلا  هیلعدوواد  هویش  هب  مدرم  نیب  دنک  مایق  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  مئاق  هک  یماگنه  »
ربخ دننک ، یم  یفخم  ار  نآ  هچنآ ، زا  یهورگ  ره  هب  دنک و  یم  مکح  وا  هب  شملع  سپ  دنک ؛ یم  ماهلا  وا  هب  لاعتم  يادـخ  درادـن ؛

(580 «) .دهد یم 

: دشاب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نخس  لاؤس ، نیا  باوج  تسا ، نکمم 

رما کـیلع  درو  اذاـف  کّـفک ، یف  كدـهع  ماـمالا :) هل   ) لوقی ...ًـالجر  میلقا -  ّلـک  یف  ضرـالا ، میلاـقا  یف  ثعب -  مئاـقلا  ماـق  اذا  »
« .اهیف امب  لمعا  کّفک و  يا  رظناف  هیف ، ءاضقلا  فرعتال  همهفتال و 

سپ تسوت ؛ تسد  فک  رد  وت  همانرب  دیوگ : یم  وا  هب  دتسرف و  یم  يدرم  ینیمزرس  ره  هب  دنک  مایق  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  یماگنه  »
(581 «) .نک لمع  تسا ، نآ  رد  هچنآ  هب  نک و  هاگن  تتسد  فک  هب  یتسنادن  ار  نآ  مکح  يدیمهفن و  ار  يزیچ  هاگ  ره 

: دراد دوجو  لامتحا  هس  ثیدح ، نیا  رد 

نآ هب  دـنراد  جایتحا  هاگره  هدـش ، هتـشون  نامکاح  تسد  فک  رب  یعرـش  ماکحا  نوچ  تسا ؛ هزجعم  هک  دوش  هداد  لامتحا  اـی   - 1
.دننک یم  عوجر 

روظنم هکنیا  ای   - 2
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اب یناکم  ره  رد  هریغ ) شترا و  سیلپ ،  ) ناسرربخ نادرم  هک  تسا  یمیـس  یب  یطابترا  لیاسو  کفک ،» یف  كدهع  : » نخـس نیا  زا 
.دننک یم  لمح  ناشتسد  رد  تاقوا  رتشیب  ار  هلیسو  نیا  دنریگ و  یم  یهدنامرف  زکرم  زا  ار  تاروتسد  دننک و  یم  لمح  دوخ 

.دوش یم  نشور  مالسلا  هیلع  ماما  روهظ  زا  دعب  دناد و  یم  لاعتم  يادخ  هک  دراد  يرگید  يانعم  ای   - 3

.دراد طابترا  هداتسرف ، اه ، نیمزرس  مامت  هب  بصن و  ار  اهنآ  هک  ینامکاح  اب  میاد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نخس : هصالخ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  یگدنز  مکی  تسیب و  لصف 

حیضوت

زا اـی  درک  قلخ  ار  نیمز  دـنوادخ ، هک  یناـمز  زا  نیمز  هرک  نارود  نیرتهب  وا ، ماـیق  روهظ و  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  نارود 
.دشاب یم  هدرک ، قلخ  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  دنوادخ ، هک  ینامز 

یگدـنز نآ  رد  هزورما  ام  هک  ییاه  نارود  هن  میمانب ، شناد  رـصع  رون و  نارود  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نارود  هک  تسا  حـیحص 
.تسا نآ  لاثما  یهارمگ و  متس ، عیاجف ، فارحنا ، رقف ، ینادان ، نارود  ینونک ، نارود  مینک ؛ یم 

.دنوش یم  هتخانش  ناشدوخ  دض  هلیسو  هب  ایشا  روهشم : میکح  هملک  زا  نتفرگ  کمک  اب 

اب ار  اه  لاس  نآ  رد  ندرک  یگدـنز  تذـل  نامز و  نآ  رد  یگدـنز  ییابیز  میمهفب و  ار  نارود  نآ  ییانـشور  زا  يزیچ  دراد ، ناکما 
: مییامن كرد  مینک ، یم  یگدنز  نآ  رد  رضاح  لاح  رد  هک  ینونک  عضو  هب  یهاتوک  رظن 

ندرک و یگدنز  تذل  هدرک ، رات  هریت و  مدرم  رب  ار  یگدـنز  هک  ییاه  یتخـس  هب  مینک و  یم  یگدـنز  نآ  رد  هزورما  هک  يا  هعماج 
.نک هاگن  تسا ، هتفرگ  اهنآ  زا  ار  یگدنز  ینیریش 

یگدـنز هک  یلام  ای  دـنک  هلماعم  نآ  رد  هک  يا  هزاغم  اـی  دوش  نکاـس  نآ  رد  هک  يا  هناـخ  زا  يرگید  تسا و  مورحم  لاـم  زا  یکی 
ار شا  هداوناخ  یگدنز  شدوخ و 
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، تالکشم هک  دینیب  یم  سپ  تسوا ؛ یتسرپرس  تحت  هک  یـسک  ای  دنک  اوادم  ار  شدوخ  نآ ، هلیـسو  هب  ای  دنک  نیمأت  نآ  هلیـسو  هب 
دوجو مات  تروص  هب  هریغ  يروآون و  فیلأت ، نتـشون ، ینارنخـس ، تماقا ، راـک ، تراـجت ، رفـس ، يدازآ ، هدرک ، هطاـحا  ار  یگدـنز 

.درادن

ارقف رب  نادنمتورث  دنـسرت ، یم  اه  يوق  زا  نافیعـض  دسرت و  یم  شا  هداوناخ  لاوما و  یگدـنز ، رب  ناسنا  تینما ، نتفر  نیب  زا  یپ  رد 
.تسا ریگارف  تسین -  شرامش  لباق  شیاه  یگدیچیپ  هک  یناور -  ياه  يرامیب  راشتنا  دنشورف و  یم  رخف 

یم ناریو  ار  اه  هناخ  دـنک ، یم  دوبان  درب و  یم  نیب  زا  ار  اهناسنا  دروخ ، یم  مقر  اه  گـنج  تسا ؛ رفن  اـه  نویلیم  زا  رپ  اـه ، نادـنز 
.دنز یم  شتآ  دیامن و 

یم چوک  يرشب  هعماج  زا  رقف  دوش ، یم  نوگرگد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  مایق  نامز  رد  یگدنز  رهاظم  مامت  تالکـشم ، نیا  زا  دعب 
، دـنوش یم  ضوع  اه  یلاحـشوخ  اب  اه  یتحاران  دـندرگ ، یم  فرطرب  یناور  ياه  يرامیب  دوش ، یم  لیاز  مدرم  زا  تیمورحم  دـنک ،
، ددرگ یم  يزبس  رـس  یباداش و  هب  لیدبت  هدش ، یلوتـسم  اه  تروص  رب  هک  یگدرمژپ  دوش ، یم  لیدـبت  یتشهب  هب  یمنهج  یگدـنز 
هن رگید  دور ، یم  اوه  هب  هدش ، راخب  ملظ  دـنز ؛ یم  همیخ  رـشب  رـس  رب  تلادـع  ددرگ ، یم  مکاح  ایند  رب  تینما  دوش ، یم  عفر  سرت 
ره رد  مالـسا  دریگ و  یم  رب  رد  ار  نیمز  هرک  یتمالـس ، دنیـشن ، یم  راـب  هب  ناناملـسم  ياـهوزرآ  یمولظم ؛ هن  ینیب و  یم  ار  یملاـظ 
الا هلا  نا ال  دهشا  : » دهد یم  تداهش  نیتداهش ، هب  دنک  یم  یگدنز  نیمز  يور  رب  هک  یـسک  ره  و  دوش ، یم  رـشتنم  نیمز  زا  ییاج 

« .مالسلا هیلع  هتجح  هَّللا و  یلو  ًایلع  مامالا  نأ  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ًادمحم  نأ  هَّللا و 

، یهلا نیناوق  يارجا  دنمشزرا و  میلاعت  ینارمع ، ياه  هژورپ  یحالصا ، ياه  هشقن  اهراک ، مایق ، تضهن ، تکرب  هب  اهنیا  همه 
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.دشاب یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تسد  هب 

اریز تسین ؛ ناسآ  وا  تضهن  مایق و  ماگنه  رد  لـصفم  تروص  هب  اـهنآ  هب  تبـسن  عـالطا  مالـسلا و  هیلع  ناـمز  ماـما  ِراـک  رب  هطاـحا 
.دنیآ یمن  شرامش  هب  تسا  ناگراتس  دادعت  هب  يرشب  عماوج  رد  هک  یتافارحنا  تارکنم و  اه ، یتخبدب  اه ، هصغ  دسافم ،

ملاظ همکاح  تئیه  رایع  هصالخ  هک  ینیناوق  دیآ ، یم  دوجو  هب  ناراکمتس  نیناوق  ببس  هب  تافارحنا  رتشیب  هک  مینادب  تسا ، بجاو 
.تسا

عیاجف و میارج ، ناهانگ ، تالکشم ، تیمورحم ، رقف ، لهج ، راشتنا  شا  هجیتن  هک  هتفرگ ، ار  یگرزب  یگدازآ و  رـشب ، زا  هک  ینیناوق 
.دوب دهاوخ  هریغ 

هب دـنورب و  نیب  زا  نیناوق  نیا  هک  ینامز  سپ  دوش ؛ یم  عماوج  رد  هریغ  یگنـسرگ و  لتق ، يدزد ، اـشحف ، داـجیا  ببـس  نیناوق ، نیا 
.دنسر یم  لادتعا  حالص و  شیاسآ ، یتحار ، هب  عماوج  دنوش ، نیزگیاج  یهلا  ماکحا  نآ ، ياج 

ياه باتک  رد  تسا و  هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هک  یثیدـح  اهدـص  تسا ، هتـسیاش 
زا دعب  دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دنا ، هدرک  حیرصت  هک  مینکن  شومارف  ار  دراد  دوجو  ینـس  هعیش و 

.دشاب هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هکنیا 

: تسا زکرمتم  روحم  ود  رب  تایاور  دایز  دادعت 

.دنک یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  لّوا :

.دشاب هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هکنیا  زا  دعب  مود :

.تسا لّوا  هلمج  ّتلع  مود ، هلمج  مییوگب : دراد ، ناکما 

، مدرم هب  نامکاح  دشاب و  هدـش  رپ  متـس  ملظ و  عاونا  زا  نیمز  هک  تسا  یماگنه  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  رت ، نشور  ترابع  هب 
دـننک و ملظ  سکعرب ، راک و  بحاص  هب  رگراک  رگیدـکی ، هب  اه  هیاسمه  نیدـلاو ، هب  دالوا  ناـنز ، هب  نادرم  افعـض ، هب  نادـنمتردق 

، ملظ
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رتدب دراد و  دوجو  مولظم  ملاظ و  طقف  ناهج ، رد  هک  دینیب  یمن  رگم  دوش ، یم  لماش  ار  تاناویح  یتح  نافیعض و  نامیتی ، هویب ، نز 
.دننک یم  عنم  شا  هزانج  عییشت  وا و  رب  هیرگ  زا  ار  شا  هداوناخ  سپس  دوش ؛ یم  هتشک  هنامولظم  دنکن ، ملظ  هک  یسک  هکنیا  نآ ، زا 

يارب شا  هداوناخ  هک  ینامز  دنشُک و  یم  ملظ  يور  زا  ار  نابوخ  اه ، تموکح  زا  یضعب  هک  تسا  هداتفا  یتاقافتا  نینچ  ام ، نامز  رد 
هبلاطم رتشیب  ربارب  نیدنچ  دنا ، هتشک  ار  هراچیب  نآ  اهنآ ، هلیسو  هب  هک  ییاه  هلولگ  تمیق  اهنآ ، زا  تموکح  دنیآ ، یم  هزانج  نتفرگ 

ار دسج  نیا  سپس  دنرامـشب ؛ شدسج  رد  ار  هلولگ  ياه  ناکم  ات  دنفاکـش  یم  ار  لوتقم  هزانج  هک  تسا  نیا  زا  دعب  نآ  دنک و  یم 
(582 !!) دنهد یم  لیوحت  شنابحاص ، هب 

یسک زا  ای  دنزب  فرح  يا  هملک  لاوما  بحاص  دنراذگ ، یمن  سپـس  دننک ؛ یم  هرداصم  زواجت  ملظ و  يور  زا  ار  وا  لاوما  هکنیا  ای 
.دیامن تیاکش  شیاه  یتخبدب  زا  ای  دنک  یهاوخداد 

يربهر رفن ، کی  هک  ینامز  دنک و  یم  ملاظ  مکاح و  هقبط  دض  بالقنا  راجفنا و  هدامآ  ار  عماوج  هک  تساهراشف  اه و  یتخبدب  نیا 
ار ناشناوت  مامت  دـننک و  یم  يرای  زاب  شوغآ  اب  ار  وا  هدرک ، يوریپ  وا  زا  نامولظم  زا  رفن  اه  نویلیم  دریگ ، یم  هدـهع  رب  ار  بـالقنا 
، دنرب یم  رـس  هب  نآ  رد  اهنآ  هک  یگدنز  هکنیا  يارب  دنتـسیا  یم  شرانک  رد  گرم  دـح  ات  دـنریگ و  یم  راک  هب  وا  زا  تیامح  يارب 

.تسا زیمآرفنت  دنسپان و  ناشیارب 

.تسا يرشب  عماوج  مامت  رد  داد  لدع و  رشن  يارب  وا  مایق  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  تضهن  يارب  يزاس  هدامآ  همدقم  روما ، نیا 

دنیامن و يراذگ  ورف  طاشن ، لمع و  زا  دننک و  یلبنت  ناناملسم  هک  تسین  نیا  نخس ، نیا  يانعم 
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.دزادنا یم  بقع  هب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  اهراک ، نیا  هک  نامگ  نیا  هب  دنهدن  دای  دنسیونن و  يزیچ 

هب فّلکم  ام  درادـن و  مالـسلا  هیلع  ماما  روهظ  ریخات  رد  يریثأـت  تسا و  بجاو  ملظ ، اـب  هزراـبم  مدرم و  تیادـه  هکنیا  يارب  زگره !
.میتسین مالسلا  هیلع  ماما  روهظ  نتخادنا  بقع  ای  ولج  لوئسم  میتسه و  لمع 

: دزادرپ یم  یحالصا  ياه  هشقن  اهراک و  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نآ ، رد  هک  یثیدح  هب  میدرگ  یمرب  همدقم  نیا  زا  دعب 

.دنک یم  حالصا  ار  بناوج  نآ  مامت  هک  دراد  يددعتم  ناوارف و  بناوج  رشب ، یگدنز 

يدوزب داد و  دـهاوخ  خر  يرـشب  عماوج  ماـمت  رد  یگرزب  تارییغت  ینوـگرگد و  يدوزب  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  يداـیز  ثیداـحا  زا 
.درک دهاوخ  رییغت  شحوطس  رهاظم و  مامت  رد  يرگید  زیگنا  تفگش  ياه  تروص  هب  یگدنز  ياه  تروص 

.درک میهاوخ  تبحص  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  نارود  رد  نآ  ییافوکش  یگدنز و  بناوج  زا  یضعب  هرابرد  همادا  رد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  یگنهرف  تایح 

هب گنهرف  ملع و  درادن و  خیرات  رد  يریظن  هک  دنک  یم  ادیپ  ییافوکـش  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  رـصع  رد  یگنهرف  یتیبرت و  تایح 
.دخرچ یم  تعرس  هب  یگنهرف  ياه  هخرچ  دوش و  یم  رشتنم  یمالسا  فراعم  یعرش ، ماکحا  ینید ، مولع  صوصخ 

.داد دهاوخ  خر  هنیمز  نیا  رد  یگرزب  ینوگرگد  هک  تسا  نشور 

تاعوضوم زا  يرایسب  شقن  دریگ و  یم  تروص  حالصا  حیحصت و  ثیدح ، هقف و  ياه  باتک  زا  يرایـسب  رد  هک  دیآ  یم  منهذ  هب 
یم نایب  ار  یعرـش  لئاسم  یمومع  دـعاوق  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  هکنیا  يارب  دـسرب  نایاپ  هب  ثحابم  یهقف و  یلوصا ، ياه  باـتک 

.دوب دهاوخن  يزاین  لوصا ، ثحابم  زا  يرایسب  هب  ببس  نیا  هب  دنک و 

دیاش تفرگ و  دهاوخ  تروص  ثیداحا ، میسقت  ثیداحا ، نایوار  لاح  حرش  لاجر و  هیارد ، ياه  باتک  هب  تبـسن  تیعـضو ، نیمه 
نیا هب  رگید 
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ماما هب  مدرم  یـسرتسد  مدـع  تبیغ و  رـصع  رد  تسا و  نامگ  سدـح و  يانبم  رب  اه  باتک  نیا  رتشیب  نوچ  دـشابن ؛ يزاین  اه  باتک 
.تسا هدش  یم  هدافتسا  اهنآ  زا  مالسلا  هیلع 

یم طقاس  رابتعا  زا  مه  ریـسفت  ياه  باتک  رتشیب  دـنبای و  یم  ار  یعطق  یعرـش  ماکحا  مدرم  مالـسلا ، هیلع  ناـمز  ماـما  نارود  رد  اـما 
تیاور ياهریسفت  طقف  دننک و  یمن  یهجوت  تسا ، هتـساخرب  زیمآ  قارغا  ای  یـصخش  تارظن  زا  هک  ییاهریـسفت  هب  مدرم  اریز  دوش ؛

.دنام یم  یقاب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  هدش 

هدشن لزان  نآ  رب  یلیلد  چـیه  دـنوادخ ، بناج  زا  هک  دوب  دـهاوخ  مه  نآرق  هرابرد  فلتخم  ياه  تئارق  هب  تبـسن  تیعـضو ، نیمه 
رظن بوـلطم  هک  ینآرق  ریـسفت  دـنریگ و  یم  داـی  هدـش -  لزاـن  هک  روـط  ناـمه  مالـسلا -  هیلع  ناـمز  ماـما  زا  ار  نآرق  مدرم  تسا ؛

یم ادـیپ  یهاگآ  هدوب -  یفخم  و  Θ هشیمه  هک  شبیاجع -  رارـسا و  نآرق ، فراـعم  رب  دنـسانش و  یم  ار  تسا  دـنوادخ 
حیحـص و ملع  هکنیا : هصالخ  دوب  دـهاوخن  تسا -  لایخ  رکف و  هجیتن  هک  هدـش -  داجیا  مولع  زا  يرایـسب  هب  يزاین  نینچمه  دـننک 

.دوش یم  لیکشت  نانز  نادرم و  يارب  عماوج  رد  سیردت  ياه  هقلح  دوش و  یم  شخپ  يا  هناخ  ره  رد  یعقاو 

هّنس هَّللا و  باتکب  اهتیب ، یف  یضقتل  هارملا  ّنا  یّتح  يدهملا ) مامالا  نامز  يأ   ) هنامز یف  همکحلا  نوتؤت  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 
« .هلوسر

هیلع هللا  یلـصربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  اب  شا  هناخ  رد  نز  هکنیا  ات  دوش  یم  هداد  تمکح  مدرم  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  نامز  رد  »
(583 «) .دنک یم  تواضق  هلآو 

حطـس هدـش ، تیبرت  یعرـش  ماکحا  ینید و  بادآ  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نامز  رد  مدرم  هکنیا  رب  دـنک  یم  تلـالد  ثیدـح  نیا 
شا هناخ  رد  هک  ینز  هک  دور  یم  الاب  يا  هجرد  ات  اهنآ  رد  گنهرف 
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.دراد تسا -  هلآو  هیلع  هللا  یلص  شربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  قفاوم  هچنآ  رب  هدننک  عازن  ِفرط  ود  نیب  ِتواضق  هب  تردق  تسا ،

هزادنا هب  ود  نآ  زا  دنک و  یم  لمع  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تنس  ادخ و  باتک  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  مینادب  تسا ، مزال 
لالح ای  لالح و  ار  ادخ  مارح  ای  دروآ  یمن  تسا ، مالـسا  نید  فلاخم  هک  ینید  ای  دیدج  تعیرـش  دنک و  یمن  فّلخت  ینزوس  رس 

.دنک یمن  مارح  ار  ادخ 

نیب زا  دنا  هدش  تسرد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  زا  دعب  هک  ییاه  بهذم  مامت  هک  تسا  نیا  دیآ ، یم  رظن  هب  هک  يزیچ  یلو 
.دنرادن هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  رد  ییاج  هک  دنتسه  ییاه  بهذم  اهنآ ، نوچ  دنور ؛ یم 

رد يرجه - ) لاس 637  یفوتم   ) تسا یبرع  نبا  هب  فورعم  هک  هناگراهچ -  بهاذم  ياملع  زا  یکی  هکلب  تسین ؛ نم  رظن  طقف  نیا 
مکح نآ  هب  دوب  هدنز  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رگا  هک  دنک  یم  راکشآ  تسه ، هک  روط  نامه  ار  نید  وا  دیوگ : یم  هیکم  تاحوتف 

.دنام یمن  یقاب  صلاخ  نید  زج  يزیچ  دراد و  یمرب  نیمز  يور  زا  ار  بهاذم  درک ؛ یم 

یهقف و لئاسم  مامت  نید و  عورف  لوصا و  رد  ناناملـسم  هک  ینامز  دـش ؛ دـهاوخ  ققحم  زور ، نآ  رد  یمالـسا  گرزب  تدـحو  هلب !
.دنا هدمآ  دوجو  هب  یسایس  ياه  هنیمز  قبط  هک  ییاهاوتف  هن  ناسحتسا و  هن  دنام ، یم  یقاب  سایق  هن  دنوش ، یم  یکی  یعرش ، ماکحا 

رد هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  عیـشت و  بهذم  طقف  بهذـم ، مالـسا ؛ طقف  نید ، هکلب 
« هَّللا یلو  یلع  هَّللا ، لوسر  دّمحم  هَّللا ، الا  هلا  ال   » مچرپ ریز  همه  تسا و  هدرک  شرافس  اهنآ  هب  يرایسب  ثیداحا 
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.دننک یم  یگدنز 

« .تیبلا لها  ضغبی  نم  یقبیال  رایخالا و  یقبی  رارشالا و  کلهی  و  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

، دشاب هتشاد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ینمـشد  هنیک و  هک  سک  ره  دراذگ و  یم  یقاب  ار  نابوخ  دنک و  یم  كاله  ار  رارـشا  و  »... 
(584 «) ...دنام یمن  یقاب 

« .اهماقا ّالا  هنسال  اهلازا و  ّالا  هعدب  كرتن  و ال  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

(585 «) .دراد یم  اپرب  ار  یهلا  ياه  تنس  مامت  دنک و  یم  دوبان  ار  اه  تعدب  وا ، »

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  یتیبرت  تایح 

رد رـشب  دـش ، اـنب  حیحـص  قـالخا  ياـنبم  رب  تیبرت  نیا  هک  یماـگنه  سپ  دنتـسه ؛ تیبرت  لـباق  اـه  ناـسنا  موـمع  هک  تـسین  یکش 
.دوش یم  هدیدنسپ  ششور ، رد  تیاضر و  دروم  شراتفر ، رد  ور ؛ هنایم  شکولس ،

، ترطف ساسا  رب  تیبرت  دوب ؛ دهاوخ  لّوا  ِتروص  سکع  هب  شا  هجیتن  دش ، انب  یقالخا  یب  ساسارب  دوب و  دساف  تیبرت  هک  یماگنه 
.دریذپ یم  ریثأت  دریگ و  یم  قلعت  هریغ  اهتنس و  اه ، تداع  ینورد ، ياه  تبغر  لایما و  رب  هزیرغ ،

هک یلاح  رد  دوب ؟ دـهاوخ  هنوگچ  ناسنا  هراـبرد  سپ  دنتـسه ؛ تیبرت  لـباق  ناگدـنرد ، اـه و  یـشحو  یتح  تاـناویح  هک  یماـگنه 
.تسا هداد  ناسنا  هب  دنوادخ  هک  تسا  ینایب  كرد و  لقع ، ببس  هب  نیا  تسا و  تاقولخم  مامت  زا  رترب  يدوجوم  ناسنا ،

.دوش یم  فارحنا  راچد  ای  تیاده  ددرگ ، یم  تخبدب  ای  تخبشوخ  دوش و  یم  دساف  ای  حالصا  هعماج  تیبرت ، ساسارب 

: دنتسه دایز  یتیبرت  لیاسو  تازیهجت و 

.دوش یم  هدرمش  یتیبرت  هلیسو  دنک ، یم  زاب  مشچ  نآ  رد  كدوک  هک  ییاج  هناخ ، * 

زا هچ  ره  دریگ و  یم  دای  شناملعم  زا  ار  گنهرف  ملع و  شخب  نیرت  ییادتبا  كدوک ، دـسر و  یم  هسردـم  هب  تبون  نآ ، زا  دـعب  * 
.دسرب هاگشناد  هب  هکنیا  ات  دور  یم  رتالاب  شتامولعم  گنهرف و  تالیصحت ، حطس  دور ، یم  رتالاب  یسرد  هلحرم 

مکحم هتفرگ ، لکش  ناسنا  تیصخش  تیبرت ، لحارم  نیا  مامت  رد 
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رفک ای  نید  زا  اه و  تلیذر  ای  اه  تلیـضف  زا  لطاب ؛ ای  قح  زا  اه ؛ غورد  ای  قیاقح  مولع و  زا  هچنآ  هکلب  دریذـپ ، یم  ریثأت  دوش و  یم 
.دوش یم  ژراش  دوش ، یم  اقلا  وا  هب 

، يرگ یلاباال  کلک ، غورد ، هک  يا  هعماج  رد  هک  یکدوک  سپ  تسا ؛ هعماج  دنک ، یم  یهارمه  هلیسو  ود  نیا  اب  هک  موس  هلیسو  * 
یم یگدنز  تسا ، تلیـضف  ایح و  يراد ، تناما  نید ، هک  يا  هعماج  رد  هک  یکدوک  اب  دنک  یم  یگدـنز  تنایخ  يدزد و  یگزره ،

.دنروآ یم  راب  هب  دساف  ای  حلاص  یکدوک  دننک و  یم  قرف  دیامن ،

ملیف نویزیولت و  ویدار ، اه ، باتک  لیبق  زا  هدننک  مالعا  لیاسو  دراد ؛ شندش  دساف  ای  هعماج  حالصا  رد  ریثأت  هک  یلماوع  هلمج  زا  * 
.تسا ییامنیس  ياه 

هعماج دنک و  حالـصا  ار  يرـشب  عماوج  مامت  دهاوخ ، یم  هک  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  مییوگ : یم  تیبرت  رد  هاتوک  هاگن  نیا  زا  دـعب 
ار حیحص  تیبرت  هب  طوبرم  میلاعت  دریگب و  کمک  یتیبرت  لیاسو  نیا  زا  تسا  راچان  دنک ، تسرد  هملک  یعقاو  يانعم  هب  ار  یمالسا 

یمالـسا لحارم ، مامت  رد  میلعت  ياـه  شور  دریگ و  یمرب  رد  یمالـسا  میلاـعت  ار  سرادـم  سپ  دـنک ؛ رداـص  لـیاسو  نیا  هلیـسو  هب 
.دنوش یمن  جراخ  یمالسا  بوچراچ  زا  دش و  دنهاوخ  دیفم  عفان و  حلاص ، هدننک ، مالعا  لیاسو  دوب و  دهاوخ 

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  هک  دش  هراشا 

هَّللا لوسر  تنـس  ادـخ و  باـتک  اـب  تسا ، هتـسشن  شا  هناـخ  رد  هک  ینز  هک  يروط  هب  دوش  یم  هداد  تمکح  مدرم  هب  وا  ناـمز  رد  »
« .دنک یم  تواضق  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  يداصتقا  تایح 

، ینارگ رقف ، هلمج  زا  دـشاب  دـخرچ ، یم  عوضوم  نیا  لوح  رد  هچنآ  يداـصتقا و  لکـشم  یگدـنز ، تالکـشم  نیرت  مهم  زا  دـیاش 
هک هریغ  اضاقت و  ندش  دایز  دیلوت ، یمک  یلام ، یناوتان  تراجت ، تیدودحم 
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.تسا هدش  يریگوگلا  رافک ، داصتقا  زا 

هار نتـسب  اه ، يدازآ  بوکرـس  ببـس  هب  تسا و  هدـش  رجنم  يرـشب ، عماوج  نارحب  نیا  هب  هک  تسا  يزیچ  نامه  رافک  داـصتقا  هلب ،
يارب دنوادخ  هک  يویند -  تاکرب  زا  مدرم  ندرک  مورحم  و  يدـعاصت ) تایلام  صوصخ  هب  تایلام  نتفرگ  مدرم ، رب  تیـشعم  ياه 

.تسا هدمآ  دوجو  هب  هدرک -  ایهم  اهنآ 

رتـشیب تلع  تسا و  یلاـم  جاـیتحا  رقف و  دوـش ، یم  عـقاو  اـیند  رد  هک  یمیارج  رتـشیب  أـشنم  هک  دـینکن  شوـمارف  هـک  تـسا  هتـسیاش 
رتشیب تسا و  رقف  جـیاتن  زا  یگداوناـخ  ياـهاوعد  زا  يرایـسب  ددرگ ؛ یمرب  یلاـم  ثحب  هب  يرـشب  عماوج  رد  هدـمآ  شیپ  ياـهاوعد 

.دشاب یم  رقف  راثآ  زا  هک  تسا  ییا  هیذغت  ءوس  ببس  هب  اه  یضیرم 

دننک یم  دودحم  عوضوم  نیمه  ببس  هب  ار  ناشلسن  اه ، جوز  زا  يرایسب  تسا و  رقف  ببـس  هب  دننک  یمن  جاودزا  هک  یناناوج  رتشیب 
! دنوش یم  رقف  ینابرق  مدرم ، بلغا  مییوگب : هک  تسین  هغلابم  و 

یمن مامت  باتک ، ینالوط و  ام  نخس  مینک ؛ شرامش  دوش -  یم  لصاح  يرـشب  عماوج  رد  هک  ار -  رقف  تاعبت  یمامت  میهاوخب ، رگا 
ار مالک  ام  یلو  دوش ؛ یم  جراخ  شا  یلـصا  عوضوم  زا  باتک  مینک ، تبحـص  نآ  بناوج  داـصتقا و  زا  میهاوخب  رگا  نینچمه  دوش 

: مینک یم  هصالخ 

لح دـهد ، یم  ماـجنا  اـهنآ  هب  عـجار  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هک  ینـالک  ياـهراک  دراد و  یعیـسو  هنماد  هک  یتاحالـصا  هـلمج  زا 
، لیذ رد  ار  نآ  ياهدـنب  نیرت  مهم  زا  ام  هک  دـشاب  یم  هعماج  رد  یمالـسا  داصتقا  يارجا  قیرط  زا  نآ  تسا و  يداـصتقا  تالکـشم 

: میا هدرک  نایب 

.تسا هدرک  قلخ  لاعتم  يادخ  هک  ییاه  تمعن  زا  هدافتسا  ندوب  حابم   - 1

.یمالسا نیناوق  بوچراچ  رد  مدرم  هب  ییاه  يدازآ  ياطعا   - 2

نادیم نتشاذگ  زاب  اهورین و  بهاوم ، زا  يرادرب  هرهب   - 3
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.دنمناوت ياه  لقع  يارب 

