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یتامدقم تامادقا  نیعولطلا -  نیب  88زامن 

ادخ اب  لد  نمشد ، هب  هدید  94اعد ،

ضحم یعافد  96ۀطخ 

96هراشا

عافد هب  99مایق 

عافد 100نیتسخن 

مومع يارب  ماما  100قطنم 

نم تینوصم  103ناهج 

صتخم 107داهنشیپ 

قطان نیمود  ریهز ، 110ۀیعافد 

110هراشا
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  توسک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  صخش  120عافد 

120هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  توسک  123رد 

 ! رورغم ناهدنامرف  124يا 

شابوا 124ۀلخادم 

نآ داهنشیپ  125تّینوصم و 

بآ زا  ینخس  126ریرب و 
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ناگدازآ 136همکاحم و 

تعیب لیمحت  145ۀمان 

گرم کیپ  میلست و  لیمحت  148ۀمان 
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نوخ 220دربن و 

نت هب  نت  228گنج 

228هراشا

ییاورپ یب  233ییامندوخ ،
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250هراشا
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358همانباتک
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زکرم 424هرابرد 
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اروشاع زور  بش و  کی 

باتک تاصخشم 

.1363  - 1278 لیلخ ، يا ، هرمک  : هسانشرس

.روپ ضیف  نسحم  قیقحت  شیاریو و  يا ؛  هرمک  لیلخ  فلوم  / اروشاع زور  بش و  کی  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1389 نافرعلاراد ، مق : : رشن تاصخشم 

.ص 355: يرهاظ تاصخشم 

5-85-2939-964-978: کباش

اپیف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.تسا هدش  رشتنم  پاچ و   ٓ ریبکریما �تاراشتنا  طسوت  لاس 1362  رد  رضاح  باتک  : تشاددای

.ق 61  - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  : عوضوم

.ق 61 البرک ، هعقاو  : عوضوم

اروشاع : عوضوم

 - 1353 نسحم ، یمق ، روپ  ضیف  : هدوزفا هسانش 

:BP41/5/ك 84ي 8 1389 هرگنک يدنب  هدر 

297/9534: ییوید يدنب  هدر 

2207536: یلم یسانشباتک  هرامش 

1  : ص

هراشا
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اروشاع زور  بش و  کی 

يا هرمک  لیلخ  فلوم 

روپ ضیف  نسحم  قیقحت  شیاریو و 

3  : ص
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همانسانش

.1363-1278 لیلخ ، يا ، هرمک  هسانشرس :

.يا هرمک  لیلخ  فلؤم  اروشاع /  زور  بش و  کی  روآدیدپ : مان  ناونع و 

روپ ضیف  نسحم  قیقحت : شیاریو و 

.1389 نافرعلاراد ، مق : رشن : تاصخشم 

355 ص يرهاظ : تاصخشم 

978-964-2939-85-5 لایر ،  60000 کباش :

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

.تسا هدش  رشتنم  پاچ و  ریبکریما  تاراشتنا  طسوت  لاس 1362  رد  رضاح  باتک  تشاددای :

.ق  61-4 موس ، ماما  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسح  عوضوم :

.ق  61 البرک ، هعقاو  عوضوم :

.اروشاع عوضوم :

.1353 نسحم ، روپ ، ضیف  هدوزفا : هسانش 

BP 41/5 يد 84 ك /  1389 9 هرگنک : يدنب  هدر 

9534/297 ییوید : يدنب  هدر 

2167344 یلم : یسانشباتک  هرامش 

اروشاع زور  بش و  کی 

يا هرمک  لیلخ  ازریم  جاح  هللا  تیآ  فلؤم :

یملع تئیه  تراظن  اب  یعیشلا  نافرعلاراد  تاقیقحت  دحاو  قیقحت : شیاریو و 

روپ ضیف  نسحم  یشهوژپ : هورگرس 
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نایراصنا نیسح  داتسا  رظن : ریز 

نافرعلاراد رشان :

نیگن پاچ : یفارگوتیل و 

ناتسمز 1389 لّوا /  پاچ : تبون 

لایر  60/000 تمیق : هخسن ،  2000 ناگرامش :

978-964-2939-85-5 کباش :

كالپ 27 ۀچوک 19 -  رهشرود )  ) یمطاف دیهش  نابایخ  مق -  رشن : زکرم 

(0251  ) 7830570 ربامن : ( 0251)7736390-7735357 نفلت :

www.erfan.ir www.ansarian.ir

Email: info @ erfan.ir

تسا رشان  راصحنا  رد  ظوفحم و  قوقح  هیلک 

ص:4

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


باتک يادها 

دنزرف نخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هاگشیپ  هب 

میدقت شراوگرزب  ردپ  هب  ار  شبوبحم 

.میراد یم 

دمحم نآرق و  هب  هک  میا  هتفخ  كاخ  نیا  رد  ام  هک : وگب  ام  ناشیک  مه  ياه  يدمحم  هب  ام  زا  رذگهر ! يا  نادیهش ، يوک  زا  یمایپ 
.میشاب رادافو  وا  نامدود  و 

سب ار  ام  ناکم  نوک و  زا  وت  يوک  رس  هک  ار  امش  سودرف  تنج  همه  ار و  ام  تسود 

ص:5
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« بلاطم تسرهف  »

اروشاع زور  بش و  کی  لوا : شخب 

راتفگشیپ 11

همدقم 13

اروشاع 19 زور  بش و  کی 

نونج 21 رصع  رون و  حبص  اروشاع -  رصع  حبص و 

بش 23 رکف  رکشل و  ود 

نخس 38 صن 

نارونخس 43 خساپ  ای  نارگید  ۀعشا 

یعامتجا 45 نخس  نیرخآ 

بیقر 56 يرادیب  نایوجگنج و  بش 

تسا 59 ناگدنرد  نایم  یهاگرحس  فیط  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 

تاناما 61 ندرپس 

تسا 64 رطس  کی  نیمه  همان ، صن 

رس 66 تشپ  ۀیحان  نیمأت 

زامن 73 نشور و  کیرات و  هدیپس 

یتامدقم 75 تامادقا  نیعولطلا -  نیب  زامن 

ادخ 81 اب  لد  نمشد ، هب  هدید  اعد ،

ص:7
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ضحم 83 یعافد  ۀطخ 

عافد 86 هب  مایق 

عافد 87 نیتسخن 

مومع 87 يارب  ماما  قطنم 

نم 90 تینوصم  ناهج 

صتخم 94 داهنشیپ 

قطان 97 نیمود  ریهز ، ۀیعافد 

قارع 98 يارما  زا  يرونخس  ریهز -  ۀیعافد 

نخس 100 متخ 

تشگرب 100 ریهز 

توبن 101 ثیراوم  ایند و  لود 

عافد 105 يأر و  نیرخآ  راسفتسا 

عافد 106 داهنشیپ و 

هلآ 107 هیلع و  هللا  یلص  دمحم  توسک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  صخش  عافد 

هلآ 110 هیلع و  هللا  یلص  دمحم  توسک  رد 

111 رورغم ! ناهدنامرف  يا 

شابوا 111 ۀلخادم 

نآ 112 داهنشیپ  ّتینوصم و 

بآ 113 زا  ینخس  ریرب و 

همکاحم 119 رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هاوگ و  گرزب و  ۀمکحم 
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ناگدازآ 123 همکاحم و 

تعیب 132 لیمحت  ۀمان 

گرم 135 کیپ  میلست و  لیمحت  ۀمان 

تسادخ 163 مشخ  رت ، هدنزوس  گنج  شتآ  زا 

ص:8
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نیموس 168 هباطخ  صن 

دربن 175 ام و  کنیا 

ایند 177 رمع و  ۀمکاحم  کنیا 

مالسلا 179 هیلع  نیسح  مایپ 

هباطخ 181 رثا 

دعس 187 رسپ  راضحا 

هراب 191 نیا  رد  خیرات  نتم 

دعس 192 رمع  رس  تشپ  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  هاگن 

هلمح 202 زا  شیپ  دوخ  تارفن  اب  گنج  رادرس  قطن 

نوخ دربن و  مود : شخب 

نوخ 207 دربن و 

نت 215 هب  نت  گنج 

ییاورپ 220 یب  ییامندوخ ،

مود 222 يزوریپ 

رطخ 224 تامدقم 

رشب 225 ریخ  بالقنا 

نمشد 237 رکشل  رادرس  یحایر  ّرح  هب  یهاگن 

رمش 245 يرادرس  هب  پچ  نوتس  هلمح 

هکرعم 249 نایم  يوجگنج  نت  جنپ 

یمومع 259 ینعی  یلوا -  هلمح  تامدقم 
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یمومع 261 ۀلمح  نیتسخن  رطخ و 

263 دنگنج ؟ یم  هنوگچ  و  دننایک ؟ هلمح  نیا  نایئادف 

ناراوس 268 زا  نت  هدع 32 

باحصا 275 ناراوس  هکی  تیلاعف 

ص:9
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رادنامک 278 دصناپ  دادما 

دعس 283 رمع  یهدنامرف  رگید  ناهدنامرف  رب  هوالع 

دنک 284 یم  دوخ  تارفن  زا  تبظاوم  دوخ  یهدنامرف  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

هسامح 291 يازفاروش  ۀمغن 

هدایپ 293 وا  هراوس ، نمشد 

زامن 294 تصرف  يارب  هلمح  عفد  ماما و  هودنا  عفر  يارب  ریما  نت  ود  ششوک 

تسا 300 ینذؤم  دوخ  زامن ، ۀنحص  رد  رح  شعن 

دهد 303 یم  نانیمطا  ندرک  همیب  زا  رتهب  مقتنم  راهق  اب  تولخ  زامن و 

فوخ 304 زامن 

هدراطم 305 زامن 

زامن 307 نیا  تیفیک  اما 

مشاه 325 ینب  ناناوج  تیب و  لها  مالسلا و  هیلع  ماما  عافد 

هلآ 328 هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لآ  دیهش  لوا 

همانباتک 345

تافیلأت 351 تسرهف 

تایآ 357 تسرهف 

تایاور 361 تسرهف 

یسراف 367 راعشا  تسرهف 

یبرع 369 راعشا  تسرهف 

مالعا 373 تسرهف 
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اهاج 389 تسرهف 

ص:10
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راتفگشیپ

، موصعم ماما  تیروحم  هب  داتفا ، دـهاوخن  قافتا  نآ  دـننامه  هداتفین و  قافتا  تایح  خـیرات  رد  نآ  ریظن  هک  البرک ، تمظع  اب  هثداـح 
اب نامیا  يریگرد  تملظ و  هیلع  رون  دربن  تقیقح  رد  هک  نیسحلا 7 ، هللادبعوبا  ترضح  تمارک ، شنیب و  تریصب و  شناد و  ندعم 

یلهاـج نییآ  اـب  یهلا  گـنهرف  ییوراـیور  سفن و  ياوـه  تاـناجیه  ترارـش و  تثاـبخ و  ربارب  رد  سدـقم  كاـپ و  يداـهج  رفک ،
یـشخب و هجیتن  صالخا و  رد  قح  هب  دوب ، يوما  ینایفـس و  هسردم  ناگدرورپ  تسد  اب  ناکلـسم  يولع  دیدش  تفلاخم  و  ینوعرف ؛

.تسا دننام  لثم و  نودب  يراذگرثا 

هتخیر حرط  اب  هک  دندرک  دصق  مرکا 9  یبن  تلحر  زا  سپ  یلبق ، هشقن  اب  قح  دض  تینارـصن  دونع و  دوهی  یتسد  مه  اب  هنیدم ، قافن 
.دننک شوماخ  ار  نید  لعشم  یبرع ، یموق و  ياوران  تابّصعت  زا  يریگ  هرهب  تاناکما و  همه  يریگراک  هب  نآ و  يارجا  و  هدش ،

كاپ و نوخ  اب  مالـسا  ندش  کشخ  هب  کیدزن  ِتخرد  هک  دش  ببـس  البرک ، هب  هنیدم  زا  نیـسح  ترـضح  ترجه  تکرح و  یلو 
.دش نیمضت  تمایق  ات  شماود  اقب و  تسشن و  هرابود  دشر  هب  دش و  يرایبآ  شیافو ، اب  نارای  وا و  یهلا 

دنمناوت يوزاب  دیحوت ، هناوتشپ  تسا ، تفرعم  اب  ناقشاع  هلبق  هک  البرک  نیمزرس  رد  اروشاع  ریظن  یب  تمظع و  اب  هثداح  تقیقح  رد 
كرحت لماع  نآرق و  دنس  مالسا ، موادت  اقب و  نماض  نید ،

ص:11
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.تسا بلق  رون  لقع و  تایح  هاوخ و  يدازآ  ياه  ناسنا 

ریحم هعقاو  نیا  يدـبا  دربراک  راثآ و  فیارظ و  قیاقد و  نامز ، ياضتقم  هب  ینابز و  هب  کی  ره  موصعم  ناماما  همه  مالـسا و  ربماـیپ 
يوس هب  تابرق  تادابع و  مظعا  زا  ار  اروشاع  هفسلف  حیرشت و  حیـضوت و  يارب  یمومع  سلاجم  ندومن  اپرب  دندرک و  نایب  ار  لوقعلا 

.دندرمشرب قح 

نیسح ترضح  نانآ  سأر  رد  نت و  ود  داتفه و  نیا  هناصلخم  هداعلا  قوف  لمع  میظع و  راک  یتیـصخش و  يونعم و  تایح  هنیمز  رد 
هاگن اب  یلو  هدش ، هدیـشک  ریرحت  هتـشر  هب  یناوارف  تالاقم  هتفای و  هتـشاگن  هتـشذگ  نرق  دنچ  رد  يدایز  ياه  باتک  ادهشلادیس 7 ،

تفاطل هب  تیونعم و  تیفیک و  هب  یبلطمرپ و  اوتحم و  هب  ییاه  باتک  هک : دومن  مالعا  درک و  رارقا  دیاب  بّصعت  زا  رود  هب  هنافصنم و 
.تسا هدشن  هتشون  اروشاع » زور  بش و  کی   » و نت » کی  نت و  ود  داتفه و  ای  تعاجش  رصنع   » يدلج تفه  تفارظ  و 

بش و کی   » فلؤم اریز  دوش ؛ يراج  وا  یئالو  كاـپ و  ملق  زا  هدنـسیون ، ياـه  باـتک  رگید  ینارون و  بتک  نیا  هک : هدوب  نیا  قح 
هک تسا  ییالاو  ناسنا  يا ، هرمک  لیلخ  ازریم  جاح  هللا  تیآ  ریبخ  فوسلیف  فراع ، میکح  لیبن ، ملاع  لـیلج ، همـالع  اروشاـع » زور 

و هباطخ ، ربنم  و  هاگشناد ، هزوح و  يداتسا  هاگیاج  داهتجا و  یسرک  رب  زور ، مولع  زا  يا  هراپ  مالسا و  فلتخم  مولع  ياه  هتـشر  رد 
.تشاد رارق  مدرم  مهف  هزادنا  هب  مدرم و  نابز  هب  مدرم  هدوت  يارب  هیهلا  فراعم  نایب  فقوم 

.دیربب یفاک  هرهب  نآ  زا  مراودیما  هک  امش ، نیا  باتک و  نیا  نابرهم  دنوادخ  تساوخ  هب  نونکا 

نایراصنا نیسح 

1389/7/17

تدالو زور  اب  قباطم  مق ، هسدقم  هزوح 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  تیب  لها  همیرک 
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میخرلا نمحرلا  هللا  مسب 

همدقم

يا دنتفگ : َنِیقِّدَـصَتُْملا (1)  يِزْجَی  َهّللا  َّنِإ  اْنیَلَع  ْقَّدَـصَت  َْلیَْکلا َو  اََنل  ِفْوَأَف  ٍهاجُْزم  ٍهَعاِضِبب  اْنئِج  ُّرُّضلا َو  اَنَلْهَأ  اـنَّسَم َو  ُزیِزَْعلا  اَـهُّیَأ  اـی 
.میا هدمآ  وت  روضح  هب  ردق  یب  زیچان و  یعاتم  اب  میدش و  راتفرگ  یگراچیب  یطحق و  رقف و  هب  دوخ  تیب  لها  همه  اب  ام  رـصم ! زیزع 

یم شاداپ  وکین  ار  ناگدنـشخب  هقدص  ادخ  هک  نک  يریگتـسد  هقدـص  هب  ام  زا  ازفیب و  ام  هب  تبـسن  تناسحا ، ردـق  رب  امرف و  ّتبحم 
.دهد

.دومرف تیانع  ار  مظعم  دلاو  رما  تعاطا  قیفوت  نم  هب  هک  مرازگساپس  ار  گرزب  دنوادخ 

دودح  ) لماک هرود  کی  ار  نت » کی  نت و  ود  داتفه و   » تعاجش رـصنع  دنمـشزرا  باتک  هک  دنراد  دنتـشاد و  وزرآ  هراومه  ناشیا 
.دش هتسارآ  عبط  رویز  هب  نآ  متفه  دلج  ات  هناتخبشوخ  .دنیامن  دلجم ) ود 
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.دیدرگ باتک  نیا  هرود  لیمکت  رد  ریخأت  بجوم  يریپ  یمومع و  فعض  يرامیب و  زورب 

دلج لوا  پاچ  رد  هک   ) اروشاع زور  بش و  کی  تمسق  تسین ، مهارف  هیقب  نآ  فیلأت  لئاسو  هک  لاح  دندرک ، یم  يروآدای  ررکم 
روط هب  نونکا  باـتک ، تمـسق  نیا  دوش ؛ رـشتنم  ًالقتـسم  تسا ، باـتک  دـلج  تفه  ماـمت  ّمها  تمـسق  حور و  و  تسا ) دوجوم  موس 

.ددرگ یم  زیزع  ناگدنهوژپ  ناگدنناوخ و  میدقت  هناگادج 

يریگتـسد مامت  لیک  هب  ام  زا  ازفیب و  ام  هب  تبـسن  تناسحا  ردـق  رب  امرف و  تبحم  زیزع !) نیـسح   ) رـصم زیزع  يا  مییوگ : یم  مه  ام 
.دهد یم  شاداپ  وکین  ار  ناگدنشخب  ادخ  هک  نک 

رفعج ماما  روضح  دوب ، لئاو  نب  رکب  هلیبق  سیئر  يو  دومرف ؛ نیدرُک  عمـسم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  نامه  ماـمت  لـیک 
.دزادرپب دوب ، هدرک  جارختسا  یصاّوغ  اب  هک  ار  نامع  يایرد  ؤلؤل  رهاوج  یعرش  باسح  ات  دش ، بایفرش  مالسلا  هیلع  قداص 

؟ يور یم  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  ایآ  عمسم ! يا  دیسرپ : وا  زا  مالسلا  هیلع  ماما 

یم شرازگ  تقو  تلود  هاگتـسد  نارومأم  مورب ، البرک  هب  هرـصب  زا  هاـگ  ره  متـسه ، یـسانشرس  صخـش  نم  نوچ  هن ، درک : ضرع 
؟ ینک یم  دوخ  ۀلخاد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  يدای  ایآ  يروذعم ، راک  نیا  زا  هک  کنیا  دومرف : ماما  .دنهد 

بآ ماعط و  زا  متفا و  یم  اذـغ  زا  منک ، یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  دای  لزنم  رد  هک  يزور  نآ  یتح  مراد ، ار  نیا  یلب ، درک : ضرع 
.دننیب یم  ار  نآ  راثآ  اراکشآ  ما  هرهچ  رد  نم  تیب  لها  ات  منک ؛ یم  عانتما  یندیماشآ 
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رـس رب  نم  دادـجا  مامت  ندرم  مد  رد  هک  مهد  هدژم  يداش ، اـم  يداـش  رد  ینوزحم و  اـم  نزح  رد  هک  ار  وت  سپ  کـنیا  دومرف : ماـما 
نابرهم قفـشم  ردام  زا  رت  نابرهم  رت و  قفـشم  وت  يارب  وا ، ات  دـننک  یم  لیئارزع  هب  ار  وت  هیـصوت  تفاـی و  دـنهاوخ  روضح  وت  نیلاـب 

.دوب دهاوخ 

ِیتَّنَج (1) ِیلُخْدا  َو  يِدابِع *  ِیف  ِیلُخْداَف  ًهَّیِضْرَم *  ًهَیِضار  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجِْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا *  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای 

(2) .دشاب یم  عزن  ماگنه  مالسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  روضح  ةرابرد  یبلاج  ثیدح  قوف ، هیآ  لیذ  رد  یفاص  ریسفت  رد 

راک نیا  رد  هک  ترضح  نآ  نایعیش  دنمجرا و  ناتسود  زا  مراتساوخ و  ناتسود  ۀمه  يارب  ار  مامت  لیک  نیا  هدرمش -  منتغم  ار  عقوم 
َْدنِع ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف  هفیرش  هیآ  قبط  هک  میراد  تلأسم  لاعتم  دنوادخ  زا  دوش و  یم  رّکـشت  دندرک  يرای  يراکمه و  قیوشت و  ارم  ریخ 

.دیامرف تیانع  لیزج  رجا  اهنآ  هب  ْمِهِّبَر (3) 

يا هرمک  نیدلا  رصان 

هدعقلاوذ 1402

رویرهش 1361

ص:15
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.رجف
.62 (: 2  ) هرقب ( 3 - ) 3
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اروشاع زور  بش و  کی  لوا  شخب 

هراشا
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« .دوش یم  تمسق  هس  شنوگانوگ  ياه  ههبج  رابتعا  هب  زور  نیا  »

اروشاع زور  بش و  کی 

اروشاع ! » گرزب سب  يزور 

«

: دوب مسق  هس  مه  عبطلاب  مینک و  یم  تمسق  هس  ار  اروشاع  زور 

تارکاذـم و  ءارآ ، ندـش  لدـب  در و  و  نخـس ، تـالدابم  ار  تقو  فرظ  هـک  تـسا  حبـص  فرط  لوا : تمـسق  زور ) لوا  ثـلث   - ) 1
نامدود تمرح  مرح و  ناج و  فرـش و  ضرع و  زا  عافد  يارب  هک  ناقطان  ياه  هعفادـم  ابطخ و  ياه  هباـطخ  درک ، لاغـشا  نیباـمیف ،

.تفرگ ار  تقو  دندوب ، هداتسیا  اپ  هب  دوخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

هک نآ ، رخاوا  ات  تفرگ  ار  نایم  ثلث  مزر ، لها  دربن  گـنج و  هک  تسا  گـنج  هب  میمـصت  زا  دـعب  مود : مسق  نوخ ) گـنج و   - ) 2
.دنداتفا كاخ  هب  مزر  نادرم  رخآ 

تحاقو تیاهن  اب  هک  دراد  یم  او  ار  نمشد  حتف  نونج  تسا و  رارشا  نایغط  عقوم  هک  تسا  زور  رخآ  موس : مسق  امغی ) جارات و   - ) 3
.دزادرپ جارات  هب  شو  هناوید 

، ناسنا تسپ  ۀـمین  بیهم  ياوق  هتفر و  باوخ  هب  ایلع » ۀـمین  نآ  لخاد  نابـساپ   » لقع نوطالفا  ۀـتفگ  هب  هک  تسا  یعقوم  عقوم  نیا  و 
زا یکانلوه  یشحو  ناویح  دننام 
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ياه قوش  ندرک  ریس  يارب  یشحو  ياوق  نیا  يرادیب  رد  نوچ  هدیرپ ، شمـشچ  زا  باوخ  هداتـسیا ، اپ  ود  رـس  هب  هتـسجرب و  باوخ 
ًاّدج هتسب و  رمک  دنا ؛ هدنار  دوخ  هدید  زا  ار  باوخ  اهنآ  هتفر و  باوخ  هب  ناسنا  هک  کنیا  هدوبن ، شبیـصن  یتصرف  دوخ  صوصخم 

.دیناد یم  مه  ار  تسپ  مین  نیا  قاوشا  .دنزادرپب و  دوخ  هب  صاخ  قاوشا  يریس  اهتشا و  ّدس  هب  هک  دنا  هداتسیا 

دوجو زا  یلـصا  تمـسق  کی  ًاـساسا  یناـسنا  ره  رد  ًارهاـظ  هدرک ، یم  يریگولج  ار  نآ  نوناـق  هک  تسا  يرورـض  ریغ  تاوهـش  نآ 
ياه تبغر  هطباض و  تّوق  لقع و  لماک ، نادنمدرخ  رد  تسه  هک  يزیچ  نکیل  دهد ، یم  لیکـشت  تاوهـش  تمـسق  نیا  ار  صخش 

تاوهـش نیا  هک  يا  هجرد  هب  ات  هدرک ، یم  طبـض  ار  سفن  تاوهـش ، نیا  زا  شوه  نهذ و  تدـعاسم  اـب  نوناـق  سفن و  لـضفا  مسق 
زا رگید  مسق  رد  نکیلو  تسـس  فیعـض و  مه  نآ  یکدنا ، ددع  هدنام  یم  رگا  ای  هدش ، یم  لئاز  یلک  هب  ینوناق ، ریغ  يرورـضریغ 

ًالثم  ) ًامومع ینوناقریغ  ياه  تذل  نیا  .تسا و  دنمورین  رایسب و  هشیمه  تاوهش  نیا  .تسین  هیاپ  نیا  هب  اهنآ  سفن  طابضنا  هک  مدرم 
چیه اب  اهنآ  رکنم  تروص  نوچ  دش ، دهاوخ  هتخیگنارب  ناسنا  نتفر  باوخ  ماگنه  رد  نآ ) ریظن  هتـشک و  ندب  رب  نتخات  بسا  ۀیاپ  ات 

سفن رد  هک  هتخومآ  بدا  یلقع  مسق  نآ  هک  تسا  باوخ  اهنآ  شزیگنا  يارب  بسانم  فرظ  طـقف  دـیآ ، یمن  روج  يرادـیب  ۀـجرد 
ياپ ود  يـالاب  هتـسجرب و  باوخ  زا  رپ ، ناـن  بآ و  زا  شمکـش  یـشحو ، یناویح  مسق  نیا  تسا و  باوخ  دـنک ، یم  یئاـمرف  مکح 
سپ .هدرب  رد  هب  شمـشچ  زا  باوخ  ایوگ  نآ ، ۀظحالم  هب  دـسرب و  دوخ  ياه  قوش  هب  هک  تصرف  نیا  كرد  يارب  ًاضحم  هداتـسیا ،

روعش و هنوگ  ره  زا  زاب و  شتسد  اریز  تسین ، دیامنن  نآ  مادقا  رب  تأرج  هک  يراک  لاح  نیا  رد 
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ردام رداچ  درادن ، فاکنتـسا  تسین و  نادرگور  سجن  لاصتا  هنوگ  چیه  زا  نیاربانب  .تسا  یلاخ  مه  رکفت  هب  ای  ایح  هب  يراعـشتسا 
، دنک یمن  يدیدرت  لتق  نیرتاوسر  باکترا  رد  دنز و  یم  دگل  رگید  ناویح  رگید و  ناسنا  ره  رب  ردام و  رب  درب ، یم  امغی  هب  ار  دوخ 

.دنک یمن  هشیدنا  اه  یندروخ  نیرت  سجن  رد  يرو  هطوغ  يارب  و 

.تسین وا  یگناوید  يارب  تحاقو و  يارب  يا  هزادنا  ّدح و  هک : نآ  مالک ، رصتخم 

نونج رصع  رون و  حبص  اروشاع -  رصع  حبص و 

نیرخآ هکلب  هدروآ ، هلمح  هک  هیما  ینب  رورغم  يورین  ربارب  دنا  هداتسیا  هّدع  یمکاب  تلم  دیشر  يالقع  هک  تسا  شالت  زور  اروشاع 
یم دوش ، نونج  رب  هریچ  ات  دنهد  ورین  ار  لقع  دشاب  هک  دنشوک  یم  دنمدرخ  ۀباصع  نیا  دهد ، صاصتخا  دوخ  هب  ار  گنن  یماندب و 

، دروآردرـس ییاج  هب  بارـس  يارحـص  نیا  زا  دنامن و  رد  رازنجل  نیا  نایم  رد  دزیخرب و  هکلب  دنریگب ، ار  لقع  يوزاب  ریز  دـنهاوخ 
.دنهد یم  ار  تیاده  ترارح و  ۀجرد  نیرخآ  دوخ  قطن  هب  اذل 

هب نداد  ددم  تیرشب و  لقع  هب  ادهش  قطنم  یـشاپرون  زا  نآ  حبـص  تسا ، رـصع  سکع  هب  لباقم و  ۀطقن  اروشاع  حبـص  هقیقحلاب : و 
؛ رگید تـسا  يا  هماـگنه  تاوهـش  نوـنج  لذارا و  یگناوـید  زا  رـصع  و  یندـید ، تـسا  يا  هماـگنه  لـقع ، يأر  هـب  درخ و  لـقع و 

یم هک  درک  یم  ناهاگحبص  يازفناج  میسن  زا  رپ  ار  حبـص  ۀماگنه  لوقع » نارابج   » دنمجرا لوقع  نآ  ياه  قطن  راکفا و  تاحـشرت 
.دهدب هدرم  هب  ناج  تسناوت 

هدـش و شوماخ  هدیـشک ، رانک  هدـش و  سویأم  یناگناوید  ندروآ  شوه  هب  زا  هک  هداتفا  ادهـش  زا  ییاه  هتـشک  رـصع  ۀـماگنه  یلو 
یتخب هریت  هب  ار  اهنآ  دنا و  هدیمرآ 

ص:21
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یم هدوزفا  دوخ  يارب  ناگناوید  هک  یکیرات  یتخب و  هریت  زج  رصع ، نآ  رد  مه  اهنآ  دوخ  هناوید  رکف  دنا ، هدراذگاو  دوخ  یگناوید 
رد نادرم  نیرت  گرزب  هک  تسا  دروخ  دز و  زا  زیربـل  طـسو ، ۀـماگنه  رـصع ، حبـص و  نیا  نیب  رد  و  تسین ، يزیچ  راـک ، رد  دـننک 

اهنآ ناگدید  يولج  رد  يراگتـسر  حالف و  رون  طقف  دنریـشمش و  قرب  مد  رد  کیرات  هریت و  رابغ  درگ و  نایم  رد  دـنگنج و  نادـیم 
.سب دهد و  یم  ینشور 

دجم و دنز ، یم  اهنآ  خر  هب  مه  تمظع  دجم و  هدز ، دجم  خر  هب  تفارـش و  يور  هب  يدنخبل  اهنآ  .دـنز  یم  قرب  فرـش  رون  يرآ ،
طقف دروآ و  یم  شروی  اهنآ  هارمه  هب  هک  دوب  اهنآ  نابیتشپ  تاراختفا ، اهنت  .تخاون  یم  ار  اهنآ  نادـنخ  بل  زاـب و  ۀـفایق  اـب  تمظع 

دوخ سفن  نیرخآ  ات  تخیگنا  یمرب  ار  اهنآ  ناشربمغیپ ، نامدود  ناهج و  یناـحور  گرزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمیپ  نارتخد  ۀـلان 
.دندیباوخ دوخ  دبا  هاگباوخ  رد  دندیمرآ و  دعب  هدناسر و  نایاپ  هب  هسدقم  ۀفیظو  نیا  ماجنا  رد  ار 

ءزج هب  ار  نآ  میرادـن و  يرظن  رخآ  مسق  هب  اـم  یلو  رت ؛ مهم  يرگید  زا  مادـک  ره  هدوـب  يا  هماـگنه  زور  نیا  تمـسق  هس  ره  ًاـعقاو 
رد تسا و  ادهـش  راک  یعمج  تروص  هک  میراد  رظن  تهج  نآ  هب  اهنت  مه ، مود  لوا و  مسق  رد  میهد و  یم  هلاوح  باتک  نیا  رگید 

کی اب  هک  نآ  زا  دـعب  همه  هک  میرگنب  ار  زور  نایاپ  مینیبب و  ار  اـهنآ  دـنراکمه ، رگیدـکی  اـب  دـنمه و  درگ  همه  هک  یماـن  زور  نیا 
هک کی  ناکی  تداهـش  زا  هوالعب  اریز  دنکفا ؛ اهنآ  هب  یعمج  رظن  کی  دیاب  اذل  دندیباوخ ؛ مه  يولهپ  دندیـشوک ، مه  اب  رهم ، ناهج 

.دراد مزال  یصوصخم  ریبعت  همجرت و  اهنآ  راک  یعمج  تروص  .تشذگ  ادج  ادج  اهنآ  مجارت  رد 
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بش رکف  رکشل و  ود 

نیا .دـندرک  لیطعت  ار  گـنج  يأر ، نیرخآ  يارب  تلهم  ماـن  هب  دـندش و  ادـج  مه  زا  رکـشل  ود  مهن ) اـعوسات -   ) شیپ زور  رـصع  »
ار دوخ  رخآ  يأر  اـت  تلهم و  بش ، ماـن  هب  هدوب  روبجم  نکیلو  درادـن ، يدـیدرت  دوخ  مادـقا  نیرخآ  يارب  هتفرگ ، تلهم  هک  فرط 

(1)« .تسا راظتنا  رد  هتشگرب و  ات  لیطعت ؛ هب  هدرک  عناق  ار  رکشل  .مییوگب  میریگب و  میمصت 

نیا هب  هفوک  سوفن  رتشیب  راظتنا  رکشل و  نارس  رتشیب  لیم  دیاش  دندروآ و  یم  زور  هب  ار  بش  ینیون  يأر  راظتنا  هب  مه  هفوک  رکـشل 
نب ثبش  دننام  دنشابن ، دوخ  هانگ  یب  نانامهم  لتق  هب  هدولآ  هدوب ، رانک  هب  وا  نوخ  زا  هک  دوش  میلست  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک : تسا 

، دـندوب هدرک  هداـمآ  هیـضق  فرط  ود  ره  يارب  ار  دوخ  رارـشا ، زا  یمک  هّدـع  .ثعـشا و  نب  سیق  یـسمحا و  سیق  نب  هرزع  یعبر و 
یم تمـسق  ود  ره  رد  دوخ  يارب  یتمدـخ  نسح  دایز ، نبا  شیپ  هک  نانآ  يارظن  جاجح و  نب  ورمع  نشوجلا و  يذ  نب  رمـش  دـننام 

.دندید

يزارفرس نیا  دایز  نبا  دبال  دشکب ) دشکب ، دهاوخب  دشخبب و  دشخبب ، دهاوخب  دایز  نبا  هک  ات   ) دوش میلست  مالسلا  هیلع  نیـسح  رگا 
؛ يدنمروز نونکا  وت  : » تفگ وا  هب  رمـش  هک  دید ، دـهاوخ  دوخ  يارب  ار  اضاقت  نیا  رمـش  داهنـشیپ  تروشم و  هب  هتـشاد و  اهنآ  زا  ار 

ماـن نیا  يراد و  دوـخ  تنم  ریز  ار  مشاـه  ینب  عـیمج  وا و  دوـخ  هنارمع  یـشخبب ، دـعب  يریگب و  میلـست  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگا 
يا و هدرک  هیهت  دوخ  يارب  ار  راختفارپ 

ص:23
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وا نمـشد  یناشیپ  هب  هک  شیپ  زا  شیب  هکلب  یهد ، یم  ماجنا  راک  وا  دارم  دوصقم و  زا  شیب  هک  دوب  یهاوخ  یلاعف  رومأم  دیزی  شیپ 
وا دای  هب  ار  داهنـشیپ  نیا  هک  ار  رمـش  راچان  .دسرب  تاراختفا  نیا  هب  هک  دایز  نبا  دنکن و  دنلب  رـس  هاگچیه  هک  یهن ، یم  یگدنب  غاد 
هب .میریگب  میلـست  هتـسب  تسد  ار  وا  میتـسناوتن  رگا  .درک و  دـهاوخ  روظنم  تشاد و  دـهاوخ  داـی  هب  هشیمه  هتخومآ ، وا  هب  هدروآ و 

(1)« .میا هدرک  هدوسآ  گرزب ، تیاهن  یب  ینمشد  لایخ  زا  ًامومع  ار  هیما  ینب  صوصخلاب و  ار  دیزی  وا ، نتشک 

، نیا زا  شیپ  یلاس  دنچ  ۀـقباس  هک  ینمـشد  هدرک ، یم  کچوک  ار  اهنآ  مان  تسا ، گرزب  سب  زا  وا  یگداوناخ  ۀـقباس  هک  ینمـشد 
رد دـالب  ماـمت  وا  دوـجو  ۀلیـسو  هب  زورما  هک  ینمـشد  دوـب ، رطخ  ضرعم  رد  ماـش )  ) هیما ینب  تخت  نآ  زا  هـک  دراد  ار  نیفـص  ینعی 

شروش هب  یمالـسا  کلامم  مامت  ملـسم ، تضهن  رد  هفوک  ياغوغ  دننام  مایا  نیا  رد  نآ  ياه  هنومن  قارع و  شروش  زا  دنـشروش و 
.داتفا یم 

تیب تیعقوم  و  تاقوا ) مومع  رد  .مومع  هجوت  ۀلبق  هطقن  توبن ، زکرم   ) زاجح رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  دوجو  زا  هیما  ینب  هقیقحلاب : و 
، تسا بلاطوبا  تیب  بوبحم  (2) و  لامث دوخ  وا  دنکانساره ، نیملسم  رظن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامدود  تیـصوصخ  وا و 
رد وا  حبش  يارب  هیما  ینب  تسین ، مارآ  دیزی  مالسلا  هیلع  نیسح  لایخ  يامنرود  حبش و  زا  هکلب  مالسلا  هیلع  نیـسح  دوجو  زا  اهنت  هن 

.دننک یم  ریبعت  رازه  دننیبب ، ار  وا  باوخ  رگا  باوخ ،

ص:24

.55/4 ریثا : نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا  313/4 ؛ يربطلا : خیرات  241 ؛ ملاوعلا : ( 1 - ) 1
.هانپ تشپ و  سردایرف ، لامث : ( 2 - ) 2
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دنک کـمک  ار  شداـیز  نبا  تمدـخ  نیا  رد  سک  ره  دوب و  دـهاوخ  هشیمه  وا  رظن  رد  ندرک ، هدوسآ  ار  وا  نمـشد  نینچ  زا  يرآ ،
، تسب دهاوخ  یتاراختفارپ  ییالط  دنبوزاب  اهنآ  يوزاب  هب  تفرگ و  الط  دهاوخ  ار  اهنآ  تشگنا  راچان  وا  درک ، دـهاوخ  روظنم  ًامئاد 

.درک دهاوخ  هرقن  الط و  زا  رپ  ار  اهنآ  باکر  ات  اهنیا  زا  رتالاب  هکلب 

یم ار  نآ  باوـخ  اـه  بش  نیا  رد   (1)« ابهذ هضف و  یباـکر  ـألمإ  : » هک دـندناوخ  دعـس  رمع  شیپ  رد  هک  يا  همغن  نآ  تسا : مولعم 
نآ دایز  نبا  دزن  دنتفرگن ، هجیتن  دعس  نبا  زا  هک  نآ  اب  هک  دندوب  شوخرس  ماخ  رکف  نیا  هب  نانچ  دنا ، هتخپ  یم  ار  نآ  رعـش  هدید و 

تمدخ تیعقوم  دعـس  رمع  هک  دندوبن  عناق  اهنآ  یلو  دنناوخن ، ار  نآ  دایز  نبا  دزن  : » هک دوب  هتفگ  مه  دعـس  رمع  دـندرک ، رارکت  ار 
هب دندرک  رارکت  ار  نآ  دیزی  دوخ  دزن  تشاذگن ، یلحم  مه  دایز  نبا  هک  دعب  .دراد و  یم  روظنم  دمهف و  یم  دایز  نبا  دـننام  ار  اهنآ 

(2)« .دز اهنآ  هب  ینهدوت  درک و  يدنر  مه  دیزی  دندناوخ و  دنریگب ، ریبعت  دوخ  باوخ  زا  هک  نآ  دیما 

زگره اهنآ  ّتنم  راـب  ریز  زا  اهدـعب  هک  دریگن ، لـیوحت  دوخ  يارب  ار  اـهنآ  يرازگتمدـخ  هک  تسناد  یم  مزـال  دوخ  تحلـصم  يارب 
نینچ نیا  دش ، هدوسآ  نمـشد  حبـش  زا  هک  نونکا  دهد ، ور  ار  اهنآ  هک  یترورـض  هچ  دنک ، ریـس  ار  اهنآ  دناوتن  دیایب و  نوریب  دناوتن 
ندرک فیعـض  دوب ، باسح  رد  نمـشد  تخادرپ ، یم  دقن  نارازگتمدخ  هب  هیواعم  هک  اهزور  نآ  دهاوخ ، یم  هچ  ار  ایح  یب  ناروای 

قلخ ندناشک  دوب و  مزال  وا 

ص:25

.293/4 يربطلا : خیرات  سلجم 30 ؛ قودص 163 ، خیش  یلامالا ، ( 1 - ) 1
.428 ملاوعلا : 92/3 ؛ هدوملا : عیبانی  ( 2 - ) 2
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یمن هدنز  وا  هزات ، نارازگتمدخ  نیا  شجنر  هب  هدش و  هتـشادرب  نایم  زا  نمـشد  نامگ  هب  هک  زورما  .تشاد و  دـقن  هب  زاین  وا  رود  زا 
لیوحت و  دریذـپب ، ار  تمدـخ  نیا  و  دـنک ، باسح  کـمک  ار  کـمک  نیا  ارچ  هدـش ، نمیا  وا  تضهن  زا  هشیمه  يارب  رگید  دوش و 

.دریگب

باوخ رخآ  رد  مه  دـیزی  دراد ، هگن  دوخ  مزب  یمرگ  يارب  هک  دراد  مزال  نونکا  دیـشاپ  یم  قلخ  يولج  هیواعم  هک  ار  اهدـقن  نیا  وا 
.تشاد ریبعت  فصن  نیدلارصنالم )  ) باوخ دننام  اهنآ  باوخ  هرخالاب  درک و  ریبعت  دب  ار  اهنآ 

هب ار  دوخ  دوز  هک  دنراد  باتـش  دننامداش ، دـشاب  هچ  ره  دـماشیپ  زا  دـنا و  حبـص  راظتنا  هب  ار  بش  مه  هتـسد  نیا  لاح  ره  هب  يراب ،
نبا تیاضر  زا  يرادرب  هرهب  يارب  هک  دنراد  فیلکت  هنوگ  کی  يریدقت ، ره  رب  هچ  دنمهفب ، ار  بشید  رکف  ۀجیتن  دـنناسرب و  نادـیم 

.دننک و يریگ  هرهب  دنتـسناوت  یم  امغی  تراغ و  زا  اهنت  هک  دندوب  یلذارا  دیاش  هتـسد ، ود  نیا  زا  رت  تسپ  دننک و  لابند  ار  نآ  دایز 
، سنا نب  نانس  ینزم ، بهو  نب  حلاص  يّدب ، يدنک  رسن  نب  کلام  دننام  دندوبن ، هدنز  مالسلا  هیلع  نیـسح  ندش  میلـست  هب  لیام  اذل 

دوخ یلاخ  نایم   (2)( شرک  ) هک دـنود  یم  رگید  روهم  هب   (1) روهم نیا  زا  نانک  لهله  نابایب  رد  هک  ناتـسبات  رد  هداـم  گرگ  نوچ 
.دننک هتشابنا  دوخ ، یگتسر  یطحق  ياه  یگنسرگ  يارب  ار  دوخ  نابنا  دننک و  رپ  ار 

، گنج نیا  يامغی  تراغ و  زا  هک  دندوب  هتشادرب  هتخود  نابنا  دوخ  هارمه  »

ص:26

.ناهایگ شیور  ناکم  هاگارچ ، ارحص ، روهم : ( 1 - ) 1
.تاناویح هبمکش  مکش ، شرک : ( 2 - ) 2
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(1)« .دنیابرب ار  هتشغآ  نوخ  هب  رفن  کی  همامع  ای  هتشک  کی  نیچقرع 

، نامرف زا  دعب  حبص  دندیشک و  یم  مه  ار  حبـص  راظتنا  دندوب ، دایز  هچ  مک و  هچ  لاح  ره  هب  یلو  دندوب ، رتمک  هچ  رگا  هتـسد ، نیا 
.دنمهفب ار  دوخ  فیلکت  دنوش و  نیبام  یف  يوگتفگ  رظان  دنیایب و  نادیم  نایم  هب  هک  دنتشاد  باتش 

؟ دوب دهاوخ  هچ  نیرخآ  میمصت  يأر و  دننیبب  هک  دنحبص  رظتنم  رظان و  هفوک  دیدانص  رکشل و  فانصا  ۀمه  نیاربانب ،

هتفریذپن و ار  کی  چیه  دوخ  لایخ  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  طرـش  هس  زا  هک  دنراد ، ضارتعا  رکـشل  ینوناق  یب  رب  یکدنا ، ةّدع  يرآ ،
، رما نطاب  رد  هّدع  نیا  هداتفا ، نیگنـس  اج  یب  لیمحت  نیا  اهنآ ، رطاخ  كدنا و  ةّدع  نیا  رب  .دـنا  هدرک  ار  دوخ  میلـست  ياضاقت  وا  زا 

تعیب دیایب و  رانک  هیما  ینب  اب  هرخالاب  هک  دراد  ءاجلا  ناشماما  اهنآ  نامگ  هب  دنا ، هدمآ  نمـشد  اب  يارادم  باب  زا  هک  دـنقح  نایعیش 
هدهاعم طورش و  هجوتم  ًامامت  اهنیا  شوگ  مشچ و  دنراد و  دای  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  حلـص  ۀقباس  هک  ًاصوصخ  دنک ،

.دوب اه 

هیلع ماما  یـشوپ  مشچ  تلع  ار  دوخ  یتسـس  .دندوب  لئاق  يرذع  دوخ  قح  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  تشذـگ  ضامغا و  رد  دوخ  يارب  و 
یم هدومن و  روبجم  نمشد  اب  حلص  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  تقو  ترورـض  هک  دندوب  هتـسناد  زرحم  دنتـسناد ، یمن  مالـسلا 

، دنتسناد یم  جوجل ) دایز  نبا  هب  میلست  ینعی   ) نیون ياضاقت  حلص و  طورـش  ّدر  زا  دعب  هقبط  نیا  ییاهنت ، تسد  لذاخت و  هن  دیامن ،
و تسین ، رودقم  مالسلا  هیلع  ماما  زا  تملاسم  ّدح  نیا 
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.داد خر  دهاوخ  گنج  هرخالاب  و  تفریذپ ، دهاوخن  مه  هرورضلاب  هتفریذپ و  یسک  یب  زا  دریذپب  رگا  اهنآ ، ماما  ار  تلذ  نیا 

فیلکت هتفایرد و  ار  رطخ  هدرک ، يروف  ار  هیـضق  ۀـمکاحم  اهنیا : زا  يا  هراپ  هدرک ، ار  دوخ  باسح  اـهنآ  هبـش  کـی  تصرف  نیا  رد 
اهنآ هب  راک  نیا  تبون  زور ، ادرف  ادابم  هک  دـنناسرب ، ماما  هب  ار  دوخ  دـننک و  عمج  ار  دوخ  ۀحلـسا  هنابـش  هک  دنتـسناد  نامه  ار  دوخ 

: رگید ةراپ  و  دـندناسر ، مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  دوخ  دوب  هک  هصمخم  ره  اب  دـندمآ و  نوریب  هداد و  لـصیف  اـضق  مکح و  رد  دـسرن ،
يأر مالـسلا  هیلع  نیـسح  ادرف  هک  دنداد  یم  مه  لامتحا  یلو  دندوب ، هشیدـنا  نیا  يراتفرگ و  نیا   (1) صیب صیح و  رد  ّرح ، دـننام 

میمـصت ندینـش  ادرف و  يارب  هتفرگاج و  همه ، رکف  رد  يرارق  یب  هتبلا  دیایب و  تسد  هب  یحیحـص  ّلح  هار  هک  دنک  داهنـشیپ  يا  هزات 
.دنبات یب  همه  مالسلا ، هیلع  نیسح  رخآ 

هزات و  هزات ، رون  شبات  میـسن و  شزرل  نیا  تخادـنا ، یـشزرل  ناجیه و  اوه  لد  رد  باـتفآ  ۀعـشا  هک  اروشاـع  حبـص  عولط  ۀـماگنه 
وا ناگدید  هک  يرـس  ره  دش ، همیمـض  جـییهت  هب  هدرب  رـس  هب  ییاغوغ  اب  ار  هتـشذگ  بش  هک  ییاهرـس  ياغوغ  و  ناگتفخ ، يرادـیب 
زا دوخ  شوگ  هب  دهاوخ  یم  دشک و  یمرس  زاجح  زا  دراو  هزات  نامهم  بناج  هب  هدرک ، دنلب  رـس  دنیبب  ار  يا  هزات  زورما  تسا  رظتنم 

شیپ دوب ؟ دهاوخ  ناسچ  اهنآ  مادقا  زرط  و  دننک ؟ یم  يداهنشیپ  هچ  و  تفگ ؟ دنهاوخ  هچ  هک  دونشب  رصع  نارـس  زورما و  نارورس 
؟ دروآ تسد  هب  ار  اهنآ  يأر  دیاب  ناسچ  دود  یم 

ار یهاگتسیا  دنودب و  ولج  ناباتش  يدنب  هتسد  زا  دعب  هک  دنبات  یب  اه  هتسد  همه 
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، دنتـسه دوخ  ناهدنامرف  نامرف  رما و  رظتنم  طقف  دننک ، ادـیپ  یفاک  عالطا  ایاضق  فیک  مک و  زا  تسرد  هک  دـنزاس  دوخ  صوصخم 
وا نوخ  هب  هدولآ  هکلب  هک  دـنراد ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  میلـست  يوزرآ  عقوت و  دوب ) مک  هقبط  نیا  ةدـع  دـنچ  ره   ) هفوک دـیدانص 
زا ًاضرف  اهنیا  هچ  ره  وا و  لاثما  ثعـشا و  نبا  یعبر و  نبا  ثبـش  دـننام  تسیچ ؟ میمـصت  نیرخآ  هزات و  يأر  هک  دـنناریح  دـنوشن و 

نـسح عقوم  هدرک و  مرگ  ار  نادـیم  نیا  دوخ  ةدـیقع  هب  هک  نشوـجلا  يذ  نب  رمـش  دـننام  رگید  يارما  ۀـقبط  دنـشاب ، درـس  گـنج ،
و دنزادنا ، یم  روش  دننک ، هیهت  هدنیآ  يارب  ییوربآ  رازاب ، یمرگ  رکـشل و  ناجیه  ۀلیـسو  هب  دیاب  دننک  یم  نامگ  دنا ، هتفای  تمدخ 

شیپ مه  يوربور  هداد  شبنج  ياج  زا  ار  رکشل  ود  ره  حبـص ، میـسن  باتفآ و  هرخالاب  دنناروش ؛ یم  ار  رکـشل  دوخ ، نداتفا  شیپ  زا 
مچرپ کیدزن  دعس و  رمع  رود  یگمه  هفوک )  ) قارع دیدانص  هاپس و  نارس  ایوگ  دندش ، وربور  رکشل  ود  هک  عقوم  نیا  رد  و  دروآ ،
فرط نخـس  دوـخ و  ریما  دوـخ و  ۀـفیظو  ندروآ  تسد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  يأر  ندروآ  تسد  تروـشم و  يارب  هک  دنتـسه ، وا 
زورید تعاس  نیرخآ  رد  مالسلا ) هیلع  لضفلاوبا  سابع ،  ) نتفرگ تلهم  يارب  هک  يا  هرکاذم  بسح  هب  نوچ  دنـشاب ، کیدزن  لباقم 

فیلکت نانخس ، ندش  لدب  در و  رد  هک  دنشاب  مه  کیدزن  دیاب  نیاربانب  و  تسین ، یفرط  کی  گنج  حلص و  فیلکت   (1)، دوب هدرک 
تیاضر تعاطا  ینعی  ار  یعطق  َْتب  مکح  کی  زج  دوخ  ۀیحان  زا  هچرگ  دننک و  ءارآ  هلدابم  دـش  زاین  رگا  دـنناوتب  دـیایب و  تسد  هب 

.دنناد یمن  دایز ، نبا  شخب 

هدش و نیعم  نایاورنامرف  هدنامرف و  فیلکت  هدش ، اه  يدنب  هتسد  لاحره  هب  یلو 
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: تسا رارق  نیا  زا  اه  هتسد  ناهدنامرف و  بیترت  هن ، ای  دنشاب  دعس  رسپ  مچرپ  ریز  يارما  هچ  هدش ، ادج  مه  زا  اه  هتسد 

صاقو نب  دعس  نب  رمع  لک  هدنامرف 

يدیبز جاجح  نب  ورمع  نامرف  ریز  رکشل  تسار  نوتس 

نشوجلا يذ  نب  رمش  نامرف  ریز  رکشل  پچ  نوتس 

یسمحا سیق  نب  هرزع  نامرف  ریز  راوس  ياه  هتسد 

(1) یعبر نب  ثبش  نامرف  ریز  هدایپ  ياه  هتسد 

: هک تشذگ  ّرح  همجرت  رد  نکیلو  دنا  هدرک  طبض  نینچ  اجنیا  رد  ار  ارما  میظنت 

يدزا میلس  نب  ریهز  نب  هللادبع  نامرف  ریز  هنیدم  عبر 

یفعج هربس  یبا  نب  نمحرلادبع  نامرف  ریز  دساو  جحذم  عبر 

ثعشا نب  سیق  نامرف  ریز  هدنک  هعیبر و  عبر 

(2) یحایر دیزی  نب  رح  نامرف  ریز  نادمه  میمت و  عبر 

دنناـم هفوک  دیدانـص  یقاـب  رکـشل و  نارـس  نیا  ۀـمه  هاپـس و  نیا  .داد  دـیرد )  ) دوخ يـالوم  هب  ار  دوخ  قریب  ینعی  تیار  دعـس  رمع 
، دنتـسه دعـس  رمع  دوخ  نوماریپ  رد  دـنرادن ، مان  یهدـنامرف  رد  هک  رجبا ) نب  راجح  و  میور ، نب  دـیزی  دراطع  نب  ریمع  نب  دـمحم  )

مالـسلا هیلع  نیـسح  قرـشم  رد  تارف و  برغم  رد  ودرا  هاگودرا و  لاح  ره  هب  یلو  تسین ، مولعم  گنج  ۀـهبج  اـت  هاـگودرا  ۀلـصاف 
زا هعشا  شبات  عولط ، ماگنه  تسا و 
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ربارب بکرم  درم و  نت  رد  هک  ینینهآ  ۀحلـسا  دتـسیاب و  نآ  قرـشم  فرط  رد  یـشوج  بنجرپ و  رکـشل  طـش و  هک  يرواـنهپ  تشد 
ار مشچ  تسا ، نامسآ  دبنگ  ۀنیآ  هک  تارف  بامیـس  يایرد  دننام  دنک ، یم  داجیا  هدنزرل  ةدنـشخرد  ۀحفـص  کی  دشاب ، نآ  باتفآ 
( مالسلا هیلع  نیـسح   ) یبرغ يودرا  سکع  هب  دهد ، یم  شیامن  رتشیب  یبرغ  يودرا  رظن  رد  ار  نآ  تارفن  رکـشل و  دنک و  یم  هریخ 

رئاح ةزوح  رد  يروصحم  هاگ  همیخ  اب  مه  نآ  تسا ، نایامن  ًانیع  صاخـشا  حبـش  صاخـشا و  هفوک ، رکـشل  ینعی  اهنیا  رظن  ربارب  رد 
تسا و زاب  اهنآ  قرـشم  اهنت  و  بونج ، لامـش و  ات  دراد  هریجنز  برغم  زا  هک  تسه  ییاه  لت  اـهنآ  تشپ  رد  تسا و  يدوگ  رد  هک 

.دنتسه ندمآ  شیپ  رد  رامش  یب  رکشل  نیا  زین  اهنآ  قرشم  تمس 

.دراد تدعاسم  نآ  نانابساپ  مالسلا و  هیلع  ماما  ةدرپارس  یئامندرخ  دعس و  رمع  رکشل  ییامن  گرزب  تباهم و  اب  یعیبط  عاضوا 

هعشا ربارب  یتاحفص  هک  هحلـسا  نهآ و  جّومت  شزرل و  يارب  دوش  یم  یببـس  کنیا  ولج  فرط  هب  نآ  ةدایپ  هراوس و  رکـشل  تکرح 
یم دنلب  برطضم  يایرد  نیا  لد  زا  هک  بکرم  درم و  ياپ  يادص  يوهایه  هداد ، لیکـشت  نازرل  شعترم  تسد  فک  رد  ۀنیآ  دننام 

اپ و  ناروتـس ، مس  ریز  نیمز  هک : تسادـیپ  دـینابنج  یم  ار  نیمز  هداد ، راـشف  مه  دـنازرل و  یم  ار  اوه  مه  .دزادـنا  یم  نینط  دوـش و 
يارب و  دیآ ، یم  شیپ  دوخ  ناورشیپ  تدایق  تحت  رد  فصو  نیا  اب  رکشل  دنک ، یم  یـصوصخم  يادص  دزرل و  یم  نادرم  ندیبوک 

هیلع نیـسح  هچ  دـهد ، یم  شیامن  نوزفا  ار  دوخ  تباهم  دوخ و  شناهارمه ) مالـسلا و  هیلع  نیـسح   ) دوخ یلاـیخ  نمـشد  عاـضخا 
هک دنرب  یم  نامگ  اه  بیجنان  صوصخ  رکشل ، نارس  دزادرپب ، گنج  هب  دهاوخب  هچ  دوش و  میلست  دهاوخب  مالسلا 
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وا هداد ، لباقم  فرط  هب  یسرت  مشچ  ندرک ، تشرد  ار  ادص  ندرک و  داب  دوخ  هب  ندیلاب و  زا  دیاب  دشاب  مه  میلست  ۀنیمز  هنیمز ، رگا 
.دنک بوعرم  ار 