هک ییاه  یهاـم  عون  اـهدرایلیم  اـه ، سوناـیقا  هناـخدور و  اـیرد ، رد  میروآ : یم  ار  اـه  لاـثم  زا  یـضعب  عوضوم ، نیا  حیـضوت  يارب 
.دنتکرح رد  لیس  لثم  نآ  رد  اه  یهام  هک  میدید  تارف  هلجد و  رهن  رد  ام  دننک و  یم  یگدنز  تسا ، لالح  ناشندروخ 

یم لثم  دـیلوت  يا  هداعلا  قوف  رادـقم  هب  اه  یهام  دوش و  یم  هدرمـش  کلهم  ياه  ضرم  زا  يرایـسب  ياود  ذـیذل و  ییاذـغ  یهاـم ،
.تسین یسرت  اهنآ ، ضارقنا  يدوبان و  زا  سپ  دننک ؛

هک دـنا ، هتـشاذگ  یهام  دیـص  يارب  ییاهطرـش  دـیق و  اه  تموکح  يراجت ، يالاک  ییاود و  ییاذـغ ، هدام  نیا  يداـیز  مغر  هب  یلو 
.دوش یم  ناشتمیق  نتفر  الاب  ییاذغ و  عبانم  نیا  زا  هدافتسا  یمک  ثعاب 

يدایز اهطرش  تایلام و  نتفرگ  لابق  رد  ار  زوجم  نیا  هک  دنراذگ  یم  دازآ  ار  یهام  دیـص  نیعم ، دارفا  زا  یـضعب  يارب  اه  تموکح 
لحاس رب  هک  ییاهروشک  ای  یلحاـس  ياـهروشک  رد  یتح  تسا  روآ  ماسرـس  یهاـم ، تمیق  هک  دـینیب  یم  لـیلد  نیمه  هب  دـنهد  یم 

قلخ شناگدـنب  يارب  ار  اهنآ  لاـعتم  يادـخ  میناد ، یم  هکنیا  اـب  دـنمورحم  یهلا  تمعن  نیا  زا  ارقف  رتشیب  دـنراد ، رارق  اـه  هناـخدور 
.تسا هدومن  لالح  ار  شا  هدافتسا  هدرک ،

ار ایرد  هک  تسا  یسک  نآ  ادخ ، « » ِِهلْضَف نِم  اوُغَْتبَِتلَو  ِهِْرمَِأب  ِهِیف  ُْکلُْفلا  َيِرْجَِتل  َرْحَْبلا  ُمَُکل  َرَّخَس  يِذَّلا  ُهَّللا  :» دیامرف یم  ناحبس  يادخ 
(586 «) .دینک تساوخرد  ادخ  لضف  زا  امش  دننک و  تکرح  وا  روتسد  هب  نآ  رد  اه  یتشک  ات  هداد ، رارق  امش  رایتخا  تحت 

(587 «) .داد رارق  امش  رایتخا  تحت  ار  اهرهن  و  « » راهنالا مکل  رّخس  «و 

نایهام هزات  تشوگ  زا  ات  داد  رارق  امـش  رایتخا  تحت  ار  ایرد  هک  تسا  ییادخ  وا  و  « » ًاّیِرَط ًامَْحل  ُْهنِم  اُولُکْأَِتل  َرْحَْبلا  َرَّخَـس  يِذَّلا  َوُهَو  »
(588 «) .دینک هیذغت  لالح ،

ٌجاَجُأ ٌْحِلم  اَذهَو  ُُهباَرَش  ٌِغئاَس  ٌتاَُرف  ٌبْذَع  اَذه  ِناَرْحَْبلا  يِوَتْسَی  اَمَو  »
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روش خـلت و  يرگید  بآ  اراوگ و  یکی  نیا  بآ  هک  ایرد -  ود  نآ  و  « » اَهَنوُسَْبلَت ًهَیَلِح  َنوُجِرْخَتْـسَتَو  ًاـّیِرَط  ًاـمَْحل  َنُولُکْأَـت  ٍّلُـک  نِمَو 
(589 «) .دیروخ یم  هزات  تشوگ  ود  ره  زا  امش  نیا ، دوجو  اب  دنتسین  ناسکی  تسا - 

هرهب نآ  زا  نایناوراک  امـش و  ات  دـیدرگ  لالح  نآ  ماعط  ایرد و  دیـص  امـش  رب  « » ِهَراَّیَّسِللَو ْمَُکل  ًاَعاَتَم  ُهُماَعَطَو  ِرْحَْبلا  ُْدیَـص  ْمَُکل  َّلِحُأ  »
(590 «) .دیوش دنم 

زا يرایـسب  دـمآ و  یم  نییاپ  اه  تشوگ  نیا  ياه  تمیق  دنتـشاذگ ، یم  دازآ  ار  تایح  عبانم  نیا  زا  هدافتـسا  اـه  تموکح  رگا  سپ 
.تشادن جراخ  زا  هدز  خی  ياه  تشوگ  تادراو  هب  یجایتحا  تموکح ، دندرک و  یم  هدافتسا  اهنیا  زا  مدرم 

، اهنآ هلمج  زا  ددرگ و  یم  تاقبط  مامت  لماش  دوش و  یم  ریزارـس  مدرم  رب  تاکرب  تاریخ و  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماـما  رـصع  رد  اـما 
دازآ هدرک ، قلخ  شناگدنب  يارب  ار  اهنآ  دنوادخ ، هک  يریاخذ  زا  هدافتـسا  دراد و  یمرب  ار  تیعونمم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هکنیا 

.دیامن یم 

، تسا نآ  يور  عرازم  نداعم و  زا  هچنآ  نیمز و  زا  ات  دراذـگ  یم  زاب  مدرم  يارب  ار  نادـیم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نخـس : هصـالخ 
.دنام یمن  یقاب  يا  یگنسرگ  تیمورحم و  رقف ، چیه  دش و  دهاوخ  نادنچ  ود  تاکرب ، دایز و  مدرم ، نیب  لاوما  اذل  دننک ؛ هدافتسا 

: مینک یم  نایب  دهد ، یم  حرش  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  يداصتقا  تایح  هک  یثیداحا  زا  یضعب 

، هلدع مهعسی  ینغ و  دمحم  هما  بولق  ألمی  هّیوسلاب و  ًاحاحـص  لاملا  مّسقی  ...يدهملاب و  اورـشبا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
؟ ّیلا هجاح  هل  نم  يدانی : ًایدانم  رمای  ّهنا  یّتح 

کیلا يدـهملا  لوسر  انا  لوقیف : هیتایف ، کیطعی ، یتح  نداسلا  تئا  يدـهملا : هل  لوقیف  هلاسیف ، هیتای  دـحاو  لجر  ّالا  دـحا  هیتای  اـمف 
هلمحی نا  عیطتسی  ام ال  یثحیف  ثحا  لوقیف : .ًالام  ینیطعتل 
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اذـه یلا  یعد  مهلک  ًاسفن  دّـمحم  هما  عشجا  تنک  انا  لوقی : مدـنیف و  هب ، جرخیف  هلمحی ، نا  عیطتـسی  اـم  ردـق  نوکی  یتح  هنم  یقلیف 
« .هانیطعا ًائیش  لبقن  انا ال  نداسلا :)  ) لوقیف هیلع  ّدریف  يریغ ، هکرتف ، لاملا 

هللا یلـصدّمحم  تما  ياه  لد  دنک و  یم  میـسقت  مدرم  نیب  يواسم  تروص  هب  ار  لاوما  مهد ؛ یم  ناتتراشب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هب  »
هب دراد  يزاین  سک  ره  : » دـهد یم  ادـن  يدانم ، هکنیا  ات  دریگ  یم  رب  رد  ار  اـهنآ  وا ، لدـع  دـنک و  یم  رپ  يزاـین  یب  زا  ار  هلآو  هیلع 

»؟ دیآ نم  يوس 

هنازخ دزن  : » دیوگ یم  وا  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  دنک ، یم  تساوخرد  وا  زا  هدـمآ ، وا  شیپ  دور ؛ یمن  وا  شیپ  یـسک  درم ، کی  زج 
نم هب  ات  هداتـسرف ، مالـسلا  هیلع  يدهم  ارم  دـیوگ : یم  وا  هب  دور و  یم  راد  هنازخ  شیپ  درم ، نآ  .دـنک » اطع  يزیچ  وت  هب  ات  ورب  راد 

.یهدب یلام 

.رادرب ورب ، دیوگ : یم  وا 

نآ دناوتب ، هک  دوش  يا  هزادنا  هب  ات  دنک  یم  یلاخ  ار  يرادقم  سپـس  دنک ؛ لمح  ار  نآ  دناوت ، یمن  هک  دراد  یمرب  يا  هزادـنا  هب  وا 
هیلع هللا  یلـصدمحم  تما  زا  درف  نیرت  صیرح  نم  دـیوگ : یم  ددرگ و  یم  نامیـشپ  دوش ، یم  جراـخ  لاوما ، نآ  اـب  دـنک  لـمح  ار 

.نم زج  دماین ، یسک  یلو  دندناوخ ؛ ارف  لام  نیا  هب  ار  یگمه  هک  متسه  هلآو 

(591  .) ...میریگ یمن  سپ  میشاب ، هدرک  اطع  هک  ار  يزیچ  ام  دیوگ : یم  راد  هنازخ  اما  دنادرگ ؛ یمرب  راد  هنازخ  هب  ار  لاوما  نیا 

نا عاطتـسا  ام  هبوث  یف  هل  یثحیف  .ینطعا  ینطعا ؛ ینطعا ؛ يدهم ! ای  لوقیف : لجرلا  هیلا  یجیف ء  دومرف ...« : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
« .هلمحی

سپ .هدب  يزیچ  نم  هب  هدب ؛ يزیچ  نم  هب  هدب ؛ يزیچ  نم  هب  يدهم ! يا  دیوگ : یم  دـیآ و  یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  شیپ  يدرم  »... 
شنهاریپ رد 
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(592 «) .دنک لمح  دناوتن ، هک  دزیر  یم  رادقم  نآ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  نارود  رد  يزرواشک  تایح 

داوم نیمأـت  لـیاسو  زا  دوش و  یم  هدرمـش  مدرم  موـمع  هب  یناـسر  قزر  دراوـم  تورث و  عباـنم  زا  يزرواـشک  هک  میناد  یم  اـم  همه 
ره رد  بآ  دنک ؛ هدافتـسا  نیمز  تاکرب  زا  ات  داد  رارق  رـشب  رایتخا  تحت  ار  كاخ  بآ و  دنوادخ ، تسا و  تاناویح  رـشب و  ییاذـغ 
نآ رد  تابوبح  ای  دراک  یم  هدز ، مخـش  ار  نیمز  دـنک و  یم  جراخ  ار  نآ  ناسنا  نیمز ، ریز  هچ  نیمز و  يور  هچ  دـشاب  هک  یناـکم 

.دهد لوصحم  ات  دیامن  یم  يرایبآ  ار  نیمز  دنک و  یم  شخپ 

تردق تسد  رد  طقف  تسا و  ناسنا  تیلوئسم  زا  جراخ  دریگ ، یم  تروص  تاتابن  كاخ و  بآ ، اوه ، دیشروخ ، نیب  هک  یلماعت  اما 
اَّم ُمْتیَأَرَفَأ  :» دـیامرف یم  لاعتم  يادـخ  تسا ؛ هدرک  هنیداـهن  ار  صاوخ  نیا  هناـگراهچ ، رـصانع  نیا  رد  هک  دـشاب  یم  لاـعتم  يادـخ 

هدـینایور اـم  اـی  دـینایور  یم  ار  نآ  امـش  اـیآ  دـینیب ؛ یم  دـیراک ، یم  ار  هچنآ  اـیآ  « » َنوُـعِراَّزلا ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُـعَرزَت  ُْمتنَأَء  َنوـُثُرْحَت * 
(593 «) .میا

.دنرب یم  جنر  هیذغت  ءوس  زا  رفن  اه  نویلیم  یلو  دیآ ؛ یم  تسد  هب  يزرواشک  زا  هک  يدایز  ياه  هدیاف  ناورف و  تاکرب  دوجو  اب 

!! اقیرفآ هراق  رد  صوصخم  هب  دنرب ، یم  رس  هب  یگنسرگ  رد  هک  یناکدوک 

!؟ دبای یمن  تعسو  يزرواشک  هک  تسا  گنت  نیمز  ایآ  میسرپ : یم 

.تسا عیسو  ادخ  نیمز  زگره ! باوج :

؟ تسین یفاک  رشب  تاجایتحا  عفر  يارب  ایآ 

!! دور یم  رده  زور  ره  رد  بآ  ُنت  اهدرایلیم  زگره ! باوج :

؟ تسیچ تالوصحم  دوبمک  اه و  يزور  یمک  یگنسرگ ، تلع 

قلخ اهنآ  يارب  یعیبط  عبانم  زا  لاعتم  يادـخ  هچنآ  نیب  رـشب و  نیب  هک  دنتـسه  يراکمتـس  ياه  تموکح  نامه  تلع ، اـهنت  باوج :
لاوما یمک  دوبمک و  یگنسرگ ، تیمورحم ، رقف ، اه ، یتخبدب  هلمج  زا  دوش  یم  ینیب ، یم  هچنآ  شا  هجیتن  دنوش و  یم  عنام  هدرک ،

.تالوصحم و 

هک ینامز 
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.دوش یم  لیدبت  لکش  نیرتابیز  نیرتهب و  هب  يزرواشک  تایح  دنک ، مایق  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

: مینک یم  نایب  ار  دوش -  یم  طوبرم  عوضوم  نیا  هب  هک  تیودهم -  ثیداحا  زا  یمک  تمسق 

یف ءاملا  لزنی  یتح  نییرغلا  یلا  يرجی  ًارهن  مالسلا  هیلع  نیسحلا  دهشم  فلخ  نم  رفحی  نم  رمأی  مث  دومرف ...« : مالسلا  هیلعرقاب  ماما 
هنحطتف ءاحرالا  کلت  یتأتف  رب  هیف  لتکم  اهـسأر  یلع  زوجعلاب و  یناک  لیبسلا و  یف  ءاـحرالا  رطاـنقلا و  هتهوف  یلع  لـمعی  فجنلا و 

« .ءارک الب 

رب دسرب و  فجن  هب  بآ  هک  دنَنکب  هفوک  ياه  یکیدزن  ات  يرهن  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  مرح  البرک و  تشپ  زا  دهد  یم  روتـسد  وا  »...
تسا مدنگ  نآ  رد  هک  یلیبنز -  شرس  رب  هک  منیب  یم  ار  يریپ  رایسب  نز  هکنیا  وگ  دزاس ؛ یم  یبایسآ  شریسم  رد  لپ و  شا ، هناهد 

(594 «) .دنک یم  بایسآ  دزم ، نودب  ار  شمدنگ  دور و  یم  بایسآ  نآ  هب  هتشاذگ ، - 

یم ار  اهدور  رب  اهدس  اهُلپ و  نتخاس  اه ، هناخدور  رفح  روتـسد  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نینچ  ثیدح ، نیا  زا 
روـط هب  ندرک  درآ  زا  هک  دـهد  یم  رارق  یناـکما  سک ، ره  يارب  دـننک و  درآ  ار  تاـبوبح  هـک  دزاـس  یم  بایـسآ  اـهنآ  رب  دـهد و 

.دننک یم  بایسآ  شیارب  ترجا  نودب  ار  نآ  دراذگ و  یم  مدنگ  شلیبنز  رد  ینزریپ  هکنیا  یتح  دنک  هدافتسا  ناگیار 

تسا و لصو  نابایب  ارحـص و  هب  هقطنم  نآ  نوچ  دـهد ؛ فجن  البرک و  نیب  يرهن  ندـنک  هب  روتـسد  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماـما  دـیاش 
و دوفن »  » يارحـص هیروس ، ندرا ، اـب  قارع  ياـهزرم  ماـش و  ناـبایب  لـثم  نآ  یبونج  یبرغ و  یقرـش ، ياـه  نیمز  زا  رتمولیک  نارازه 

طقسم هک  شفارطا -  و  یلاخ » عبر   » و دسر -  یم  زاجح  تیوک و  هب  هک  شفارطا - 
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.دنوش یم  دابآ  یگمه  تسا -  نمی  و 

دوجو بآ  اج ، نآ  رد  نوچ  دنتـسه ؛ تشک  لباق  ریغ  ینوکـسم و  ریغ  فلع ، بآ و  یب  کشخ ، یگمه  اهارحـص ، اه و  ناـبایب  نیا 
.دش دنهاوخ  باریس  دنک -  یم  رفح  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  ییاهرهن  زا  اه -  نابایب  نآ  يدوزب ، نیاربانب  درادن ؛

رد يراج و  هقیقد  ره  رد  بآ  ُنت  اه  نویلیم  نآ  رد  تسا و  قیمع  ضیرع و  ینالوط ، هک  تارف -  هناـخدور  زا  رهن  نآ  تسا ، نشور 
.دش دهاوخ  بعشنم  دور -  یم  رده  هب  دوش و  یم  هتخیر  جیلخ 

عیسو قطانم  نیا  رد  هک  يرشب  نویلیم  اهدص  بیصن  شیاسآ ، یتحار و  تاکرب ، تاریخ ، رادقم  هچ  مینزب ، سدح  تسا ، نکمم  ایآ 
؟ دننک یم  دابآ  اه  هناخ  نتخاس  يراکتخرد و  يزرواشک ، اب  ار  اه  نیمز  نآ  و  دوش ؟ یم  دنتسه ، نکاس 

یم فرطرب  اه  ناسنا  تالکشم  رتشیب  دوش ، یم  مک  اه  یـضیرم  دنک ، یم  رییغت  اوه  بآ و  دش ، دهاوخ  میالم  فیطل و  ّوج ، ردقچ 
زا يراکیب  دنوش ، یم  زاین  یب  مدرم  يدوزب  دوش ) یم  هتـشادرب  یلک  روط  هب  میارج  مییوگن : رگا   ) دیآ یم  نییاپ  میارج  رامآ  ددرگ ،

.ددرگ یم  نایامن  اه  تمعن  دور و  یم  نیب 

نابایب اهارحـص و  هدرم ، ياه  نیمز  هیقب  رد  راک  نیمه  دبای و  یم  موادت  یگدنز  نآ ، رد  هک  تسا  ملاع  قطانم  زا  يا  هقطنم  اج ، نآ 
.دش دهاوخ  ارجا  لوصحم ، زا  یلاخ  ياه 

اریز دـهد ؛ ماجنا  ار  لامعا  نیا  شدوخ  هکنیا  هن  تساـه ، هژورپ  نیا  هدـنهد  روتـسد  حارط و  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تسا ، نشور 
ياه یـشارت  لاکـشا  ای  تافیرـشت  هب  جایتحا  نودـب  ات  تسا  یفاک  وا  زا  میلاعت  تاروتـسد و  رودـص  تسین و  راـک  نیا  هب  یجاـیتحا 

.دوش ارجا  عیرس  اج ، یب  ياه  تفلاخم  اه و  يزابذغاک  اه ، هرادا  اه ، هناخترازو  رد  دوجوم 

، لاعتم يادخ  هکلب  تسین ؛ اه  هناخدور  بآ  هلیسو  هب  ناش  يرایبآ  قیرط  زا  طقف  اه ، نیمز  ندرک  دابآ 
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: دوش یم  نشور  ام  يارب  اهنآ  زا  یضعب  لیذ ، ثیداحا  هلیسو  هب  دنک ؛ یم  زاب  تاکرب  تاریخ و  هب  ار  نامسآ  ياهرد 

ًاراردـم و ال مهیلع  ءامـسلا  لسرت  طق ، اهلثم  اومعنتی  مل  همعن  يدـهملا  نمز  یف  یتما -  معنتت  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ   - 1
« .هتجرخا الا  اهتابن  نم  ًائیش  ضرالا  عدت 

اهنآ رب  نامسآ  تسا ؛ هدشن  دنم  هرهب  نآ  ِلثم  هب  سک  چیه  هک  دنوش  یم  دنم  هرهب  یتمعن  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  نامز  رد  نم  تّما  »
(595 «) .دنک یم  نایامن  ار  نآ  هکنیا  رگم  دراذگ ، یمن  یقاب  ار  شناهایگ  زا  يزیچ  نیمز  دتسرف و  یم  ناوارف  ناراب 

لاملا یطعی  اهتابن و  ضرـالا  جرخت  ثیغلا و  هَّللا  هیقـسی  يدـهملا ، یتما -  رخآ  یف  جرخی -  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ   - 2
« .همالا مظعت  هیشاملا و  رثکت  ًاحاحص و 

یم جراخ  دوخ  زا  ار  شناهایگ  نیمز  دیامن ، یم  باریـس  ناراب  زا  ار  وا  دنوادخ  دنک ؟ یم  مایق  نامزلارخآ  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  »
(596 «) ...دوش یم  گرزب  تما  دندرگ و  یم  دایز  نایاپراهچ  دوش ، یم  میسقت  حیحص  روط  هب  لاوما  و  دیامن ،

« .اهلکا ضرالا  فعاضت  راهنالا و  دمت  هتلود و  یف  هایملا  دیزت  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ   - 3

(597 «) .دنک یم  ربارب  دنچ  ار  شیاه  یندروخ  نیمز  دندرگ و  یم  ینالوط  اه  هناخدور  دنوش ، یم  دایز  شتموکح  رد  اه  بآ  و  »... 

نیب یـشمت  یتح  ...اهتابن  ضرالا  تجرخال  اهرطق و  ءامـسلا  تلزنـال  اـنمئاق  ماـق  دـق  ول  و  دومرف ...« : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما   - 4
« .تابنلا یلع  ّالا  اهیمدق  عضت  ال  ماشلا ، قارعلا و 

تارطق نامـسآ  دـنک ، مایق  ام  مالـسلا  هیلع  مئاق  رگا  و  دومرف ...« : ینالوط  یثیدـح  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ام ، يـالوم 
رب زج  ار  شمدق  دور و  یم  هار  ماش  قارع و  نیب  نز ، هکنیا  ات  ...دیامن  یم  جراخ  ار  شناهایگ  نیمز  دتسرف و  یم  نییاپ  ار  ناراب 
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(598 «) .دراذگ یمن  ناهایگ 

لبانس عبـس  تتبنا  هبح  لثمک  : » یلاعت هَّللا  لاق  امک  دُم  هئامعبـس  هل  جرخی  ًاّدم  ناسنالا  عرزیو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 5
« .ءاشی نمل  فعاضی  هَّللا  هبح و  هئام  هلبنس  لک  یف 

هناد دننام  : » دومرف لاعتم  يادـخ  هک  روط  نامه  ؛ دـهد یم  لوصحم  ربارب  دـصتفه  وا ، يارب  دراک و  یم  مرگ )  750) دُم کی  ناسنا  »
یم ربارب  دنچ  دـهاوخب ، هک  یـسک  ره  يارب  دـنوادخ  تسا و  هناد  دـص  يا ، هشوخ  ره  رد  هک  دـیور  یم  نآ  زا  هشوخ  تفه  هک  يا 

(« 599) .دنک

رد يزرواشک  هک  کشخ -  ياه  نیمز  فلع و  بآ و  یب  ياه  نیمزرـس  یلاخ ، ياهارحـص  هک  دش  نشور  ام  يارب  ثیداحا  نیا  زا 
.تساه نیمز  يایحا  اه و  هناخدور  ناراب ، شزیر  یناوارف  ببس  هب  نیا  هک  دنوش  یم  زبس  رس  ياه  هعزرم  هب  لیدبت  تسین -  نآ 

ناریو اه  هناخ  دوش  یم  تسرد  اه  لیـس  اهنآ ، زا  هک  ییاه  ناراـب  لـثم  هن  دربب ، عفن  نآ  زا  نیمز  هک  تسا  یتروص  هب  ناراـب  ندـمآ 
یم عوقو  هب  اهروشک  یـضعب  رد  یهاگ  زا  ره  هک  روط  نامه  دـنک  یم  كاله  ار  ناویح  ناسنا و  دوش و  یم  قرغ  اـه  هعرزم  هدـش ،

.ددنویپ

ياه تایلام  لثم  یـشارت  لکـشم  عناوم و  اهنآ ، ربارب  رد  دـنوش و  یم  دازآ  يراکتخرد  يزرواشک و  رد  يدوزب  مدرم  تسا  حـضاو 
.دنک یم  اطع  ناسنا  هب  ار  يدازآ  مالسا ، هکنیا  يارب  دوش  یمن  هداد  رارق  رافک  نیناوق  هناملاظ و 

يا هدرم  نیمز  سک  ره  « ؛» هل یهف  ًاتاوم  ًاضرا  ییحا  نم  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هک  روط  ناـمه 
(600 «.) تسوا لام  نیمز  نآ  دنک ، دابآ  ار 

هَّللا و نم  ءاـضق  هل ، یهف  هتیم  ًاـضرا  اـیحا  وا  دـحا ، هیلا  هقبـسی  مل  ًاـیداو  رفح  وا  ًارجـش  سرغ  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
« .هلوسر

یسک هک  دنک  رفح  يا  هناخدور  ای  دراکب  یتخرد  هک  یسک  دومرف :
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هیلع هللا  یلـصوا  لوسر  دـنوادخ و  زا  یمکح  نیا  تسوا ؛ لام  سپ  دـنک ؛ دابآ  ار  يا  هدرم  نیمز  ای  تسا  هدرکن  راک  نیا  وا ، زا  لبق 
(601 «) .تسا هلآو 

رادقم نآ  دنتـسه و  نآ  هب  قحتـسم  دـننک ، دابآ  ار  نآ  هدرک ، هدـنز  ار  نیمز  زا  يزیچ  هک  یهورگ  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
(602 «) .تساهنآ لام 

يزرواشک و دشاب و  هدوبن  یسک  لام  ًالبق  هک  یطرـش  هب  تسوا  لام  دنک ، هدنز  ار  نآ  دنک و  رایتخا  ار  نیمز  زا  يا  هعطق  ناسنا  رگا 
، یتسیلایـسوس ياه  تلود  رد  نالا  هک  روط  نامه  اه ، تموکح  يارب  هن  اه و  لادوئف  يارب  هن  تسا ، ناـسنا  دوخ  لاـم  يراـکتخرد ،

نآ رد  هکنیا  اـی  ددرگ  یمن  يزرواـشک  نآ  رد  دوـش و  یمن  هدافتـسا  نیمز  زا  راـتکه  اـهدرایلیم  زا  هک  يروـط  هب  تسا  نـینچ  نـیا 
رامعتـسا دـالب  زا  هک  تسا  راـفک  نیناوـق  تلع  هب  اـهنآ  همه  ...تساـه  لادوـئف  يارب  طـقف  نآ ، لـصاح  یلو  دوـش ؛ یم  يزرواـشک 

.تسا هدش  دراو  ناگدننک ،

زا دـنک و  یم  يزرواشک  شدوخ  يارب  شدوخ و  دروآ ؛ یم  تسد  هب  يدازآ  اب  ار  نیمز  ناسنا  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  مایق  ماـگنه 
هک یتحار  ياضف  دـناد ، یم  لاعتم  يادـخ  دـنک و  یم  هدافتـسا  نوگانوگ  ياه  ینتـشک  اه و  هویم  تاـبوبح ، عاونا  كاـخ ، تاـکرب 

، هدش دایز  يزرواشک  هکنیا  ببـس  هب  دوش  یم  ربارب  دنچ  تاکرب  هدش ، دایز  تاریخ  تسا ، ردقچ  ددرگ ، یم  دنم  هرهب  نآ  هب  ناسنا 
.دنریگ یم  ناج  نایاپراهچ  سورخ و  غرم ، صوصخ  هب  تاناویح  دایز و  ینادابآ  ناوارف ، اه  تمعن  هتشگ ، رپ  اه  تیفرظ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  نکسم  لکشم  ّلح 

هناخ رد  ای  هک  دنرب  یم  رس  هب  نارحب  رد  مدرم  زا  يرایسب  تسا و  نآ  نارگن  رشب ، هک  دوش  یم  هدرمش  یتالکشم  زا  نکسم  لکـشم 
اب هک  يا -  هناخ  دیرخ  يارب  یفاک  یلام  ییاناوت  تسا و  کچوک  ناشیاه  هناخ  ای  دنتسه  يراجیتسا  ياه 
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.دنرادن ار  دننک -  یگدنز  شیاسآ  اب  ناش ، هداوناخ 

دننک یم  بوکرس  ار  اه  يدازآ  اه ، تموکح  نوچ  دشاب ؛ یم  مکاح  مدرم  رب  هک  تسا  رافک  نیناوق  نامه  جیاتن  زا  مه  لکـشم  نیا 
چیه هک  نیگنـس  ياه  تایلام  راوشد و  ياهطرـش  هب  رگم  دـنزاسب ، ییاه  هناخ  دوخ  يارب  رهـش  زا  جراـخ  رد  اـهنآ  دـنراذگ ، یمن  و 

.تسا هدشن  لزان  لاعتم ، يادخ  يوس  زا  نآ  رب  یلیلد 

لیلد هب  ار  ناش  یناوج  زا  یتمسق  ناناوج  زا  يرایسب  سرپن ؛ دروآ ، یم  راب  هب  ار  لکـشم  نیا  هک  ییاه  یتخـس  راب و  فسأت  جیاتن  زا 
تافارحنا هب  تسا  فیعض  ناشنامیا  هک  یناناوج  زا  هتسد  نآ  هک  تسا  یلیالد  زا  نیا  دننارذگ و  یم  رـسمه  نودب  نکـسم  لکـشم 

.دنوش یم  هدیشک  هریغ  یسنج و 

.دننک هراجا  یگنت  نامتراپآ  ای  کچوک  يا  هناخ  دنوش ، یم  روبجم  دننک و  یم  جاودزا  یناوج ، ییالط  نارود  ندش  مامت  زا  دعب 

.دشاب یم  دب  ياوه  هجیتن  رد  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  ییاه  يرامیب  مه  اج  نآ  رد 

دننک و یم  یگدنز  نآ  رد  هناخ  لها  هک  تسا  یناکم  هجیتن  یناور ، ياه  يرامیب  یگداوناخ و  ياهاوعد  زا  يرایـسب  نیا ، رب  نوزفا 
اه كراپ  اه و  هاگحیرفت  اه ، نابایخ  هب  دـنوش  یم  روبجم  دنتـسه و  مورحم  هناـخ  طـیحم  رد  شزرو  ندـیود و  يزاـب ، زا  ناـکدوک 

ییاه ماد  اهنآ ، يارب  هک  دنتـسه  اه  ناکم  نآ  رد  ینافرحنم  دوش ، یم  يراتفر  يرکف و  فارحنا  هب  رجنم  اه ، كراپ  هب  نتفر  دـنورب ؛
؛ دنزادنیب داسف  ياه  بالجنم  رد  ار  اهنآ  ات  دنا  هدرک  نهپ 