دنوش و بوعرم  دوب  نکمم  دندوب ، هدرکن  یمتح  دوخ  رب  لوا  ۀجرد  رد  ار  یگتشذگ  ناج  زا  ادهش  ینعی  اه  بیجن  نآ  رگا  ًاقح ، و 
لاب هجوتم  یگنـس  هک  مرح  نارتوبک  لاـیخ  لاـح و  رد  لاـح  ره  هب  و  هتـشاد ، يریثأـت  یـشکرکشل  نیا  مه  يا  هراـپ  جازم  رد  دـیاش 

.تسا هتشاد  ریثأت  هتبلا  تساهنآ ،

؟ دیا هدرک  يرظن  دنوش  یم  حبص  لوا  يامرس  راچد  امرس  لصف  رد  هک  رپ  لاب و  یب  ياه  هجوج  لاح  رد 

هب هک  دـننامداش  همه  هتـساخرب ، اج  زا  یـصوصخم  طاشن  اـب  هدـنیآ ، يادهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناـنابزیم  مه  فرط  نآ  زا  يراـب 
.دنمهف یم  رتشیب  هدیمهف و  ار  دوخ  تیصخش  زورما  نانیمطا ،

ینعی دشاب ؛ هدیمهفن  دوخ  دزن  یتح  ار  دوخ  تیـصخش  هک  تسا  اجنیا  زا  مدآ  هشیدـنا  ناسنا و  ۀـصغ  منک  یم  ساسحا  نم  ناردارب !
.دهد یمن  ای  دهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ریذپانانف  ةدارا  درابب  شرس  هب  نهآ  رکشل و  هوک  هوک  رگا  هک  دشاب  هدیمهفن 

ۀیاپ هب  وا  ةدارا  لالقتـسا  يأر و  وا و  تیـصخش  هک  دوش  یم  ّللدم  شدوخ  رب  زور ، فصن  ای  طقف  زور  کی  جـنر  اب  هک  کنیا  یلو 
نتسش و تسد  اب  دراد ، لالقتـسا  هیجراخ  رداصم  زا  وا ، نهاریپ  نایم  نامیا  هک  دنک  یم  هنیاعم  تسا ، نامداش  هتبلا  تسا  ءایبنا  هدارا 
؛ تشاد نید  قـلخ ، رظن  يوـلج  رد  هک  روـط  ناـمه  دراد ، نیـسپاو  زور  يارب  ار  نید  زاـب  رگید ، تاـبغرم  عماـطم و  زا  نتفرگرب  لد 

تولخ و رد  نونکا 
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دوخ رد  ار  دوخ  ربارب  نادنچ  دص  اب  يربارب  تقایل  و  دـید ، دـهاوخ  دوخ  يارب  ار  لاجر  مظعا  دـیع  زورما  ینعی  دراد ، مه  ییاهنت  هب 
رد هک  دید  دهاوخ  ار  دوخ  نخـس  و  دیمهف ، دـهاوخ  تما  کی  رهـش و  کی  ةدوت  زا  رتشیب  رترب و  ار  دوخ  یگتـسیاش  هدرک و  هنیاعم 

، هدشن ششومارف  تدحو  ییاهنت و  تسد  زا  تسوا و  دوخ  حور  زا  اهنت  هتفرگن و  فعـض  نمـشد ، ترثک  زا  دوجو  ۀصرع  نادیم و 
يأر و نخس و  ره  مه ، نایئادخ  تیعمج  ناحبـس و  يادخ  تخانـش ، دهاوخ  دسانـشب و  تسه  هک  نانچ  ار  وا  تسا  روبجم  مه  ایند 
و دـنناد ، یم  ناسنا  دوخ  زا  ار  نآ  دـننیبب ، تباـث  ناـسنا  رد  ناتـسدمه ، زا  ییاـهنت  تاـقیوشت و  زا  دـیرجت  اـب  هک  ار  ناـفرع  لـمع و 

هدـنیآ ناراگن  خـیرات  ای  رـشب  نادنمـشناد  اـی  دراذـگب  هتـشاذگ و  راـک  رد  ادـخ  هک  ییوزارت  ره  هب  تسا ، نیمه  ادـخ  دزن  تیلوبقم 
.دنراد دوخ  زا  دنراد  هچ  ره  هک  دش  مولعم  نوچ  .دنراد  ار  دوخ  نزو  اهنیا  دنراذگب ،

رس اهنت  هک  دننیب  یم  دنروآ ، یم  نوریب  دنشک و  یم  رب  رس  اه  همیخ  نایم  زا  ای  دننک  یم  دنلب  رتسب  زا  رـس  هک  زورما  ادهـش ، نیاربانب 
.دننیبب يزور  نینچ  رد  ار  دوخ  دوخ و  يارب  ار  يزور  نینچ  دنتسناوت  هک  دندونشخ  دوخ  زا  دیاش ، ار  يرورس  اهنآ 

هکلب دروخب ، ینیریـش  هک  تسین  نیا  شیوزرآ  نامرآ و  ناـسنا ، نیرتراوخ  هکلب  ناـسنا ، ياـهوزرآ  زا  تسا  رود  قحلا  هک : دـینادب 
نامدرم نآ  یتح  دننیبب ، وا  زا  قلخ  ادخ و  يا  هدیدنسپ  ۀنادنمتفارش  راک  دشاب ، هدرک  يا  هدیدنـسپ  راک  هک  تسا  نیا  ناسنا  يوزرآ 

(. مفرش هب   ) دنروخ یم  مسق  تباقر  عقوم  رد  دنشورف ، یم  نازرا  تمیق  هب  ار  دوخ  هک  فلج 

تسرد دیرامش ، یم  لوگ  تواکذ و  یب  ار  نآ  دینامگ و  دب  هک  یمدآ  ره  هب  امش 
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رظن دم  رد  و  هتخومآ ، وا  هب  وا  روخارف  بسانم و  یـشنم  گرزب  تمرکم و  زا  ییاه  هار  دیریگب و  رظن  رد  ار  وا  ًادـمع  دـینک و  هجوت 
.دوش یم  هتخورفارب  رپ و  هسامح  شتآ  زا  وا  نهاریپ  هک  دید  دیهاوخ  دیراذگب ، وا 

رطاخ دنـسپ  راک  نیرتهب  دـننیب  یم  دـنا ؛ هدروآ  گنچ  هب  تانـسح  ایند  کی  دوخ ، زورما  ۀنادنمتفارـش  راک  نیا  هب  هک  دنیادهـش  نیا 
ای هک  هدرکن  قلاخ  قلخ و  يدونشخ  فرش و  يارب  يراک  نیا ، زا  شیب  شنمابیز  ناسنا  ره  .دینیب  یم  تسا ، راک  نیمه  رمع  رد  اهنآ 
يا هناخ  فیضم  تفایـض و  ای  ینادیم  تداشر  ای  يا ، هگلج  ای  رهـش  هد و  ای  هعلق  حتف  ای  تسا ، نآ  مان  هب  یفاشتکا  یملع و  یباتک و 
ةداز مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یتـقو  نآ  ًـالثم  یگرزب ، زا  یگدـنامرد  تقو  رد  يریگتـسد  اـی  یگرزب  ياـه  نادـناخ  زا  ییاریذـپ  اـی 

يریگتـسد هب  تسناوت  یم  ریهز  ایآ  دینیبب  امـش  دوب ، رادتقا  لامک  رد  مرتحم و  شدوخ  ۀناخ  رد  شا  هلیبق  موق و  نایم  رد  ناشربمغیپ 
رازه اب  : » دیوگب هک  هداد  تلهم  وا  هب  عاضوا  هنامز و  دـنا ، هدـش  ناهنپ  هدـنادرگربور و  هفوک  نانابزیم  هک  نادـیم  نیا  طقف  دزانب ، وا 

مراذگن دوب  نکمم  شاک  هک  مدنموزرآ  نم  منادرگب ، تناناوج  زا  ار  لتق  وت و  زا  ار  گرم  مناوتب  رگا  تسا  وزرآ  ارم  ندـش  هتـشک 
(1)« .موش وربور  ربارب و  گرم  نارازه  اب  هچ  رگا  دوش ، مک  وت  ناناوج  زا  وم  رس  کی 

نابز هب  یهاگ  دـیوگب ، یمارآ  هب  یهاگ  دـنزب ، بیهن  یهاگ  دزادرپب ، عافد  هب  ناـبز  دـص  هب  زورما  هک  تسین  یفاـک  اـیآ  طاـشن  نیا 
.دیدهت هب  یهاگ  يراوخمغ ، تحیصن و 

قطن هب  دودب و  شیپ  دیایب و  نوریب  دوخ  نهاریپ  زا  هک  دنیب  یم  اجب  ریرب ، ًالثم  »
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ار دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  توبن  تیب  ياه  تعاضب  يرادـهگن  رد  دـنک و  يرادرب  هرهب  دوخ  رمع  زا  اعد ، ریـشمش و  مد  نابز و  و 
(1)« .دنیبب همه  زا  رت  نوزف 

ناگدنهانپ ریمـض  تاشوارت  تایونم و  رد  یقیمع  ۀعلاطم  تسا و  ادهـش  مک  ةدع  تالایخ  تیـسفن و  حیرـشت  تانایب  نیا  زا  مروظنم 
.دنیایب رکشل  نیا  ربارب  دنهاوخ  یم  تعاس  نیا  هفایق  هچ  اب  اهنآ  دوش  روصت  يا  هزادنا  ات  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح 

گرزب ثداوح  زا  .هدروآ  نوریب  تمحز  ۀـشیدنا  ناـج و  لاـمآ و  دـنزرف و  نز و  يوزرآ  زا  ار  اـهنآ  نیقی ، روط  هب  عـقوم ، تارطخ 
تلاح و  دراذگن ، ناسنا  لد  رد  یّمغ  ّمه و  دروایب و  اوسام  زا  یشومارف  هک  تسین  دعبتسم  مومع  ياغوغ  تخـس و  ياه  هلزلز  دننام 

رد هثداح  تلالج  یلو  دهد ، ناکت  دناوت  یم  يا  هثداح  مک  ار ، تاذ  ّبُح  هقباس و  تلاح  ظفح  هک  نآ  اب  دهد ، رییغت  ًاروف  ار  هقباس 
هـشیدنا .تسا  رترثؤم  هدوت ، ةروث  شروش و  ماع و  ياغوغ  راد و  هلاـبند  ةراتـس  ناـفوط و  هلزلز و  زا  تسا ، اـهنیا  زا  شیب  ادهـش  رظن 

هچرگ تساـهنآ ، لـیلج  هدـنهانپ  زیزع و  ناـمهم  رطاـخ  بییطت  تساـهنآ  رظن  رد  هـک  یّمه  اـهنت  هدرب و  اـهنآ  لد  زا  ار  رگید  ياـه 
بش هک  بشید  درک ، دهاوخ  مایق  دیدش  گنج  دیشر و  مادقا  نیا  هب  هکی  اهنت و  ادهش  رالاس  تسین ، اور  نتفگ  اجنیا  رد  یگدنهانپ 

نت و ود  داتفه و  ندوب  یتح  درادن  یـسک  هب  هیکت  مادـقا  رد  وا  هک : درک  مولعم  داد ، نتفر  نذا  نارای  هب  بش  لوا  رد  دوب و  میمـصت 
، دنا هدش  همیمض  وا  هب  نانآ  دننامب  رگا  دهد ، یمن  وا  تمیزع  رد  يرییغت  اهنآ  نتفر  ندنام و 
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تسد هب  اه  ناج  یگمه  دوب ، تاساسحا  مکارت  نارای  زا  میمـصت ، بش  ین ! ین  تسا ، نانآ  هب  یکتم  نانآ و  نایم  رد  يو  هک  نآ  هن 
رد ار  وا  هتفرگ  ار  وا  نوماریپ  زورما  دنتشاذگن و  غراف  ینآ  ار  وا  رود  دندوب ، راتساوخ  ار  عافد  راختفا  يراکمه و  رد  تکرـش  هتفرگ 
وا اب  نارای  دوبن ؛ دوب و  نادیهـش  نایم  رد  وا  تشاد ، ماـیق  دوخ  دوخ ، دـصقم  هب  هدوب و  دـیحو  وا  فصو  نیا  اـب  یلو  دنتـشاد ، ناـیم 

: تفگ یم  بشید  دوب و  نابات  شنخس  راونا  نایم  رد  هک  دوب  نامه  وا  دندوبن ، دندوب و 

نآ اب  ار  ام  هک  هتفرگ  توبن  جات  زا  میآ ، یمنرب  شرکـش  ةدـهع  زا  مه  یناشفناج  اـب  هک  هتـشاد  لوذـبم  تمارک  ردـقنیا  نم  هب  ادـخ 
لد ات  هداد  ام  هب  هک  نییآ  نید و  زومر  مهف  و  هدرک ؛ میلعت  ام  هب  هک  تسا  دبا  سیماون  ننس و  نوناق  هک  نآرق  ملع  و  هتـشاد ؛ یمارگ 

يادا زا  هناگادـج  مادـک  ره  ناج ، شزرا  هب  نایاپ و  یب  تسا  یتلود  کی  ره  هداد ؛ رارق  ام  يارب  هک  اونـش  شوگ  انیب و  مشچ  اناد و 
منامب نادیم  نیا  رد  هفیظو  يادا  يارب  هک  سب  وا  نوچ  یب  فاطلا  نیمه  ارم  عومجم ، هب  دسر  هچ  ات  هتـشاد  ریز  هبرـس  ار  ام  شرکش 

یمن ضرعت  ای  ضارتعا  یگنتلد و  يور  زا  ار  نخـس  نیا  مرادـن و  یگنتلد  اهنآ  زا  دـنورب ، نم  نارای  مهدـب ، ناج  يرازگرکـش  اـب  و 
« .میوگ

نیا زا  ام  يدـب  زور  منک  یم  نامگ  نم  نوچ  یلو  مراد ، هقالع  تخـس  اهنآ  ناج  ظفح  هب  مرادـن و  غارـس  اـهنآ  زا  رتهب  نم  اـشاح ! »
نیا ياهرهـش  رد  سپ  نآ  زا  دیورب و  دیریگب و  ار  رگیدمه  تسد  مرابت  شیوخ و  اب  نارای ! يا  امـش  سپ  تشاد ، میهاوخ  نانمـشد 
یم ارم  مدرم  نیا  اریز  مدرم ؛ نیا  منام و  یم  نم  دهدب ، شیاشگ  ادـخ  ات  دیـشاب  دـیوش و  هدـنکارپ  ناتاهرهـش  ریاس  ناتداوس و  دالب 

رد دنبایب  هک  ارم  دنبلط ،
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(1)« .دمآرب دنهاوخن  رگید  یسک  بلط  بیقعت و 

یمدرم ره  هب  دـهد ، یم  وا  هب  یتـینآ  ینآ و  دزوـمآ و  یم  تمظع  ار  وا  دـسرب  یـسک  ره  شوـگ  هـب  هـک  تساـم  ۀـناگی  قـطنم  نـیا 
زا نت  کی  دوخ  مادـک  ره  دـندوب  نخـس  نیا  وترپ  رد  هک  لاـجر  نیا  .دـنک  یم  نت  نییور  ینتمهت  ثداوح ، ربارب  رد  ار  وا  دروخبرب 

نخس نیا  ندینش  زا  دعب  تلود  درم  دندید ، ار  تمظع  درم  شجنس  رایعم  نخـس  نیا  زا  یلو  دندوب ؛ نیلوا  نادرم  مالـسا و  يالـضف 
دز و زا  دنک و  مولعم  ار  دوخ  شزرا  دتـسیاب و  ییاغوغرپ  نادیم  طسو  رد  دناسرب و  ییوهایهرپ  زور  هب  ار  دوخ  هک  دراد  یم  تسود 

نافوط هلزلز و  راد و  هلابند  ةراتس  ندید  زا  فیطرپ  نخس  نیا  دنک ، یلمع  ار  دوخ  نامیا  رکف و  توق  دوخ و  لالقتسا  ةوق  ایاضق  دنب 
لـصفم زا  یکی  لاجر ، يامظع  تمظع و  لاجر  هب  دروخرب  ًاقح  درادن ، یمک  تسد  نافوط  داجیا  رد  هدوت  شروش  ماع و  ياغوغ  و 

.تسا کیرحت  گرزب  ياه 

رگا دندش ، دالوف  دندوب  نهآ  رگا  دندمآ ، نوریب  هک  لصف  نآ  زا  دنراد ، رطاخ  هب  ییاهزیچ  نینچ  بش ، نیا  لوا  لصف  زا  نارای  نیا 
شدوخ نخس  زا  هتشذگ  تسوا و  هارمه  هب  ناهج  همه  ییوگ  هک : دیوگ  یم  نانچ  نخـس  ناشدیحو  دندش ، یناهج  دندوب  نت  کی 

نیا يارب  امـش  درک ، یم  نخـس  نیا  دیکأت  یگمه  تخیر ، یم  ورف  باوج  رد  وس  شـش  زا  هدـش و  باترپ  نارای  نمجنا  زا  ینانخس 
رود هب  نارای  نمجنا  ۀیـضق  هصاخ  دـیرگنب ، شا  هتـسجرب  لوصف  مامت  اـب  ار  میمـصت  بش  نتم  دـیرگنب ؛ ار  ادهـش  گرزب  راـکفا  هک 

.ار ناشیا  یخیرات  يابیز  نانخس  نادیهش و  رالاس 
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نخس صن 

.دنک یم  عفترم  ار  روجید  ياه  بش  ياه  یگریت  رهد ، رمع  يارب  بش  نآ  رون  روجید ، هن  رونرپ  دوب  یبش  بش  نآ  قحلا 

رد نمشد  رکشل  نادرگرب  زا  سپ  ینعی  سپ  نآ  زا  ماما   » (1): دنیوگ داشرا  يربط و 
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نا نادمه -  نم  نطب  یقرـشملا  هللادـبع  نب  كاحـضلا  نع  یـشیافلا  مصاع  نب  هللادـبع  ینثدـح  فنخموبا و  لاق  يربطلا -  ( 1 - ) 1
نع يرماعلا  کیرش  نب  هللادبع  نع  هریصح  نب  ثراحلا  ًاضیا  ینثدح  و  فنخموبا : لاق   » .هباحصا عمج  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسحلا 

نیسحلا نبا  یلع  لاق  ءاسملا ، برق  دنع  کلذ  دعس و  نب  رمع  عجر  ام  دعب  هباحصا  نیسحلا  عمج  الاق : مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع 
ءارسلا و یلع  هدمحأ  ءانثلا و  نسحا  هللا  یلع  ینثأ  هباحصال : لوقی  وه  یبا و  تعمسف  .ضیرم  انأ  عمسأل و  هنم  توندف  مالـسلا : هیلع 

مل هدئفا و  ًاراصبا و  ًاعامـسا و  انل  تلعج  نیدـلا و  یف  انتهقف  نآرقلا و  انتملع  هوبنلاب و  انتمرکا  نا  یلع  كدـمحا  ّینا  مهللا  ءارـضلا ،
لها یباحصا و ال  نم  ًاریخ  و ال  یلوا -  یفوا -  ًاباحـصا  ملعا  یناف ال  دعب -  اّما  نیرکاشلا ، نم  انلعجاف  د -  نیکرـشملا -  نم  انلعجت 
ًاموی ّنظأل  ّینا  و  الا ! ادغ -  ءادعالا  ءالوه  نم  انموی  ّنظا  ّینا  و  الا ! ًاریخ ، ًاعیمج  یّنع  هللا  مکازجف  یتیب ، لها  نم  لصوا  ّربا و ال  تیب 

 - یّنم مکیلع -  سیل  ّلح  یف  ًاعیمج  اوقلطناف  مکل -  تنذا  دـق  ّینا  ّالا و  د -  مکل -  تیأر  دـق  ّینا  و  ادـغ -  ءادـعالا  ءالؤه  نم  اـنل 
107؛ فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیـسحلا  لتقم  317/4 ؛ يربطلا : خیرات  « » .المج هوذختاف  مکیـشغ  دـق  .لیّللا  د -  لیللا -  اذـه  مامذ - 

...مالـسلا هیلع  نیـسحلا  یلع  یبحرالا  رـضنلا  نب  کلام  تمدق و  لاق  كاّحـض : انثّدح  فنخموبا : لاق  « » 92/2 دیفم : خیش  داشرإلا ،
هوذختاف مکیـشغ  دـق  لیللا  اذـه  لاق : .لیللا  ناک  اّملف  هعم  تمقاف  هلوق : یلا  .سوماق  هّلک -  يرـس  يا  المج -  لیّللا  ذـّختا  لثملا  یف 

ّناف هللا  جّرفی  یّتح  مکنئادم  مکداوس و  یف  اوقّرفت  ّمث  یتیب  لها  نم  لجر  دیب  مکنم  لجر  ّلک  ذخأیل  ّمث  ًالمج 
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ناشراضحا ینعی  درک ؛ يروآ  عمج  ماش  ندـمآ  شیپ  زا  شیپ  ار  دوخ  نارای  نتفرگ ، تلهم  ماـع و  ياـغوغ  ندـناباوخ  مهن و  رـصع 
هدید و اپارس  مادک  ره  تسا  مولعم  .دومرف 
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نب یلع  دندید ، هاگماش  نآ  رد  ار  نمـشد  راشف  تدش  هک : نآ  هصاخ  دنبایب ، دشاب  يا  هزات  دـماشیپ  ره  فقوم ، نیا  رد  هک  دنـشوگ 
دیوگ یم  نارای  هب  نمجنا  نآ  رد  مردپ  هچنآ  هک  نیا  يارب  مدوب ، ضیرم  هک  نآ  اب  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  نیـسحلا 

! يرامیب رتسب  اب  ینعی  مدش ، نخس  نمجنا  هب  ردپ و  هب  کیدزن  مونشب ،

مهم هتبلا  تسا ، میمـصت  زا  نخـس  تمهالاو ، نادرم  هب  دسر  هچ  ات  دهد  یم  ناکت  ار  يرتسب  رامیب  هدوب ، هچ  هیـضق  تیمها  دیرگنب :
.ناوارف هاوگ  روضح  رد  رمع  یخیرات  لصفم  نیرت  كزان  رد  الاو  نت  کی  میمصت  مه  نآ  تسا 

تخس اه و  یشوخ  نیرتهب  رب  منک  یم  شیاتس  ار  وا  اهانث و  نیرتهب  هب  مناوخ  یم  انث  ادخ  رب  دومرف : یم  باحصا  يارب  مردپ  مدینش 
هب ار  ام  يداد و  میلعت  ام  هب  ار  نآرق  یتشاد و  یمارگ  توبن  هب  ار  اـم  هک  نیا  رب  منک  یم  دـمح  ار  وت  ایادـخراب ! اـه ، یـشوخان  نیرت 

.هدب رارق  نارازگرکش  زا  ار  ام  يداد ، رارق  اناد  ياه  لد  انیب و  ياه  مشچ  اونش و  ياه  شوگ  ام  يارب  يدرک و  هاگآ  نییآ  زومر 

زا ار  ینادـناخ  مناد و  یمن  دوخ  ناراـی  زا  رت  هدـیزگ  رتاـفواب و  اـی  رت  هتـسیاش  ار  یناراـی  نم  میوگ : یم  زیچ  همه  زا  شیپ  دـعب : اـما 
.داهد وکین  يازج  نم  فرط  زا  ار  امش  ادخ  نیاربانب  مسانش ، یمن  رت  هدنزارب  رتوجدنویپ و  رترازگتمدخ و  مدوخ  رابت  شیوخ و 

! ناه تسام ، يارب  يزور  نانمشد  نیا  زا  منک  یم  نامگ  نم  ای -  هدیسر -  ارف  نانمشد  نیا  زا  ادرف  ام  زور  منک  یم  نامگ  نم  ناه !
ۀمذ دیـشاب ، لح  هب  هدوسآ و  نامیپ  زا  دیورب  مامت  دـشاب ، زاب  ناتهار  مداد ، نذا  ار  امـش  نم  ای -  ما -  هدـش  دـقتعم  امـش  يارب  نم  و 

نآ یکیرات  تسا  بش  نیا  تسین ، دشابن و  نم  هب  تبسن  امش  ةدهع  هب  ینامیپ 
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.دیورب مامت  هب  ار  بش  ینعی  دیشکب  راک  نآ  ةدرگ  تشپ و  زا  دینک ، دوخ  روهار  بکرم  ار  نآ  هتفرگ ، ارف  ار  امش 

لها زا  ار  يدرم  تسد  امـش  زا  يدرم  ره  زین  و  : » دومرف هک  هدوزفا  نآ  رب  یقرـشم  سیق  نب  كاحـض  قـیرط  زا  يربـط ، فـنخموبا  و 
دننک و یم  بلط  ارم  طقف  مدرم  نیا  اریز  دهد ؛ جرف  ادخ  ات  دـیوش  قرفتم  ناتاهرهـش  ناتداوس و  دالب  نیا  رد  دـیریگب و  ار  نم  تیب 

(1)« .دنرادن يرگید  بیقعت  هب  يراک  دنرادرب ، نایم  زا  ارم  ای -  دنبایب -  ارم  رگا 

دش هدز  دجم  تمظع و  زا  تلیضف  مالسلا ، هیلع  نیسح  يارب  یشرع  یسرک و  یسفن  تمظع  هدارا و  لالقتـسا و  نیا  ۀیاپ  رب  ربکا  هللا 
نوماریپ بش  نیا  هک  ادهش  نارس  نت  ود  داتفه و  زج  .هدزن  یتخت  نآ  هب  بیرق  ای  نآ  دودح  رد  ادهش  نارـس  زا  يدیهـش  زونه  ات  هک 

نیا ربارب  دنتسناوت  دندوب ، تیلوجر  ملاع  نارس  زا  دوخ  نوچ  نانآ  دزیخرب ، وا  ربارب  یسانشردق  ریدقت و  هب  دوبن  هتسیاش  سک  دنیوا ،
دهاوخ هچ  ره  ام  زا  .تمظع  دوب  هچ  ره  وت  زا  هک  دننک  نایامن  تناتم  ترارح و  اب  ار  دوخ  هناراکادف ، تمواقم  تماقتسا و  تمظع ،

هک نآ  راظتنا  هب  دـندرک ، یم  کنیا  هک  دوب  يا  هناقداص  تازاربا  نامه  هب  ًاتقوم  نآ  نیکـست  هک  دـش  روشرپ  نانچ  اهرـس  بدا ، دوب 
: دـنیوگب ًـالمع  نتــشیوخ  هداـعلا  قوـف  یگدـنزارب  دوـخ و  ریظن  یب  تقاـیل  بـسح  هـب  ادرف  تسیاـش  تسیاـب و  هـک  ناـنچ  ار  ۀــیقب 

نارگید کی ، نآ  ترارح  زا  دوزفا  ترارح  هک  درک  يا  هناقداص  تازاربا  کی  ره  ناشناگدنیوگ 
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، نارسپ ناردارب و  دوب ، یم  قرتحم  هسدع  نوناک  رد  عمتجم  هعشا  شبات  لحم  دننام  عومجم ، وا و  نارگید  ترارح  زا  نتـشیوخ و  و 
، هناگادج هجسوع  نب  ملسم  .دنتفگ  دومرف ، مالسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  هک  ار  ینخس  یگمه  رفعج  هللادبع  نارسپ  اهردارب و  نارـسپ 

تخاونکی ورکی و  ار  نخـس  یگمه  باحـصا  تعامج  دعب  .دنتفگ  خساپ  دوخ  ۀبون  هب  ریهز  دوخ ، ياج  هب  یفنح  هللادـبع  نب  دـیعس 
زور درآ ، زورب  نینچ  ار  بش  سک  ره  .داد  زورب  ار  نادـیم  هدرک ، یلاـخ  اـج  هدـش و  یـضقنم  ترارح  نیا  هب  نمجنا  نآ  .دـنتفگ و 

.دراذگ یم  راگدای  هب  ار  نانچ  يراختفارپ 

نارونخس خساپ  ای  نارگید  ۀعشا 

تسا تمواقم  زا  نخس  ار  همه 

: دنتفگ رفعج  هللادبع  نارسپ  ردارب و  نارسپ  وا و  ياهرسپ  اهردارب و  »

.دیامنن ام  هب  زگره  ار  زور  نآ  ادخ  مینامب ، یقاب  وت  زا  دعب  هک  نآ  يارب  مینکب  ار  راک  نیا  هچ ؟ يارب 

، هدومن بیقعت  ار  شور  نیا  وا  عبت  هب  نازیزع  هتسد  نیا  سپـس  درک ، ادتبا  هدومن  ییاوشیپ  نانآ  هب  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  سابع 
.دندرک ملکت  نآ  ریظن  ای  وا  ۀتفگ  هب 

نذا امش  هب  نم  دیورب ، امش  سپ  ملسم ، نداد  هتشک  امـش  يارب  دنک  یم  تیافک  لیقع ! ینب  يا  دومرف : نآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
.مداد

رـسپ دوخ و  گرزب  دوخ و  رالاس  رـس و  ام  مییوگب  ای  .دـنیوگ  یم  دـنیوگ ؟ یم  هچ  ام  هب  نیارباـنب  مدرم  هللا ! ناحبـس  دـنتفگ : ناـنآ 
هب میدربن ، راک  هب  يا  هزینرس  نانآ  اب  میتخادنین ، يریت  نانآ  اب  میتشاذگ ، او  دنیاهومع  رسپ  نیرت  هدیزگ  هک  ار  دوخ  ياهومع 
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سوفن ربارب ، رد  هکلب  مینک ؛ یمن  ار  عوبطمان  راک  نیا  مسق ! ادـخ  هب  هن ، دـنتخاس ؟ هچ  مه  میناد  یمن  میدزن و  يریـشمش  اهنآ  هارمه 
.دیایب مه  ام  رس  هب  دیآ  یم  وت  رـس  هب  هچنآ  ات  مینک  یم  لاتق  وت  هارمه  هب  مینک و  یم  وت  يادف  ار  دوخ  نادناخ  دوخ و  لاوما  دوخ و 

! ار وت  زا  دعب  یناگدنز  ادخ  دنک  تشز 

.دومن یم  تشز  یـسب  هک  دندنایامن  ار  رالاس  بحاص و  زا  دعب  یناگدنز  زا  يا  هدرپ  .دنتفگ  ار  نخـس  نیا  هک  لیقع  نادناخ  نادرم 
یبا نب  دمحم  ملـسم  ردارب  رـسپ   ) نانآ ياه  کچوک  و  رفعج ، نمحرلادبع و  ملـسم : ردارب  ود  و  دـمحم ، هللادـبع و  ملـسم : رـسپ  ود 

(1)« .دندید شیامن  هب  ار  یناگدنز  رگید  ياه  هدرپ  لیقع ) نب  دیعس 

درک مالسلا  هیلع  نیسح  هب  ور  هداتـسیا  اپرب  هجـسوع  نب  ملـسم  سپ  نآ  زا  : » هک هدرک  وگزاب  سیق  نب  كاحـض  زا  يربط  فنخموبا 
زا ادخ  دزن  يرذع  هک  نآ  اب  هدرک ، هطاحا  وت  هب  نانچ  هریچ  نمشد  نیا  هک  تقو  نیا  رد  مینک ؟ یم  اهر  ار  وت  نوماریپ  ام  ایآ  تفگ :

رس و رب  دوش ، زیر  زیر  ات  مریشمش  هب  منکـشن و  تخـس  ار  ما  هزین  نیا  نمـشد  ۀنیـس  رد  ات  ادخ  هب  هن  میا ، هتخاسن  مهارف  وت  قح  يادا 
یم ناشگنس  هب  وت  زا  عافد  يارب  منک  دربن  نآ  اب  هک  دشابن  يا  هحلـسا  مهارمه  هب  رگا  مینک و  یمن  وت  زا  تقرافم  منزن ، نمـشد  زغم 

.مریمب وت  اب  ات  موش  یمن  ادج  وت  زا  منز و 

مارتحا ام  هک  دنیبب  دنادب و  ادخ  ات  مینک  یمن  تراذگاو  دنگوس ! ادخ  تاذ  هب  تفگ : تساخ و  اپ  هب  یفنح  هللادـبع  نب  دیعـس  سپس 
هتشک نتشیوخ  هک  منادب  رگا  مسق ! ادخ  هب  میا ، هدرک  ظفح  وت  ةرابرد  وا  بایغ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  شربمغیپ 
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داتفه ار  راک  نیا  دوش ، یم  هداد  داـب  هب  مرتسکاـخ  موش و  یم  هتخوس  هدـنز  هدـنز  نآ  زا  دـعب  هدـش و  هدـنز  سپ  نآ  زا  موش و  یم 
وت زا  شیپ  نم  مه  نآ  دزادنیب ، ییادج  ام  نیب  گرم  رگم  ات  دش ؛ مهاوخن  ادج  وت  زا  نم  موش ، ادج  وت  زا  هک  دنروایب  مرـس  هب  هبترم 

تسین و شیب  ندـش  هتـشک  کی  زج  هک  نیا  اب  منکن  لاـحلا  ارچ  ار  راـک  نیا  سپ  درک ، مهاوخ  رادـید  ار  مگرم  وت  يور  ولج  رد  و 
.دنرادن نایاپ  زگره  هک  تسا  يدنلبرس  يدنمجرا و  نآ  نیا  کنیا 

یسب مسق ! ادخ  هب  تفگ : سیق  نب  نیق  نب  ریهز  و  رد ، رب  رضاح و  تسا  یتلود  هک  درک  نایامن  ار  يراکادف  تمارک  ّزع و  قطان  نیا 
یم هتشک  نینچنیا  ندش  هتشک  رازه  ات  مدش  یم  هتـشک  سپـس  متـساخ ، یمرب  كاخ  زا  سپـس  مدش ، یم  هتـشک  نم  هک  تسا  وزرآ 

(1)« .درک یم  عفد  تتیب  لها  نادرمناوج  نیا  ناج  وت و  ناج  زا  ار  ندش  هتشک  ادخ  هک  دش  یم  هلیسو  نیا  مدش و 

.درک ناسآ  دصقم  بنج  رد  دصقم و  ياپ  رد  ار  رشن  رشح و  ات  هدنیوگ  نیا 

یعامتجا نخس  نیرخآ 

وت زا  ادخ ! هب  : » دنتفگ دندرک و  ملکت  ور  کی  هار و  کی  رد  همه  مه ، هب  هیبش  ییاه  هتفگ  هب  هدمآ  نخس  هب  همه  باحصا  تعامج 
ام مینک ، یم  ظفح  رطخ  زا  ار  وت  اه  تسد  اه و  یناشیپ  اه و  هاگولگ  اب  .نابرق  ار  وت  ام  ياه  ناج  سکع ، هب  هکلب  میوش ، یمن  ادـج 

.میا هداد  ماجنا  میا  هتشاد  هدهع  هب  هچنآ  میا و  هدوب  رادافو  تقو  نآ  میدش  هتشک  هک  نیمه 
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نیمه بیجع ! ۀملک  نیا  زا  خوآ ، انیلع -  ام  انیـضق  انیف و  انک و  انلتق  نحن  اذاف  : » وگب ام  شیکمه  ياه  يدمحم  هب  ام  زا  رذگهر ! يا 
.میا هداد  ماجنا  میتشاد  هدهع  هب  هچنآ  میا و  هدوب  رادافو  میدش  هتشک  ام  هک 

(1)« .تشگرب دوخ  لزنم  هب  هدش  فرصنم  درک و  اعد  ریخ  يازج  هب  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  ماما 

شیپ زور  دندرک ، حاتتفا  ار  بش  هدش و  هدنکارپ  سلجم  نآ  زا  روشرپ  يرس  اب  دنک ؟ یم  هچ  نمجنا  رد  نمجنا  لها  هب  نانخـس  نیا 
یم روش  هناگادـج  مادـک  ره  یپایپ  بش  تاعطق  دـندوب ؛ هداد  همتاخ  نتـساوخ  تلهم  نمـشد و  ةرـصاحم  اب  هدـنارذگ و  اغوغ  اب  ار 

.درک یم  تمواقم  هب  جییهت  ناجیه و  دوزفا و 

ۀیـضق اجنآ  رد  .تخادرپ  هحلـسا  حالـصا  هب  هایـس  مالغ  یهارمه  هب  تفر و  هحلـسا  ۀـمیخ  هب  هدرک  هراـنک  همه  زا  سپ  نآ  زا  ماـما  »
هیضق و نآ  تاکسا  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما  دش ، شریگنماد  مالسلا  اهیلع  بنیز  شرهاوخ  ینعی  مرح  لها  یبات  یب  زا  یـشارخرگج 

رییغت هب  تفر و  باحصا  دزن  دش و  نوریب  ارـسمرح  ياه  همیخ  زا  تشگرب و  ارـسمرح  لها  شوجو  روف  نیکـست  بنیز و  هب  تیلـست 
تمیزع تسناوتن  شارخرگج  ياه  هرظنم  نآ  دناشنب و  تمیزع  تمه  هب  ار  مرح  ياغوغ  مالسلا  هیلع  نیـسح  .دش  لوغـشم  اه  همیخ 

دوخ يارب  تمیزع  تمه و  زا  مه  باحصا  درادزاب ، ار  وا  نینهآ 

ص:46

.601/1 هعیشلا : نایعا  110 ؛ فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  318/4 ؛ يربطلا : خیرات  ( 1 - ) 1

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 59 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15766/AKS BARNAMEH/#content_note_46_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1)« .دننیزگ یم  يریذپان  تسکش  رگنس 

ریاس رس  رب  دش  یجات  تمارک  نیا  یلو  دنتشاد ؛ رپ  نابیرگ  تمرکم  زا  دوخ  هچرگ  دزیگنا ، یمرب  اهأشنم  نیا  کی  کی  زا  بش  رکف 
.دندجاو ار  یتمرکم  ۀجرد  هچ  هدنیآ  رد  هک  دنتفای  یمرد  کین  ناشدوخ  ناشخرد و  ؤلألتم و  دبا  ات  ناشاهتمرکم 

الاوبا دعب  اداعف  ءامب  ابیش  نبل  نم  نابعق  مراکملا ال  کلت 

(2) الاثما سانلا  یف  مهل  يرت  نا  ام  اوجرخ  هبصع  نم  مهّرد  هللا 

هک دش  هتفگ  لاح  نیا  رد  یمرضح  ریشب  نب  دمحم  هب   » (3): دیوگ یسواط  دیس 

ص:47

.112-111 فنخموبا : مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم  319/4 ؛ يربطلا : خیرات  ( 1 - ) 1
.46/1 ریثک : نیا  هیوبنلا ، هریسلا  564/1-565 ؛ يربطلا : خیرات  ( 2 - ) 2

: هل لاقف  هباحصا ، نم  لجر  یلا  ءاجف  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  رکـسع  لخد  یتح  ءاج  الجر  نا  امهریغ -  نیبلاطلا و  لتاقم  یف  ( 3 - ) 3
.یسفن هبستحا و  هللا  دنع  اذام ؟ عنصا  یتح  لاقف : هئادف ، یف  یعـسن  یتح  یعم  فرـصنتف  هورـسا  ملیدلا  نا  یفاو ، نالف  کنبا  ربخ  نا 

نإ ًایح  عابـسلا  ینتلکا  کقرافأ  نا  تاهیه ، لاقف : .کنبا  ءادـف  کیطعا  اـنا  یتعیب و  نم  لـح  یف  تنا  فرـصنا و  نیـسحلا ، هل  لاـقف 
: نیبلاطلا لتاقم   » .دوش عوجر  کقرافأ  ًادبا و ال  اذه  هللاو  نکی  نابکرلا ال  کنع  لئـسا  مث  ناوعالا  هلق  عم  کل  ذـخا  ًایح و  کتقراف 

«78

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 60 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15766/AKS BARNAMEH/#content_note_47_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15766/AKS BARNAMEH/#content_note_47_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15766/AKS BARNAMEH/#content_note_47_3
http://www.ghaemiyeh.com


نیسح رکشل  دراو  هنابش  یکیپ  تسا .) یمرضح  ورمع  نب  ریشب  ًارهاظ  صخش  نیا   ) هدش ریسا  ير  ّدحرس  رد  ریـشب  نب  رمع  ترـسپ ،
رـسپ ما  هدوب  ات  نم   ) منک یم  باستحا  ار  نتـشیوخ  ار و  وا  ادخ  دزن  تفگ : وا  دروآ ، ار  ماغیپ  نیا  دـمآ و  وا  دزن  دـش و  مالـسلا  هیلع 

نم وا ، يریـسا  دماشیپ  رد  هک  دـش  بوخ  ینعی  دـشاب ؛ ریـسا  وا  مشاب و  تایح  دـیق  رد  نم  هک  متـشاد  یمن  تسود  ما ) هدوب  تسود 
.میاپ یمن  هدنز  يرید 

سپ متـشذگ  نامیپ  دـهع و  زا  يدازآ ، نم  تعیب  زا  وت  .دانک  تمحر  تیادـخ  دومرف : وا  هب  دینـش ، ار  وا  لاـقم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.ینک اهر  يریسا  دنب  دنک و  زا  ار  ترسپ  هک  نک  يراک 

نارذگهار ناورهار و  زا  مرذگب و  مراذگب و  نارای  تلق  اب  ار  وت  موش و  ادج  وت  زا  رگا  دنروخب  هدنز  هدنز  ارم  ناگدـنرد  تفگ : وا 
! هللادبعابا ای  دش  دهاوخن  زگره  نیا  .مریگب  ار  وت  ربخ  ناراوسرتش ، و 

ۀیدـف رد  هک  هدوب ) شهارمه  رـسپ  نیا   ) هدـب دـمحم  ترـسپ  هب  ار  دُرب  ياه  هماج  نیا  ریـسا ، رـسپ  نآ  ییاهر  يارب  سپ  دومرف : ماما 
.درآرب ار  وا  يریسا  زا  ات  دیوجب  اهنآ  زا  یکمک  شردارب 

(1)« .دش یم  رانید  رازه  اهنآ  تمیق  هک  درک  اطع  وا  هب  هماج  هچراپ  جنپ  سپ  دیوگ :

زا دیآ ، یم  ناشمّظعم  بوبحم  رـس  هب  هچ  زور  دننیبب  هک  دندنارذگ  یم  راظتنا  هب  ار  بش  مخ  چیپ و  ادهـش  هک  تسا  ادیوه  اجنیا  زا 
باسح طقف  دندوب و  هدرک  متح  ار  دوخ  رمع  نایاپ  دنتشادن ، یکاب  ارحص  ناگدنرد  نیا 

ص:48

.601/1 هعیشلا : نایعا  182/14 ؛ قشمد : هنیدم  خیرات  39 ؛ نازحالاریثم : 57 ؛ فوهللا : ( 1 - ) 1
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هتـشون نییاپ  رطـس  رد  هک  دوب  هماناضما  ۀلزنم  هب  دش و  عقاو  یعامتجا  نخـس  نایاپ  رد  هک  ریخا  ۀلمج  نامه  .دندرک  یم  ار  باستحا 
هدوب رادافو  میدش  هتـشک  هک  نیمه  ام  دیـشخرد : یم  هعطق  نیا  ناشنامـشچ  ود  نیب  یقرب  غارچ  دننام  تشگ  ناشرـس  جات  دوش ، یم 

.درادن اضما  تسا و  هدعو  دوشن  یلمع  ات  نخس  ینعی  میا ، هداد  ماجنا  میتشاد  همذ  هب  هچنآ  میا و 

: دش شریگنماد  نانز  ۀلان  .تسا  تمواقم  ریشمش  ۀنر  بش  رگید  لصف 

ار وا  رهاوخ ، ریگنماد  ۀلان  تشاد ، تمواقم  زا  ینخس  غیت  اب  دوب و  هحلسا  حالـصا  راک  رد  هحلـسا  ۀنازخ  رد  هنابـش  مالـسلا  هیلع  ماما 
تیرح و تخادرپ و  اـه  همیخ  عضو  رییغت  هب  تشگرب  مه  درک و  شوماـخ  ار  هلاـن  مه  اـناوت  ةدارا  اـب  یلو  تشادزاـب ، راـک  زا  ًاـتقوم 

.درامگ دوخ  میمصت  دییأت  هب  ار  داهتجا 

یهاگماش نآ  رد  نم   » (1): دیوگ هدرک  وگزاب  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  زا  كاحـضوبا  بعک و  نب  ثراح  زا  فنخموبا  زا  يربط 
هتسشن دش  هتشک  نآ  يادرف  مردپ  هک 

ص:49

هباحصاب یبا  لزتعا  ذا  ینضرمت  يدنع  بنیز  یتمع  اهتحیبص و  یبأ  لتق  یتلا  هیشعلا  کلت  یف  سلاج  ینا  يربط : فنخموبا  ( 1 - ) 1
کل مک  یلخ ل  نم  کل  فا  هد ر  اـی  .لوقی  یبا  هحلـصی و  هفیـس و  جـلاعی  وه  يراـفغلارذ و  یبا  یلوم  يوح  هدـنع  هل و  ءاـبخ  یف 
لیبس کلاس  لیلجلا و ك ل ح ي  لا ي  مالا ر  منا ا  يدبلاب ل و  نقیال ع  هدلاو ر  یتق ل  بلاط  حاص ب و  نم  لیصالا  قارشالاب و 

یعمد تددرف  یتربع ، ینتقنخ  هدارا و  ام  تفرعف  اهتمهف  یتح  ثالث  وا  نیترم  اهداعاف  لاق : ي 
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هب هدرک  ییوج  هرانک  مردـپ  ماگنه  نیا  رد  دوب ، نم  يراتـسرپ  يرادرامیب و  لوغـشم  نم و  دزن  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  ما  همع  مدوب و 
تّمرم ار  ماما  ریشمش  وا  دوب ، يرافغ  رذوبا  يالوم  نْوَج  وا  دزن  دندش و  هحلسا  ریمعت  لوغـشم  باحـصا  اب  تفر ، یـصوصخم  ۀمیخ 

یتسود ياعدا  هک  وت  رب  وفت  راگزور ! يا  تفگ : یم  مردپ  دومن و  یم  حالصا  درک و  یم 

ص:50
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لـالج تایـضتقم و  بیرف  يرادـن ، ار  ناـنیمطا  بلج  تقاـیل  وت  یـشاب ، تسود  نم  اـب  هک  یتـسه  نآ  زا  رت  کـچوک  وـت  ینک ، یم 
یتسه اراد  هک  یتکوش  مامت  اب  دوب ، مهاوخن  وت  میلست  مار و  هدرکن ، وت  دروآ  شیپ  هدارا و  زا  تیعبت  دروخ و  مهاوخن  ار  وت  هدنبیرف 

وت دراو  ياهراشف  یتسه و  کچوک  نم  دزن  ياراد ، هک  یتکوش  مامت  اب  اریز  يروآ ؛ راشف  تایضتقم  ندرب  شیپ  يارب  مه  دنچره  و 
.دراد او  میلست  هب  هداد ، تمحز  ارم  هک  تسا  نآ  زا  رتمک 

یمیمص تسود  وت  دوب ، مهاوخن  وت  مار  مه  نم  دوب ، یهاوخن  یسک  مار  وت  مروآ ، یمن  رد  وت  یتسود  ربنچ  هب  رـس  نم  راگزور ! يا 
زا دوجوم و  نارسمه  زا  بورغ  ماگنه  کیدزن  اه  هداتفا  هزادنا  هچ  باتفآ و  غیت  رس  رد  اه  هتشک  ردقچ  تمهاوخب ، ات  دوب ، یهاوخن 
یب تسرد  نامدرم  اب  دراد و  یمنرب  یتسرد  یتسود و  تسا ، نامگ  تخس  لد و  تخس  تسا ! راگزور  يراد ، قاتشم  ناراگتساوخ 

ۀطبار عطق  مه  نم  تسین  یکاب  فصو  نیا  اب  دـنک ؛ یمن  لدـب  هب  تعانق  دـنک و  یم  فدـه  ار  اهنآ  تسین ، دـحتم  راگزاس و  لیدـب 
.تسا هدنور  ار  هر  نیا  مه  يا  هدنز  ره  تسا و  ییایربک  لالج  ۀمکحم  هب  راذگاو ، لأم  هب  راک  منک ، یم  یلک 

یتیگ اب  دراد  رظن  دراد ، رظن  رد  هچ  مدـیمهف  مدـیمهف و  ًالماک  ار  هلاقم  نم  ات  دومرف ، هداعا  هبترم  هس  ای  هبترم  ود  ار  هلاقم  نیا  مردـپ 
داد یم  طباور  عطق  هب  یعطق  میمصت  زا  ربخ  مزر  ۀمزمز  نیا   ) دنک اپرب  تمایق  ات  دوشن  تایـضتقم  تاردقم و  میلـست  دنک و  تمواقم 
هب ار  دوخ  دزیرب و  مکـشا  متـشاذگن  یلو  دروآ ؛ راـشف  تخـس  هتفرگ  ار  میولگ  هار  هودـنا  هیرگ و  دـش ) یم  اـیهم  تمواـقم  يارب  و 

نم هچنآ  دینش  زین  وا  بنیز  ما  همع  اما  .هدش  لزان  الب  هک  متسناد  مدزن و  مد  هدرک و  مزلم  توکس 

ص:51
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( .تسا عزج  هفطاع و  تقر  نانز  رد  تسا ، نز  يو   ) .مدینش

مالـسلا هیلع  ماما  هب  ات  دـمآ  هنهرب  ياپ  اـب  دیـشک  یم  نیمز  هب  هماـج  تسج ، اـج  زا  دـنک  يراددوخ  هک  نآ  نودـب  رذـگهر ، نیا  زا 
نیـشناج يا  مردارب ، نسح  مردـپ و  یلع  هدرم و  مردام  همطاف  زورما  تفرگ ، یم  ارم  تایح  گرم ، شاـک  هـالکثاو ! تفگ : .دیـسر 

.ما هدنام  یقاب  هانپ  هتشذگ و 

.دریگب دیابن  ناطیـش  ار ، وت  گرزب  ملح  نم ، شنم  گرزب  رهاوخ  يا  دومرف : هدرک  وا  يوس  هب  یهاگن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـیوگ :
( دشاب یهوک  لثم  دیاب  وت  ملح  )

وگتفگ هب  عزج  ياـج  هب  تشگرب ، شرـس  هب  تّوـبن  راـقو  ریقوـت ، نیا  زا  راـچان  هـب  سپ  گرزب ! سب  میتـسه  یثداوـح  اـب  وربور  اـم 
.تساهنز نیا  ۀتفشآ  عضو  ریگنماد و  رهم  نادهاجم ، تائالتبا  زا  یکی  تخادرپ ،

! نم ناج  تیادف  يوش ، هتشک  یهاوخ  یم  و  يداد ؟ نتشک  هب  ار  تدوخ  ایآ  تفگ : سپ  مالسلا  اهیلع  بنیز 

هنیمز دنشاب  ندش  هتشک  بلاط  هک  یصاخشا  نوچ  ندش و  هتشک  يارب  یتسه  يا  هشقن  هیهت  رکف  رد  يراد و  رارـصا  ییوگ  وت  ینعی 
.ینک یم  مهارف  ار  نآ 

اجنآ هب  هک  دـنک  یم  يدـمع  تمواقم  درخ و  یم  دوخ  يارب  ار  گرم  دوخ  لیم  هتـساوخ و  هب  ماما  هک  هدـیمهف  مالـسا  يوناب  اـیوگ 
کشا هب  شیاه  مشچ  دز و  سپ  ار  دوخ  هودنا  داد ، راشف  تفرگ و  ار  شیولگ  هصغ  هک  نیا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما  .دوش  هدیـشک 

.تفر یم  باوخ  هب  هنابش  تشاد ، ینمیا  دایص  زا  رگا  اطق )  ) هراوآ غرم  دومرف : داتفا و 

هب مراـک  یهاوخن  یهاوخ و  راـبجا و  هب  هکلب  منآ ، ياـیوج  هقـالع  هب  ناـهاوخ و  هدارا  هب  نم  هن  ینعی  درک : یم  ضوـع  هنایـشآ  ارچ 
ندش هتشک 

ص:52

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


رد تیقفوم  ۀمزال  ردارب و  ةدارا  تساوخ و  عرف  ار  تاقتـشم  هکنآ : طرـش  هب  درادن ، یکاب  تاقـشم  لمحت  زا  بنیز  هتبلا  دـشک ، یم 
ۀتساوخ ردارب و  هدارا  تحت  زا  راک  هرـسکی  هک  دش  مولعم  دش و  هتـشادرب  رما  يور  زا  هدرپ  هک  نونکا  دنادب ، وا  روظنم  تفرـشیپ  هار 

یب بنیز  مالـسلا ، هیلع  ماما  دوخ  تساوخ  بسحرب  هن  دـنک ، یم  دـیدهت  ار  ماما  تایح  يدـنمروز ، هب  نمـشد  رظن  تسا و  نوریب  وا 
.دش رارق 

مرطاـخ رب  دـنک و  یم  راد  هحیرج  ارم  بلق  رتـشیب  نیا  ینمـشد ، فرـصت  ۀـضبق  رد  دوـخ  روـهقم و  یلک  هب  سپ  هاـتلیوای : تـفگ : و 
.داتفا نیمز  هب  شوه  یب  دیرد ، ار  دوخ  نابیرگ  نهاریپ و  هب  درب  تسد  دز و  دوخ  راسخر  هب  همطل  تفگ و  ار  نیا  تسا ، رت  نیگنس 

قوفت و زا  هن  دریگ ، یم  ماجنا  ردارب  ةدارا  هشقن و  بسحرب  ندش  هتـشک  دیاش  درک  یم  نامگ  لاح  ات  هک  دـش  نیا  زا  يرارق  یب  نیا 
!! تلالج یهز  .دنک  تماقتـسا  تمواقم و  تسناوت  یم  تالکـشم  لباقم  رد  دوبن ، تقاط  یب  فرظ و  مک  هنرگو  نمـشد  يدنمروز 

ۀبلغ زج  تسا ، لمحت  لباق  روظنم  فده  ياپ  تقشم  ره  ًافاصنا  .دنک و  یم  لمحت  ار  تقشم  ره  یحالـصا  فده  روظنم  هار  رد  هک 
( دابعتسالا لذ  توملا و ال   ) نمشد

تیلـست هب  زیهرپـب و  ار  ادـخ  راوگرزب ! رهاوخ  يا  دومرف : وا  هب  دـناشفا و  بآ  وا  ةرهچ  هب  تساـخرب و  وا  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
زج تسانف ؛ هب  ور  زیچ  همه  دـننام و  یمن  یقاب  نامـسآ  لـها  دـنریم و  یم  نیمز  لـها  هک  دـشاب  تنیقی  هد و  یلـست  ار  دوخ  ییادـخ 
درف ییاهنت  هب  دوخ  هک  یلاح  دننک ، دوع  دوخ  داعم  هب  ات  دزیگنا  یم  رب  ار  قیالخ  هدیرفآ و  دوخ  تردـق  هب  ار  نیمز  هک  قح  راسخر 

مردپ تسا ،
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لوسر جنر  دیاب  ار ، یملسم  ره  رم  ار و  نانآ  رم  ارم و  دوب ، یم  نم  زا  رتهب  مردارب  دوب و  یم  نم  زا  رتهب  مردام  دوب و  یم  نم  زا  رتهب 
.دشاب یلست  ۀیام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا 

تیقفوم نآ  ۀمدقم  ار  اه  جنر  نآ  لمحت  مه  ایبنا  هک  تسا  راک  رد  يرت  یلک  تحلـصم  تسین ، نمـشد  تیقفوم  هقیقحلاب ، زاب  ینعی 
.دنتسناد یم 

ارم مسق  دیاب  وت  رب  تسا ، یمسق  ارم  راوگرزب ! رهاوخ  يا  هک : دومرف  شرافس  وا  هب  زاب  داد و  يرادلد  نآ  دننام  نخس و  نیا  هب  ار  وا 
ناگدز تبیصم  نویش  هب  نزم و  هرهچ  هب  یشارخ  نم  يارب  ردم ، ینابیرگ  نم  رب  متفر  تسد  زا  نم  هک  نیمه  ییآرب ، هدهع  زا  کین 

.نکم هیوم  نم  رب  هدنامرد ،

ره هک : داد  رما  نارای  هب  تفر و  نوریب  باحصا  دزن  هب  ارسمرح  زا  دناشن و  نم  نیلاب  هب  نم و  دزن  ات  دروآ  ار  لالج  يوناب  نآ  سپس 
فص ود  نیب  تیعمج  دوخ  دننک و  لخاد  رگدمه  رد  ار  اهرداچ  بانط  دننک و  تسویپ  يرگید  ةدرپارس  هب  ار  دوخ  ةدرپارـس  مادک 

، پچ تسار و  رس و  تشپ  زا  اه  همیخ  دنـشاب و  هجاوم  ور  کی  هار و  کی  زا  نمـشد  اب  ات  دنریگ ، رارق  بونج  لامـش و  ياه  همیخ 
ار اهنآ  تسا  یبونج  یلامـش و  راوید  ۀلزنم  هب  هک  رداچ  زا  چر  کی  هب  مادک  ره  لامـش  بونج و  دریگب ، ارف  رگنـس  ۀلزنم  هب  ار  اهنآ 

محازم دروآ  یم  هلمح  نمشد  هک  ور  ولج  ینعی  هار  کی  زا  زج  دنشاب و  ظوفحم  ولهپ  ود  زا  رگنس  نینچ  رد  دوخ  و  دریگ ؛ نایم  رد 
(1)« .دنشاب هتشادن 