.دیآ یم  دوجو  هب  نکسم  دوجو  مدع  هجیتن  رد  میارج  یتخبدب و  لکشم ، اه  هد  نیا ، زا  هتشذگ 

نانمؤم ریما  تموکح  رصع  رد  هک  روط  نامه  دوش ، یم  لح  لماک  تروص  هب  تالکشم  نیا  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  نارود  رد  اما 
هیلع نینمؤملاریما  تموکح  تکرب  هب  دوخ و  يارب  اه  ناسنا  همه  هک  هدمآ ، خیرات  رد  سپ  دش ؛ لح  مالسلا  هیلع 
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(603) .دنتشاد یلقتسم  هناخ  مالسلا ،

؟ دنک یم  لح  هنوگچ  ار  لکشم  نیا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تسا : نیا  یلعف  لاؤس 

.مالسا نیناوق  يارجا  اب  باوج :

.دشاب هدرک  دابآ  ار  نآ  هک  تسا  یسک  يارب  ادخ و  يارب  نیمز  دیوگ : یم  مالسا  نوناق 

قح سک  چـیه  دوـش و  یم  وا  يارب  دـنک  هدـنز  ندرک ، داـبآ  هلیـسو  هب  هک  یناـسنا  تسین و  يرگید  سک  ِلاـم  هـک  ینیمز  ره  سپ 
رب فیرـش  ثیداحا  نآرق و  هچنآ  رگم  میرادن ، تایلام  مالـسا ، رد  نوچ  دریگب ؛ تایلام  وا  زا  دـناوت  یمن  درادـن و  ار  وا  هب  ضارتعا 

.تسود نآ  هیبش  هچنآ  تاکز و  سمخ ، لثم  دنا  هدرک  حیرصت  اهنآ 

.دنک یم  هراشا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  نکسم  لکشم  لح  هب  هک  مینک  یم  نایب  یثیدح  اج  نیا  رد 

« .البرک رهنب  هفوکلا  تویب  تلصتا  ....هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  مئاق  ماق  اذا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(604 «) .دنوش یم  لصتم  البرک  دور  هب  هفوک  ياه  هناخ  ...دنک  مایق  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  مئاق  هک  یماگنه  »

ات دنریگ  یم  راک  هب  ینادابآ  نتخاس و  اب  ار  یلاخ  ياهارحـص  کشخ و  ياه  نیمز  مدرم ، هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  ثیدـح ، نیا 
.دراد دوجو  ود  نآ  نیب  هک  يرود  تفاسم  مغر  هب  دنوش  لصو  البرک  دور  هب  هفوک  ياه  هناخ  لاثم  يارب  هکنیا 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  يراکیب  لکشم  لح 

دننارگن و نآ  زا  مدرم  زا  يرایـسب  هک  تسا  جنرغب  تالکـشم  زا  مه  نآ  هدمآ ، دوجو  هب  اهروشک  مامت  رد  يراکیب  فسأت ، راهظا  اب 
.دروآ یم  رد  بیجع  ماقرا  زا  رس  ناراکیب ، شرامش 

، یقالخا يداقتعا و  تافارحنا  تلاذر ، نارازه  يراـکیب ، رد  دراذـگ ؛ یم  اـج  هب  هعماـج  رد  یمیخو  جـیاتن  دـب و  راـثآ  لکـشم ، نیا 
.دیآ یم  دوجو  هب  میارج  یناور و  ياه  يرامیب 

نانز هب  هاگن  اه ، هناخ  هوهق  اهرازاب ، رد  ار  ناشتاقوا  دنوش ، یم  روبجم  مدرم  زا  يرایسب  يراکیب ، ببس  هب 
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هدرپ مدرم ، تبیغ  لثم ؛ درادـن  یعفن  چـیه  دراد و  ررـض  هک  ییاهزیچ  هرابرد  ندز  فرح  ناوج و  نارتخد  هب  ندـنارپ  کـلتم  مدرم ،
.دننارذگب هریغ  ناشرارسا و  زا  نتشادرب 

ياهروشک رد  دوجوم  عضو  نیا  یلو  دنک ؛ یم  طاشن  راک و  هب  توعد  دناد و  یم  دنسپان  رایسب  ار  یلبنت  يراکیب و  مالـسا ، هکنیا  اب 
بوکرـس هلمج  زا  تسا  مکاح  اهروشک ، نیا  رد  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  یمالـسا  ریغ  نیناوق  ببـس  هب  طقف  يراکیب ، تسا ؛ یمالـسا 

.اهنآ هباشم  نیگنس و  ياه  تایلام  راوشد ، طیارش  اب  رگم  تراجت ، راک و  يارب  هصرع  نتشاذگن  زاب  اه و  يدازآ  ندرک 

نآ عبات  هک  سک  ره  هکنیا  لثم  دشاب !! تلود  نآ  عبات  هکنیا  رگم  دوش ، یمن  هداد  راک  هزاجا  سک  چـیه  هب  اه  تلود  زا  یـضعب  رد 
!!؟ درادن راک  یگدنز و  قح  تسین و  ناسنا  دشابن ، تلود 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  شیاسآ  تینما و 

نیشام تقرس  اه ، هلحم  اه و  هناخ  زا  لاوما  تقرـس  دننک ؛ یم  یگدنز  یبصع  تلاح  اب  تینما  دوبن  زا  فلتخم  ياه  هصرع  رد  مدرم 
، مدرم تراغ  هلمج  زا  دـنهد ، یم  ماجنا  نانزهار  هک  یمیارج  و  دنتـسه -  هتـسباو  اهنآ  هب  عماوج  هک  اه -  کناب  تقرـس  یتح  اـه و 

.يرشب عماوج  رد  تینما  دوبن  زا  ییاه  هناشن  زج  تسین  يزیچ  هریغ ، ناکدوک و  نانز و  ندوبر  لاوما ، لواپچ 

یگچاپتسد دوش ، هدز  اه  هناخ  زا  يرد  رگا  دسر و  یم  شتیاهن  هب  بش  رد  هک  تسا  مکاح  هعماج  رب  تشحو  اهروشک ، یـضعب  رد 
.دنز یم  ار  رد  یسک  هچ  هک  دوش  یم  یلوتسم  هداوناخ  رب  سرت  و 

رد اه  ناسنا  دریگ و  یم  ارف  ار  نیمز  هرک  تینما ، دوش و  یم  لیاز  مدرم  زا  اه  سرت  نیا  مامت  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماـما  رـصع  رد  اـما 
.دننک یم  یگدنز  لایخ ، یگدوسآ  یتحار و  نانیمطا ، شمارآ ، زا  رپ  يّوج 

؟ دوش یم  ققحم  هنوگچ  رما ، نیا  لاؤس :

يارب باوج :

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 521 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع نامز  ماما  رـصع  رد  هنوگچ  میمهفب ، نآ  زا  دعب  ات  مینادـب  ار  دـنوش  یم  تینما  دوبن  هب  رجنم  هک  یلماوع  ادـتبا  هک  تسا  مزال  ام 
.دوش یم  ققحم  تینما  مالسلا ،

: ددرگ یم  رب  ریز  للع  نیا  زا  یکی  هب  تینما  نادقف 

هار زا  ار  شا  هداوناخ  دوخ و  یگدـنز  دـهاوخ  یم  تسا و  مورحم  ریقف و  وا  نوچ  دـنک ؛ یم  يدزد  یـصخش  تیمورحم : رقف و   - 1
.دنک نیمأت  فیثک 

.دشاب یم  راتفر  رد  فارحنا  ای  یتاذ و  دب  ای  لام  ندش  دایز  رد  عمط  دشابن ؛ رقف  يدزد ، ببس  رگا  ادخ : هب  نامیا  فعض   - 2

.دشاب ناوتان  راک ، نیا  هب  تبسن  تموکح ، هک  راکبارخ  ياه  هورگ  بیقعت  نامرجم و  يریگیپ  تموکح : فعض   - 3

یتحار شیاسآ و  رد  عماوج  دور و  یم  نیب  زا  هعماج  رد  رقف  دور ؛ یم  نیب  زا  للع  نیا  همه  مالـسلا ، هیلع  ناـمز  ماـما  رـصع  رد  اـما 
یمن وا  شیپ  یسک  دیایب ؟ نم  شیپ  تسا ، جاتحم  هک  یـسک  ره  دهد : یم  ادن  مالـسلا  هیلع  ماما  فرط  زا  یـسک  دننک ؛ یم  یگدنز 

.دشاب مورحم  ریقف و  هکنیا  هن  دوش ، دایز  شلام  دهاوخ ، یم  هک  يدرم  زج  دور ،

ارجا ار  نآ  هعماج ، رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  تسا  یتیبرت  ياه  شور  رثا  رب  نیا  هک  دوش  یم  زکرمتم  اه  بلق  رد  ادخ  هب  نامیا 
.دندرگ یم  عفر  دنوش ، یم  ماجنا  دنوادخ  هب  ِنامیا  فعض  ببس  هب  هک  یمیارج  لیلد ، نیا  هب  دنک و  یم 

يراوتـسا و رد  نیمز  نامـسآ و  تسا و  نیمز  هرک  يور  رب  هک  دوب  دـهاوخ  یتموکح  نیرت  يوق  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماـما  تموکح 
هورگ لیلد ، نیمه  هب  دوب و  دهاوخ  نیمز  تموکح  اهنت  ناشیا ، تموکح  درک و  دنهاوخ  کمک  شتموکح  ياه  هیاپ  ندـش  مکحم 

هراوهگ رد  زونه  هک  ار -  اهنآ  تلادع ، تسد  اریز  دنریگ ؛ یمن  لکش  نآ  هباشم  ینزهار و  ياه 
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.درب یم  نیب  زا  دنتسه -  يریگ  لکش  لاح  رد 

مرج و باکترا  زا  ار  ناشیاه  سفن  هک  يروط  هب  دنـسر  یم  تفارـش  سفن و  تزع  لـماکت ، يـالاب  تاـجرد  هب  مدرم  نیا ، رب  نوزفا 
.دنناد یم  رتالاب  رترب و  يدزد ،

.میمهف یم  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  تینما  ققحت  یگنوگچ  حیضوت ، نیا  زا  دعب 

هک تسا  ماـگنه  نآ  رد  سپ  دوش ؛ یم  ناوـیح  ناـسنا و  لـماش  هکلب  تسین ؛ ناـسنا  صتخم  تینما ، هک  مینک  يروآداـی  تسا  مزـال 
.دوش یم  مکاح  اهنآ  نایم  تفلا ، سنا و  حور  دساره و  یمن  يوق  ناویح  زا  فیعض  ناویح  دسرت ؛ یمن  ناویح  زا  ناسنا 

: مینک یم  نایب  هدش ، تیاور  عوضوم  نیا  هب  عجار  هک  یثیداحا  زا  یضعب  همادا ، رد 

« .دحا اهیذؤی  ال  برغملا ، دیرت  قرشملا ، نم  هفیعضلا  زوجعلا  جرخت  و  دومرف ...« : مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

(605 «) .دنک یمن  تیذا  ار  وا  یسک  دورب و  برغم  هب  دهاوخ  یم  دیآ و  یم  نوریب  قرشم  زا  هک  فیعض  ینزریپ  »

، اـهتنیز اهـسار  یلع  تاـبّنلا و  یلع  اـّلا  اهیمدـق  عضت  ـال  ماّـشلا ، قارعلا و  نیب  هارملا  یـشمت  یتـح  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
« .هفاختال عبس و  اهّجیهیال 

هنیـس رـس و  رب  تالآ  تنیز  دراذـگ ، یمن  ناهایگ  تاتابن و  رب  زج  ار  شیاـه  مدـق  دور ، یم  ماـش  قارع و  نیب  ینز  ماـگنه ، نآ  رد  »
(606 «) .دسرت یمن  اهنآ  زا  نز  دنک و  یمن  ناشیرپ  ار  وا  يا  هدنرد  چیه  دراد ،

« .مئاهبلا عابّسلا و  تحلطصا  دابعلا و  بولق  نم  ءانحشلا  تبهذل  ...انمئاق و  ماق  دق  ول  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

مه اب  نایاپراهچ  ناگدـنرد و  دور و  یم  نوریب  ناگدـنب  ياه  لد  زا  اه  تموصخ  ینمـشد و  دـنک ؛ ماـیق  مالـسلا  هیلعاـم  مئاـق  رگا  »
(607 «) .دننک یم  شزاس 

یش ء و مهرضیال  براقعلا ، تاّیحلاب و  نایبصلا  بعلی  دحاو و  ناکم  یف  بئذلا  هاشلا و  یعرت  و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
« .ریخلا یقبی  ّرشلا و  بهذی 

کی رد  گرگ  دنفسوگ و  »
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دور و یم  يدـب  دـننز ، یمن  وا  هب  يررـض  چـیه  اهنآ  دـنک و  یم  يزاب  اه  برقع  اهرام و  اـب  كدوک  دـنوش ، یم  يرادـهگن  ناـکم 
(608 «) .دنام یم  یقاب  یبوخ 

؟ تسا یگدنرد  ناشترطف  هزیرغ و  میناد ، یم  هکنیا  اب  دنوش  یم  مارآ  ناگدنرد  هنوگچ  دیسرپ : یم 

داجیا ار  ییاه  تعیبط  هزیرغ و  اهنآ  رد  هدرک ، قلخ  ار  ناگدنرد  نیا  هک  لاعتم  يادخ  دریگ ، تروص  هزجعم  قیرط  زا  دیاش  باوج :
.دسرت یمن  اهنآ  زا  سک  چیه  هک  دهد  یم  رارق  یلها  تاناویح ، ریاس  دننام  ار  اهنآ  دریگ و  یم  اهنآ  زا  ار  یگدنرد  يوخ  هدرک ،

تـشوگ رد  رـصحنم  یـشحو ، تاناویح  ناگدـنرد و  زا  یـضعب  ياذـغ  میناد  یم  هکنیا  اب  تسا  نکمم  هنوگچ  دیـسرپ : یم  هراـبود 
؟ تسا

تشوگ هکلب  تسین ؛ تشوگ  رد  رصحنم  یشحو ، هدنرد و  تاناویح  ياذغ  هک  دنا  هدرک  حیرصت  سانش  ناویح  نادنمـشناد  باوج :
.دننک یم  هدافتسا  زین  ناهایگ  زا  تشوگ  هب  یسرتسد  مدع  تروص  رد  تسا و  نانآ  ياهاذغ  نیرتذیذل  زا 

.میا هدرک  نایب  يوبن » ثیداحا  رد  اه  تراشب   » لصف هیشاح  رد  ار  عوضوم  نیا  هرابرد  یهاتوک  نخس 

.دوب دهاوخ  هملک  یعقاو  يانعم  هب  تینما  یتشآ و  حلص ، رصع  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  رصع  هک  تسا  نینچ  نیا 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  یمومع  تاحالصا 

دنک و یم  نایب  ار  دریگ -  یم  تروص  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  هک  یمومع -  تاحالـصا  زا  یـضعب  تبیغ  رد  یـسوط  خیش 
.دراد دوجو  يا  هنامیکح  ياه  ببس  للع و  تاحالصا ، نیا  مامت  يارب 

: مینک یم  نایب  ار  تاحالصا  نآ  زا  یضعب  همادا ، رد 

.عارذ  60 ات یمومع  ياه  هار  ندرک  رت  گرزب  هلمج  زا  رورم  روبع و  اه و  هار  لکشم  لح   - 1

نآ هباشم  یگداوناـخ و  تناـیخ  داـسف ، يارب  یگرزب  نادـیم  اـه ، هرجنپ  نیا  هکنیا  يارب  هار ؛ هب  فرـشم  ياـه  هرجنپ  ندـناشوپ   - 2
.دنتسه زاب  اه  هرجنپ  رتشیب  هک  ناتسبات  لصف  رد  صوصخ  هب  دوش ، یم  مولعم  هناخ  لخاد  اریز  تسا ؛

ره  - 3
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دوجو تسا و  مدرم  همه  يارب  نابایخ  ياضف  هک  دـشاب  نیا  نآ ، تلع  دـیاش  دـنک و  یم  بارخ  ار  اه  هناخ  زا  جراخ  نکلاب  شخب و 
.تسا قح  نیا  رد  فرصت  نکلاب ،

.دوش هتخیر  اه  هار  حطس  رب  بآ  نآ ، زا  هک  نادوان  تخاس  عنم   - 4

.دشاب هار  رد  بالضاف  هکنیا ، زا  عنم   - 5

(609) .دش دهاوخ  ماجنا  نامز  نآ  رد  هک  یتاحالصا  رگید  نینچمه 

نوچ دـشاب ؛ یم  ناشیا  تامادـقا  يایرد  زا  يا  هرطق  میدرک ، نایب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رـصع  هعماج و  تایح  هراـبرد  هچنآ  ماـمت 
رصع نآ  زا  هک  یثیداحا  دناد ، یم  لاعتم  يادخ  دنتـسه و  مک  عقاو  هب  دنیوگ  یم  نخـس  هنادنمتداعـس ، یگدنز  نآ  زا  هک  یثیداحا 

.تسا ردقچ  هدشن ، نایب  اهنآ  رکف  حطس  مدرم و  ياه  لقع  تیاعر  لیلد  هب  یلو  هتفگ ، نخس  ینارون 

دهاوخ دنم  هرهب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  یگدنز  نیرت  تحار  نیرت و  تخبـشوخ  زا  يدوزب  رـشب  کش ، یب  مالک : هصالخ 
.دش

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  هعیش 

.تسا هدوب  هجنکش  راشف و  ضرعم  رد  هشیمه  زورما  هب  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  نامز  زا  هعیش 

! دندوب مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هعیـش  هکنیا  لیلد  هب  طقف  دنا ، هدش  درط  ای  هتـشک  هک  تسا  یناینابرق  زا  رپ  هعیـش  خـیرات  لیلد ، نیا  هب 
.دنتساخ یمرب  گنج  هب  نایعیش  اب  اوق  مامت  اب  اه  تموکح  تسا و  هدوب  مومسم  ياه  ملق  فده  هشیمه  عیشت ،

رامع یسراف ، ناملس  زا  دیناوخب ؛ ار  تسا  هدمآ  اهنآ  رـس  رب  اه  یتخـس  اه و  تبیـصم  زا  هچنآ  دینک و  هعجارم  خیرات  ياه  باتک  هب 
موجه دییامن و  رورم  ار  ناورهن  نیفـص و  لمج ، گنج  دینک و  عورـش  هریون  نب  کلام  يرافغ و  رذوبا  دوعـسم ، نب  هَّللادـبع  رـسای ،

هیلع نسح  ماما  هب  نداد  مس  هسیـسد  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  ات  هدوب ، هعیـش  ياـهروشک  رب  هیواـعم  ناـمز  رد  هک  ییاـه 
، مالسلا
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رب هک  يدـهاوش  لاثم و  نارازه  زا  نآ  ریغ  اـت  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  همئا  زا  ماـما  تشه  تداهـش  نآ ، بقاوع  ـالبرک و  هعجاـف 
.دیزادنیب یهاگن  دنک ، یم  تلالد  ام  هتفگ  تحص 

.دندرب راک  هب  عیشت  هعیش و  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  ناششالت  اهنآ ، ریظن  اه و  ینامثع  اه ، یسابع  اه ، يوما 

.دش هداد  اهنآ  هب  كرش  رفک و  تبسن  دش و  رداص  ناشسومان  لاوما و  ندوب  حابم  نایعیش و  نوخ  نتخیر  هب  هک  ییاهاوتف  رایسب  هچ 

.تشگزاب اهنآ  هب  يدازآ  تایح و  زا  يرادقم  دندیشک و  یسفن  نایوفص  نویمطاف و  ناینادمح ، هیوب ، لآ  دهع  رد  هعیش  هلب ،

، دش یم  هدنازوس  اه  هناخباتک  دش ، یم  زاغآ  اه ، تموکح  نیا  زا  یکی  ضارقنا  ماگنه  اه ، یتخبدب  دوب و  هاتوک  اه  تدـم  نیا  یلو 
زا هدش  هدنار  هعیش  اه  نویلیم  دش ، یم  هدرمش  حابم  تفر و  یم  تراغ  هب  لاوما  دش ، یم  هتخیر  اه  نوخ  تشگ ، یم  بارخ  دجاسم 

.دش یمن  تفایرد  اهنآ  زا  یتاعالطا  چیه  دندرک و  یم  ترجاهم  یمالسا  ریغ  رود و  ياهروشک  هب  ناشدوخ  ياه  نطو 

، ینیسح سلاجم  هعیش ، ياه  هتشون  رب  يدیدش  تبقارم  راشف و  دندش و  یم  هجاوم  نامکاح  زا  یـضعب  هب  دروخرب  اب  هشیمه  نایعیش 
.تسا نایعیش  اب  دروخرب  زا  ياه  هناشن  اهنآ  یگمه  هک  دش  یم  نانآ  ياه  تیصخش  اه و  هناخباتک  دجاسم ، سرادم ،

قارع و دـنه ، ناتـسکاپ ، نانبل ، بونج  رد  نایعیـش  رـس  رب  هک  یعیاجف  اه و  تبیـصم  اـه ، یتخبدـب  زا  اهرطـس ؛ نیا  نتـشون  نیح  رد 
.میونش یم  دیآ ، یم  هنایمرواخ  ياهروشک  زا  يرایسب 

یم اه  نادنز  رد  ناگرزب  دنوش ؛ یم  دـلوتم  اه  نادـنز  رد  ناکدوک  تسا و  هعیـش  ناناوج  ناریپ و  نانز ، نادرم ، زا  ولمم  اه ، نادـنز 
یم هتفرگ  اهنآ  زا  متـس  ملظ و  روز ، رابجا ، يور  زا  تساهنآ  رد  هچنآ  اه و  هناـخ  دور ؛ یم  تراـغ  هب  هدـش  هرداـصم  لاوما  دـنریم ؛

.دوش

يوس هب  ار  نایعیش  زا  یتعامج  یهاگ ، زا  ره 
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ياه هاگیاج  اه  تموکح  اه و  تلود  دنوش و  یم  هدرب  هاگراتـشک  هب  هک  دنتـسه  ینادنفـسوگ  اهنآ ، هکنیا  لثم  دـنرب  یم  راد  هبوچ 
.دنزاس یم  راوگان  ياه  هعقاو  عیاجف و  نیا  ندید  يارب  یحیرفت 

.دنک یم  خلت  دونش -  یم  ار  نانخس  نیا  هک  یتریغ -  اب  ناسنا  ره  رب  ار  یگدنز  كاندرد ، راوگان و  خلت ، نانخس  نیا 

نویلیم تسیود  هب  دنتسه -  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تماما  هب  دقتعم  هک  یماما -  هدزاود  نایعیـش  دادعت  مینکن ، شومارف  تسا ، مزال 
.دنتسه مالسلا  هیلع  ماما  راصنا  باحصا و  هعیلط  رد  نایعیش  نیا  دنک ، روهظ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  یماگنه  سپ  دنسر ؛ یم  رفن 

نآ زا  ات  تسین  یفرحنم  تموکح  رگید ، اج  نآ  دسر و  یم  ییاناوت  تردـق و  هلق  تمظع و  جوا  هب  يدوزب  هعیـش  هک  تسا  یهیدـب 
؛ دننک يرود  نآ  زا  هک  تسین  يرگمتس  تردق  دنسرتب و 

هک یماگنه  صوصخ  هب  .دیـسر  دهاوخ  نیمز  هرک  رد  مکح  شریذپ  ناوت و  تاناکما ، زا  هجرد  نیرتالاب  هب  هعیـش  هک  تسین  یکش 
.دش دهاوخ  تروص  نیرتابیز  هب  لیدبت  يدوزب  عضو  نیا  دوش و  اهنآ  لاح  لماش  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  صاخ  تیانع 

: مینک یم  نایب  ار  دراد  هراشا  بلطم  نیا  هب  هک  یثیداحا  زا  یضعب  اج  نیا  رد 

نیعبرا هوق  مهنم  لجر  لک  یطعی  اهماّکح  ضرالا و  مانس  مالسلا  هیلع  مئاقلا  هلود  یف  انتعیش  نوکی  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .ًالجر

یم اطع  درم  لهچ  يورین  اهنآ ، زا  يدرم  ره  هب  دنتـسه و  نآ  نامکاح  نیمز و  ناگرزب  مالـسلا ، هیلع  مئاق  تموکح  رد  اـم  نایعیـش  »
(610 «) .دوش

هیمدـقب و هّودـع  أطی  نانـسلا ، نم  یـضما  ثیللا و  نم  أرجا  مهدـحا  ناک  انیدـهم  جرخ  انرما و  عقو  اذا  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
« .هّیفکب هلتقی 

ام نایعیش  زا  کی  ره  دنک  مایق  مالسلا  هیلعام  يدهم  دوش و  عقاو  ام  رما  هک  یماگنه  »
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(611 «) .دشک یم  شتسد  ود  اب  دنک و  یم  لامیاپ  شیاپ ، ود  ریز  ار  شنانمشد  هک  دنتسه  ریشمش  زا  رت  هدنرب  ریش و  زا  رت  تأرج  اب 

نم أرجاو  نانس  نم  یضما  مهدحاوف  انئادعا ، بولق  هنکسا  انتعیش و  بولق  نم  فوخلا  عزن  هَّللا  ّنا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .هیمدقب هسودی  هفیسب و  هبرضی  هحمرب و  هوّدع  نعطی  ثیل ،

هدنرب ریشمش ، زا  اهنآ  زا  کی  ره  سپ  دهد ؛ یم  رارق  ام  نانمشد  ياه  لد  رد  ار  نآ  دریگ و  یم  ام  نایعیش  لد  زا  ار  سرت  دنوادخ ، »
یم بوکدـگل  شیاـپ ، ود  اـب  دـنز و  یم  شریـشمش  اـب  هدرک ، راـکان  شا  هزین  اـب  ار  شنمـشد  وا  دنتـسه ؛ رت  عاجــش  ریــش ، زا  رت و 

(612 «) .دنک

« .نآرقلا سانلا  نوملعی  طیطاسفلا  اوبرض  دق  هفوکلا ، دجسمب  انتعیش  یلا  رظنا  ّیناک  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤملاریما 

(613 «) .دنهد یم  دای  نآرق  مدرم ، هب  دندز و  همیخ  هفوک  دجسم  رد  نامنایعیش  هک  منیب  یم  ییوگ  »

« .يوق فعض  يذ  نم  أرب و  ههاع  يذ  نم  یتیب ، لها  مئاق  كردا  نم  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

(614 «) .ددرگ یم  يوق  دشاب ، فیعض  دوش و  یم  بوخ  دشاب ، ضیرم  دنک و  كرد  ارم  تیب  لها  مئاق  هک  یسک  »

« .مهلوقع اهب  عمجف  دابعلا ، سوور  یلع  هدی  عضو  انمئاق ، ماق  اذا  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

یم لماک  اهنآ  ياه  لقع  هلیـسو ، نیا  هب  دـهد و  یم  رارق  ناگدـنب  رـس  رب  ار  شتـسد  دـنک ، مایق  مالـسلا  هیلعاـم  مئاـق  هک  یماـگنه  »
(615 «) .دوش

مکبولق لعج  ًالجر و  نیعبرا  هّوق  مکنم  لجرلا  یطعا  يدـهملا -  مامالا  روهظ  يا  کلذ -  ناک  ول  ّهنا  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما 
« .اهناّزخ ضرالا و  ماّوق  متنا  اهتقلف و  لابجلا  اهب  متفذق  ول  دیدحلا ، ربزک 

اهنآ رگا  هک  دوش  یم  نهآ  ياه  هراپ  لثم  امش  بولق  دوش و  یم  هداد  درم  لهچ  يورین  امش ، زا  يدرم  ره  هب  دنک  روهظ  وا  هاگ  ره  »
هب ار 
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(616 «) .دیتسه نآ  ناراد  هنازخ  نیمز و  ناریدم  امش ، دنوش و  یم  هتفاکش  دینزب ، اه  هوک 

.تسا لمع  رد  طاشن  تداهش و  داهج ، ششوک ، شالت ، لالقتسا ، بهذم  شمیلاعت ، يدابم و  لوصا ، رد  هعیش  بهذم 

تروص هب  حطـس و  نیرتـالاب  رد  شا  هجیتن  دوش ، هتـسناد  تسا -  نآ  ياراد  هعیـش  هک  يرکف -  یملع و  تورث  شزرا  هک  یماـگنه 
.دوش یم  رگ  هولج  یندرکن ، رواب 

، هدش هتشاذگ  رانک  هدوب ، دنم  هرهب  نورق  نیا  لالخ  رد  نآ  هلیـسو  هب  هعیـش  هک  ییاه  یگتـسیاش  بهاوم و  میوگ ، یم  هک  مفـسأتم 
هب تاراکتبا  هدرک ، دشر  اه  تیحالـص  دوش و  یم  راکـشآ  بهاوم  نآ  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  روهظ  ماگنه  تسا و  هتـشگ  لامیاپ 
یم تسا و  ریلد  یبالقنا و  يدرف  هک  اهنآ -  ماما  يربهر  تحت  ددرگرب و  هعیـش  هب  تعاجـش  هک  درادن  یبجعت  سپ  دیآ ؛ یم  دوجو 

.دوش رشتنم  ایند  طاقن  مامت  رد  تداعس  تلیضف و  لدع ، دنک -  عطق  ار  يداسف  ملظ و  ره  هشیر  دهاوخ 

دناوت یم  دراذـگ و  یم  ریثأـت  شتالـضع  رد  شحور  يورین  تسا و  رتـشیب  ریـش  زا  هعیـش  کـی  تعاجـش  تئرج و  ماـگنه ، نآ  رد 
تشم وا  هب  مالسلا  هیلع  یـسوم  « » ِْهیَلَع یَـضَقَف  یَـسُوم  ُهَزَکَوَف  :» دیامرف یم  لاعتم  يادخ  هک  روط  نامه  دشکب ، تشم  اب  ار  شنمـشد 

(617 «) .درم وا  سپ  دز ،

هب دوش و  یم  فرطرب  هعیـش  زا  اه  يرامیب  یمامت  دوش و  یم  لیدبت  رادتقا  يریلد و  یکاب ، یب  تّوق ، هب  ناشفعـض  فیعـض ، نایعیش 
.دندرگ یم  دنم  هرهب  ناشیاه  ندب  رد  یتمالس  تحص و 

: دراد دوجو  لامتحا  ود  دراذگ ، یم  ناگدنب  رس  رب  ار  شتسد  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  هکنیا  هرابرد  اما 

، هزجعم قیرط  زا  ات  دراذگب  دهاوخب ، هک  ادخ  ناگدنب  زا  سک  ره  رـس  رب  ار  شتـسد  مالـسلا ، هیلع  ماما  هک  دشاب  نیا  شتقیقح  لّوا :
لامک يالاب  تاجرد  هب  دسرب و  غولب  هب  شرکف  هدش ، لماک  شلقع 
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.دسرب

هعاشا قیرط  زا  هک  دهد  ماجنا  يزغم  يوشتسش  هکنیا  لثم  دشاب ، مدرم  راکفا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  فرـصت  لخد و  يارب  يزمر  مود :
.دوش یم  ققحم  اسر ، ظعاوم  هنامیکح و  حیاصن 