هدافتسا روط  نیا  دنتفرگ  عقوم  وکین  دنتفرگ و  عقوم  ماظن ، حالطصا  هب 

ص:54
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تسار رد  یکی  راوید  ود  اهرداچ  سنج  زا  دش و  یگنج  نادرم  ّرقم  طسو ، ياضف  دنتفرگ : دوخ  هب  یعافد  عضو  نینچ  هک  دوش  یم 
، زین رـس  تشپ  رد  دنـشاب و  هتـشاد  عنام  دوخ  تسار  پچ و  رب  دنتـسیاب و  نایم  رد  دوخ  هک  دـش  اـپرب  اـهنآ  پچ  رد  يرگید  اـهنآ و 
، درادربرد ار  جـیهت  زا  شیب  اـهراک  نیا  دـنزادرپ ، هعفادـم  هـب  ور  شیپ  زا  ینعی  ور  کـی  زا  اـت  دـشاب  يزجاـح  راوـید  شتآ  قدـنخ 

نیا زا  کی  ره  دیآ و  یم  شیپ  يرگید  زا  سپ  یکی  نیشود ، ياه  میمـصت  اه و  هدعو  هب  لمع  هار  رد  هک  تسا  یتامدقم  ياهراک 
: هک نآ  هصاـخ  دـنک ، یم  دادـیب  ءارواـم  ریـس  تعیبـط و  زا  فارـصنا  يارب  سفن  أـیهت  رد  هک  هدوب  راـبک  ثداوح  زا  دوـخ  تاـغیلبت 

يارب کی  ره  هک  دـندش  عقاو  يرهق  تاغیلبت  یـسدق و  تاهجوت  هطیح  ناـیم  رد  هدـش ، همیمـض  نآ  هب  سدـق  توکلم  هب  تاـهجوت 
عمال قرب  باذـجنا  راونا و  ناـهج  هب  بذـج  يارب  تاـغیلبت  زا  يدـییأت  كاـپ  هناـقداص  تاـهجوت  .تسا  یفاـک  تعیبط  زا  فارـصنا 

تـسرپادخ تسا ، يا  هناهب  بذـج  يارب  لخاد  زا  هناناج  رای  يرادـلد  تسا و  يا  هناـیزات  جراـخ  زا  هناـگیب  راـشف  تفرگ ، فطاـخ 
.تسا يا  هناخناهن  لد  نورد  رد  ماگنه  نیا  رد  ار  قداص 

تسا زورفا  ناهج  زور  ادخ  نادرم  بش 

رد دوخ  دوب ، ندیتفت  رد  نابات  ةروک  هس  نیب  لد  ار  نارای  دوب ، هوالع  نارای  ۀشیدنا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مرح  ینابـساپ  مه 
.قوش بت  رد  نت  بات و 

.درک یم  اعد  دومن ، یم  رافغتسا  درازگ ، یم  زامن  دوب ، اپرب  مامت  هب  ار  بش  نآ  تشگرب  دوخ  ناکم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  »

دندرک و یم  اعد  دندناوخ و  یم  زامن  دنتخادرپ ، مایق  هب  نینچمه  زین  نارای 
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.دوب دنلب  اضف  رد  روبنز  ۀناخ  زاوآ  نینط  دننام  ادص  نینط  دندومن ، یم  رافغتسا 

.دنتشاد دیرجت  يافص  اب  يا  هتوتیب  هتسشن  يرگید  هداتسیا ، نت  کی  دوجس ، هب  يرگید  عوکر ، هب  یکی 

(1)« .دوب نیا  تافص  لامک  تالص و  ترثک  رد  نیسح  ۀیجس 

بیقر يرادیب  نایوجگنج و  بش 

: دیوگ یقرشم  هللادبع  نب  كاحض  زا  يربط 

یم رافغتـسا  دـندرازگ و  یم  زامن  دنداتـسیا  مایق  هب  مامت  هب  ار  بش  دـنتفر ، بش  ةدرپ  رد  هک  نیمه  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  »
ام زا  بـقارم  دـندوب ، اـم  تـسارح  هـب  دـندرک ، یم  رذـگ  اـم  رب  نمـشد  زا  یناراوـس  .دنتـشاد  عرـضت  دـندرک و  یم  اـعد  دـندومن و 

(2)« .دنتشاد

هیلع نیسح  .دوب  راوس  لک  هدنامرف  يو  دندوب ، یـسمحا  سیق  نب  هرزع  یگدرکرـس  هب  دندرک  یم  تبقارم  ام  زا  هک  يراوس  نادرُگ 
: درک یم  توالت  ار  هیآ  نیا  نآرق  زا  مالسلا 

َنُوقَزُْری (3) ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَت  َو ال 

ص:56

.601 هعیشلا : نایعا  57 ؛ فوهللا : ( 1 - ) 1
: يربطلا خـیرات   » .لیخلا یلع  ناـک  یـسمحالا و  سیق  نب  هرزع  لـیخلا  یف  لـیللاب  انرـسحی  يذـلا  ناـک  و  دـیوگ : كاحـض  ( 2 - ) 2

«320/4
.169 (: 3  ) نارمع لآ  ( 3 - ) 3
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.میا هدـش  زیامتم  امـش  زا  هک  میبیط  هبعک  راگدرورپ  هب  ام  تفگ : دینـش و  ار  هیآ  دـندرک  یم  تبقارم  ار  اـم  هک  ناراوس  نآ  زا  يدرم 
نب هللادبع  یعیبس  برحوبا  نیا  متفگ : .هن  تفگ : تسیک ؟ صخـش  نیا  یناد  یم  ایآ  متفگ : ریـضخ  نب  ریرب  هب  شمتخانـش ، دـیوگ :

(1) .تشذگ لوا  دلج  رد  هک  دش  ریرب  وا و  نیب  ییوگتفگ  سپس  .تسا  رهش 

ص:57

راصنا یف  نیعلا  راـصبا  95/2 ؛ دیفم : خیـش  داشرإلا ، 112 ؛ فنخموبا : مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لتقم  320/4 ؛ يربطلا : خـیرات  ( 1 - ) 1
.122 نیسحلا :
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تسا ناگدنرد  نایم  یهاگرحس  فیط  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 

هراشا

يا هبون  و  نخس ، نمجنا و  رد  یهاگ  .دوب  هداد  یگتـسخ  ار  باصعا  لغاشم  موجه  دراو و  تاعونت  بش و  لوط  رد  هنابـش  ياهراک 
هعطق نانآ و  هب  يراتفرگ  و  ناوناب ، نانز و  ریگنماد  هآ  مرگ  زین  يا  ههرب  ییاهن و  تمواقم  زاربا  ریـشمش و  ریمعت  هحلـسا و  ۀنازخ  رد 

هیلع ماما  تاروطت  تالاقتنا و  نیا  ناگناگیب ؛ یبوکرس  توالت و  تئارق و  هب  يروط  .نتفرگ و  عقوم  يارب  اهرداچ  عضو  رییغت  هب  يا 
.درک هتسخ  ار  مالسلا 

نایم رد  ار  دوخ  ملاع  نآ  رد   (1) دمآ شکاپ  ناگدید  هب  یباوخ  كدنا  رحس  ماگنه  »

ص:59

یف هعاسلا  تیأر  ام  نوملعتا ؟ لاقف : ظقیتسا ، مث  هقفخ  هسأرب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  قفخ  رحسلا  تقو  ناک  امل  هنا  يور  ق -  ( 1 - ) 1
بلک اهیف  ینـشهنتل و  یلع  تّدـش  دـق  ًابالک  ناک  تیأر  لاقف : هلآ ؟ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نبای  تیأر  يذـلا  ام  اولاقف و  یمانم 

هللا لوسر  يدـج  کـلذ  دـعب  تیأر  ّینا  مث  موقلا ، ءـالؤه  نیب  نم  صربا  لـجر  یلتق  یلوتی  يذـلا  نا  ّنظا  ّیلع و  اهّدـشا  هتیأر  عقبا 
کب رشبتسا  دق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  دیهـش  تنا  ینب ! ای  یل  لوقی : وه  هباحـصا و  نم  هعامج  هعم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

کلم اذهف  .رخؤتال  لجع و  هلیللا  يدنع  كراطفا  نکیلف  .یلعالا  حیفصلا  لها  تاومسلا و  لها 
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دوب يا  هدـنرد  اـهنآ  ناـیم  رد  دـننک ؛ هراـپ  ار  وا  هک  دـننک  یم  هلمح  وا  هب  هتفرگ ، ناـیم  رد  ار  وا  فرط  همه  زا  هک  دـید  یناگدـنرد 
يا هتسد  وا  یصالخ  يارب  دید  دوب ، اهنآ  يراتفرگ  ۀصمخم  رد  تخس  هک  ییانثا  رد  .دروآ  یم  هلمح  رت  تخس  همه  زا  گنراگنر ،

، دندوب هارمه  هب  مالسلا  مهیلع  يدّمحم  باحصا  زا  یتعامج  .دوب و  اهنآ  هتسدرس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شدج  هک  دندمآ 
ناگتـسجرب  ) الاب روانهپ  يانخارف  ناهج  اه و  نامـسآ  لها  يدمحم ، لآ  دیهـش  وت  مزیزع ! رـسپ  يا  تفگ : دمآ و  شکیدزن  شدـج 

.یـشاب نم  دزن  بشما  راطفا  و  يورب ) اهنآ  دزن  بشما  دـیاب   ) دـننک یم  توعد  ار  وت  نتـشیوخ ، ترـسم  يداش و  هب  همه  هبتر ) یلاع 
.دریگرب يزبس  ةروراق  رد  ار  وت  نوخ  هک  هدمآ  دورف  نامسآ  زا  هتشرف  نیا  .زادنیم  ریخأت  هب  نک و  لیجعت 

: دومرف يدید ؟ هچ  هللا  لوسر  نبای  دنتفگ : مدـید ؟ هچ  تعاس  نیا  دوخ  باوخ  رد  نم  دـیناد  یم  ایآ  دومرف : دـش و  رادـیب  باوخ  زا 
رو هلمح  همه  زا  شیپ  هک  یگس  نوچ  دریگ  ماجنا  موق  نیا  نایم  زا  صربا  درم  تسد  هب  نم  لتق  منک  یم  نامگ  مدید  نانچ  نینچ و 

یباوخ نیا  تسین  نیا  رد  یکـش  هدش  کیدزن  ایند  نیا  زا  ام  لیحر  دندمآ  نم  ياوه  هب  نارای  اب  مدـج  نوچ  دوب و  سیپ  کل و  دوب 
(1) !« مدید هک  دوب 

هک يا  هّدع  دمدب ، هدیپس  تفر  ات  درک  رتشیب  ار  میمصت  روش  تشذگ  ناهاگرحس 

ص:60

.500 مالسلا : هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  99/5 ؛ حوتفلا : باتک  ( 1 - ) 1
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یم يرگید  روش  مه  اهنآ  نتـسویپ  هتبلا  دندش ، لیمکت  دنتـسویپ و  دندنویپب  اهنآ  هب  دنوش و  ادـج  یلک  هب  دعـس  رمع  رکـشل  زا  دـیاب 
.دنـشاب هدیـسر  عقوم  ره  رد  هتـشاد  یقیمع  ریثأت  ناگتـسویپ  هزات  رطاخ  رد  زین  نارای  مالـسلا و  هیلع  ماما  أیهت  عضو  هک  نانچ  هدوزفا ،

قدـنخ و رفح  رد  نامالغ  ندرکراک  قدـنخ و  ندـنک  نایگدرپ و  اه و  هدرپارـس  عضو  ندروخ  مه  هب  اه و  همیخ  بولـسا  رییغت  ًاقح 
.هدوب يرگید  زا  رت  جیهم  مادک  ره  شتآ ، هب  نآ  نتشابنا 

هب اهداهنشیپ  در  زا  دعب  دندوب  دعس  رمع  اب  هفوک  لها  نادرم  زا  نت  ود  یس و  : » دیوگ هناگ ، هس  ياهداهنشیپ  رکذ  زا  دعب  دیرفلا  دقع 
یمن لوبق  ار  کی  چیه  امش  دنک و  یم  هضرع  امـش  رب  داهنـشیپ  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  رـسپ  دنتفگ : دندمآ و  شاخرپ 

« .دندش هتشک  دندرک و  لاتق  دندش و  نیسح  اب  هدش  لوحتم  سپ  دینک ،

رفن ود  یس و  نیا  هک  درادن  يراعـشا  مه  دیرفلا  دقع  ترابع  هدوب و  اروشاع  ۀماگنه  زا  شیپ  اهداهنـشیپ  هک  تسین  یفخم  هتکن  نیا 
دعس رمع  رکشل  نادرم  زا  نت  یس  : » دیوگ سواط  نب  دیـس  يرآ  دیدید ، باتک  نیا  رد  هک  دوب  نامه  لیـصفت  .دندمآ  اروشاع  بش 

(1)« .دندرک روبع  نانآ  رب  بش  نآ  رد 

تاناما ندرپس 

هدرپس تناما  هب  دندوب  هرصاحم  رد  نوچ  تشون و  بشما  مه  دسیونب  اه  هدوت  ای  صاخشا  هب  دیاب  هک  ار  ییاه  همان  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دسرب دوخ  عقوم ، رد  هک  دش 

ص:61

باب 37. ، 394/44 راونألاراحب : 245 ؛ ملاوعلا : 57 ؛ فوهللا : ( 1 - ) 1
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دهد یم  رکذت  ار  اهنآ  یتخبدب  للع  هدرک ، بطاخم  میمصت  بش  رد  ناش  یتخبدب  اب  ار  اهنآ  تشون ، هفوک  لها  هب  يا  همان  هلمج  زا 
ةدید هب  ار  نارای  ناناوج و  دوخ و  تاردقم  دور ، یم  ندش  هتـشک  هب  ور  دوخ ، میمـصت  بسح  هب  تسا و  میمـصت  بش  هک  کنیا  و 
ادرف دایز ، مک و  یکدنا  اب  زین  ار  همان  نومضم  دناهاگایب ، تسا  هتسیاب  هتـسیاش و  هچنآ  هب  ار  هفوک  ناتخب  هریت  دیاب  درگن ، یم  ریدقت 

رد مه  باتک و  رد  مه  عیقوت  نآ  نیدالوف  بلاطم  دـیاب  ام  رظن  هب  دـیوگ و  یم  اهنآ  هب  باطخ  رد  عافد  ماگنه  رد  گـنج  نادـیم  رد 
.دشاب هدمآ  باطخ 

اما .تسا  نیا  دید ، ار  هفوک  لها  نالذخ  دمآ و  هفوک  بناج  هب  هک  ماگنه  نآ  رد  هفوک  لها  يوس  هب  وا  ۀـمان  دـیوگ : لوقعلا  فحت 
(1) هعامجلا اهتیا  مکل  ًابتف  دعب :

ص:62

لها یلا  مالـسلا  هیلع  هباتک  : » لوقعلا فحت  .ار  نآ  حرـش  زور  تمـسق  رد  مینک و  یم  طبـض  اجنیا  یبرع  هب  ار  هماـن  نتم  اـم  ( 1 - ) 1
متللس نیفجوم ، انخرصاف  نیهلاو  انومتخرـصتسا  نیح  ًاحرت  هعامجلا و  اهتیا  مکل  ًابتف  دعب : اما  هایا -  مهنالذخ  يأر  راس و  امل  هفوکلا 
لدع ریغب  مکئادعال  ًادیو  مکئایلوا  یلع  افلًابلا  متحبصاف  مکّودع  انّودع و  یلع  اهانحدتقا  ًاران  متـششح  اننامیا و  یف  ناک  ًافیـس  انیلع 

فیـسلا انومتکرت و  تالیولا -  مکل  ًاّلهف -  انع  لیفت  يأر  انم و ال  ناـک  ثدـح  ریغ  نع  مهیف و  مکل  حبـصا  لـمأل  ـال  مکیف و  هوشفا 
ًادعب ًاقحـسف و  شارفلا  یعادتک  اهنع  متیعادت  ابدـلا و  ریاطتک  اهیلا  متعرـستسا  نکلو  فحـصتسی  مل  يأرلا  نماط و  شاجلا  میـشم و 

بـسنلاب هرهعلا  یقحلم  ننــسلا و  ءیفطم  مـلکلا و  یفرحم  ناطیــشلا و  هـثفن  باـتکلا و  هذـبن  بازحـالا و  ذاذـش  همـالا و  تیغاوـطل 
متنکف مکلوصا  هیلع  ثراوت  مکقورع و  یلع  تجـشو  دـق  فورعم  مکیف  لذـخل  هنا  هللا  نیـضع و  نآرقلا  اولعج  نیذـلا  نیئزهتـسملا 

اولعج دق  اهدیکوت و  دعب  نامیالا  نوضقنی  نیذلا  نیثکانلا  یلع  هللا  هنعلف  الا ، .بصاغلل  هلکا  رصانلل و  یجش  هرمث  تبخا 
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 . هدوب هباطخ  هباتک ، دیاش  و  - 

.تسه مه  اه  همان  بیتاکم و  وزج  تسا ، عافد  نیموس  ۀماگنه  رد  اروشاع  زور  ۀباطخ  رد  هک  نومضم  نیا  تیاور  نیاربانب 

زا سپ  دیاب  همان  نیماضم  هب  رظن  هدش ؟ هتـشون  یک  هک  تفایرد  ناوت  یم  تسه  نخـس  نتم  رد  هک  یتابـسانم  زا  ار  نآ  تباتک  تقو 
گرم زا  سپ  دیاب  هک  هدوب  يا  همان  همان ، هتـشون و  ماگنه  بش  ًاعطق  هدوبن ، تصرف  اروشاع  زور  نوچ  دشاب و  هدـش  هتـشون  میمـصت 
دنتـسه وا  دزن  رد  هک  مشاـه  ینب  زا  یناـسک  رگید  شردارب و  هیفنح  دـمحم  يارب  هـک  تـسا  يرگید  ۀـمان  هـلمج  زا  و  دوـش ، رـشتنم 

زا سویأم  هدنسیون  هک  تسا  فشاک  همان  نومضم  تسا ، لصفم  هک  شیپ  ۀمان  سکع  هب  تسین ، رتشیب  رطس  کی  همان  نیا  تشاگن ،
رـس نآ  هب  یمین  هدوب ، مین  ود  وا  ةدید  دسرب ، هندرگرـس  هب  هک  يرفاسم  دـننام  هب  هدـید و  یم  تیدـبا  ۀـبتع  رد  ار  دوخ  هدوب ، تایح 

دسیونب و دوخ  ناگدنام  یقاب  هب  هک  هداد  یمن  هزاجا  رطس  کی  نیا  زا  شیب  وا  گنت  عقوم  هتشاد و  هندرگ  رس  نیا  هب  یمین  هندرگ و 
رشب تقاط  دح  زا  شیب  راگن  همان  يزوسلد  نانح و  رگا 

ص:63
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.تشون تیاده ، ماما  اما  تشون ، یمن  يا  هملک  چیه  ناگدنام  یقاب  ناگدنام و  بقع  هب  دوبن ،

وگزاب مالـسلا  هیلع  رفعجوبا  زا  زیزعلادبع  نب  رـسیم  زا  ورمع  نب  میرکلادبع  مارک  زا  هک  ورمع  نب  دـمحم  زا  هرایزلا  لماک  تیاور  هب 
.تشاگن یلع  نب  دمحم  هب  البرک  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  زا  يا  همان  دومرف : هک  دنک  یم 

تسا رطس  کی  نیمه  همان ، صن 

.دنتسه وا  دزن  هک  مشاه  ینب  ریاس  یلع و  نب  دمحم  يوس  هب  یلع  نب  نیسح  زا  نابرهم ، ةدنشخب  دنوادخ  مان  هب  »

(1)« .مالسلاو هدوب  هشیمه  ترخآ  ییوگ  هدوبن و  زگره  ایند  ییوگ  دعب : اما 

بـش زا  يرکذ  هچرگ  زین  همان  نیا  تیاور  رد  دـش ، هیدأت  دوب  وا  دزن  هک  قلخ  ياه  تناما  درپس ، تناما  هب  هدـیچیپ و  مه  ار  همان  نیا 
.دشاب هدش  هتشون  میمصت  زا  سپ  هک  دنک  یم  اضتقا  نومضم  تبسانم  یلو  هدرکن ، اروشاع 

.دنشاب هدنام  ظوفحم  اه  همان  نیا  هنوگچ  نکفا  رب  نامناخ  تراغ  جارات و  ادرف و  ياهدماشیپ  اب  هک : دیآ  یم  هدنناوخ  نهذ  رد 

میرح رد  دیاب  هک : تسا  نیب  رد  یتبـسانم  دنا و  هدـنام  ظوفحم  دـشاب  هدـش  هدرپس  شرابتالاو  رتخد  همطاف  هب  اه  همان  رگا  ام ، رظن  هب 
جوز اریز  دوش ؛ هدرپس  وناب  نآ 

ص:64

ایندلا َّناَکف  دعب : اما  مشاه  ینب  نم  هلبق  نم  یلع و  نب  دـمحم  یلا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ( 1 - ) 1
«155 ملاوعلا : 158 ؛ تارایزلا : لماک   » .مالسلاو لزت ، مل  هرخالا  َّناک  نکی و  مل 
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زا مخز ، قرغ  ار  وا  دوخ  ناج  مین  نت  دندوب و  نمـشد  هاپـس  نیب  رد  وا  يردام  نادـنواشیوخ  لاوخا و  هک  تسا  ینثم  نسح  وناب  نآ 
رد رابتعا  نیا  هب  اهنامه  دنیوگ : دندناسر و  هنیدم  هب  ار  وا  تفای و  يدوبهب  ات  دـندرک  اوادـم  هفوک  رد  دـندرب و  رد  هب  هکرعم  نادـیم 

.دراذگاو ار  اهنآ  شروش  فوخ  زا  دعس  رمع  دندرک و  عافد  همطاف  میرح  زا  مهدزای  بش  اروشاع و  ياغوغ 

مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  مومهملا ) سفن   ) باـتک رد  یمق  رـصاعم  ثدـحم 
يراـموط رد  ار  يا  هتـشون  دـناوخ و  شیپ  ار  نیـسحلا ) تنب  همطاـف   ) دوـخ رتـخد  نیرت  نیهم  دـمآ ، شیپ  شدـماشیپ  نآ  هک  نـیمه 

مالسلا هیلع  نیسح  نب  یلع  .درپس  وا  هب  ار  اه  همان  تیصو  اه و  هتشون  اه و  همان  داد ، وا  هب  هداشگ  زابرس و  يا  همان  تیصو  هدیچیپ و 
داد مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هب  ار  اه  هتشون  نآ  همطاف  سپـس  .تسا  يرامیب  راچد  وا  هک  دندید  یم  دوب ، اهنآ  اب  نوطبم  رامیب و 

(1)« .دیسر ام  هب  سپ  نآ  زا  و 

.تسا ازفا  کیرحت  یسب  داد  ماجنا  دوخ  ياج  هب  زین  ار  اهنآ  بشما  هک  ییایاصو 

دومرف و راضحا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  سپس  : » دیوگ يدوعسم » هیصولا  تابثا  »

ص:65

و نیسحلا » تنب  همطاف   » يربکلا هتنبا  یعد  هرضح ، ام  هرضح  امل  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسحلا  نا  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  ( 1 - ) 1
یلع یلا  اهعفد  همطاف  ّنا  مث  هب  امل  نوری  ال  مهعم ، ًانوطبم  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ناک  هرهاظ و  هیـصو  ًافوفلم و  ًاباتک  هیلا  عفد 
هیلع نسحلا  نب  یلع  یلع  صنلا  هراـشالا و  باـب  ، 303/1 یفاکلا : 163 ؛ تاجردـلا : رئاصب   » .انیلا راص  مث  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب 

«347 مومهملا : سفن  ثیدح 1 ؛ مالسلا ،
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فحـص و مولع و  زا  یتاناما  هملـس  ما  دزن  هک  داد  رّکذت  وا  هب  زین  درک و  تیـصو  وا  هب  ار  ءایبنا  ثیراوم  مظعا و  مسا  دوب ، لیلع  يو 
(1) «. دنک در  وا  هب  مامت ، هب  ار  اهنآ  هک  هدرک  رما  هملس  ما  هب  تسا و  هدراذگ  هحلسا  اه و  فحصم 

مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسحلا  یبا  رهاوخ  هک  مالـسلا  هیلع  اضر  یلع  نب  دـمحم  رتخد  هجیدـخ  زا  باتک ، نیمه  رد  يدوعـسم  زین  و 
مالـسلا هیلع  یلع  تنب  بنیز  شرهاوـخ  هب  رهاـظ  رد  ار  دوـخ  تیاـصو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ینعی  يو  : » دـیوگ هدرک  وگزاـب  دـشاب 

هب بوسنم  دش ، یم  رـشتنم  نوریب  وا  هیحان  زا  ملع  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نامز  رد  هچ  نآ  رذگهر ، نیا  زا  دیوگ : دراذگاو ،
(2)« .دنشاب هدومن  ظوفحم  ار  وا  اقتا  هیقت و  هب  دشاب و  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  رب  يا  هدرپ  ات  دوب ، مالسلا  اهیلع  بنیز 

رس تشپ  ۀیحان  نیمأت 

اه همیخ  هاگـشیپ  رد  دوخ  دننزب و  هتـسویپ  مه  هب  ار  اه  هدرپارـس  هک  داد  رما  نارای  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  : » دنیوگ یلاما  يرونید و 
اهنآ رب  تویب  بقع  زا  نمشد  ادابم  هک  دننک  رپ  دنزیرب و  نآ  رد  يرایسب  ین  مزیه و  دننکب و  یلادوگ  ار  اهرداچ  رـس  تشپ  دنـشاب و 

(3)« .دزیرب اهنآ  رس  رب  دزاتب و 

اب ادهـش  تخیگنا ، یمرب  اج  زا  یمه  ار  اهنآ  تساخ و  یمرب  توبن  ۀـصوصنم  ياه  هدـعو  هب  نانیمطا  زا  زین  یناهن  زیگناروش  لماوع 
صاصتخا و طاشن و  نیا 

ص:66

.216/5 هادهلا : تابثا  585 ؛ مالسلا : هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  ( 1 - ) 1
.586 مالسلا : هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  ثیدح 36 ؛ ، 507 نیدلا : لامک  ( 2 - ) 2

.165 ملاوعلا : 220 ؛ قودص : خیش  یلامألا ، ( 3 - ) 3
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.دنزادرپب عافد  هب  دنهاوخ  یم  زایتما 

هک تسا  يرفن  کی  اهنت  دوخ  وا  هک  مینک  یم  ساسحا  درک ؛ دیاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ابجن ، نیا  دـئاق  گرزب  حور  هب  يرظن  کنیا 
دوخ رفن  کی  نامه  راد  هدهع  و  دیآ ، یم  راورخ  راورخ  هفیظو  هوک ، هوک  هصغ  تهج  همه  زا  دنیب ، یم  دوخ  هدـهع  هب  نیگنـس  راب 

.تسا وا 

لح یتقو  هک  نآ  وگ  هدش ، عمج  اجکی  هدش و  هوالع  وا  يارب  همه  اهنیا  نادـناخ  یمیمـص و  نارای  نیا  يارب  يراوخمغ  يزوسلد و 
وـضع زا  دندنادرگرب و  هک  باوج  نآ  زا  دعب  یلو  .دشاب  هدـمآ  نوریب  اهنیا  ّمغ  ّمه و  زا  یکدـنا  دوب  نکمم  درک  باحـصا  زا  تعیب 

ّمه نیا  زا  رتالاب  دـش و  هدوزفا  شیوخ  نادـناخ  ناناوج  ۀـشیدنا  ّمه و  رب  ناهارمه  نیا  ّمه  ّمه و  نیا  دـنتفرگ ، ار  وا  هدـیبسچ ، رتشیب 
یجرف اهنت  نکیلو  تشاد ، یگدوزفا  ناشیدناریخ  نانخس  ندش  زبسو  نارگید  ۀصغ  رکف و  ناج و  ّمه  رب  هک  مرح  لها  ّمه  هشیدنا و 

.هدش هتشادرب  يرکف  راشف  نشور ، فیلکت  هک  دوب  نامه  دمآ ؛ شیپ  دوب و  وا  يارب  هک  یحرف  و 

ضحم هن  دشاب  هتشاد  مه  نوناق  اب  قیبطت  هک  نآ  طرش  هب  مه  نآ  اما  دنک ، یم  ناسآ  ار  تالکشم  همه  زاب ، تسا  یهار  ندش  هتشک 
.دش هتشادرب  ًاقلطم  راشف  دش ؛ لصاح  مه  طرش  نیا  نوچ  دشاب و  تایح  دویق  زا  تغارف  فیلکت و  تمحز  زا  صلخت 

نیا زا  رت  لکـشم  دومرف ، لمحت  تفگ ) ناوت  یم  عبط  فالخرب   ) هک لوا  زور  نآ  یحور  راـشف  ّرح و  ندرک  هداـیپ  تفگ : ناوت  یم 
هک نونکا  یلو  دوب ، وا  سفن  تّزع  رب  ینیگنـس  راـب  دوـبن  یفرط  کـی  فـیلکت  اـت  ندوـب ؛ نمـشد  مکح  موـکحم  ینعی ، دوـب  گرم 

دوخ روز  هوق و  هب  هدمآ ، دورف  یلک  هب  قح  نخس  زا  نمشد  هدش و  نشور  فیلکت 
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زا ار  وا  تاهج  همه  ناهج و  ۀمه  نوچ ، یهانگ  یب  زا  هوالعب  تسا و  ناسآ  گرم  هدش ، اراکشآ  وا ، قلطم  یهانگ  یب  هدز و  تسد 
یم روذعم  دـشکب ) دـشکب  تساوخ  دـشخبب و  دـشخبب  تساوخ  هک  هللادـیبع ، مکح  هب  ندـش  هدایپ  ینعی   ) اوران مکح  نیا  نتفریذـپ 

.دنراد

دنمتریغ سوـفن  هدـیرورپ و  نـماد  هـب  و  هداـهن ، شناـهد  هـب  ناتــسپ  هـک  يرداـم  تـسا ، يدنلبرــس  دـهدب ، تاـفلت  هـچ  ره  کـنیا 
هتشون دعس  رمع  هک  تسا  يا  هحلاصم  طورش  زا  ریغ  مکح  نیا  نوچ  دندنلبرس ، همه  شناراطقمه  نارورـس و  رـس  و  شناهاوخاوه ،

.تالیمحت نآ  قوف  دوب  یلیمحت  و  دوب ،

ناج نوخ و  ظفح  مشاه و  ینب  ناـناوج  تاـعارم  هب  هن  دـشابن ، مزلم  يزیچ  تاـعارم  هب  کـنیا  هک : داد  یم  قح  وا  هب  هیـضق  تعیبط 
ات رگم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیب  نانز  يرادـهگن  فیلکت  هن  هدـنیآ و  ای  رـضاح  نایعیـش  نوخ  ندرک  هظحالم  هب  هن  اـهنآ و 

مزال وا  رب  دوخ  یگدـنز  ظفح  اما  تسا  مزال  وا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  میرح  ظفح  تسا  هدـنز  اـت  يرآ ، .تسا  هدـنز  دوخ 
.تسین

مین شیپ  دوبن  مه  سفن  شیپ  رگا  دوب و  تهج  دنچ  نیا  لوؤسم  هک  دوب  تاظحالم  نیمه  هب  اهنت  دوب  هتفریذـپ  ًاقباس  هک  اهراشف  نآ 
رئاد هفیظو و  روط  زا  نمشد  ياضاقت  هک  کنیا  اما  دش ، هدایپ  رح  مکح  هب  ادتبا  رد  اذل  و  درذگب ، نآ  زا  تسناوت  یمن  اذل  دوب ، قلخ 

زا سفن  تردق  لامک  اب  دیـشک ، هزور  دـنچ  نیا  نیگنـس  راب  تمحز  زا  تحارتسا  سفن  کی  دـش ، تحار  مه  وا  تفر ، نوریب  لقع 
، دش دهاوخ  غراف  تما  یـشیدنا  حالـص  ۀنارمع  جنر  ینیب و  تحلـصم  تافیلکت  زا  زورما  رـصع  ات  هک  نآ  زا  شوخلد  تساخرب ؛ اج 

یکی زج  تسا ، هتشادرب  وا  ةدهع  زا  همه  راک  تالکشم  نونکا 
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.تسین شیپ  تالیمحت  شیپ و  تافیلکت  ۀیاپ  هب  تسا  لکشم  رگا  تسین و  لکشم  مه  نآ  دشاب و  گرم  هک 

وا نآ  ربانب  هک  دننک  هبلاطم  وا  زا  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  حلص  دننام  ریبدت  لقع و  اب  ادابم  هیما  ینب  هک  تفر  یم  روصت  شیپ 
دزاـسب و هیما  لآ  ياـهربنم  اـه و  توعد  تـالیمحت  اـب  ار  يرمع  دزاـسب و  شا  هعیـش  نادـناخ  ناـج و  ظـفح  يارب  تسا  راد  هفیظو 

هتسب شنابز  و  رپ ، ششوگ  .هدنز  هن  هدرم و  هن  دریذپب ؛ دیاب  وا  دننک ، روبجم  دنتساوخ  ار  وا  تادحرس  زا  يدحرس  هب  رگا  ای  دزوسب ؛
دوخ نخـس  هک  ینابز  دشاب و  دالب  مدرم  زا  رود  یلو  دونـشب ، دجاسم  عماجم و  رد  ار  شنادناخ  کته  بس و  دوخ  شوگ  هب  دشاب ،

.تشاذگ یقاب  دنهاوخن  تسین و  دناسرب  ناهج  لها  هب  ار 

مالسلا هیلع  یبتجم  ترضح  تسا  حضاو  دوب ، دهاوخ  رت  تخس  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  حلـص  ةرود  زا  وا  ةرود  هقیـضم  هتبلا  و 
زا : » هک نآ  دننام  درک ، ررقم  اهنآ  رب  ار  یطورـش  تفالخ ، میلـست  ربارب  رد  هتـشذگ و  تفالخ  زا  شـشخب ، تشذگ و  و  دوخ ، زع  اب 

ار شردـپ  باـکر  يادهـش  ناگدـنامزاب  دوش ، راذـگاو  وا  هب  هک  سراـف  درجباراد  جارخ  زا  دـننک ، يراددوخ  شردـپ  هب  ییوگدـب 
(1)« .دوشن هدرب  مان  قباس  ياه  هنیک  زا  دنشاب و  ناما  رد  تهج  همه  زا  شردپ  باکر  نایوجگنج  دنک ، تلافک 

ترـضح زاب  تفالخ ، میلـست  زا  دـعب  هک  نیا  اب  دوب ، هتـشک  ار  ردارب  ود  ره  نآ  لد  نوخ  ات  دـشن  يریگولج  اـهنیا  زا  عضو  نیا  اـب  و 
ود ره  دش ، یم  یلمع  وا  رضاح  عضو  اب  دعس  نبا  اب  طورش  رگا  کنیا  اما  دوبن ، يداع  رفن  کی  هیواعم  ةرود  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم 
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.دوب اسرف  تقاط  نآ  مسق 

کی دننام  دب  کین و  نایز و  دوس و  رد  دشاب ، اه  ناملسم  زا  رفن  کی  دننام  دورب و  نیملسم  تاّدحرس  زا  يّدحرس  هب  : » هک نآ  لوا 
هب دندرک ، یم  دادملق  نیا  زا  رت  کچوک  ار  وا  بلطم  ار و  وا  هّوق ، راشف و  روز  هب  دادرارق  نیا  نتم  زا  نوریب  هتبلا  دشاب و  اهنآ  زا  رفن 
هک دراد  ررقم  اهنآ  ةدهع  رب  تسناوت  یمن  هاگچیه  و  دندرمـش ، یم  دوخ  هدیـشخب  هدنب و  هدنز و  ار  وا  دوب  هدنز  رگا  هک  يا  هزادـنا 

ظوفحم و دنتسه  وا  باکر  رد  هک  نایعیش  نیا  ای  دنا ؛ هداتسرف  يا  هلـسارم  هدرک ، يزاربا  وا  مان  هب  دنتـسه و  هفوک  رد  هک  وا  نایعیش 
ترضح هاپس  دننام  هک  وا  زورما  دنک ، لیمحت  اهنآ  هب  تسناوت  یم  هّوق  هچ  هب  دمآ  یم  نیب  رد  نآ  يوگتفگ  مه  رگا  دنشاب و  مرتحم 

وا دنز و  نمشد  ناهد  هب  هک  درادن  یتشم  درادن ، دوخ  تاّین  ذیفنت  يارب  هدابع ، نب  دعس  نب  سیق  رویغ  رادرس  مالـسلا و  هیلع  یبتجم 
(1)« .دراد زاب  دنک ، طرش  لیمحت و  وا  رب  دهاوخب  هچ  ره  هب  عجار  اج  یب  ياضاقت  زا  ار 

حالـص نتفریذپن  اه و  شیدناریخ  ربارب  رد  هک  تساسرف  تقاط  زاب  ددرگرب ؛ دنراذگب  ددرگرب و  زاجح  هب  هنیدم و  هب  دهاوخب  رگا  و 
ار وا  هک  مهن ، زورید ، رـصع  ۀشیدنا  تسوپ ، ندنک  اب  اما  تسا  ربق  هب  نتفر  هب  هیبش  هنیدـم  هب  نتـشگرب  نونکا  اهنآ  يأر  اهنآ و  ینیب 

.دوب بلطم  قوقش  نیمه  دوب ، هتفر  باوخ  هب  نابیرگ  هب  رس  دوب و  هدرک  مومهم 

نیا ۀمه  گنج ) ای  دنک  مکح  رب  لوزن  دوش و  میلست   ) هک زورید  داهنشیپ  زا  اما 
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زا ار  راب  راورخ  کی  هقیقحلاب ؛ تشاذگ و  رانک  جوجل  نادان  نمشد  دوخ  ار  اسرف  تقاط  روص  نآ  تفر و  رس  زا  مومه  اه و  هشیدنا 
هب وا  تشز ، ياضاقت  نیا  رد  تسا ، ناسآ  وا  رب  مه  نآ  تسا و  ناـج  رما  طـقف  طـقف و  هزاـت ، لکـشم  تشاذـگ و  نیمز  هب  وا  شود 

ار ناج  دیاب  رگید ، روص  نآ  رد  اما  دهدب و  ار  ناج  دشاب و  دوخ  رایتخا  هب  تسا ، هدـنز  ضبن  هب  ات  عافد  تسد  اب  هک  دـنیب  یم  دوخ 
هصاخ دندرگ ، تمارک  هب  هتشک  دنناوت  یم  دنشاب ، تزع  هب  هدنز  دنتـسناوتن  هاگ  ره  ناگدازآ  و  دهدب ؛ نمـشد  تسد  هب  ار  رایتخا  و 

.تشادن ربخ  وا  لد  زا  یسک  ناحبس  قح  زج  تشادن و  قطنم  ملاع  لها  يارب  وا  نخس  روص ، نآ  رد  هک : نآ 

نیا زا  یتیلوؤسم  تسا ، رانک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ  تمرح  ظفح  هعیـش و  ظفح  ۀفیظو  يراد  هدهع  زا  وا  نونکا  اما 
هب شمادـقا  دـنک ، یمن  هجوتم  وا  هب  یتیلوؤسم  نتفرن  راـب  ریز  ندـش و  هتـشک  و  دراد ، قطنم  وا  نخـس  تسین و  هجوتم  وا  هب  تاـهج 

يوگتفگ نخـس و  تسیک ، هدهع  هب  هک  دش  مولعم  نونکا  گنج  نیا  تیلوؤسم  تسا ، نشور  شقطنم  تسا ، یباسح  فرح  گنج 
: لوا ۀجرد  رد  .دشاب  هتشاد  ینشور  قطنم  وا  مادقا  دیاب  سپ  تسا ؛ ناهج  قلخ  اب  تسا  رکـشل  نیا  يارما  اب  اهنت  هن  ًاساسا  ًالـصا و  وا 

لها ةدوت  اب  مود : ۀـجرد  رد  یلو  دـنراد ؟ باوج  هچ  وا  قطنم  ربارب  رد  یگمه  هک  تسا ، هفوک  لها  ینعی  نانابزیم ، ةدوت  اب  وا  نخس 
وا قطنم  دش ، دنهاوخن  عناق  یباسحان  لیلد  هب  اهنآ  دـننک و  یم  تواضق  نآ  فارطا  رد  دـنراد و  رظن  عوضوم  نیا  هب  هک  تسا  ناهج 

نالعا ۀلیسو  دنتـشاد  یقح  نخـس  رگا  اهنآ  ییاناوت ، همه  اب  دندش ، توکـس  هب  موکحم  نانمـشد  دوخ  هک  تسا  يوق  نقتم و  نانچ 
نمشد و  دننک ، گرزب  ار  دوخ  فرح  نیرت  کچوک  هک  دنتشاد  هلیسو  دنتشاد ، ًالماک  ار  نآ 
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زیوآ تسد  ار  يراک  هطلاغم  شابوا  لذارا و  شناروای ، دوخ و  نیشتآ  نانخس  ربارب  رد  یهاگ  هاگ  دنتشادن و  یلو  دننک ؛ موکحم  ار 
.دنتفگن يزیچ  میمهف ، یمن  ام  ییارد و  هزره  ییوگ و  هوای  زج  هک  دید  دیهاوخ  مه  يراک  هطلاغم  رد  دندرک و  یم 

یم رکذ  ار  مادعا  للع  دننک و  یم  تئارق  ًانلع  ار  همکاحم  مکح و  دننک  یم  مادعا  هب  موکحم  یتقو  ار  مرجم  تسا  لومعم  هک  نآ  اب 
رون تخادنا ، نشور  يداو  نیا  رد  ار  ترضح  اهنآ ، رـصع  زورید  ياضاقت  نوچ  نم  رظن  هب  دنناوخ ، یم  موکحم  دوخ  يارب  دننک و 

هار  ) تداهـش ای  هک  شدوخ  دزن  تشگرب  دوش ؛ یفخ  دوب  کیدزن  مّرحم  زور  دنچ  نیا  هک  شنـشور  تجح  دـش و  دـیدجت  شلامآ 
.راگدرورپ يادخ  یگدنب  يارب  قلطم  تیرُح  ای  یگدنیاپ ) یگشیمه و  دبا و  ملاع  هب  زاب 

ای تسود  هفوک  مدرم  هک  نآ  زا  شیپ  درک و  یم  مزلم  يدحرس  هب  ار  وا  و  دوب ، یساملپید  وا  تسایس  هیواعم ، دننام  نمشد  رگا  ياو 
.داتسرف یم  يدحرس  هب  ار  وا  دننیبب  ار  وا  خر  نمشد ،

هک هیرظن  نآ  نیاربانب  تشذگ ؟ یم  وا  رب  هچ  یگدنب  ندـنک و  ناج  جـیردت  هب  ندروخ و  لد  نوخ  یگـشیمه و  تیرح  دـیدحت  زا 
اب یلو  هتـشاد  اه  تمحز  هتـشر  کی  بشید  يرآ ، .تسین  حیحـص  هتخادنا  یلک  هب  طاشن  زا  هتفرگ و  اهنت  ار  وا  هصغ  موجه  میتفگ ،
زا امش  و  میوگ ؟ یم  هچ  نم  دیتسیک ؟ امش  و  متسیک ؟ نم  هک  دنز  یم  داد  نشور  نابز  اب  دش  هک  حبص  هداد ، ماجنا  ار  اهنآ  ینـشور 
نم دراد ، ولج  رد  ینـشور  ياهراک  طقف  تسین ، نیب  رد  دهاوخب  نوگانوگ  ياه  هشیدـنا  هک  هبتـشم  يراک  و  دـیهاوخ ؟ یم  هچ  نم 

.دنک مادقا  دنادب و  ههبش  یب  دنیبب ، نشور  ار  دوخ  ياپ  يولج  راک  ناسنا  هک  یتلاح  نآ  هب  مرب  یم  ترسح 

ص:72
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زامن نشور و  کیرات و  هدیپس 

زامن وا  تماما  هب  همه  دـناوخ و  نشور  کیرات و  هک  حبـص  زامن  زا  دـعب  زور ، فیاظو  يارب  تساخرب  ینـشور  ناهج  کی  اب  يرآ ،
.دننزب شتآ  دنزیرب و  قدنخ  نایم  رد  ار  اه  ین  هک ، داد  روتسد  دندناوخ ،

، دـنورب گنج  ۀـهبج  رد  رکـشل  يریگولج  يارب  دـنزادرپب و  هلمج  نآ  زا  عاـفد  هب  هک  دـننکب  باتـش  هب  دـیاب  ار  یتامدـقم  ياـهراک 
(1) و داوس دالب  يامنرود  اب  ار  تشد  ۀحفـص  دـیبات ، دـیزو و  قرـشم  فرط  زا  ییانـشور  میـسن و  هک  زامن  بیقعت  زا  دـعب  نیارباـنب 

حبص ماگنه  نآ  صوصخم  هک  يرایتخا  یب  حرف  کی   (2) .داد ناشن  تارف  فارطا  تاهد 

ص:73

هللا نا  هباحصال  لاق : ابیطخ و  ماق  مث  رجفلا  هباحصأب  یلـصف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  حبـصا  و  هیـصولا : تابثا  یف  يدوعـسملا  ( 1 - ) 1
مهب یلص  هباحـصا و  نیـسحلا  أبع  لاق و  يربطلا : « 163 هیـصولا : تابثا   » .ربصلاب مکیلع  .یلتق و  مویلا و  مکلتق  یف  نذا  دـق  ّلـجوّزع 

یف رهاظم  نب  بیبح  هباحـصأ و  هنمیم  یف  نیقلا  نب  ریهز  لعجف  ـالجار  نوعبرا  اـسراف و  نوثـالث  ناـنثا و  هعم  ناـک  هادـغلا و  هـالص 
تویبـلا ءارو  نم  ناـک  بصق  بطحب و  رما  مهروهظ و  یف  تویبـلا  اوـلعج  هاـخأ و  یلع  نبا  ساـبعلا  هتیار  یطعأ  هباحـصا و  هرـسیم 

ّهناک ضفخنم  مهئارو  نم  ناکم  یلا  بطح  بصقب و  یتا  نیـسحلا  باحـصا  ناک  و  لاق : مهئارو ، نم  مهوتأی  نا  هفاخم  رانلاب  قرحت 
هیف انیقلا  انولتاقف  انیلع  اودـغ  اذا  اولاق : بصقلا و  بطحلا و  کلذ  هیف  اوقلا  مث  قدـنخلاک  هولعجف  لیللا  نم  هعاـس  یف  هورفحف  هیقاـس 
هیلع نیـسحلا  لتقم  320/4 ؛ يربطلا : خـیرات   » .اـعفان مهل  ناـک  اولعفف و  دـحاو  هجو  نم  موقلا  اـنولتاق  اـنئارو و  نم  یتؤن  ـالیک  راـنلا 

«113 فنخموبا : مالسلا ،
ور دعس  رمع  فقوم  هدوب و  قرشم  هطقن  هب  ور  اروشاع  زور  مالسلا  هیلع  ماما  فقوم  هدش  قیقحت  هچنآ  ( 2 - ) 2
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رایتخا یب  تالـضع  باصعا و  رد  دـندناوخ  لامآ  زا  ایند و  زا  قلخ و  زا  عاطقنا  اب  هک  یـصوصخم  زاـمن  نآ  زا  یطاـشن  دـمآ ، تسا 
نامـسآ هاشداپ  هب  هجوتم  نامیا  ماما  ییاوشیپ  اب  ًـالماک  هتفرگ ، هوـالع  ییورین  هدـش ، نشور  لد  درک ، ار  بش  یگتـسخ  عفر  هدـمآ ،

.درک ولمم  هزات و  تجهب ، راونا  زا  ار  غامد  نآ ، ییانیم  گنر  اب  نامسآ  ۀنماد  دندش ،

ص:74
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یتامدقم تامادقا  نیعولطلا -  نیب  زامن 

هب تساخ و  اپ  هب  هدومرف  دوخ  میمـصت  مادـقا و  نیرخآ  دوخ و  ریمـض  تین  نیرخآ  هب  عالطا  دومرف و  هفیظو  نییعت  زاـمن  بیقعت  رد 
، نآ نتفرگ  رظن  زا  دـعب  هک  دـینادب  لوا  ار  رطخ  نیرخآ  نآ  میا ، هتفرگ  ار  رطخ  نیرخآ  میمـصت  اـم  هک : تشاد  راعـشا  دوـخ  ناراـی 

.تسین مزال  يروتسد  رگید  نآ ، زرط  عافد و  يارب 

هب زورما  لج ، زع و  يادـخ  دومرف : ناروای  هب  دـناوخ و  انث  هدرک ، ار  يادـخ  دـمح  تساخرب ، هباـطخ  يارب  دـیوگ : یم  يدوعـسم ) )
.دینکم یهاتوک  ییابیکش  ربص و  زا  هداد  نذا  نم  ندش  هتشک  امش و  ندش  هتشک 

هاپس و ناریما  نارـس و  گنج و  ناهدنامرف  نییعت  و  دش ، راوس  و  تساوخ ، زجتُرم )  ) ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  بسا  سپس 
(1) .درک نییعت  هدایپ  هراوس و  ار  بلق  و  پچ ، تسار و  نوتس  ةّدع  دومرف ، ار  اهنآ  تارفن 

هدع نامه  هب  یمان  تارفن  اب  زین  پچ  نوتس  یلیجب ، سیق  نب  ریهز  یهدنامرف  تحت  رد  یمان  تارفن  زا  ( 20  ) ةدع اب  ار  تسار  نوتس 
.داد شردارب  مالسلا  هیلع  سابع  لضفلا  یبا  هب  دشاب  شدوخ  رکشل  ۀناشن  هک  ار  اول  و  يدسا ؛ رهاظم  نب  بیبح  یهدنامرف  تحت  رد 

.دندوب مه  رگید  تارفن  ًارهاظ ، کی  ره  مچرپ  ریز  و 

هب .دنتفگ  یم  مک  ار  هدع  یهاگ  ناخّروم  دندوب ، مه  اب  اه  مالغ  یلاوم و  دـننام  یمان  ریغ  یمان و  صاخـشا  هاگ  ره  راگزور  نآ  رد 
صاخشا هک  نآ 

ص:75

.60 فوهللا : ( 1 - ) 1
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(1) .دنتفگ یم  رتدایز  ار  هدع  دنداد ، یم  ار  تارفن  مامت  زیر  هک  یهاگ  دندروآ و  یم  رامش  رد  ار  تیصخش  بحاص 

ابجن جاوفا  مه  رس  تشپ  اه  همیخ  هک  هداد  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  لآ  ياه  همیخ  يولج  رد  ار  هاپس  هاگتـسیا  هدع و  زکرم  »
یقدنخ رد  دندوب  هدرک  هتخودنا  هدرپارس  تشپ  هک  ییاه  ین  مزیه و  دومرف : رما  نارگراک  هب  برغم و  تمس  هب  ینعی   ) دش یم  عقاو 

، دندش غراف  یتامدـقم  ياهراک  نیا  زا  ات  دـنتخورفا و  اهنآ  رد  شتآ  داد  نامرف  و  دـنتخیر ، دـندوب  هدـنک  تعاس  کی  رد  هنابـش  هک 
(2)« .دندمآ یم  فرط  ره  زا  راو  هقلح  و  دندیسر ، کیدزن  دندوب  گنج  ۀهبج  رد  هک  رازه  شش  ینعی  نمشد  رکشل 

خـساپ دنراد  رظن  باوج  هب  رگا  هک  دنورب  هاپـس  ربارب  قطان  نارای  اب  هک  نیا  هب  دزادرپب  دیاب  هدش و  غراف  اهراک  زا  وا  ترـضح  کنیا 
ریغ ياضاقت  زا  مه  تسا ، رتهب  تقیقح  قح و  دنناملـسم ) رگا   ) مالـسا تما  يارب  لوا  ۀجرد  رد  هک  دننک  عناق  ار  اهنآ  ًاساسا  دنهد و 

زا تسا  رتوکین  وا  اب  يارادـم  مود  ۀـجرد  رد  گنج و  هب  مادـقا  زا  مه  و  مکح ) رب  لوزن   ) دـننام هتخپاـن  ماـخ  ياـهوزرآ  عورـشم و 
تبقاع اب  گنج 

ص:76

و « 60 فوهللا : 39 ؛ نازحالاریثم :  » .لجار هأم  اـسراف و  نیعبرا  هسمخ و  اوناـک  مهنا  مالـسلا : هیلع  رقاـبلا  اـنالوم  نع  يور  و  ( 1 - ) 1
پچ نوتس  هک  ناوت  یم  یلو  پچ ، نوتس  ینعی  هرسیم  رب  بیبح  دوب و  تسار  نوتس  ینعی  هنمیم  رب  ریهز  هک  تسا  نیا  ترابع  رهاظ 

.دنا هدوب  دنشاب  باحصا  هلمج  هک  هاپس  کی  هرسیم  هنمیمرب و  نت  ود  نیا  دنشاب و  هتشادن  يا  هناگادج  تسار  نوتس  و 
.457/1 يرولا : مالعا  113 ؛ فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  320/4 ؛ يربطلا : خیرات  95/2 ؛ دیفم : خیش  داشرإلا ، ( 2 - ) 2
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ینیب شیپ  دنراد  حلاصم  نیا  رد  تکرـش  هک  نیب  نشور  نامدرم  ترواشم  اب  نمـشد  دیاب  ار  نآ  کیرات  تبقاع  هک  نآ  نآ و  میخو 
هکلب تما ، ررـض  رد  ار  دوخ  دوس  هچ  رگا  دنک و  هدافتـسا  ءوس  دوخ  تردق  زا  ردام  ردپ و  یب  رفن  کی  هناروکروک  ادابم  هک  دـننک 

درم رگا  و  دـشابن ، ییوزرآ  اـی  ییوربآ  ندروآ  تسد  يارب  تلم  کـلم و  تما و  نید و  حـلاصم  نتخاـب  زا  شکاـب  دـنادب ؛ هیما  ینب 
ناهج کی  هکلب  برع ، يوربآ  زا  تسین  رتشیب  هلادـیبع ، رفن ، کی  يوربآ  شزرا  هک  نیا  هب  دـنوش  عناق  دنتـسین ؛ قلطم  قحو  مالـسا 

هانگ یب  رفن  کی  ةرابرد  وگب  ای  دنیمدرم ؟ هنوگچ  ناشراختفا  نامدود  ناشربمغیپ و  نادناخ  ةرابرد  دنیبب : دراد  رظن  یناهج  هک  تما 
.دشاب دهاوخ  یم  هک  ره 

اریز دربب ؛ شیپ  ار  دوخ  ییوربآ  یب  ای  وربآ  نمـشد  تسین  اور  صوصخ ، هب  اهنآ  تسد  هب  هک  دـننک  عناق  ار  اهنآ  موس ، ۀـجرد  رد  و 
دـشاب و وا  تراسج  هانگ و  هب  کمک  دـح  نیا  قیال  هک  تسین  نمـشد  رد  يریخ  دـیما  هوـالعب  دـنا و  هدرک  توعد  ار  وا  اـهنآ  دوخ 

.تفر ورف  دهاوخن  اهنآ  يولگ  زا  شوخ  بآ  وا ، نوخ  زا  دعب  هوالعب 

گرزب ناهج  اریز  دـنزادرپب ؛ دـنتخادرپ  روز  هوق و  هب  و  دـنوشن ، دـندشن  عناق  دوب و  اهنیا  زا  شیب  رکـشل  یگتخابدوخ  رگا  ناـیاپ  رد 
ربارب رد  دش ، دهاوخن  مضه  وا  قح  اهنآ  دزن  هک  دراد  قیالخ  ملاع  ملاع  ناحبـس ، يادخ  دـش و  دـهاوخ  عناق  تسین  هتخابدوخ  نوچ 

.تسین یمهم  زیچ  ناج ، مه  ناهج  راگدیرفآ  يدونشوخ  اضر و 

لیمکت ار  نخـس  زور ، نآ  روخارف  ماقم و  قیال  هک  دـناوخ  دـید و  شقطان  نارای  وا و  ترـضح  دوخ  تانایب  زا  دـیاب  ار  لـحارم  نیا 
.دنامن هتفگان  يزیچ  دنتفگ و  دنیوگب ، دیاب  یم  ار  هچنآ  دندرک و 

ص:77
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رد دـیاب  دننکـش ، یم  مه  رد  ار  تکوشرپ  نمـشد  يوهایه  لذارا و  شروشرپ  نادـیم  اسر ، قطن  هب  یخیرات  زور  نیا  هک  ار  یناقطان 
شوه یگریت  یکیرات و  تهج  زا  هک  یسوه  تلاهج و  اب  ةزرابم  تسا ، قح  نامجرت  اهنآ  هرجنح  ناهد و  هک  درمش  ناربمغیپ  دادع 

ار دوخ  حالـص  اهنآ  نمـشد  درک ، حتف  مهفت  میهفت و  نابز  رد  شواک  هار  زا  دیاب  ار  شوه  ۀیحان  تسا ، قطنم  ةدـهع  هب  طقف  دـشاب ،
.هداد صیخشت  طلغ  ودب  یلو  هداد  صیخشت 

هب نآ  عفر  تسا و  نت  نانکراک  هانگ  زا  رت  گرزب  تسا و  ندـب  یـسیئر  مکاح  هانگ  .تسا  ناهانگ  مامت  ردام  صیخـشت ، رد  هابتـشا 
راک تسا ، يرگید  ناداّمعم  راک  تسا ، ناسنا  ۀقطان  راک  تسین ، مه  دیپس  درز و  دقن  تسد ، روز  ةدـهع  هب  تسین و  ریـشمش  ةدـهع 

.تسا مما  مامت  یهلا  ياه  تمسق  يامرف  مکح  ناسنا و  مکاح 

.تسا یضرا  سودرف  ناهاش  تشهب و  ناهاشداپ  راک 

عفر صیخشت  هب  عجار  تاهابتشا  رگا  یلو  تسادخ ، بناج  زا  یهاتوک  ءایبنا و  زا  ریصقت  دنامب ، کیرات  رگا  هقطنم  نیا  هیحان و  نیا 
ار وا  دیاب  هدرک ، ینمشد  دوخ  ناج  اب  دوخ  دروآ ، نوریب  نمیرها  لاگنچ  زا  ار  وا  دشن  هدرک ، يرس  هریخ  ناسنا  فصو  نیا  اب  دش و 