.دش دهاوخ  رولبتم  یگنهرف ، يداقتعا و  يرکف ، تهج  زا  یعیش  هعماج  تروص ، ره  رد 

دیرب مئاقلا  نیب  مهنیب و  نوکیال  یتح  مهراصبا ، مهعامـسا و  یف  انتعیـشل  هَّللا  دـّم  ماق  اذا  انمئاق  ّنا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
« .هناکم یف  وه  هیلا و  نورظنی  نوعمسیف و  مهمّلکی 

هکنیا ات  دهد  یم  رارق  یگدرتسگ  ناشنامـشچ  اه و  شوگ  رد  ام  نایعیـش  يارب  دنوادخ  دـنک ، مایق  مالـسلا  هیلعام  مئاق  هک  یماگنه  »
وا هک  یلاح  رد  دننک  یم  هاگن  وا  هب  دنونش و  یم  اهنآ  دیوگ ، یم  نخس  اهنآ  اب  دنامن ؛ يا  هطساو  مالـسلا ، هیلع  مئاق  نیب  اهنآ و  نیب 

(618 «) .تسا دوخ  ناکم  رد 

برغملا یف  يذلا  اذک  برغملا و  یف  يذـلا  هاخا  يریل  قرـشملاب  وه  مئاقلا و  نامز  یف  نموملا  ّنا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .قرشملاب يذلا  هاخا  يری 

برغم رد  هکنآ  نینچمه  دـنیب  یم  تسا -  برغم  رد  هک  ار -  شردارب  تسا ، قرـشم  رد  هـک  یـسک  مالـسلا ، هـیلع  مئاـق  ناـمز  رد  »
(619 «) .دنیب یم  تسا -  قرشم  رد  هک  ار -  شردارب  تسا ،

ات دوش  یم  رهاظ  نویزیولت  هحفـص  رب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  سپ  دـنراد ؛ قابطنا  نویزیولت  رب  ًارهاظ  اـم ، رـصع  رد  ثیدـح  ود  نیا 
دنونش و یم  ار  شنخـس  دننیب ، یم  ار  وا  برغم  قرـشم و  لها  دهد ؛ لاقتنا  ملاع  لها  مامت  هب  ار  یمالـسا  میلاعت  یتیبرت و  ياهداشرا 

.تسا روط  نیمه  مه ، نالا  هک  روط  نامه  تسا ، شدوخ  هاگیاج  رد  مالسلا  هیلعوا  هکنآ  لاح 

نم مهکردـی  اـمال  ولو  انتعیـش  یلع  هَّللا  عّسوی  ّيدـهملا و  یلا  مهباـقر  یلع  مهجارخ  ساـنلا  جرخی  و  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما 
« .اوغبل هداعسلا 

ناشیاه تایلام  مدرم ، »
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كرد ار  تداعس  رگا  هک  دهد  یم  تعسو  ام  هعیش  رب  دنوادخ  دنرب و  یم  مالـسلا  هیلع  يدهم  يوس  هب  هتـشاذگ ، ناشـشود  يور  ار 
(620 «) .دندومن یم  یشکرس  دندرک ، یمن 

هک تسا  نیا  ناسنا ، تعیبط  تسا ؛ عیاقو  كرد  ندوب و  راقواب  لوقع ، لماکت  زا  نایعیـش  ندش  دنم  هرهب  هدـنهد  ناشن  ثیدـح ، نیا 
.دنک نایغط  يزاین  یب  تردق و  ماگنه  رد 

نیا نآ ، يانعم  دنک و  اهر  ار  تعارز  زرواشک ، ار و  راک  رگراک ، تسا  نکمم  دوش ، ناوارف  تشیعم  لیاسو  هک  یماگنه  لاثم  يارب 
؛ دننک یم  اهر  لام  یناوارف  ببس  هب  ار  ناشیاهراک  اه ، لغش  اه و  هفرح  نابحاص  اریز  دوش ؛ یم  لتخم  یعامتجا  ماظن  هک  تسا 

دیاش .دننک » یم  نایغط  دسرن ، تداعـس  اهنآ  هب  رگا  : » دیامرف یم  دـنک و  یم  لح  ار  لکـشم  نیا  مالـسلا ، هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  یلو 
مدـع یلاع و  قالخا  هب  ندـش  هتـسارآ  يارب  دـننک و  یم  تظفاحم  یعامتجا  ماظن  زا  لام  یناوارف  دوجو  اب  اـهنآ  هک  دـشاب  نیا  اـنعم 

.دندرک یم  تموادم  دندوب ، لام  هب  جاتحم  رگا  هک  روط  نامه  دننک ، یم  تموادم  ناشلامعا  رب  نایغط 

؟ دنک یم  تموکح  لاس  دنچ  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  مود  تسیب و  لصف 

نیا رد  هک  یفیرـش  ثیداحا  قیرط  زا  رگم  میناد ، یمن  ار  درک  دهاوخ  تموکح  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  هک  ار  یتدـم  تسا  حـضاو 
.تسا هدمآ  هراب 

نییعت ار  لاـس  اهنآ 7  زا  یـضعب  .دنتـسه  فلتخم  هدـمآ ، روهظ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تموکح  تدـم  هرابرد  هک  یثیداحا 
.دنا هتفگ  ار  رگید  دادعا  یخرب  لاس و  يا 70  هدع  لاس و  ًابیرقت 20  يدادعت  دنا ، هدرک 

رتهب اهنآ  رب  دامتعا  دنتسه و  دایز  روهـشم و  دنا ، هدرک  نییعت  لاس  دودح 20  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تموکح  تدم  هک  یثیداحا  یلو 
.تسا هدرک  ناشرهطم  رود و  يدیلپ  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  هدش ، تیاور  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  اهنآ  نوچ  تسا ؛

نایب ار  ثیداحا  نآ  زا  یضعب  همادا ، رد 
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: مینک یم 

« .ًارهشا هنس و  هرشع  عست  اّنم  مئاقلا  کلم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(621 «) .تسا هام  دنچ  لاس و  هدزون  مالسلا ، هیلعام  مئاق  تموکح  »

« .ًارهشا هنس و  هرشع  عست  مالسلا  هیلع  مئاقلا  کلمی  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(622 «) .دنک یم  یهاشداپ  هام  دنچ  لاس و  هدزون  مالسلا  هیلع  مئاق  »

هرشع عست  : » مالـسلا هیلع  مامالا  لاقف  تومی ؟ یتح  هملاع  یف  مئاقلا  موقی  مک  دیـسرپ : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یفعج  دیزی  نب  رباج 
« .هتوم موی  یلا  همایق  موی  نم  هنس ،

؟ دریمب ات  دنک  یم  تموکح  ایند  رد  رادقم  هچ  مالسلا  هیلع  مئاق  :

(623 «) .شگرم زور  ات  شمایق  زور  زا  لاس  هدزون  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

لبق مالسلا  هیلع  ماما  روهظ  اریز  تسین ؛ تافانم  صقانت و  مالـسلا  هیلع  ماما  تموکح  تدم  نییعت  رد  لبق  ثیدح  ثیدح و  نیا  نیب 
.دوش یم  نشور  ثیداحا  زا  یضعب  زا  بلطم  نیا  هک  روط  نامه  تسا ، هام  دنچ  هب  شتضهن  مایق و  زا 

؟ دوش یم  مامت  مالسلا  هیلع  ماما  یگدنز  هنوگچ  موس  تسیب و  لصف 

: دومرف هک  هدش ، روهشم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مالک  نیا  هعیش ، ناثدحم  املع و  نیب 

(624 «) .دنوش یم  لوتقم  ای  مومسم  اهنآ  همه  دوش و  یم  س   ] همطاف مالسلا و  هیلع  یلع  بلص  زا  ماما  هدزای  لماش  تفالخ ، »

یلع دلو  نم  ًاماما  رشع  دحا  هکلمی  رمالا  اذه  ّنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  انیلا  دهعدقل  هَّللا  و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
« .لوتقم وا  مومسم  ّالا  اّنم  ام  مالسلا  هیلعهمطاف  و 

مومسم س   ] همطاف مالـسلا و  هیلع  یلع  دالوا  زا  ماما  هدزای  هک  هداد ، هدعو  ام  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  انامه  مسق ! ادخ  هب  »
(625 «.) دنوش یم  لوتقم  ای 

زا نحم  نتف و  رد  هک  روط  نامه  تسا ، هدش  تیاور  ثیدـح  نیا  لیـصفت  قیدـصت و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیدـح : تهج  زا 
.تسا هدمآ  راونالاراحب 

اب مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دننک ؛ یم  دییات  ار  ثیدح  نیا  اه  خیرات  خیرات : تهج  زا  اما 
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دیسر و تداهش  هب  ریشمش  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش و  دیهش  مس  اب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شرسپ  دش و  هتشک  ریـشمش 
.دندش دیهش  مس  اب  زین  مالسلا  مهیلع  همئا  هیقب 

؛ دنک کش  قیاقح ، نیا  رد  سک  ره  تسا و  هدش  عقاو  يایاضق  تباث و  قیاقح  رد  کیکـشت  روما ، نیا  رد  کش  داجیا  مدقتعم ، نم 
.درادن مه  یجالع  تسا و  يرکف  دوبمک  هب  التبم 

: میوگ یم  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  هب  عجار  ثیدح  هب  مدرگ  یمرب 

یعیبط گرم  هب  وا  دوش و  یم  زین  وا  لماش  ثیدح ، نیا  سپ  تساهنآ ؛ متاخ  مالـسلا و  مهیلع  همئا  زا  یکی  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما 
.مس ای  تسا و  لتق  ای  هک  دنک  یم  تایح  دوردب  رگید  ببس  هب  هکلب  دریم ؛ یمن 

: بلطم نیا  زا  ریغ  دنک ، تلالد  ناشیا  لتق  رب  هک  میتفاین  يزیچ  دوجوم  عبانم  رد  ام  لتق ، هرابرد  اما 

شمان هک  میمت  ینب  زا  ینز  ار  وا  دـیآ ؛ یم  وا  شیپ  گرم  دـش ، ماـمت  شلاـس  هک 70  ینامز  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  دـعب 
، مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  دنک ؛ یم  دیهـش  ماب  تشپ  زا  یگنـس  هتخت  باترپ  هلیـسو  هب  هنادرم  شیر  لثم  تسا  شیر  ياراد  هدیعس و 

(626  .) ...تسا مالسلا  مهیلع  همئا  تایاور  زا  ینیچلگ  میدروآ ، اج  نیا  ام  هچنآ  ...دوش و  یم  ناشیا  نیفدت  یلوتم 

.دوش یم  نشور  ام  يارب  مالک  نیا  هلیسو  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تداهش 

زا یلاخ  وا  مالک  تروص ، ره  ربانب  دومن ؛ یم  تسا -  هدرک  نایب  ار  هصـالخ  نیا  هک  ملاـع -  نآ  ماـن  هب  حیرـصت  فلؤم ، شاـک  يا 
.تسین ماهبا  یگدیچیپ و 

.متفاین مالسلا  هیلع  ماما  هب  مس  ندناروخ  هب  حیرصت  ثیداحا ، رد  مس : اما 

.دنک یم  تقرافم  دناد ، یم  لاعتم  يادخ  هک  یببس  هب  ایند  نیا  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  لاح ، ره  هب 

رب زامن 
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وا رب  دهد و  یم  لسغ  ار  ماما  مالسلا ، هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  دیدج ، میدق و  رد  هعیـش  تاداقتعا  هلمج  زا  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما 
.دندرک یم  لالدتسا  عوضوم  نیا  هب  مالسلا ) هیلعاضر  ماما  رصع  رد   ) هیفقاو هورگ  یتح  دناوخ  یم  زامن 

.هلثم ماما  ّالا  هرما  یلی  مامالا ال  نأ  کئابآ  نع  انیور  دق  انا  مالسلا : هیلعاضرلا  مامالل  لاق  تفگ : ینئاطب  هزمح  نب  یلع 

»!؟ ماما ریغ  ناک  وا  ًاماما  ناک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسحلا  نع  ینربخاف  : » مالسلا هیلعاضرلا  مامالا  لاق 

.ًاماما ناک  لاق :

»؟ هرما یلو  نمف  : » مالسلا هیلع  مامالا  لاقف 

(. نیدباعلا نیز   ) نیسحلا نب  یلع  ینئاطبلا : لاق 

« .دایز نب  هَّللادیبع  دی  یف  ًاسوبحم  ناک  نیسحلا !؟ نب  یلع  ناک  نیا  و  : » مالسلا هیلع  مامالا  لاقف 

.فرصنا مث  هیبا  رما  یلو  یتح  نولمعی ، اوناک ال  مه  ...جرخ و  ینئاطبلا : لاق 

رمالا بحاص  نّکمی  وهف  هیبا ، رما  یلیف  ءالبرک  یتای  نا  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نکما  اذه  نا  : » مالـسلا هیلعاضرلا  مامالا  لاقف 
« .راسا سبح و ال  یف  سیل  فرصنی و  مث  هیبا  رما  یلیف  دادغب ، یتای  نا 

؛ دناوخ یمن  زامن  موصعم  ماما  زج  یسک  موصعم ، ماما  رکیپ  رب  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  همئا  زا  متفگ : مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هب 
؟ يدناوخن زامن  وا  ندب  رب  ارچ  سپ  یتسه ؛ مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تردپ  زا  دعب  ماما  امش  رگا  سپ 

»!؟ ماما ریغ  ای  دوب  ماما  وا  ایآ  هک  وگب  نم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هرابرد  : » دومرف مالسلا  هیلعاضر  ماما 

.دوب ماما  تفگ :

»؟ دش وا  نفد  ياهراک  یلوتم  یسک  هچ  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

(. نیدباعلا نیز   ) مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  تفگ : ینئاطب 

»؟ دوبن ینادنز  دایز  نب  هَّللادیبع  تسد  رد  رگم  دوب !؟ اجک  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ار شردپ  ياهراک  هکنیا  ات  دندیمهفن  اهنآ  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  نادنز ، زا  تفگ : ینئاطب 
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.تشگرب داد و  ماجنا 

؛ دریگب هدهع  رب  ار  شردـپ  راک  دـیایب و  البرک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  تسا ، نکمم  هک  نیا  : » دومرف مالـسلا  هیلعاضر  ماما 
هن متـسه و  سبح  رد  هن  هکنآ ، لاح  مریگب و  هدهع  رب  ار  مردپ  ياهراک  میایب و  دادـغب  هب  هنیدـم  زا  هک  دـهد  یم  نم  هب  ناکما  سپ 

(627 «) ...ریسا

: مییوگ یم  سپ  دراد ؛ حیضوت  حرش و  يرادقم  هب  جایتحا  ثیدح  نیا 

مالـسلا هیلع  مظاک  ماما  زا  دعب  ، مالـسلا هیلعاضر  ماما  تماما  هب  فارتعا  رد  يا  هدـع  مالـسلا ، هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  تافو  زا  دـعب 
لکـش مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  تافو  زا  دعب  بهذم  نیا  دندش و  هدیمان  هیفقاو »  » هب اهنیا  دندرکن ؛ رارقا  دندش و  کش  راچد 

.تفر نیب  زا  هقرف  نیا  ییاه ، لاس  زا  دعب  سپس  تفرگ ؛

مالسلا مهیلع  همئا  زا  دیوگ : یم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هب  تسا -  هیفقاو  ياسؤر  زا  هک  ینئاطب -  هزمح  یبا  نب  یلع  نخـس : هصالخ 
.دریگ یمن  هدهع  هب  ماما  زج  ار  ماما  نیفدت  رما  هک  هدش ، تیاور 

دوردب دادغب  رد  دیـشرلا  نوراه  نادنز  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  هک  یلاح  رد  دناوخب  زامن  وا  رب  دـهد و  لسغ  ار  وا  ینعی 
مالسلا هیلع  ماما  زا  هیفقاو  سیئر  لیلد ، نیمه  هب  دوب و  هرونم  هنیدم  رد  عقوم  نآ  رد  مالسلا  هیلعاضر  ماما  شرسپ  دوب و  هتفگ  تایح 

؟ دنک یم  لاؤس  وا  رب  زامن  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما  شردپ ، نداد  لسغ  يارب  دادغب  رد  وا  روضح  یگنوگچ  هب  عجار 

هیلع نیـسح  ماما  شردـپ  نفد  يارب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  روضح  یگنوگچ  هک : تسا  نیا  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  باوج 
.دوب ینادنز  هفوک  رد  دایز  نبا  نادنز  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  میناد ، یم  هکنیا  اب  وگب ؛ ار  وا  رب  زامن  مالسلا و 

ماما دهد : یم  باوج  ینئاطب 
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.دندیدن ار  وا  هفوک ، ناناب  نادنز  زا  کی  چیه  هک  يروط  هب  دش ، رضاح  البرک  رد  هزجعم  هلیسو  هب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 

هزجعم هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  شردپ ، لسغ  يارب  دادـغب  هب  هنیدـم  زا  مه  وا  هک : تسا  نیا  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  باوج 
.تسا هتفر 

روهشم نایعیـش ، دزن  دهد ، یم  لسغ  ار  وا  دناوخ و  یم  زامن  ماما  طقف  ماما ، رب  هکنیا  هب  داقتعا  هک  تسا  نآ  ثیدح ، نیا  زا  دوصقم 
.دنک یم  تیبثت  ریرقت و  لیلد ، اب  ار  نآ  مینیب  یم  هکلب  دنک ؛ یمن  بیذکت  ار  داقتعا  نیا  مالسلا  هیلعاضر  ماما  تسا و 

.دزیخ یم  اپ  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رب  زامن  نداد و  لسغ  يارب  موصعم  ماما  مییوگب ، هک  میرادن  يا  هراچ  نیاربانب ،

ددرگ و یم  زاب  ایند  نیا  هب  هک  تسا  یسک  نیلوا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دننک ، یم  حیرصت  هک  یثیداحا  زا  یضعب  يدعب ، لصف  رد 
.مینک یم  نایب  ار  دوش  یم  شا  هزانج  رب  زامن  طونح و  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  نداد  لسغ  یلوتم  هک  تسوا 

: دومرف هک  میدرک  نایب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  بیاغ ، ماما  زا  يریگ  هرهب  یگنوگچ  لصف  رد 

هجح نم  هعاسلا  موقت  نا  یلا  اولختال  روتـسم و  بئاغ  وا  روهـشم  رهاظ  اهیف ، هَّلل  هّجح  نم  مدآ -  هَّللا  قلخ  ذـنم  ضرالا -  لـخت  مل  »
« .هَّللا دبعی  مل  کلذ  ول ال  اهیف و  هَّلل 

بیاغ و ای  دشاب  روهـشم  راکـشآ و  درک ؛) قلخ  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  دنوادخ ، هک  ینامز  زا   ) دوش یمن  یلاخ  ادـخ  تّجح  زا  نیمز  »
« .دش یمن  هدیتسرپ  ادخ  دوبن ، نیا  رگا  و  تمایق ) زور  ات   ) ناهنپ

هب لئاق  دـیاب  ًاراچان  لیلد ، نیمه  هب  تسیک ؟ ناشیا  زا  دـعب  تجح  ماـما و  دـسرب ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هک  یماـگنه 
نایب دعب  لصف  رد  ار  نآ  هک  روط  نامه  میوش ، تعجر 
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.دومن میهاوخ 

؟ دش دهاوخ  هچ  نآ  زا  دعب  مراهچ  تسیب و  لصف 

؟ دش دهاوخ  هچ  نآ  زا  دعب 

زا یضعب  ار  قیاقح  زا  يرایسب  دوش ؛ یم  هدرمش  یتافارخ  عوضوم  نویطارفا ، هداس و  ياه  ناسنا  زا  یضعب  دزن  هک  یثحب  هب  میدیسر 
!؟ دراد ریثأت  عوضوم  نیا  ِتقیقح  رد  رکفت  زرط  نیا  ایآ  دنناد ، یم  تافارخ  مدرم ،

.دننک راکنا  ار  نآ  مدرم  هچ  رگا  تسا ، تباث  تقیقح  هکنیا  يارب  هن ! ًاتعیبط ،

؟ دراد يریثأت  دنوادخ  دوجو  تقیقح  رد  نیا  ایآ  دنناد ، یم  تافارخ  ار  دنوادخ  دوجو  ادخ ، نارکنم  نادحلم و 

.هن ًاتعیبط ،

.تسا تعجر  عوضوم  ...مییوگب  نآ  هرابرد  میهاوخ  یم  نالا  هک  یعوضوم 

؟ تسیچ تعجر  مینادب ، دیاب  زیچ ، ره  زا  لبق 

ماما زا  دعب  تعجر  تشگ و  دـنهاوخ  زاب  ایند  نیا  یگدـنز  هب  يدوزب  ناگدرم  زا  يدایز  عمج  مالـسلا و  مهیلع  همئا  تعجر : يانعم 
، مالسلا مهیلع  همئا  سپس  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تشگزاب  اب  نآ  زاغآ  دوش و  یم  زاغآ  شتداهـش  زا  لبق  مالـسلا و  هیلع  نامز 

.تشاد دهاوخ  همادا  يدایز ، رایسب  ياه  هدس  تعجر ، نامز  دوب و  دهاوخ  يرگید  زا  دعب  یکی 

.دوب نخس  هدیکچ  ثحب و  هصالخ  نیا 

تیاور مالسلا ، مهیلع  همئا  زا  نآ  لیـصفت  تعجر و  هرابرد  تسا ، نآ  زا  رتشیب  هکلب  هاجنپ  لهچ ، زا  زواجتم  ناشدادعت  هک  یثیداحا 
.تسا هدش 

.دوب نیگنس  یمرج  یندوشخبان و  هانگ  تعجر ، هب  داقتعا  فارتعا و  هک  دوب  ینامز 

داحلا اب  ییوگ  دنداد ، جاور  یتاعیاش  نآ ، دض  درب ، شروی  نآ  رب  دندیگنج و  تعجر  هدیقع  اب  هک  یناسک  تسا ، يروآدای  هب  مزال 
.دندیگنج دنوادخ  راکنا  و 

یلصادخ لوسر  تنس  ادخ ، باتک  رب  میوش و  هاگآ  نآ  تقیقح  داعبا و  رب  ات  مینک  لیلحت  هیزجت و  ار  هدیقع  نیا  ام  درادن  یلاکـشا 
هک تسه  يزیچ  نآ  رد  ایآ  تسیچ و  هدیقع  نیا  هب  عجار  لقع  تنس و  نآرق ، شنکاو  مینیبب ، ات  مینک  هضرع  لقع  هلآو و  هیلع  هللا 
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!؟ دنک توعد  ازهتسا  ندرک و  هرخسم  هب 

: تساهنیا مینک ، تبحص  اهنآ  زا  لصف  نیا  رد  تسا  هتسیاش  هک  یطاقن 

.تمایق زور  رد  ناگدرم  ندش  هدنز   - 1

؟ دنک یم  هدنز  تمایق  زور  زا  لبق  ار  یسک  دنوادخ  ایآ   - 2

؟ تسه تعجر  رب  یلیلد  نآرق ، رد  ایآ   - 3

؟ دراد دوجو  تعجر  رب  یلیلد  ثیداحا ، رد  ایآ   - 4

؟ تسا یسک  هچ  يارب  تعجر   - 5

تمایق زور  رد  ناگدرم  ندش  هدنز 

هب یلو  دشاب ؛ هتشاد  نامیا  مالـسا  نآرق و  هب  هک  دوش  ادیپ  یناملـسم  منک ، یمن  نامگ  تسام و  نید  لوصا  زا  یکی  داعم ، هب  داقتعا 
.دننک یم  حیرصت  نآ  رب  یلقع  لیالد  تیاور و  هیآ ، اهدص  هکنیا  اب  .دشابن  دقتعم  تمایق  زور  رد  اه  هدرم  ندش  هدنز  داعم و 

: مینک یم  نایب  ار  نآ  زا  يا  هصالخ  یلو  مینک ؛ تبحص  لصفم  روط  هب  داعم ، هرابرد  میهاوخ  یمن  ام 

دهاوخ هدنز  تمایق  زور  رد  ار  اهنآ  نیرخآ  ناگدنب و  نیلوا  لاعتم ، يادـخ  هکنیا  رب  دـنراد  رظن  قافتا  ناشبهاذـم ، مامت  اب  نیملـسم 
.دومن دهاوخ  هدنز  زین  ار  تسا  هدش  طقس  هدرم  تروص  هب  شردام  مکش  زا  هک  ینینج  یتح  درک 

(628 «) .مینک یمن  اهر  ار  یکی  میزیگنا و  یمرب  اهربق  زا  ار  همه  و  « » ًادَحَأ ْمُْهنِم  ْرِداَُغن  ْمَلَف  ْمُهاَنْرَشَحَو  :» دیامرف یم  لجوزع  دنوادخ 

زور رد  ناگدرم  ندش  هدنز  هنامز ، نیا  رد  دنشاب ؛ کیرش  ناناملسم  اب  هدیقع  نیا  رد  اه  تلم  عیارش و  نایدا ، لها  زا  يرایـسب  دیاش 
.دیآ یم  باسح  هب  ناناملسم  ریغ  دزن  ًالامتحا  ناناملسم و  دزن  یعطق  مّلسم و  روما  زا  تمایق 

َنُوثوُْعبََمل اَّنِإَء  ًاماَظِعَو  ًاباَُرت  اَّنُکَو  اَْنتِم  اَذِإَء  :» دنیوگ یم  دننک و  یم  راکنا  ار  تمایق  زور  رد  ندش  هتخیگنارب  نادحلم ، ناکرشم و  هلب !
(629 «) .ام نیشیپ  ناردپ  ای  میوش  یم  هتخیگنارب  ام  میدش ؛ ناوختسا  كاخ و  میدُرم و  هک  ماگنه  نآ  ایآ  « » َنُولَّوَْألا اَنُؤَابآ  َوَأ  * 

ًالعف ام 
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: هک تسا  نیا  لاؤس  طقف  میتسین و  هورگ  نیا  ياعدا  در  ماقم  رد 

؟ تسا هدرک  هدنز  تمایق  زور  زا  لبق  ار  یسک  دنوادخ ، ایآ 

لکـشم وا  يارب  دشاب  هتـشاد  نامیا  درک ، دهاوخ  هدنز  تمایق  زور  ار  تاقولخم  یمامت  لاعتم ، يادـخ  هکنیا  هب  داعم و  هب  یـسک  ره 
نامه دنک ، هدنز  ار  شناگدنب  زا  یـضعب  دناوت ، یم  ناحبـس  يادخ  تساناوت و  يزیچ  ره  ماجنا  رب  دنوادخ  دروایب ، نامیا  هک  تسین 

؛ دناد یمن  لاحم  نکممان و  ار  نآ  دنیب و  یمن  بلطم  نیا  لوبق  زا  یعنام  لقع ، دیامن و  هدنز  ار  شناگدنب  مامت  دـناوت ، یم  هک  روط 
نیمه مینک ؛ یم  هراشا  تایآ  نیا  زا  یـضعب  هب  همادا  رد  هک  تسا  هداد  ربخ  ددعتم ، تاعفد  هب  اه  هدرم  ندش  هدنز  زا  میرک  نآرق  اما 

.تسا یفاک  نافصنم  يارب  رادقم 

« .دنروآ یمن  نامیا  نآ  هب  دننیبب  ار  يا  هناشن  ره  رگا  و  « » اِهب اُونِمُْؤی  اَّل  ٍهَیآ  َّلُک  اْوَرَی  نِإَو  :» نادناعم يارب  اما 

ْمُکیُِریَو یَتْوَْملا  ُهَّللا  ِییُْحی  َِکلذَـک  اَهِـضْعَِبب  ُهُوبِرْـضا  اَْنلُقَف  َنوُُمتْکَت *  ُْمْتنُک  اَم  ٌجِرُْخم  ُهَّللاَو  اَهِیف  ُْمتْأَراَّداَـف  ًاـسْفَن  ُْمْتلَتَق  ْذِإَو  : » لّوا هیآ 
یم راکشآ  دنوادخ  دینک ، یم  یفخم  ار  هچنآ  دیدرک ؛ مهتم  ار  رگیدکی  دیتشک و  ار  رفن  کی  هک  یماگنه  و  « » َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِِهتاَیآ 

ناشن امـش  هب  ار  شیاه  هناشن  دنک و  یم  هدنز  ار  ناگدرم  دـنوادخ ، نینچ  نیا  دـینزب ؛ هدرم  هب  ار  نآ  زا  یتمـسق  میتفگ  سپ  دـیامن ؛
(630 «) .دینک لقعت  دیاش  دهد ، یم 

ریسفت

تشک و ار  شناکیدزن  زا  رفن  کـی  اـهنآ ، زا  یکی  هکنیا  يارب  تسا  لیئارـسا  ینب  هب  باـطخ  دـیتشک ،» ار  رفن  کـی  هک  یماـگنه  «و 
نارمع نب  یسوم  ترـضح  زا  درک و  یهاوخ  نوخ  وا ، زا  لتاق  سپـس  تشاذگ ؛ لیئارـسا  ینب  زا  یـصخش  هار  رـس  رب  ار  هدرم  دسج 

؟ تسیک لتاق  دندیسرپ : مالسلا  هیلع 

.دیتشاد رظن  فالتخا  شلتاق ، هدرم و  نآ  هرابرد  ینعی  دیدرک » مهتم  ار  رگیدمه  و  : » هک تسا  لاعتم  يادخ  نخس  يانعم  نیا 

نب یسوم  ترضح 
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ياضعا زا  یتمـسق  هک  میتفگ  سپ  « ؛ دندیرب رـس  ار  واگ  تیاهن  رد  دنربب و  رـس  ار  يواگ  ات  داد  روتـسد  اهنآ  هب  مالـسلا  هیلع  نارمع 
هدرم هب  ار  دراد ) دوجو  وضع  نآ  ِرس  رب  نارسفم  نیب  هک  یفالتخا  اب   ) هدش حبذ  واگ  ياضعا  زا  یـضعب  ینعی  دینزب ،» هدرم  هب  ار  واگ 
نینچ نیا  : » دُرم هرابود  سپـس  .تشک  ارم  ینـالف  تفگ : تساـخرب و  دـش ، هدـنز  وا  دـندز و  لوتقم  نآ  هب  ار  نآ  زا  یتمـسق  دـینزب ؛

« .دینک لقعت  دیاش  دهد ، یم  ناشن  امش  هب  ار  شیاه  هناشن  دنک و  یم  هدنز  ار  اه  هدرم  دنوادخ ،

.درک هدنز  تمایق  زور  زا  لبق  ایند و  نیا  رد  ار  یلیئارسا  ینب  لوتقم  نآ  لاعتم ، يادخ  هک  تسا  نیا  روظنم 

یَلَع ٍلْضَف  وُذـَل  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهاَـیْحَأ  َُّمث  اُْوتُوم  ُهَّللا  ُمَُهل  َلاَـقَف  ِتْوَْملا  َرَذَـح  ٌفُولُأ  ْمُهَو  ْمِهِراَـیِد  نِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْملَأ  : » مود هیآ 
جراخ گرم  سرت  زا  دـندوب -  نت  نارازه  هک  یلاح  رد  ناشیاه -  هناخ  زا  هک  ییاهنآ  اـیآ  « » َنوُرُکْـشَی َـال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنِکلَو  ِساَّنلا 
مدرم رتشیب  یلو  دراد ، رایـسب  لضف  ناگدنب ، قح  رد  دنوادخ  انامه  درک ؛ هدنز  ار  اهنآ  سپـس  دـیریمب ؛ دومرف : اهنآ  هب  ادـخ  دـندش ،