.درک راذگاو  نآ  لاگنچ  نمیرها و  هب 

.ینیب یم  گنج  يانثا  رد  هدنیوگ  رفن  کی  گنج و  هب  عورش  زا  شیپ  نت  هس  گرزب ، ةدنیوگ  راهچ  گنج  ۀهبج  نیا  رد  نیاربانب 

.ایوگ قطن  ود  هباطخ ، ود  اب  ءاّرقلا -  دیس  ریرب -   - 1

.نیشتآ ۀباطخ  هس  اب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعوبا  سودرف ، كولم  ناناوج و  هاشداپ  تنج ، لها  بابش  دیس  دوخ   - 2

ص:78
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.رکشل تسار  نوتس  رادرس  ریهز ،  - 3

.اهراتفگ ۀمتاخ  يارب  اهنیا ، ۀباطخ  هاگتسیا  نامه  رد  ایوگ ، قطان  هس  نیا  زا  دعب 

ناربمیپ ایوگ  ناگدنیوگ ، نیا  تشگرب ، درک و  هدیروش  لد  هتفـشآ و  لاح  نآ  اب  ار  بیجع  قطن  نآ  داتـسیا و  دمآ  یحایر  رح   - 4
.دننخس

.دننز یم  بیهن  یهاگ  دننک و  یم  ینابرهم  یهاگ  تمالم ، یهاگ  و  دنراد ، تمزالم  یهاگ  يرونخس  رد 

ار اهنآ  رود  دنیآرب ، مه  درگادرگ  نارونخس  نیا  ياشامت  يارب  باوج ، ندیمهف  خساپ و  نتفرگ  زا  هتشذگ  تشاد ، اج  نمشد  رکشل 
یگدـیروش اب  مه  نآ  هتـسویپ  نانآ  هب  هتـشگرب و  هزات  یکی  دنونـشب ، نخـس  اهنآ  نارونخـس  زا  هک  دـنورب  مه  شود  يور  دـنریگب ،

يارب بات  یب  باوج و  ۀنشت  رکـشل  لاح  ره  هب  تسا ، قارع  يارما  زا  يرگید  زاجح ، ناطلـس  یکی  ءارقلا ، دیـس  يرگید  صوصخم 
هاگآ میمصت  نیرخآ  زا  يا  هزادنا  ات  رکشل  نوتـس  هس  قدنخ و  مایخ و  يامنرود  زا  هدیناسر ، ار  دوخ  زات  تخات و  هب  فیلکت  نییعت 

دشن و باختنا  هیـضق  فرط  ود  زا  یکی  هحارّـصلاب : مه ، زورما  ناقطان  نابز  زا  دنک  هاگن  ایوگ  نابز  هب  باوج  يارب  دـیاب  یلو  دـش ،
لوط هب  نخـس  تهج  نیا  زا  دنتخادرپ ، عافد  ۀطخ  هب  ناگدنیوگ  طقف  دندرکن ، باختنا  ًاحیرـصت  ار  هلزانم ) لوزن و   ) زا مادـک  چـیه 
عافد مادـک  ره  هچ  رگا  دز ، یم  رود  عافد  فارطا  رد  اهوگتفگ  مامت  تفرگ ، نخـس  ار  زور  ثلث  دـمآ ، نایم  هب  اهوگتفگ  دـیماجنا ،

.تسا یصوصخم  روط  هب  اهنآ 

، دنک یم  داهنشیپ  ار  هشقن  نیا  عافد  رد  ریهز  .دنک  یمن  داهنـشیپ  رگیدکی  هب  دیزی  اب  ار  وا  نیب  يراذگاو  عافد ، رد  وا  ترـضح  دوخ 
رما هتسبرس  عافد  رد  ریرب 

ص:79
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.دندرگرب ناشدوخ  نمأم  هب  هک  دیهدب  تیاضر  هک : دیوگ  یم  رخآ  رد  و  دینکب ، يرکف  هک  دنک  یم 

چیه مالسلا  هیلع  نیسح  ياهداهنشیپ  زا  ارچ  هک  نآ  هب  ضیرعت  ریـس و  طخ  رییغت  روتـسد  یبوکرـس و  تسا و  شهوکن  رح  عافد  رد 
.دناسرب یهاگهانپ  هب  ار  دوخ  ادخ ، ضیرع  دالب  روانهپ و  نیمز  نیا  رد  دریگب و  ار  دوخ  هار  هک  دنعنام  ارچ  دنریذپ و  یمن  ار  مادک 

.درک میهاوخ  لح  ار  تافالتخا  نیا  اه  نخس  متخ  زا  دعب  ام 

هب ناشمـشچ  دندش  ادج  دوخ  زکرم  زا  ات  دنورب و  شیپ  باوج  يارب  ناهارمه  زا  يا  هّدـع  اب  هک  تسا  راوس  وا  ترـضح  لاح  ره  هب 
.دناوخ ار  هناحبص  ياعد  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  دنیآ ، یم  تهج  ره  زا  الب  دننام  هک  داتفا  نمشد  ناراوس 

(1)« یتقَث ْتنا  مهّللَا  : » هک درک  دنلب  اعد  هب  ار  تسد  ود 

ص:80

: لاق هنا  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  انالوم  نع  دیفملا  خیشلا  يور  یلهاکلا و  دلاخ  یبا  نع  فنخموبا  يور  ( 1 - ) 1
یف یل  تنا  هّدش و  لک  یف  یئاجر  تنا  برک و  لک  یف  یتقث  تنا  مهللا  لاق : هیدی و  عفر  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لیخلا  تّحبـص  امل 

کب و هتلزنا  ودعلا ، هیف  تمشی  قیدصلا و  هیف  لذخی  هلیحلا و  هیف  ّلقت  داؤفلا و  هیف  فعـضی  مه  نم  مک  .هّدُع  هقث و  یب  لزن  رما  ّلک 
یهتنم هنـسح و  ّلک  بحاص  همعن و  ّلک  یلو  تناـف  هینتیفک  هتفـشک و  یّنع و  هتجّرفف  كاوس  نّمع  کـیلا  یّنم  هبغر  کـیلا  هتوکش 

115؛ فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  96/2 ؛ دیفم : خیش  داشرإلا ،  » .نیسحلا تویب  لوح  نولوجی  موقلا  لبقا  و  لاق : هبغر  ّلک 
«321/4 يربطلا : خیرات 
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ادخ اب  لد  نمشد ، هب  هدید  اعد ،

يرما و ره  رد  وت  ینم ، يراودـیما  ۀـیام  یتخـس  ره  رد  ینم و  ناـنیمطا  ۀیامرـس  قوثو و  دروم  یگنتلد  ره  رد  وـت  ایادـخراب ! تفگ :
یم مک  مگ و  نآ  زا  هراچ  ناوتان و  نآ  زا  لد  هک  لد ، راب  ياه  هشیدنا  ردـقچ  ینم ، ةریخذ  نم و  قوثو  دـیآ  دورف  نم  رب  هک  ییالب 

یتبغر هب  مدروآ و  یم  دورف  وت  هاگـشیپ  هب  ار  نآ  درک ، یم  شنزرـس  نآ  رد  نمـشد  تشاذگ و  یم  اهنت  تسد  نآ  رد  تسود  دش ،
ناگدـید ربارب  زا  ار  یکیرات  نآ  يداد و  یم  شیاشگ  نآ  رثا  رد  وت  مدرک ، یم  وت  هب  ار  نآ  تیاکـش  مراد  وت  يوس  هب  اوسام  زا  هک 

ینم هانپ  تشپ و  وت  ایادخ  هک  نآ  هصالخ   ) وزرآ ره  تیاهن  و  هنـسح ، ره  هارمه  و  تمعن ، ره  رد  يدـصتم  ییوت  سپ  .یتشاد  یمرب 
( .سب و 

( .دنتفر شیپ  نانخس  مه  زا  يا  هّدع  کی  هارمه  هب  دعب  هدناوخ  اروشاع ، زور  وا  ترضح  هک  تسا  یئاعد  هس  زا  یکی  اعد  نیا  )

هب هراظن و  دوب  اه  هدرپارس  تشپ  رد  هک  قدنخ  هب  دندرک ، یم  نالوج  اه  هدرپارـس  فارطا  هب  هدیـسر ، کنیا  مه  دعـس  رمع  رکـشل  »
زا اهنآ  تسا ، یفنم  باوج  هک  داد  یم  ناشن  يا  هزادنا  ات  نوچ  دندرک و  یم  رظن  دوب  نازورف  قدنخ  نآ  رد  مزیه  زا  هک  یـشتآ  نآ 
نآ هدرک و  زات  تخات و  دوخ  دشاب ، هتـشاد  تیعـضو  زا  يربخ  هک  نآ  يارب  رمـش ، دندرک ، یمن  يراددوخ  کته ، ینمـشد و  زاربا 

.تمایق زور  زا  شیپ  يا ! هدرک  شتآ  يارب  یگدزباتش  هلجع و  مالسلا ! هیلع  نیسح  يا  هک  دیشک ، هرعن  دید ، ار  تیعضو 

نب ملسم  يرتراوازس  شتآ  هب  وت  نارچزب ! ةداز  نارچزب ! يا  دومرف : .یلب  دنتفگ : .تسا  رمش  ایوگ  تسیک ؟ دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
نیا هک  نآ  يارب  منزب  ات  راذـگب  ارم  تفگ : ملـسم  درک  عنم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  دـنزب ، شریت  دوب  سرریت  نوچ  تساوخ  هجـسوع 

قساف

ص:81
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.تسا نارابج  ناگرزب  زا  ادخ و  نانمشد  زا 

(1)« .منک دنلب  ار  گنج  رس  اهنآ  اب  نم  هک  مراد  شوخان  زادنیم ، ریت  دومرف : مالسلا  هیلع  وا  ترضح 

ص:82

بطحلا و یف  مرطضت  رانلا  یلا  اورظنف  انوحن  اولبقا  امل  لاق  .یقرـشملا  كاحـضلا  ینثدح  لاق  مصاع  نب  هللادبع  لاق  يربطلا : ( 1 - ) 1
انملکی ملف  هادالا  لماک  سرف  یلع  ضکری  لجر  مهنم  انیلا  لبقأ  ذا  انفلخ  نم  انوتأی  الئل  انئارو  نم  رانلا  هیف  انبهلا  اـّنک  يذـلا  بصقلا 

تلجعتـسا نیـسح ! ای  .هتوص  یلعاب  يدانف  ًاعجار  عجرف  هیف  رانلا  بهتلت  ًابطح  الا  يری  وه ال  اذاف  انتایبأ  یلا  رظنف  اـنتایبا  یلع  ّرم  یتح 
وه وه  هللا  کحلـصا  معن  اولاقف : نشوجلا  يذ  نب  رمـش  هناک  اذـه ؟ نم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لاقف  همیقلا ؟ موی  لبق  ایندـلا  یف  راـنلا 

یننکمأ دق  هناف  مهسب  هیمری  الأ  ادف  تلعج  هللا  لوسر  نبا  ای  هجسوع  نب  ملسم  هل  لاقف  ایلـصاهب ، یلوا  تنا  يزعملا  هیعار  نبای  لاقف :
.مهأدبا نا  هرکا  یناف  همرتال  مالـسلا : هیلع  نیـسحلا  هل  لاقف  هنم ، هللا  نکما  دـق  نیرابجلا و  ءامظع  نم  قسافلاف  مهـس  طقـسی  سیل  و 

«116 فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  321/4 ؛ يربطلا : خیرات  96/2 ؛ دیفم : خیش  داشرإلا ، 321/4 ؛ يربطلا : خیرات  »
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ضحم یعافد  ۀطخ 

هراشا

نیا شرظن  اهنت  دنک  قرفتم  ار  دوخ  ناهارمه  تساوخ  یم  هک  هار  نیب  رد  تسا ، عافد  مالسلا  هیلع  شترضح  ریـس  طخ  تسا  حضاو 
هب همجاهم  گنر  وا  راک  هجو ، چیه  هب  هدمآ و  مدرم  توعد  اضاقت و  هب  رظن  وا  هک  دشاب  اراکشآ  ات  هچب  نز و  اب  دنامب  دوخ  هک  دوب 

.یبلط بوشآ  یصخش و  شروش  هن  تسا ، هیما  لآ  فالخرب  تما  یلم  تضهن  یملع ، ترابع  هب  درادن و  دوخ 

(1) مالسلا هیلع  ماما  دندناسر ، گنج  ۀهبج  هب  هاگتـسیا  زا  ار  دوخ  دندمآ و  کیدزن  هدایپ  هراوس و  دعـس  رمع  باحـصا  لاح ، ره  هب 
راوس هتساوخ  ار  دوخ  يراوسرتش  مه 

ص:83

! سانلا اـهیا  لاـقف : .نوعمـسی  مهلج ، قارعلا ! لـها  اـی  .هتوص  یلعأـب  يداـن  اـهبکرف و  هتلحارب  نیـسحلا  اـعد  و  دـیفملا : لاـق  ( 1 - ) 1
لوق رکذ  نا  یلا -  رانلا -  یلا  اورظنف  انوحن  اولبقا  امل  لاق : .یقرـشملا  كاحـضلا  ینثدـح  لاق  يربطلا : « 97/2 دیفم : خیش  داشرإلا ، »

هنم یند  املف  لاق : نیـسحلا ، نب  یلع  هنبا  هیلع  لمح  ًاقحال  یعدـی  هل  سرف  نیـسحلا  عم  ناک  و  لاق : .هجـسوع  نب  ملـسم  لاقم  ورمش 
هتوص یلعأب  يدان  مث  اهبکرف  هتلحارب  داع  موقلا 

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 96 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15766/AKS BARNAMEH/#content_note_83_1
http://www.ghaemiyeh.com


نینچ رد  دندوب ، شرس  بقع  نیریاس  و  بیبح ، ریرب ، مالسلا ، هیلع  ربکا  یلع  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  وا ، ناهارمه  دمآ و  شیپ  دش و 
.دنزود یم  گنج  نیا  صخاش ، خر  هب  ناگدید  مشچ و  دنتلغ ، یم  مه  يور  دنیآ ، یم  شیپ  دبال  دنشاب  ییاوه  ره  هب  رکشل  عقوم 

ص:85
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هراپ دراد ، رس  هب  لایخ  هچ  هدش ، دراو  هزات  میلقا  زا  هک  زاجح  ناطلس  هک  دنونـشب  و  دنـشاب ، کیدزن  نخـس  هب  هک  نآ  يارب  يا  هراپ 
هک دننک  یم  روصت  تسین ، هدوسآ  باوخ  رد  وا  حبش  زا  هیما  هک  یتیـصخش  نآ  ینعی  .دننیبب  ار  مئاق  نیا  تیـصخش  هک  نآ  يارب  يا 

مالـسا و ةدوت  ماما  نیا  لیامـش  هک  دراد  شزرا  سپ  دش ، دهاوخ  شرازگ  اه ، ناتـساد  رد  دش و  دهاوخ  یخیرات  یـشک  رکـشل  نیا 
؟ تفگ دهاوخ  هچ  دوخ  مایق  دوخ و  رفس  يارب  وا  دننیبب  .دنریگب و  رظن  رد  ار  تیونعم  درم 

نآ هدشن ، اهنآ  شومارف  دنا و  هدیدن  ار  وا  هتفر ، هفوک  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  لاس  تسیب  بیرق  هک  دننایانـشآ  مه  يا  هراپ 
مه شردپ  وا و  .درک  یم  يراثن  ناج  راهظا  دندرک ، یم  یشکرکشل  مالـسلا  هیلع  یلع  شردپ  باکر  رد  هفوک  مدرم  نیا  هک  يزور 

دنتلغ و یم  مه  يور  لیـس  دننام  هدایپ  هراوس و  هیرظن ، دـنچ  نیاربانب  دـنتخاون ؛ یم  ار  اهنآ  گرزب  هچ  اهنآ و  کچوک  هچ  ار ، اهنیا 
.دنیآ یم  شیپ 

عافد هب  مایق 

لیل لیس و  دننام  هک  درک  یم  ناشفوفـص  هب  هاگن  یمه  موق ، نآ  ربارب  يذاحم و  دیـسر  ات  دمآ  شیپ  هراوس  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
تـشپ فص  هک  جاوما  یهایـس  زا  دـمآ و  یم  شیپ  ناـشورخ  ناـشوج و  بالیـس  نوچ  بارطـضا  جّومت و  زا  ینعی  دـمآ ، یم  شیپ 
دیدانص هک  درک  دعـس  نبا  هب  یهاگن  دنکفا و  عضو  نیا  هب  هدید  داتفا ، یم  نامد  لیـس  لیل و  دای  هب  هدید  دمآ ، یم  هداتـسیا و  فص 

.دنتسه وا  اب  یگمه  هتفرگ  دوخ  نوماریپ  ار  هفوک 

ضرع تمرح و  دنکب ، دیاب  یم  دوخ  نامناخ  ناناوج و  ناج  دوخ و  ناج  زا  عافد  هک  هداتسیا  یماقم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نونکا 
نارگمتس لواطت  زا  دهاوخ  یم  ار  دوخ 

ص:86
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هباطخ هب  هک  کنیا  نیاربانب  دروآ ، نوریب  زغم  یب  مدرم  نیا  زغم  رس و  زا  ار  شک  لهاج  نمیرها  دراد  رظن  هکلب  دنک ، ظفح  رگتراغ 
هلحار يالاب  رب  هک  ار  يا  هباطخ  نآ  حاتتفا  رد  خیرات  بسح  هب  اذل  دنونـشب و  اهنآ  ةدمع  رتشیب و  ای  همه  ار  وا  قطن  دـیاب  دتـسیا ، یم 

.هدناوخ رتش  يالاب  ار  هبطخ  نیا  .درک  هجوتم  ار  همه  شوگ  دومن ، داریا  هدناوخ 

.هدوب حاتتفا  رد  هباطخ  نیا  هک  مینز  یم  سدح  زین  ام  بلطم  بسانت  هب 

عافد نیتسخن 

(1)

زاوآ دـنلب و  توص  اب  دز  داـیرف  دوب ) راوس  ربکا  یلع  شرـسپ  ار  قحـال  بسا  اریز  ، ) رتش يـالاب  دوخ  زاوآ  نیرتدـنلب  اـب  لاـح  ره  هب 
یم دیـسر و  یم  اهنآ  شوگ  هب  مه  ادـص  دـناوخ ، نخـس  يارب  ار  اـهنآ  دندینـش ، یم  مدرم  نآ  ةدـمع  ینعی  هاپـس ! ّلـج  هک  ییاـسر 

.دندینش

مومع يارب  ماما  قطنم 

: دایرف

باتـش دـینکم ، یبات  یب  نم  هب  عجار  دیونـشب و  ارم  راتفگ  دندینـش ) یم  ناشرتشیب  لاح  نیا  رد  !( ) رـضاح مدرم  يا  ! ) قارع لها  يا 
هاگـشیپ هب  ار  دوخ  رذع  امـش  نیمزرـس  هب  مندمآ  نیا  زا  منک ، هظعوم  ار  امـش  دیراد ، قح  نم  ندرگ  هب  هک  ردـق  نآ  هب  ات  دـیزروم ،

اب دیدرک و  قیدصت  ارم  راتفگ  دیدومن و  لوبق  ارم  رذع  رگا  سپ  میوگب ، امش 

ص:87

میدرک و یعطق  مکح  اـم  هک  تسا  نیا  هدـناوخ ، هلحار  يـالاب  رب  ار  نآ  تسا و  بسنا  زاـغآ  هب  هدرک ، رکذ  يربـط  هـچ  نآ  ( 1 - ) 1
.میدرمش ماما  نخس  زاغآ  ار  يربط  ۀبطخ 
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امـش يارب  نم  هب  يا  هناهب  چیه  هار  و  دوب ، دش و  دیهاوخ  رتدنمتداعـس  رت و  هدنزارب  راک  نیا  هب  امـش  دـیدش ، رـضاح  فاصنا  هب  نم 
هک دـیتشذگن  دوخ  زا  فاـصنا  ماـقم  رد  هدرکن و  لوبق  ارم  رذـع  رگا  و  دـیرادن ) نم  هب  یفرح  هار  هک  دـید  دـیهاوخ   ) .دوب دـهاوخن 

مدرم تروشم  اب  دـینک ، اروش  دـیراد  تکرـش  مه  اب  حـلاصم  رد  هک  دوخ  ياکرـش  اب  راک  نیا  رد  میمـصت  يارب  سپ  دـیهد  فاصنا 
(1) دوش یم  ناهن  هریت  ربا  تشپ  هاـم  هراتـس و  هک  ناـنچ  امـش  راـک  حالـص  اداـبم  هک  دـیریگب ، میمـصت  راـک ، نیا  يارب  يأر  نشور 

رگا سپس  ،(2) و  دشاب هتشاد  بقع  رد  ییاه  یکیرات  اه و  یگریت  امش  يارب  امش  راک  نیا  ای -  دشاب -  امش  رظن  زا  ناهنپ  هدیـشوپ و 
ماجنا يارب  تقو  نآ  تفرگ ، دیهاوخن  هک  دیتفرگ  يأر  نم  راتشک  راکیپ و  هب  شیدنارود ، ياکرش  مامت  اب  یگدیـسر  روش و  زا  دعب 

(3) مرادن یساره  نم  .دیهدم  نم  هب  تلهم  دینک و  ارجا  ار  دوخ  میمـصت  دیزاتب و  نم  يوس  هب  نم ، راک  هب  نداد  همتاخ  دوخ و  راک 
، نایز دوس و  رد  دوخ  وا  .هداتـسرف  همانماظن  باتک و  هک  تسا  دـنوادخ  نآ  نم ، شیدـناریخ  هاوخریخ و  نم و  راـک  يدـصتم  اریز  »

« .تسا نیحلاص )  ) هتسیاش ناگدیزگراک  يدصتم 

ص:88

.دنک دیدپان  ربا  هکل  ار ، يدنلب  نادب  باتفآ  ( 1 - ) 1
اوُعِمْجَأَف ُْتلَّکَوَت  ِهّللا  یَلَعَف  ِهّللا  ِتاـیِآب  يِریِکْذَـت  یِماـقَم َو  ْمُْکیَلَع  َُربَک  َناـک  ْنِإ  ِمْوَق  اـی  ِهِمْوَِقل  َلاـق  ْذِإ  ٍحُون  َأَـبَن  ْمِْهیَلَع  ُلـْتا  َو  ( 2 - ) 2

«72 (: 10  ) سنوی  » ِنوُرِْظُنت ََّیلِإ َو ال  اوُْضقا  َُّمث  ًهَّمُغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَی  َُّمث ال  ْمُکَءاکَرُش  ْمُکَْرمَأ َو 
«196 (: 7  ) فارعا  » َنیِِحلاّصلا یَّلَوَتَی  َوُه  َباتِْکلا َو  َلََّزن  يِذَّلا  ُهّللا  َیِِّیلَو  َّنِإ  ِنوُرِْظُنت  الَف  ِنوُدیِک  َُّمث  ْمُکَءاکَرُش  اوُعْدا  ُِلق  ( 3 - ) 3
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ۀیرگ ياوه  هب  دندرک ، هیرگ  هدیـشک  ادص  دندینـش ، رخآ  ات  ار  راتفگ  نیا  شنارهاوخ  دیـسر و  اجنیا  هب  هک  نخـس  دیوگ : یم  يوار 
هاگن اه  گرزب  يادص  ناگدید و  تروص و  هب  ناکدوک  تسا  مسر  هک  نانچ   ) دـنداتفا هیرگ  هب  مه  اهرتخد  دـنگرزب ، هک  اهرهاوخ 

رما ار  مالـسلا  هیلع  سابع  شردارب  دش ، روبجم  وا  ترـضح  دش ، دنلب  هیرگ  هب  ریبک  ریغـص و  ًامومع  مرح  لها  يادص  اذل  دننک ) یم 
رد هیرگ  دایز  مسق ، میناگدـنز  هب  دـینک  تکاـس  ار  اـهنز  دومرف : نت  ود  نیا  هب  داتـسرف  ناـنز  دزن  شدـنزرف  ربکا  یلع  هارمه  هب  هداد 

.تشاد دنهاوخ  بقع 

! ومعرسپ يا  ریخ ! هب  تدای  ینعی  سابع ، نبا  دابم ! رود  دومرف : .دننک  تکاس  ار  نانز  ات  دنتفر  نت  ود  نآ  هک  یتقو  دیوگ : یم 

ار وا  سابع  نبا  هک  تفگ  نآ  يارب  دینش ، ار  اهنآ  ۀیرگ  هک  يا  هماگنه  تقو و  نیا  رد  ار  هملک  نیا  هک  میدرک  نامگ  ام  دیوگ : یم 
: درک نخس  هب  عورش  دندش ، تکاس  اه  نز  یتقو  لاح ، ره  هب  دربب  دوخ  هارمه  ار  نانز  هک  درک  یهن 

زا شنارهاوخ  دنتـسه ، هجوتم  همه  فرط  نآ  فرط و  نیا  زا  هنادرم  هناـنز و  نیتـسخن  يوگتفگ  هب  هک  دوش  یم  مولعم  مه  اـجنیا  زا 
هدرک تکرح  نایعیش  یئاریذپ  ناتسود و  لابقتسا  ياوه  هب  نارادتسود و  ناوریپ و  موب  زرم و  هب  توعد  مان  هب  هدمآ و  اجنیا  ات  نطو 

قوفاـم دـندید  یم  نطو  رد  هچنآ  هـک  نآ  اـب  دـندرک  یم  رّوـصت  ناـشدوخ  گرزب  يارب  نـطو  زا  نوزفا  یتزع  رفـس ، نـیا  رد  دـنا ،
ارم دـیریذپن ، ار  رذـع  نآ  رگا  هک  نآ  اب  مأوت  ار ، نیمزرـس  نیا  هب  ندـمآ  زا  یهاوخرذـع  مان   ) وا دوخ  ناـبز  زا  هک  نونکا  تشادـن ،

نم .دیشوکب  دوخ  راک  هب  امش  دش  امش  حالص  رگا  تسین و  حالص  نتشک 
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یب دندش و  تقاط  یب  وا  تیمولظم  زا  .دندوب  هدیدن  زگره  هک  دندید  یناگدنز  زا  يدیمون  دوخ  گرزب  زا  دندینش و  مراد ) ادخ  مه 
.دندرک نویش  دننک و  يرادهگن  ار  دوخ  دنتسناوتن  هتشاد ، زاربا  ار  دوخ  یتقاط 

مان دوب  وا  هتسیاش  هچنآ  هب  ار  ادخ  دناوخ و  وا  رب  انث  هدرک  ار  يادخ  شیاتس  درک ، نخس  هب  عورـش  وا  دندش و  تکاس  اه  نز  يراب ،
هدنیوگ زا  زگره  هک  يا  هزادنا  هب  دناوخ ؛ دورد  شناربمیپ  یهلا و  هکئالم  رب  داتسرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رب  تاولـص  درب و 

.تفگ نآ  زا  دعب  و  دوب ، هدشن  هدینش  وا  زا  رتاسر  رت و  غیلب  یقطن  چیه  رد  وا ، زا  دعب  هن  وا و  زا  شیپ  هن  يا ،

باتع ار  نآ  دینک و  عوجر  دوخ  سفن  هب  سپـس  و  متـسیک ؟ نم  دیریگب  رظن  رد  دینک و  نیعم  ارم  تبـسن  بسن و  سپ  امـش  دعب : اما 
تمرح ةدرپ  ندرک  هراپ  نم و  يوربآ  نتخیر  نم و  نتـشک  ایآ  هک  دیریگب  رظن  رد  نآ  زا  سپ  هد ، یتصرف  رابج ! سفن  يا  هک  دینک 

.تسامش حالص  هب  نم 

نم تینوصم  ناهج 

ادخ لوسر  هک  نانمؤم ، نایم  رد  نمؤم  نیتسخن  وا ، ّمع  رسپ  وا ، یصو  رسپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  امش  ربمغیپ  رتخد  رسپ  نم  ایآ   - 1
دیـس ةزمح  ایآ  متـسین ؟ درک  قیدصت  هملکلا  ینعم  مامت  هب  دوب  هدروآ  شراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  هب  عجار  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

؟ تسین نم  يومع  دراد ) زاورپ  هیحان  ره  هب  لاب  ود  اب  تشهب  رد  هک   ) رایط رفعج  نآ  ایآ  تسین ؟ مردـپ  يومع  نم و  يومع  ادهـشلا 
وا نهاریپ  رد  نامیا  زج  هدـییور و  نامیا  تبنم  زا  همه  وا ، يأر  لاـیخ و  و  هشیدـنا ، هینب و  هشیر و  گر و  هک  سک  نینچ  سپ  ینعی 

هگن نوصم  دوخ  ۀعقب  میرح  رد  ار  وا  توبن  تمصع  نامیا و  تسین ،
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.تسا نارگید  ياه  ییانشآ  ۀیاپ  نییآ  يدابم  هب  وا  ییانشآ  دناد ، یم  نوصم  تایدعت  لواطت  زا  ار  وا  نامیا ، مالسا و  دراد ، یم 

نت ود  نیا   » هک هدومرف : ضیفتسم  روط  هب  مردارب  نم و  ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هچ  نآ  هدشن  غالبا  امـش  هب  ایآ   - 2
نیا هب  عجار  دیراد  قیدصت  ارم  رگا  دنناراوگرزب » دیس و  سودرف ، قیال  تشهب و  لها  ناناوج  رد  نت  ود  نیا  و  دنـسودرف ، كولم  زا 

نآ زا  ما  هدرکن  غورد  هجوتم  ار  دوخ  دـصق  زگره  نم  ادـخ ، يدـنوادخ  هب  اریز  تساجب ، هک  تسا  نامه  مه  قح  و  میوگ ، یم  هک 
.دناسر یم  نایز  ار  نازادرپ  غورد  دراد و  نمشد  تخس  غورد  يارب  ار  وگغورد  يادخ ، ما ، هتسناد  هک  نامز 

نآ دوبن ، وا  سدـقا  دوجو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  ینخـس  لاصتا  يارب  رتربتعم  يدنـس  نوماه  نآ  رد  هصاـخ  لاس 61  رد 
.دوب عطقنم  وا  زج  همه  ناشدنس  نس  بسح  هب  دندوب  رکشل  رد  هک  نییآ  ناوریپ 

صوصخ نیا  رد  رگا  هک  دنتسه  یناسک  امش  نایم  رد  اریز  تسا ؛ مهارف  کیدزن و  هراچ  دینک  یم  بیذکت  راتفگ  نیا  رد  ارم  رگا  و 
ای يدعاس ، دعس  نب  لهس  زا  ای  يردخ  دیعـس  یبا  زا  ای  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  دننک ، یم  رادربخ  ار  امـش  دینک  شـسرپ  اهنآ  زا 

لوسر زا  ار  راتفگ  نیا  دوخ  شوگ  هب  اهنآ  هک : دـنهدب  ربخ  امـش  هب  ات  دـینک  تلأسم  دیـسرپب  کلام ، نب  سنا  زا  ای  مقرا  نب  دـیز  زا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياضما  ادخ و  قیدصت  نیا  رد  ایآ  هدومرف ، مردارب  نم و  ةرابرد  هک  دنا  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

؟ تسا نم  نوخ  نتخیر  زا  يدس  امش  يارب 

شدوخ دوصقم   ) تسا رانک  هب  یتسرپادخ  زا  وا  دـنارپ : ار  نخـس  نیا  وا ، ترـضح  يور  هب  درک و  عطق  ار  وا  ترـضح  نخـس  رمش ،
: ییوگ یم  هچ  وت  هک  دمهفب  رگا  دوب )
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نم يراـنک و  هب  یتسرپادـخ  زا  هبترم  داـتفه  تسرد )  ) هک تمنیب  یم  نم  مسق ، دـنوادخ  هب  تفگ : رمـش  ربارب  رد  رهاـظم  نب  بیبح 
.هدز رهم  ادخ  ار  وت  بلق  دیوگ ، یم  هچ  وا  هک  یمهف  یمن  وت  ییوگ ، یم  تسار  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ 

(1) نادزی لفق  داشگب  هک  تسیک  نآ  قلخ  زا  نداشگ  دناد  هک  لفق  نیا 

.دنک یم  تنامض  ار  سسؤم  نامدود  تنایص  مالسا  يوربآ  فرش و   - 3

نیا رد  ایآ  دیّکش  رد  هتفگ  نیا  زا  رگا  دیّکش ، رد  هتفگ  نیا  زا  هک  منک  یم  نینچ  ضرف  دومرف : .نخس و  رس  تشگرب  وا  دوخ  سپس 
زا ریغ  زورما  يربمغیپ  رتخد  رسپ  برغم  قرشم و  نایم  رد  مسق  ادخ  هب  هک  نآ  اب  میامش ؟ ربمغیپ  رتخد  رـسپ  نم  هک  دیراد  کش  مه 

.امش ریغ  نایم  رد  هن  امش و  نایم  رد  هن  تسین ، نم 

هک يا  هتشک  ربارب  رد  ایآ  دیراد ؟؟ یمنرب  تسد  نم  ناج  زا  هجو  هچ  هب  قح و  هچ  هب  ایآ  امـش ! هب  ياو  يا  امـش ! تسد  زا  ياو   - 4
؟ ما هدز  هک  یمخز  صاصق  هب  ای  ما ؟ هدرک  دوبان  هک  یلام  ای  ما ؟ هتشک  امش  زا 

تهج هب  نمشد  تکاس و  تهج  کی  هب  تسود  دش ، یقیمع  توکس  هب  راذگاو  راک  دندیئارگ و  توکـس  هب  مک  مک  ربارب  رد  اهنآ 
.تفرگ ارف  ار  نادیم  یتهب  رگید 

يوس هب  دیتشونن  امش  ایآ  ثراح ! نب  دیزی  يا  و  ثعشا ! نب  سیق  يا  و  رجبا ! نب  راّجح  يا  و  یعبر ! نب  ثبش  يا  دز ، ادص  سپ   - 5
زا يرکـشلرس  يالاب  دـش  یهاوخ  دراو  وت  هدـش و  زیربل  اه  لـیک  تسا ، مرخ  زبس و  تشد  نیا  يولهپ  ره  هدیـسر و  اـه  هویم  هک  نم 

.ایب ام  هب  ور  سپ  تسایهم ، هدامآ و  هک  تدوخ 

ص:92

.ورسخرصان ( 1 - ) 1
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.میا هدرکن  دنتفگ : اهنآ 

راودیما داش و  يردق  دیاش  اهنآ  ۀلدتعم  ۀـقبط  دـندوب ، توهبم  هدـییارگ و  توکـس  هب  هداد و  یم  شوگ  اهرادرـس  هک  یتقو  نیا  رد 
ییاوران هب  هک  درواین  تقاط  میدرکن ، ام  دـنتفگ : هک  دینـش  ار  اهنآ  ۀـنارباج  باوج  هک  اجنیا  یلو  یحاـیر ؛) رح   ) هلمج رد  دـندش و 

.درک ضارتعا  درک و  تابثا  دوخ  يارب  ار  اهنآ  هانگ  دزروب ، ییابیکش  نآ ،

نب دیز  ثعشا و  نب  سیق  رجبا و  نب  راّجح  یعبر و  نب  ثبـش  مان  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندز  گناب  نآ  زا  دعب  دیوگ : یم  طبـس ) )
نب ّرح  نیا  و  دـیوگ ) یم  : ) تفگ رح  ییوگ ، یم  هچ  وت  هک  میمهف  یمن  ام  هک  اهنآ  راتفگ  و  دـیتشونن ؟ نم  هب  امـش  ایآ  هک  ثراـح ،

.تساهنآ تاداس  زا  یعوبری ، دیزی 

نم هللاو  ار  نآ  لها  لطاب و  دـنک  رود  ادـخ  میدروآ ، نیمزرـس  نیا  هب  ار  وت  هک  یمدرم  نآ  مییام  میدرک ، یـسیون  همان  اـم  هللاو ! یلب 
رکـشل رد  ار  دوخ  دز و  هنایزات  ار  نسوت  دوخ  عقوم  رد  درک و  ار  همزمز  نیا  رح  دـیوگ : دـیزگرب ، مهاوخن  ترخآ  رب  ار  اـیند  زگره 

(1)« .ترخآ ایند و  رد  يدرمدازآ  هللاو  وت  ًالهس  ًالها و  دومرف : دومرف ، دمآ  شوخ  وا  هب  ماما  درک و  لخاد  مالسلا  هیلع  ماما 

ص:93

لطابلا و هللا  دـعباف  كانمدـقا ، نیذـلا  نحن  كانبتاک و  دـقل  هللاو  یلب ، هل : لاقف  مهتاداس ، نم  یعوبریلا  نب  رحلا  ناک  و  لاق : ( 1 - ) 1
تنا ًالهس ، ًالها و  نیسحلا : هل  لاقف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  رکـسع  یف  لخد  هسرف و  برـض  مث  هرخآلا ، یلع  ایندلا  رایتخا  هللاو ال  هلها 

.هرخآلاو ایندلا  یف  رحلا  هللاو 
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صتخم داهنشیپ 

تـسد زا  نمیا  هک  ییاج  يوس  هب  مدرگرب  دیراذگب  سپ  دـیراد  نم  زا  تهارک  هک  کنیا  مدرم ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
.مناسرب ار  دوخ  روانهپ  نیمز  نیا  زا  یهاگهانپ  هب  مشاب و  امش 

وت هک  یهاوخلد  زج  اهنآ  هک  نآ  يارب  تیاهومعرسپ ، مکح  هب  آدورف  نکیلو  ییوگ  یم  هچ  میمهف  یمن  ام  تفگ : ثعـشا  نب  سیق 
.دنرادن رظن  رد  وت  يارب  يزیچ  زگره  يراد  تسود 

، نوبز نت  کی  دـننام  نم  هن  ادـخ -  هب  هن ، يراد ؟ يرـسک  زاب  ملـسم  نوخ  اب  ایآ  يردارب ؟ نآ  ردارب  وت  تفگ : مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.مزیرگ یم  يرارف  نامالغ  دننام  هن  تفگ : ای  منک ، یم  ءاضما  ار  اهنآ  رارق  ناگدرب  دننام  هن  منک و  یم  امش  ۀتسب  تسد  ار  دوخ 

: تشادرب گناب  دز و  داد  دیرذگب ، لطاب  رکف  نیا  زا  هک  دوخ  تمیزع  يأر و  راهظا  عافد و  ۀمتاخ  يارب  سپس ،

نم دننام  ار  یماما  دیناجنرب ، ارم  هتخانـش  هدید و  هک  امـش ، راگدرورپ  مدوخ ، راگدرورپ  هب  مرب  یم  هانپ  ًادج  نم  ادـخ ! ناگدـنب  يا 
هب دـسر  هچ  ات  ینعی   ) (1) دیزادنیب نم  بناج  هب  یگنـس  ای  دیرب  نم  هب  دـب  نامگ  ای  دـینارب ، ای  دـینک ، رود  دوخ  نایم  زا  و  دـیریذپن ،

راگدرورپ هک  مراـگدرورپ  هب  مرب  یم  هاـنپ  نم  درادـن  باـسح  زور  هب  ناـمیا  هک  يربکتم  ره  زا  یتسار ، راتـشک ) گـنج و  میمـصت 
.تسامش

ص:94

.باسحلا مویب  نمؤیال  ربکتم  لک  نم  مکبر  یبرب و  ذوعأ  ینإ  نومجرت ؛ نا  مکبر  یبرب و  تذع  ینا  هللا ! دابع  ای  ( 1 - ) 1
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یب شترا  نآ  اهنآ  یلو  دز ، لاقع  ار  نآ  هک : دومرف  رما  ار  ناعمـس  نب  هبقع  دـیناباوخ ، ار  رتش  هداد ، همتاـخ  ار  دوخ  نیتسخن  راـتفگ 
.دنتخادرپ زات  تخات و  هب  ناراوس  نابسا و  دندش ، ناور  وا  بناج  هب  ندمآ  شیپ  يارب  هدروآ  ور  یشک  رکشل  يوهایه  اب  نایاپ 

لبق اـنفحز  اـمل  : » دـیوگ .دـنک  رکذ  دـهاوخ  یم  ار  ریهز  يوگتفگ  خروم  هک  نیمه  و  هوحن » نوـفحزی  اوـلبقا  و  : » دـیوگ یم  خروـم 
(1)« .حالسلا كاش  بونذ  هل  سرف  یلع  ریهز  انیلا  جرخ  مالسلا  هیلع  نیسحلا 

عجار هک  يدیدرت  زا  دندینـش و  ار  دوخ  یفنم  باوج  رکـشل  دش و  ضوع  رـس  کی  اهرکف  عضو  هک  دوب  عقوم  هب  کنیا  ریهز  ندمآ 
، فیلکت دیاش  هک  دنتشاد  راظتنا  یکدنا  نونکات  .دندرک  هلمح  يایهم  ار  دوخ  دندمآ ، نوریب  دنتشاد  مالسلا  هیلع  نیـسح  میمـصت  هب 

نیا دنناد  یم  کنیا  یلو  دـندوب ، نمیا  اهنآ  ۀـلمح  زا  باوج ، يارب  رکـشل  راظتنا  تهج  زا  .مه  فرط  نیا  و  دـشابن ، گنج  راکیپ و 
کی ره  ادهـش  دیـشر  يالقع  دـنراکیپ ، دـصق  هب  هلمح و  شروی و  ياـیهم  دـهد و  یم  رییغت  دـنک و  یم  دـنت  ار  اـهنآ  شور  راـطخا 

دوخ و فیلکت  روخارف  دننک و  مادقا  گنج  ندنادرگ  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  صتخم  داهنـشیپ  زا  ادج  هک ، دنراد  یفیلکت  هناگادـج 
اب مالسلا  هیلع  ماما  نتشگرب  زا  دعب  اذل  .دریگن و  رد  شتآ  نیا  هکلب  دنشوکب ، دوخ  تردقم 

ص:95

مالعا 116-118 ؛ فنخموبا : مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  لتقم  322/4-323 ؛ يربطلا : خـیرات  97/2-98 ؛ دیفم : خیـش  داشرإلا ، ( 1 - ) 1
.460-458/1 يرولا :
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هتفر باوج  يأر و  غالبا  يارب  هک  دنشاب  نارگید  بیبح و  ریرب و  مالـسلا و  هیلع  ربکا  یلع  مالـسلا و  هیلع  لضفلاوبا  هک  وا  ناهارمه 
.دمآ دنهاوخ  شیپ  کنیا  .دندشن و  عناق  داهنشیپ  نآ  هب  رکشل  هک  دندرک  هدهاشم  ادهـش  دندرک ، غالبا  ار  صتخم  داهنـشیپ  دندوب و 

تدوخ و ناج  زا  ار  لـتق  مشوک  یم  ناـج  رازه  اـب  هک  هتفگ  تسا و  یتردـقم  اـب  رادرـس  هک  ریهز  دـنا ، هتخآ  اهریـشمش  تسد و  و 
ءزج ایآ  هک  تسین  مولعم  هچرگ  دـمآ ، شیپ  اذـل  .دـنک  مادـقا  عافد  هب  رکف و  يأر  نابز و  ۀحلـسا  اب  دـیاب  نونکا  منادرگب ، تناناوج 

هدوب و هدنام  دوخ  رکـشل  هاگتـسیا  ههبج و  رد  ای  هدـمآ ، شیپ  وا  هتـشگرب  بقع  هب  ماما  نوچ  هدوب و  مه  لوا  عافد  رد  ماما  ناهارمه 
ةدع یتسرپرـس  هب  هدوبن و  ماما  ناهارمه  اب  هک  دیمهف  ناوت  یم  اج  ود  زا  یلو  هدـمآ ؛ شیپ  وا  دنتـشگرب ، ناهارمه  اب  ماما  هک  نونکا 

.ددرگرب هک  وا  دزن  مالسلا  هیلع  هللادبعوبا  ماغیپ  همتاخ و  زا  يرگید  و  تیاور ، زاغآ  زا  یکی  هدوب ، دوخ  فقوم  رد  دوخ و 

ص:96
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قطان نیمود  ریهز ، ۀیعافد 

هراشا

هلتق زا  یکی  هک  یبعش  هللادبع  نب  ریثک  زا   (1) یمابش دعسا  نب  هلظنح  رسپ  یلع 

ص:97

: هل لاقی  لتق  نیح  نیسحلا  لتقم  دهش  هموق  نم  لجر  نع  یمابشلا  دعسا  نب  هلظنح  نب  یلع  ینثدحف  فنخموبا : لاق  يربطلا  ( 1 - ) 1
لها ای  لاقف : حالـسلا  یف  كاش  بونذ  هل  سرف  یلع  نیقلا  نب  ریهز  انیلا  جرخ  نیـسحلا  لبق  انفحز  امل  لاق : یبعـشلا  هللادبع  نب  ریثک 

هلم دحاو و  نید  یلع  هوخا و  نالا  یتح  نحن  .ملـسملا و  هیخا  هحیـصن  ملـسملا  یلع  ًاقح  ّنا  راذن ! هللا  باذع  نم  مکل  راذـن  هفوکلا !
دق هللا  نا  هما ، متنا  هما و  انک  همـصعلا و  تعطقنا  فیـسلا  عقو  اذاف  لها ، انم  هحیـصنلل  متنا  فیـسلا و  مکنیب  اننیب و  عقی  ملاـم  هدـحاو 

هیغاطلا نالذـخ  مهرـصن و  یلا  مکوعدـن  انا  نولماع ؟ متنا  نحن و  ام  رظنیل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هیبن  هیرذـب  مکاـیا  اـنالتبا و 
نالثمی مکلجرا و  مکیدـیا و  ناعطقی  مکنیعا و  نالمـسیل  هلک ، امهناطلـس  رمع  ءوسب ، الا  اهنم  نوک  ردـتال  مکناف  .دایز  نب  هللادـیبع 

: لاق .ههابـشا  هورع و  نب  یناه  .هباحـصا و  يدـع و  نب  رجح  لاثما  مکئارق  مکلثاما و  نالتقی  لخنلا و  عوذـج  یلع  مکناعقری  مکب و 
ریمالا یلا  هباحـصاب  هب و  ثعبن  وا  هعم  نم  کبحاص و  لتقن  یتح  حربنال  هللاو  اولاق : هل و  اوعد  دایز و  نب  هللادیبع  یلع  اونثا  هوبـسف و 

ناف هیمس  نبا  نم  رصنلا  دولاب و  قحا  اهیلع  هللا  ناوضر  همطاف  دلو  نا  هللا ! دابع  مهل : لاقف  .ًاملس  هللادیبع 
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نوریب ام  هب  ور  سیق  نب  ریهز  میداتسیا ، ربارب  میدیشک و  رکشل  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ور  ام  یتقو  تفگ  هک  دنک ، یم  وگزاب  تسا 
.دمآ نخس  هب  داتسیا و  دنلب ، مد  و  لای ، رپ  شبسا  و  هحلسا ، مامت  شدوخ  هراوس ، اما  دمآ 

قارع يارما  زا  يرونخس  ریهز -  ۀیعافد 

رب میردارب ، نونک  ات  ام  تسا ، هفیظو  شناملسم  ردارب  تحیـصن  ناملـسم  رب  ًاقح  راهنز ! ادخ  باذع  زا  راهنز ! هفوک ! لها  يا  تفگ :
تمصع ۀتشر  دمآ ، دورف  ریشمش  هک  یتقو  یلو  هدماین ، دورف  ام  نیب  ریشمش  هک  مادام  مینیئآ  کی  رب  نید و  کی 

ص:98
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هللا یلـص  شربمغیپ  ۀیرذ  هب  ار  امـش  ام و  شیامزآ ، يارب  ادخ  ًاققحم  دش ، دیهاوخ  رگید  تما  امـش  تما و  کی  ام  دوش ، یم  عطقنم 
.دوب میهاوخ  هراکچ  امش  ام و  دنیبب ، دنک و  رظن  هک  هدرک  شیامزآ  ناحتما و  هلآ  هیلع و 

يدب زج  ود ، نآ  زا  هک  نآ  يارب  دایز ) رسپ  هللادیبع   ) یغای یغاط  نیا  زا  يریگ  هرانک  ناشیا و  يرای  هب  ار  امـش  مینک  یم  توعد  ام 
اه و تسد  دـنروآ ، یم  نوریب  غاد  لـیم  هب  ار  امـش  نامـشچ  ماـمت ، هب  ناشیرادـناهج  رمع  رـسارس  رد  درک ، دـیهاوخن  كرد  يزیچ 

ناظفاح ناگدیزگ و  ءآّرق و  لثاما و  دننز و  یم  راد  هب  ار  امـش  دنرب ، یم  غامد  شوگ و  هلثم ) هب   ) ار امـش  دـنرب ، یم  ار  امـش  ياهاپ 
.وا هابشا  هورع و  نبا  یناه  وا و  ناهارمه  يدع و  نب  رجح  دننام  دنشک ، یم  ار  امش  نآرق 

اب ار  وت  بحاص  ات  میتسین  رادرب  تسد  ام  دنتفگ : .دندرک و  یناوخانث  دایز  هللادیبع  رب  دنتفرگ و  مانشد  هب  ار  ریهز  رکـشل ، دیوگ : یم 
.میتسرفب هدش  میلست  هللادیبع  ریما  دزن  ار  وا  ناهارمه  ار و  وا  ای  میشکب ، شناروای 

یمن اهنآ  زا  ترـصن  رگا  سپ  يرای ، تدوم و  هب  دنرتراوازـس  هیمـس  دالوا  زا  همطاف  دالوا  قحلا  ادخ ! ناگدنب  يا  تفگ : ریهز )  ) زاب
؛ دیراذگاو ناشدوخ  هب  هیواعم ) نب  دیزی   ) شمع رـسپ  اب  ار  راوگرزب  درم  نیا  نیب  دـییایب  دیـشکب ، ار  اهنآ  هک  ادـخ  هب  ناتهانپ  دـینک 

.دوب دهاوخ  یضار  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  نتشک  زا  رتمک  هب  امش ، تعاطا  امش و  زا  دیزی  مسق ، مناج  هب  اریز 

هتـسخ دریگب ، ار  تیادـص  ار و  تسفن  ادـخ  وـش ! تکاـس  تفگ : هدرک  اـهر  وا  هب  يریت  هدرک ، ناـشن  يریت  هـب  ار  وا  هلـصافالب  رمش 
.تیئوگرپ هب  ار  ام  يدرک 

دوخ ياپ  ۀنشاپ  هب  هک  ناویح  نآ  زج  يردپ  هداز ، رتش  يا  تفگ : وا  هب  ریهز ) )

ص:99

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


هیآ ود  ادـخ  باـتک  زا  هک  مرب  یمن  ناـمگ  یتـسین ، يا  هتـسب  ناـبز  ماد  زا  شیب  وت  .منک  یمن  وگتفگ  وت  اـب  نم  هدـیدن ، دـشاش  یم 
.كاندرد ۀجنکش  باذع و  زیخاتسر و  زور  ییاوسر  هب  مهد  یم  تدیون  ینادب ، مکحم 

.دشک یم  ار  تبحاص  ار و  وت  ادخ  هک  درذگ  یمن  تعاس  کی  تفگ : وا  هب  رمش 

رمع زا  نم ، دزن  تسا  رت  بوبحم  رتاراوگ و  وا  هارمه  هب  گرم  هتبلا  هک  ادـخ ، يدـنوادخ  هب  یناـسرت ؟ یم  ارم  گرم  هب  اـیآ  دومرف :
.اهامش اب  دیواج 

نخس متخ 

رد دنکن  رورغم  ار  امـش  ادخ ! ناگدنب  تفگ : دز و  مدرم  هب  ادص  دنلب  گناب  اب  دینادرگرب ، مدرم  هب  ار  دوخ  يور  سپـس  دـیوگ : یم 
هیلع هللا  یلص  دمحم  تعافش  ادخ  يدنوادخ  هب  اریز  دنک ؛ نوریب  نید  زا  ار  امش  هک  یفاج ) فلج   ) خاتـسگ شو  هناوید  نیا  ناتنید 

هتـشک دـنا ، هتـساخرب  وا  میرح  زا  عافد  هب  هک  ار  اهنآ  نارواـی  هتخیر ، ار  وا  ةداوناـخ  وا و  هیرذ  نوخ  هک  یمدرم  هب  دـسر  یمن  هلآ  و 
.دنشاب

تشگرب ریهز 

یم مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  هک  دز  ادـص  ار  وا  دـمآ و  رـس  بقع  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ةداتـسرف  دیـسر  اجنیا  هب  هک  نخـس  دـیوگ : یم 
هغلابم لامک  اب  داد و  دـنپ  هناقفـشم  ار  دوخ  موق  نوعرف  لآ  نمؤم  هک  نانچ  هک  مسق  متایح  هب  اریز  اـیب ؛ اـم  هب  ور  درگرب  وت  دـیامرف :
.تشاد یعفن  غالبا  حـصن و  رگا  يدرک ؛ غالبا  يدومن و  تحیـصن  هناقفـشم  مدرم  نیا  هب  يدرک ، مه  وت  درک ، غالبا  ار  دوخ  توعد 

.تشگرب ریهز 

اهنآ زا  ۀلصو  ره  هک  نآ  اب  دهدب  ناس  هک  دروآ  یم  ار  توبن  ثیراوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ةداز  هک  تسا  یتقو  ماگنه  نیا  و 
رگا یمالسا  ناهاشداپ  ای  هناگیب  لود  ار ،

ص:100
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(1)« .دنهد یم  یکولم  ۀنازخ  هب  صیصخت  دوخ ، راختفا  هب  دنبایب 

توبن ثیراوم  ایند و  لود 

تلود تاراـختفا  زا  یکی  دوب و  لوبمالـسا  یلاـع  باـب  ینعی  هناتـسآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   (2) هعارد لبق  يدـنچ  ات 
، وم رات  دنچ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هعارد  زا  تلود  ناکرا  ترایز  تفرگ و  یم  هک  ینـشج  ینامثع و  تلود  هک  دوب  ینامثع 

.ما هدینش  اهزیچ  نم  هداتفا ، فیرش  نساحم  زا  هناش  ۀلیسو  هب  هک 

وا ياج  هب  درم و  زمره )  ) هک ما  هدـید  افو  لها  خـیرات  رد  نم  : » دـیوگ یم  تسا ، دـنم  هلگ  هجحملا  فشک  ۀـلاسر  رد  سواط ) نبا  )
شنز مکـش  يالاب  ار  یهاش  جات  هک  نآ  ات  دندرک  يرادافو  وا  نارای  دنام ، یقاب  وا  زا  مکـش ، رد  یلمح  اهنت  دـنامن و  يا  هنیرن  دالوا 

یتعامج هک  ما  هدید  خیراوت  رد  نم  دیوگ : یم  و  دوب ، رتخد  دش ، دلوتم  ات  دندیـشک  ار  لفط  دلوت  راظتنا  دوب و  هلماح  هک  دنتـشاذگ 
هک نآ  يازا  هب  دندرک ، يرادافو  مدرم  نکیل  دنام ، یقاب  اهنآ  ثراو  ینز  دنتـشاذگن و  دوخ  ياج  هب  يرـسپ  دـنا ، هدوب  ناهاشداپ  زا 

.دندرک هاشداپ  دوخ ، رب  ار  وا  رتخد  دوب ، هدرک  اهنآ  هب  یناسحا 

اب دندرک  تعیب  تفالخ  هب  ناشدالوا  نت  دنچ  اب  تلود  نآ  يایلوا  سابعلا  ینب  يافلخ  رد  هک  ما  هدـید  خـیراوت  رد  نم  دـیوگ : یم  و 
.دندیزگرب ار  اهنآ  ناش ، هتشذگ  ناردپ  ناسحا  هب  يافو  يارب  دندوب  غلابان  لافطا  زونه  اهنآ  هک  نآ 

ص:101

-165 نیـسحلا : راصنا  یف  نیعلا  راـصبا  323/4-324 ؛ يربطلا : خـیرات  119-120 ؛ فنخموبا : مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  لتقم  ( 1 - ) 1
.72-71/7 هعیشلا : نایعا  166 ؛

.دنلب ۀماج  خارف ، شوپالاب  هّبُج ، هعارد : ( 2 - ) 2
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ماقم هچ  و  طابر ، هچ  دجسم ، هچ  رید ، هچ  يا  هتـسد  ره  خیاشم  دالوا  هک  ما  هدید  مدوخ  رمع  رد  مه  خیراوت و  رد  مه  دیوگ : یم  و 
اهنآ تاوما  تاعارم  هب  دنهد ، یم  اج  ار  اهنآ  دنـشابن  تافـصلا  لماک  هچ  رگا  ردپ  ماقم  هبتر و  رد  دنوش و  یم  تاعارم  رگید ، ياه 
نیا زا  يا  هقبط  ره  زا  رت  تـسپ  برع  صوـصخ  ناناملـسم  دزن  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هـچ ؟ يارب  سپ  دـنراد ، یم  مدـقم  ار 

: دیوگ یم  یملید ) رایهم   ) هک دوب  نانچ  نآ  برع  اب  دمحم  هک  نآ  اب  دشاب  تاقبط 

مشاه یف  بکوک  تئاضا  یتح  مکایند  هملظم  تحرب  ام   - 1

متاک عولض  یف  تومی  ًارس  هلبق  متنک  هب و  اومتنیب   - 2

(1) مواقم کلم  نم  له  لوقی  ملاسم  کلم  نم  له  راصف   - 3

.تفرگ ندیشخرد  مشاه  ینب  رد  یناشخرد  ةراتس  هک  نآ  ات  دوب ، کیرات  هریت و  دوب  ات  امش  يایند   - 1

دننام دیدرم ، یم  دیدش و  یم  هدنز  دیتفر ، یم  دیدمآ و  یم  ربخ  یب  نآ  زا  شیپ  هک  نآ  اب  دیدش  هدـید  اراکـشآ و  نآ  هب  امـش   - 2
دورب تسا  رت  ناهنپ  هک  مدع  ناهج  هب  ییادیپان  زا  دریمب و  ات  دنامب  دنامب و  نامتک  لها  ياه  هدند  نایم  هک  يزار 

، هدرک ضوع  ار  دوخ  ۀـملک  دـشاب ، ملاسم  هک  تسه  یهاشداپ  ایآ  هک  دز  یم  داد  شیپ  هک  نآ  هک  هدیـسر  اجنیا  هب  راک  نونکا   - 3
(2)« .دتسیاب ربارب ) ای  مواقم   ) هک تسه  یهاشداپ  ایآ  دیوگ : یم 

ص:102

.195 هجحملا : فشک  ( 1 - ) 1

.195 هجحملا : فشک  ( 2 - ) 2
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هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  بسا  دندمآ ؛ کیدزن  تکوش  اب  ماما  عوضخ  يارب  دنراوس ، هلجع  بکرم  رب  دعس  رمع  باحصا  لاح ، ره  هب 
.دمآ شیپ  ناهارمه  زا  يرفن  دنچ  نایم  تسشن و  نیز  رب  ًاددجم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  سابل  اب  ماما  دندروآ  کیدزن  ار  هلآ 

ۀیقب اما  دنا و  هدوب  ماما  نوماریپ  رد  بیبح  مالسلا و  هیلع  ربکا  یلع  مالسلا و  هیلع  لضفلاوبا  ًاعطق  هک : دوش  یم  مولعم  نخس  يانثا  زا 
: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  هدوب  شیپاشیپ  رد  ءارقلا  دیس  ریضخ ، نب  ریرب  تسین ، ام  مولعم  زونه  دننایک ؟ ناهارمه 

(1) .دمآ شیپ  ریرب  نامرف  نیاربانب  مدرم ، نیا  اب  نک  وگتفگ 

ص:103

رفن یف  موقلا  وحن  مدقت  هیلع و  يوتساف  هسرف  نیسحلا  یلا  بّرقف  دعس  نب  رمع  باحـصا  بکر  و  بلاط : یبا  نب  دمحم  لاق  ( 1 - ) 1
دمحم لقث  ناف  هللاوقتا  موق ! ای  لاقف : ریرب  مدقتف  موقلا  ملک  مالـسلا : هیلع  نیـسحلا  هل  لاقف  ریـضخ  نب  ریرب  هیدـی  نیب  هباحـصا و  نم 

هوعنصت نا  نودیرت  يذلا  ام  مکدنع و  ام  اوتاهف  همرح ، هتانب و  هترتع و  هتیرذ و  ءالؤه ، مکرهظا ، نیب  حبـصا  دق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ناکملا یلا  اوعجری  نا  مهنم  نولبقت  الفا  ریرب : مهل  لاقف  .مهیف  يأر  يریف  دایز  نب  هللادـیبع  ریمالا  مهنم  نکمن  نا  دـیرن  ولاـقف : مهب ؟

تیب لها  متوعدأ  مکلیو ! ای  اهیلع  هللا  متدهشا  اهومتیطعا و  یتلا  مکدوهع  مکبتک و  متیسنا  هفوکلا ! لها  ای  مکلیو ! هنم ؟ اوءاج  يذلا 
ام سئب  تارفلا  ءاـم  نع  مهومتـالح  داـیز و  نبا  یلا  مهومتملـسأ  مکوـتأ  اذإ  یتـح  مهنود  مکـسفنا  نوـلتقت  مّکنأ  متمعز  مکیبـن و 

: ریرب لاقف  لوقت ؟ ام  يردـنام  اذـه ! ای  مهنم  رفن  هل  لاـقف  .متنا  موقلا  سئبف  همیقلا  موی  هللا  مکاقـسأل  مکل  اـم  هتیرذ  یف  مکیبن  متفلخ 
مهیلع تنا  كوقلی و  یتح  مهنیب  مهسأب  قلا  مهللا  موقلا ، ءالؤه  لاعف  نم  کیلا  ءربا  ینا  مهللا  هریـصب ، مکیف  ینداز  يذلا  هللا  دمحلا 

عجرف ماهسلاب  هنومری  موقلا  لعجف  نابضغ 
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رخآ هداتفا  امـش  تسد  رد  زورما  هزورما  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نامدود  اب  دیوگب : دـهاوخ  یم  ریرب  .تسا  هفوک  ءارق  دـیس 
.دنک یم  ادا  ریبعت  نیرتهب  اب  ار  بلطم  نیا  یلو  درک ؟ دیهاوخ  هچ 

ص:104
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عافد يأر و  نیرخآ  راسفتسا 

( دینک مایق  دیاب  یم  هنادرم  ياهراک  هب  هک  ! ) موق يا  ریرب :

نیا رد  هدناسر ، اجنیا  هب  راگزور  نونکا  هتشاد  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  یتمیق  سیفن  زیچ  ره  اریز  دیزیهرپب ، ار  ادخ 
هانپ تشپ و  دیتسه ، نانابیتشپ  هک  امـش  هک  نآ  هب  دشاب  هراشا  ات  مکرهظا ، نیب  : ) تفگ هداتفا  امـش  نیبام  رد  هک  تسا  حبـص  دادـماب 

شیپ یتمدـخ  ره  ای   ) دـیراد رظن  رد  هچ  ره  دـیروایب  .دنتـسه  وا ، مرح  و  وا ، نارتخد  و  وا ، ترتع  و  وا ، ۀـّیرذ  نانیا  دراد ) رابتعا  امش 
؟ دیزاسب اهنآ  اب  هک  دیراد  هدارا  هچ  رخآ  ایآ  و  دیزیرب ) هریاد  يور  دیراد  فیلکت  اهنآ  هب  دوخ 

، تابثا هب  هن  یفن ، هب  هن  دوبن ، اهنآ  بشید  ياضاقت  باوج  ریهز  نخـس  ماما و  قباـس  نخـس  بیقعت  نخـس و  تشادرب  نیا  هچ  رگا  و 
هلزانم ای  لوزن  هک  اهنآ  ياضاقت  قش  ود  زا  نوریب  تسا  یثلاث  قش  رخآ  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  روظنم  ۀطخ  هک  دش  راکـشآ  ًادج  یلو 

.دوب

وا درک ، راذگاو  ام  ةدارا  هب  راک  دوش و  میلست  مالسلا  هیلع  نیسح  رگا  هک  زورید  ياضاقت  ّرـس  دندنادرگرب ، ار  نخـس  ریرب  خساپ  رد 
.مینک یم  هللادیبع  میلست  ار 

.دریگب دراد  رظن  رد  اهنیا  ةرابرد  ییأر  ره  هک  میهد  دایز  نبا  ریما  نیکمت  هب  اهنآ  هک  میراد  نآ  هدارا  ام  دنتفگ :

؟ دیریگ یمن  رظن  رد  اهنآ  يارب  هدنزارب  يراک  رگا  ریرب :

.درک حیرصت  شیوخ  عافد  دوصقم  هب  زاب  راچان  ریرب 

ص:105
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عافد داهنشیپ و 

ایآ هفوک ! لها  يا  امـش ! تسد  زا  ياو  يا  دندمآ ، اجنآ  زا  هک  یناکم  نآ  يوس  هب  دـننک  تعجارم  هک  دـینک  یمن  لوبق  اهنآ  زا  ایآ  »
توعد ایآ  امش ! هب  ياو  يا  دیتفرگ ؟ دهاش  نآ  رد  ار  ادخ  دیداد و  وا  هب  هک  اه  نامیپ  دیدرک و  هلـسارم  هک  اه  همان  دیدرک  شومارف 

ناتلزنمرس رد  امش  ياوه  هب  هک  ایلاح  ات  دینک  یشکدوخ  اهنآ  يولج  هک  دیتشاد  لایخ  دوخ  نامگ  هب  ناتربمغیپ و  تیب  لها  دیدرک ؟
دـیوش و یم  عناـم  ار  دوـخ  ةدرک  توـعد  زیزع  ناـمهم  نـیا  تارف ، بآ  زا  دـینک و  یم  ریغ  میلــست  راذـگاو و  ار  اـهنآ  دـنا ، هدـمآ 
؟ تسه امـش  يارب  هچ  ایآ  وا !!! ۀیّرذ  ةرابرد  دیدرک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ناتربمغیپ  زا  يریگ  ياج  دـب  دـینک ، یم  يریگولج 

! امش دیتسه  یمدرم  دب  نوچ  زیخاتسر ، زور  ار  امش  ادخ  دنکن  باریس  یگناوید ؟ هچ  يراختفا ؟ هچ  یفرش ؟ هچ  يدوس ؟ هچ 

؟ ییوگ یم  هچ  وت  میمهف  یمن  ام  هراشا ، لباق  صخش  يا  دنتفگ : اهنآ  زا  يرفن  دنچ  نخس  نیا  زا  سپ 

، منازیرگ وت  يوس  هب  موق ، نیا  رادرک  زا  يرازیب ، هار  زا  ایادـخراب ! دوزفا ، امـش  ةراـبرد  ار  مشنیب  هک  ار  يادـخ  شیاتـس  دومرف : ریرب 
.یشاب نیگمشخ  اهنآ  رب  وت  دننک  یم  تاقالم  هک  یماگنه  ار  وت  هک  نآ  ات  زادنیب  رگیدکی  ناج  هب  يزیرنوخ  هب  ار  اهنآ  ایادخراب !

تشگرب و بقع  هب  وا  نیاربانب  وا ، هب  نتخادنا  ریت  هب  دندرک  انب  موق  نآ  سپ 

(1)« .دمآ شیپ  بسا  راوس  مالسلا  هیلع  نیسح  دوخ 

ص:106

.250-249 ملاوعلا : ( 1 - ) 1
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  توسک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  صخش  عافد 

هراشا

.دمآرد زات  تخات و  هب  اه  بسا  دندیشک و  شیپ  وا  يوس  هب  ار  دوخ  دندنار و  شیپ  كدنا  كدنا  رکشل  : » دیوگ یم  یتاوامس 

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  همامع  (1) و  دوب هتساوخ  شیپ  زا  ار  زجترم )  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بسا  مالسلا  هیلع  وا  ترـضح 
ار راثآ  دش و  بسا  رب  راوس  تساوخ ، مه  ار  وا  ریـشمش  ار و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ةرز  تساوخ ، نتـشاذگرس  هب  يارب  ار  هلآ 

.دندرک ابا  تساوخ ، توکس  اهنآ  زا  داتسیا ، تاصنتسا  هب  مدرم  نآ  يور  ربارب  رد  دوب ، هدیشوپ 

.دنرانکرب مه  تملاسم  زا  دنسویأم ، میلست  زا  هک  کنیا  دندوب ، هدمآ  نوریب  دیدرت  زا  و  دندوب ، هتفرگ  شیپ  ار  باوج  نوچ 

هدرک شنزرس  رگیدکی  هب  دعب  دندوب ، هتشادرب  اهزاوآ  تقو  نیا  رد  رکشل 

ص:107

نیثالث هسمخ و  یلا  رثکالا  یف  شاع  امبر  هنم  لحفلا  نا  : » دیوگ مود  لصف  مجنپ  ۀلاقم  رد  ءافش  ناویح  باتک  رد  انیـس  نبا  ( 1 - ) 1
« .هنس نیعبس  ًاسمخ و  شاع  رکذ  سرف  دهوش  دق  هنس و  نیعبرا  نم  رثکا  هکمرلا  تشاع  امبر  هنس و 
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(1)« .دندش تکاس 

شـشوک و اـب  هکلب  دوب ، هدرک  زاـغآ  رد  هک  یهاوخرذـع  ۀـبطخ  اـب  هن  اـما  درک  زاـغآ  ار  دوخ  مود  ۀـبطخ  مالـسلا  هیلع  وا  ترـضح 
.تسا رضاح  دوخ  ناراوس  ةدع  اب  مالسلا  هیلع  ماما  .شهوکن  شنزرـس و  هب  هتخیمآ  یکدنا  مه  نآ  شنیب  تریـصب و  يارب  يراشفاپ 
يایرد هب  هاگن  یتدم  هبطخ  زا  لبق  دنک ، نخـس  زاغآ  ات  دمآ  شیپ  مالـسلا  هیلع  ماما  .تشگرب  بقع  هب  دوخ  هیعافد  هباطخ و  زا  ریرب 

.دنراد ار  وا  نوماریپ  هفوک  دیدانص  هک  درک  دعس  نبا  هب  یهاگن  دنز و  یم  جوم  بالیس  دننام  هک  درک  یم  رکشل 

زج دـهد  یمن  رورغم  ناوج  نآ  هب  هعلاطم  تصرف  هلاـس ، تشه  یـس و  دعـس  رمع  لـثم  يرـسپ  رب  یتقوم  یهدـنامرف  رورغ  داـب  هتبلا 
ناس یهدنامرف و  تکوش و  نیا  مامز  درگن ، یم  اضر  مشچ  ایند  هب  نونکا  .دنکـشب  ار  تیتوربج  تب  دناوت  یمن  زیچ  چیه  ایبنا  نخس 
یمن هدـید  هب  هار  هتخیوآ و  تقیقح  نیب  وا و  نیب  يا  هدرپ  زآ  دود  زا  دـناد و  یم  يدـبا  هدرک  راذـگاو  وا  هب  اـیند  هک  ار  هاپـس  نداد 

روط هب  درگن ، یم  هیـشاح  رد  ار  روطـس  یقاب  درگن ، یم  ار  رظن  کی  هطقن و  کی  یتقو  هک  تسا  نینچ  هدـید  .درگنب  وکین  هک  دـهد 
دوجوم رگا  ار  تخت  جات و  هانگ  هنوگ  نیا  هک : نآ  زا  لفاغ  .تسا  دنموزرآ  ناروجات  جات  هب  نونکا  وا  .دـنیب  یم  تیؤر  مین  مهبم و 

نیا تشپ  ار  ییانف  بارس  .تسین  یـسک  مار  ریـسا و  نودرگ  خرچ  نآ ، دنموزرآ  هب  دسر  هچ  ات  دنک  یم  ربز  ریز و  دشاب  مه  لعفلاب 
رتچ و تخت و  دید ، شودمه  ار  ناریو  ياه  تختیاپ  دنیبب ، دناوت  یمن  اناد  لد  زج  هدنبیرف  يابیز  رظنم 

ص:108

.34 نیسحلا : راصنا  یف  نیعلا  راصبا  ( 1 - ) 1
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.دنک رادیب  ار  راکاطخ  سح  دیاب  تالباقتم  هدرپ  نداد  هئارا  زا  قح  دئار  دنیبب  نابیاس 

ادرف مه  ار و  زورما  مه  ار ، انف  هاگترپ  مه  ار و  اویش  رظنم  مه  دنسانش ، یم  وکین  ار  نّولم  تشرس  نیا  دنتسه ، قیاقح  نادئار  هک  ایبنا 
ایند عضو  چیه  تسین ، رگید  نآ  ندید  زا  عنام  اهنآ  رد  مادک  چیه  کیدزن  رود و  دنرگن ؛ یم  تبـسن  کی  هب  نیب  قح  ناگدید  اب  ار 

هب ًامومع  اه  هدید  دـیآ ، یم  لابند  هب  تسا و  رظتنم  هک  تسین  رگید  نآ  زجاح  بجاح و  تسا  دوجوم  ور و  شیپ  هک  نآ  ۀطـساو  هب 
.دیامن یم  رت  کچوک  رتزیر و  ار  اهرود  رت و  نشور  رت و  تشرد  ار  کیدزن  یساکع  ۀشیش  دننام  هک  دنراتفرگ  اطخ  نیا 

هب ار  زیچ  ره  درآ و  نوریب  هابتـشا  زا  ار  رورغم  مدرم  اـت  درآ  شیپ  ار  اـهرود  دربب و  بقع  ار  اـه  کـیدزن  هک  تسا  ارذـگ  دوخ  اـیند 
زا هابتشا  نیا  عفر  يارب  تسا ، هابتـشا  عفار  زین  دوخ  تسا  هابتـشا  راد  هک  ایند  دراذگب ؛ رظن  ضرعم  رد  هاگداد ، رد  نآ  یقیقح  تمیق 

نیا ات  دیایب  اپ  هب  اپ  دـنک و  تاشامم  ایند  اب  ای  درگنب  تبـسن  کی  هب  ار  کیدزن  رود و  ات  دـشاب  نیب  قح  ةدـید  دـیاب  ای  هاگـشزغل  نیا 
ایند .دیامنب  اهنآ  یعقاو  تقیقح  هب  ار  اهنآ  شجنـس  ردق  شزرا و  رادقم  درآ و  کیدزن  دوخ  ار  اهرود  درذگب و  مدامد  ارذـگ  ةدرپ 

.دزیگنا یمرب  یقداص  ربخم  يا  هناریو  ره  راوید  ره  نب  زا  .تسین  رورغ  راد 

(1) نادند نب  ونشب ز  هنادند  رس  دنپ  ونون  تدهد  يدنپ  يرصق  ره  ۀنادند 

ص:109

.یناورش یناقاخ  ( 1 - ) 1
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(1) داّوُر ملع و  ياـیبنا  دـنهد ، شیاـمن  ار  زیچ  ره  تیعقاو  دودـح  رد  هک  هتخیگنارب  ادـخ  ییاـه  ناـمجرت  تعیبـط  لد  ياـه  هدرپ  زا 
.دومرف عورش  دوخ  للجم  ۀبطخ  هب  یهوکش  اب  نادیم  رد  هدمآرد ، نیسح  سابل  هب  نونکا  همه  قیاقح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  توسک  رد 

فرـصت ۀضبق  هب  ار  نآ  لها  داد و  رارق  لاوز  انف و  ۀناخ  نازرل ) بامیـس  دننام   ) ار نآ  دیرفآ ، ار  ایند  هک  ار  يادـخ  شیاتـس  دومرف :
، دـنادرگ دـهاوخ  هشیمه  هدـنادرگ و  یلاح  زا  دـعب  یلاح  و  یلاح ، هب  یلاـح  زا  دوخ ، ۀیجـس  هب  ار  دوخ  تافرـصتم  مه  وا  هداد ، نآ 
، ینانچ يایند  نیا  سپ  دشاب ، ایند  ۀتخابلد  هک : تسا  یـسک  نآ  تخبدب  و  دـنزب ، لوگ  ار  وا  ایند  هک : تسا  یـسک  نآ  هدروخ  لوگ 

دنک ماخ  عمط  نآ  هب  هک  ار  سک  نآ  و  درک ، دـهاوخ  عطق  دـنک  نآ  هب  هیکت  هک  ار  سک  نآ  دـیما  اـیند  نیا  نوچ  دـنکن  ناـترورغم 
.دنادرگ یمرب  یلاخ  تسد 

نم زا  هاوخ  وت و  زا  هاوخ  دنام  یمن  دیواج  نم  زا  هاگ  وت و  زا  هاگ  دشاب  یم  هک  خاک  نیا 

نم زا  هام  وت و  زا  رهم  دوب  دناوت  هک  مریگ  زگره  یسک  ماک  رب  ددرگ  یمن  هچ  ندرگ 

ص:110

.ناگنازرف ماگشیپ ، داّور : ( 1 - ) 1
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 ! رورغم ناهدنامرف  يا 

و درک ، مشخ  امـش  هب  وا  دیا ، هدرک  نیگمـشخ  دوخ  هب  نآ ، رد  ار  ادـخ  هک  یمادـقا  رب  دـیا ، هدرک  عامتجا  هک  ار  امـش  منیب  یم  نم  »
بوخ دز ، دهاوخ  رانک  هب  ار  امـش  دوخ  تمحر  زا  دناشچ و  دهاوخ  امـش  هب  ار  دوخ  مشچ  رهز  هدـنادرگرب ، امـش  زا  هنامیرک  يور 

گرزب هب  دیدروآ  نامیا  تسا و  تعاطا  هفیظو  ادخ ، اب  هک  دیدرک  رارقا  امش ، دیتسه  يا  هدنب  دب  ام و  راگدرورپ  تسا  يراگدرورپ 
هک وا  ترتع  وا و  ۀیّرذ  يوس  هب  دیا  هدرک  زات  تخات و  یفیجارا  ۀطساو  هب  امش  دوخ  سپـس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  وا ، لوسر 

هچنآ اب  داب ، امش  هب  يدوبان  هدناشومارف ، امـش  هب  ار  تمظع  اب  يادخ  دای  هتفرگ ، دوخ  رظن  ریز  ار  امـش  زغم  ناطیـش  دیـشکب ، ار  اهنآ 
رفاک هک  دنمدرم  روج  نیا  تسـشن ،) ازع  هب  دناوخ و  گرم  ربخ  امـش  زیچ  همه  رب  دـیاب  ینعی   ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  دـیراد ، هدارا 

، متس ام  هب  متس ، دوخ  هب  اجک ؛ نیا  زا  شیب  متـس   ) دشاب رود  ریخ  همه  زیچ و  همه  زا  رگمتـس  دیاب  قاقحتـسا  هب  نامیا ، زا  دعب  دندش 
(1)« .دنیاشن ار  يزیچ  داب ) رود   ) ۀملک زج  هک  دنیموق  نارگمتس ، يرآ ، متس )؟ ادخ  هب 

شابوا ۀلخادم 

تامادـقا يارب  مرج  تیموکحم و  هک  درک  یمن  لمحت  دوخ  رب  دعـس  رمع  دوزفا ، اهنآ  ترارـش  رب  دوب ، دـنت  یکدـنا  نوچ  نحل  نیا 
هب وا  هک  نیا  مان  هب  داد ؛ نامرف  اغوغ  هب  تسا ، هناـمرجم  اـهنآ  مادـقا  دـنرب  ناـمگ  هک  دنونـشب ؛ نارگید  اـی  هدونـش ، دوخ  وا  شیوخ ،

نآ رسپ  وا  نوچ  دییوگب  نخس  وا  اب  امش ، هب  ياو  دریگ ، یم  ار  تقو  نخس 

ص:111

.602/1 هعیشلا : نایعا  ( 1 - ) 1
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؛ دش دهاوخن  نخس  رد  هدنامرد  و  تسین ، ریذپ  عاطقنا  دزادرپب ، نخـس  هب  هدیـشک  راک  همه  زا  تسد  مامت  زور  کی  رگا  تسا ، ردپ 
یهاوخ یم  هک  تسیچ  فرح  نیا  نیسح ! يا  هک  دمآ  شیپ  رمـش  دندمآ ، نخـس  هب  هداتفا و  شیپ  هفوک  ياهروسج  هلـصافالب  سپ 

.میمهفب ات  نامهفب  ام  هب  ینزب ؟

نخس وا  نوچ  تشذگ و  دوخ  یلصا  نخس  زا  هک  نآ  لثم  درک ، رصتخم  ار  دوخ  نخس  ترارش ، نآ  ربارب  مالـسلا  هیلع  وا  ترـضح 
؟ هلزانم ای  لوزن ، ای  ییوگ  یمن  حضاو  ار  یکی  فیلکت ، هملک  ود  زا  ارچ  تفگ : هقیقحلاب  دیسرپ و  ار  دوصقم  تساوخ و  یندیمهف 

طقف دـهاوخن و  ار  هلزاـنم  دـیاب  دـهاوخب ، دـنک و  حیرـصت  زین  ار  هلزاـنم  دـیابن  دریذـپ ، یمن  هک  ار  لوزن  هتبلا  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
.دنراد ار  نآ  ماجنا  هار  هفوک ، لها  رکشل و  مه  تسوا و  دوخ  فیلکت  مه  هک  دهاوخب  ار  دوخ  تینوصم 

نآ داهنشیپ  تّینوصم و 

هن نم و  نتـشک  امـش  يارب  تسین  اور  لالح و  اریز  دیـشکن ؛ ارم  دـیزیهرپب و  ادـخ  مشخ  زا  میوگ : یم  تسا ، نیا  نم  نخـس  دومرف :
هک دشاب  هدیسر  امش  هب  دیاش  و  تسامش ، ربمغیپ  رـسمه  هجیدخ  ما  هّدج  میامـش و  ربمغیپ  رـسپ  نم  هک  نآ  يارب  نم ، تمرح  کته 

: دومرف ناتربمغیپ 

(1)« .دنتشهب لها  ناناوج  نیرتراوگرزب  نیسح 8  نسح و  نیا  »

نذا مالسلا  هیلع  ماما  زا  ریرب  هدرک ، ادیپ  هار  نایم ، رد  یبیجنان  هک  نخس  نایاپ  رد 

ص:112

.502 مالسلا : هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  602/1 ؛ هعیشلا : نایعا  249-250 ؛ ملاوعلا : ( 1 - ) 1
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: تفگ مالسلا  هیلع  ماما  ةزاجا  اب  دیوگب و  ینخس  تراسج  یبدا و  یب  ربارب  رد  هک  تساوخ 

ار اهنآ  ترارـش  و  دراد ، زاب  یـشومچ  زا  ار  اهنآ  هک  دز  فرح  تمیـالم  اـب  ینعی  .تفرگ  شیپ  یـشور  شوخ  تفگ ، بوخ  قحلاو 
.دیازفین

( دیازفا یم  اهنآ  ترارش  رب  یهاگ  رارشا  هب  تبرض  همدص و  هک   ) تیبرت باب  رد  طارقس ، تفگ  یم  شوخ  هچ 

بآ زا  ینخس  ریرب و 

(1): تفگ داتسیا و  اهنآ  کیدزن  دمآ و  یلو  دمآ ، نخس  هب  ریرب  لاح  ره  هب 

ص:113

تنب هسیرم  ینثدـح  لاق : .خـلب  یـضاق  .یعیبسلا  قحـسا  یبا  نب  سنوی  نب  یـسوم  نب  هللادـبع  نب  میهاربا  انثدـح  قودـصلا : ( 1 - ) 1
روصنم و نب  هللادبع  اهلاخ  نع  یبلغتلا  هللادبع  نب  ثرحلا  تنب  هجهب  ینتثدح  تلاق : یتمع  تناک  قاحسا و  یبا  نب  سنوی  نب  یسوم 

امل لاقف  هللا ، لوسر  نبا  لتقم  نع  ینثدح  تلقف : مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  تلئـس  لاق : یلع ، نب  دـیز  دـلو  ضعبل  ًاعیـضر  ناک 
نیـصحلا نب  ریرب  هل : لاقی  هتعیـش  نم  لـجر  هل  لاـقف  هباحـصا  نیـسحلا و  نم  شطعلا  غلبف  مالـسلا  هیلع  لاـق  نا  یلا  ...هیواـعم  یفّوت 

مهیلا جرخاف  یل  نذأـتأ  هللا ! لوسر  نباـی  لاـقف  یعیبسلا ، قحـسا  یبا  لاـخ  وه  ثیدـحلا ) يوار  هللادـبع  نب  میهاربا  لاـق   ) ینادـمهلا
ارینم و ًاجارس  هنذاب و  هللا  یلا  ًایعاد  ًاریذن و  ًاریشب و  قحلاب  ًادمحم  ثعب  هللا  نا  سانلا ! رـشعم  ای  لاقف : مهیلا  جرخف  هل  نذاف  مهملکاف ؟

نـشطعیل هللاوف  ففکاف  مالکلا  ترثکا  دق  ریرب ! ای  اولاقف  هنبا ، نیب  هنیب و  لیح  دق  اهبالک و  داوسلا و  ریزانخ  هیف  عقت  تارفلا  ءام  اذـه 
يدانف هفیس  یلع  ًائکوتم   ) نیسحلا بثو  مث  ریرب ! ای  دعقا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لاقف  .هلبق  ناک  نم  شطع  امک  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 
راصنا یف  نیعلا  راـصبا  599/1 ؛ هعیـشلا : نایعا  سلجم 30 ؛ ، 158 قودـص : خیـش  یلامألا ، ( » هللا مک  دـشنا  لاقف  لاقف : هتوص  یلعأـب 

«123 نیسحلا :
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هدننک توعد  دشاب و  ریذن  ریشب و  هک  تخیگنارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یگتسیاش  قح و  هب  ادخ  سانلا ! رشاعم  : » نخس صن 
داوس و ياهریزنخ  راز ، هزبس  نیمزرس  نیا  رد  هک  تسا  تارف  بآ  نیا  دوب و  مه  وا  دشاب و  هد  ینشور  غارچ  وا و  يوس  هب  وا  نذا  هب 
ازج و سپ  ایآ  هدش ، هداتفا  لئاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  تارف و  نیا  نیب  دنتفا ، یم  نآ  رد  هقیاضم  یب  شیاه  گس 

؟ دوب نیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دزم  شاداپ و 

يزوریف حتف و  ربخ  هب  عجار  هچ  .دروایب  يدیون  هک  دوخ  ریشب  يارب  .دنتسه  انشآ  ترشاعم  موسر  هب  هک  هدرک  ترـشاعم  مدرم  ینعی :
يارب دـنریگ و  یم  رظن  رد  يدزم  يرجا و  ًـالومعم  .هچ  هچ و  دـیدج و  دولوم  هب  عـجار  هچ  رظتنم و  رفاـسم  تمالـس  هب  عـجار  هچ  و 
روظنم اهدزم  شاداپ و  تسا ، هجوتم  هلیبق  لیا و  هراجتلا و  لام  همر و  هلگ و  هب  هک  يرطخ  ای  یناـج ، اـی  یلاـم ، رطخ  زا  ندـیناهاگآ 

زاب دنک ، یم  نشور  ار  یهار  هک  نآ  يارب  دنلئاق و  یتمارک  یفالت و  زاب  .هدروآ  ماغیپ  توعد  يارب  هک  يا  هداتسرف  يارب  دننک و  یم 
راک هنوگ  دنچ  نیا  ادخ  ینابیتشپ  هب  اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  اه ! هدرک  ترـشاعم  يا  کنیا : سپ  دننک ، یم  رابتعا  یتازایتما 

هک ییاهرطخ  زا  مه  .دروآ  ربخ  دیدوب  ربخ  یب  هک  ییاه  تمعن  زا  مه  داد ، ماجنا  امش  يارب  ار 
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، غارچ دننام  اه  یکیرات  تافاشتکا  يارب  مه  درک و  توعد  ار  امـش  ییادخ  مزب  هب  ادخ  فرط  زا  مه  دیناهاگآ و  دیتشاد  اپ  شیپ  رد 
تقو نیا  ات  حبص  زا  هک  دیناد  یم  امـش  دوب ؟ نیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  شاداپ  ازج و  ایآ  اهنیا  ۀمه  زا  دعب  دوب و  یـشاپرون 

هیلع نیـسح  دوخ  هتفرگ ، الاب  نآ  راک  ندش ، هدایپ  ندش و  هراوس  گناب و  ادص و  تفر و  دمآ و  ۀطـساو  هب  ناگنـشت  ۀینب  رد  شطع 
زا عافد  هجوتم  دوخ  يالاو  تمه  هب  وا  نونکا  دربب ، یبآ  یب  یگنشت و  زا  یمان  هک  دهد  یمن  هزاجا  نونکا  شدنلب  تمه  مه  مالسلا 

، تسین رصتخم  لهـس و  يراک  یگنـشت  ۀیـضق  يرآ ، .سب  تسا و  دوخ  نامناخ  نامدود و  فرـش  زا  عافد  شناناوج و  دوخ و  ناج 
ماـما هب  نوچ  تقو  نونکا  لاـح  ره  هب  و  تسین ، مهم  يزیچ  دورب  نیب  زا  اـغوغ  تسد  هب  تسا  کـیدزن  هک  وا  تاـیح  بنج  رد  یلو 

، رکشل كانرطخ  ءوس  ةدارا  نیا  عفر  و  یهارمگ ، عفر  ناج و  زا  عافد  ياج  هب  هک  دهد  یمن  هزاجا  تصرف  تسا ، گنت  مالـسلا  هیلع 
.دزادرپب بآ  ۀیضق  هب  دوخ 

اهنآ مولعم  ات  دـشکب ؛ اهنآ  خر  هب  مه  ار ، بآ  روآ  گنن  هیـضق  تمیالم  هب  تساوخ  هتخادرپ ، ار  نخـس  تمیـالم  هب  نوچ  ریرب  یلو 
خر هب  ار  هانگ  ینعی  دـیوگب  دـیاب  تکازن  لامک  اب  مه  ار  نآ  اما  تسا ، هجرد  هچ  ات  اجک و  ات  اهنآ  متـس  یئاوراـن و  هک  دوش  هنیاـعم 

.دیشاب ربخ  یب  تسا  نکمم  ای  دیربخ  یب  امش  دیوگب ، دیاب  هکلب  دیا ، هتسب  امـش  ار  نآ  هک  دیوگن  اهنآ  تروص  شیپ  و  دشکن ، اهنآ 
دوخ هک  تسا  رود  امـش  ندمت  زا  اشاح ! ینعی  .دـینادب  دـیناد  یمن  رگا  ایلاح ! هدـش ، يریگولج  بآ  زا  هک  دیـشاب  ربخاب  کنیا  یلو 

یعاد و ریذن و  ریشب و  ۀملک  زا  دعب  اذل  دیشاب و  هدرک  ار  راک  نیا  امش 
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! اه ندمتم  اه و  هدرک  ترشاعم  يا  هک  درک  بیقعت  ار  دوخ  راتفگ  .رینم  جارس 

ار نیمزرـس  نیا  .دنک و  یم  یهایـس  هب  لیم  نآ  ةزبس  هک  يا  هزادنا  هب  دنک ، یم  باریـس  ار  تشد  نیا  مامت  هک  تسا  تارف  بآ  نیا 
رد همه  تسا  ینالوط  رهن  نیا  رانک  رد  هک  ییاه  هد  نیا  رد  نآ  ياه  گس  نیمزرـس و  نیا  ياـهریزنخ  دـنیوگ و  یم  داوس  نیمزرس 

؟ تسیک لئاح  نآ  و   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  نیب  نآ و  نیب  هدش  لئاح  یلئاح  هک  دـینادب  ققحم  دـنتفا ؛ یم  بآ  نیا 
زیزع نامهم  دراو و  نینچ  رب  تسا  ناگیار  عاتم  هک  بآ  نینچ  نیا  تسا ؟ نیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يازج  اـیآ  مناد ) یمن 

.دوش هقیاضم 

، يدرک وگتفگ  دایز  یتسار  ریرب ! يا  دنتفگ : دنتـسناد و  دوخ  زا  ار  هانگ  هکلب  دنتـساکن ، دوخ  دیدشت  زا  بیجع  قطنم  نیا  اب  رکـشل 
( دوب نامثع  اهنآ  دوصقم   ) وا زا  شیپ  ۀتشک  هک  نانچ  دشکب ؛ یگنـشت  دیاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هتبلا  هتبلا  هللاو ! اریز  راد ، هگن  نخس 

.دیشک یگنشت 

ریشمش هب  هیکت  دیرپ و  اج  زا  مالسلا  هیلع  ترضح  دوخ  سپس  نک ، يراددوخ  نخس  زا  وت  دومرف : رما  ریرب  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دوخ 
(1)« .درک لیمکت  ار  یناث  هبطخ  نیا  درک و 

هیلع وا  ترضح  ریرب ، قطن  عقوم  رد  دیاش  دراد ، تافانم  يراوس  اب  تسا  تیاور  رد  هک  ندرک ، ریشمش  هب  هیکت  و  ندیرپ ، اج  زا  یلو 
بسا زا  مالسلا 
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تروص راک  ود  نیا  تسا  نکمم  مه  هراوس  هچرگ  دشاب ، هدرک  ریـشمش  هب  هیکت  هدیرپ و  اج  زا  دشاب  هتـشاد  اج  هک  هدوب  هدش  هدایپ 
و تسا ، رو  هطوغ  رکف  لمأت و  رد  دنک ، یم  ریز  هب  رس  دوخ  ناهارمه ، زا  رفن  کی  قطن  عقوم  رد  گرزب  صخش  هک  نآ  لثم  دریگب ،
رد هزین  رگا  مه  راوس  دیرپ و  اج  زا  دنا : هتفگ  ینعم  نیا  هب  دنک و  یم  دنلبرس  دونش ، یم  يا  هدنزگ  نخس  هک  وا  نخـس  نایاپ  زا  دعب 
هک يریـشمش  ۀمئاق  هب  ار  دوخ  ینیگنـس  یکدنا  دنک و  دنب  باکر  هب  ار  ریـشمش  فالغرـس  هیکت ، يارب  تسا  نکمم  دشابن  وا  تسد 

.تسا یعیبط  ای  یکاب ، یب  ای  لالم  ای  تسا  یگتسخ  ۀناشن  راک  نیا  دزادنیب و  دراد  تسد  رد 

میمصت و غالبا  عقوم  هک  زاغآ  ۀبطخ  رد  تسا  مولعم  دنک ، یم  ریـس  شیپ  ۀطخ  زا  ریغ  ار  يا  هطخ  مالـسلا  هیلع  وا  ترـضح  کنیا  و 
لایخ نم و  باوج  يایوج  رگا  دومرف : هک  دوب ، نامه  فیلکت  دوب ، هلزاـنم ) لوزن و   ) ّدر لوبق و  هب  عجار  دوخ  يأر  راـهظا  باوج و 
رظن رگا  کنیا  تسین ؟ هلزانم  لوزن و  هب  نم  رظن  میوگب  و  میوگب ، ار  دوخ  رذع  امـش ، نیمزرـس  هب  ندمآ  يارب  ًاموزل  نم  سپ  دینم ،
یلو مناسرب ، ار  دوخ  یهاگهانپ  هب  منک و  ور  ینما  ياج  هب  مدرگرب و  دـیراذگب  مشاب ، نوصم  دـیاب  هک  مراد  رظن  طقف  دـیهاوخب  ارم 

؟ مینتشک امش  دزن  ارچ  مقباوس  اب  نم  هک  دسرپب  دهاوخ  یم  مالسلا  هیلع  ماما  نونکا  ترارش ، زورب  داهنشیپ و  غالبا و  نیا  زا  دعب 

هک نم  دننک ، یم  هاگآ  دوخ  مرج  تلع و  هب  ار  مادعا  هب  موکحم  هک  تسا  مسر  نانچ  دیامرف : یم  هزات  ۀطخ  نیمود و  ۀبطخ  نیا  رد 
دیراد گنج  هب  مازلا  هک  نونکا  و  مدوب ، راتساوخ  ار  دوخ  تینوصم  طقف  و  مدرکن ، منک و  یمن  ار  گنج  رایتخا 
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نم نتشک  يارب  ار  گنج  هک  امش  دوب ، مهاوخ  هتشک  بولغم و  نم  هک  دینک  یم  ینیب  شیپ  دوخ  تکوش  ترثک و  زا  امـش  عبطلاب  و 
؟ تفگ دیهاوخ  هچ  ارچ ؟ دوش  هدیسرپ  امش  زا  رگا  دیراد ، هدهع  هب  مه  ار  نآ  تیلوؤسم  دیریگ ، یم  هدهع  هب 

.تفگ دز و  گناب  دوخ  يادص  نیرتدنلب  هب  هدایپ ، هچ  دشاب و  هراوس  هچ  لاح  ره  هب 
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همکاحم رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هاوگ و  گرزب و  ۀمکحم 

هراشا

؟ دیسانش یم  ارم  ایآ  منک ، یم  امش  ناشنرطاخ  ار ، ادخ  مالسلا : هیلع  نیسح   » (1): نخس صن 

ص:119

ای مالسلا  هیلع  نیسحلا  لاقف  .هلبق  ناک  نم  شطع  امک  نیـسحلا  نشطعیل  هللاوف  ففکاف  مالکلا  ترثکا  دق  ریرب ! ای  اولاق  ق -  ( 1 - ) 1
نبا تنا  معن ، اولاق : ینوفرعت ؟ له  هللا  مکدشنا  لاقف : هتوص  یلعأب  يدانف  هفیس  یلع  ًائکوتم  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  بثو  مث  دعقا  ریرب !
یما نا  نوملعت  له  هللا  مکدـشنا  لاق : معن -  مهللا  اولاق : هللا ؟ لوسر  يدـج  ّنأ  نوملعت  لـه  هللا  مکدـشنأ  لاـق : هطبـس ، هللا و  لوسر 
مهللا اولاق : بلاط -  یبا  نب  یلع  یبا  نا  نوملعت  له  هللا  مکدـشنا  لاق : معن -  مهللا  اولاق : هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تنب  همطاف 

مکدشناف لاق : معن -  مهللا  اولاق : ًامالـسا ؟ همالا  هذه  ءاسن  لوا  دلیوخ  تنب  هجیدـخ  یتدـج  نا  نوملعت  له  هللا  مکدـشنا  لاق : معن - 
 - یبا مع  هزمح  ءادهـشلا  دیـس  نا  نوملعت  له  هللا  مکدشنا  لاق : معن -  مهللا  اولاق : یمع ؟ هنجلا  یف  رایطلا  رفعج  نا  نوملعت  له  هللا 
له هللا  مکدـشناف  لاق : معن -  مهللا  اولاق : هدـلقتم -  انا  هللا  لوسر  فیـس  اذـه  نا  نوملعت  له  هللا  مکدـشناف  لاـق : معن -  مهللا  اولاـق :

مهملعأ و ًامالسا و  مهلوا  ناک  ًایلع  نا  نوملعت  له  هللا  مکدشناف  لاق : .معن  مهللا  اولاق : اهـسبال ؟ انا  هللا  لوسر  همامع  هذه  نا  نوملعت 
نع ذئاذلا  یبا  و  یمد ؟ نولحتست  مبف  لاق : معن -  مهللا  اولاق : هنمؤم ؟ نمؤم و  لک  یلو  ّهنا  ًاملح و  مهمظعأ 
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.یئوا طبس  یتسه و  ادخ  لوسر  رسپ  وت  يرآ ، رکشل :

؟ تسا ادخ  ربمغیپ  نم  ّدج  هک  دیناد  یم  ایآ  مراذگ ، یم  ربارب  رد  ار  ادخ  مالسلا : هیلع  نیسح  ماما 

.يدهاش وت  ایادخ  يرآ ، دنتفگ : رکشل 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رتخد  همطاف  مردام  هک  دـیراد  ملع  ایآ  دـییوگب : وا  مان  هب  مرب  یم  مان  ار  ادـخ  مالـسلا : هیلع  نیـسح  ماما 
؟ تسا

.يرآ يدهاش ، وت  ایادخ  راب  دنتفگ : رکشل 

؟ تسا بلاطوبا  نب  یلع  مردپ  هک  دیراد  ملع  ایآ  مروآ ، یم  امش  رظن  ّدم  رد  ار  ادخ  مالسلا : هیلع  نیسح  ماما 

.يرآ یهاوگ ، وت  ایادخ  دنتفگ : رکشل 

تما نایم  رد  تسا  نز  نیتسخن  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  ما  هدج  هک  دیراد  ملع  ایآ  مراذگ ، یم  نایم  ار  ادخ  مالسلا : هیلع  نیـسح  ماما 
.مالسا رد 

.يرآ ایادخراب ! دنتفگ : رکشل 

ادهشلا دیس  ةزمح  هک  دیناد  یم  ایآ  مهد ، یم  مسق  ادخ  هب  ار  امش  مالسلا : هیلع  نیسح  ماما 
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؟ تسا نم  يومع 

.يرآ ایادخراب ! دنتفگ : رکشل 

.مراد لیامح  نم  هک  تسادخ  لوسر  ریشمش  نیا  هک  دیراد  ملع  ایآ  دییوگب ، وا  تمرح  ادخ و  هب  مالسلا : هیلع  نیسح  ماما 

.يرآ ادخ ، تمرح  يارب  دنتفگ : رکشل 

نم تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  همامع  نیا  هک  دیناد  یم  ایآ  مریگ  یم  هاوگ  زورما  يارب  ار  ادخ  مالـسلا : هیلع  نیـسح  ماما 
؟ ما هداهن  رس  هب  ار  نآ 

.يرآ یهاوگ ، وت  ایادخراب ! دنتفگ  رکشل 

و اهنآ ، نیملسم  نیتسخن  لوا و  مالسا ، لوبق  رد  یلع  هک  دیراد  ملع  ایآ  تسا : رظن  رد  ادرف  زورما و  ار  ادخ  مالسلا : هیلع  نیسح  ماما 
.تسا نامیا  اب  درم  نز و  ره  یلو  وا  هک  نآ  اهنآ و  مظعا  يرابدرب  ملح و  رد  اهنآ و  ملعا  ملع  رد 

.يرآ ایادخراب ! دنتفگ : رکشل 

؟ تسا نم  يومع  تشهب  رد  رایط  رفعج  هک  دیراد  ملع  ایآ  مهد  یم  ناتدنگوس  ادخ  هب  مالسلا : هیلع  نیسح  ماما 

.يرآ ایادخ ! راب  دنتفگ : رکشل 

ادرف هک  تسا  نم  ردپ  هک  نیا  اب  دیرامش ، یم  لالح  دوخ  يارب  ارم  نوخ  هچ ؟ يارب  و  هچ ؟ هب  سپ  دومرف : مالسلا : هیلع  نیسح  ماما 
ار مدرم  ینعی   ) دـننادرگ یمرب  بآ  زا  ار  باریـس  رتش  هک  نانچ  دـنک ؛ یم  رانک  هب  هدرک  باریـس  هتـسد  هتـسد  ار  ینادرم  ضوح ، زا 

( دنک یم  باریس 

وکین و راک  رد  ینعی  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مدج  تسد  رد  زیخاتسر  زور  رد  دمح ، ياول  و 
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.تسا مظعا  راد  قریب  وا  امش  هب  نایناهج و  هب  تمدخ  نسح 

ۀمشچرس زورما  هک  تسا  مردپ  هک : نآ  ریخا  ۀلمج  ود  نیا  ۀصالخ  دش ؛ باوج  رظتنم  هداد  همتاخ  نخس  هب  درک و  ار  دوخ  شـسرپ 
هب هدـنیآ  رد  هک  ره  يارب  ار  اـه  بآ  ماـمت  وا  تسا ، رثوک  ضوـح  یقاـس  ادرف  رد  تهج  نیا  زا  داد و  ناـیرج  ار  نآ  تاـکرب  نید و 
راد ناشن  قوف  هکلب  تسا  راد  ناشن  هدیدنسپ  تامدخ  وکین و  راک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مدج  هدرک و  ناور  يوج  رد  دیایب  مالسا 

« .تسا ربکا  راد  قریب 

یمن راکهانگ  نیخیـش ، راک  میژر  بولـسا  تفالخ و  شور  رییغت  رد  ار  هیواـعم  هک  دنمالـسا  رکـشل  کـنیا  میوگ : یم  نم  اـبجع ) )
ماقم رد  ریگ  ياج  دوخ  نیـشیپ  زا  تثارو  هب  مادـک  چـیه  هک  هدوب  رهاـظ  رد  هفیلخ  جـنپ  يرجه )  61  ) لاس نیا  ات  دـیناد  یم  دـنناد ،

یکولم ياه  بصنم  دننام  نونک  ات  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ینیـشناج  توبن و  هک  دنبارعا  دینک : تقد  زاب  و  دـندشن ، تفالخ 
تنایخ ساپ  تسا ، كدـنا  هک  نآ  اب  مالـسا  رد  هیواعم )  ) شردـپ قباوس  تسا ، نامثع  نامز  دـلوتم  هک  دـیزی  کنیا  اما  دـنناد ، یمن 

يزارفرـس يارب  هقباسم  نادـیم  هک  شیپ  لومعم  میژر  نآ  و  دنـشاب ، وا  تیثیح  ظفح  فقو  هک  هدرک  مزلم  ار  نیملـسم  هیواعم ؛ ياه 
قاقحتسا دنک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياج  قیال  ار  دوخ  هنادرم ، ياهراک  ۀطـساو  هب  هک  دشوکب  تسناوت  یم  سک  ره  دوب و 

هدش لیدبت  کنیا  دنرادنپ ، یم  هچنانچ  دبرچب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  صخش  نادناخ  قاقحتسا  رب  دیایب و  نوزفا  وا  تقایل  وا و 
يارب دـهاوخ  یم  نونکا  رد  نآ  دـشاب  میژر  نامه  هک  دراد  يرد  رگا  تداشر ، دـشر و  ینعی  هیما ، لآ  ثراوت  یفارـشا و  بصعت  هب 

هنوگ همه  طاقسا  زا  دعب  تفالخ  رد  هک : تسا  تفگش  ياج  همه ، يور  هب  مه  نآ  دوش ، هتسب  هشیمه 
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، دشابن هانگ  هیواعم  رب  اه ) تقایل  عییضت  ینعی   ) گرزب رطخ  نآ  ثراوت  رد  دنامب و  ثراوت  طقف  تسا  تلیـضف  اب  عجار  هک  یطیارش 
رد یلو  دوشن ؛ هبلاطم  شرسپ  هیواعم و  زا  نز ) يرکاچ  هب  دشکب  اشگروشک  برع  راک  دیاب  رخآ  رد  هک  ، ) اهدادعتـسا همه  طاطحنا 

سک ره  هناخ  يوج  هب  ناور و  وا  ار  اه  بآ  ۀمه  هک  شردپ  قباوس  نسح  و  دشاب ، هتـشادن  یقح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ثراوت  ۀنیمز 
، ثیروت شور  هب  و  دنک ؛ نیمضت  ار  شرسپ  ناج  ظفح  دناوتن  تسا ، رادناشن  زیخاتـسر  ات  هک  شدج  ةدیدنـسپ  تامادقا  هدرک و  زاب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ةداز  هکدراد  یگزاـت  دـننک ؛ یم  هتخودـنا  شیپ  ۀنـسح  قباوس  نیا  اـب  ار  شدـجما  دـنزرف  نوخ  ۀـبلاطم 
دنزرو یم  رارـصا  دیراد ؛ روذعم  ارم  تفالخ  ندرک  ثیروت  ینعی  گرزب  هانگ  نیا  رد  تکرـش  زا  مدرگرب و  دـیراذگب  ارم  دـیوگب :

؟ تهج هچ  هب  هچ ؟ يارب  تسیچ ؟ تلع  دسرپب  هک  دراد  اج  هتبلا  تشک ، ار  وت  دیاب  هک 

ناگدازآ همکاحم و 

هنخر وا  دوخ  نامگ  یب  شزرل  تامدـقم  اجنیا ، زا  یحایر  رح  ۀـینب  رد  دـنازرل و  یم  ار  دازآ  رح  درم  نخـس ، هنوگ  نیا  تسا  مولعم 
تدهاجم یحایر و  رح  مه  و  وا ، تواقش  نمشد و  مه  و  ادهـش ، مه  دریگ ، یم  الاب  دراد  ًاجیردت  هتـسد  هس  ره  راک  دیاش  دنک ، یم 

.وا

لایخ و دروخ  دز و  زا  حراوج  اضعا و  دروخ  دز و  دـشک ، یمن  هزرابم  هب  راک  دریگن  الاب  اـهنآ  راـک  ةدارا  لاـیخ و  اـت  تسا  حـضاو 
تسد و دروخ  دز و  دـنوشن ، مه  نابیرگ  هب  تسد  دوخ  ةدارا  ذـیفنت  رد  اـه  لاـیخ  بحاـص  اـه و  لاـیخ  اـت  دوش و  یم  عورـش  هدارا 

دهاوخن لوط  داد و  دهاوخن  خر  مه  اب  ریشمش 
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.دیشک

: دـنتفگ ای  میناشچب -  وت  هب  هتـسخ  هنـشت و  ار  گرم  ات  میراد  یمنرب  وت  زا  تسد  میناد  یم  ار  همه  نیا  هک  نیا  اب  دـنتفگ : باوج  رد 
.ریما تعاطا  يارب 

: دنیوگ یم  یـضعب  عقوم ، فالتخا  اب  اما  تسا ؛ طبـض  خیراوت  ۀمه  رد  دومرف و  مالـسلا  هیلع  وا  ترـضح  ار  نیـشتآ  ۀملک  نآ  اجنیا 
.دومرف كاخ  يور  نوخ  نتخیر  دروخ و  دز و  هب  عورش  زا  دعب 

خیش  ) یلو شدوخ  ییاهنت  رد  دنیوگ : یم  یضعب  دنتخادرپ و  گنج  هب  شنادناخ  هک  ناروای  تداهش  ۀمتاخ  رد  دنیوگ : یم  یضعب 
ار هملک  نآ  تفرگ و  فیرـش  نساحم  هب  تسد  هتـشون ، دروم  نیمه  رد  هتـشون ، گنج  ۀعیلط  رد  ار  نیمود  ۀـبطخ  نیا  هک  قودـص )

: دومرف

وا و دوخ  هنـسح ، قباوس  نیا  ۀـلابند  رد  تسا  مولعم  مینک ، یم  يروآدای  ار  هملک  دـنچ  مینک  رکذ  ار  ترابع  نیع  هک  نآ  زا  شیپ  ام 
دنا هدـش  ییاه  ینادردـق  دروم  هک  مما  يامعز  رایتخا ، یب  لایخ  هاگـشیپ  رد  دوش و  یم  هجوتم  دوخ  سفن  زا  یتاعقوت  هب  یناسنا  ره 

تسرپ شتآ  مما  عاضوا  تیدوهی و  ملاع  عاضوا  تینارصن و  ملاع  عاضوا  تعاس  نامه  وا  ترـضح  ربارب  رد  درذگ ، یم  رظن  دم  زا 
شردام حیسم و  صالخا  اب  اهنآ  رد  تینارصن  مما  هک  دید ، ار  اهاسیلک  اج  کی  تشذگ ! ندز  مه  رب  مشچ  کی  هب  تسرپ  باتفآ  و 

ار سوجم  اجکی  دنتـسرپ و  یم  هدرک  ظفح  ار  تراوت  هک  نآ  ۀظحالم  هب  ار  دوخ  ِریزع  هک  ار  دوهی  لیابق  اج  کی  و  دنتـسرپ ، یم  ار 
وا عولط  ندمآ و  دنور و  یم  باتفآ  لابقتسا  هب  روپیش  لبط و  اب  ناهاگحبص  شتآ ، باتفآ و  زا  ینشور  رون و  یکدنا  ۀطـساو  هب  هک 

ار شتآ  دنیوگ و  یم  کیربت  ار 
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.دنتسرپ یم 

ار وا  رود  لاحلا  هک  دننانیا  مه  هلیبق  کی  دـش و  مسجم  وا  رظن  هب  هلیبق  هلیبق  برغ ، قرـش و  رد  هرک  يور  رد  هک  تسا  تعاس  نامه 
.دنا هتفرگ 

يانمت مه  تیعر  يارب  دـنک و  یمن  دوخ  يارب  ار  ینادردـق  هنوگ  نآ  ماقم  يانمت  یناهن ، ناس  نیا  رد  وا  هاوخ  تقیقح  سفن  هتبلا  و 
.دنک یمن  دیدوب ، تسرپ  باتفآ  شتآ و  شاک  ای  .دیدوب  ینارصن  شاک  ای  دیدوب  يدوهی  شاک  .دیدوب  اهنآ  ياج  شاک  هک  نآ 

هب دـیاب  ار  امـش  هک : تفگ  یم  دوب ، وا  ياـج  هب  يرگید  رگا  هک  يونـش  یم  نونکا  یهلا  زومآ  بدا  ناـبز  زا  ار  يا  هملک  کـی  اـما 
ةدیدنـسپ ریبعت  هب  وا  ترـضح  نکیلو  دیورب ؛ اه  تسرپ  باتفآ  اه ، تسرپ  شتآ  نابرق  .دیورب  اه  يدوهی  نابرق  .دنجنـسب  اه  يدوهی 

كارتشا يوزرآ  .دادن و  دوخ  هب  هار  هجو  چـیه  هب  ار  وزرآ  سوه و  تفگ و  ار  نآ  ناوت  یم  قلطم  قح  ربارب  رد  هک : دومرف  يرگید 
.دروآ نابز  هب  ار  هلمج  دنچ  نیا  طقف  درواین ، مه  نابز  هب  ار  اهنآ  اب 

يراصن رب  ادخ  مشخ  و  تسا ، ادخ  رـسپ  ریزُع  دنتفگ : هک  ماگنه  نآ  دوزف ؛ تدش  دوهی  رب  ادـخ  مشخ  دومرف : ناغف  هب  : » نخـس صن 
ار ادخ  هن   ) ار شتآ  هک  یماگنه  دوزف ؛ تدـش  سوجم  رب  ادـخ  مشخ  و  تسا ، ادـخ  رـسپ  حیـسم  دـنتفگ : هک  یماگنه  دوزف ؛ تدـش 
هک دنا  هتفرگ  میمـصت  هدارا  اب  دنا و  هدـمآ  درگ  هک  هتـسد  نیا  رب  درآ  مشخ  راهق  مقتنم  .دـندیتسرپ و  ار  هام  باتفآ و  ای  دـندیتسرپ )

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دوخ  ربمغیپ  رسپ 

ص:125

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


(1)« .دنشکب ار 

شا همیرک  نساحم  هب  شتـسد  زونه  هک  یعـضو  اب  دنارپ ، نوریب  دوب  ناغف  هب  ییایرد  دننام  هک  شوجرپ  لد  نآ  زا  ار  هملک  دنچ  نیا 
.درک ادا  هملک  نیا  هب  ار  همتت  دوب و 

ادخ هدرک ، نیگنر  نوخ  هب  ما  هدرک  دیفـس  مالـسا  هب  هک  ییوم  ات  منک  یمن  تباجا  ار  اهنآ  توعد  درک ، مهاوخن  ادخ  يدنوادخ  هب 
.منک رادید  ار 

(2)« .دوب هتفر  لاس  تفه  هاجنپ و  مالسلا  هیلع  ترضح  كرابم  نس  زا  تقو  نیا  رد  : » دیوگ یم  قودص ) )