(631 «) .دنتسین راذگساپس 

ریسفت

دادعت رد  نارـسفم  دندرک و  رارف  دوب ، هدـمآ  ناشنیمزرـس  رب  هک  ینوعاط  زا  هک  دـیوگ  یم  نخـس  لییارـسا  ینب  موق  هرابرد  هیآ  نیا 
زا هک  دـنا  هتفگ  زین  رفن  رازه  داـتفه  یخرب : رازه و  لـهچ  یـضعب : دـندوب و  رفن  رازه  هس  دـنا : هتفگ  یـضعب  دـنراد ، فـالتخا  اـهنآ 

دش و هکت  هکت  ناشیاه  ندب  درب ، نیب  زا  ار  ناشتاناویح  اهنآ و  دـنوادخ ، دـندرک و  رارف  ابو  نوعاط و  زا  سرت  ببـس  هب  ناشیاهرهش 
ربمایپ لیقزح ، زور ، نآ  رد  تشگ ؛ یشالتم  مه  زا  ناشیاضعا 
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يروط نامه  درک ، هدنز  ار  اهنآ  مه ، دنوادخ  دـنک و  هدـنز  ار  اهنآ  هک  درک  تساوخرد  لاعتم  يادـخ  زا  درک و  روبع  اهنآ  رب  ادـخ 
.دنک یم  حیرصت  بلطم  نیا  هب  هفیرش  هیآ  هک 

ْمَک َلاَق  ُهَثََعب  َُّمث  ٍماَع  َهَْئاِم  ُهَّللا  ُهَتاَمَأَف  اَِهتْوَم  َدَْعب  ُهَّللا  ِهِذه  ِْییُْحی  یَّنَأ  َلاَق  اَهِشوُرُع  یَلَع  ٌهَیِواَخ  َیِهَو  ٍهَیْرَق  یَلَع  َّرَم  يِذَّلاَک  ْوَأ  : » موس هیآ 
ًهَیآ َکَلَعْجَِنلَو  َكِراَمِح  َیلِإ  ْرُْظناَو  ْهَّنَسَتَی  َْمل  َِکباَرَـشَو  َکَماَعَط  َیلِإ  ْرُْظناَف  ٍماَع  َهَْئاِم  َْتِثَبل  َلب  َلاَق  ٍمْوَی  َضَْعب  ْوَأ  ًامْوَی  ُْتِثَبل  َلاَق  َْتِثَبل 

هب هکنآ  دـننام  ای  « » ٌریِدَـق ْیَـش ٍء  ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  َّنَأ  ُمَلْعَأ  َلاَـق  َُهل  َنَّیَبَت  اَّمَلَف  ًاـمَْحل  اَـهوُسْکَن  َُّمث  اَهُزِْـشُنن  َْفیَک  ِماَـظِْعلا  َیلِإ  ْرُْظناَو  ِساَّنِلل 
دنوادخ سپ  درک !؟ دهاوخ  هدنز  ار  ناگدرم  نیا  هنوگچ  دنوادخ ، هک  متریح  هب  تفگ : دوب ، هدش  بارخ  هک  درک  رذگ  يا  هدکهد 

.زور کی  زا  یتمـسق  اـی  زور  کـی  تفگ : يدرک ؟ گـنرد  ردـقچ  دومرف : وا  هب  تخیگنارب و  ار  وا  سپـس  دـناریم ؛ لاـس  دـص  ار  وا 
ار وت  و  نک ، هاگن  تغـالا  هب  هدرکن ، رییغت  هک  نکب  تا  یندیـشون  اذـغ و  هب  هاـگن  سپ  يدرک ، گـنرد  لاـس  دـص  هکلب  هن ، دومرف :
وا رب  راک  نیا  نوچ  میناـشوپ ؛ یم  تشوگ  اـب  ار  اـهنآ  هنوگچ  هک  نک  هاـگن  اـه  ناوختـسا  هب  میهد و  یم  رارق  مدرم  يارب  يا  هناـشن 

(632 «) .تسا رداق  يزیچ  ره  رب  دنوادخ  هک  مناد  یم  نیقی  هب  تفگ : تشگ ، نشور 

ریسفت

هب هدرک ، هدـنز  ار  شناگدـنب  زا  یـضعب  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  يدراوم  نایب  هکلب  تسین ؛ هیآ  لماک  ریـسفت  اـج ، نیا  رد  اـم  روظنم 
بارخ نآ ، يانب  ینعی  درک ، روبع  يا  هدـش  ناریو  هدـکهد  رب  وا  ناشیا ، مان  رد  فالتخا  دوجو  اب  تسا ؛ هدـنادرگرب  اـیند  یناگدـنز 

هب اه  هناخ  هدش ،
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.دندوب هدش  ناریو  هنکس ، زا  ندش  یلاخ  تلع 

.دندوب هدمآ  نوریب  نآ  زا  گرم  زا  سرت  تلع  هب  دندوب  رفن  نارازه  هک  یلاح  رد  نآ  لها  هک  تسا  ییاتسور  نآ  هدش : هتفگ 

هکت هکت ، اهنآ ، ياه  ناوختسا  هک  یلاح  رد  درک  روبع  اتسور  لها  رب  ینعی  تساتسور ، لها  هدکهد »  » زا دنوادخ  روظنم  هدش : هتفگ 
.دوب هدش  یشالتم  و 

: تفگ ...راکنا  تلاح  اب  هن  درک ، لاؤس  بجعت  تلاح  اب  ینعی  دنک !؟ یم  هدنز  ناشگرم  زا  دعب  ار  اهنیا  دنوادخ  هنوگچ  تفگ : سپ 
!؟ دنک یم  هدنز  ار  اه  هدرم  نیا  دنوادخ  هنوگچ 

نامـسآ زا  ییادن  درک و  هدنز  ار  وا  دنوادخ  تخیگنارب » ار  وا  سپـس  « ؛ دنام یقاب  هدرم  لاس  دص  و  دناریم » لاس  دص  ار  وا  دنوادخ  »
« .مدومن گنرد  زور  کی  زا  رتمک  ای  زور  کی  تفگ : « ؟ يدیباوخ ناکم  نیا  رد  ردقچ  ینعی  يدومن »؟ گنرد  ردقچ  : » دینش

.زور کی  زا  رتمک  تفگ : لیلد  نیمه  هب  لاس و  زا 100  دعب  هتبلا  دش ؛ هدنز  زور  رخآ  دُرم و  زور  لّوا  وا ، هکنیا  يارب 

ْمُِکتْوَم ِدَْعب  ْنِم  ْمُکاَْنثََعب  َُّمث  َنوُرُْظنَت *  ُْمْتنَأَو  ُهَقِعاَّصلا  ُمُْکتَذَخَأَف  ًهَرْهَج  َهَّللا  يََرن  یَّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل  یَـسُوم  اَی  ُْمْتُلق  ْذِإَو  : » مراهچ هیآ 
ار امش  سپ  مینیبب ؛ اراکشآ  ار  دنوادخ  هکنیا  ات  میروآ  یمن  نامیا  وت  هب  زگره  یسوم ! يا  دیتفگ : هک  یماگنه  و  « » َنوُرُکْـشَت ْمُکَّلََعل 

يراذگـساپس دیاش  میتخیگنارب ، ناتگرم  زا  دعب  ار  امـش  سپـس  دـیدرک ؛ یم  هاگن  روط  نیمه  امـش  هک  یلاح  رد  تفرگ  يا  هقعاص 
(633 «) .دینک

: ریسفت

َهَّللا انِرَأ  اُولاقَف  : » هیآ 153 ءاـسن ، هروـس  رد  مود  تشذـگ و  هک  هرقب  هروـس  رد  لّوا  تسا : هدـمآ  میرک  نآرق  ياـج  ود  رد  هصق  نیا 
ناشملظ ببس  هب  هقعاص  هدب و  ناشن  ام  هب  اراکشآ  ار  ادخ  دنتفگ : سپ  « » ْمِهِْملُِظب ُهَقِعاّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف  ًهَرْهَج 
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« .تفرگرب رد  ار  اهنآ 

یمن قیدصت  توبن  رد  ار  وت  ینعی  میروآ ! یمن  نامیا  وت  هب  زگره  دنتفگ : مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  هب  دوهی  ناتـساد : هصالخ 
یم هاگن  روط  نیمه  اهنآ  تفرگرب و  رد  ار  اهنآ  هقعاص  سپ   » ینلع نایع و  تروص  هب  ینعی  مینیبب ،» اراکـشآ  ار  ادخ  هکنیا  ات   » مینک

.دنازوس یم  ار  اهنآ  هک  یشتآ  هب  ینعی  دندرک ،»

دنتـشگزاب و ایند  نیا  هب  درک و  هدنز  دـندوب -  درم  داتفه  هک  ار -  اهنآ  ناشگرم  زا  دـعب  لاعتم  يادـخ  تخیگنارب ؛» ار  امـش  سپـس  »
.دندرک یگدنز  یتدم  يارب 

.دنک یم  تیاکح  ام  يارب  درک  هدنز  ار  اهنآ  تمایق  زا  لبق  لاعتم ، يادخ  سپس  دندرم و  هک  ار  یموق  ناتساد  مه ، هیآ  نیا 

ًاْریَط ُنوُکَیَف  ِهِیف  ُخـُفنَأَف  ِْریَّطلا  ْیَهَک  ِهَ ِنیِّطلا  ِم  َنّ مَُکل  ُُقلْخَأ  ّیِنَأ  ْمُّکِبَّر  ِم  نّ ٍهَیاـِب  مُُکْتئِج  ْدَـق  ّیِنَأ  َلـیِء  َرْـسِإ  ِیَنب  َیلِإ  اـًلوُسَرَو  :» مجنپ هیآ 
يا هناشن  هب  نم  هک  میداتـسرف  لییارـسا  ینب  يوس  هب  تلاسر  هب  ار  وا  و  « » ِهَّللا ِنْذِِإب  یَتْوَْملا  ِیْحُأَو  َصَْربَْألاَو  َهَمْکَْألا  ُئِْربُأَو  ِهَّللا  ِنْذِإـِب 

دوش و یم  ادـخ  نذا  هب  يا  هدـنرپ  ممد و  یم  حور  نآ  رد  مزاس و  یم  هدـنرپ  لکـش  لِگ ، زا  هک  مدـمآ  امـش  شیپ  ناتراگدرورپ  زا 
«. منک یم  هدنز  ادخ  نذا  هب  ار  اه  هدرم  مهد و  یم  افش  ار  یسیپ  هب  التبم  داز و  ردام  روک 

ریسفت

هیآ نارمع ، لآ  هروس  رد  لّوا  تسا : هدمآ  میرک  نآرق  ياج  ود  رد  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  يوس  زا  ناگدرم  ندرک  هدنز  نایب 
هیآ 110: هدئام ، هروس  رد  مود  میدرک و  نایب  ار  نآ  ام  هک   - 49

و « » ِینْذِِإب یَتْوَْملا  ُجِرُْخت  ْذِإَو  ِینْذِِإب  َصَْربَْألاَو  َهَمْکَْألا  ئِْرُبتَو  ِینْذِِإب  ًاْریَط  َنوُکَتَف  اَهِیف  ُخـُفنَتَف  ِینْذِإـِب  ِْریَّطلا  ِهَْئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ُُقلْخَت  ْذِإَو  »
يا هدنرپ  همسجم  لِگ ، زا  هک  یماگنه 
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اه هدرم  يداد و  یم  افش  نم  نذا  هب  ار  هتفرگ  یسیپ  داز و  ردام  روک  دش و  یم  هدنرپ  نم  نذا  هب  يدیمد و  یم  نآ  رد  یتخاس و  یم 
«. يدرک یم  هدنز  نم  نذا  هب  ار 

نب ماس  وا  هدش : هتفگ  یتح  درک و  یم  هدـنز  دـنوادخ  نذا  هب  ار  اه  هدرم  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  هک  دـینیب  یم  هیآ  ود  نیا  رد 
.درک هدنز  تشذگ ، یم  شتافو  زا  يدایز  ياه  هدس  هکنیا  دوجو  اب  ار  حون 

.درک هدنز  تمایق  زور  زا  لبق  مالسلا ، هیلع  یسیع  ياعد  هب  ار  يدادعت  ناحبس ، يادخ  هک  تسا  نیا  روظنم 

رد یـسک  منک ، یمن  نامگ  میدرک و  نایب  تمایق  زا  لبق  اه ، هدرم  ندـش  هدـنز  رب  هنومن  يارب  ار  اهنآ  دنتـسه ؟ نشور  تایآ  نیا  ایآ 
.دیامن کش  دننک -  یم  حیرصت  عوضوم  نیا  رب  هک  تایآ -  نیا 

نیا زا  یهورگ  دنتـسه ؛ ناوارف  دنیوگ ، یم  نخـس  نیـشیپ  يایبنا  تسد  هب  اه  هدرم  ندش  هدـنز  زا  هک  یحیحـص  ثیداحا  تایاور و 
مالـسلا مهیلع  نیرهاط  همئا  زا  یـضعب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ياعد  هب  اه  هدرم  ندـش  هدـنز  هب  هک  دـینیب  یم  ار  ثیداحا 

.میدرک یم  نایب  ار  اه  هنومن  یضعب  دوبن ، راصتخا  تیاعر  لیلد  هب  رگا  دننک و  یم  حیرصت 

.تسا هدش  مه  ققحم  دراد و  ناکما  تمایق  زور  زا  لبق  اه ، هدرم  ندش  هدنز  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  اهنیا ، همه 

؟ دراد دوجو  تعجر  رب  یلیلد  نآرق  رد  ایآ 

، هدش تیاور  لاجم  نیا  رد  هک  یثیداحا  نینچمه  داد و  یم  ار  اه  هدرم  یضعب  ندش  هدنز  زا  ربخ  هک  تایآ  ندروآ  زا  یلـصا  فده 
: تسا لاؤس  نیا  يارب  يزاس  هدامآ 

؟ تسه تعجر  رب  یلیلد  نآرق  رد  ایآ 

تسا نشور  دنا و  هدومن  تعجر  هب  ریـسفت  ار  اهنآ  مالـسلا ، مهیلع  همئا  هک  دراد  دوجو  يددعتم  تایآ  میرک ، نآرق  رد  هلب ! باوج :
دنتسه دنوادخ  یحو  ناگدننک  همجرت  مالسلا ، مهیلع  نیرهاط  همئا  هک 
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.دنرت هاگآ  تسا ، نآرق  رد  هچنآ  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هدش ، لزان  اهنآ  ياه  هناخ  رد  نآرق  و 

یتایآ زا  هیآ  شش  داتفه و  هک  رـصاعم  ياملع  زا  یـضعب  هک  مینک  یم  يروآدای  ار  هتکن  نیا  تایآ ، نیا  زا  ییاه  هنومن  نایب  زا  لبق 
.دنا هدرک  يروآ  عمج  ار  دنا  هتفر  تعجر  هب  لیوأت  هک 

ًاتعیبـط نآ ، رب  دـیکأت  دـیآ و  یم  باـسح  هب  مهم  يداـقتعا  تاـعوضوم  زا  تعجر  عوـضوم  هکنیا  يارب  تسین  راـک  نـیا  زا  یبـجعت 
.تسا يرورض 

: میروآ یم  ار  نآ  زا  ییاه  هنومن  هک  یتایآ  اما 

(634 «.) میزیگنا یمرب  ار  يا  هتسد  تما ، ره  زا  هک  يزور  و  « » ًاجْوَف ٍهَّمُأ  ِّلُک  نِم  ُرُشَْحن  َمْوَیَو   - » 1

.تسا هدمآ  تعجر  هب  هیآ  نیا  لیوأت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يددعتم  ثیداحا 

.همایقلا موی  ینع  ًاجْوَف » ٍهَّمُأ    ّ ِلُک نِم  ُرُشَْحن  َمْوَیَو  : » یلاعت هلوق  ّنا  معزت  هماعلا  ّنا  مالسلا : هیلع  قداصلا  مامالل  لاق  ًالجر  ّنا 

ْمَلَف ْمُهانْرَـشَحَو  : » همایقلا هیآ  اّما  هعجرلا و  یف  هّنکل  ...ال و  نیقابلا !؟ عدـی  هّما و  ّلک  نم  هماـیقلا  موی  هَّللارـشحیفا  مالـسلا : هیلع  لاـقف 
« ًادَحَأ ْمُْهنِم  ْرِداُغن 

یمرب ار  یهورگ  یتما ، ره  زا  هک  يزور  و  : » لاعتم يادخ  نخس  دننک  یم  نامگ  اه  ینـس  تفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يدرم 
.تسا تمایق  زور  هرابرد  .میزیگنا »

هیآ نیا  هن ، دنک ؟ یم  اهر  ار  هیقب  دنک و  یم  روشحم  ار  یهورگ  یتما ، ره  زا  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  ایآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
(635 «) .میراذگ یمن  اج  ار  یسک  میزیگنا و  یمرب  ار  همه  و  : » تمایق زور  هیآ  اما  تسا و  تعجر  هرابرد 

: دومرف .میزیگنا » یمرب  ار  یهورگ  تما ، ره  زا  و   » لاعتم يادخ  نخس  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

« .ًاضحم رفکلا  ضحم  نم  ًاضحم و  نامیالا  ضحم  نم  ّالا  عجری  تومی و ال  یتح  عجری  ّالا و  لتق  نینموملا  نم  دحا  سیل  »

هدش هتشک  هک  نینمؤم  زا  سک  ره  »
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(636 «) .تسا ضحم  نارفاک  ضحم و  نانموم  يارب  تعجر  دریمب و  هکنیا  ات  ددرگ  یمرب  دشاب ،

دوب و یسابع  روصنم  سلجم  رد  هک  دمآ  شیپ  یـضاقلا  راوس  نیب  و  تسا -  رعاش  هک  يریمح -  لیعامـسا  دیـس  نیب  ییابیز  هرظانم 
: مینک یم  نایب  ار  نآ  هصالخ ، تروص  هب  ام 

.تسا تعجر  هب  لئاق  يریمح ، ینعی  وا ، تفگ : روصنم  هب  یضاق 

زا هک  يزور  و  : » دشاب یم  تسا ، هدومرف  لاعتم  يادـخ  هچنآ  ببـس  هب  متـسه  تعجر  هب  لئاق  نم  تفگ  هکنیا  تفگ : يریمح  دـیس 
سپ .میراذـگ » یمن  اـج  ار  یـسک  میزیگنا و  یمرب  ار  هـمه  و  : » دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد  و  مـیزیگنا » یمرب  ار  یهورگ  تـما ، ره 

.شمالک رخآ  ات  ...تسا  صاخ  يرگید  تسا و  ماع  اهنآ  زا  یکی  دراد : دوجو  نتخیگنارب  ود  اج ، نیا  هک  میتسناد 

زور ایند و  یگدنز  رد  هک  یناسک  نامنالوسر و  ام  انامه  « » ُداَهْـشَْألا ُموُقَی  َمْوَیَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  اَنَلُـسُر  ُرُـصنََنل  اَّنِإ   - » 2
(637 «) .مینک یم  يرای  ار  دندروآ  نامیا  نادهاش  ندش  اپ  هب 

مل ًاریثـک  هَّللا  ءاـیبنا  ّنا  تملع  اـما  هعجرلا ، یف  هَّللاو -  کـلذ -  : » دومرف دـش ، لاؤـس  هیآ  نیا  هب  عـجار  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
« .هعجرلا یف  کلذف  اورصنی ؟ مل  اولتق و  همئا  اولتق و  ایندلا و  یف  اورصنی 

مهیلع همئا  دندش و  هتشک  دندشن ، يرای  ایند  رد  ناربمایپ  زا  يرایـسب  هک  یناد  یمن  ایآ  تسا ، تعجر  هرابرد  هیآ  نیا  مسق ! ادخ  هب  »
(638 «) .تسا تعجر  رد  يرای  نیا  دندشن و  يرای  هدش ، هتشک  زین  مالسلا 

(639 «) .درک هدنز  هرابود  ار  ام  دناریم و  ار  ام  راب  ود  ام ، راگدرورپ  « » ِْنیَتَْنثا اَنَْتیَیْحَأَو  ِْنیَتَْنثا  اَنَّتَمَأ  اَنَّبَر   -» 3

« .توملا دعب  هعجرلا  یف  ماوقال  ّصاخ  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

(640 «) .دننک یم  تعجر  گرم  زا  دعب  هک  تسا  یماوقا  صوصخم  هیآ ، نیا  »

مالسلا هیلعاضر  ماما 
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(« .هعجرلا يأ :  ) هّرکلا یف  ّالا  هیآلا  هذهام  هَّللا  و  : » دومرف

(641 «) .تسین تعجر  يارب  زج  هیآ  نیا  مسق ! ادخ  هب  »

زا نخس  لیصفت  اما  ...دندرک  یم  اهنآ  هب  لالدتسا  یلک ، تروص  هب  تعجر  يارب  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  تسا  یتایآ  زا  یـضعب  نیا 
.میروآ یم  ناتیارب  يدوزب  ار  تعجر 

؟ دراد دوجو  تعجر  رب  یلیلد  ثیداحا ، رد  ایآ 

: مینک میسقت  تمسق  ود  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  رایسب  تعجر  هرابرد  ثیداحا  هلب !

.تعجر هب  هدننک  حیرصت  ثیداحا   - 1

.دنوش یم  هدناوخ  اه  تبسانم  رد  هک  ییاهاعد  دنوش و  یم  ترایز  مالسلا ، مهیلع  همئا  اهنآ ، هلیسو  هب  هک  ییاه  ترایز   - 2

همئا زا  نوچ  مه ، اه  ترایز  تسا و  نشور  ثیداـحا  هب  لالدتـسا  اـما  دـنراد ؛ تیحالـص  تعجر ، رب  لالدتـسا  يارب  تمـسق  ود  ره 
.دنتسه ثیداحا  زین  اهنآ  سپ  دنا ؛ هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع 

: مینک یم  نایب  ار  دنا -  هدش  تیاور  تعجر  لصا  رد  هک  ثیداحا -  زا  یضعب  همادا ، رد 

؟ هعجرلا یف  لوقت  ام  نسحلاابا ! ای  دیسرپ : مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  یسابع  نومأم 

هذه یف  نوکی  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  دق  نآرقلا و  اهب  قطن  هفلاسلا و  ممالا  یف  تناک  دق  قحلااهنا ، : » مالسلا هیلع  لاقف 
« .لعنلاب لعنلا  وذح  هفلاسلا ، ممالا  یف  ناک  ام  ّلک  هّمالا 

؟ ییوگ یم  هچ  تعجر  هرابرد  مالسلا ! هیلع  نسحلاابا  يا  :

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تسا و  هتفگ  نخس  نآ  هرابرد  نآرق  هدوب ، هتشذگ  ياه  تما  رد  هک  تسا  قح  تعجر ، : » دومرف ماما 
(642 «) .نامه نیع  دوب ، دهاوخ  مه  تما  نیا  رد  هدوب ، نیشیپ  ياه  تما  رد  هچ  ره  دومرف :

« .همایقلا موی  و  هعجرلا ) يا   ) هّرکلا موی  مئاقلا و  موقی  موی  هثالث : هَّللا  مایا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(643 «) .تمایق زور  تعجر و  زور  مالسلا ، هیلع  مئاق  مایق  زور  تسا : زور  هس  هَّللا ، مایا  »

؟ تسا یسک  هچ  يارب  تعجر 

.تسین نآ  رد  یکش  تسا و  تقیقح  تعجر ، هک  دش  تباث  ام  يارب  لقع  ثیداحا و  نآرق ، قبط  هکنیا  زا  دعب 

؟ ددرگ یمرب  ایند  هب  یسک  هچ  و  تسیک ؟ يارب  تعجر  دسر : یم  لاؤس  نیا  تبون 
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: تعجر زا  روظنم  باوج :

.تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  ماگنه  ناشیاهربق ، زا  اهنآ  ندمآ  نوریب  اه و  هدرم  زا  یضعب  عوجر   - 1

هب مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  عوجر   - 2

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 548 

http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب یم  ایند 

: میهد یم  حیضوت  رتشیب  اج  نیا  رد  دش و  هراشا  نآ  هب  ًالبق  هک  اه  هدرم  زا  یضعب  عوجر  اما 

ضّحم وا  ًاضحم ، نامیالا  ضّحم  نم  ّالا  ایندـلا  یلا  عجریال  هّصاخ ، یه  هّماعب و  تسیل  هعجرلا  ّنا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
« .ًاضحم رفکلا 

(644 «) .دشاب ضحم  شرفک  ای  صلاخ  شنامیا  هک  ددرگ  یمرب  ایند  هب  یسک  تسا و  یصوصخ  هکلب  تسین ؛ یمومع  تعجر ، »

.هرظتنی انباحصا  نم  تام  نم  مئاقلا و  انرکذ  تفگ : رمع  نب  لضفم 

هب قحلت  نا  اشت  ناف  کبحاص ، رهظ  دـق  ّهنا  اذـه ، ای  هل : لاقیف  هربق ، یف  نموملا  یتا  ماـق  اذا  : » مالـسلا هیلع  قداـصلا  ماـمالا  اـنل  لاـقف 
« .مقاف ّکبر  همارک  یف  میقت  نا  اشت  نا  قحلاف و 

ام هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  میدرک  یم  تبحص  دنراپـس -  یم  ناج  شراظتنا  رد  هک  ام -  باحـصا  مالـسلا و  هیلع  مئاق  هرابرد 
وت بحاص  اقآ ! يا  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  دـنیآ و  یم  شربق  رانک  رد  نموم  دزن  دـنک ، مایق  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هک  یماگنه  : » دومرف

(645 «) .زیخرب يوش ، میقم  تراگدرورپ  تمارک  رد  یهاوخ  یم  رگا  وش و  قحلم  وا  هب  یهاوخ  یم  رگا  تسا ، هدرک  روهظ 

هب مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  دعب  ار  اهنآ  ات  دنداد  یم  روتسد  لاعتم  يادخ  هب  لسوت  اعد و  هب  ار  ناشنایعیش  مالسلا ، مهیلع  همئا 
.دننک كرد  ار  وا  كرابم  تموکح  نارود و  ات  دننادرگزاب  ایند 

، همادا رد  ام  هک  دنداد  یم  دای  ار  دوش  یم  هدـناوخ  دـنلب  فدـه  نیا  يارب  هک  ییاهاعد  ناشنایعیـش ، هب  مالـسلا  امهیلع  نیرهاط  همئا 
: مینک یم  نایب  ار  دراد  هراشا  مالسلا  هیلع  ماما  روهظ  نامز  رد  اه  هدرم  عوجر  هب  هچنآ  زا  يا  هدیکچ 

: ییوگ یم  تسا -  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دهع -  ياعد  رد   - 1

هتلعج يذلا  توملا  يدهملا ) مامالا  يا   ) هنیب ینیب و  لاح  نا  مهللا  »
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« .یعادلا هوعد  ًایبلم  یتانق ! ًادرجم  یفیس ، ًارهاش  ینفک ، ًارزتوم  يربق  نم  ینجرخاف  ًایضقم -  ًامتح  كدابع  یلع 

ار منفک  هک  یلاح  رد  روایب  نوریب  مربق  زا  ارم  سپ  هتخادنا ، هلـصاف  گرم  مالـسلا ،) هیلع  يدهم  ماما   ) وا نیب  نم و  نیب  رگا  ایادخ ! »
(646  .«) ...مشاب هتفگ  کیبل  ار  قح  هب  ناگدننک  توعد  ِتوعد  هتشارفا ، يا  هزین  هدیشک ، ریشمش  اب  هتسب ، مرمک  هب 

: ییوگ یم  ارماس  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  مالسلا و  هیلع  يداه  ماما  ترایز  رد   - 2

ًارهاظ هجورخ  دنع  ینثعباف  ًامغر  کتقیلخ  یلع  هب  تردـقا  امتح و  كدابع  یلع  هتلعج  يذـلا  توملا -  هئاقل  نیب  ینیب و  لاح  نا  «و 
« ٌصوُصْرَّم ٌناْیُنب  مُهَّنَأَـک  : » تلقف کـباتک ، یف  هلها  یلع  تینثا  يذـلا  فصلا  یف  هیدـی ، نیب  دـهاجا  یتح  ینفک  ًارزتؤم  یترفح ، نم 

؛» هعقبلا هذه  بحاص  يدی  نیب  هعجرلاب ، ُنیدا  ینا  مهللا 

هلصاف يراد -  نتسکش  تردق  تدوخ ، قلخ  رب  نآ  هلیـسو  هب  يداد و  رارق  یمتح  ار  نآ  هک  گرم -  وا ، رادید  نیب  نم و  نیب  رگا  »
 - یفص رد  وا  شیپاشیپ  هکنیا  ات  مشاب  هتسب  رمک  هب  ار  منفک  میایب و  نوریب  مربق  زا  هک  زیگنارب  وا  مایق  ماگنه  ارم  سپ  تسا ؛ هتخادنا 

(647 «) .دنتسه برس  زا  هدش  هتخیر  ییانب  هکنیا  لثم  : » يا هدومرف  وت  هک  منک  رازراک  يا -  هدرک  شیاتس  تباتک  رد  نآ  لها  زا  هک 
(648 «) ...ناکم نیا  بحاص  شیپاشیپ  رد  مهاوخ  یم  ار  تعجر  وت  زا  ایادخ 

یلـصی نا  هناحبـس  هَّللا  یلا  کب  لّسوتاف  كروهظ ، لبق  توملا  ینکردا  نا  و  : » ییوگ یم  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تراـیز  رد   - 3
« .کمایا یف  هعجر  كروهظ و  یف  هّرک  یل  لعجی  نا  دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع 

هب دسر  ارف  نم  گرم  تروهظ ، زا  لبق  رگا  و  ».. 
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رد تعجر  تروهظ و  رد  تشگزاب  نم ، يارب  دتـسرفب و  دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  هک  منک  یم  لسوت  یلاعت  يادخ  هب  وت  هلیـسو 
 .« ...دهد رارق  ار  تنارود 

.دشاب یم  هدش ، تیاور  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  ماگنه  اه ، هدرم  زا  یضعب  عوجر  رد  هچنآ  زا  یضعب  ثیداحا ، نیا 

.تسا هدش  هراشا  هدش ، تیاور  ياه  ترایز  فیرش و  ثیداحا  نآرق ، رد  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  عوجر  هب 

وت درک ، مزال  ار  نآرق  وت ، رب  هک  ییادخ  « » ٍداَعَم َیلِإ  َكُّداََرل  َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  َضَرَف  يِذَّلا  َّنِإ  :» هدومرف دـنوادخ  هک  میرک  نآرق  رد  اما 
(649 «) .دنادرگ یمرب  هاگ  هدعو  هب  ار 