یم نآ  هار  رد  يرارـصا  دـش ، ادیـش  هتفیـش و  زیچ  ره  هب  یناسنا  سنج  نیا  .دـنک  یم  هتفـشآ  ار  لـقع  رـشب  ياـهطیرفت  طارفا و  نیا 
رد نوچ  دروآ ، تریح  دیابن  ینیبدب ، نتخادـنارود و  رد  رـشب  زورما  رارـصا  نیا  دراد ، یمنرب  تسد  دـناسرن  نونج  دـح  هب  ات  دزرو ،
نم دیوگ  یم  وا  هچ  ره  ییادخ و  وت  هک  هتخیوآ  وا  نماد  هب  تخس  هدرک ، شیپ  زور  دنچ  رد  هک  ینیب  یم  يرگید  رارـصا  نآ  ربارب 

نهاریپ رد  رشب  ایوگ  ییادخ ، وت  ریخ ! دیوگ : یم  متسین  ادخ 
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نوریب زا  تسا  رت  لکـشم  لایخ ، مسلط  نیا  زا  رـشب  ندـمآ  نوریب  تسا ، وا  دوبعم  وا  لایخ  ره  تسا و  کیرات  ناهج  تسا و  باوخ 
.ریشمش هرئاد  نآ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ندمآ 

ضرم كرتشم  سح  ياه  تروص  دوخ و  ماسرـس  ادوس و  هب  رـشب  : ) هک تسا  نیا  هب  هلمج  دنچ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  رظن  دیاش 
دـنک و لاماپ  یلک  هب  ار  نوک  ننـس  دـناشوپب و  ار  تقیقح  سیماون  وا  دـهاوخ  یم  هرخالاب  هک  دـنک  یم  رارـصا  يدـح  ات   (1) ماسرب

تهج نیا  زا  دنک و  لاماپ  ار  وا  دهاوخ  یم  مه  سیماون  ننس و  ینعی  دوش  یم  عورـش  هزرابم  فرط  ود  زا  دنکب  ار  هزرابم  نیا  نوچ 
ارعـش دوخ  ۀنارعاش  تالایخ  ۀمیمـض  اب  هلمج  دنچ  نیمه  زا  دیاش  و  تسا ) نیمه  مه  ادخ  بضغ  تدش  دـننک و  لاماپ  ار  وا  ود  نیا 

هک دـنا  هتفرگ  انمت  هنوگ  نآ  زا  هیاـنک  هراعتـسا و  ار  تـالمج  نیا  هک  نآ  اـی  مورب و  .مورب  دـیراذگب  هدومرف : هک  دـنا  هدروآ  نوریب 
.دنا هدورس 

مور ناتسگنرف  میلقا  هب  ای  مور  ناتسکرت  هب  ات  مدیهد  هر 

تب اـه و  يدوهی  يراـصن و  دـالب  رد  نتفر  ياـنمت  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  درک  طابنتـسا  ناوت  یمن  اـجنیا  زا  : » هک تسا  نیا  فاـصنا 
مان طقف  طقف و  مالـسلا  هیلع  ماما  دوخ  صتخم  داهنـشیپ  رد  .تسین  مولعم  مه  ماش  هب  نتفر  يوگتفگ  هکلب  دشاب ، هدومرف  اه ، تسرپ 
هیلع وا  ترـضح  دوخ  نابز  رد  دوب  هتـشون  هللادیبع  هب  دعـس  رمع  هک  يرارق  هس  نآ  زا  يرکذ  ًادـبا  هدوب و  نطو  نمأم و  هب  نتـشگرب 

لیطعت مه  اعوسات  رصع  ات  دوب  رشتنم  ربخ  نیا  رکشل  نایم  رد  يرآ ، تسین ، مالسلا 

ص:127

.بلق دبک و  نیب  ةدرپ  باهتلا  مرو و  درد ، هنیس  ماسرب : ( 1 - ) 1
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دشاب و هچ  هیراشتنا  نیا  هب  عجار  هللادیبع  باوج  هک  دندوب  رظتنم  دعس  رمع  رکشل  ینعی  دوب ، هظحالم  نیمه  هب  دعـس  رمع  زا  گنج 
.دوب راک  نیا  رس  رد  دنتشگ  همیمض  وا  ترـضح  هب  دندش و  ادج  دعـس  رمع  رکـشل  زا  هک  ادهـش  زا  يا  هّدع  مه  رمـش  ندمآ  زا  دعب 

هلحرم نیا  يارب  ار  دوخ  هدرکن ، لمحت  مه  اهنآ  اذل  دیشک ؛ دهاوخ  نینوخ  گنج  هب  راک  دشن و  لوبق  حلص  طورش  هک  دندید  ینعی 
.دنهد رد  نت  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  ار  مکح  رب  لوزن  هک  دندید  یمن  رضاح 

دوب نئمطم  ناوت  یم  اذـه  عم  یلو   (1)« .هدوب ملسم  يا  هزادنا  ات  رکـشل  نیب  اهداهنـشیپ  ۀیـضق  هک : دیآ  یم  تسد  هب  اه  هناشن  نیا  زا 
فرط نیا  رب  يردـق  هک  درک  یم  روصت  يرگ ، یجنایم  باب  زا  دعـس  رمع  هکلب  هدوبن  ماما  دوخ  زا  هناـگ ، هس  ياهداهنـشیپ  نیا  هک :

هب دایز  نبا  يارب  ار  فرط  نیا  داهنشیپ  و  دشاب ، هداد  ماجنا  ار  يراک  نایم ، رد  ات  دروآ ، دورف  ار  فرط  نآ  مه  يردق  دنک و  لیمحت 
ًالثم هدـینارذگ ؛ یم  هدـید  یم  بسانم  هک  نانچ  نآ  یلاو  شوگ  هب  یلاو  تکوش  دوخ و  دوجو  راهظا  يارب  هتـشون و  یم  اضاقت  مان 

مالـسلا هیلع  وا  ترـضح  هک  دـماجنا ، یم  اـجک  هب  مدرم  راـک  هک  میرگنب  اـت  مورب  رواـنهپ  نیمز  نیا  رد  هک  دـیراذگاو  ار  هلمج  نیا 
وا تردـق  تیلاعف و  نسح  یناشن  هک  دـنک  یم  دوخ  یلاو  شوگ  هب  تادحرـس ) زا  يدحرـس  هب  دـیعبت   ) ياضاقت مان  هب  يو  هدومرف :

ار دوخ  تردق  ۀنیمز  دننک و  مادقا  طایتحا  اب  نآ  يارجا  زرط  رد  دوش ؛ لوبق  ماما  راتفگ  رگا  هک  هتشاد  رظن  مه  هتبلا  و  دشاب ،

ص:128

.114 ناجشالا : جعاول  247/3 ؛ بوشآ : رهش  نبا  بقانملا ، ( 1 - ) 1

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 141 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15766/AKS BARNAMEH/#content_note_128_1
http://www.ghaemiyeh.com


هب دـشاب و  هدوزفا  یلاو  رطاخ  ۀیـضرت  لاـیخ  هب  ار ، یبلطم  بلطم  تراـبع و  رییغت  زا  هوـالعب  هک  تسا  نکمم  زاـب  و  دـنراد ، ظوفحم 
مالسلا هیلع  نیسح  دسیونب ؛ دایز  نبا  هب  هک  هتفرگ  رظن  رد  دنک ، لیمحت  مالسلا  هیلع  نیـسح  رب  دشاب  وحن  ره  هب  ار  نآ  هک  نآ  نامگ 

اب ار  بلطم  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  داد ؛ تیاضر  وا  هک  ًادعب  دراذگب و  دیزی  تسد  نایم  ار  شتسد  هک  ماش  نتفر  هب  تسا  رـضاح 
.دیهد لصیف  ار  دوخ  راتفگ  راک و  مه  اب  دیزی  اب  ورب و  وت  هک  دیوگب ، فیفخ  تروص 

ینعی دنا ، هتـشونن  غورد  دـنا  هدرک  طبـض  هندـه )  ) تقوم حلـص  زور  دـنچ  نآ  رد  ار  رکـشل  نیب  مدرم و  نیب  تاعیاش  نوچ  خـیراوت 
يور زا  شا  همان  اجک ، زا  یلو  دنا ؛ هتشون  خیراوت  هک  هدوب  نینچ  هتشون ، دعس  رـسپ  هک  يا  هتـشون  .هدوب و  مدرم  هاوفا  رد  هک  ینخس 

.هدوبن وا  دوخ  يرگ  یجنایم 

نایاپ رد  میوش و  یم  روآدای  دمآ  شیپ  مایا  نیا  رد  وا  اب  دایز  رسپ  ياهرکشلرس  نیب  هک  يا  همان  هس  ام  دیـسر ، اجنیا  هب  نوچ  نخس 
همکاحم دوز  تایح ، توم و  ياـنگنت  رد  ار  یگرزب  تیـصخش  هکلب  اـت  مییازفا  یم  نآ  رب  میراد  رگید  ۀـیحان  زا  هک  ار  یعـالطا  مه 

: میشاب هدرکن 

زا ریغ  همان  نیا  تشون و  دایز  نبا  هب  يا  همان  مالـسلا  هیلع  وا  ترـضح  ندش  هدایپ  هب  عجار  یحایر  ّرح  البرک ، هب  ندش  هدایپ  زا  دعب  »
هتشون ار  نآ  کلام » ساسقا   » زا دوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  بکوم  هلفاق و  هب   (1) دروخرب هب  عجار  هک  دوب  وا  ییادتبا  ۀلسارم  نآ 

ص:129

دایز نبا  یلا  بتک  مث  سراف  فلا  یف  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  ءاذح  لزن  یتح  رحلا  لبقاف  البرکب  موقلا  لزنف  بقانملا : يا  لاق : ( 1 - ) 1
«234 ملاوعلا :  » .البرکب نیسحلا  لوزنب  هربخی 
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بقانم و ۀتفگ  هب  نیمود  ۀمان  نیا  زا  دـعب  دایز  نبا  دـنک  هدایپ  ار  ماما  هک  دوب  هدروآ  يدـنک  رـسن  نب  کلام  ار  نآ  باوج  (1) و  دوب
(2): دعب اما  هک  درک  هلسارم  يا  همان  مالسلا  هیلع  ماما  دوخ  هب  راحب 

رتسب مهنن ، رـس  نیلاب  هب  هک  هتـشون  نم  هب  دـیزی  نینمؤملاریما  هک  شاب  رـضحتسم  .دیـسر  نم  هب  ـالبرک  هب  تندـمآ  دورف  نیـسح ! يا 
ار همان  نیا  .يوش و  میلـست  هیواعم  نب  دیزی  مکح  نم و  مکح  هب  رگم  مناسرن ، كاخ  هب  ار  وت  ات  منکن  ریـس  ار  دوخ  نان ، زا  مزادنین ،

« .درک باترپ  نیمز  هب  هکلب  دادن ، باوج  مالسلا  هیلع  وا  ترضح 

یم هتـشون  دعـس  رمع  هب  هک  يا  همان  رد  اریز  دـشاب ؛ هتـشون  يدـنت  نیا  هب  ار  يا  هماـن  رما  زاـغآ  رد  هک  دـیآ  یم  دعبتـسم  نم  رظن  هب 
نیسح و دیاب  دیوگ :

ص:130

دایز نبا  یلا  ًاباتک  کـلام  ساـسقا  هلوزن  دـعب  رحلا  بتکف  نیـسحلا  هضهن  باـتک  یف  یناتـسرهشلا  نیدـلا  هبه  همـالعلا  لاـق  ( 1 - ) 1
هیرق یفجنلا  یقاربلا  نیسح  دیسلا  ریهـشلا  خروملل  هفوکلا  خیرات  باتک  یف  امک  وهف  کلام » ساسقا   » اما .هیاورلا و  يأرلا و  نمـضتی 

«442 مالسلا : هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم   » .دنه دبع  نب  کلام  یلا  هبوسنم  هروک  وا  هفوکلاب 
نأ ال دیزی  نینمؤملاریما  ّیلا  بتک  دق  البرکب و  کلوزن  ینغلب  دقف  نیسح ! ای  دعب : اما  مالسلا  هیلع  نیسحلا  یلا  بتک  لاق : و  ( 2 - ) 2

درو املف  مالسلاو -  هیواعم -  نب  دیزی  مکح  یمکح و  یلإ  عجرت  وأ  ریبخلا  فیطللاب  کقحلأ  وأ  ریمخلا  نم  عبشا  ریثولا و ال  ّدسوتا 
باتکلا باوج  لوسرلا : لاقف  قلاخلا  طخـسب  قولخملا  هاضرم  اورتشا  موق  حلفا  ال  لاق : مث  هدی ، نم  هامر  .هئرق  نیـسحلا و  یلع  هباتک 

، بقانملا 104 ؛ ناجشألا : جعاول  234 ؛ ملاوعلا :  » .باذعلا هملک  هیلع  تقح  دق  هنأل  باوج  يدنع  هلام  لاقف : مالـسلا ! هیلع  هللادـبعابا 
«248 بوشآ : رهش  نبا 
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.تفرگ الاب  راک  هک  تسا  یتقو  نآ  بسانم  دیدشت  هنوگ  نیا  .منیبب  ار  دوخ  يأر  نم  دعب  ات  دننک  تعیب  دیزی  اب  ناهارمه 

مالسلا هیلع  نیسح  زا  هک  یلظنح ) سیق  نب  هرق   ) داتسرف سک  هک  دوب  موس  زور  رد  البرک  هب  شندمآ  زا  دعب  دعـس  رمع  زا  مود  ۀمان 
هتشون نم  هب  امش  رهش  نیا  لها  هک : دوب  هدومرف  وا  ةداتسرف  هب  مالسلا  هیلع  وا  ترضح  و  هدمآ ؟ نیمزرـس  نیا  هب  ارچ  هک  دریگب  ربخ 

نبا ار  هرکاذم  نیا  نیع  موش و  یم  فرـصنم  امـش  زا  مه  نم  دندنـسرخان ، نم  ندمآ  زا  نوچ  کنیا  اما  وش و  ام  رب  دراو  هک  دـندوب 
: هک تشون  هللادیبع  هب  دعس 

وا زا  و  متخیگنارب ، ار  دوـخ  ةداتـسرف  مدروآ ، دورف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  هب  ار  رکـشل  مدـمآ و  دورف  هک  یماـگنه  نم  : » دـعب اـما 
زا دندمآ و  اهنآ  ناگدنیامن  هتـشون و  نم  هب  دالب  نیا  لها  دیوگ : یم  دهاوخ ؟ یم  هچ  هک  نیا  و  شدورو ، ببـس  زا  .مدرک  شـسرپ 

اهنآ رطاخ  هب  زاغآ  رد  هچنآ  زا  ریغ  دـنرادن و  شوخ  نوچ  کنیا  اما  و  متفریذـپ ، نم  ناـنآ و  رب  دورو  هب  عجار  دـندش  راتـساوخ  نم 
(1)« .موش یم  فرصنم  اهنآ  زا  نم  دنهاوخ ، یم  دوب  هدیسر 

: تفگ درک  تئارق  ار  نآ  نوچ  مدوب  هللادیبع  دزن  نم  دیسر  همان  نیا  هک  یماگنه  دیوگ : یم  یسبع ) دعاق  نب  ناسح  )

چیه هب  هک  نآ  اب  دراد ، تاجن  دیما  هدش  دنب  ودب  ام  لاگنچ  هک  نونکا  نونکا : »

ص:131

یلا بتک  لاقف : بلطی ؟ اذام  همدقأ و  امع  هتلأسف  یلوسر  هیلا  تثعب  نیسحلاب  تلزن  نیح  یناف  دعب : اما  دایز : نبا  یلا  بتک  و  ( 1 - ) 1
فرصنم اناف  مهلسر  هب  ینتتا  ام  ریغ  مهل  ادب  ینومتهرک و  ذا  اماف  .تلعفف  مهیلع  مودقلا  یف  ینولأسی  مهلسر  ینتتا  دالبلا و  هذه  لها 

.مهنع
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(1)« .تسین هدنامن و  صالخ  تصرف  هجو 

تعیب لیمحت  ۀمان 

مالسلا هیلع  نیسح  هب  نک  داهنشیپ  وت  مدیمهف ، يدوب  هدرک  رکذ  هچ  نآ  دیسر ، نم  هب  تا  همان  : » دعب اما  دعس  نب  رمع  هب  تشون  دعب 
(2)« .دید میهاوخ  وا  ةرابرد  ار  دوخ  يأر  ام  درک  ار  راک  نیا  وا  هک  سپس  دننکب و  تعیب  دیزی  اب  ناهارمه  عیمج  اب  دوخ  ًالوا  وا  هک 

یم نوچ  دادن ، هئارا  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  ار  نآ  دعس  رمع  دنا  هتـشون  دیـسر -  هک  همان  نیا  لیذ  رد  هچرگو  دوب -  همان  نیمود  نیا 
.دشن عورش  گنج  مه  نیمه  ضحم  هب  یلو  درک ، دهاوخن  تعیب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  تسناد 

نب هلظنح  ای  هظرق  نب  ورمع  هداتسرف   ) داتسرف دعس  رسپ  دزن  مالسلا  هیلع  نیسح  ّتقوم  حلص  مایا  رد  دیوگ : یم  دیفم  موس : ۀمان  اما  و 
رسپ سپس  .دنتفگ  ینانخـس  مه  اب  هتـسهآ  هدرک و  تاقالم  ار  رگیدکی  هنابـش  تساوخ ، تاقالم  يارب  ار  وا  و  .تسا ) یمابـش  دعـسا 

: تشون دایز  هللادیبع  يوس  هب  تشگرب و  دوخ  ياج  هب  دعس 

ار تما  راک  درک و  یکی  ار  نخس  و  درک ، شوماخ  ار  شتآ  ادخ  دعب : اما  همان : صن 

ص:132

.صانم نیح  تالو  هاجنلا  اوجری  انبلاخمب  تقلع  ذا  نالا  ( 1 - ) 1
لعف وه  اذاف  هباحصا  عیمج  وه و  دیزیل  عیابی  نا  نیـسحلا  یلع  ضرعاف  ترکذ  ام  تمهف  کباتک و  ینغلب  دقف  دعب : اما  بتک  ( 2 - ) 2

مالعا 97 ؛ فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیـسحلا  لتقم  311/4 ؛ يربطلا : خیرات  86/2 ؛ دیفم : خیش  داشرإلا ،  » .مالـسلا انیأر و  انیأر  کلذ 
«452/1 يرولا :
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هناور ار  وا  هکنیا  اـی  دـیامن ، تعجارم  زاـجح »  » هدـمآ نآ  زا  هک  اـجنامه  هب  هک  هداد  لوق  نم  هب  هک  تسا  نیـسح  نیا  درک ، حالـصا 
؛ دشاب اور  مه  وا  رب  تساور  همه  رب  هچره  نایز  دوس و  ره  رد  دشاب ، ناناملسم  زا  رفن  کی  دننام  ات  تادحرس  زا  يدح  رـس  هب  مینک 

(1)« .دشاب دنم  هرهب  مه  وا  دندنم  هرهب  نآ  زا  نارگید  هچره  و 

ظفح اـب  هک  دـنهد  یم  راـیتخا  دـنهد ، یم  صالختـسا  يارب  یهار  ار  ناـموکحم  یـضعب  هک  دـشاب  نیا  ریظن  روغث ، هب  نتفر  دـیاش  و 
یهاگ دـننک و  یم  تساوخرد  دوخ  يارب  اهنآ  دـشاب و  ظوفحم  یلک  هب  تلود  تحلـصم  هک  دـننک  باختنا  ار  ییاج  تلود  حالص 

ياج هک  دنتـسرفب  شتآ  لوا  طخ  گنج و  ۀهبج  هب  ار  اهنآ  هک  دنهد  اضاقت  دنرـضاح  هدیـسر  ناوختـسا  هب  دراک  هک  یتدش  زا  اهنآ 
نبا ۀمان  رد  هک  روغث  ۀـملک  دـنمک و  نآ  نابلطواد  .دـنک و  یمن  رایتخا  ار  نآ  دوخ ، يارب  دوز  هب  دوز  سک  همه  تسا و  یکانرطخ 

.تسا شتآ  طخ  نایمالسا و  ياه  گنج  ۀهبج  نامه  تسا  دعس 

دنریگب ار  دوخ  يأر  مه  نیب  ناشدوخ  دراذـگب و  وا  تسد  نایم  ار  دوخ  تسد  و  دـیزی )  ) نینمؤملاریما شیپ  دورب  شدوخ  هک  نآ  اب 
ار امش  مه  داهنشیپ  هنوگنیا  و 

ص:133

يذلا ناکملا  یلا  عجری  نا  یناطعا  دق  نیـسح  اذه  همالا : رما  حلـصا  هملکلا و  عمج  هرئانلا و  أفطا  دق  هللا  ناف  دـعب : اما  بتک  ( 1 - ) 1
دیزی نینمؤملاریما  یتأـی  نأ  وأ  .مهیلع  اـم  مهیلع  مهلاـم و  هل  نیملـسملا  نم  ـالجر  نوکیف  روـغثلا  نم  رغث  یلا  هریـست  نا  وا  .یتا  هنم 

ول لوقی  کلذ و  هملعی  ًالوسر  لسرا  و  ها --  حالـص -  همالل  ًاضر و  مکل  اذـه  یف  هیأر و  هنیب  هنیب و  امیف  يریف  هدـی  یف  هدـی  عضوف 
«240 ملاوعلا : 313/4 ؛ يربطلا : خیرات  87/2 ؛ دیفم : خیش  داشرإلا ،  » .هتملظ لبقت  مل  ملیدلا و  ضعب  اذه  کلأس 
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.تسا حالص  تما  يارب  مه  شخب و  تیاضر 

هک دیوگب  وا  هب  دنک و  مالعا  ار  وا  بلطم  نیا  هب  هک  درک  هناور  هللادـیبع  دزن  زین  ار  يا  هداتـسرف  : » هک هدـمآ  جرفلاوبا ) تیاور  رد  (و 
.يا هدرک  متس  وا  هب  ینکن  لوبق  وت  دهاوخب و  ار  نیا  ملید  مدرم  زا  یسک  رگا 

ۀلیبق هب  زوسلد  شیوخ و  ریما  هب  هاوخریخ  رفن  کی  ۀمان  نیا  تفگ : درک  تئارق  ار  نآ  دیسر و  هللادیبع  هب  موس  ۀمان  نیا  هک  یماگنه 
هک عضو  نیا  اب  ینک ، یم  لوبق  وا  زا  ار  راک  نیا  ایآ  تفگ : هدرک  وا  هب  ور  دش و  دـنلب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  نکیل  دـشاب ، یم  دوخ 

؛ دراذگن وت  تسد  نایم  تسد  دنک و  چوک  ددنب و  راب  وت ، دالب  نیا  زا  رگا  هللاو  تسا ، وت  يولهپ  رد  هدـش و  دراو  وت  نیمزرـس  رد  وا 
؛ شخبم وا  هب  ار  تلزنم  نیا  وت  دوب ، یهاوخ  وا  زا  رتزجاع  رت و  ناوتان  راـچان  هب  وت  دوب و  دـهاوخ  وت  زا  رتدـنمورین  وا  ههبـش  یب  هتبلا 
هب یتـساوخ  رگا  نآ  زا  دـعب  دـنیآ ، دورف  وـت  مکح  هب  شناراـی  دوـخ و  دـیاب  وا  نکیلو  تسا ، یگداـتفاراک  زا  یتسـس و  زا  نیا  اریز 

دایز نبا  .تسا  وت  دوس  هب  يراد ، قح  تسا و  وت  يارب  رایتخا  نیا  ینک ، وفع  یتساوخ  رگا  و  يرایتخا ، بحاص  وت  یناـسرب ، تبوقع 
هب دـیاب  وا  ورب ، نوریب  دعـس  رمع  يوس  هب  هماـن  نآ  اـب  وت  منک  یم  هلـسارم  صوصخ  نیا  رد  هک  يا  هماـن  تسا ! ییأر  بوخ  تفگ :
نم دزن  گنج  یب  هتفرگ  میلست  ار  اهنآ  دندرک ، رگا  سپ  دنیآ ؛ دورف  نم  مکح  هب  هک  دنک  داهنشیپ  شناروای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 

اب هک  تفریذپن  رگا  نک و  تعاطا  ونـشب و  ار  وا  نامرف  وت  درک  رگا  دـگنجب ، اهنآ  اب  دـیاب  دـنتفرن  مکح  نیا  ریز  اهنآ  رگا  دتـسرفب و 
« .نک هناور  نم  يارب  ار  وا  رس  و  نزب ، ار  وا  ندرگ  دوب ، یهاوخ  رکشل  ریما  وت  دگنجب ، اهنآ 

ص:134
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گرم کیپ  میلست و  لیمحت  ۀمان 

هب ار  وا  اـی  ینک و  يراددوخ  وا  زا  وت  هک  ما  هدرکن  ثوعبم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  هب  ار  وـت  نم   » (1): هک تشون  دعـس  رمع  هب  و 
رد یشاب ، عیفـش  نم  دزن  وا  يارب  ای  ینک و  یهاوخرذع  نم  دزن  وا  بناج  زا  وا و  يارب  زا  ای  يراد و  مرگرـس  اقب  تمالـس و  يوزرآ 

هدنز هدرک  میلست  ار  اهنآ  دندرک ، میلست  ار  دوخ  هدمآ  دورف  و  دندش ، هدایپ  مکح  هب  وا  باحصا  مالسلا و  هیلع  نیسح  رگا  ریگب  رظن 
راک نیا  هب  اهنآ  اریز  يربب ؛ غامد  شوگ و  هتـشک و  ار  اـهنآ  اـت  شکب  اـهنآ  رـس  هب  رکـشل  دـنتفریذپن ؛ رگا  و  نک ، هناور  نم  يوس  هب 
نیا هچ  رگا  تسا و  رگمتس  شکرس و  هک  اریز  زاتب ؛ شتشپ  هنیس و  رـس  رب  بسا  دش ، هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگا  و  دنقحتـسم ،

نکیلو دناسر ، یمن  ینایز  وا  هب  مناد  یم  راک 

ص:135

ءاقبلا و همالسلا و  هینمتل  هلواطتل و ال  هنع و ال  فکتل  نیـسحلا  یلا  کثعبا  مل  ینا  دعب : اما  .هیلا  بتک  .تسا  لصفم  همان  نیا  ( 1 - ) 1
نا ًاملس و  یلا  مهب  ثعباف  اوملستسا  یمکح و  یلع  هباحصا  نیسحلا و  لزن  ناف  رظنا : .ًاعفاش  يدنع  هل  نوکتل  يدنع و ال  هل  رذعتل  ال 
وا قاع -  هناف  هرهظ  هردص و  لیخلا  ءیطواف  نیسحلا  لتق  نا  نوقحتـسم و  کلذل  مهناف  مهب  لثمت  مهلتقت و  یتح  مهیلا  فحزاف  اوبا 

انرمال تیضم  تنا  ناف  .هب  اذه  تلعفل  هتلتق  دق  ول  هتلق  دق  لوق  یلع  نکل  .ًائیش و  توملا  دعب  ّرضی  اذه  نا  يرا  تسل  مولظ و  تاع  - 
هانرما دـق  اناف  رکـسعلا  نیب  نشوجلا و  يذ  نب  رمـش  نیب  لخ  اندـنج و  انلمع و  لزتعاف  تیبا  نا  عیطملا و  عماـسلا  ءازج  كاـنیزج  هیف 

هلتاق لجرلا و  زجان  هعد  یلا  تنکر  هحارلا و  یف  دعس ! نبای  تعمط  دایز : نبا  هیلا  هجّوف  جرفلا : یبا  هیاور  یف  و  مالـسلا -  و  انرماب - 
«471 مالسلا : هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  75 ؛ نیبلاطلا : لتاقم   » .یمکح یلع  لزنی  نا  الا  هنم  ضرتال  و 
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ام نامرف  رد  وا  اب  ار  راک  نیا  رگا  منکب ، وا  اب  ار  راک  نیا  متـشک  ار  وا  رگا  هک  ما  هتفگ  نم  تسا ، نم  ةدـهع  هب  هک  ما  هتفگ  يراتفگ 
رمش هب  ار  رکـشل  ریگ و  هرانک  ام  تموکح  زا  مه  رکـشل و  زا  مه  يریذپن  رگا  و  يراد ؛ ربنامرف ، اونـش و  رومأم  شاداپ  ازج و  يدرک 

« .مالسلا میا و  هدرک  دوخ  رما  رومأم  ار  وا  ام  اریز  راذگاو ؛ نشوجلا  يذ  نب 

(1): دش راتساوخ  وا  ناردارب  لضفلاوبا و  يارب  يا  همان  ناما  هللادیبع  زا  تساخرب و  رمش 

اب یلیام ؟ شیاسآ  هب  هدرک و  عمط  تحار  رد  اـیآ  دعـس ! رـسپ  يا  هک  درک  هناور  وا  يوس  هب  سک  داـیز  نبا  : » هک دـیوگ  جرفلاوبا ) )
میلـست ینعی   » .دـیآ دورف  نم  مکح  هب  هکنآ  رگم  هدـم ، تیاـضر  هنوـگ  چـیه  هب  وا  زا  نک و  گـنج  نـک و  یعطق  ار  راـک  درم  نـیا 

(2)« .دوش طرشالب 

لخاد رهن  بآ  رد  دعـس  رمع  هارمه  هب  ندش  کنخ  يارب  ام  : » دیوگ یم  هک  دـنک  یم  تیاور  هدـیبع ، نب  دعـس  زا  دانـسا  اب  يربط ) )
ردب نبا  هریوج   ) دایز نبا  تفگ : وا  هب  تفگ ، يزیچ  هنامرحم  وا  شوگ  هب  هدمآ ، شدزن  يدرم  ناهگان  میدرک ) یم  ینت  بآ   ) هدـش

هب تسجرب  اج  زا  دعـس  نبا  دیوگ : یم  دنزب ، ار  تندرگ  ینکن  مادـقا  گنج  هب  وت  رگا  هک  هدرک  رومأم  وت ، دزن  هداتـسرف  ار ) یمیمت 
سپس دش و  راوس  دوخ  بسا 

ص:136

.453/1 يرولا : مالعا  101 ؛ فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  314/4 ؛ يربطلا : خیرات  88/2 ؛ دیفم : خیش  داشرإلا ، ( 1 - ) 1
.471 مالسلا : هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  ، 75 نیبلاطلا : لتاقم  ( 2 - ) 2
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دربن دصق  هب  ار  مدرم  يرآ ، داد ، تکرح  اج  زا  گنج  يارب  ار  مدرم  ات  دوب  راوس  بسا  تشپ  رب  دیشوپ و  و  هتساوخ ، ار  دوخ  ۀحلـسا 
(1)« .دشن گنج  دوب و  مهن  زور  یلو  داد  تکرح 

مالسلا هیلع  نیسح  ایآ   ) داتسرف مالسلا  هیلع  نیسح  شیپ  ار  دایز  نبا  ۀمان  دعس  رمع  هک : دیوگ  یهاوخ  تعیب  ۀمان  زا  سپ  يرونید ) )
يزیچ گرم  زج  ایآ  درک ، مهاوخن  تباجا  زگره  راک  نیا  رد  ار  داـیز  رـسپ  تفگ : وا  ةداتـسرف  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تفگ )؟ هچ 

(2) .دیآ شوخ  تسه 

ندیزگرب هب  دیاب  دـیدرت  یب  هک  دـید  راومهان  یهار  ینعی  دـش ، زاب  گرزب  حور  نآ  يور  هب  يرد  جرف ، زا  اج  نیمه  میوگ  یم  نم 
ندـیزگرب ای  گرم  ندـیزگرب  نیب  دـیآ ؛ شیپ  دـش  یم  روصت  هک  يرگید  ياه  تروص  رد  هک  دوش ، یم  مولعم  داد و  مکح  گرم 

.دهاوخب وا  ۀعیش  حلاصم  ظفح  اب  ارادم و  اب  ار  دیزی  تعیب  دایز  نبا  هک  نآ  دننام  تشاد ، دیدرت  اهنآ 

ةدهع رب  هک  یتاررقم  یطیارـش و  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  حلـص  دننام  ًاضرف  هک  دوب  دیدرت  ياج  هفیظو  ۀـظحالم  هب  هتبلا 
تینما هب  عجار  دراذگب ، اهنآ 

ص:137

.53/45 قشمد : هنیدم  خیرات  295/4 ؛ يربطلا : خیرات  ( 1 - ) 1
254؛ لاوطلا : رابخألا  ! » هب ًابحرمف  توملا  ّالا  وه ؟ لهف  ادبا  کلذ  یلا  دایز  نبا  بیجا  ال  لوسرلل : مالسلا  هیلع  نیسحلا  لاقف  ( 2 - ) 2
، هتـشون تعیب  ۀمان  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  باوج  نیا  يرونید  هفینح  وبا  « 463 مالسلا : هیلع  نیـسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم 

.هتشون مه  ار  میلست  ۀمان  يا  هلصاف  هب  يرونید  دوخ  تسا و  رتشیب  مکح  رب  لوزن  ۀمان  اب  نآ  تبسانم  یلو 
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شدوخ هقئاذ  هب  گرم  نوچ  تشاد ، دیدرت  ار ، گرم  ای  دنیزگرب  ار  نآ  رگید  طیارش  مالـسلا و  هیلع  یلع  نادناخ  سیدقت  و  هعیش ،
ياج زاب  هک  دننک ، اضاقت  ار  ینیعم  دحرـس  رد  تماقا  وا  زا  اهنآ  اهنیا  دـننام  دوب و  رتکیدزن  هفیظو  هب  دـیاش  حـلاصم  ظفح  و  اراوگ ،

، دشاب خلت  هچ  رگ  تسا و  روبجم  هفیظو  ظفح  تهج  زا  هک  دنیزگرب  ار  یجیردت  گرم  نآ  حلاصم ، ۀظحالم  هب  ایآ  هک  دوب  دـیدرت 
.تسا يدبا  شیاسآ  هک  ریشمش  قرب  ریز  ار  مد  کی  گرم  ای 

هب عجار  زونه  مالسلا  هیلع  ماما  ۀیحان  زا  نکیلو  هتشون ، دایز  رسپ  هب  ار  داهنشیپ  نآ  دوخ  ًاققحم  دعـس  رـسپ  دنچره  : » هک نآ  هصالخ 
، هیـضق فرط  نآ  شیاسآ  نونکا  هدـمآ ، يدنـسپان  تشز  باوج  دایز  نبا  بناج  زا  هک  کنیا  اما  دوب ، دـیدرت  اهنآ  نتفریذـپ  اهنآ و 
، ینعی يدـبا  شیاـسآ  زا  ناوتب  نآ  يارب  هک  تسین  راـک  رد  یتحلـصم  ظـفح  ینعی  درادـن ، یمحازم  ضراـعم و  رگید  گرم ، ینعی 

یب راشرـس و  شا  هدارا  دش ، تحار  میمـصت  رد  دـیدرت  تمحز  زا  دادرد ، نت  یجیردـت  گرم  یخلت  هب  تشذـگ و  مد ، کی  گرم 
دش زاب  مالسلا  هیلع  نیـسح  يور  هب  يرد  ینامداش  زا  ایوگ  دروآ ، ماغیپ  هداتـسرف  هک  یماگنه  اذل  و  تشگ ، تداهـش  هجوتم  محازم 

.شندمآ هب  ابحرم  تسه ؟ نیب  رد  گرم  زج  رگم  ایآ  دومرف : هک 

هناجرم رسپ  مکح  هب  نم  هک  هللاذاعم  دومرف : دندرک ، ضرع  ار  داهنـشیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  هک  یتقو  هک : دیوگ  جرفلاوبا ) یلو  )
(1) !« زگره میآ ، دورف 

ص:138

هعوسوم 75 ؛ نیبلاطلا : لـتاقم   » .ًادـبا هناـجرم  نبا  مکح  یلع  لزنا  نا  هللاذاـعم ! لاـق : مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  یلع  ضرع  اّـمل  ( 1 - ) 1
«471 مالسلا : هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک 
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هصاخ دوب ، هدرک  همان  دایز  نبا  هب  ار  تاررقم  نآ  یسایس ، ۀیور  اب  دعـس  نبا  هک : دناد  یم  دشاب  ربخ  اب  تسایـس  عاضوا  زا  سک  ره 
زا دـشاب  رفن  کـی  دـننام  وا  تادحرـس و  زا  يدحرـس  هب  يزرم و  هب  ینک  هناور  ار  اـهنآ  وت  دوـب : هتفگ  هک  نآ  هدـننز  گـنر  نآ  اـب 

.دراذگب وا  تسد  نایم  ار  شتسد  نینمؤملاریما و  دزن  دورب  هک : نآ  ای  و  دشاب ، ربارب  اهنآ  اب  نایز  دوس و  رد  هک  اه  ناملسم 

دایز نبا  ۀنایلاو  تافیرشت  يارب  وا ، ار  گنر  نیا  هدشن و  وگتفگ  مالـسلا  هیلع  وا  ترـضح  دوخ  اب  گنر  نیا  هب  هک  میتسه  نئمطم  ام 
ترضح دوخ  يرآ  دشاب ، هدومرف  وا  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  ای  ترـضح  هب  وا  هک  میراد  کش  مه  هدام  لصا  هب  عجار  هکلب  هتـشون ،
يرگید داهنـشیپ  زاـب  نآ ، زا  ۀـقیاضم  تروص  رد  و  هدوـمرف ، داهنـشیپ  ار  زاـجح  هنیدـم و  هب  نتـشگرب  متح  روـط  هب  مالـسلا  هیلع  وا 

نتفر یلو  دـسر ) یم  اجک  هب  دـیزی  اب  قلخ  راک  منیبب  ات  مورب  یهاـگهانپ  هب  ور  ادـخ ، رواـنهپ  نیمز  نیا  زا  مدـنراذگاو   ) هک هدومرف 
زا دعب  هک  یتارکاذـم  زا  و  هدومرفن ؛ شا  هدـننز  گنر  نآ  اب  مه  ار  تادحرـس  هب  نتفر  و  هدومرفن ، مییوگ  یم  ًانئمطم  ار  دـیزی  شیپ 

ینعی هدوب ، هیاپ  نیا  يور  دعـس  نبا  راتفر  هک : دوش  یم  مولعم  يا  هزادـنا  ات  دراد  وا  اـب  دعـس  نب  رمع  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  ندـمآ 
يارب هچ  تفگ : رمش  هب  و  درک ، تئارق  ار  همان  وا  دش ، دراو  دعس  رمع  هب  دروآ و  ار  هللادیبع  ۀمان  هک  یماگنه  رمش   » .هدوب یساملپید 
هشقن روتسد و  ربخ و  نیا  هب  دهدب  یتشز  ادخ  يوشن ، برقم  دهدن ، وت  ةداوناخ  هب  برق  ادخ  وت ! هب  ياو  هدش ؟ هچ  ار  وت  تشاد ؟ وت 
لوبق هک  يا  هتـشاذگن  يا ، هدرک  یهن  ار  وا  وت  ًامتح  هک  مراد  ناـمگ  نم  ادـخ ، قح  هب  يدـش ؛ نم  رب  دراو  نآ  اـب  هدروآ ، وت  هک  يا 

راک هک  میدوب  راودیما  هدرک و  مادقا  ام  هک  ار  يراک  و  مدوب ، هتشون  وا  يوس  هب  نم  ار  هچ  نآ  دنک 
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داهن رد  شردپ  ناور  دننام  يریذپان  راشف  حور  تسا ؟ نیسح  مسق ، ادخ  هب  دنک ، یمن  میلست  ار  دوخ  يدرک ، هابت  ام  هب  دوش  حالصا 
.تسوا

رانک هن  رگا  و  نکب ، هک  درک  یهاوخ  دربن  شنمشد ، اب  تفر و  یهاوخ  تریما  نامرف  لابند  يا ؟ هراک  هچ  وت  منادب  وگب  تفگ : رمش 
رادرـس وت  ورب  متـسه ، راک  نیا  هب  يدصتم  مدوخ  هن ، وت  يارب  مه  یتمرکم  چـیه  هن ، تفگ : راذـگاو ، نم  هب  ار  هاپـس  رکـشل و  ورب و 

.شاب اه  هدایپ 

(1)« .بش نآ  يایاضق  رخآ  ات  دنداد ، تکرح  ار  رکشل  مهن  رصع  تفای و  همتاخ  دش و  تروص  نیا  هب  اهنآ  نیب  وگتفگ 

.هدوبن مالسلا  هیلع  نیسح  ۀیحان  زا  ینعی  هدوب ، لصا  یب  تاعیاش  نیا  هک  میراد  یطابنتسا  تابسانم ، نیا  زا  هوالعب  ام  يرگید  دنس  و 

هنیدم زا  مدوب و  مالسلا  هیلع  نیـسح  بحاصم  نم  : » تفگ وا  هک  دنا : هدرک  تیاور  ناعمـس  نب  ۀبقع  زا  نارگید ) يرزج و  يربط و  )
.داب وا  رب  تیحت  دش ، هتشک  ات  مدرکن  وا  زا  تقرافم  قارع و  يوس  هب  هکم  زا  هکم و  يوس  هب  مدمآ  نوریب  وا  هارمه  هب 

ار نآ  نم  هک  نآ  رگم  وا ) لتقم  زور  ات  هاپـس  ربارب  رد  هن  قارع و  رد  هن  هار و  نیب  رد  هن  هنیدـم و  رد  هن   ) درکن مدرم  اب  ییوگتفگ  وا 
هک نآ  هن  دننک ؛ یم  نامگ  مدرم  هک  درکن  داهنـشیپ  اهنآ  هب  دنراد  یم  مه  اب  هرکاذم  مدرم  هک  ار  وگتفگ  نیا  ادخ  هب  هن  مدینـش ، یم 
وا نکیلو  نیملـسم ، تادحرـس  زا  يدحرـس  هب  دـننک  هناور  ار  وا  هک  نیا  هن  دراذـگب و  هیواـعم  نب  دـیزی  تسد  ناـیم  ار  دوخ  تسد 

 - ای مدیراذگاو -  تفگ :
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(1)« .دیشک دهاوخ  اجک  هب  مدرم  راک  تبقاع  رخآ و  مینیبب  میشاب و  رظتنم  منک و  ور  روانهپ  نیمز  نیا  رد  مورب ، ات  دیراذگاو 

یگدنز تسا ، يدبا  تقیقح  دنزرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نخـس ، رـس  مدرگرب  نونکا  دـیریگب ، رظن  رد  ار  ربتعم  كردـم  دنـس و  نیا 
ار شرگید  روص  نآ  مکح ؛) رب  لوزن   ) زا هتشذگ  ینعی  دش ، دهاوخن  مهارف  دندنـسپ ؛ یم  دوخ  هک  یتاروصت  اب  هک  دید  یم  ار  دوخ 
ود نآ  زا  یکی  رگا  تفریذپ و  دنهاوخن  طایتحا  یب  اهنآ  روانهپ ، نیمز  نیا  زا  يرگید  ۀیحان  هب  ور  نتفر  ای  دـشاب  زاجح  هب  نتفر  هک 

دنهاوخ ناـهج  مدرم  زا  ندـیرب  نتـشاذگ و  ربـخ  یب  وا و  ندرک  هطاـحا  تیاـهن  اـب  دوخ و  تبقارم  تحت  راـچان  دـنریذپب ، ار  هنوـگ 
ربارب رد  یکیرات  نارازه  اب  ار  دوخ  یلو  هتـشاد  تشاد ، اـضاقت  ار  نآ  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يراـچان ، زا  رگا  سپ  تفریذـپ ،

.دید یم  هجاوم 

هک دنتسناد  یم  تنم  بحاص  وا  رب  ار  دوخ  اهدعب  رکـشل ، دئاق  هچ  یلاو و  هچ  هقاس ، ات  ردص  زا  سک  همه  اه  یکیرات  نیا  زا  هوالعب 
هب طیسب  هداس  نخس  کی  زا  شیب  هک  نآ  اب  و  میدرک ، دیعبت  ار  وا  هک  دنروآ  یم  دوخ  باسح  رد  هدرک  اقبا  وا  تایح  رب 

ص:141

هیلع لتق  یتح  هقرافأ  مل  قارعلا و  یلا  هکم  نم  هکم و  یلا  هنیدـملا  نم  هعم  تجرخف  ًانیـسح  تبحـص  لاق  ناعمـس : نب  هبقع  ( 1 - ) 1
دق ّالا و  هلتقم  موی  یلا  رکـسع  یف  قارعلاب و ال  قیرطلا و ال  یف  هکمب و ال  ـال  هنیدـملاب و  هملک  ساـنلا  هتبطاـخم  نم  سیل  مالـسلا و 

روغث نم  رغث  یلا  هوریـسی  نأ  هیواعم و ال  نب  دیزی  دی  یف  هدی  عضی  نا  نم  نومعزی  ام  سانلا و  رکاذتی  ام  مهاطعا  ام  هللاو  .اهتعمس ال 
: يربطلا خـیرات   » .سانلا رما  ریـصی  ام  یلا  رظنن  یتح  هضیرعلا  ضرالا  هذـه  یف  بهذألف  ینوعد  مالـسلا : هیلع  لاـق  هنکلو  نیملـسملا 

«100 فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  313/4 ؛
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وا وت  .تسا  وت  اب  تارایتخا  همه  هک  دننک  یم  یلاو  نیتسآ  هب  داب  یلاو ، قلمت  هیـضرت و  دوخ و  تکوش  راهظا  يارب  اهنآ  هتفگن : اهنآ 
دنهاوخ راشتنا  ایند  لها  دزن  دوخ و  دزن  دیناد ؛ دوخ  دیزی  اب  ورب و  وت  هک  دنربب  ار  دیزی  مان  ًافیفخ  وا  دزن  رگا  يرغث و  هب  نک  هناور  ار 

نآ دنداد و  راشتنا  ار  شا  هتفگن  هچ  نانچ  دراذگب ؛ وا  تسد  نایم  ار  دوخ  تسد  هک  نینمؤملاریما  هاگشیپ  میداتسرف  ار  وا  ام  هک  داد 
.دندرک رشتنم  مدرم  نایم  اضاقت  تروص  هب  دنزاسب ، دنتساوخ  یم  يرگ  یجنایم  هب  دوخ  هچ 

، اه یکیرات  هنوگ  نیا  هب  تافتلا  اب  هک  اشاح  دشاب و  لفاغ  اه  یکیرات  هنوگ  نیا  زا  هک  وا  تریصب  اشاح ! مالـسلا  هیلع  نیـسح  اشاح !
.دشاب لیام  ار  یگدنز 

اب ار  رفـس  نیا  نتخادنا  سپ  .دید و  یم  یتح  دوز  ای  رید  همه  دوخ و  يارب  ار  رمع  ندـمآ  نایاپ  دـید و  یم  ینـشور  قفا  ار  تداهش 
هنوگ چیه  تاهج  نیا  زا  .دید  یم  يدبا  یتحار  ار  رفس  نیا  نتخادنا  شیپ  ربارب ، رد  دید و  یم  مأوت  ناوارف  جنر  یکیرات و  تارطخ 

نآ رد  دـیاب  دـننک  ارادـم  هیما  ینب  رگا  هک  درک  یم  روبجم  ار  وا  یهاـگ  هیهلا  ۀـفیظو  هظحـالم  طـقف  دوـبن ، بلاـطم  رد  یگدیـشوپ 
لقع اـب  هیما  ینب  تفر  یم  لاـمتحا  هک  دوـب  زورید  اـت  هفیظو  نیا  هظحـالم  یلو  دزوـسب ، هچ  رگا  دزاـسب  و  دوـش ، دراو  اـه  یکیراـت 

ایآ دشاب ؟ هچ  اهنآ  هاوخلد  ایآ  دننک و  لیمحت  دوخ  هاوخلد  دـیق  اب  وا  هب  ار  یکی  اهداهنـشیپ  نآ  زا  یـساملپید  ياه  يزاب  یـسایس و 
؟ تساوخ دیاب  ار  یگدنز  عضو  نآ  اب  ایآ  و  تخاس ؟ نآ  اب  ناوتب 

یلک هب  یناگدـنز  هراچ و  مسر  هار و  رت و  کیرات  یگدـنز  قفا  ۀـهبج  دیـشک ، گنج  هب  راک  دـمآ و  رمـش  غالبا  هک  زورید  نکیلو 
.دوب هدیسرن  شدایرف  هب  ادخ  رگا  .دش  دودسم 
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مور نتفر  يور  هن  هبعک  نتفر  هار  هن  مصخ  تعیب  تسد  هن  اجنآ  ندنام  ياپ  هن 

یمن دنتـشاد و  یم  روتـسم  ناـهج  رظن  زا  ار  وا  صوـصخم  يأر  درک  یم  راـیتخا  ار  فرط  مادـک  ره  هـک : نآ  هـمه  زا  رت  کـیرات  و 
کی مادک  هدش و  همیمض  یساملپید  ياهرگیزاب  زا  تمسق  مادک  دننادب  دنمهفب و  ار  وا  دوخ  تیـصخش  ناهج  مدرم ، هک  دنتـشاذگ 

.تسا ماما  صخش  زا 

ملظم ياـهانگنت  نآ  ربارب  رد  ار  تداهـش  نشور  قفا  دیـسر و  شداـیرف  هب  تشاذـگ ، دـهاوخن  هدـنامرد  ار  دوخ  ةدـنب  هک  ادـخ  یلو 
.دروآرد شرظن  هب  نارگمتس ) نآ  اب  یگدنز  )

ییاه مایپ  رکشل و  هب  هک  ییاه  یهگآ  زا : دشاب  ترابع  هک  هدنام  یقاب  گنج  زا  شیپ  هتکن  کی  مالسلا  هیلع  نیسح  مادقا  يارب  اهنت 
تیدـبا و ۀـبتع  هب  دروخرب  ماگنه  رد  دوخ  تیـصخش  رد  تایح و  توم و  ةراـبرد  يا  همکاـحم  کـنیا  دـهدب و  ناـهج  لـها  هب  هک 
، تسین قطنم  يور  زا  اهنآ  یگتخابدوخ  هک  هفوک  مدرم  هب  ندنامهف  وا و  رظن  رد  تایح  توم و  شزرا  ةزادنا  دنکب و  گرم  ۀناتـسآ 

يارب تلم  هنوگ  نیا  قاقحتـسا  ندرک  نایب  .تسا و  مزال  تسین ؛ اهنآ  يارب  هیما ، لآ  زا  يراظتنا  لیفک ، هیتآ و  رد  یتسرد  نماـض  و 
قیال يا  هساـمح  و  فورعم ) ریخ و  ياـهامرفنامرف  ادـخ ، ياـه  هداتـسرف  نوریب  ملاـع ، حلـصم  مما ، ذـقنم  ضوع  هب   ) یباـقلا هنوگچ 

، نآ زا  دـعب  هدـنام و  یقاب  هدرک ، تدـعاسم  ارادـم و  تجح  مامتا  يارب  و  هتـشاد ، ناهنپ  ار  نآ  نونک  ات  هک  يا  هیحور  نآ  تماـهش 
تشد هتشک  دوخ  بلاطم  ماغیپ و  يادا  زا  دعب  هک  یناربمغیپ  دننام  تسا ، گنج  هب  نتخادرپ  و  اه ، قطنم  هب  نداد  همتاخ  ماگنه 
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.دناوخ تاهج  نیا  يارب  ار  دوخ  نیموس  نیشتآ  ۀبطخ  نآ  دنک ، داریا  دیاب  یم  هک  تسا  یقطن  نیرخآ  بلاطم  نیا  دنا ، هدش  اغوغ 

ای دراذگب  دیزی  تسد  نایم  تسد   ) نیغورد ۀـعیاش  نآ  زا  هک  میراذـگن  هتفگان  ار  هتکن  کی  هبطخ ، نآ  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  ام  یلو 
هنابش دعس  نبا  مالسلا و  هیلع  نیـسح  نیب  رد  هک  يّرـس  نآ  دوخ  نامگ  هب  دندوب و  هداتفا  هابتـشا  رد  همه  دننک ) هناور  ار  وا  ییاج  هب 

شنارواـی نانخـس  ناـیم  رد  بلطم  نیا  زا  يا  هنومن  دنتـسناد و  یمن  ار  بلطم  نیا  عقاو  مه  دعـس  نبا  يارما  یتح  تسا ، نیمه  هدوب 
.دوش یم  تفای  یحایر  ّرح  ریهز و  دننام  مه  هللا  مالس  مهیلع 

يا : » تفگ اهنآ  هب  دندناوخ  انث  ناوارف  دایز  دایز و  رـسپ  هب  دنداد و  مانـشد  ار  وا  رکـشل ، هک  نآ  زا  دـعب  دوخ ، ۀـباطخ  رد  ریهز  ًالثم 
اهنآ ةدنـشک  دیـشابن  اهنآ  روای  رگا  امـش  هک  ادخ ، رب  هانپ  دنرتراوازـس ، هیمـس  دالوا  زا  يرای  تّدوم و  هب  همطاف  دالوا  ادخ ! ناگدـنب 

مالسلا هیلع  نیسح  نتشک  زا  رتمک  هب  امش  زا  دیزی  هللاو )  ) دیور رانک  امـش  دیراذگباو و  دوخ  هب  دیزی  اب  ار  درم  نیا  نیب  سپ  دیـشاب ؛
(1)« .دش دهاوخ  دونشخ  یضار و  مه 

باوج زا  دعب  و  دینک ؟ یمن  لوبق  نیسح  زا  کی  چیه  ار  اهداهنـشیپ  نیا  ایآ  : » تفگ دعـس  رمع  هب  هک  تسا  یحایر  ّرح  ۀباطخ  رد  و 
: تفگ رکشل  هب  زاب  عافد و  هرکاذم و  دصق  هب  رکشل  هب  ور  تشگرب ، مالسلا و  هیلع  نیسح  رکشل  رد  دمآ  دعس ، رمع  یفنم 
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رمع اب  ًایناث : نک ، هرکاذم  ریما  اب  دنتفگ : اهنآ  دینک ؟ یمن  لوبق  کی  چیه  ار  اهداهنشیپ  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  ایآ  هفوک ! لها  يا 
(1)« .تخادرپ اهنآ  شهوکن  هب  ّرح  اجنیا  زا  تفگ و  ار  باوج  نامه  وا  زاب  درک ! شاخرپ  دعس 

ّرح دوخ  ّرح و  شهوکن  ًاعقاو  دوب ، ییادخ  فطل  تشاد  نآ  ۀنیمز  رد  هک  یضارتعا  وا و  هابتشا  یلو  دوب  هابتـشا  رد  تهج  نیا  زا  ّرح 
دارفا ۀفاک  ریمض  بناج  زا  ایوگ  تخادرپ ، یم  ار  نآ  هدنز  نادجو  هک  دوب  تعیبط  يارجم  زا  تقیقح  ماغیپ  اهنآ  يارب  ارحص  نآ  رد 

زا دـعب  راو  بابح  دـعب  دـیوگب و  ار  ناگدـنیآ  راد  هحیرج  بولق  ماغیپ  دتـسیاب و  اپرب  هحمل  کی  هب  هک  دوب  هدـمآ  ماـغیپ  يارب  رـشب 
، هتشاد زاربا  ار  دوخ  تیمیمص  دتـسرف  نوریب  هنومن  باب  زا  ار  درف  کی  هتفاکـش و  ار  دوخ  بلق  هاگره  تعیبط  .دوش  ناهنپ  ینایامن ،
، لابند هب  دـنک و  یم  هجوتم  ار  اه  بلق  تحت  قوف و  بقع ، ولج ، زا  تسار ، زا  پچ ، زا  دوخ  ۀـیحان  ره  زا  تیمیمـص  قبط  رب  سپس 

.دزیر یم  ورف  ینخس  فرط  ره  زا  دنز ، یم  مه  هب  دناروش ، یم  ار  اه  تسد  اه و  نابز  اه و  لد 

نتـشک هب  ار  دوخ  ینامیـشپ ، لاس  جنپ  زا  دعب  هک  دوب ، هدنیآ  ناراک  هبوت  رفن  رازه  راهچ  ةدـنیامن  .دوب  نادـجو  تیلاعف  ةدـنیامن  ّرح 
ینب ياه  هوشر  اهوزرآ و  تایهتـشم و  هب  هدولاین   ) كاپ ياه  نادجو  ةدـنیامن  ّرح  دوب ، راتخم  رفن  رازه  هدزاود  ةدـنیامن  ّرح  .دـنداد 

ار اهنآ  هوشر  هک  رکـشل  نآ  زا  ریغ  هب  يرآ ، .اهنآ  یکانبـضغ  ناهج و  لها  رتشیب  نادجو  یگدـنیامن  زا  دـشاب  ترابع  هک  دوب  هیما )
هدولآ مشخ  هیما  ینب  رب  ار  ناهج  دوب ، هتفرگ  ار  اهنآ  نادجو  بلق و  ناگدید  يولج  راورابغ  هدولآ و 
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، دنیآ نوریب  عمط  میب و  راشف  ریز  زا  دنک و  عطق  اهنآ  زا  ار  هوشر  دایز  نبا  هک  ادرف  مه  مدرم  نیا  دوخ  نادجو  یتح  هک  .دنایامن  یم 
، هجو چیه  هب  شهوکن  زا  دریگ و  یم  ار  اهنآ  يولج  يرادیب  باوخ و  رد  رکنم  ریکن و  دننام  هکلب  تشاذـگ ، دـهاوخن  مارآ  ار  اهنآ 

.دراذگ یمن  اهنآ  مک 

.دنکب اهراک  بیرقنع  رشب  دارفا  ۀینب  رد  تسا  تاکیرحت  یساسا  ةوق  یلصا و  رصنع  هک  نادجو  کیرحت  هک : داد  یم  دیون  ّرح 

، ادخ تیعر  مومع  بناج  زا  هک  دوب  هداتسرف  دوخ  زا  تباین  هب  ادخ  مالسلا ؛ هیلع  نیسح  يور  هب  دوب  تقیقح  قح و  دنخبل  نیلوا  رح 
.دهد رارق  اه  لد  بحاص  ناهج  ناهج و  اه و  لد  مومع  ةدنیامن  ار  دوخ  لد  دیوگب و  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  شابداش 

هب دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  ییاه  ییاریذپ  تاحیرفت و  زاغآ  تما و  بضغ  ةرارـش  نتـسج  ناشن  هیما ، ینب  رب  تمقن  نیلوا  نیا 
زا ییاریذـپ  دـش و  یم  نوزفا  هیما  ینب  رب  مـشخ  ماـقتنا و  تـفر ، یم  شیپ  هـچ  ره  ناـمز  ینعی  دـش  یم  هدوزفا  ود  ره  رب  نآ ، لاـبند 

دوخ ةدنیآ  زا  كدنا  كدنا  ییاه  هقرج  دود و  هب  زاغآ ، رد  ناشف  شتآ  يرآ ، .دوزفا  یم  هدش  عورش  تبیغ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
رد دعـس  نبا  دیدش  مادقا  دایز و  نبا  راجنهان  رادرک  زا  هدرک و  عولط  وا  ضارتعا  رح و  ینعی  اجنیا  زا  طخـس  دایدزا  دـهد ، یم  ربخ 

.درک یم  مکحم  ۀشیر  ضارتعا ، نآ  هداتفا ، اهنآ  تسد  هب  تما  يرادمامز  ۀبون  هک  زورما 

روصت ای  يرگ  یجنایم  ۀطـساو  هب  اهنآ  یلو  دوب  هدرکن  ار  اهداهنـشیپ  نیا  اهنآ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  : » هک نیا  بلطم  نیا  حیـضوت 
تیلاعف هداهن و  اپ  ریز  دعب  دنتفرگ و  هدش  ققحم  ار  دوخ  ةدومن  ضرف  مه  و  هدومن ، ضارتفا  عارتخا و  مه  ار ، داهنشیپ  نیا  رگید ،
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.دنیازفیب یبضغ  ادخ ، بضغ  يالاب  دوخ  يارب  هک  دنداهن  يرگید  ماخ  سوه  يور  ار  دوخ 

زونه هک  ینعم  نیا  هب  دـندومن ، نآ  قوف  يدـیدش  مادـقا  هدوبن ، عناـق  نآ  هب  یلو  دـندرک ، ضرف  قـقحم  ًاهابتـشا  ار  اهداهنـشیپ  ینعی 
اهنآ هتفریذـپن ، ار  تعیب  لصا  زونه  دـندرک ، اضاقت  ار  نآ  قوف  لطاب  اهنآ  هدرکن ، اضما  ار  اـهنآ  لوا  لـطاب  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

نآ رب  دندوزفا و  دوخ  لوا  لطاب  نآ  رب  دندش و  راتساوخ  وا  زا  ار  مکح  رب  لوزن  هدوبن ، عناق  دح  نیا  هب  هتفریذپ ، هک  نآ  نامگ  يور 
يا هّدـع  و  دروآ ، مشخ  هب  ار  همه  هدرک ، دـنلب  ار  نادـجو  بحاص  ره  یحایر و  رح  داد  تظلغ ، ةزادـنا  نیا  دـندرک ، رارـصا  هدوزفا 
دعب یحایر  رح  دندیگنج و  رکشل  اب  هدولآ  مشخ  مالـسلا  هیلع  ماما  یهارمه  هب  دعب  دندیـشک و  نوریب  رکـشل  زا  ار  دوخ  رح  زا  شیپ 

اب درکن و  ربص  دیناسر ، مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  دوخ  هک  نآ  زا  دـعب  دـشاپب و  مه  زا  مشخ  زا  دوب  کیدزن  دـمآ و  نیگمـشخ  اهنآ  زا 
(1)« .دناوخ هبوت  هب  ار  اهنآ  شنزرس ، هب  شهوکن و  هب  دمآ ، رکشل  ربارب  باتش 

لوا لطاب  هب  عناـق  دوخ  ترارـش  زا  اـهنآ  هک  دوب  نیا  يور  دـندوب  هدـمآ  رت  شیپ  هک  رگید  ناـهارمه  نیا  وا و  مشخ  بضغ و  ماـمت 
هتساوخن مه  مالسلا  هیلع  ماما  هچرگ  دوب  حیحص  اهنآ  نتفریذپن  رب  ضارتعا  يرآ ، .دنتفریذپن  ار  اهداهنشیپ  حلـص و  طورـش  دندشن و 

دح و دوخ  ترارـش  هب  اهنآ  دوش  راتـساوخ  مه  رگا  هک : دش  ادیوه  دنتفریذپن ، ًادج  اهنآ  یلو  دـشاب ، هتـساوخن  دوب  هتـساوخن  وا  دوب ،
نآ یلو  داد ، ار  يداهنـشیپ  تروص  يرگ ، یجنایم  هب  دعـس  نبا  مالـسلا  هیلع  ماما  تساوخ  یب  هک  نآ  يارب  دنتـسین ، لئاق  يا  هزادنا 

مه
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.دشن لوبق 

اهنآ مه ، ندش  رضاح  ۀنیمز  يور  میوگ : یم  یلو  دنک ، ارادم  يوحن  ره  هب  هیما  ینب  اب  دوب  رـضاح  مالـسلا  هیلع  ماما  میوگ  یمن  نم 
دیاب دیزی  تعیب  رب  هوالع  هک  دندیزرو  رارصا  اهنآ  یلو  منک ، یم  تعیب  دیزی  اب  مور و  یم  نم  تفگن : مالسلا  هیلع  ماما  .دندوبن  عناق 

« دشکن ای  دشکب   » .تساوخ رگا  هک  دیآ  دورف  دایز  نبا  مکح  هب 

تین دش ، مهارف  هک  هنیمز  نیا  اب  کنیا  یلو  دوبن ؛ مالسلا  هیلع  ماما  دوخ  زا  ًاعطق  منک  یم  ضرف  دوب و  دوب ، هک  ره  زا  داهنـشیپ  هنیمز 
هب دـیریذپ  یمن  ارچ  هکنیا  رب  شاـخرپ  دوب و  عقوم  هب  مدرم  نآ  رب  یحاـیر  رح  بضغ  دـش ، اراکـشآ  مولعم و  عطق  روط  هب  داـیز  نبا 

ةداراو دندرک  هدارا  اضاقت  نیا  نتفریذپ  زا  رترب  اهنآ  دوبن ، داهنشیپ  اضاقت و  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  ۀیحان  زا  مریگ  دوب و  اج  هب  عقوم و 
.يرگید زا  هاوخ  دشاب ، مالسلا  هیلع  ماما  دوخ  زا  اضاقت  هاوخ  دندرک ، دراو  لمع  هب  ار  دوخ 

تامیمصت يارب  اهنآ  هچ  دومن ، دیامن و  شاخرپ  ضارتعا و  تامیمصت  نآ  هب  دیاب  یم  دوب و  هتفرن  هابتشا  اهنآ  تامیمصت  ةرابرد  رح 
هدیمهف ار  اهنآ  دادیب  لاح  ره  هب  باوص ، هب  هچ  و  تسا ، طرش  هس  راتساوخ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنشاب  هداد  صیخـشت  اطخ  هب  دوخ 

هک داهنشیپ  ضرع  هب  عجار  دروآ ، نوریب  یهابتـشا  کی  زا  ار  رح  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  رب  تسین  مزال  و  دنز ، یم  داد  دادیب  نیا  هب  و 
يارب مه  مالـسلا  هیلع  ماما  دـیاب  تسا  دـنلب  یحایر  رح  داد  اهنآ  دادـیب  يارب  هک : کنیا  گنت ، تصرف  نآ  رد  هصاخ  تسین و  نم  زا 
.دلانب دنناد  یم  يرگمتـس  ار  نآ  ناهج  ۀمه  هک  يدادیب  نیا  زا  دشاب و  رح  اب  ادص  مه  هزادنا  ّدح و  یب  دادیب  و  هزادـنا ، یب  تحاقو 

نابز رد  داد و  ضارتعا  مه  تعیب  لصا  رب  مالسلا  هیلع  ماما  دوخ  یحایر ، ّرح  شاخرپ  ضارتعا و  زا  هوالعب  يرآ ،
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.دش دهاوخ  ادیوه  نشور  ۀجهل  هب  شدوخ 

یم کیدزن  هناگ  هس  لاصخ  نتفریذپن  دیزی و  اب  تعیب  هب  عجار  رح  هبطخ  زا  هعطق  نآ  ریهز و  راتفگ  لح  هب  تاحیـضوت ، نیا  زا  دعب 
.میوش

: تسا لح  لباق  تهج  دنچ  زا   (1)« دیراذگاو ناشدوخ  هب  دیزی  اب  ار  درم  نیا  نیب  : » تفگ هک  وا  ترابع  ریهز و  هب  عجار  اما 

گرزب مرج  نیا  هب  هک  تسا  هفوک  لها  ندیـشکرانک  هکلب  تسین ، تعیب  ناشدوخ ، هب  دـیزی  اـب  وا  راـک  يراذـگاو  زا  دوصقم  ًـالوا :
.دننکب نارگید  دننک  یم  هدولآ  رگا  ات  دننکن  هدولآ  ار  دوخ 

مالـسلا هیلع  وا  ترـضح  هار  رد  وا  دـنچ  ره  تشاد ، یفیلکت  شدوخ  ریهز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناناوج  ناـج و  زا  عاـفد  يارب  ًاـیناث :
دناباوخب و ار  هلئاغ  هک  دش  یم  ثبـشتم  دیـسر  یم  شلقع  هک  يا  هلیـسو  ره  هب  هلئاغ  عفر  يارب  هک  تشادـن  یعنام  یلو  دوب ، یئادـف 

.دراد هگن  تمالس  هب  نادیم  نیا  رد  ار  مالسلا  هیلع  ماما  ناج 

هدنیآ و يارب  مه  تسناد ، یم  نیگنن  تما  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ  کته  ندش ، نید  ود  تما ، هملک  هقرفت  ًاثلاث :
نیفرط حالص  دوخ ، گرزب  لقع  هب  دیوشب و  دوخ  تلم  لها  نماد  تما و  نهاریپ  زا  ار  گنن  نیا  هک  دیشوک  یم  رضاح و  يارب  مه 

یم هبلاطم  مه  دوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  وا  دندوب ؛ هتفریذپ  اهنآ  رگا  هک  دینادن  دعبتـسم  داد و  یم  داهنـشیپ  دـید  یم  هنیمز  ره  رد  ار 
.دنوشن راتفرگ  گرزب  ناحتما  نیا  گنن  هب  تما  هک  دنک  مادقا  ار  يراک  هک  درک 
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اهنت هن  وا  نخـس  دـناد ، یم  قح  يذ  لـیخد و  ًالالقتـسا  مالـسا  نوؤش  ظـفح  رد  ار  دوخ  دراد و  یتیـصخش  ریهز  هک : نآ  لـصاح  و 
؛ دراد يرفاو  ةرهب  دراد  مالسا  هک  صوصخم  یلالقتسا  تیبرت  زا  وا  هکلب  دراذگ ، یم  مالسلا  هیلع  نیسح  بناج  زا  هک  تسا  یماغیپ 

یمن ار  تما  حلاصم  ًالـصا  هک  دـید  یـشابوا  لذارا و  راتفرگ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نامدود  نابایب ، نیا  رد  هک  کنیا  اریز 
.دنهد یم  انف  داب  هب  دنراد  ار ، دوخ  دوخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ضرع  دننک و  یم  يزاب  نیملسم  مالسا و  يوربآ  اب  دنمهف و 

ود هک  یبلطم  دـنک و  يرگ  یجنایم  هک  دـینادن  دعبتـسم  سپ  دراد ، زاب  دوخ  نیگنن  تامادـقا  زا  ار  اـهنآ  هک  دز  رمک  هب  تمه  نماد 
یم توعد  مه  ار  فرط  نیا  دوب  هتفریذپ  فرط  نآ  رگا  دریگب و  ار  نایم  وا  دنا  هداتفا  نآ  يولهپ  کی  مادک  ره  نامـصاختم ، فرط 

.شیب مک و  اب  نآ  نتفریذپ  هب  درک 

دوخ رکف  لالقتسا  يأر و  تریصب و  شوه و  زا  یـشان  هکلب  هدوبن ، هناروکروک  تعاطا  نیلپیـسید و  دننام  ریهز  ندرک  گنج  ۀیـضق 
یمکح هن  دنتـشاد ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  هار  رد  ینافت  هدارا  لالقتـسا  اب  البرک  يادهـش  ۀـمه  هکلب  تشاد ، نشور  تعاطا  هدوب و  وا 

.دنا هدیزگرب  ار  اهنآ  دندایز و  اهنآ  نادنمصالخا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  يراشف ، هن  دوب و  اهنآ  رس  يالاب 

هک ینخس  دوب ، هدرک  راذگاو  وا  دوخ  يارب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  نخـس  دیوگب ، ار  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  تساوخ  یمن  ریهز  يراب 
بجاو و شناملـسم  ردارب  رب  ناملـسم  تحیـصن  نوچ  : » هک تفگ  دوخ  نخـس  زاـغآ  رد  تهج  نیا  زا  دوب و  وا  دوخ  نخـس  تفگ ،
هدماین و ام  نیب  ریـشمش  هک  یمادام  اما  میتلم ، کی  لها  نییآ و  نید و  کی  هب  لاح  ات  امـش  ام و  ما ، هدـمآ  راهنز  هب  نم  تسا ، مزال 

لها ام  دش  هتخیر  نوخ  دمآ و  ریشمش  رگا 
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(1)« .رخآ ات  دش ، میهاوخ  رگید  نید  لها  امش  نید و  کی 

توعد نآ  ریهز  اذه  عم  هدوب ، هتساوخن  ار  اهداهنشیپ  مه  مالسلا  هیلع  ماما  هدوبن و  هابتـشا  رد  ریهز  هک : دش  نیا  ام  رظن  ۀصالخ  سپ 
نایعادتم نایم  دنریگب و  زرد  ار  هرجاشم  فالتخا و  هک  دـنتفا  یم  نیبام  رد  یهاگ  لخدـم ، يذ  ریغ  يالقع  هک ، نیا  باب  زا  درک  ار 

دنراذگ یم  نیمز  ار  ود  ره  هتساوخ  هکلب  هتساوخ ، نیا  ای  هتـساوخ  وا  هک  نیا  تهج  زا  هن  دنریگ ، یم  ار  دصقم  ود  نایم  دنیآ و  یم 
.دنهد لصیف  ار  يراک  دنناوتب  هک 

نمـشد طسو  نوچ  رح  هک : دسر  یم  رظن  هب  دـیریذپ ، یمن  ار  هناگ  هس  ياهداهنـشیپ  ارچ  هک  شراتفگ  نآ  لح  رح و  هب  عجار  اما  و 
هک نیا  هب  عجار  هتسناد و  یم  قدص  ار  نآ  و  هتـشاد ، دامتعا  رکـشل  نیب  تاعیاش  هب  هدوب ، رود  وا  يأر  مالـسلا و  هیلع  ماما  زا  هدوب و 

يارما زا  هک  نآ  اـب  و  تسا ، هدوبن  هابتـشا  رد  دـنتفریذپن  هک  نآ  هب  عجار  هچ  رگا  هدوب ، هابتـشا  رد  هتـساوخ  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هک دیدید  اریز  هدوب ؛ نینچ  ًامتح  هتـشاد و  یم  یفخم  وا  زا  ار ، دوخ  رارـسا  نیا  دعـس  نبا  لکریما ، هک  دینادن  دعبتـسم  هدوب ، رکـشل 

.گنج يارب  تفرگ  غارس  وا  تین  زا  وا و  دزن  دمآ 

، دادیب مکح  نیا  زا  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  دوخ  هکلب  دراد ، زاب  اوران  مکح  نآ  رب  شاخرپ  زا  ار  وا  هک  هدوبن  مزال  مالـسلا  هیلع  ماما  رب 
.هدرک روبجم  ارم  ام  ندیشک ، ریشمش  تلذ و  نیب  هدرک  يراشفاپ  يا  هدازانز  هک  دنز  یم  داد 

اریز دنک ؛ عورش  ار  دوخ  نیموس  ۀبطخ  مالسلا  هیلع  ماما  : » هک هدیسر  نآ  تقو  کنیا 
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اهنآ حالـص  وا  نتـشک  هک  درک  يروآدای  زاـغآ  رد  اـهنآ  هب  يزوسلد  يارب  يرآ ، .هتـشذگ  اـهنآ  يارب  تما و  يارب  يزوسلد  ياـج 
مادـقا اهنآ  ياروش  اکرـش و  اب  دـیاب  اهنآ  ار  گرزب  راک  هنوگ  نیا  هک  درک  يروآدای  و  اهنآ ، نید  رد  هن  اـهنآ و  ياـیند  رد  هن  تسین 

رد اهنآ  راک  نیا  هک  دینامهف  اهنآ  هب  و  دنتحلصم ، کیرش  درخ ، یب  دنمروز  يورین  نیا  اب  مه  اهنآ  ياه  یلاو  هیما و  ینب  ریاس  دننک ،
تاملظ کیرات و  هریت و  ار  ناهج  هدمآ و  مه  يور  مه و  تشپ  هک  کیرات  ةریت  ياهربا  دـننام  هکلب  دراد ، ییاه  یگریت  رـس ، تشپ 
بالیـس دوـخ  بقع  رد  اـهنآ  ترارح  نیا  دراد ، بقع  رد  نـک  ناریو  ناـمناخ  بالیـس  شراـب و  هقعاـص و  قرب و  تاـملظ و  يور 

، لابند رد  هیما و  نامناخ  نایاپ  رد  هفوک و  لها  ياـه  هناـخ  زاـغآ  رد  دـش ، ناور  ناـمد  لیـس  نآ  هاـگ  ره  هک  دراد  نوخ  كاـنرطخ 
هب ریـشمش  نآ  نایم  رد  هک  دـنک  یم  لخاد  یماـمغ  راـبغ  رد  و  دراد ، یم  مهرب  مهرد و  ناریو و  ار  مالـسا  تما  ناگدـنیآ  ناـمناخ 

(1)« .دنشک یم  ار  رگیدمه  هتخانشان  دننز و  یم  مه  يور 

ًهَّمُغ (2) ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَی  َُّمث ال  ْمُکَءاکَرُش  ْمُکَْرمَأ َو  اوُعِمْجَأَف 

هللا یلـص  ربمغیپ  قیدصت  دعب ، ار و  دوخ  نادـناخ  ار و  دوخ  بسن  دـنرادب ، ققحم  ار  نآ  هک  نآ  يارب  يزوسلد  نیا  زا  دـعب  : » ًایناث و 
توعد تالـسارم  دعب  و  اهنآ ، ریغ  اهنآ و  نیب  برغم  قرـشم و  رد  يا  هدازربمیپ  ندوبن  دعب  و  شردارب ، دوخ و  ةرابرد  ار  هلآ  هیلع و 

لها ياه  توعد  تالسارم و  ینعم  و  دومرف ، يروآدای  دوب ، یمومع  تضهن  ۀنومن  هک 
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لها ياـه  هماـن  ذـغاک و  ۀـناشن  هب  تسین ، نم  هب  رـصحنم  هیما  ینب  زا  ترفن  لـیم و  نیملـسم و  ةدوت  شجنر  هک  درک  نینچ  ار  هفوک 
ریبز لآ  زاجح  رد  .دش  دنهاوخن  تکاس  نارگید  مدرم و  اهنت  نم  نتـشک  هب  تسا ، دنلب  ادص  اهراد  نید  همه  زا  هک : تسادـیپ  هفوک 
لاح هب  هک  هاگ  نآ  هفوک  نیمه  دنناد و  یمن  هناخ  بحاص  بناج  زا  هناخ  رب  ادخ  یلاو  ار  هیما  ینب  دنراد و  هناخ  هب  هیکت  هک  دنتسه 
دوخ هب  ریـشمش  ةوق  هب  ار  همه  ایآ  درک ؟ دنهاوخ  هچ  بولق  ۀمه  اب  ایآ  دنتفرگن ، رارق  مالـسا  تفالخ  نتفرگ  هچیزاب  رب  دـندوب ، دوخ 

ار عافد  نیا  دینکب ، تقو  نآ  نم ، نتشک  دوش  یم  متخ  امش  حالص  هب  ایآ  دینیبب  دینک و  رکف  دوخ  میمـصت  رد  سپ  دننک ؟ یم  لیام 
(1)« .درک دوخ  لتق  زا 

اهنآ زا  ار  مادقا  نیا  ببـس  دوخ و  لتق  زوجم  دوخ  نیمود  ۀباطخ  رد  دندرک ، داهنـشیپ  ار  لتق  هنرگو  مکح  رب  لوزن  اهنآ ، هک  دـعب  و 
: دنتفگ ای  میناشچب ، وت  هب  ار  خلت  گرم  هنشت  هنشت  هک  ات  میراد  یمنرب  وت  زا  تسد  ام  : ) هک دنتفگ  ییاوه  هب  رس  باوج  درک ، هبلاطم 

راک دنتشادن و  مولظم  عانقا  يارب  یقطنم  یکردم و  راجنهان  رادرک  گرزب و  مادقا  نینچ  رد  تروص  ود  ره  رد  و  ریما ، تعاطا  يارب 
هب قیبطت  هک  نآ  نودـب  یفرع  تموکح  ةوق  حور  اـب  هجیتـن  هب  هک  دـندرکن  هیور  يأر و  هب  یکتم  لـقع و  تموکح  هب  هیکت  ار  دوخ 

دـنزای و یم  تسد  ریطخ  رادرک  راک و  نینچ  هب  قطنم  یب  نایب و  یب  نابز و  یب  دـنروآرد ، ار  نآ  ینوناق  لکـش  هب  ای  دـنهد  ینوناـق 
هتخومآ هدرک و  لیمکت  ار  دوخ  سرد  ءایبنا  ۀسردم  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  نونکا 
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راک يارب  ناسنا  تسا  دقتعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دـنزرف  هنوگنیا  َناـیَْبلا (1)  ُهَمَّلَع  َناـْسنِْإلا *  َقَلَخ  َنآْرُْقلا *  َمَّلَع  ُنمْحَّرلَا * 
هکلب دراد ، مزال  ریطخ  تمکح  ریطخ و  تحلـصم  ریطخ ، رادرک  يارب  اراکـشآ و  قطنم  اراکـشآ  راک  يارب  نشور و  قطنم  تشرد ،
نایب و  لقع ، زا  ینـشور  مکح  مه ، کچوک  راک  ره  یتح  يارب  و  دـشاب ، هتـشاد  لقع  هب  یهاگ  هیکت  دنتـسم و  دـیاب  ناسنا  تیلاـعف 
رتشیب دمهفب و  رتشیب  هک  تسا  وا  ۀـقطان  سفن  ندوب  لمکم  مظنم و  هب  ناسنا  تمیق  تیلاعف و  رتشیب  دـشاب  هتـشاد  قطنم  زا  یحـضاو 

زا رکف ، زا  حور ، زا  یناهج  کی  دوخ  تاکرح  رـس  تشپ  رد  و  وا ، ياضعا  تاـکرح  زا  دـشاب  نوزفا  وا  رکف  دـنلب  جاوما  دـنامهفب و 
یم یلو  دننیبب ، وا  تاکرح  و  اضعا ، اوق و  و  وا ، ندب  نادنچ  دـص  دـید  ار  اهنآ  ناوتب  هدرپ  یب  هاگ  ره  هک  دـشاب  هتـشاد  نایب  قطنم و 

، دکار گنگ ، لال ، ناویح  دننام  دنشاب ، هتشادن  دوخ  تسد  رد  ار  روز  هوق و  رگا  هک  تسا  فیعـض  ردقنیا  اهنیا  يرکف  نابیتشپ  دنیب 
ةّوق نیب  یکیراب  خـن  فیعـض و  ۀتـشر  کـی  زج  و  دـندکار ، یلخاد  ۀـمکاحم  و  لـقع ، تموکح  ناـهرب و  و  ینیب ، حالـص  ۀـیور  زا 

وج هفرـص  مهو  ای  گنرین  لقع  اب  اهنت  تسین ، نیب  رد  مه  یخن  هتـشر و  ًالـصا  نید  اب  تسین و  لـقع  ۀـمکحم  لـقع و  اـب  ناـشیورین 
هب درک  هیبشت  ناوت  یم  ار  هطبار  نیا  هدرک ، روسج  ریطخ  راک  نیا  هب  ار  اهنآ  ییاج ، یب  ياهدیون  هوشر و  هک  دنراد ، طابترا  یکدـنا 
رد ینیب  یم  ینک  یگدیـسر  هاگره  ار  ریطخ  رادرک  نیا  تسه و  مه  ماد  دد و  تاناویح و  رد  نآ  كدـنا  هک  ضحم  لّیخت  اب  ۀـطبار 

ار یتموکح  دیون  رمش  هب  ًالثم  هدوبن ، راک  رد  مه  تموکح  هب  عمط  دیون و  اهنآ  ۀمه 
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وا یهاگ  هک  دوب  عناق  نیمه  هب  دایز  لآ  تلود  زا  وا  طقف  دندرکن ؛ دننک و  ییاج  مکاح  ار  وا  هک  میدینـشن  میدیدن و  دندوب و  هدادن 
.درک یم  دنسرخ  تاعیفرت  هنوگ  نیمه  دنا  هدیسر  نارود  هب  هزات  هک  ار  اهنآ  دننک و  دوخ  ۀلیبق  زا  يا  هلحم  يادخدک  ار 

و دـناشنب ، یـسرک  رب  و  دـهد ، روضح  نذا  ار  نانآ  دوخ  رگید  مین  لاس و  ود  تموکح  رد  دایز  رـسپ  یهاگ  هک  نآ  هب  عناق  يا  هراـپ 
راثن ام  رب  هرقن  الط و  نادـنچ  هک  میداد  داب  رب  امـش  ياوه  هب  ار  مالـسا  راختفا  نامدود  اـم  هک  دـندیزان  یم  هیما  ناـمناخ  هب  يا  هراـپ 

ۀقطان لقع  اب  و  دنتـشادن ، يربخ  تسا  ینایاپ  یب  ناهج  هک  حور  تیناحور و  يداو  زا  کی ، چیه  دریگب و  ار  ام  باکر  ات  هک  دـینک 
اب وج  هفرـص  مهو  گنرین و  لقع  نیب  دـتمم  ۀتـشر  اهنآ  رد  دنتـشادن و  هدوارم  دراد  نایب  قطنم و  رکف و  جاوما  ایند  کـی  هک  ناـسنا 
هک یکانرطخ  یـشحو  تاناویح  ياغوغ  هب  هیبش  ییاغوغ  يرآ ، .دوب  رت  كزان  خـن  زا  هکلب  كزاـن  رایـسب  اـهنآ  راـک  ریطخ و  لاـیخ 
هک دوب  ضحم  تیعبـس  تموکح  ینعی  دراد ، دوـخ  تسد  رد  ار  دوـخ  تموـکح  ماـمز  نآ  ددـع  هدـع و  ترثـک  يوـق و  نآ  يورین 

يدـبا تمیقرپ  ياهراک  يداو  رد  و  درادـن ، كانرطخ  یلو  تمیق  یب  ینعم و  تنواعم  یب  يوزاب  نینهآ و  لاـگنچ  هب  زج  يداـمتعا 
هیلع نیسح  يداو  نیا  رد  دنشاب ، هتشاد  یتموکح  هیهلا  تاماظن  نید و  قطن و  رکف و  زا  لقع و  زا  هیور و  زا  نادجو و  زا  هک  دندوبن 
یمن نیمأت  ار  یتمیق  چـیه  اضعا ، يدـنمونت  تماسج و  هدـع و  یمک  يدایز و  طقاس ، تیعر  اهنآ  و  ردـتقم ، تسا و  هاـشداپ  مالـسلا 

.دشابن لقع  ماظن  یتسرپرس  هب  هک  یمادام  دنک 

ناهن توکلم  ناهج  هب  هیکت  دامتعا و  هاپـس  یب  هنت و  کی  هک  رفاو  لقع  کی  ییامرفنامرف  هب  دننک ، فارتعا  دیاب  اهنآ  نت  رازه  دـص 
هن دراد ، نآ  يورین  تاماظن و  و 
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نامدرم ار  نانیا  نت  رازهدـص  دـنک و  یم  راسفا  ار  اهنآ  یلقع  ره  هکلب  دراد ، دوخ  ةدـنب  ار  اهنآ  هناـگی ، ناـسنا  نآ  سفن  تّوق  اـهنت 
اهنآ ةوق  زا  ار  ریطخ  راک  نیا  هک  تسا  داـیز  نبا  کـنیا  دـننک ، یم  مادختـسا  هرخـس و  دوخ  دـصاقم  يارجا  يارب  هزبرجرپ  هاوخدـب 

.دنشاب وا  ۀمقل  هک  دهدب  رابج  نت  کی  هب  دزم  یب  ار  اهنآ  هک  تسا  ادرف  مک ، كدنا و  دزم  اب  دنک  یم  هدافتسا 

ماش هب  دیشک و  ار  دوخ  هار  هرصب  زا  درک و  میسقت  شردپ  نارسپ  نیب  هرصب  لاملا  تیب  زا  هبش  کی  ار  رانید  نویلیم  هدزاود  دایز  نبا 
ره دیزی ، گرم  ات  هیـضق  نیا  زا  سپ  مین ، لاس و  ود  و  دوب ، وا  ۀنابـش  ۀمقل  کی  نیا  دنک ، بصن  ار  يا  هفیلخ  دیزی  زا  دـعب  هک  تفر 

لاـس هد  هکلب  هیواـعم ، لاـس  تسیب  و  تشاد ، فرـصم  دـندوب  وا  زومآ  تسد  نوبز و  هک  هفوـک  مدرم  نیا  نوـخ  زا  راـهن  ره  بش و 
ات و  دوب ، دـنلب  هفوک  مدرم  ۀـلان  دوب ، اسرف  تقاط  اهراشف  هک  تهج  نیا  زا  و  دنتـشاد ، قیـالخ  اـب  ار  راـک  نیمه  هیما ، لآ  مه  ناـمثع 

اه و همان  زا  اهنآ  ۀـلان  .دوبن  هللادـیبع ) داـیز و   ) تاـکرب تاریخ و  زا  اـهنآ  ندـیلان  دیـسر ، یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شوگ  هب  زاـجح 
.دوب دهاوخ  رتدنلب  رتشیب و  اهدعب  دش و  یم  هدینش  اهنآ  تالسارم 

قازرا درب ، یم  باسح  رون ، ۀمشچ  مالسلا  هیلع  نیسح  شردپ و  دهعیلو  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  زا  هیواعم  هک  نامز  نامه  رد 
يامظع دننام  یهاگ  هیکت  مدرم  هک  نآ  اب  دنتفر و  یم  شدزن  ماش  هب  هفوک  ياه  نز  ات  تخادنا  یم  بقع  لاس  هب  لاس  ار  هفوک  لها 

اهنآ یلامیاپ ، مضه و  نآ  دوب و  دنلب  راز  راز  اهنآ  زا  اه  هلان  نآ  دنتشاد ، وراب  لباقم  جرب  دنتشاد و  هیواعم  رابج  مشچ  ربارب  رد  دوخ 
نیا ایآ  درک ؟ دنهاوخ  هچ  اهنآ  اب  دنریگ ، یم  نانآ  زا  ار  هانپ  تشپ و  نیا  هک  دعب  هب  زورما  زا  ایآ  دوب ، هدرک  تقاط  یب  ار 
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؟ درک نارابریت  دنهاوخ  هنوگچ  ار  اهنآ  رکیپ  لد و  دندرک  ناریو  هک  ار  جرب 

یگنگ و اب  اهنآ  دندرک  شوماخ  هاگره  دوب ؛ اهنآ  يایوگ  نابز  ناشتجح  نایب  ناشقح و  قاقحا  يارب  هک  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ایآ 
زا کی  مادک  نادناخ  اب  دنـشکب  هک  ار  دوخ  ربمغیپ  نیرت  گرزب  نامدود  لیلـس و  ایآ  دـننک ؟ یم  دوخ  قوقح  زا  عافد  هنوگچ  یلال 

؟ درک دنهاوخ  محر  برع  نادرم 

نامرک و ناتسناغفا و  دودح  زا  هک  یبرع  هاپس  هفوک و  نایوجگنج  اب  ار  ثعشا  دمحم  رـسپ  نمحرلادبع  فسوی  نب  جاجح  نامز  رد 
هگن تادحرـس  رد  ار  اهنآ  جاجح  هک  نیا  تلع  هب  دایز  یگتـسخ  زا  هک  دندوب  یناسک  دنتـشک ، دـندوب  هدـمآ  درگ  وا  رود  هب  سراف 

هب همه  اب  وا  ینینوخ ، ياه  گنج  زا  دعب  دندیگنج و  وا  اب  دندمآ و  دندرک و  شروش  دنیایب ، هفوک  هب  هک  داد  یمن  نذا  دوب و  هتـشاد 
.دندش هتشک  هیما ، ینب  لماع  هفوک ، یلاو  فسوی  نب  جاجح  تسد 

تشاد ار  وا  نوچمه  شیر  لد  ییوجلد  يارب  تشاد و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دننام  یهانپ  ذالم و  هفوک  بزح  هک  عقوم  نیا  رد  يراب 
، شوپ نامـسآ  ةریت  ياهربا  ياـه  یکیراـت  يارب  و  تشاد ، دوخ  يارب  شمارآ  حلـص و  دروم  رد  یهاـگرارق  نیـسح ، ۀـناخ  دـننام  و 
هک دننک  یم  راتفر  نینچ  اهنآ ، اب  اه  فصو  نیا  ۀمه  اب  تشاد ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نازورف  غارچ  زاجح ، رد  يا  هتـسدلگ  يالاب 

چیه هک  ادرف  دـننک ، یم  شوماخ  دـنراد  ار  اـهنآ  لاـمآ  رون  اـهنآ ، دوخ  تسد  هب  هدرک و  ریخـست  دوخ  تیاـضر  فـالخ  هب  ار  اـهنآ 
؟ درک دنهاوخن  لامیاپ  ایآ  دشابن  راک  رد  ینابز  چیه  یمیب و  هنوگ  چیه  يا و  هظحالم 
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زا دعب  ادرف ، یلو  دنراد ، میب  نآ  زا  تسا و  هدنز  مالسلا  هیلع  نیسح  حبش  هک  نیا  يارب   (1) .دنهد یم  ار  ير  تموکح  دعس ، نبا  هب 
هیما ینب  دنهدب ، ون  زا  هک  نآ  هب  دسر  هچ  ات  دنریگ ، یم  سپ  ار  دوخ  ۀتشون  طخ  رس  دندش ، هدوسآ  نآ  زا  هک  رگید  مین  زور و  کی 
لاس نیدنچ  هک  دسر  یمن  هفوک  مدرم  هب  تبون  دندنمزاین ، بصنم  ره  هبترم و  ره  تیالو و  ره  يارب  هک  یناسک  دـنراد  ناشدوخ  زا 
اهنآ اب  نیفص  رد  هک  یجراخ  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  هب  تبـسانم  هچ  هب  هدیـشک ، اهنآ  يور  هب  ریـشمش  مالـسلا  هیلع  یلع  باکر  رد 

یتسپ زا  هک  یسک  هب  ًالصا  و  دنهدب ، يرانید  هتشاذگ  اپ  ریز  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  یگرزب  قباوس  ایند  عمط  هب  نونکا  و  هدرک ، دربن 
یتموکح هک  یترورـض  هچ  دـهد ؛ یم  مهرد  کـی  يارب  ترخآ  تعافـش  اـب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يربمغیپ  نادـناخ  کـی  تمه 

هب ناشهاتوک  رظن  اب  دنراد  رظن  اهنآ  دوخ  هک  يردق  هب  طقف  دنناود و  یم  دـنهاوخب  سک  ره  يور  هب  ار  اه  تسپ  نینچ  نیا  دـنهدب ،
دندیمهف و یم  مه  يرگید  رد  ار  نآ  رابتعا  دندوب  دـنباپ  رگا  دنتـسین و  دـنباپ  ینامدود  ینادـناخ و  تفارـش  هب  اهنآ  دـنهد ، یم  اهنآ 

.دندرک یم  تاعارم  یکدنا  دندرک و  یم  ساسحا 

زا یلاخ و  يراع و  يزیچ  ره  هب  روعـش  زا  هکلب  دوخ  ۀیتآ  هب  روعـش  زا  هک  هدش  وربور  یتیعمج  نینچ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نونکا 
هار و  تسین ، ّطلسم  مالسلا  هیلع  نیسح  ندب  هب  زج  مالـسلا  هیلع  ماما  صخـش  زا  اهنآ  يورین  هّوق و  نکیلو  ولمم ، ورین  هب  رورغ  هّوق و 

يذوفن لیاسو  دنرادن و  رکف  ناهج  هب  ذوفن  تسین ، رکف  اهنآ  عبنم  هک  یتاینامسج  نوچ  .درادن  ًالصا  وا ، حور  و  وا ، يأر  هب  هلخادم 
نایب و رحس  قطنم و  تجح و  دننام  مه  ار 
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دوخ ناطلـس  تحت  رد  يرگید  زا  ار  یتمیزع  يأر و  دـنناوت  یمن  سپ  دـنرادن ، يونعم ، ياوق  ریاس  دـننام  ساـیق و  عاـنقا و  نوسف و 
نیسح هک  مه  رگید  تاهج  زا  تسین و  اهنآ  ناطلس  تحت  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دنراد  اهنآ  هک  ورین  هّوق و  تهج  زا  سپ  دنروایب ،

.تساهنآ زا  مظعا  دوخ  مالسلا  هیلع 

اهنآ هب  تما و  هب  ار  دوخ  نادـناخ  تامحز  قباوس  دوخ و  تامدـخ  قباوس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  نیا  زا  شیب  اـهنآ  یلها  اـن 
تیاده يارب  طقف  .دیوگب  اهنآ  يارب  نانآ  زا  ار  مما  ینادردق  حیـسم و  ریزُع و  هک  دـننیا  زا  رت  سکان  .دوش  روآدای  دـنک و  دزـشوگ 

، دـنک نایب  دوخ  نیموس  هبطخ  رخآ و  تصرف  نیا  رد  اهنآ  یتخب  هریت  هب  عجار  ار  هتـشذگ  بلاطم  نیا  هک  هدـنام  یقاب  هار  کی  اـهنآ 
؟ درک لصاح  يدوبهب  تفای و  مهرم  رگم  امـش  لد  نورد  مخز  هدش ؟ شومارف  ارچ  امـش  شیپ  ياه  هلان  هک  دـنک  ییامنهار  ار  اهنآ 
ترارح و نآ  تسیک ؟ تخات  یم  امش  رس  هب  لاس  تسیب  هک  نمشد  نآ  دیتشاد ؟ داد  سک  هچ  زا  دیتساوخ  یم  یـسرداد  هب  هک  ارم 

لاح نآ  رد  ارچ  سپ  دوبن  نمـشد  رگا  دـیدش ؟ لفاغ  ینمـشد  نانچ  زا  ارچ  تفر ؟ اجک  نمـشد  ناج  هب  دـیدوب  هتخورفا  هک  یـشتآ 
؟ دیدوب هتشادرب  دوخ  اب  ریشمش  ارچ  دیدرک ؟ یم  مهارف  شتآ  دوب  ناتدوخ  اب  ناترکف  هک  یگدوسآ 

هب ایآ  دـیهد ؟ یم  جرخ  هب  تسود  ناج  هب  دـینک  یم  وا  هب  ندـناسر  هدافتـسا  نمـشد و  يارب  هک  ار  یتسدـکی  هوق و  داـحتا  نیا  ارچ 
؟ هدمآ نیب  رد  هزات  ام  ۀکراتم  يارب  یبجوم  ایآ  دیراد ؟ غارس  اهنآ  رد  یشزرارپ  يوزرآ  لما و  ایآ  و  دیدروخرب ؟ اهنآ  یمومع  لدع 

ساره زا  لد  و  دـشاب ، هدـنارپ  امـش  زا  ار  لقع  نآ  تشحو  هک  دـیدوب  هدـشن  دراو  یگنج  هب  دوب ، ماین  رد  اهریـشمش  زونه  هک  نآ  اب 
يأر و زونه  هکلب  دپتب ،
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ار دوخ  هک  هّرپ  بش  ایآ  دشاب ؟ امش  روخارف  هک  داهن  دیاب  مان  هچ  ار  امش  یگدزباتش  نیا  دوب ، هدشن  ذاختا  حلص ) ای  گنج   ) میمـصت
؟ دراد راتفر  نیا  زج  دنکفا  یم  دایـص  ماد  هب  دوخ  رپ  لاب و  اب  ار  دوخ  هک  یغرم  نآ  ایآ  دنک ؟ یم  راک  نیا  زج  دنازوس  یم  شتآ  هب 
اه نز  زا  يرکاچ  هک  يا  هزادنا  ات  لامیاپ ! لامیاپ ! لامیاپ ! دیشاب ، دوخ  یلامیاپ  رکف  دیورب و  دش ، دیهاوخ  لامیاپ  دوبان و  امش  هتبلا 

دننکفا و یم  رود  هب  ار  ادخ  باتک  ۀتشون  دنرادن و  يدوپ  رات و  اهنآ  بازحا  هک  یهورگ  نآ  دنشابن  یلامیاپ  قحتسم  هنوگچ  .دینکب 
یم ینابیتشپ  بصعت  اب  هانگ  يارب  دننک و  یم  شوماخ  دوخ  تسا  یغارچ  اج  ره  دننک و  یم  فرصم  اج  یب  دنا  هدینش  ار  نخـس  ره 

دنهدب تلهم  رکشل  رگا  اما  هدنام ، یقاب  رخآ  سرد  نیا  يراب  دومرف : نودرگ  يایسآ  زا  رکذت  هب  هک  ار  اهنآ  يانف  نیرخآ  ات  دنیامن ؛
زا نوچ  دـنهدب ، تصرف  رخآ  ۀـعفد  نیا  شاـبوا  لذارا و  دـنناروشن و  ار  اـهنآ  دـنیاهنآ  لـقع  رب  راوـس  هک  ارما  (1) و  دننکن وهایه  و 

مدرم درخ  لقع و  رب  هریچ  ات  هک  دنناد  یم  مزال  اهنآ  دهد و  رد  نت  میلـست  هب  هک  دنا  هدـش  سویأم  دـنا و  هدـش  علطم  وا  تامیمـصت 
نانچ دنیآ ؛ یم  دوخ  هب  یحایر  ّرح  دننام  اهنآ  رارحا  دروخب  مدرم  مخز  هب  داب  رگا  دنیآ و  شوه  هب  مدرم  هک  دنهدن  تصرف  دنتـسه 
شوگ رد  هک  هبطخ  نیا  زا  يا  هلمج  ره  .دمآ  دوخ  هب  دینازرل  یم  ار  هوک  هک  مالـسلا  هیلع  وا  ترـضح  نیـشتآ  ۀبطخ  نیا  زا  ّرح  هچ 

.درک یم  هجوتم  ار  وا  یعامتجا  تارطخ  زا  هیحان  کی  هب  دیناروش و  یم  ار  وا  لد  ۀیحان  کی  تخادنا ، یم  نینط  وا 

تهج نیا  زا  و  تشاد ، یگنرمه  تهابش و  تعیبط  بلق  اب  رح  بلق 
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دیاب یم  ییاهنت  هب  رح  قیدصت  زا  گرزب و  ةدـنیوگ  نیا  قدـص  صیخـشت  يارب  دوب  سایقم  دـننام  وا  بلق  .دوبن  اهرورغ  نیا  رورغم 
راورخ نیدنچ  راب  ریز  زا  قداص  تیلوجر  هک  ییاج  هک : دیآ  یم  دیون  دش ، دهاوخ  شوخلد  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  دوب و  شوخلد 

.دناسرب مالسلا  هیلع  نیسح  هب  ار  دوخ  هلجع ، اب  دزیرب و  ورف  دوخ  لد  يور  زا  ار  اهنآ  همه  ات  دهدب  ناکت  دشکب و  نوریب  دوخ  لطاب 
بقع رد  اه  بلق  هک  تسا ، راک  رد  نینهآ  هاپـس  يوق و  ۀلمح  نیا  زا  ساره  هک  دوش  یم  مولعم  دوب ، راودـیما  دـیاب  تیرـشب  هب  هتبلا 

هب ار  دوخ  بات  یب  وا  نایعیش  دوش ، هتـشادرب  ولج  زا  نهآ  دس  نیا  هاگ  ره  هنرگو  دنیآ ، یمن  وا  هب  ور  وا ، هب  دیدش  لیامت  اب  هدنام و 
.تشاذگ دنهاوخن  هدنز  نت  کی  وا  ناگدنشک  زا  دنناسر و  یم  وا  ربق  رس 

: سواط نبا  ۀتفگ  هب  دش ، راوس  مه  ار  تبون  نیا  سأی  نتـشاذگرانک  يراودیما و  ایند  کی  اب  مالـسلا  هیلع  وا  ترـضح  تهج  نیا  زا 
(1)« .دندوب هتشادرب  اهزاوآ  هفوک  مدرم  اما  دمآ ، نوریب  دوخ و  بسا  رب  يرگید : ۀتفگ  هب  و  يراوسرتش ، رب  »
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تسادخ مشخ  رت ، هدنزوس  گنج  شتآ  زا 

هراشا

رمع هک  تسا  یماگنه   (1): هک هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نسح  نب  هللادبع  زا  بقانم ) )
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دنـس نیا  : ) هللادبع نع  هدـج  نع  هیبا  نع  نسحلا  نب  هللادـبع  نب  نامیلـس  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  نع  هدانـساب  يور  بقانملا : ( 1 - ) 1
نب رمع  ابع  امل  لاق : هدوب ) کیدزن  زا  ایاضق  دـهاش  دوخ  دـندرب و  نوریب  البرک  زا  رادـمخز  ار  وا  هک  تسا  ینثم  نسح  زا  هقیقحلاـب 

هرسیملا هنمیملا و  باحصا  ابع  اهعضاوم و  یف  تایارلا  ماقا  مهبتارم و  مهبتر  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  هبراحمل  هباحـصا  دعس 
سانلا یتا  یتح  جرخف  هقلحلا  لـثم  یف  هولعج  یتح  بناـج  لـک  نم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلاب  اوطاـحا  اوتبثا و  بلقلا  باحـصال  لاـقف 

نمف داشرلا  لیبس  یلا  مکوعدا  امنا  یلوق و  اوعمـستف  یلا  اوتـصنت  نا  مکیلع ؟ ام  مکلیو  مهل ؛ لاق  یتح  اوتـصنی  نا  اوباـف  مهتـصنتساف 
نم مکنوطب  تالم  دـقف  یلوق  عمتـسم  ریغ  يرمال  صاـع  مکلک  نیکلهملا و  نم  ناـک  یناـصع  نم  نیدـشرملا و  نم  ناـک  ینعاـطا 

بقانم ، ) هل اوتـصنا  اولاق  مهنیب و  دعـس  نب  رمع  باحـصا  موالتف  نوعمـست ؟ ـالفا  نوفـصنت ؟ ـالفا  مکلیو ! مکبولق  یلع  عبط  مارحلا و 
ًابت مالسلا : هیلع  لاق  مث  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ماقف  دیوگ ) ماما  ۀلمح  تبون  رد  دعب  دیوگ ، ار  ءادهـش  ندش  هتـشک  گنج و  يایاضق 

«252 ملاوعلا : بابلا 37 ؛ هیقب  ، 8/45 راونألاراحب :  » .ًاحرت هعامجلا و  اهتیا  مکل 

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 176 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15766/AKS BARNAMEH/#content_note_163_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:164

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 177 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:165

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 178 

http://www.ghaemiyeh.com


ار همه  هدرک و  دربن  يارب  هتخادرپ  هتخاس و  هدومن و  هیبعت  ار  دوخ  باحصا  دعس 
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هب ار  پچ  نوتـس  تسار و  نوتـس  و  هتـشاد ، اپرب  دوخ  بسانم  ياه  عضوم  رد  ار  اه  مچرپ  قریب و  هدرک و  بترم  دوخ  ياه  هبتر  رد 
ات دندرک ، هطاحا  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  ولهپ  ره  زا  دنشاب و  راوتسا  دوخ  ياج  رب  هک  هداد  نامرف  بلق  باحـصا  هب  هتـشاد و  ایهم  دربن 

.هدیزگ ياج  هقلح  نایم  هب  وا  دنا و  هتفرگ  طسو  رد  ار  وا 

هب نداد  شوگ  يارب  مدرم  نآ  زا  ییادص  یب  شمارآ و  توکـس و  شهاوخ  سپ  دیناسر ، مدرم  نآ  هب  ار  دوخ  ات  دـمآ  نوریب  مه  وا 
يا تفگ : اهنآ  هب  يا  ههرب  زا  دعب  ات  دـندوزفا  یم  دوخ  ياغوغ  هب  دنونـشب ؛ دـنتفیب و  ادـص  زا  هک  دـنتفریذپن  اهنآ  نکیل  درک ، نخس 

، دسر یم  امش  هب  ینایز  هچ  یکاب و  هچ  دیونـشب ؛ ارم  راتفگ  و  دیهد ، ارف  نم  هب  شوگ  دینک و  يراددوخ  ادص  زا  رگا  امـش ! هب  ياو 
نانآ زا  دیـسر ، دهاوخ  يزارفرـس  هب  دنک  متعاطا  هک  ره  مراد ، رظن  امـش  دشر  هب  اهنت  مناوخ و  یم  دشر  هار  هب  ار  امـش  طقف  هک  نم 

.دش دهاوخ  دوبان  دنک  ینامرفان  هک  ره  هدیسر و  دوخ  دشر  هب  هک  دوب  دهاوخ 

اه کچوک  ادابم  هک  دنسرت  یم  امش  ناگرزب  رگا  دینازیرگ ، دوخ  يدنلبرس  زا  دیراد و  دوخ  يدوبان  هب  هک  تسا  يرارصا  هچ  سپ  )
( .دنسرتن هن  دنرذگب ، دوخ  بصنم  زا  ارما  ادابم  هک  دنسرت  یم  رگا  دنسرتن و  هن ، هن  دنورگب ، هدید  قح  ارم  نخس 

بلق راک  تسا و  رپ  مارح  لام  زا  همه  امش  ياه  مکش  هک  اریز  تفریذپ ؛ دیهاوخن  ارم  نخس  دیّرـصم و  نم  رما  ینامرفان  رد  همه  هن ،
ایآ دیفاصنا ؟ یب  هزادنا  نیا  ایآ  امـش ! هب  ياو  يا  تسکـش ، ناوت  یمن  هدز  ادخ  هک  یلفق  تسین ، يرـسرس  ناس  نآ  نآ ، لفق  امش و 

؟ دیهد یمن  ارف  شوگ  ایآ  دیهد ؟ یمن  فاصنا 

ص:167

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 180 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنداتفا دیتفیب ، ادص  زا  دیوش  مارآ  دنتفگ : رگیدکی  هب  تمالم  اب  دعس  رمع  باحصا  شهوکن  نیا  زا  سپ 

.دمآ نخس  هب  سپس  درک ، دنلبرس  دوب ، هراوس  رگا  و  دش ، دنلب  مالسلا  هیلع  نیسح 

نیموس هباطخ  صن 

يدوبان دیور  اج  ره  ای -  نیگمهس - ! تعامج  يا  داب ! هدیرب  ریخ  ره  زا  ناتتسد  ای -  كانرطخ - ! تیعمج  يا  دیـشاب  دوبان  : » تفگ
! رضاح عمج  يا  دیزیخرب ، دیباوخب و  هشیمه  تراسخ  اب  ای -  دوشن -  ادج  امش  زا 

! كانمس عامتجا  يا  دییاین  نوریب  ینابیرگ  هبرس  نزح و  راب  ریز  زا  ای -  هورگ - ! يا  دیشاب  هدنمغ  و 

ناریح هک  یماگنه  دیدرک ، ربخ  یسردایرف  هب  ار  ام  هک  يا  هزادنا  هب  تفرگ ، الاب  شراک  امـش  ندیلان  هک  یماگنه  هک  تشاد  اج  ایآ 
سردایرف دیدیناسر ، ام  شوگ  هب  ار  یهانپ  یب  دایرف  هدیـشک ، داد  دـیتسیرگن و  تسار  پچ و  هب  هدـیرپ  گنر  هتفـشآ و  هدـنام ، ورف 

نازات بسا  هدیـشوپ ، هحلـسا  هدش و  ایهم  امـش  یـسردایرف  دصق  هب  امـش ، شارخرگج  ۀلان  هآ و  زا  ام  دیدناوخ و  سرداد  دیتساوخ ،
يریشمش نآ  مه  نآ  دیدیشک ؛ ام  ناج  هب  ریشمش  هدشن ، کشخ  ام  بسا  قرع  زونه  میدناسر ؛ ار  دوخ  ادص  هلان و  لابند  هب  میدمآ ،

رب هک  يریشمش  نآ  ای  اجک ؟ ورین  هوق  اجک ؟ ریشمش  اجک ؟ عامتجا  ةّوق  اجک و  هنهرب  برع  هنرگو   ) میداد امـش  تسد  هب  ام  دوخ  هک 
(. میتشاد بلط  امش  زا  امش  ياهدنگوس  رثا 

ةدنزگ روبنز  هک  یشتآ  میدوب  ددص  رد  دینزب ؛ ام  ناج  هب  هک  دیا  هتخورفا  ار  نآ  مزیه  دیزورفیب  دیاب  یم  نمـشد  ناج  هب  هک  یـشتآ 
نمشد يارب  زا  دنازوس  یم  ار  تشرد 

ص:168

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 181 

http://www.ghaemiyeh.com


هلعش هتخادنا و  ام  ناج  هب  کنیا  ار  شتآ  نآ  امش  میتخورفارب ، تسام  نمشد  مه  امش و  نمشد  مه  هک  یسک  دصق  هب  و  میزورفارب ،
، تسود ناج  هب  نمشد  دوس  هب  عمج ، ۀتسد  دیا ، هدرک  حبص  ایلاح  حضاو ) تسود  راکـشآ ، نمـشد  تسا ، نشور  زور   ) دیتخاس رو 

.دیا هدش  دراو  عمج  تسد  اب  مه ، نابیتشپ  نابزمه و 

هب نانمـشد  رطاخ  هب  هدش و  هوق  کی  هدرک و  مه  تسد  نایم  تسد  دیا ، هدمآ  درگ  هدش و  تسدـکی  زورما  تسا ؟ یحبـص  هچ  نیا 
؟ دیا هتسب  رمک  ناتسد  نوخ 

(1) نمشد تسود  اب  سک  چیه  ددرگن  تسود  زا  یتشگرب  نانمشد  لوق  هب 

.دنشاب هدرک  اشفا  اراکشآ و  امش  نایم  رد  اهنآ  یتلدعم  لدع و  هکنآ  یب 

لها دش و  یم  مضه  دنام و  یم  بقع  امش  قازرا  لاس  ات  لاس  دیدوب و  نایماش  ۀمقل  هک  نایفوک  امش  دیا ؟ هدید  اهنآ  زا  لدع  مادک 
برع و ریاس  اب  ای  همذ ؟ لها  اب  دنا ؟ هدرک  تلدعم  یک  اب  هیما  ینب  ایآ  دنتشاد ، یم  مدقم  تهج  ره  رد  امش  رب  ار  ماش  رکاسع  هرـصب 

؟ مجع

.دیشاب هتشاد  اهنآ ؛ شوخ  راگزور  رد  هفوک ،) رکشل   ) امش ییوزرآ  لما و  هکنآ  یب  و 

اهنت دورب  راظتنا  ییوزرآ  رگا  دنهد ، یمن  مه  وزرآ  راظتنا و  تلهم  دـنهد و  یمن  تکرـش  تصرف  امـش  هب  دـنروخب  ار  ایند  رگا  اهنآ 
، یمادام مه  دودعم  ةدع  نآ  هب  و  تیعمج ، امش  هن  دنزادنیب  ار  رگید  مدرم  يادص  اهنآ  ۀلیـسو  هب  هک  تساج  هب  يدودعم  ةدع  يارب 

سرت و نمشد  هک  تساور  وزرآ  دیما و 
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.دش دهاوخ  هدیرب  مه  نآ  تفر ، نیب  زا  ساره  میدش و  هتشک  ام  هک  یتقو  دشاب ، هتشاد  ام  زا  ساره 

نآ رد  ییوزرآ  لما و  ياج  امـش  يارب  هک  تسه  نآ  بقع  رد  یحبـص  و  دـسر ؟ یم  یحبـص  هب  اهنآ  زا  امـش  کیرات  راگزور  اـیآ 
؟ ییوزرآ هچ  یلدع ؟ هچ  هن )! هن !  ) دشاب

( .دیراد عمط  اهنآ  رد  امش  هک  یگنن  تسخ و  رپ  تشیعم  دنا و  هدناسر  امش  هب  هک  سجن  يایند  نیا  زا  یمارح  همقل  دنچ  رگم  )

.دشاب هداد  خر  ییاطخ  ای  یتسس  ام  يأر  رد  و  دشاب ، هدزرس  یهانگ  یمرج و  یگزات  هب  ام  زا  هک  نآ  یب  و 

راک رد  دـیاش  دـیاب و  هک  يریـشمش  نآ  زونه  هک  نآ  اب  دـیدرک ؟ راذـگاو  ار  ام  امـش )! رب  ياو  اهرازه  يا   ) ارچ سپ  فصو  نیا  اـب 
، دوش ور  ریز و  شوج  شورخ و  زا  دپتب و  دیاب  یم  هک  وسرت  لد  زونه  دوب ، هدادـن  خر  یلد  شپت  زونه  و  دوب ، ماین  رد  دوب و  هدـماین 

.دوب هدشن  مکحتسم  اجرباپ و  گنج  حلص و  هب  عجار  یساسا  يأر  زونه  و  دوب ، رارقرب  مارآ و  هنیس  قودنص  رد 

ماـین زا  ود  ره  ياهریـشمش  هک  میدوـب  هدرکن  نمـشد  اـب  یگنج  میدوـب  هدزن  يراـک  هب  تسد  زوـنه  هک : نیا  هلمج  هس  نیا  ۀـصالخ 
ار تسود  و  دیزابب ، ار  دوخ  دیشاب  هتشاد  قح  ات  دنشاب ، هدمآ  نوریب  اه  هنیـس  زا  هدمآ  شوج  هب  اه  لد  و  هدش ؛ مه  يوربور  هدیـشک 

.دیوش نمشد  مار  ریسا و  دیشورفب و 

.دنتخیر ام  رس  رب  نادیم  هب  هدرواینرپ  خلم  ةروپ  دننام  یگدزباتش  اب  یگّیور ، یب  يور  زا  نکیلو 
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موجه اهتشا  زا  يا  هعرزم  ره  هب  تسا و  رتدایز  گرزب  خلم  زا  نآ  رطخ  یلو  دراد ، زاورپ  زا  رتمک  ییاهزیخ  تسج و  خلم  عون  نیا  )
( .دنک یم 

شتآ رد  ار  دوخ  دیدز و  ادص  ار  رگیدمه  هدـنزوس  شتآ  نیا  يارب  فرط  ره  زا  هناورپ )  ) هرپ بش  دـننام  دوخ ، نتخوس  هب  هلجع  اب 
.دیراوازس هک  نانچ  دش  دیهاوخ  مه  هتبلا  و  دیوش ، درخ  لامیاپ و  دیتخیر ،

.تسا یندروخ  يدروخ و  ضرعم  يدوبان و  شوختسد  درادن ؛ زاورپ  هدرواین و  رپ  هک  خلم  هنوگ  نیا  برع  دالب  رد  تسا  مولعم 

(1) دوش ناّرد  هبرگ  ره  ۀمعط  دوش  نارپ  نوچ  هتسران  رپ  غرم 

، دـیتفگ كرت  ار  ام  دـیتشادن و  شوخ  ام  زا  هک  ایلاح  امـش ! رب  ياو  دـص  ياو و  يا  ارچ -  فصو ، نیا  اب  ای -  !! ) رت هتـسهآ  یکدـنا 
حلص هب  عجار  يأر  دوب و  مارآ  هنیس  رد  شوجرپ  لد  دوب و  فالغ  رد  ریشمش  زونه  هک  نآ  اب  .دیدرک  ام  يزیرنوخ  هب  رکـشل  زیهجت 

، دیتخیر نادیم  نایم  باتش  هب  شرصتخم  شرپ  نآ  اب  هدرواین ) رپ  خلم  هروپ   ) خلم دننام  نکیلو  دوب ، هدشن  رقتسم  راوتـسا و  گنج  و 
ناسب خلم و  روم و  دننام  ام  تعیب  يارب  جاجتحا  ۀتفگ  هب  و  دیتخیر ، شتآ  هب  ار  دوخ  دیدرک و  نامگ  رون  باتش  اب  هرپ  بش  دننام  و 

.اهرخآ یلا  ...دیتخیر  ام  رس  رب  هناورپ 

درخ دگل  ریز  هتبلا  دیراد ، اه  ندش  لامیاپ  رت ؟ هتسهآ  یکدنا  دیتخادنا ؛ شتآ  رد  ار  دوخ  دیتفرگ و  یشیپ  رگدمه  زا  نتخوس  يارب 
امش و دوش ، یم  بوکدگل  و 
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رات یب  ياه  بزح  زینک ! نارکاچ  يا  امش ، یتشز و  امـش ، زا  یلامیاپ  دگل ، ریز  اپ ، ریز  یلامیاپ  امـش و  نامز ، نواه  هب  ندش  هدییاس 
تسردان نخس ! ناگدننک  اج  هباج  باتک ! ناگدننز  مه  هب  هانگ ! شک  بصعت  ياه  هتسد  نآرق ! ناگدنکفا  ناسانشان ! نآرق  دوپ ! و 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  شور  ننس و  رون  ناگدننک  شوماخ  ناطیـش ! لد  ياه  نامرآ  ناگداتفا ! ناطیـش  ناهد  ماک و  زا  تسرد ! نانک 
! هلآ و 

! سانـشان بسن  زا  انز  ناربمیپ ! دالوا  ةدنـشک  اه ! بزح  ةدـنام  هت  تما ! نیا  ياه  توغاط  يا  امـش  و  یتشز ، یلامیاپ ، يرود ، اـی -  )
ار یضعب  هتفرگ و  ار  یـضعب  لد ، لیم  هب  ار  نآرق  هک  نییزهتـسم ، ناخاتـسگ ! اب  ةدننک  يردارب  سانـش ! بسن  ةرامـش  رد  ار  هدازانز 

! دننک راذگاو 

باذـع رد  ریز  هب  ناـتدوخ  مشخ ، رد  ـالاب  هب  ادـخ  دـیزاس ! یم  شیپاـشیپ  دوخ  يارب  دوخ  تسد  هب  هچ  نآ  تسا  دـب  ردـقچ  خوآ !
! هدوسآ ناتدوخ  هن  دونشخ ، ادخ  هن  دیواج !