« .همئالا نینموملاریما و  مکّیبن و  مکیلا  عجری  : » دومرف هک  هدش ، تیاور  هیآ  نیا  لیوأت  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا 

(650 «) .دندرگ یم  زاب  امش  يوس  هب  مالسلا  مهیلع  همئا  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هلآو و  هیلع  هللا  یلصامش  ربمایپ  »

: فیرش ثیداحا  اما 

« .مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسحلا  ایندلا : یلا  عجری  هنع و  ضرالا  ّقشنت  نم  لّوا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(651 «) .تسا مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ددرگ ، یمرب  ایند  هب  دوش و  یم  هتفاکش  وا  تباب  نیمز ، هک  یسک  نیلوا  »

یتح هنس ، نیعبرا  ضرالا  یف  ثکمی  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  هعجرلا : یف  ّرکی  نم  لّوا  ّنا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .هینیع یلع  هابجاح  طقست 

، شیوربا ود  هکنیا  ات  دنام  یم  لاس  لهچ  نیمز ، رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ددرگ ، یمرب  تعجر  رد  هک  یسک  نیلوا  »
(652 «) .دتفا یم  شمشچ  يور 

: »... مالسلا هیلع  لاق  جرخی ؟ نم  لّوا  نم  لئسف : .معن » : » مالسلا هیلع  لاقف  یه ؟ ّقحا  ...هعجرلا  نع  مالـسلا  هیلع  قداصلا  مامالا  لئس 
« .مئاقلا رثا  یلع  جرخی  ...مالسلا  هیلع  نیسحلا 

؟ دراد تقیقح  تسا و  قح  ایآ  هک  دش  هدیسرپ  تعجر  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

«. هلب : » دومرف

؟ دزیخ یمرب  ربق  زا  لّوا  یسک  هچ  دش : لاؤس 

جراخ مالسلا  هیلع  مئاق  رس  تشپ  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  :» دومرف
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(653 «) .دوش یم 

يذلا وه  نیـسحلا  نوکیف  متاخلا  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  هیلا  عفدیف  ...مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لبقی  و  دومرف ...« : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .هترفح یف  هیراوی  هطونح و  هنفک و  هلسغ و  یلی 

هک تسا  یسک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دهد و  یم  وا  هب  ار  ( 654) رتشگنا مالسلا ، هیلع  مئاق  ...دیآ و  یم  ولج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  »... 
(655 «) .دهن یم  شربق  رد  ار  وا  دوش و  یم  وا  طونح  نفک و  لسغ ، یلوتم 

ضیبلا مهیلع  هباحـصا ، نم  نیعبـس  یف  نیـسحلا  جورخ  مهیلع ...:» هّرکلا  مکل  اـنددر  مث  : » یلاـعت هلوق  لـیوأت  یف  مالـسلا : هیلع  لاـق 
تّرقتـسا اذاف  مهرهظا ، نیب  مئاقلا  هجحلا  ...هیف و  نونموملا  ّکشیال  یتح  جرخ ، دق  نیـسحلا  اذـه  ّنا  سانلا : یلا  نوّدوی  ...هبهذـملا 

نب نیسحلا  هترفح : یف  هدحلی  هطّنحی و  هنفکی و  هلسغی و  يذلا  نوکیف  توملا ، هجحلا  ءاج  نیسحلا ، هنا  نینموملا  بولق  یف  هفرعملا 
« .یصولا ّالا  یصولا  رما  یلیال  یلع و 

زا رفن  داـتفه  هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  : » دومرف ( 656 «) اـهنآ يور  رب  ار  امـش  مینادرگ  یمرب  سپـس   » هیآ نیا  لـیوات  رد  ناـشیا 
هک تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  وا  دوش : یم  هتفگ  مدرم  هب  تسا ؛ ناشنت  رب  هتـسارآ  ابیز و  ییاـه  ساـبل  هک  ددرگ  یم  زاـب  شباحـصا 

تخانش تفرعم و  هک  یماگنه  سپ  تساهنآ ؛ نایم  رد  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  دننکن ؛ کش  وا  رد  نانمؤم  هکنیا  ات  .تسا  هدمآ  نوریب 
یم لسغ  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  دیآ ؛ یم  مالسلا  هیلع  مئاق  گرم  دش ، رقتسم  نینمؤم  ياه  لد  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تعجر  هب 

(657 «) .دهد ماجنا  موصعم  يارب  ار  اهراک  نیا  دناوت  یمن  موصعم ، زج  یسک  نوچ  دنک ؛ یم  طونح  نفک و  دهد و 

: اه ترایز  اما 

: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  هعماج  ترایز  رد   - 1

« .مکتلودل بقترم  مکرمال ، رظتنم  مکتعجرب ، قّدصم  مکبایِِاب ، نموم  »

امش و رما  رظتنم  منک ، یم  قیدصت  ار  امش  تعجر  مراد ، امش  تعجر  هب  نامیا  »
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« .متسه امش  تموکح  رظتنم 

« .اهیف بیرال  قح  مکتعجر  ّنا  و  : » هدمآ مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ترایز  رد   - 2

(658 «) .تسین نآ  رد  یکش  دراد و  تقیقح  امش  تعجر  »

...مکترمز و یف  هَّللا  ینرشح  و  : » ییوگ یم  وا  اب  عادو  مالـسلا و  مهیلع  نیرهاط  همئا  زا  یماما  ره  ترایز  زا  نتـشگرب  ماگنه  و   - 3
« .مکمایا یف  ینکلم  مکتعجر و  یف  ینایحا  مکتلود و  یف  یننّکم 

رد دـنک و  هدـنز  ارم  امـش ، تعجر  رد  مشاب و  هتـشاد  هبترم  ماقم و  امـش ، تموکح  رد  دـنک و  روشحم  امـش  هرمز  رد  ارم  دـنوادخ  »
(659  .«) ...منک يرادمامز  امش  نارود 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هک  دسر  یم  تداهش  هب  یماگنه  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  هک  میتسناد  تسا و  تعجر  زا  نخـس  هصالخ  نیا 
.دنک یم  میلست  ناشیا  هب  ار  يربهر  تموکح و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هتشگرب ، ایند  هب 

لیلد هب  ار  ثحب  ام  دنا و  هتشون  دروم  نیا  رد  یلقتسم  ياه  باتک  ام ، ياملع  زا  یضعب  هک  دبلط  یم  يدایز  لاجم  تعجر ، زا  نخس 
.میدرک هصالخ  باتک ، کبس  تیاعر 

تعجر هرابرد  هللا  همحر  یسلجم  همّالع  نخس 

منک یمن  نامگ  نم ! ردارب  مینک : یم  نایب  نتم  همتت  ناونع  هب  ار  نآ  هک  دراد  عوضوم  نیا  هب  عجار  ینخس  هللا ، همحر  یـسلجم  خیش 
رد رگید  مداد ، حیضوت  دنراد -  رظن  عامجا  نآ  رب  راودا  مامت  رد  هعیش  هک  ار -  تعجر  هب  داقتعا  مدرک و  نایب  هک  يا  همدقم  زا  دعب 

دنا و هتفرگ  راک  هب  دوخ  راعشا  رد  ار  نآ  یتح  تسا  نشور  زور ، طسو  رد  باتفآ  لثم  هعیش  نیب  هدیقع ، نیا  دینک ؛ کش  دروم  نیا 
...دنتفرگ داقتنا  داب  هب  بلطم  نیا  رب  ار  اهنآ  نافلاخم ، دنا و  هدروآ  لیلد  دوخ  نافلاخم  يارب  نارود  مامت  رد  نآ  هلیسو  هب 

هک يزیچ  هرابرد  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  هاگدید  تیناقح  هب  نمؤم  هنوگچ 
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نادمتعم زا  يدنا  لهچ و  ار  ثیداحا  نیا  هک  یلاح  رد  .دنک  یم  کش  هدمآ ، رتاوتم  تروص  هب  هک  حیحص  ثیدح  هب 200  کیدزن 
.دنا هدرک  تیاور  ناشیاه ، هتشون  زا  ددع  زا 50  شیب  رد  گرزب  نادنمشناد  و 

نب یلع  (، 662  ) یـشایع (، 661) یّـشک (، 660) یـشاجن یـضترم ، دیـس  یـسوط ، خیـش  قودـص ، خیـش  ینیلک ، مالـسالا  هـقث  لـثم 
نبا (، 668) هَّللادـبع نبدعـس  (، 667) رافـص (، 666) یناـمعن (، 665) یکجارک دـیفم ، خیــش  (، 664  ) یلـاله میلــس  (، 663) میهاربا

، یفقث دّمحم  نب  میهاربا  یسربط ، فیرحتلا ، لیزنتلا و  فلؤم  ( 671) سواط نب  یلع  دیس  (، 670) دیمحلادبع نب  یلع  (، 669) هیولوق
نب یلع  نیدـلااهب  دیـس  یّلح ، همـالع  يدـنوار ، بطق  نامیلـس ، نب  نسح  بوـشآ ، رهـش  نـبا  یقرب ، ناورم ، نـب  ساـبع  نـب  دّـمحم 

نیـسح یکم ، نب  دّمحم  دیهـش  خیـش  ناذاش ، نب  لضف  هزمح ، یبا  نب  یلع  یلع ، نب  نسح  دیعـس ، نب  دوواد  نب  دمحا  میرکلادبع ،
نبرهط یفوک ، کـلام  نب  دّـمحم  نب  رفعج  بوبحم ، نب  نسح  هدـحاولا ، هدنـسیون  یّمع  روهمج  نب  دّـمحم  نب  نسح  نادـمح ، نب 

دزن اهنآ  بتک  هک  ناگدنـسیون  رگید  بطخلا و  هدنـسیون  قیتعلا و  هدنـسیون  لیاضف ، باتک  بحاـص  لـییربج ، نب  ناذاـش  هَّللادـبع ،
اهنآ ياه  باتک  رد  تاعالطا  زا  یـضعب  هچ  رگا  میهد ، یمن  تبـسن  اهنآ  هب  ار  نآ  میـسانش و  یمن  ًاقیقد  ار  اـهنآ  ناـفلؤم  تساـم و 

.تسا دوجوم 

.دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  لسن ، هب  لسن  نایعیش ، یمامت  هکنیا  اب  دشاب  رتاوتم  زیچ  هچ  دراد  ناکما  سپ  دشابن ؛ رتاوتم  تعجر ، رگا 

ار نآ  دـناوت  یمن  یلو  تسا ؛ هدرک  کش  زین ، نید  همئا  هرابرد  دـنک ، کش  ثیداحا  نیا  لاـثما  رد  هک  یـسک  تسا ، نیا  رب  مناـمگ 
يوس هب  نارکف  هتوک  هک  دننک  یم  حرطم  یبلاطم  دنز و  یم  تلم  نیا  رادیاپ  دـیاقع  بیرخت  هب  تسد  سپ  دـنک ؛ راهظا  نانمؤم  نیب 

دیدرت رد  دنوش و  یم  بذج  اهنآ 
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ار ادخ  رون  دنهاوخ  یم  « » َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْولَو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللاَو  ْمِهِهاَْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اوُِفُْطِیل  َنوُدیُِری  : » هک دننک  یم  شالت  نادـحلم  ینکفا 
« .دندنسپن ار  نآ  ناکرشم  ولو  دنک  یم  لماک  ار  شرون  دنوادخ  یلو  دننک ؛ شوماخ  ناشیاه  ناهد  اب 

دروم نیا  رد  یباتک  دنا و  هدرک  حرط  ار  بلطم  نیا  هک  یناسک  زا  یـضعب  یماسا  ثحب ، دـیکات  يراوتـسا و  ندـش  رتشیب  يارب  دـیاب 
هک تسا  يا  یماسا  نآ  زا  ریغ  یماسا ، نیا  مینک و  نایب  ار  دندرک  هرظانم  نافلاخم  اب  ای  دندروآ و  لیلد  نارکنم ، يارب  ای  دـنا  هتـشون 

: میدروآ ار  اهنآ  مان  هتشذگ ، روطس  رد 

هعجرلاو هعتملا  مان  هب  دروم  نیا  رد  یباتک  وا  دیوگ : یم  تسرهفلا  رد  هللا  همحر  یسوط  خیش  .یناجرج  دیعس  نب  دوواد  نب  دمحا  * 
.دراد

.تسا هدرمش  هعجرلا  باتک  ار  شیاه  باتک  هلمج  زا  هللا  همحر  یشاجن  .ینئاطب  هزمح  یبا  نب  نسح  * 

.دراد تعجر  تابثا  رد  یباتک  وا  دنا : هتفگ  هللا  همحر  یشاجن  تسرهفلا و  رد  هللا  همحر  یسوط  خیش  .يروباشین  ناذاش  نب  لضف  * 

.تسا هدرمش  شیاه  باتک  زا  ار  هعجرلا  هللا  همحر  یشاجن  .هیوباب  نب  یلع  نب  دّمحم  قودص ، * 

.دنا هدرک  رکذ  وا  يارب  ار  هعجرلا  باتک  تسرهفلا ؛ رد  هللا  همحر  یشاجن  هللا و  همحر  یسوط  خیش  .یشایع  دوعسم  نب  دّمحم  * 

همتاخ

ماما هَّللا ، هیقب  نامیالوم ، زا  صوصخ  هب  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  لاـعتم ، يادـخ  زا  ناـیاپ  رد 
لیوأت رد  روظنم  ریغ  ِهابتشا  ای  يدمع و  ریغ  ياطخ  ای  دوبمک  ای  یهاتوک  هنوگ  ره  لیلد  هب  مالسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  تّجح 

.منک یم  یهاوخرذع  ثیداحا ، زا  یضعب 

ار مک  هک  لجوزع -  يادـخ  بناج  زا  لوبق  فرـش  دروم  شزرا ، یب  تمدـخ  زیچان و  شـالت  نیا  هک  تسا  نیا  نم  يوزرآ  دـیما و 
درذگ یم  رایسب  زا  دنک و  یم  لوبق 
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.دریگب رارق  مالسلا  مهیلعراوگرزب  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تیاضر  دروم  دوش و  عقاو  - 

هک ییاه  هدـس  رد  ار  ام  هکنیا  لثم  میدـنارذگ و  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  هب  عجار  اه  تعاـس  یمارگ  ناگدـنناوخ  اـب 
ماما نآ ، رد  هک  یتاظحل  رد  دُرب و  دوب  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  زا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  سدـقا  لوسر  زا  اـهربخ  اـه و  تراـشب 

.میدوب درک ، يرپس  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  شراوگرزب ، ردپ  هیاس  ریز  هک  ییاه  لاس  دش و  دلوتم  مالسلا  هیلع  نامز 

.نآ ثداوح  یضعب  يربک و  تبیغ  نآ ، ثداوح  يرغص  تبیغ  نارود  رد  نینچمه 

تـضهن مایق و  روهظ ، یتح  میدومن  هدهاشم  ار  یمتح  ریغ  یمتح و  ياهتمالع  میدرک و  كرد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  روهظ  ام  ییوگ 
.میدید ار  يرشب  عماوج  رد  وا  تافرصت  تامادقا و  زا  یضعب  میدرک و  كرد  ار  شکرابم 

دننک و یم  ینابیتشپ  وا  زا  يونعم  يرهاظ و  ياوق  دنوش و  یم  گنهامه  وا  اب  ینیمز  ینامـسآ و  تادوجوم  مامت  هنوگچ  هک  میدـید 
.دنک یم  تموکح  دنوادخ  عیسو  نیمز  زا  بجو  ره  رب  دنز و  یم  هیکت  اه  ناسنا  یمامت  ییاوشیپ  تموکح و  هکیرا  رب  هنوگچ 

نایب ثیدح  بتک  رد  هک  مالـسلا -  هیلع  نامز  ماما  هب  طوبرم  ثیدـح  اهدـص  هب  باتک  نیا  نتـشون  لالخ  رد  میوگ ، یم  همتاخ  رد 
ناشندروآ رد  یترورض  هکلب  متـشاد ؛ کش  ناشتحـصرد  هکنیا  هن  مدرک ؛ رظن  فرـص  اهنآ  ندروآ  زا  یلو  متفای ؛ تسد  دنا -  هدش 

يا هدع  يارب  اهنآ  زا  یضعب  لمحت  لوبق و  دنتشاد و  تافانم  دنراد ، يا  يوق  دنس  هک  یحیحـص  ثیداحا  اب  اهنآ  زا  یـضعب  مدیدن و 
نایب ار  ثیداحا  نآ  مدید  رتهب  سپ  ینالوط و ...  تامدقم  ندروآ  زا  دعب  رگم  دش ، یمن  مولعم  اهنآ  يانعم  دوب و  تخس  مدرم  زا 
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.مراپسب دنسیون ، یم  لاجم  نیا  رد  یلصفم  ياه  باتک  هک  یناسک  هب  ار  اهنآ  منکن و 

دراذـگ و تنم  تسوا ، ياضر  دروم  ددنـسپ و  یم  وا  هچنآ  هب  تبـسن  رتشیب  قیفوت  نداد  اب  نم  هب  هک  مهاوخ  یم  لجوزع  يادـخ  زا 
.تسا نایملاع  راگدرورپ  صوصخم  شیاتس  هک  تسا  نیا  ام ، فرح  نیرخآ 

ق)  . 1404 ه  ) رفص

يوسوم ینیوزق  مظاک  دّمحم  دیس 

اه تشون  یپ 

ات 108  1

یسک دنوش : یم  كاله  نم  هرابرد  هورگ  ود  « ؛» .لاق ودع  لاغ و  بحم  نانثا : ّیف  کله  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  نانمومریما  ( 1
« .دنک طارفا  نم  هب  تبسن  ینمشد  تبحم و  رد  هک 

.يرجه لاس 1399  توریب ، پاچ  ، 94 صص 93 -  نامزلا ؛ بحاص  رابخا  یف  نایبلا  ( 2

ثیدح 8 و 9. موس ، باب  یفنح ؛ يدنه  یقتم  نامزلا ؛ رخآ  يدهم  تامالع  رد  ناهرب  ( 3

ص 40. موس ، باب  رردلا ؛ دقع  ( 4

صص 29-28. ج 51 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 5

ص 30. ج 51 ، راحب ؛ ( 6

ص 30. ج 51 ، راحب ؛ ( 7

هیآ 59. ءاسن ، ( 8

.ملسم حیحص  هرامالا ؛ ص 106 و  ج 5 ، لبنح ؛ نب  دمحا  دنسم ؛ ( 9

یلع كردتسملا  ص 35 و  ج 2 ، يذمرت ؛ حیحـص  صص 90-92 و  ج 5 ، لبنح ؛ نب  دمحا  ؛ دنـسم ماکحا و  يراخب ، حیحـص ؛ ( 10
ص 353 و ج 14 ، دادغب ؛ خـیرات  لاّمعلا و  زنک  بختنم  ج 2 و  لوصالا ؛ عماج  یلا  لوصولا  ریـسیت  ص 2501 و  ج 2 ، نیحیحصلا ؛

ص 444. Y يزودنق ح� هّدوملا ؛ عیبانی  ص 7 و  افلخ ؛ خیرات 

ص 445. یفنح ؛ يزودنق  هدوّملا ؛ عیبانی  ص 313 و  ج 2 ، یعفاش ؛ ینیوج  ؛ نیطمسلا دئارف  ( 11

ص 447. یفنح ؛ يزودنق  هدّوملا ؛ عیبانی  ( 12
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ص 441. یفنح ؛ يزودنق  هدّوملا ؛ عیبانی  ( 13

هیآ 206. هرقب ، ( 14

ص 115. رثالا ؛ هیافک  ( 15

هدروآ يرجه  لاس 1400  نانبل ، پاچ  ص 217 ، ج 2 ، نیطمـسلا ؛ دـئارف  رد  یعفاش  ینیوج  یمک ، فالتخا  اب  ار  ثیدـح  نیا  ( 16
تسا و هدروآ  يرجه   1393 نانبل ، پاچ  ص 211 ، ص 59 و ج 2 ، ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  رد  یفنح  یناکسح  مکاح  نینچمه  دنا ؛

رد قودص  خیش 

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 558 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنا هدروآ  ار  ثیدح  نیا  ص 131 ، ج 2 ، یلاما ؛ رد  یسوط ، خیش  فجن و  پاچ  ص 114 ، رابخالا ؛ یناعم 

هیآ 112. نارمع ، لآ  ( 17

هیآ 33. نمحرلا ، ( 18

.6 تایآ 5 -  صصق ، ( 19

ج 3. هغالبلا ؛ جهن  ( 20

.یحیرط زا  نیرحبلا  عمجم  ( 21

ص 63. ج 51 ، راحب ؛ ( 22

.لّوا هدام  نیرحبلا ؛ عمجم  ( 23

هیآ 100. فسوی ، ( 24

هیآ 37. فسوی ، ( 25

ص 230. ج 2 ، راحب ؛ ( 26

هیآ 164. نارمع ، لآ  ( 27

هیآ 94. ءاسن ، ( 28

هیآ 37. هط ، ( 29

هیآ 14. تافاص ، ( 30

.هیآ نیا  ریسفت  ینارحب ، مشاه  دیس  ناهرب ؛ ریسفت  ( 31

هیآ 55. رون ، ( 32

ص 152. ج 7 ، یسربط ؛ نایبلا ؛ عمجم  ( 33

ص 152. ج 7 ، یسربط ؛ نایبلا ؛ عمجم  ( 34

هیآ 105. ءایبنا ، ( 35
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.هیآ نیمه  ریسفت  یسربط ؛ نایبلا ؛ عمجم  ( 36

ص 252. ج 7 ، نایبت ؛ ریسفت  ( 37

هیآ 55. رون ، ( 38

هیآ 33. هبوت ، ( 39

هیآ 8. هبوت ، ( 40

ص 280. ج 9 ، یسربط ؛ نایبلا ؛ عمجم  ( 41

ص 329. ج 4 ، ناهرب ؛ ریسفت  ( 42

ناج و لاـم ، سفن ، زا  تظاـفح  يازا  رد  یمالـسا  تلود  هب  هلاـس  ره  نایـسوجم  نایحیـسم و  ناـیدوهی ، هک  تسا  یلاـم  هیزج ، ( 43
هیلع نامز  ماما  روهظ  ماگنه  رد  تسا و  هدـمآ  یهقف  بتک  رد  هک  دراد  یـصاخ  طورـش  مه ، نیا  هک  دـننک  یم  تخادرپ  ناشیوربآ 

.دندرگ یم  فاعم  هیزج  تخادرپ  زا  دنوش و  یم  ناملسم  نوچ  تسا ؛ بجاو  اهنآ  هب  هیزج  هک  یناسک  مالسلا ،

ناتـسرامیب سرادـم و  اـهاسیلک ، رد  ار  نآ  هک  دـشاب -  یم  تیحیـسم  یبهذـم  ریاعـش  زا  هک  تسا  یـصوصخم  تـلآ  بیلـص ، ( 44
اب مالـسلا  هیلع  حیـسم  لتقو  ندیـشک  بیلـص  هصق  هب  دراد  يا  هراشا  بیلـص ، دنزیوآ -  یم  زین  ندرگ  هب  دننک و  یم  بصن  ناشیاه 

سپ تسین ؛ نآ  رد  یلطاب  تسا و  قح  دنوادخ ، مالک  و  ُهُوبَلَـص » امَو  ُهُولَتَق  امَو   » هدومرف میرک  نآرق  رد  یلاعت  دـنوادخ  هکنیا  دوجو 
هیلع نامز  ماما  هک  یماگنه  سپ  .نآ  بیذکت  يارب  تسا  یلیلد  دوخ  نیا  تسا و  دنوادخ  مالک  اب  ضقانتم  بیلص ،
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ماما مچرپ  ریز  رد  نامسآ و  زا  مالسلا  هیلع  حیسم  لوزن  زا  دعب  صوصخ  هب  دنکش ، یم  ار  اه  بیلص  یمامت  دنک ، یم  روهظ  مالـسلا 
.ددرگ یم  لیاز  بیلص ، هب  هدیقع  عقوم  نآ  رد  نتفرگ ، رارق  يودهم  تموکح  مالسلا و  هیلع  نامز 

ص 329. ج 4 ، ناهرب ؛ ریسفت  ( 45

ص 330. ج 4 ، ناهرب ؛ ریسفت  ( 46

ص 62. نآرقلا ؛ یف  يدهملا  ( 47

ص 60. ج 51 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 48

ص 71. ج 51 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ج 2 و  یعفاش ؛ ینیوج  نیطمسلا ؛ دئارف  ( 49

ص 164. ج 13 ، یشعرملا ، دیسلا  قحلا ، قاقحا  حرش  ( 50

.نامه ( 51

.نیطمسلا دئارف  ( 52

ص 72. ج 51 ، یسلجم ، رونالاراحب ، ( 53

ص 67. ج 51 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 54

ص 67. ج 51 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 55

هیآ 17. هط ، ( 56

ص 411. قودص ؛ خیش  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ( 57

ص 54. ج 2 ، نیما ؛ نسحم  دّیس  هعیشلا ؛ نایعا  ( 58

ص 191. یسوط ؛ هبیغلا ، ( 59

ص 301. ج 6 ، یسلجم ، راونالاراحب ؛ ( 60

ص 254. ج 36 ، یسلجم ، راونالاراحب ، ( 61

ص 77. ج 1 ، یسربط ، جاجتحا  ( 62
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ص 317. ج 41 ؛ یسلجم ؛ راحب ؛ ص 105 و  هغالبلا ؛ جهن  ( 63

.338-315 صص 313-286 - ج 41 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 64

 . ص 568 ج 1 ، یمق ؛ ثدحم  راحبلا ؛ هنیفس  ( 65

.360 ص 283 -  ج 41 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 66

ص 303. نیدلا ؛ لامک  ( 67

ص 58. ج 7 ، هغالبلا ؛ جهن  حرش  ( 68

ص 512. یفنح ؛ يزودنق  هدوملا ؛ عیبانی  ( 69

ص 467. یفنح ؛ يزودنق  هدوملا ؛ عیبانی  ( 70

ص 129. سوواط ، نب  دّیس  نتفلا ، محالم و  ( 71

ص 208. ج 2 ، يرئاح ، يدزی  بصانلا ، مازلا  ( 72

ص 52. رردلا ؛ دقع  ( 73

ص 653. قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 74

ص 438. یفنح ؛ يزودنق  ؛ هدوملا عیبانی  ( 75

.صاخ يدارفا  يارب  رگم  تسین ، زیاج  یسک  يارب  ریبکت  زا 5  شیب  ندوزفا  دراد و  ریبکت   5 ّتیم ، زامن  ( 76

ص 292. ج 42 ، یسلجم ؛ راحب  ( 77

ص 132. ج 51 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 78

ص 133. ج 51 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 79

 . نامه ( 80

ص 115. ج 7 ، ینارحب ، مشاه  دّیس  مارملا ، هیاغ  ( 81

لامک ( 82
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ص 317. قودص ، خیش  نیدلا ،

 . ص 317 ج 1 ، قودص ؛ خیش  نیدلا ؛ لامک  ( 83

ص 120. ج 51 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 84

، شلوسر ادـخ و  ریـش  زا  روظنم  تسا و  راـیط  رفعج  شردارب  نینمؤملاریما و  نیطبـس ، زا  روظنم  هک  هدـمآ  یحیرط  بختنم  رد  ( 85
ص 138. ج 45 ، راحب ؛ .تسا  هزمح  ترضح 

ص 323. ج 1 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 86

ص 320. قودص ، خیش  نیدلا  لامک  ( 87

یَسَع ّیِبَراوُعْدَأَو  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُعْدَت  امَو  ْمُُکلِزَتْعَأَو  : » تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  میهاربا  هرابرد  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  ( 88
هب هک  مناوخ  یم  دـیما  نیا  اب  ار  مراگدرورپ  مریگ و  یم  رانک  دـیناوخ ، یم  ادـخ  ریغ  هچنآ  امـش و  زا  « » ایِقَـش ّیِبَر  ِءآَعُدـِب  َنوُکَأ  آَّلَأ 
وا هب  ار  بوقعی  قاحـسا و  تفرگ  هراـنک  دـندیتسرپ ، یم  اـتکی  يادـخ  زج  هچنآ  اـهنآ و  زا  هک  یناـمز  مشاـبن ، زور  هریت  شندـناوخ 

تایآ 49-48. میرم ، .میدیشخب »

ره رهـش  نآ  رد  « ؛» ُبَّقَرَتَی ًاِفئآَخ  ِهَنیِدَْملا  ِیف  َحَبْـصَأَف  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هرابرد  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  ( 89
، صصق .تفر » نوریب  رهـش  زا  نارگن  ناسرت و  « ؛» ُبَّقَرَتَی ًاِفئآَخ  اْهنِم  َجَرَخَف  . » هیآ 18 صصق ، .دیشک » یم  ار  يا  هثداح  راظتنا  هظحل 

هیآ 21.

« .تسا میرم  رـسپ  حیـسم ، نامه  ادـخ ، دـنتفگ : هک  یناسک  دـندش  رفاک  دـیدرت  یب  « » ُحیِـسَْملا َوُه  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدَـقَّل  ( 90
( تسا صخـش   ) هس زا ) صخـش   ) نیموس ادـخ  دـنتفگ : هک  یناسک  هتبلا  « » ٍهثالث ُِثلاث  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدَـقَّل  . » هیآ 17 هدئام ،

هیآ 30. هبوت ، .تسادخ » رسپ  حیسم  دنتفگ : يراصن  ِهَّللا » ُْنبا  ُحیِسَْملا  يَراصَّنلا  َِتلاقَو  . » هیآ 72 هدئام ، .دندیدرگ » رفاک 

.322 قودص ، خیش  نیدلا ، لامک  ( 91

.هبیغلا ص 241 و  ج 24 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 92

تایآ 16-15. ریوکت ، ( 93

، دندرگ یم  راکشآ  ندش ، ناهنپ  زا  دعب  ناگراتس  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هیآ  نیا  ریسفت  ( 94

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 563 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدش  لزان  جع  يدهم  ترضح  نأش  رد  هیآ  نیا  دیوگ : یم  هدوملا  عیبانی  رد  یفنح  يزودنق  .تسا  نینچ  زین  نامز  ماما 

ص 137. ج 51 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ص 330 و  ج 1 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 95

ص 326. ج 1 ، قودص ؛ خیش  نیدلا ؛ لامک  ( 96

.یطویس روثنملاّرُد  يربط و  ریرج  نبا  ریسفت  نوچمه  نآرق ، ریسفت  بتک  هب  دوش  هعجارم  هیآ  نیا  ریسفت  هرابرد  هیآ 60 ، ءارسا ، ( 97

ص 8. يولهدلا ؛ هیرشع  انثالا  هفحتلا  ( 98

ص 309. ج 5 ، نیما ؛ دیس  هّینسلا ؛ سلاجملا  ( 99

ص 396. قودص ؛ یلاما ؛ ص 143 و  ج 51 ، یسلجم ، راحب ؛ ( 100

ص 333. ج 1 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 101

ص 335. ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 102

هیآ 20. نامقل ، ( 103

ص 150. ج 51 ، یسلجم ، راونالاراحب ، ( 104

ص 151. ج 51 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 105

ص 337. ج 3 ، یعفاش ؛ ینیوج  ؛ نیطمسلا دئارف  ص 372 و  ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 106

ص 652. ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 107

ص 157. ج 51 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 108

ات 202  109

ص 157. ج 51 ، یسلجم ؛ راحب ؛ 378 و  صص 377 - ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 109

ص 383. ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 110

نب دمحادنـسم  ص 156 و  ج 8 ، یقهیب ؛ ننـس  ص 22 و  ج 6 ، ملسم ؛ حیحـص  ص 275 و  ج 2 ، ینازاتفت ؛ دـصاقملا  حرـش  ( 111
ص 446. ج 3 ، لبنح ؛
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.جئارخلا ص 275 و  ج 50 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 112

ص 408. ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 113

ص 386. ج 7 ، مالعالا ؛ سینا  صص 254-286 و 287 و  صالخلا ؛ موی  ص 162 و  ج 51 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ك.ر : ( 114

.يرجه لاس 1287 ناریا ، پاچ  ص 88 ، مهدزاود ، باب  لوسرلا ؛ لآ  بقانم  یف  لوئسلا  بلاطم  ( 115

ص 336. نامزلا ؛ بحاص  رابخا  یف  نایبلا  ( 116

.تسا مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  باقلا  زا  صلاخلا : ( 117

ص 273. همهملا ؛ لوصفلا  ( 118

.تسا رازاب  رد  نالا  هک  یپاچ  هحفص 363  رد  لاس 1287 و  یناریا  یمیدق  پاچ  هحفص 88 ، صاوخلا ؛ هرکذت  ( 119

.يرجه لاس 1308  رصم ، پاچ  ص 127 ، هقرحملا ؛ قعاوصلا  ( 120

، رصم پاچ  ص 178 ، فارشالا ؛ بحب  فاحتالا  ( 121
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.يرجه لاس 1316 

.يرجه لاس 1307  رصم ، پاچ  ص 145 ، رهاوجلا ؛ تیقاویلا و  ( 122

.يرجه لاس 1385  ناریا ، پاچ  ، 452 ص 449 -  یفنح ؛ يزودنق  هدوملا ؛ عیبانی  ( 123

.يرجه لاس 1398  توریب ، پاچ  ص 185 ، راصبالا ؛ رون  ( 124

.تسا مالغ  زینک و  شورف  دیرخ و  شراک  هک  دنیوگ  یم  یسک  هب  ساخن  ( 125

.تسا هدمآ  ص 49  ج 3 ، ریثک ؛ نبا  ریسفت  ص 100 و  ج 15 ، نایبلا ؛ حور  ریسفت  رد  هیآ  نیا  ریسفت  ( 126

ص 211. ج 61 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 127

.دسر یمن  باذک  رفعج  شردارب  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  سپ  تماما  هک  تسا  نیا  روظنم  ( 128

.يرجه لاس 1395  نارهت ، پاچ  ص 427 ، ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 129

هیلعداوج ماـما  رتخد  هک  یمناـخ  همیکح  .یتسه  ما  هدوناـخ  نم و  يوناـب  رورـس و  وت  دـیوگ : یم  سجرن  هب  نوتاـخ  همیکح  ( 130
سجرن تلع  نیا  هب  دـیوگب ؟ نینچ  يزینک  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  همع  مالـسلا و  هـیلع  يداـه  ماـما  رهاوـخ  مالـسلا و 

.دش بجعتم 

دریگ یم  یکیرات  ار  نآ  ياج  دوش و  یم  لیاز  سپس  ددرگ ؛ یم  رادیدپ  قفا  رد  قرشم  فرط  زا  هک  تسا  يدیفـس  لّوا  رجف  ( 131
.دنیوگ یم  زین  بذاک  رجف  نآ  هب  هک 

، ماگنه نآ  رد  ددرگ و  یم  دلوتم  بش ، رد  دازون  دوب ، هدومرف  شا  همع  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هک  دوب  نیا  کش  ببس  ( 132
وا درک و  ادص  ار  شا  همع  شقاتا ، زا  مالـسلا  هیلع  ماما  تلع  نیمه  هب  دوب  هدشن  دلوتم  دازون  زونه  دیـسر و  یم  اهتنا  هب  تشاد  بش 

.دومرف عنم  کش  زا  ار 

.دناوخب ار  ناخد  هروس  دومرف  دوخ  همع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  ( 133

هیآ 81. ءارسا ، ( 134

.18 تایآ 19 -  نارمع ، لآ  ( 135

يرسپ دنزرف  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دندرک ، نامگ  مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا  نانمـشد  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  مه  نیا  ( 136
درادن
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يرکسع ماما  دننادب ، هکنیا  نودب  دوش ، یم  مامت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هلسلس  دریم و  یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دنتفگ : یم  و 
.تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  دراد  يرسپ  مالسلا  هیلع 

6 تایآ 5 -  صصق ، ( 137

دبای و یم  دادتما  دوش ، یم  هدید  قرـشم  تسار  تمـس  رد  قفا و  ضرع  رد  هک  تسا  يدیفـس  نامه  قداص ، رجف  ای  مود  رجف  ( 138
.تسا حبص  زامن  تقو  لوخد  تمالع  نیا  دناشوپ و  یم  ار  نامسآ  مامت  هکنیا  ات  ددرگ  یم  رشتنم 

، رداصم نیا  نیب  زا  میدروآ  بیترت  تیاعر  اب  فلتخم ، رداصم  ددعتم و  تایاور  زا  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تدالو  تیفیک  ( 139
ج 51، یسلجم ؛ راحب ؛ يرجه و   1395 ناریا ، پاچ  ، 433 صص 424 -  ج 2 ، قودص ؛ خیش  نیدلا  لامک  درب : مان  ناوت  یم  ار  اهنیا 

.يرجه ناریا 1393  پاچ  ، 38 صص 13 - 

.26 تایآ 24 -  میرم ، ( 140

.هیآ نیا  ریسفت  هرابرد  قودص ، نایبت ؛ ریسفت  یسربط و  نایبلا ؛ عمجم  ( 141

.31 تایآ 29 -  میرم ، ( 142

.يرجه لاس 1356  رصم ، پاچ  ص 45 ، یعفاش ؛ يربط  دمحا  نیدلا  بحم  ظفاح  یبرقلا ؛ يوذ  بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ  ( 143

دلوی مالسلا ال  هیلع  مئاقلا  اهیف  دلوی  یتلا  هلیللا  ّنا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدروآ  راونالا  راحب  رد  یـسلجم  خیـش  ( 144
هیلع مئاق  يدهم  نآ ، رد  هک  یبش  نامه  « » .مامالا هکربب  نامیالا  یلا  هَّللا  هلقن  كرـشلا  ضرا  یف  دـلو  نا  ًانمؤم و  ناک  ّالا  دولوم  اهیف 

هب مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تکرب  هب  دنوادخ  دش ، دلوتم  یکرـش  نیمز ، رد  رگا  دمآ و  ایند  هب  نمؤم  يدولوم  ره  دش  دـلوتم  مالـسلا 
.يرجه لاس 1393  ناریا ، پاچ  ص 28 ، ج 51 ، راونالا ، راحب  .دروآ - » نامیا  نآ  ياج 

پاچ ص 118 ، یعفاـش ؛ يربط  یبقعلا ؛ رئاـخذ  يرجه ، لاس 1400  نانبل ، پاـچ  ص 104 ، ج 2 ، یعفاش ؛ نیطمـسلا ؛ دـئارف  ( 145
لاس 1356 رصم ،
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.يرجه

.يرجه لاس 1389  نارهت ، پاچ  ص 126 ، ج 104 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 146

.يرجه لاس 1392  نانبل ، پاچ  ص 226 ، یسربط ؛ قالخالا ؛ مراکم  ( 147

.يرجه لاس 1396  نارهت ، پاچ  ص 106 ، ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ، لامک  ( 148

.يرجه لاس 1395  نارهت ، پاچ  ص 431 ، ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 149

.يرجه لاس 1395  نارهت ، پاچ  ص 435 ، ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 150

.يرجه لاس 1395  نارهت ، پاچ  ص 432 ، ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 151

.يرجه لاس 1393  نارهت ، پاچ  ص 28 ، ج 51 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 152

.يرجه لاس 1395  نارهت ، پاچ  ص 432 ، ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 153

.دشاب شا  يردام  دج  شدج ، زا  روظنم  دیاش  ( 154

یم عیقوت  ار  اه  همان  نیا  ببـس ، نیا  هب  دـنیوگ و  یم  ار  نآ  مامتا  زا  دـعب  همان  هب  يزیچ  ندرک  هفاـضا  ینعم  هب  تغل  رد  عیقوت  ( 155
.تشون یم  اه  همان  نامه  ياهرطس  نیب  مالسلا  هیلع  ماما  ار  نایعیش  تالاوس  ياه  باوج  هک  دنیوگ 

هیآ 90. سی ، هروس  ( 156

هیآ 45. ءارسا ، هروس  ( 157

هیآ 96. هط ، هروس  ( 158

.يرجه لاس 1379  نانبل ، پاچ  ص 416 ، ج 8 ، هیآ ؛ لوزن  نأش  رد  یسربط  نایبلا ؛ عمجم  ( 159

هشبک نبا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مظعا  یبن  هب  ناکرشم  .يرجه  لاس 1379  نانبل ، پاچ  ص 416 ، ج 8 ، یسربط ؛ نایبلا ؛ عمجم  ( 160
تب هلیبق  دارفا  هیقب  لثم  دوب و  فلاخم  اه  تب  تدابع  رد  شیرق  اـب  هک  دوب  هئازخ  لـیبق  زا  يدرم  هشبکوبا ، نوچ  .دـنداد  یم  تبـسن 

فرط زا  هشبک  یبا  دنتفگ : یم  دنداد و  یم  تبسن  هشبک » نبا   » هب ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ناکرشم ، ببـس  نیمه  هب  دوبن  تسرپ 
.تسا هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دادجا  زا  يردام 

.يرجه لاس 1328  رصم ، پاچ  ص 99 ، ج 22 ، یعفاش ؛ يربط  نایبلا ؛ عماج  ( 161
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.يرجه لاس 1328  رصم ، پاچ  ص 99 ، ج 22 ، یعفاش ؛ يربط  نایبلا ؛ عماج  ( 162

.يرجه لاس 1379  نانبل ، پاچ  ص 418 ، ج 6 ، یسربط ؛ نایبلا ؛ عمجم  ( 163

هیآ 88. هط ، هروس  ( 164

(165
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تایآ 97-95. هط ، هروس 

هیآ 18. صصق ، ( 166

هیآ 21. صصقلا ، هروس  ( 167

هیآ 21. ءارعش ، ( 168

.دشاب یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  يوس  هب  هار  باب و  وا  درک ، یم  اعدا  ینعی  ( 169

هیآ 91. هرقب ، ( 170

هیآ 61. هرقب ، ( 171

هیآ 181. نارمع ، لآ  ( 172

هیآ 112. نارمع ، لآ  هروس  ( 173

هیآ 70. هدئام ، هروس  ( 174

هیآ 155. ءاسن ، ( 175

هیآ 183. نارمع ، لآ  ( 176

.هللا مهمحر  سوواط  نب  دیس  فوهل  باتک  زا  هدش  لقن  يرجه ، لاس 1393  ناریا ، پاچ  ص 365 ، ج 44 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 177

هیآ 46. دوه ، ( 178

.دندنب یم  رمک  رود  دنراذگ و  یم  نآ  رد  ار  رفس  هقوذآ  هک  يا  هسیک  نایمه ، ( 179

.تسا یسابع  ردتقم  رصق  قسوج ، ( 180

.انغ وهل و  تلآ  روبنط ، ( 181

.يرجه لاس 1395  نارهت ، پاچ  ، 476 صص 475 -  ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 182

هیآ 34. نامقل ، ( 183

ص 335. ج 41 ، یسلجم ؛ راحب ؛ لاس 1382 و  هدبع ؛ دّمحم  حرش  توریب -  پاچ  ص 239 ، هغالبلا ؛ جهن  ( 184
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.تسا هدمآ  اه  تراشب  شخب  رد  ثیدح  نیا  ( 185

تایآ 98-97. فسوی ، هروس  ( 186

لاس نارهت ، پاـچ  ص 219 ، یــسوط ؛ تـبیغ ؛ يرجه و  لاـس 1388  نارهت ، پاـچ  ص 330 ، ج 1 ، ینیلک ؛ یفاـک ؛ لوـصا  ( 187
.يرجه 1398

.يرجه  1398 نارهت ، پاچ  ص 219 ، یسوط ، تبیغ ؛ يرجه و  لاس 1388  نارهت ، پاچ  ص 330 ، ج 1 ، یفاک ؛ لوصا  ( 188

.يرجه لاس 1390  ناریا ، دهشم ، پاچ  ص 580 ، ج 2 ، یشک ؛ لاجر  ( 189

.يرجه لاس 1393  نارهت ، پاچ  ص 345 ، ج 51 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ص 216 و  یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 190

.يرجه لاس 1398  نارهت ، پاچ  ص 217 ، یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 191

(. مرگ  2564  ) اب تسا  ربارب  لطر  ( 192

ص 216. یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 193

.يرجه لاس 1398  نارهت ، پاچ  ص 215 ، یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 194

ص 220. یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 195

.يرجه لاس 1398  نارهت ، پاچ  ص 220 ، یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 196

صص 220-219. یسوط ؛ تبیغ ؛ ص 510 و  ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 197

ص 227. یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 198

.نامه ( 199

لامک صص 242-243 و  یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 200
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ص 516. ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛

ص 244. یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 201

یناویح هب  هدرم  حور  هک  هتشاد ، جاور  اه  يدنه  ای  یمیدق  ياه  تما  یـضعب  رد  هک  حور : خسانت  هک  هدمآ  طیـسو  مجعم  رد  ( 202
.دنرادن یثحب  زیخاتسر  هرابرد  هدیقع  نیا  باحصا  دبای و  یم  لاقتنا  باذع  ای  معنت  يارب 

312 ات  203

.245 صص 244 -  یسوط ، تبیغ ؛ ص 438 و  یشک ؛ لاجر  ( 203

.يرمع قاحسا  نب  دمحا  یقاحسا ، ( 204

.فرشا فجن  پاچ  ص 450 ، یشک ؛ لاجر  ( 205

.يرجه لاس 1401  توریب ، پاچ  ، 475 صص 474 -  ج 2 ، یسربط ؛ جاجتحا ؛ ( 206

نینچمه داد  رارق  یتـسه  ناـهج  ربدـم  ار  وا  دومن و  قلخ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  دـنوادخ ، دـنتفگ : هک  یموق  هضوـفم : ( 207
.دنناد یم  نینچ  ار  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  یخرب 

ص 13. ج 2 ، لحن ؛ للم و  ( 208

.یسلجم راحب ؛ یسوط و  تبیغ ؛ ( 209

.بش زا 10  دعب  هدمآ : يرگید  تیاور  رد  ( 210

ص 139. یسوط ؛ تبیغ ؛ ص 430 و  ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 211

.يرجه لاس 1395  نارهت ، پاچ  ص 431 ، ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 212

.يرجه لاس 1395  نارهت ، پاچ  صص 385-384 ، ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 213

ص 437. ج 3 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 214

.دوب هدومن  هدهاشم  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  رکیپ  رب  زامن  ماگنه  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  دوب  یناسک  زا  ( 215

.يرجه لاس 1395 نارهت ، پاچ  ص 442 ، ج 3 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 216

.نامه ( 217
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.1398 نارهت ، پاچ  ص 162 ، یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 218

ص 14. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ص 162 و  یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 219

صص 161-159. یسوط ؛ تبیغ ؛ صص 465-470 و  ؛ج 3 ، قودص نیدلا ؛ لامک  ( 220

صص 222-221. یسوط ؛ تبیغ ؛ هحفص 440 و  دلج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 221

ص 222. یسوط ؛ تبیغ ؛ ص 440 و  ج 3 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 222

ص 149. یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 223

صص ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 224
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 . 52-53

ص 150. ج 3 ، یقارن ، يدهم  تاداعسلا ، عماج  ( 225

هیآ 59. ءاسن ، ( 226

وا ردق  تلزنم و  هرابرد  دش و  ملظ  ناشیا  قح  رد  دـندومن و  بصغ  ار  وا  قح  هک  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  ترـضح  هب  هراشا  ( 227
.دندز ینادان  هب  ار  دوخ 

.يرجه  1398 نارهت ، پاچ  ص 172 ، یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 228

ص 171. یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 229

.دنتشاد تنوکس  ناریا  ناجیابرذآ  رد  هک  دندوب  یموق  هیملید : ( 230

ص 188. یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 231

.نامه ( 232

.يرجه لاس 1398  نارهت ، پاچ  ص 184 ، یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 233

ص 219. یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 234

.يرجه لاس 1395  نارهت ، پاچ  ص 253 ، ج 1 ، نیدلا ؛ لامک  ( 235

.يرجه  1398 نانبل ، پاچ  ص 46 ، ج 1 ، یعفاش ؛ ینیوج  دئارف ؛ ص 207 و  ج 1 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 236

ص 413. یحبص ؛ دومحم  دمحا  تماما ؛ ( 237

ص 177. یسوط ؛ تبیغ ؛ ص 485 و  ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 238

.دنیوگ یم  زکرم  زا  زیرگ  يورین  ار  ورین  نیا  ( 239

.يرجه  1356 رصم ، پاچ  ص 17 ، یبقعلا ، رئاخذ  ص 189 و  ج 2 ، یطویس ؛ ریغص ؛ عماج  ( 240

.يرجه  1400 نانبل ، پاچ  ص 241 ، ج 2 ، ینیوج ؛ نیطمسلا ؛ دئارف  ص 92 و  ج 5 ، يدنه ؛ یقتم  لامعلازنک ؛ بختنم 

ص 448. ج 2 ، یفنح ؛ يروباشین  مکاح  نیحیحصلا ؛ كردتسم  ( 241
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ص 150. یعفاش ؛ یمثیه  رجح  نبا  هقرحملا ؛ قعاوص  ( 242

ص 310. ج 27 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ص 150 و  یعفاش ؛ یمثیه  رجح  نبا  ؛ هقرحملا قعاوص  ( 243

.لحن هروس  زا  هیآ 16  ریسفت  رد  یسربط ؛ نایبلا ؛ عمجم  ( 244

ج 2 ص 471. یسربط ؛ جاجتحا ؛ ص 177 و  یسوط ؛ تبیغ ؛ ص 485 و  ج 2 ، نیدلا ؛ لامک  ( 245

.نیشیپ ( 246

صص 254-253. ج 2 ، یعفاش ؛ ینیوج  نیطمسلا ؛ دئارف  ص 206 و  ج 1 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 247

ص 205. ج 1 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 248

.203 صص 202 -  ج 1 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 249

ص 204. ج 1 ، قودص ؛ نیدلا ، لامک  ( 250

ص 204. ج 1 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 251

ص 202. ج 1 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 252

1388 نارهت ، پاچ  ص 179 ، ج 1 ، ینیلک ؛ یفاک ؛ لوصا  ص 202 و  ج 1 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 253
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.يرجه لاس 1397  نارهت ، پاچ  ص 139 ، ینامعن ، تبیغ ؛ يرجه و 

هیآ 33. لافنا ، ( 254

هیآ 59. ءاسن ، ( 255

ص 52. قودص ؛ عیارشلا ؛ للع  ( 256

نآ تختیاپ  دشاب و  یم  فورعم  نامع ، تنطلس  هب  زورما  هک  ناتسبرع  هریزج  هبش  یقرش  بونج  رد  يرهش  نامع ، هب  بوسنم  ( 257
.تسا طقسم 

ص 220. ج 2 ، مولعلا ؛ رحب  لاجر ؛ ( 258

.يرجه  1401 نانبل ، پاچ  ص 497 ، ج 2 ، یسربط ؛ جاجتحا ؛ ( 259

تیاـهن رد  اـهنآ  دوـمن و  جراـخ  شبلـص  زا  ار  وا  هیرذ  دوـمن ، قـلخ  ار  مدآ  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هـک  يزور  رذ : ملاـع  ( 260
دـنیامن و تدابع  ارم  ات  متفرگ  دـهع  تا  هیرذ  زا  نم  : » دومرف داد و  ناشن  مالـسلا  هیلع  مدآ  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  دـندوب  یکچوک 

.دنادرگرب مدآ  بلص  هب  ار  نانآ  سپس  .میداد » تداهش  دنتفگ : دنداد و  تداهش  اهنآ  سپس  دنوشن ؛ لئاق  یکیرش  میارب 

هیآ 172. فارعا ، ( 261

ص 139. ج 44 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 262

.تسا دوب ه  هرصب  یلاو  مالسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تموکح  زا  لبق  ( 263

.دشاب یم  ج 7  لماکلا ؛ رد  ار  نآ  لیصفت  ( 264

تایآ 34-33. هدئام ، ( 265

.يرجه لاس 1393  نارهت ، پاچ  صص 77-1 ، ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 266

.180 صص 178 -  ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 267

.رصع نآ  رد  هعیش  ياملع  زا  ( 268

ص 293. يرون ؛ يواملا ؛ هّنج  ( 269

.64 صص 61 -  ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 270
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صص 71-70. ؛ج 52 ، یسلجم راحب ؛ ( 271

ص 175. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 272

تیاکح 15. يرون ؛ ؛ يواملا هنج  ( 273

ص 283. ج 53 ، یسلجم ؛ راحب ؛ تیاکح 44 و  يرون ؛ يواملا ؛ هنج  ( 274

ص 288. ج 53 ، یسلجم ؛ راحب ؛ تیاکح 24 ، يرون ؛ يواملا ؛ هنج  ( 275

هیآ 282. هرقب ، ( 276

ص 315. ج 53 ، یسلجم ؛ راحب ؛ تیاکح 31 و  بقاثلا ؛ مجن  ( 277

یف خفنی  یتح  تومی  ّیح ال  وهف  هایحلا ، ءام  نم  برش  مالسلا  هیلعرضخلا  ّنا  دومرف «: ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  ( 278
نمویف هفرعب  فقی  هنس و  ّلک  مسوملا  رضحیل  ّهنا  و  روصلا ،
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دیشون یناگدنز  بآ  زا  مالسلا  هیلعرـضخ  انامه  «، » .هتدحو هب  لصی  هتبیغ و  یف  انمئاق  هشحو  هب  هَّللا  سنویـس  نینموملا و  ءاعد  یلع 
دیوگ یم  نیمآ  نینمؤم  ياعد  هب  دتسیا و  یم  هفرع  رد  دوش و  یم  رـضاح  جح  مسارم  رد  لاس  ره  دریم و  یمن  روص  خفن  نامز  ات  و 

؛ نیدلا لامک  .ددنویپ » یم  ام  مئاق  هب  وا  دنک و  یم  فرط  رب  شتبیغ  نارود  رد  ار  ام  مئاق  تشحو  ییاهنت و  وا ، هلیـسو  هب  دـنوادخ  و 
صص 391-390. ج 2 ، قودص ؛

اهردق هوبنل  هرمع  لوط  ام  یلاعت -  كرابت و  هَّللا -  ّناف  مالسلا  هیلعرضخلا  ینعا  حلاصلا  دبعلا  اّما  و  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هعاطل اهب و ال  ءادـتقالا  هدابع  مزلی  همامال  ءاـیبنالا و ال  نم  هلبق  ناـک  نم  هعیرـش  اـهب  خـسنی  هعیرـشل  ـال  هیلع و  هلّزنی  باـتکل  ـال  هل و 

رّدقی و ام  هتبیغ  مایا  یف  مالسلا  هیلع  مئاقلا  رمع  نم  ردقی  نا  هملع  قباس  یف  ناک  اّمل  یلاعت -  كرابت و  هَّللا -  ّنا  ...یلب  هل ، اهضرفی 
هب لالدتـسالا  هّلعل  ّالا  ...کلذ  بجوا  ببـس  ریغ  نم  حلاصلا  دبعلا  رمع  لّوط  یف  رمعلا  کلذ  رادـقمب  هدابع  راکنا  نم  نوکی  ام  ملع 

مالـسلا هیلعرـضخ  حلاص ، هدنب  اما  « » .هّجح هَّللا  یلع  سانلل  نوکی  الئل  نیدناعملا  هجح  کلذـب  عطقیل  مالـسلا و  هیلع  مئاق  رمع  یلع 
هلیـسو هب  هکنیا  ببـس  هب  هن  دیامرف و  لزان  وا  هب  هک  یباتک  ببـس  هب  هن  درک و  ینالوط  شتلاسر  ببـس  هب  هن  ار  شرمع  دـنوادخ  هک 

ببـس هب  هن  دـننک و  يوریپ  وا  زا  ناگدـنب  هک  یتماـما  يربـهر و  ببـس  هب  هـن  دـنک و  لـطاب  ار  نیـشیپ  ناربماـیپ  تعیرـش  شتعیرش ،
هکلب دوب ؛ هدرک  بجاو  وا  رب  دنوادخ  هک  يرادربنامرف 
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هیلعرـضخ رمع  دـنک و  ینـالوط  ار  مالـسلا  هیلع  مئاـق  رمع  تساوـخ  یم  هک  درک  ینـالوط  ار  وا  رمع  تلع ، نیا  هـب  لاـعتم  دـنوادخ 
لاکشا مالـسلا  هیلع  مئاق  رمع  هب  مدرم  تسناد ، یم  دنوادخ  هکنیا  مالـسلا و  هیلع  ماما  رمع  ندوب  ینالوط  يارب  دشاب  یلیلد  مالـسلا ،

ص ج 51 ، یـسلجم ؛ راحب ؛ ص 357 و  ج 2 ، قودص ؛ نیدـلا ؛ لامک  درک .» لطاب  ار  نانمـشد  لاکـشا  هلیـسو  نیا  هب  دـنریگ و  یم 
.222

هیآ 14. توبکنع ، ( 279

ص 523. ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  .تسا  هدرک  لقن  ینیلک  یفاک  زا  هیآ  نیا  ریسفترد  ینارحب  ناهربریسفت ؛ ( 280

صص 524-322. ج 1 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 281

.144 تایآ 142 -  تافاص ، ( 282

انب دیدجت  .ه ق )  1238  ) لاس رد  شا  هربقم  رب  دوجوم  نامتخاس  تفای و  تاـفو  ق.ه )  381  ) لاس رد  هرس  سدق  قودص  خیش  ( 283
صـصق رد  ینباکنت  تانجلا و  تاضور  رد  يراسناوخ  ار  بلطم  نیا  دش ؛ ادیپ  هزات  تروص  هب  ءانب  دیدجت  نیح  رد  شدـسج  دـش و 

.دنا هدروآ  لاقملا  حیقنت  رد  یناقمام  ءاملعلا و 

.»؟ دنام یم  دیواج  ایند  رد  ناسنا  ایآ   » ناونع تحت  يا  هلاقم  رد  ق.ه )  1379  ) لاس موس ، هرامش  رصم ؛ فطتقم »  » هلجم ( 284

؛» هنـس هئاـم  ثـالث  مالـسلا  هیلع  حون  موـق  راـمعا  تناـک  : » دوـمرف ناـشیا  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ( 285
ص 523. ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  .تسا » هدوب  لاس  دصیس  مالسلا ، هیلع  حون  موق  ياهرمع  »

ج یسلجم ؛ راحب ؛ ص 523 و  ج 2 ، قودص ؛ خیش  نیدلا ؛ لامک  هب  دینک  عوجر  دیهاوخ ، یم  هراب  نیا  رد  رتشیب  حیـضوت  رگا  ( 286
ص 225. ، 51

ص 284. یمق ، زازخ  رثالا ؛ هیافک  ( 287

ص 368. ج 1 ، ینیلک ؛ یفاک ؛ ص 262 و  یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 288

ص 262. یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 289

ص 262. یسوط ؛ تبیغ ؛ ص 368 و  ج 1 ، ینیلک ؛ یفاک ؛ ( 290

ص 644. ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 291

ص 645. ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 292

ص 338. ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 293
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ص 336. ج 1 ، ینیلک ؛ یفاک ؛ ( 294

 - تایآ 3 توبکنع ، ( 295
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.5

ص 352. ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 296

ص 31. ج 7 ، یلماع ؛ رح  هادهلا ؛ تابثا  ص 337 و  ج 1 ، ینیلک ؛ یفاک ؛ ( 297

ص 59. ج 7 ، یسلجم ،؛ راحب ؛ ( 298

ص 534. باب 4 ، ج 3 ، همغلا ؛ فشک  ( 299

ص 65. یعفاش ؛ رردلا ؛ دقع  ص 31 و  ج 7 ، یلماع ؛ رح  هادهلا ؛ تابثا  ؛ص 282 و  ینامعن تبیغ  ( 300

.دراد هاتوک  ییاه  كرک  هک  يدیفس  يابع  ( 301

ج نیطمسلا ؛ دئارف  رد  یعفاش ؛ ینیوج  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  نیعبرا  رد  میعنوبا  ظفاح  ص 137 و  یعفاش ؛ یجنَک  نایب ؛ ( 302
رردلادقع ص 36. رد  یملسم  یعفاش  ییحی  نب  فسوی  ص 314 و  ، 2

ص 132. یعفاش ؛ یجنک  نایب ؛ ص 316 و  ج 2 ، یعفاش ؛ ینیوج  نیطمسلا ؛ دئارف  ( 303

ص 117. یعفاش ؛ یجنک  نایب ؛ ص 99 و  يدنه ؛ یفتم  ناهرب ؛ ( 304

ص 34. رردلا ؛ دقع  ص 118 و  یعفاش ؛ یجنک  نایب ؛ ( 305

هیلع هللا  یلـص  متاخ  ات  مالـسلا  هیلع  مدآ  زا  ار  توبن  ياه  تناما  مامت  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  مدآ  دـنزرف  مالـسلا ؛ هیلع  ثیـش  ( 306
.دبای یم  لاقتنا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  ثیش  شفک  هلمج  زا  هلآو 

ص 479. رثالا ؛ بختنم  ص 45 و  ج 7 ، یلماع ؛ رح  هادهلا ؛ تابثا  ( 307

ص 200. ج 2 ، بصانلا ؛ مازلا  ( 308

ص 287. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ص 42 و  رردلا ؛ دقع  ( 309

ص 285. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ص 652 و  ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 310

.دندرک یم  یگدنز  ینونک  نیطسلف  ندرا و  رد  دندمآ  هتوم  هوزغ  رد  ناناملسم  اب  گنج  هب  هک  ینایمور  هک  لیلد  نیا  هب  ( 311

.526 صص 525 -  ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 312

ات 449  313
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ظافلا زا  یضعب  رد  یمک  فالتخا  اب  هدوملا ، عیبانی  رد  ار  نآ  یفنح  يزودنق  ص 464 و  ج 4 ، مکاح ؛ نیحیحص ؛ كردتسم  ( 313
؛ نتف محالم و  زا  يدهم  جورخ  باب  رد  ص 1366  ج 2 ، ننس ؛ رد  ار  نآ  هجام  نبا  یناهفصا و  میعنوبا  ظفاح  تسا و  هدرک  تیاور 

.دنا هدرک  تیاور 

.دروآ یم  ص 60  يدهملا ؛ لاوحا  یف  يدرولا  فرعلا  رد  یطویس  ار  ریثک  نبا  مالک  ( 314

زنک ( 315
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ص 68. ج 6 ، يدنه ؛ یقتم  لامعلا ؛

ص 278. ج 11 ، يدنه ؛ یقتم  لامعلا ؛ زنک  ( 316

ص 269. ج 3 ، یلماعلا ، یناروکلا  یلع  ثیداحالا ، مجعم  ( 317

ص 97. رردلا ؛ دقع  ص 205 و  ج 2 ، بصانلا ؛ مازلا  ( 318

ص 655. ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 319

هدرک لقن  ظافلا ، رد  یمک  فالتخا  اـب  ص 270  تبیغ ؛ رد  هللا  همحر  یسوط  خیـش  ار  ثیدح  نیا  ص 271 . ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 320
.66 صص 65 -  رردلا ؛ دقع  تسا و 

ص 272. ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 321

هیآ 48. ناقرف ، ( 322

هیآ 9. رطاف ، ( 323

هیآ 6. ماعنا ، ( 324

هیآ 22. رجح ، ( 325

هیآ 63. توبکنع ، ( 326

هیآ 9. ق ، ( 327

هیآ 11. لافنا ، ( 328

هیآ 18. نونمؤم ، ( 329

ص 159. ج 2 ، بصانلا ؛ مازلا  یسربط و  يرولا ؛ مالعا  ( 330

.. ص 128 سوواط ، نبا  نتفلا ، محالملا و  ( 331

ص 278. ینامعن ؛ تبیغ ؛ ص 267 و  یسوط ؛ تبیغ ؛ ص 65 و  رردلا ؛ دقع  ( 332

ص 274. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ هیآ 15 و  ءایبنا ، ( 333
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ص 655. ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 334

ص 656. ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 335

.تسا نارهت  هقطنم  اج ، نیا  رد  ير  زا  دارم  ًارهاظ  نارهت و  یلاوحرد  يرهش  ير ؛ ( 336

.تسا سابعردنب  یبد و  کیذزن  تسا و  هدش  عقاو  سراف  جیلخرد  هک  دشاب  شیک  فورعم  هزیزج  سیق ، هریزج  دیاش  ( 337

.191 صص 189 -  ج 2 ، بصانلا ؛ مازلا  ( 338

ار نآ  اه  تمالع  بیترت  فـالتخا  اـب  ص 267  تبیغ ؛ رد  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  ص 649 و  ج 2 ، قودص ؛ نیدـلا ؛ لامک  ( 339
.تسا هدرک  تیاور 

ص 650. ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 340

.257 صص 252 -  ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 341

ص 266. یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 342

ص 650. ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 343

.تسا هسبنع  نب  نامثع  شمسا ، هک  تسا  ینایفس  نامه  نامثع ، زا  دارم  ارهاظ  تسا و  شناوریپ » نامثع و   » يا هخسن  رد  ( 344

ص 652. ج 52 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ص 266 و  یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 345

یضعب رد  هکنیا  امک  دشاب  نافع  نب  نامثع  دراد ، لامتحا  نالف »  » زا روظنم  ( 346
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.تسا هدمآ  ثیداحا 

ص 105. رردلادقع ؛ ص 254 و  ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 347

ص 230. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ص 255 و  ینامعن ، تبیغ ؛ ( 348

ص 285. ج 52 ، یسلجم ، راونألا ، راحب  ( 349

ص 268. یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 350

ص 264. ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 351

ص 200. ج 2 ، بصانلا ؛ مازلا  نایبلا »  » هبطخ ( 352

.تسا هدماین  رگید  ياه  هخسن  زا  يرایسب  رد  دادغب  هرابرد  نوعلم  هملک  ( 353

رد یملـس  شریــسفت و  رد  يربـط  ار  نآ  نـینچمه  دـنا  هدروآ  یعفاـش  یبـلعث ؛ ریــسفت  زا  ص 186  ج 52 ، یـسلجم ؛ راـحب ؛ ( 354
.دنا هدرک  تیاور  رردلادقع 

.تسا نیرحب  رد  يا  هقطنم  مان  لاوا ، ( 355

هیآ 81. ءارسا ، ( 356

.200 صص 188 -  ج 2 ، بصانلا ؛ مازلا  ( 357

ص 205. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 358

.تسا هدومن  تیاور   280 صص 279 -  تبیغ ؛ رد  ینامعن  هیآ 47 و  ءاسن ، ( 359

ص 215. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ یسوط و  تبیغ ؛ ( 360

ص 248. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ص 300 و  ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 361

ص 249. نامه ، ( 362

.يرجه لاس 1399  رصم ، پاچ  ص 53 ، رردلادقع ؛ 306 و  صص 305 -  ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 363

.مالسلا هیلع  نامز  ماما  ( 364
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یمربرد ار  نانآ  نامسآ ، زا  ییادص  هک  ینیب  یم  ار  نامرجم  : » دومرف هیآ  نیا  ریسفت  هرابرد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  هیآ 51 ، أبس ، ( 365
«. دنوش یم  هدید  رون  مه  رد  ناشیاه  مدق  ریز  زا  دریگ و 

.274 صص 273 -  ج 52 ، یسلجم ، راحب ؛ ( 366

ص 254. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ص 306 و  ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 367

.تسا بسن  يوما  مه ، ینایفس  دندوب و  مشاه  ینب  ياهومعرسپ  هیما ، ینب  نوچ  ( 368

ص 85. رردلادقع ؛ ( 369

هیآ 82. سی ، ( 370

ص 259. ج 2 ، بصانلا ؛ مازلا  ( 371

ص 255. ینامعن ؛ تبیغ ؛ ص 232 و  ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 372

، ماقم تسا و  رقتسم  نآ  رد  دوسالارجح  هک  تسا  يا  هشوگ  نکر ، زا  دوصقم  ( 373
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.تسا هبعک  کیدزن  مالسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  نامه 

هیآ 74. فهک ، ( 374

ص 307. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 375

.قودص نیدلا ؛ لامک  زا  لقن  ص 192 ، ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 376

ص 271 و تـبیغ ؛ رد  یـسوط  ار  نآ  ص 649 و  ج 2 ، قودـص ؛ نیدـلا ؛ لامک  زا  لقن  ص 203 ، دلج 52 ، یـسلجم ؛ راحب ؛ ( 377
.دنا هدومن  لقن  داشرا  رد  هللا  همحردیفم  خیش 

ص 228. ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 378

ص 292. ج 36 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 379

.85 صص 61 -  هیمالسا ؛ دالب  رد  یسور  سوساج  یکروگلاد ؛ تارکاذم  ( 380

ص 133. رردلا ؛ دقع  ص 182 و  باب 10 ، ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 381

.دوش یم  لماش  ار  قباس  يوروش  داحتا  زا  یتمسق  ناریا و  زا  یتمسق  هک  تسا  یعیسو  هقطنم  ناتسنمرا ، ( 382

.دوش یم  قالطا  اه  ییاپورا  هب  مومع  تروص  هب  اه و  يوسنارف  هب  صاخ  تروص  هب  ( 383

.لیذه نیمزرس  رد  يا  هقطنم  ( 384

.تسا هتفرگ  رارق  هیروس  یکیدزن  رد  هک  قارع  رد  ینیمزرس  ( 385

.هیروس رد  يرهش  ( 386

.تسا هقر  بلح و  نیب  هک  هیروس  رد  يا  هقطنم  ( 387

.تسا هدمآ  زین  رمع  ( 388

.ناتسناغفا رد  يرهش  ( 389

.رصم هیردنکسا  زا  ییاتسور  ( 390

.نمی بونج  رد  یبیل و  برغم ، ناریا ، رد  يرهش  ( 391
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.ناتسجرگ رد  يرهش  ( 392

.دسر یم  رضم  نب  سایلا  نب  ّرم  نب  میمت  هب  اهنآ  تبسن  هک  یبرع  يا  هلیبق  ( 393

.ناتسبرع دجن  هقطنم  رد  عقاو  همامی ، زا  ییاتسور  ( 394

.هیروس هیکاطنا  هب  فرشم  یهوک  ( 395

.ناتسبرع رد  يرهش  ( 396

.ناتسنمرا رد  گرزب  يرهش  ( 397

.ناریا ناجیابرذآ  رد  يرهش  ( 398

.ناتسزوخ رد  ییاتسور  ( 399

.هاشنامرک رد  ینیمزرس  ( 400

.سدق یقرش  لامش  رد  ینیمزرس  ( 401

.هکم فارطا  رد  يا  هقطنم  ( 402

.نارهت فارطا  رد  يرهش  ( 403

.هیروس رد  سلاب  رهش  یکیدزن  رد  یناکم  ( 404

.ناتسبرع رد  عقاو  دجن ، نیمزرس  همامی ، رد  يا  هقطنم  ( 405

.زاقفق نیمزرس  رد  اراخب  رهش  فارطا  رد  يا  هقطنم  ( 406

.سدقم دهشم  فارطا  رد  يرهش  ( 407

لامش رد  يا  هقطنم  ( 408
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.زیربت هب  کیدزن  ناریا و 

.ناتسکبزا رد  گرزب  يرهش  ( 409

.تیرکت کیدزن  قارع و  رد  هلجد  هناخدور  لحاس  رد  يرهش  ( 410

رد بلح  رهـش  فارطا  رد  ییاتـسور  هدـمآ ، راجنـس  هراـبرد  رگید  ياـج  رد  قارع و  لامـش  رد  لـصوم  فارطا  رد  ینیمزرـس  ( 411
.تسا هیروس 

.ناتسکاپ بونج  رد  عیسو  يا  هقطنم  ( 412

.تسا یبرع  برغم  رد  ینیمزرس  مسا  سوس ، نینچمه  شوش و  مان  هب  ناتسزوخ  رد  يرهش  ( 413

.دراد هلصاف  زاریش  اب  خسرف  تسا و 6  سراف  جیلخ  یکیدزن  رد  هک  ناریا  رد  ینیمزرس  ( 414

.دنه یقرش  بونج  رد  يا  هریزج  ( 415

.هیروس رد  يرهش  ( 416

.دشاب یم  ناتسبرع  رد  عقاو  دجن ، هقطنم  رد  ییاتسور  هک  دشاب  حیحص  قیض  دیاش  ( 417

.تسا ناتسناغفا  رد  یگرزب  رهش  مسا  نینچمه  هدش ، عقاو  رهبا  نیوزق و  نیب  هک  تسا  يا  هقطنم  مسا  ( 418

.تسا نیطسلف  رد  هیربط  هچایرد  رب  عقاو  يرهش  ( 419

.تسا نادابآ  روظنم  دیاش  دشاب ، یم  اجک  تسین ، صخشم  نادابع ، زا  روظنم  ( 420

.هکم فارطا  رد  تافرع  نیمزرس  کیدزن  ییاتسور  ( 421

.ناتسناغفا رد  خلب  رهش  فارطا  رد  ییاتسور  نینچمه  نیطسلف  رد  يرهش  ( 422

.ناتسزوخ رد  يرهش  ( 423

نینچمه دادـغب ، فارطا  رد  ییاتـسور  زین  لـصوم و  تیرکت و  نیب  ییاتـسور  مسا  نـینچمه  ـالبرک  یکیدزن  رد  یناـکم  مـسا  ( 424
.دشاب یم  نیطسلف  رد  هلمر  فارطا  رد  ییاتسور  لصوم و  فارطا  رد  ییاتسور 

.نیطسلف رد  يرهش  ( 425

.قارع بونج  رد  يرهش  ( 426

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 589 

http://www.ghaemiyeh.com


.ناتسبرع رد  عقاو  دجن  هقطنم  رد  يرهش  ( 427

.رصم رد  يرهش  ( 428

.فجن یکیدزن  رد  یناکم  مسا  قارع و  رد  يرهش  ( 429

.ناریا رد  يرهش  ( 430

.دادغب فارطا  رد  يا  هقطنم  ( 431

.دادغب رد  يا  هلحم  مان  ( 432

.دراد هلصاف  ناهفصا  اب  رتمولیک  هک 60  ناریا  رد  ییاتسور  ( 433

.نانبل رد  ینیمزرس  ( 434

.یقرش ياقیرفآ  رد  يا  هریزج  ( 435

؛ ناریا لامش  رد  يرهش  ( 436

؛ هیروس رد  صمح  رهش  فارطا  رد  ینیمزرس  هیقرم ، ( 437

داحتا رد  يرهش  ( 438
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.ناریا رد  ناسارخ  ناتسا  رد  يرهش  يوروش و 

؛ نمی رد  دیبز  رهش  فارطا  رد  ینیمزرس  ( 439

.هیروس رد  بلح  فارطا  رد  ییاتسور  نینچمه  هیکرت  رد  يرهش  ( 440

؛ دوب نادوس  رد  رگید  تمسق  رصم و  رد  نآ  زا  یتمسق  دراد و  رارق  لین  دور  لحاس  رد  هک  اقیرفآ  رد  يا  هقطنم  ( 441

.ناتسبرع یقرش  هقطنم  رد  نمی و  نیرحب ، رد  ییاتسور  ( 442

.ناتسناغفا یبرغ  لامش  رد  يرهش  ( 443

.ناریا رد  يرهش  نمی و  رد  يرهش  مسا  نمی ، یبرع  هلیبق  ( 444

.رصم رد  يا  هقطنم  ( 445

.خلب فارطا  رد  يا  هقطنم  بلح و  فارطا  رد  يا  هقطنم  نمی ، رد  ییاتسور  قارع ، رد  يرهش  ( 446

.ناتسبرع رد  عیسو  يا  هقطنم  ( 447

سک دـنوادخ  دـیامن ، تافو  اهنآ  زا  یـسک  هچنانچ  ددرگ و  یمن  یلاخ  اـهنآ  دوجو  زا  اـیند  هک  ناـحلاص  زا  یهورگ  لادـبا ، ( 448
.تسا هدش  نایب  یحیرط  هب  قلعتم  نیرحبلا ، عمجم  رد  هک  روط  نامه  دیامن ، یم  نیشناج  ار  يرگید 

ص 116. ج 2 ، روهدلا ؛ بئاون  ص 201 و  ج 2 ، بصانلا ؛ مازلا  ( 449

ات 557  450

.هفورعمریغ ياروشاع  ترایز  ص 64 ، نانجلا ؛ حیتافم  ( 450

« .يدهم ماما  عم  مکراث  بلط  ینقزری  نا  و  : » رگید يا  هخسن  رد  ( 451

ص 457. نانجلا ؛ حیتافم  ( 452

ص 525. نانجلا ؛ حیتافم  ( 453

ص 528. نانجلا ؛ حیتافم  هیآ 4 و  فص ، ( 454

ص 14. ج 2 ، ّربش ؛ هَّللادبع  نیقیلا ؛ قح  ( 455
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هیآ 8. دوه ، ( 456

.هیآ نیا  ریسفت  هرابرد  ینارحب  ناهرب ؛ ریسفت  یفنح و  يزودنق  هدوملا ؛ عیبانی  ( 457

ثیدح 3. باب 20 ، ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 458

ثیدح 2. باب 20 ، ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 459

ثیدح 8. باب 20 ، ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 460

ثیدح 10. باب 20 ، ینامعن ؛ تبیغ ؛ ص 333 و  ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 461

.رردلادقع ص 554 و  ج 4 ، يروباشین ؛ مکاح  نیحیحصلا ؛ كردتسم  ( 462

لصف 12. یکلام ؛ غابص  نبا  هّمهملا ؛ لوصفلا  ( 463

هیآ 148. هرقب ، ثیدح 3 . باب 20 ، ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 464

ج 52، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 465
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ص 308.

ثیدح 6. باب 20 ، ص 314 ، ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 466

ثیدح 11. باب 21 ، ص 316 ، ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 467

ص 114. ج 2 ، روهدلا ؛ بئاون  ص 200 و  ج 2 ، بصانلا ؛ مازلا  ( 468

ص 334. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 469

ص 304. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 470

ص 437. یفنح ؛ يزودنق  هدوملا ؛ عیبانی  ( 471

.40 تایآ 38 -  لمن ، ( 472

هیآ 33. ءارسا ، ( 473

ص 418. ج 2 ، ناهرب ؛ ریسفت  ( 474

ص 182. باب 30 ، ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 475

.35 تایآ 33 -  نارمع ، لآ  ( 476

ثیدح 67. باب 14 ، ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 477

.قودص نیدلا ؛ لامک  زا  لقن  هب  ص 192  ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ هیآ 86 و  دوه ، ( 478

لصف 12. یکلام ؛ غابص  نبا  همهملا ؛ لوصفلا  ( 479

ص 653. باب 57 ، ج 1 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 480

هیآ 30. هرقب ، ( 481

.نیرحبلا عمجم  ( 482

هیآ 26. ص ، ( 483

.موس تمسق  هغالبلا ؛ جهن  ( 484
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ص 15. ج 1 ، لاّمعلا ؛ زنک  ( 485

هیآ 68. نارمع ، لآ  ( 486

.هیآ ریسفت  رد  ص 458  ج 2 ، نایبلا ؛ عمجم  ( 487

هیآ 33. نارمع ، لآ  ( 488

تایآ 133-130. هرقب ، ( 489

هیآ 84. نارمع ، لآ  ( 490

هیآ 72. سنوی ، ( 491

هیآ 101. فسوی ، ( 492

هیآ 128. هرقب ، ( 493

هیآ 26. حون ، ( 494

باب 93. ص 153 ، ج 40 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 495

ص 138. باب 93 ، ج 40 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 496

ص 137. نتفلا ؛ محالملا و  ( 497

ص 9. ج 53 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 498

ص 285. ج 52 ، یسلجم ، همالع  راونألاراحب ؛ ( 499

ص 290. ج 52 ، یسلجم ، همالع  راونألاراحب ؛ ( 500

ص 337. ج 52 ، یسلجم ، همالع  راونألاراحب ؛ ( 501

هیآ 10. حتف ، ( 502

.ددنویپ یم  عوقو  هب  هچنآ  جورخ و  باب  ص 307 ؛ ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 503

ص 323. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 504
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ص 470. ج 10 ، هعیشلا ؛ لئاسو  ( 505

هیآ 63. رون ، ( 506

ثیدح 18. باب 57 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ص 331 و  ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 507

ص 218. ج 51 ، راونألاراحب ؛ ( 508

ص 55. ج 1 ، یناهفصا ، یقت  دّمحم  ازریم  مراکملا ؛ لایکم  ( 509

.یسوط تبیغ ؛ ( 510
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دوجو ءایبنا  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رد  تنـس  راهچ  ای  تنـس  تفه  هک  هتـشذگ -  ثیدح  ثیدح و  نیا  نیب  ضقانت  مدـع  هرابرد 
.تسین وا  رد  تنس  راهچ  زا  رتشیب  هک  تسین  نیا  يانعم  هب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  نخس  دراد 

هیآ 21. هدجس ، ( 511

ص 229. ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 512

ص 234. ینامعن ، تبیغ ؛ ( 513

ص 244. ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 514

ص 320. ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 515

هیآ 60. هرقب ، ( 516

هیآ 117. فارعا ، ( 517

ثیدح 29. باب 13 ، ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 518

ثیدح 42. باب 13 ، ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 519

هیآ 42. فسوی ، ( 520

ص 249. ج 12 ، یسلجم ، همالع  راونألاراحب ؛ ( 521

ار دوخ  ياصع  دناوخ ، یم  یمـسا  هب  ار  يزیچ  ره  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنا ، هدـش  روآدای  ناخروم  هک  هنوگ  نآ  ( 522
.دیمان ءابضغ »  » ار دوخ  رتش  و  باحس »  » ار اه  همامع  زا  یکی  قوشمم ،» »

ثیدح 27. باب 58 ، ج 2 ، قودص ؛ نیدلا ؛ لامک  ( 523

ص 338. ج 52 ، یسلجم ، همالع  راونألاراحب ؛ ( 524

ص 277. ج 5 ، یلماع ، رح  هعیشلا ؛ لئاسو  ( 525

.هورم افص و  نیب  يا  هقطنم  هروزح ، ( 526

ص 377. ج 5 ، یلماع ، رح  ج 5 ، هعیشلا ؛ لئاسو  ( 527

ص 318. ج 11 ، يدرجورب ، دّیس  هعیشلا ؛ ثیداحأ  عماج  ( 528
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ص 374. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 529

ص 243. ج 4 ، یفاک ؛ ( 530

.دیفم خیش  داشرا ؛ ( 531

ص 66. ج 1 ، یشاّیع ؛ ریسفت  ( 532

ص 385. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 533

.نامه ( 534

ص 345. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 535

ص 336. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 536

ص 11. ج 53 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 537

ص 330. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 538

ص 158. ج 2 ، يراخب ؛ حیحص ؛ ( 539

ص 500. ج 2 ، مالسلا ؛ هیلع  میرم  نب  یسیع  لوزن  باب  نامیا ؛ باتک  ملسم ؛ حیحص ؛ ( 540

لاس 1384 رصم ، پاچ  ص 170 ، راصبالارون ؛ رد  یجنلبش  يرجه و  لاس 1313  رصم ، پاچ  ص 336 ، ج 2 ، دمحا ؛ دنسم ؛ ( 541
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.دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  يرجه 

ص 83. باب 187 ، سوواط ؛ نبا  نتفلا ؛ محالم و  ( 542

ص 84. باب 187 ، سوواط ؛ نبا  نتفلا ؛ محالم و  ( 543

ص 230. مهد ، باب  رردلادقع ؛ ( 544

.230 صص 229 -  رردلادقع ؛ ( 545

ص 312. ج 2 ، یعفاش ؛ ینیوج  نیطمسلا ؛ دئارف  ( 546

.دوب هنوگ  نیا  زین  مالسلا  اهیلع  میرم  ترضح  دنیبن و  سافن  ضیح و  نوخ  هک  دوش  یم  هتفگ  ینز  هب  لوتب ؛ ( 547

باب 12. ص 274 ، رردلادقع ؛ ( 548

.فرخز هروس  هیآ 59 ، ریسفت  رد  ص 95 . ج 25 ، یناعملا ؛ حور  ( 549

ص 167. ج 2 ، یطویس ؛ يواتفلا ؛ یلع  يواحلا  ( 550

.158 تایآ 157 -  ءاسن ، ( 551

هیآ 30. هبوت ، ( 552

هیآ 116. هدئام ، ( 553

هیآ 17. هدئام ، ( 554

ص 209. يرایبا ؛ يداهلادبع  هحضاولا ؛ سئارعلا  ( 555

ص 155. باب 2 ، يرصم ؛ یجنلبش  راصبالارون ؛ ( 556

ص 261. ج 2 ، يدنه ؛ یقتم  لامعلازنک ؛ ( 557

671 ات  558

.یبرغ .نامعن  یضاق  رابخألا ، حرش  ( 558

.سوواط ص 145. نبا  نتفلا  محالملا و  ( 559
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ص 127. راصبالا ؛ رون  هیشاح  نیبغارلا ؛ فاعسا  ( 560

ص 382. یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 561

هیآ 151. نارمع ، لآ  ( 562

هیآ 12. لافنا ، ( 563

هیآ 26. بازحا ، ( 564

هیآ 2. رشح ، ( 565

ص 179. ج 16 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 566

ص 313. ج 16 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 567

.هعجرلا تابثا  ( 568

ص 204. ینامعن ، تبیغ ؛ ( 569

ص 348. ج 20 ، راونألا ؛ راحب  ( 570

ص 243. ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 571

هیآ 35. فاقحا ، ( 572

هیآ 17. ص ، ( 573

ص 358. ج 36 ، راحب ؛ ( 574

ص 229. ج 6 ، بیذهت ؛ ( 575

ج 33. باب 13 ، ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 576

 . ص 168 ج 18 ، یلماع ، رح  هعیشلا ؛ لئاسو  ( 577

ص 49. ج 25 ، يدرجورب ، هعیشلا ؛ ثیداحا  عماج  ( 578

باب 20. ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 579

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 610زکرم  هحفص 599 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 339. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 580

باب 21. ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 581

.تسا هداتفا  قافتا  ًاررکم  يولهپ  تموکح  رد  ( 582

ثیدح 30. باب 13 ، ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 583

ص 159. باب 7 ، رردلادقع ؛ ( 584

ص 224. باب 9 ، رردلادقع ؛ ( 585

هیآ 12. هیثاج ، ( 586

، میهاربا ( 587
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هیآ 32.

هیآ 14. لحن ، ( 588

هیآ 12. رطاف ، ( 589

هیآ 96. هدئام ، ( 590

ص 102. هقرحملا ؛ قعاوص  ( 591

 . ص 98 ج 1 ، یناهفصا ، یقت  دّمحم  مراکملا ؛ لایکم  ( 592

.64 تایآ 63 -  هعقاو ، ( 593

ص 281. باتک ، رخآ  لصف  یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 594

.دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  شربکا ، مجعم  رد  یناربط  یعفاش و  هلاسر  رد  ( 595

ص 144. باب 7 ، رردلا ؛ دقع  ( 596

ص 149 باب 7 ، رودلا ؛ دقع  ( 597

.قودص خیش  لاصخ ؛ زا  لقن  هب  ص 319، ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 598

هیآ 261. هرقب ، ص 200 ، باب 9 ، رردلادقع ؛ ( 599

ص 327. ج 17 ، هعیشلا ؛ لئاسو  ( 600

ص 328. ج 17 ، هعیشلا ؛ لئاسو  ( 601

ص 327. ج 17 ، هعیشلا ؛ لئاسو  ( 602

.تاراغلا ( 603

ص 337. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 604

ص 423. یفنح ؛ يزودنق  هدوملا ؛ عیبانی  ( 605

.قودص خیش  لاصخ  زا  لقن  هب  ص 319  ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 606
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ص 319. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 607

ص 159. باب 7 ، رردلادقع ؛ ( 608

ص 339. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ص 283 و  یسوط ؛ تبیغ ؛ ( 609

ص 372. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 610

.نامه ( 611

ج 52 ص 336. یسلجم ؛ راحب ؛ ( 612

ثیدح 3. باب 21 ، ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 613

.335 ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 614

ص 328. ج 52 ، راونالا ؛ راحب  ( 615

ص 335. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 616

هیآ 15. صصق ، ( 617

ص 240. ج 8 ، یفاک ؛ ( 618

ص 229. ج 1 ، نیقیلا ؛ قح  ( 619

ص 345. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 620

ثیدح 2. باب 26 ، ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 621

ثیدح 1. باب 26 ، ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 622

ص 332. ینامعن ؛ تبیغ ؛ ( 623

ص 363. ج 43 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 624

ص 226. رثالا ؛ هیافک  ( 625

.لّوا پاچ  ص 190 ، بصانلا ؛ مازلا  ( 626
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ص 269. ج 48 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 627

هیآ 47. فهک ، ( 628

تایآ 17-16. تافاص ، ( 629

.73 تایآ 72 -  هرقب ، ( 630

هیآ 243. هرقب ، ( 631

هیآ 259. هرقب ، ( 632

.56 تایآ 55 -  هرقب ، ( 633

(634
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هیآ 83. لمن ،

هیآ 47. فهک ، ص 310 . ج 3 ، ناهرب ؛ ریسفت  ( 635

ص 326. ج 52 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 636

هیآ 51. رفاغ ، ( 637

ج 53. یسلجم ؛ راحب ؛ ( 638

هیآ 11. رفاغ ، ( 639

ج 2. ناهرب ؛ ریسفت  ( 640

.نامه ( 641

.مالسلا هیلعاضر  رابخا  نویع  زا  لقن  هب  ص 39 ؛ ج 53 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 642

ص 63. ج 53 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 643

ص 39. ج 53 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 644

ص 14. ج 2 ، نیقیلا ؛ قح  ( 645

 . نانجلا حیتافم  ( 646

هیآ 4. فص ، ( 647

 . ص 103 ج 102 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 648

هیآ 85. صصق ، ( 649

.هیآ نیمه  ریسفت  رد  ناهرب ؛ ریسفت  ( 650

ص 39. ج 53 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 651

ج 53 ص 64. یسلجم ؛ راحب ؛ ( 652

.يرجه مهن  نرق  ياملع  زا  یلین  میرکلادبع  نب  یلع  راونالا ؛ بختنم  ( 653
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.دشاب مالسلا  هیلع  نامیلس  رتشگنا  روظنم  دیاش  ( 654

ج 53 ص 94. یسلجم ؛ راحب ؛ ( 655

هیآ 6. ءارسا ، ( 656

.ناهرب ریسفت  ( 657

ص 3. ج 94 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 658

ص 92. ج 53 ، یسلجم ؛ راحب ؛ ( 659

.فورعم لاجر  بحاص  سابع ، نب  یلع  نب  دمحا  ( 660

.تسا هدوب  وا  باحصا  زا  دنا  هتفگ  یضعب  هدوب ، یشایع  ياه  هدرب  زا  هک  لاجر  بحاص  زیزعلادبع ، نب  رمع  نب  دّمحم  ( 661

.تسا هدوب  رترب  همه  زا  يراوگرزب  لضف و  بدا ، ملع ، تهج  زا  قرشم  لها  نیب  رد  شایع  نب  دّمحم  نب  دوعسم  نب  دّمحم  ( 662

.دراد يدایز  ياه  هتشون  هدوب ، هعیش  دامتعا  دروم  ثیدح ، تیاور  رد  هک  یمق  مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع  ( 663

هیلعداجس ماما  باحصا  زا  هدش ، هتفگ  تسا و  هدوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  مالسلا ، هیلع  نانمؤمریما  باحصا  زا  ( 664
.تسا هدوب  مه  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  مالسلا و 

.دراد يددعتم  ياه  هتشون  دوب و  یضترم  دیس  دیفم و  خیش  نادرگاش  زا  یلع  نب  دّمحم  ( 665

یخیش هک  تبیغ  بحاص  بتاک ، رفعج  نب  میهاربا  نب  دّمحم  ( 666
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يرجه مراهچ  نرق  ياملع  زا  درک و  توف  ماش  رد  دش و  دلوتم  دادغب  رد  دـشاب  یم  يددـعتم  ياه  باتک  ياراد  هدوب ، ردـقلا  میظع 
.تسا هدوب 

تافو يرجه  لاس 290  رد  وا  دشاب ؛ یم  تعجر  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  يددعتم  بتک  ياراد  یمق ، خورف  نب  نسح  نب  دّمحم  ( 667
.درک

مالسلا هیلع  نامز  ماما  رادید  هب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  باحـصا  زا  هیقف و  یمق ، يرعـشا  هَّللادبع  نب  دعـس  ( 668
تافو يرجه  ای 300  لاس 299  رد  تسا و  يدایز  بتک  ياراد  هدش ، فرـشم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ناشردپ  رـصع  رد 

.تفای

يرجه لاس 368  رد  دراد و  يدایز  رایسب  تافیلأت  هک  تسا  گرزب  ياهقف  ناثدحم و  زا  یسوم  نب  رفعج  نب  دّمحم  نب  رفعج  ( 669
.تفای تافو  مق  رد 

.تسا مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  باحصا  زا  دیمحلادبع  نب  یلع  ( 670

.تفای تافو  يرجه  لاس 664  رد  هک  تسا  رایسب  ياه  هتشون  تامارک و  بحاص  سوواط ، نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  ( 671
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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