رد دوخ  امش  دننکش ، یم  ار  دوخ  نامیپ  زاب  دوخ ، تادیکأت  دوجو  اب  هک  تسا  ینکش  نامیپ  نارگمتس  رب  ادخ  تنعل  دیشاب ! رادربخ 
ام دننام  هدش و  وزاب ، ورین و  و  راکددم ، دنلاحلا  مولعم  هک  ار  نانیا  ایآ  هتـشذگ  نیا  زا  دیتفرگ  لیفک  دوخ  رب  ار  ادخ  نامیپ ، دـهع و 

خیب نب  تسامش و  ۀنیرید  شور  میدق و  يوخ  نیا  درادن ، یگزات  امش  زا  يرگ  هلیح  ییافو و  یب  نیا  يرآ ، دیراذگ ؟ یم  او  اهنت  ار 
، نیرت هبت  ردبرـس ، ةویم  نیرتدـب  هدـش ، زبس  نآ  زا  امـش  ياه  هخاش  هداد و  تسد  مه  هب  نآ  ۀـشیر  هدـناود و  هشیر  رکم  نیا  زا  امش 

.دینارذگهر ناگدنرب و  هنابصاغ  كاروخ  ای  همقل و  نکیلو  ناب  هدید  نابغاب و  هودنا  لد و  نوخ  هک  دیا  هویم  نیرتدیلپ 
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اوران نارذگهر  ینیچرب ، يریگ و  هرهب  ماگنه  دیناسر و  رمث  هب  هودنا  لد و  نوخ  اب  و  دیناشن ، ار  یتخرد  مالسا ، نابغاب  تسا  حضاو 
.دنامن يزیچ  هودنا  زج  نابغاب  يارب  دندروخ و  دندیچ و  ار  نآ 

يراوخ هب  نت  ندیـشک و  ریـشمش  نیب  راک : ود  نیب  هدرک  يراشفاپ  يا ، هدازانز  رـسپ  يا  هدازاـنز  هک  دیـشاب  رادربخ  دـینادب و  ناـه !
نیرخآ هک  یمکح  لوزن  تسا و  يزارفرس  يدنلبرس و  ببس  برع ، ریغ  برع و  ناگدازآ  دزن  هک  یندیشک  ریـشمش  نآ  نیب  نداد ،

يارب تسا  رود  رایـسب  رایـسب  تسا ، رود  رایـسب  نداد  يراوخ  هب  نت  تلذ و  نیا  ام ؛ زا  تاـهیه  تسا و  نداد  يراوخ  هب  نت  یتسپ و 
هن دنراد ، عانتما  ءابا و  دننک و  یم  یـشاحت  نآ  زا  دندنـسپ و  یمن  دنراد ، یمن  اور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمیپ  يادخ و  ار  نیا  ام ،

.يّدج نانمؤم  هکلب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ادخ و  اهنت 

و روآ ؛ تفگش  عضو  نآ  اب  يرگید ، رد  وا  تداهـش  یکی و  رد  وا  تسد  نداتفا  دحا و  ردب و  گنج ، ود  رد  حومج  نب  ورمع  دننام 
راب ارم  شعن  درک  تیـصو  وا  دوخ  هک  تاـفو  زا  دـعب  لوبمالـسا  راوید  تشپ  رد  وا  نفد  لاس 45-52 و  رد  يراصنا  بویاوبا  دـننام 
هیلع نیـسح  رطاخ  هب  نانآ  دننام  اهدص  دـینک و  منفد  دوخ  ياپ  ریز  اجنآ  رد  .دـیناسرب  نمـشد  فص  ههبج  رد  ات  دـیرب ؛ ولج  هدرک ،

.تسه مالسلا 

نادنمتریغ و ياه  غامد  و  دینارورپ ، دهاوخ  ار  ینادنزرف  هدیرورپ و  ار  ام  هک  ناردام ، ةزیکاپ  كاپ و  ياه  نماد  كاپ و  ياهرانک  و 
مان و شوخ  دادـجا  ای -  دندنـسپ -  یمن  مه  تفر ) دـنهاوخن  هتفرن و  روز  راـب  ریز  زگره  هک  یـصاخشا  ینعی   ) .ریذـپان متـس  سوفن 

.دندنسپ یمن  مه  هزیکاپ  ناردام  تناضح  ياهرجح 
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هک نادزی  يارفـس  كاپ و  يادـخ  دـشاب ، هتـشادن  ابا  هک  تسین  یـسک  نیمز  نامـسآ و  رد  مراد ، اـبا  نم  اـهنت  هن  هک : نآ  هصـالخ  و 
هتوم ردب و  و  دحا ، يادهش  دننام  طارقـس ) ناسب  دنراد ، رظن  تاتقوم  زا  شیب  ناهج  تاتباث  هب  هک   ) نامیا يامکح  دنـشاب و  ناربمیپ 

همه هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هللادبع و  بلطملادبع و  و  لیعامسا ، میهاربا ، دننام  نم  مانشوخ  دادجا  مالسا و  يادهـش  ریاس  و 
ره نارتهم  نم و  ةدنیآ  ناهاوخاوه  دنا و  هداهن  ام  ناهد  هب  ناتـسپ  هدـنارورپ و  ار  ام  هک  یناردام  ةزیکاپ  نماد  دـنراد و  نم  هب  مشچ 

: هک دندقتعم  دنورب ، روز  راب  ریز  دـنهاوخب  نآ  ۀطـساو  هب  ات  دـنروآ ؛ یمنرد  غامد  هب  ار  یگدـنز  هک  نادرمناوج  ناگدازآ و  هلیبق و 
ردق نآ  نامیئل ، تعاطا  زا  دش  ترابع  هک  یگدـنز  ناسکان ؛ يربنامرف  یگدـنز و  زا  هب  نادیهـش  مان  دـنیوگ : یم  .يراوخ  هن  گرم 

.تشذگ ناوت  نآ  يارب  نادرمدار  یهارمه  هب  نداتفا  كاخ  هب  زا  هک  درادن  شزرا 

ناوتن هک  دراد  شزرا  هچ  هب  ناگلفس ؛ تعاط  و  تشذگ ؟ ناوتب  نآ  زا  هک  درادن  ینسح  هچ  دمآرـس ؛ نادرمدازآ  اب  نداتفا  كاخ  هب 
؟ تشذگ نآ  زا 

ناگلفس تعاطا  رد  یناگدنز  هب  میرذگب و  ناگدازآ  اب  نداتفا  كاخ  زا  ام  هک  دنور  یمن  راب  نیا  ریز  هک  دنتسه  نانآ  هدمع  سوفن 
.میهد نت 

يراوخ هب  مهاوخ  یمن  نتشگ  اهر  نتشگ  هتشک  سیفن و  سفن  نم و 

يراکش زا  ریس  دنک  ار  وا  دغج  هک  هب  نآ  زا  زاب  دریمب  رگ  هنسرگ 

يرای تسج  دیاب  كوغ  زک  نآ  زا  رتهب  بآ  رد  منداد  ناج  دوب 

.مدناهاگآ اهرطخ  زا  ار  امش  مدومن و  ار  دوخ  رذع  متساوخ ؛ یم  هک  نانچ  دوخ  نانخس  زا  هک  دینادب  نونکا 
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دربن ام و  کنیا 

هراشا

یناوارف و اب  مک  هتخودـنا  هیهت و  كدـنا و  ةرامـش  نیا  اب  یگداوناخ ، ناـناوج  نیا  اـب  نم  هک  دیـشاب  رادربخ  دیـشاب ! شوه  هب  ناـه !
(1)« .درک مهاوخ  مزر  امش  اب  نارای ، يراذگاهنت  ییاهنت و  تسد  و  نمشد ، ینوزف 

زا مراد  یکاب  یب  ینیب و  كدنا  یسب و  نم  يراگنا  لهس  هرامش ، یب  نمشد  نیا  زا  مراد  يرکشل  هداوناخ  نیا  ناناوج  زا  مه  نم  ای  )
( هرامشرپ نایوجگنج  نیا 

مه لومعم  بسح  هب  دنا و  هدوب  هداتـسیا  هباطخ  هاگتـسیا  رد  وا  هارمه  تیب  لها  ناناوج  دـیاش  هداوناخ ، نیا  هب  دومرف  هراشا  هک  نیا 
بناج ره  هب  مالسلا  هیلع  وا  ترضح  هک  نیا  زا  هتـشذگ  اریز  درک ؛ ضرف  هاگتـسیا  نیا  رد  ار  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  مچرپ  دیاب  یم 

یم دعبتسم  ام  دتـسیاب ، مه  راد  قریب  دتـسیاب ، ًامـسر  اج  ره  رکـشل  ریما  دیاب  هدوب ، هارمه  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  هدرک ، یم  تکرح 
ای نانز  هکلب  ناروای ؛ ای  ناناوج  مالسلا  هیلع  ماما  قطن  عقوم  رد  هک  میناد 
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زا رفن  ره  هکلب  دوش ، یم  هتفگ  ناـج  عاـفد  هب  عجار  کـیراب  عقوم  نیا  رد  هک  ینخـس  مه  نآ  دنـشابن ، نخـس  نیا  بقارم  ناـکدوک 
نیا و  دراد ، اهنآ  تامم  تایح و  اب  طابترا  ًامیقتسم  تیعقوم  نیا  اریز  دنا ؛ هجوت  هچراپکی  دنتسه  هدرپارـس  نآ  رد  هک  نانز  نادرم و 

هللادبعوبا صخـش  هب  عجار  طقف  دشابن و  راکرد  مه  اهنآ  يارب  ینایز  دوس و  رگا ، هکلب  دوش ؛ یم  متخ  اهنآ  نایز  ای  دوس  هب  هرکاذم 
هیلع وا  ترـضح  ياه  بل  هب  ناگدید  دوب و  دنهاوخ  دنتـسه و  نادـیم  نیا  هجوتم  همه  زاب  دـشاب  نیبام  رد  وگتفگ  اهنت  مالـسلا  هیلع 

ندیلاب ماقم  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  ةراشا  نیا  هتخود و  اهنآ  بناج  هب  ناگدید  مه  مالسلا  هیلع  ترضح  هتبلا  و  دنا ، هتخود  مالسلا 
اهنآ ۀسامح  رب  هتبلا  هرامشرپ ) نمشد  نیا  زا  مراد  يراگنا  لهـس  ینیب و  كدنا  هداوناخ و  نیا  زا  مراد  يرکـشل  مه  نم   ) هک اهنآ  هب 
رویغ سفن  زا  ینایژ  ریـش  کی  ره  نابیرگ  رد  و  دنرادن ، نمـشد  نآ  زا  زات  تخات و  لمحت  رگید  ایوگ  هک  يا  هزادنا  هب  دـیازفا ، یم 

یهجوت نآ  ساره  میب و  هب  دراد و  یم  تعاس  نیا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هک  گـنج  نـالعا  نیا  تارطخ  هب  ًالـصا  هدرک و  عولط  وا 
ات ناهاگحبـص  زا  هک  ینانخـس  اب  یقرف  چیه  هتخاب و  ار  دوخ  ۀفایق  دنک  یم  ربخ  ار  مزر  حاتتفا  هک  نخـس  نیا  زا  دعب  ًادبا  و  دـنرادن ؛

دعب اهنآ  نادرم  يرآ ، دننیب ، یمن  تفر  یم  حلـص  هب  گنج  لیدبت  لامتحا  ای  دیما  .دش و  یم  هتفگ  یهاوخرذع  عافد و  مان  هب  نونک 
یتیگ غارچ  نآ  نیـشتآ  قطن  ۀـمتاخ  رظتنم  هلمح ، ای  عافد  هب  مادـقا  رد  طقف  و  دـندش ، گنج  هب  ياـیهم  رتشیب  گـنج  نـالعا  نیا  زا 

دهاوخ هچ  مالـسلا  هیلع  وا  ترـضح  رگید  گنج ) يارب  ندش  هرـسکی   ) نیا زا  دـعب  ایآ  هک  دـنهد  ارف  شوگ  دـنهاوخ  یم  دنتـسه و 
عطق حلص  هب  مه  رکشل  دیما  نیرخآ  و  دومرف ؟
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ملاع هب  يور  دـنیوگ  یم  ای  دنونـش  یم  هچ  ره  رگید  نونکا  دندینـش ، ار  لصف  ۀـملک  دـندش و  سویأم  وا  ترـضح  ۀـیحان  زا  دـش و 
.دنراد تیدبا 

مادـقا گنج و  نالعا  نیا  زا  یـشزرل  كدـنا  یناسفن ، ۀـبنج  هطـساو  هب  مه  نایوجگنج  زا  يا  هراپ  اـه و  نز  تفگ : ناوت  یم  يرآ ،
ار لاقم  ۀمتت  نونکا  درک ، ناشغامد  رت  هداد ، همه  هب  یقمر  مالـسلا  هیلع  ماما  قطن  ۀـمتت  یلو  دنـشاب ، هدومن  ساسحا  دوخ  رد  یعطق 

کیـسم نب  هورف  زا  یتایبا  هب  درک  لصو  ار  دوخ  نخـس  قطان ، هک  دـندید  دـنک ؟ یم  هچ  شوجرپ  نامدرم  زغم  لد و  اـب  هک  دـیرگنب 
زغم رد  ار  یتـمه  دـنیرفآ ؛ یم  تسین  رگا  دـنک و  یم  لـیمکت  تسا  صقاـن  رگا  دـیازفا و  یم  تسا  لـماک  رگا  ار  تمه  هـک  يدارم 
یهز ًاعقاو  دنیب ، یم  راوخ  درخ و  تسه  هک  نانچ  ار  ایند  دنزب و  ناوت  یم  اهیفام  ایند و  ۀـمه  هب  اپ  تشپ  کی  هک  دراذـگ  یم  ناسنا 

رد شـضرع  لوـط و  اـب  ار  اـیند  وا  دـنلب  حور  وا و  يأر  هک  تمظع ! یهز  .دیارـسب  ناـمیا  هـب  ار  تـالاقم  نـیا  هـک  یحور ! تـمظع 
تـسرد دناوتب  ات  دریگب  تسد  رد  همکاحم  يارب  تسا  كدنا  هک  نانچ  ار  نآ  ةریـش  هراصع و  دـنک و  مضه  دـعلبب و  رکف  ۀـناخراک 

.دنکب همکاحم 

ایند رمع و  ۀمکاحم  کنیا 

: تفگ دناوخ و  مالسلا  هیلع  وا  ترضح  تسا : نیا  هک  داد  یمایپ  دناوخ  هک  يدارم  کیسم  نب  هورف  تایبا  هب 

(1)« ًامّدق َنوماّزهف  مزْهَن  ناَف  »
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: دیامرف یم  مینک ، یم  یشکرکشل  مه  ام  دومرف  هک  نآ  لابند  هب 

رگا میزان و  یمن  نآ  هب  میا و  هتـشاد  میدـق  زا  هراومه  ار  يزوریف  رفظ و  تلود و  تسین ؛ يا  هزات  راـک  هک  میداد  تسکـش  رگا   - 1
.دنیوگ یمن  بولغم  هدروخ و  تسکش  ار  ام  میدروخ ؛ تسکش  مه 

ات نآ  ظفح  دوخ و  ۀیحور  هب  ام  هکلب  میشاب ، هتخاب  ار  دوخ  ۀیحور  هک  هدوبن  تهج  نیا  زا  ام  تسکـش  هک  تسناد  دنهاوخ  همه   - 2
نآ ۀجیتن  نادیم و  نیا  رد  هک  يزیچ  اهنت  درادـن ، اهنآ  گرم  اب  تافانم  تارفن  ۀـیحور  ندوب  ظوفحم  یلو  میا ، هدیـشوک  سفن  رخآ 

تقیقح هب  یطبر  یمتح و  دنتـسه  يرما  ود  ره  و  ایند ، زا  نارگید  يریگ  هرهب  بیـصن و  و  ام ، زا  نت  گرم  ناـمه  دوب  دـهاوخ  عقاو 
.دنتسین اهبنارگ  دنرادن و 

.دیناباوخ دهاوخ  نارگید  ةزاورد  هب  دنک ، دنلب  يا  هناخ  ره  ام و  ۀناخ  رد  زا  ار  دوخ  رتش  گرم  هاگ  ره   - 3

ار نادرمناوج  فارـشا و  هدرک و  دوبان  ار  ما  هلیبق  نارتهم  هک  هدوب  گرم  نیمه  .دنام  دـهاوخن  دـش و  دـهاوخن  ایند  ۀـیام  یـسک   - 4
.هدرک هابت  ناینیشیپ  زا  رود ، زا  دعب  رود  ار  ییاه  نرق  هک  نانچ  .هتفرگ 

.مزیرگ یم  يراوخ  زا  مور و  یم  گرم  ناهد  هب  نم  هک  نیا  زا  تسا  یسوسفا  هچ  سپ   - 5

اقب مه  ام  هنیآ  ره  دوب ؛ اور  ناگدازآ  يارب  اقب  رگا  .میهاوخب و  ار  يدـیواج  مه  ام  تشاد  اج  دوب ، ناـهاش  يارب  ینادـیواج  رگا   - 6
.میتفرگ یم  ار 
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مالسلا هیلع  نیسح  مایپ 

مه امـش  میدید  ام  هچ  نآ  هک  تسا  بیرقنع  دیوش ! رایـشوه  دیوش ! رادـیب  باوخ  زا  هک  دـییوگب ، ناگدـننک  شنزرـس  هب  سپ   - 7
.درک رادید  دیهاوخ 

هب رگم  تشاد  دـیهاوخن  یگنرد  نم  زا  دـعب  امـش  هک  كاپ  يادـخ  هب  دـنگوس  .دـینادب  مه  امـش  یلو  دومرف : نآ  لاـبند  هب  هاـگ  نآ 
ناترـس رب  ار  گرم  يایـسآ  راگزور  زاب ) دنـشابن  مه  نم  ناهاوخاوه  رگا  و   ) دهن رگید  باکر  هب  باکر  زا  اپ  يراوس  هک  يرادـقم 

نیا زا  ریغ  یتروص  هب  ات   ) دناخرچ یم  ایسآ  گنـس  روحم  هلیم و  اب  ندرک  درآ  يارب  ار  امـش  دنک و  زیر  زیر  ار  امـش  ات  دنادرگ ، یم 
ۀناهد زا  هک  تسا  ناشف  شتآ  هوک  اـب  ةزراـبم  نم ، ندرک  تکاـس  نیا  .دزادـنیب  نوریب  دوخ  ناـهد  زا  ار  امـش  دـیراد ؛ رظن  امـش  هک 

.يرگید يرگید و  يرگید و  زا  دیشک و  دهاوخ  هنابز  يرگید 

نم رطاخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مدـج  زا  مردـپ  هک  دوب  يدـهع  نیا  .بیغ  ناـمرحم  زا  دوب  يدـهع  متفگن ، دوخ  زا  متفگ : هک  نیا 
.دیریگب ار  دوخ  میمصت  کنیا  .دوب  هتشاذگ 

ْمُکَءاکَرُش ْمُکَْرمَأ َو  اوُعِمْجَأَف  دناوخ  مه  تارکاذم  متخ  رد  کنیا  دناوخ ، دوخ  تارکاذم  حاتتفا  رد  حبص  هک  ار  يا  هیآ  نآ 

هب .دشابن  هدرپ  رد  امش  رب  راک  تقیقح  هک  دینک  ینیب  حالص  دوخ  ياکرـش  اب  دینکن ، مادقا  هدیجنـسن  هدیدن و  دیریگب ؛ دینیبب و  یلو 
امـش ياکرـش  رگا  .دوب و  دـهاوخ  دـح  زا  نوریب  هدـیدن ، هدـیمهفن و  راک  هب  امـش  هودـنا  مغ و  .دـینکن  مادـقا  ناهنپ  هدیـشوپ و  راک 

یگدنز هب  نم و  ةرابرد  دیزاتب و  نم  هب  سپس  دندید ؛ ار  امش  دوخ و  تحلصم 
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(1) .دیهدم تلهم  ارم  دینکب و  دیراد  یتواضق  ره  نم 

هب لکوت  مه  نم  دیراذگم ، رظتنم  دـیهدم و  تلهم  ارم  دـیزادرپب و  نم  یئوج  هراچ  هب  امـش  ياکرـش  امـش و  عمج  تسد  سپـس  ای  )
هدنبنج چیه  هکلب  دشاب ، نم  هب  شرهم  زا  شیب  امـش  هب  شرهم  هک  تسین  نانچ  تسامـش ، راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  هک  مراد  ادخ 
یناشیپ يوم  ادخ  هک  تسه  نیا  زج  رگم  دشاب و  هتشادن  راک  رـس و  راگدیرفآ  يادخ  اب  ًامیقتـسم  هک  تسین  نیمز  نیا  تشپ  رد  يا 

نم راگدرورپ  ًاققحم  دورن ، وا  دزن  دناوتن  هک  نانچ  دشک ؛ یم  دنک  یچیپرـس  هکنآ  یب  دوخ  فرط  هب  ار  يا  هدنبنج  ره  امـش و  ارم و 
.(2) هتسشن همه  يارب  تسار  هار  رس  هب 

هن دوشب و  شومارف  راگدیرفآ  رظن  زا  مسرتب  هک  تسا  ناگتـشامگ  هب  راذگاو  نم  راک  هن  دوش ، یم  هعجارم  وا  اب  اهراک  ًامیقتـسم  هک 
هب کی  همه  هناخ ، هب  دیربب  ارحص  نیا  زا  امـش  هچ  ره  ارحـص و  نیا  رد  ما  هدروآ  هناخ  زا  نم  هچ  ره  تسا ، رود  وا  رظن  زا  امـش  راک 

.درذگب دیاب  راگدیرفآ  رظن  زا  کی 

اهنآ زا  ار  نامـسآ  ياه  هرطق  ایادخ ! راب  .تسا  نآ  ددص  رد  هتـشامگ و  نآ  ناگدنور  تسار و  هار  رب  ار  دوخ  تیانع  هناحبـس ، وا  و 
دننام ییاه  یطحق  نک و  سبح 
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اوُعِمْجَأَف ُْتلَّکَوَت  ِهّللا  یَلَعَف  ِهّللا  ِتاـیِآب  يِریِکْذَـت  یِماـقَم َو  ْمُْکیَلَع  َُربَک  َناـک  ْنِإ  ِمْوَق  اـی  ِهِمْوَِقل  َلاـق  ْذِإ  ٍحُون  َأَـبَن  ْمِْهیَلَع  ُلـْتا  َو  ( 1 - ) 1
«72 (: 10  ) سنوی  » ْمُکَءاکَرُش ْمُکَْرمَأ َو 

ٍطارِـص یلَع  یِّبَر  َّنِإ  اِهتَیِـصاِنب  ٌذِـخآ  َوُه  ّالِإ  ٍهَّباَد  ْنِم  ام  ْمُکِّبَر  یِّبَر َو  ِهّللا  یَلَع  ُْتلَّکَوَت  یِّنِإ  ِنوُرِْظُنت  َُّمث ال  ًاـعیِمَج  ِینوُدـیِکَف  ( 2 - ) 2
«56 (: 11  ) دوه  » ٍمیِقَتْسُم
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رد دنک و  باریس  ار  اهنآ  رهز  زا  رپ  ماج  هب  هک  نک  طلسم  اهنآ  رس  هب  ار  یفقث  مالغ  نآ  زیگنارب و  اهنآ  ناج  هب  فسوی  ياه  یطحق 
نم و ناروای  نم و  يارب  اهنیا  زا  تبرض ، تبرض  ياج  هب  و  نتشک ؛ نتـشک  ياج  هب  دشکب  ار  وا  هک  نآ  رگم  دراذگن  ار  يدحا  اهنآ 

وت هب  ییام ، راگدیرفآ  وت  دنتـشاذگ ، اهنت  تسد  دنتفگ و  غورد  دنتفیرف و  ار  ام  اهنیا  نوچ  دـشکب ، ماقتنا  نم  نایعیـش  نم و  ةداوناخ 
(1) .ام تشگرب  تسا  وت  يوس  هب  میراد و  زاین  يور  وت  يوس  هب  میراد و  لکوت  اهنت 

هباطخ رثا 

زا ایند  ردق  دـش  ریـس  اه  ناج  زا  اه  لد  دـش ، شوج  زا  رپ  اهزغم  دـش ، زیربل  اه  لد  رد  هسامح  روش  دیـسر ؛ نایاپ  هب  یمومع  ۀـباطخ 
، دش سوسحم  رگید  زور  دنچ  زا  دعب  نمـشد  يانف  تفرگ ، تّوق  ردـب  دـحا و  يادهـش  اب  يراطقمه  يزارفرـس و  لایخ  داتفا ، اهرظن 
و دش ، مسجم  همه  مشچ  ربارب  رد  مالسا  ناراکادف  یمانـشوخ  دندید ، هنیاعم  هب  ار  دبا  ناگدنز  ادهـش و  ار و  دوخ  ياقب  يراثن  ناج 
تسا و گنج  دـنیوگ ، یم  همکاحم  ماگنه  رد  هک  تسا  یـشناد  یب  زا  دـش  مولعم  دـش و  هتـسب  هابتـشا  هار  رمع  اـیند و  ۀـمکاحم  رد 

.تسین حیحص  اقب  ۀملک  نیفرط  زا  کی  چیه  رد  هک  دش  رایشه  یضاق  اقب ، تسا و  میلست  ای  ندش ، هتشک 

هک يرایـشه  نیا  رد  دشاب ، يدحا  اقب  نماض  هک  تسا  نیا  زا  رت  کچوک  ایند  تسا ، هطلاغم  ۀیـضق  نیفرط  زا  یکی  رد  اقب  هب  ریبعت  و 
هک دش  مولعم  هداد و  صیخشت  هیضق  فرط  ود  ره  تسین ، راک  رد  اهوزرآ  تاذل  ایند و  ةوشر 
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.تسین راک  رد  يربخ  یشیپ  سپ و  زج  شیپ ، سپ و  دنا ، هلفاق  ود 

شیدنا یم  ریگ و  هتفر  ام  نآ  شیپ  زا  تفر  دیهش  ناوراک 

نآ تسین ، رتشیب  رگید  مین  زور و  کی  دعس  رمع  رب  ير  تموکح  ًالثم  سب ؛ تسا و  بارـس  نامه  دیآ  یم  رظن  ربارب  رد  يزیچ  رگا 
يارب دـننک و  ضحم  یناف  ار  فرط  نآ  روتـس ، مس  ریز  ندرک  لامیاپ  هب  دنتـساوخ  هک  وا  ناهارمه  سنا و  نب  نانـس  لایخ و  رد  مه 

دعب دـندیدن و  یفنم  باوج  زج  هرقن  الط و  زا  دنـشاب ، یقاب  هرقن  الط و  نآ  هب  ار  يرمع  هک  دـنریگب  هرقن  الط و  دوخ  باکر  ات  دوخ 
رمع دزن  ات  اهالط  نیا  غارس  هب  و  دیزیرب ، دیاب  هرقن  الط و  ار  ام  باکر  ات  هک  دندیود  فرط  ره  دوخ ، ۀنابش  هابتـشا  يراکبان و  نآ  زا 
نایم زاوآ  دننام  )(1) و  ابهذ یباکر  ألما  : ) دندز یم  ادص  دندیود و  ماش  هب  ات  دعب  دندیود و  دایز  نبا  دزن  ات  سپـس  دـندیود ، دـعس 
لوا صیخـشت  ءوس  هک  دـندروخرب  رخآ  رد  یتـبحا ،) نیا   ) دـمآ یم  باوـج  رد  یتـبحا ) نیا   ) دـنز یم  داد  ادـص ، ساـکعنا  ماـمح ،

!! چیه هرقن  الط و  زا  و  رگید ، یلاس  راهچ  رمع  زا  يرمع ، ياقب  هن  دوب و  هرقن  الط و  هن  .تسا  ناهانگ 

ناهوس زیت  تسا  هدنسب  مایا  ار  یندوب  صاخشا  ندوسرف 

(2) ناسآ دیاسب  شنامز  ناهوس  شدوب  تسا  تفای  نامزب  نآ  هچره 
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.580/2 حئارجلا : جئارخلا و  80 ؛ نیبلاطلا : لتاقم  ( 1 - ) 1
.ینایدابق ورسخ  رصان  ( 2 - ) 2
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بارس یجوم ز  هکلب  بّآ  هچ  بآ  نآ  بآرب  تسا  یشقن  وچ  هلمج  ناهج  طارقب ،

بارخ ناتسم  باوخ  باوخ ، هچ  باوخ  نآو  باوخ  رد  یلایخ  مه  بارس  جوم  نآ 

ربارب رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  .ندز  ایند  هب  اپیت )  ) اپ تشپ  کی  تسا  ناسآ  ایند ، تمیق  ردق و  الاو و  تمه  نشور و  ناور  نآ  اب  هتبلا 
ار يدنلبرـس  خاک  دید و  یم  راوتـسا  ناهارمه  دوخ و  يارب  ار  تمظع  ناکرا  .دوب  نمـشد  زغم  لد و  رد  هک  لایخ  مهو و  جاوما  نآ 

ایند ایند  ربارب  رد  کنیا  .دید  یم  اپرب  دـنک  یم  يربارب  نمـشد  نیا  اب  اهنآ  ۀـیحور  هک  دوخ  تسرپ  قح  یماظن  رفن  داتفه  ةدـع  يارب 
دنناوت یمن  اهنآ  ۀیحور  اب  دـننکب  اهنآ  نت  اب  هچره  هزینرـس  ریـشمش و  مد  اب  نانمـشد  هک  دـهد  یم  مایپ  اهنآ  ۀـیحور  هداتـسیا و  هاپس 

دننک هنخر  نآ  رد  دنناوت  یمن  هجو  چیه  هب  هکلب  .دننک  تساک  مک و  دـنناوت  یمن  ار  اهنآ  ریذـپانانف  ۀـیحور  نآ  زا  یکدـنا  دـننکب و 
تکوش ۀمه  اب  امش  .دنک و  یمن  مارتحا  ار  امش  هجو  چیه  هب  ام  هدارا  .ام  لیم  هدارا و  هب  هن  ام  ياه  ندب  رب  دیطلـسم  امـش  دیوگ : یم 
يراوخ ینوبز و  هب  دـنتفرگ  سپ  امـش  زا  هک  ار  تیراع  نیا  دـیا ، هدیـشوپ  ار  دوخ  ینوبز  يور  هیراع  هب  .دـیراوخ  نوبز و  اـم  شیپ 

، ام یناشفناج  نیرفآدرم و  ۀیحور  نیا  زا  سکع  هب  تفرگ و  رارق  دیهاوخ  لافطا  ۀچیزاب  شوختـسد  یتح  دش ، دیهاوخ  هدـید  دوخ ،
شتآ ۀـقرج  يور  هک  يرتسکاخ  دـننام  ار  اهنآ  يور  هک  ییاه  هدرپ  .دـمآ و  دـهاوخ  نوریب  هدـش  ناهنپ  اه  لد  رد  هک  ییاه  تبحم 

داد دنهاوخ  زورب  ار  نآ  هدنیآ  نامدرم  دروخبرب ؛ عنام  هب  رـضاح  نامدرم  رد  رگا  .دش و  دهاوخ  هتـشادرب  تسا  هدیـشوپ  دشاب  هتفرگ 
رد ناردام  دنناوتن ؛ نادرم  رگا 
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رهم مه  زور  نامه  نراقم  دوش ، هتفرگ  امـش  زا  تیراع  تکوش  هک  يزور  نآ  دننارورپ و  یم  ام  رهم  هب  ار  دوخ  لافطا  رهمرپ ، ۀـنیس 
اب ام  هک  توافت  نیا  اب  نکیلو  تشاد  دیهاوخ  لابند  هب  امـش  ار ، ام  زور  نیا  دننام  درک و  دهاوخ  عولط  ام  ناراداوه  رد  ینیون  هزات و 

.تبوقع تلذ  اب  تنایخ و  لابند  هب  امش  میراتفرگ و  زور  نیا  هب  تمدخ  دصق 

نیا کنیا  داتـسیا ، اپ  هب  تفرگ و  ورین  اهاذغ  نیا  زا  هدارا  ۀینب  دـش ، مکحم  اه  هدارا  تامیمـصت و  لباقت  يربارب و  هب  ود  ره  داهن  رد 
دوخ هدارا  ود  ره  درادن و  نمـشد  ةدارا  اب  شزاس  دودح  دوجو و  ظفح  اب  دراد و  هگن  ظوفحم  ار  دوخ  تیـصخش  دهاوخ  یم  هدارا 

.دزیخ یمرب  ینورد  راکیپ  نآ  زا  ینورب  راکیپ  نیاو  دنراد  یناهن  یگنج  دوخ  ناهج  رد  راکیپ  گنج و  زا  شیپ  ناشفده  و 

نادب ار  فلاخت  نآ  فلاخت  نیز  ناهن  گنج  زا  تسه  یلعف  گنج 

نیک گنج و  رد  يرگید  اب  یکی  ره  نیبب  ملاوحا  ياهرکشل  جوم 

يرفاک اب  نید  وچمه  هّرذ  اب  هّرذ  يرگنب  نوچ  لک  تسا  گنج  ناهج  نیا 

بلط ردنا  نیمی  يوس  رگد  نآ  پچ و  هب  درپ  یمه  هرذ  یکی  نآ 

نوکر ردنا  نیبب  ناشیلعف  گنج  نوگن  رگید  نآ  الاب و  يا  هّرذ 
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لوه تسیبرح  اهوزج  نایم  رد  لوق  گنج  یلعف  گنج  یعبط  گنج 

(1) دنک مک  یک  شوخ  زاوآ  زا  لبلب  دنز  ناغاز  ةرعن  زر  رد  غاز 

قح و  » قوش هب  تسود  ارچ ؟ دـشوپب  گنج  ساـبل  نآ  ياوه  هب  هک  دـهد  راـبتعا  ردـق  نآ  نمـشد  ار  لاـنم  لاـم و  لاـیخ  هک  ییاـج 
یم راوتـسا  فرط  ود  ره  نت  رب  هک  هحلـسا  ود  ره  دشوپب ، گنج  سابل  مه  وا  نآ ، ظفح  يارب  هک  دـهدن  تیمها  ردـق  نآ  تلیـضف »

.تسا ناهن  هک  تسا  داهن  نآ  ظفح  يارب  دوش ،

ءاشی ام  لعفی  رازاب  نیردنا  ادج  ار  کی  ره  تسا  رادیرخ  سپ 

تسا شوخرس  غامد  توق  لگ  يوب  تسا  شتآ  ياذغ  ناتسراخ  لقن 

دوب اولح  رّکش و  ار  گس  كوخ و  دوب  اوسر  ام  شیپ  يدیلپ  رگ 

دننت یم  ندرک  كاپ  رب  اه  بآ  دننک  اه  يدیلپ  نیا  نادیلپ  رگ 

دننک یم  ناشیرپ  نام  ناخلت  هچرو  دننک  یم  ناشفا  رهز  نارام  هچرگ 
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رکش رابنا  دهش  زا  دنهن  یم  رجش  ودنک و  هوک و  رب  اه  لحن 

دننک یم  رب  ناشتاقای  رت  دوز  دننک  یم  يرهز  دنچ  ره  اهرهز 

يرفاک اب  نید  وچ  هرذ  اب  هرذ  يرگنب  نوچ  لک  تسا  گنج  ناهج  نیا 

دوب نوزفا  بجاو  ار  رکش  سپ  دنک  نوزفا  یگکرس  هکرس  هکنوچ 

للخ ردنا  نیبجنکسا  نآ  دنیآ  لخ  درآ ز  مک  ياپ  رگ  نیبگنا 

دنق تخیر  یم  نوزف  ایرد  ار  حون  دنتخیر  یم  اه  هکرس  يو  رب  موق 

دوزف یم  ملاع  لها  هکرس  سپ ز  دوج  رحب  زا  ددم  دب  ار  وا  دنق 

یلعلادبع نآ  تسنرق  دص  هکلب  یلو  نآ  دوب  هک  فلألاک  دحاو 

دنز وناز  اه  نوحیج  وا  شیپ  دوب  یهار  ورد  ایرد  زا  هک  مخ 

: تسا نیا  هیآ  تروص  درک و  سنوی  ةروس  زا  ( 72  ) ۀیآ هب  ار  دوخ  ۀبطخ  ود  ره  متخ  هناگی ، دحاو  نآ  مالسلا  هیلع  نیسح 
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ْمُکَْرمَأ َو اوُعِمْجَأَف  ُْتلَّکَوَت  ِهّللا  یَلَعَف  ِهّللا  ِتایِآب  يِریِکْذَـت  یِماقَم َو  ْمُْکیَلَع  َُربَک  َناـک  ْنِإ  ِمْوَق  اـی  ِهِمْوَِقل  َلاـق  ْذِإ  ٍحُون  َأَـبَن  ْمِْهیَلَع  ُلـْتا  َو 
ِنوُرِْظُنت (1) ََّیلِإ َو ال  اوُْضقا  َُّمث  ًهَّمُغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَی  َُّمث ال  ْمُکَءاکَرُش 

دعس رسپ  راضحا 

رد نخـس ، رد  تفگـش  يورین  توق و  هدنیوگ  دش ، زرحم  ینعی  دـش  راوتـسا  اجرباپ و  سفن  يارب  هاگ  ره  نامیا ، هاگ  هیکت  دامتعا و 
زا تسا  رتشیب  هدیقع  نامیا و  هدارا و  هب  نخـس  ۀیکت  اریز  تسا ؛ دنمورین  دنک  یم  زورب  وا  زا  هچ  ره  دنیب  یم  دوخ  ةزرابم  رد  مادـقا ،

رمع راضحا  هب  داد  رما  دـش  غراف  هک  یمومع  باطخ  زا  تلیـضف ، لقث  زکرم  اتکی و  مئاـق  نآ  يدـنمورین ، نیمه  يور  ناـبز ؛ ماـک و 
فصو نیا  اب  دوبن و  لیام  هن  دش ؟ رضاح  دوب و  لیام  ایآ  دوشن ، رضاح  هک  دوبن  رداق  هن  دوشن ؟ رضاح  تسناوت  دعـس  رمع  ایآ  دعس ،

رازه نیدنچ  تسوا  نامرف  ریز  زورما  هک  نوشق  هّدع  هک  نآ  اب  تفگن  هن ، دوش ؟ رضاح  نم  دزن  وا  تفگن  دعس  رمع  ایآ  دش ، رـضاح 
نیب رد  يا  هرکاذـم  مه  گنج  نالعا  نیا  زا  دـعب  دـیاش  هک  داد  یم  لامتحا  نوچ  يرآ ، تفگن  هن ، دنتـسه ، وا  نت  ود  داتفه و  ربارب 
یم فیعـض  هچرگ  لاـمتحا  نیا  دوشن و  سک  یب  مالـسا و  بوبحم  نآ  نوخ  هب  هدولآ  وا  دوش و  زاـب  يرد  هحلاـصم  يارب  هک  دوش 

.دش روبجم  تهج  نآ  زا  دنک ، بیقعت  ار  نآ  هک  دید  یم  روبجم  ار  دوخ  وا  یلو  دومن ،

مالسلا هیلع  ترضح  شیپ  ات  ار  وا  دراد ، هقلطم  تیلاعف  نوچ  لماک  یلو  ةدارا  هک  دنلابب  دوخ  هب  ولغ  زا  اه  یضعب  تسا  نکمم  اجنیا 
ار بلطم  نیا  تلع  یلو  دیناشک ،
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برع دننادن و  نامرف  رما و  ار  راضحا  هنوگ  نیا  بارعا  رظن  رد  هک  دننک  روصت  تسا  نکمم  اه  یضعب  و  تسج ، رگید  ياج  زا  دیاب 
نیا بلطم  ّرس  تسا ، مولعم  مه  هلمح  نآ  ِریما  تیقفوم  دنلفاغ و  ار  برع  ربکت  یلو  دنناد ، یمن  نتسشنن  ای  نتسشن  كاخ  هب  دیقم  ار 

لد يورین  يرهاظ  رادتقا  ۀـحوبحب  رد  و  درک ، یم  مار  لیلذ و  ار ، وا  سفن  ار و  وا  هک  تسا  هانگ  لزلزت  تسه  هک  يزیچ  تسین ، مه 
، دایز ای  مک  هانگ  دراد و  یمن  هگن  لاح  همه  رد  ار  ناسنا  سفن  روز  يورین  هب  هیکت  دشاب و  يرهاظ  هوکـش  نیا  نابیتشپ  هک  تشادـن 

سلجم رد  هک  یگرزب  ای  هچب  دـننام  .دـهد  یم  زورب  راـکهانگ  تاـیلمع  رد  دـشاب  هچ  ره  بساـنم ، عقوم  رد  ار  يراوخ  ینوبز و  رثا 
و زیخرب ! هک  دننز  یم  بیهن  ار  وا  مدامد  هک  دنک  یم  ساسحا  ایوگ  دوخ  داهن  زا  دنیشنب ، دوخ  بسانم  ریغ  یسرک  يور  رد  هناکولم 

فرط نآ  فرط و  نیا  هب  هتخابدوخ  دـنیوگ ، یم  ار  وت  هک  دونـش  یم  درادـنپ و  یم  نانچ  ار  ییادـص  كدـنا  دوخ ، مّهوت  هب  یهاگ 
دوخ مه  وا  دنیشنب ، صیخـشت  زرط  زا  ینوناق و  داوم  زا  یعالطا  یب  اب  حلاص  ریغ  رفن  کی  همکحم ، یـضاق  ياج  هب  ای  دنک  یم  هاگن 

، يرطخ ریطخ و  تامادقا  هنوگ  نیا  رد  ناسنا  سفن  دوشن ، اشفا  وا  تسد  زا  رت  گرزب  هانگ  هک  دهد ، یم  کمک  اج  زا  نتسج  هب  ار 
تیلاعف يارب  تسا و  یـصوصخم  تیلاعف  وحن  کی  وا  یناهن  تالاح  زا  هنوگره  يارب  و  دراد ، یم  زاربا  تفهن  رد  نوگانوگ  یلاوحا 

ریخ و بح  هار  رد  یـسفن  ره  ار  تیلاـعف  هنوگ  نیا  دـیاش  تسا و  راـک  رد  ینوریب  ياهرکـشل  زا  ناـهنپ  يرکـشل  جاوفا  دوخ  یناـهن 
دنادرگرب و ار  وا  کچوک  هانگ  زا  دهاوخب  هک  دـشاب  هتـشاد  مه  هانگ  عقوم  رد  راکهانگ  یتح  ترارـش ، یتشز و  زا  رارف  ای  تلیـضف 

يارب ًالقا  دوشن ، اشفا  ألم  رد  هک  دناشوپب ، ار  دوخ  ناهنپ  هانگ  دهاوخب 
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زا سفن  ياـهاضاقت  هنوگ  نیا  تسناد ، دـنهاوخ  راـکهانگ  وا  نتـشک  رد  ارم  مدرم  منکن ، رگا  هک : دـمآ  یم  لاـمتحا  نیا  دعـس  رمع 
ره زاغآ  رد  ار  سک  ره  ار و  دعـس  نبا  سفن  ۀعواطم  نیا  دوشن ، فوشکم  صخـش  هانگ  دهاوخ  یم  هک  تسا  ییادخ  ۀـیفخ  فاطلا 

دننام دـنیبب ، یهاگ  هیکت  دوخ  يارب  مرجم  ًاددـجم  ًایناث و  هک  كدـنا  ینامز  زا  دـعب  رگم  درب ، یم  هارمه  یتفاسم  ات  یناـمرف  يرما و 
هنالداع ياضق  ۀـمکحم  دوجو و  تلدـعم  ۀـمکحم  نینهآ  لاـگنچ  زا  دـنیبب ؛ رداـق  ار  دوخ  نآ  ۀلیـسو  هب  هک  يزیچ  هوق و  تکوش و 

دوب نیب  رد  یناسفن  رما  نیا  دعـس  نبا  ۀیحان  زا  .دنک  ناهنپ  يردق  ار  دوخ  ّتلذ  دزیوایب و  هلیـسو  نادب  دهد و  رارف  سوفن  نادـجو و 
.دوب همیمض  نآ  هب  زیچ  دنچ  مه  مالسلا  هیلع  وا  ترضح  ۀیحان  زا  دیناشک و  شیپ  ار  وا  هک 

امش نارود  يایسآ   » هک نآ  تادیدهت  ًاصوصخ  دوبن ، ربا  شرغ  هقعاص و  بیهن  زا  رتمک  نآ  ةرارـش  هک  رخآ  ۀبطخ  نیا  ریثأت  لیبق  زا 
یم همه  ۀناخ  رد  نم  زا  دعب  گرم  رتش   » هک نآ  ایند و  رمع و  ةرابرد  همکاحم  صوصخ  و  مردپ » زا  تسا  يدهع  دنک و  یم  درخ  ار 

رد تاعومـسم  نیا  دینک ؛ یم  ندیهج  ییاج  هب  ییاج  زا  خـلم  هاتوک  شرپ  دـننام  هک  رکـشل  رابتعا  ندرک  درخ  صوصخ  و  دـباوخ »
دنتـسه و وا  ةدارا  تردـق  ةدـش  مضه  ًامامت  رکـشل  ایئوگ  هک  دـنایامن  یم  گرزب  تیاهن  ار  بیطخ  حور  لاـیخ ، هشیدـنا و  هاگـشیپ 
، تقیقح هاگشیپ  تحاس و  رد  بیطخ و  مالسلا  هیلع  ترضح  ربارب  رد  دیلپ ، ياه  هویم  نیا  ایند و  دوخ  ایند و  رمع  رکشل و  تارابتعا 

.دنریسا تسا ، نابغاب  هک  مالسلا  هیلع  وا  ترضح  ربارب  رد  و  دنیراسخاش ، ةویم  اهنآ  ۀلمج  هک  داد  یم  شیامن  ًانیع 

نیقی و دوب ، هدرک  مک  اهنآ  دوخ  رظن  رد  ار  اهنآ  رفظ  تردـق  دوب و  هدرک  کچوک  دایز  ای  مک  ار  همه  اهنآ ، ندرک  درخ  هزادـنا  نیا 
اب مالسلا  هیلع  وا  ترضح  يراشفاپ  داقتعا و 
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رمع هدرک و  رایـشه  ار  ناگدازآ  رح و  .دوب  هتـساک  تملظ  کش و  جاوما  ندـمآ  مه  يور  زا  و  يریگولج ، ار  جاوفا  مطالت  ییاهنت ،
ربمغیپ دهع  ًاّنس  (1) و  دوبن شیب  يا  هچب  هلوت  مالـسلا  هیلع  یلع  نامز  رد  هک  دعـس  رمع  دشاب  هچ  ره  .دوب  هدیچیپ  مهرد  مه  ار  دعس 

ربمیپ ۀیاس  هقیقحلاب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  توبن  نادناخ  راگدای  هک  مالسلا  هیلع  وا  ترضح  هب  تشادن ، دای  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یلـص توبن  یحو و  رـصع  هک  راصناو  رجاهم  ةدنام  یقاب  هب  راگزور  نآ  رد  درک ، یم  رظن  تمـشح  رظن  هب  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

راید هچ  ماش و  راـید  هچ  يرهـش ، رد  هک  اـهنآ  زا  کـی  ره  دـندرک و  یم  رظن  تمـشح  رظن  هب  دـندوب  هدرک  كرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا 
هدرک كرد  ار  وا  تبحص  ای  ار ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تروص  نم  هک  درک  یم  راهظا  دش و  یم  دراو  رـصم  راید  هچ  قارع و 
داتفه ینعم ، تّوق  اذل  دوب و  ینعم  هب  دـنبیاپ  تروص ، راگزور  نآ  رد  هک : نآ  هصالخ  دـنتخیر و  یم  وا  درگ  هب  ماحدزا  هب  مدرم  ما 

اه شالت  همه  نآ  اب  ناشیا ، لد  يورین  يأر و  هدارا و  زا  دنا و  هداتسیا  ربارب  رکشل  ایرد  ایرد  اب  هک  دهد  یم  ناشن  ار  ناسنا  رفن  ود  و 
نـسح هچ  زیچ  ره  ینعی  دـنک ، یم  ار  یهاشداپ  راـک  ناـمیا  يورین  توق و  هزادـنا  نیا  .دـشن  هتـساک  هجو  چـیه  هب  اـهدروخ  دز و  و 

نامیا و هچ  رکف و  ماظتنا  لامج  هچ  قطنم ، نسح  هچ  توص ، نسح  هچ  تروص ،
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مزج روط  هب  نیعم  نب  ییحی  تسا ، طـلغ  نیا  تسا و  یباحـص  يو  هک  دـنا  هدرک  ناـمگ  يا  هراـپ  دـیوگ : رجح  نبا  بیرقت  ( 1 - ) 1
لتق زور  دنیوگ : یضعب  هتـشاد ، لاس  البرک 36  رد  نیاربانب  دـندیمان  رمع  ار  وا  هدوب ، باـطخ  نب  رمع  توم  زور  يو  دـلوت  دـیوگ :

نیسحلا لتقی  الخـسل  کتیب  یف  نا  صاقو : نب  دعـسل  مالـسلا  هیلع  یلع  لاق  هدوب ، هلاس  البرک 25  رد  نیاربانب  هک  دش  دـلوتم  نامثع 
،74 تارایزلا : لماک  ثیدح 1 ؛ سلجم 28 ، ، 134 قودص : خیش  یلامالا ،  » .هیدی نیب  جردی  ذئموی  دعس  نب  رمع  ینبا و  مالسلا  هیلع 

ثیدح 12» باب 23 ،
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یم روهظ  یهاش  دننام  ار  دوخ  مکح  ذوفن  دنک و  یم  یهاش  راک  تسا و  هاش  دوش  تفای  دوخ  لماک  ۀجرد  هب  رگا  مادـک  ره  داقتعا 
.دهد

.دراد نانیمطا  هک  يراد  نیقی  هب  دنک  یم  عوجر  راد  کش  هرخالاب  دنک و  یم  دوخ  عبات  دوز  ای  رید  ار  كاکش  ره  نقیتم ، ره 

نامرف نامرف ، زرط  هک : نآ  زا  دشاب  ترابع  هک  دـش  هدوزفا  تارثؤم  نیا  ۀـمه  رب  رگید  بلطم  کی  وا ، راضحاو  دعـس  رمع  دروم  رد 
نم هک  نآ  هب  راهظتـسا  یناوتان و  دروم  رد  هدنامرف  یهدنامرف  توق  اب  مکح ، نیا  رودص  نم و  دزن  دـیناوخب  ار  وا  هک  دوب  عاطم  رمآ 
لاح ره  هب  .درک  یم  هوالع  ار  هملک  ذوفن  مهاوخب ، ار  رکشل  نآ  هدنامرف  ریما  مراد  قح  نآ  ۀطـساو  هب  هک  مراد  نیگنـس  یهاگ  هیکت 

.دنک یم  زورب  هچ  ندش  وربور  تاقالم و  زا  دعب  دننیبب  دنرظتنم  همه  دش ، رضاح  رمع 

هراب نیا  رد  خیرات  نتم 

هک تشاد  یمن  تسود  دوب ، لیم  یب  نکیلو  دمآ ؛ دش و  هدـناوخ  رمع  .دـیناوخب  نم  دزن  ار  رمع  دعـس ؟ رمع  تساجک  دومرف : سپس 
یب رفن  کی  هک  نآ  نامگ  هب  یـشک ؟ یم  ارم  ایآ  رمع ! : » دومرف ترـضح  وا  روضح  زا  سپ  .دیایب  مالـسلا  هیلع  وا  ترـضح  ربارب  رد 
رارق هک  تسا  يدهع  زگره ! دش  دهاوخن  وت  ياراوگ  ادخ  يدنوادخ  هب  دنک ، ناگرگ  ير و  دالب  یلاو  ار  وت  يردپ ، یب  ةداز  ردـپ ،

هن ایند و  رد  هن  دید ، یهاوخن  يدنسرخ  نم  زا  دعب  وت  هک  نیا  يارب  یهاوخ ، یم  هچ  ره  نکب  ورب  هدیسر ، نم  هب  هدوب و  شیپ  زا  نآ 
نآ فارطا ، زا  اه  هچب  هدش و  اپرب  هفوک  نیا  نایم  رد  هتفر و  ین  هب  هک  منیب  یم  ترس ، هب  منک  یم  هاگن  مراد  نم  ایئوگ  ترخآ و  رد 

ار نآ  دننارپ و  یم  گنس  ار 

ص:191
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(1) .دنا هداد  رارق  فده  دوخ  نایم 

رگید دیلطعم ؟ هچ  هک  دوخ ، ناهارمه  هب  دز  داد  تشگرب و  دـنادرگ ؛ ور  تفر و  مشخ  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نخـس  نیا  زا  رمع 
(2)« .تسین شیب  همقل  کی  هک  دینک  هلمح  یمامت  هب  دیرب ؟ یم  وا  زا  راظتنا  هچ 

دعس رمع  رس  تشپ  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  هاگن 

هفوک مدرم  رهم  ریگولج  يا  هنارابج  توطس  هک : دید  یم  نشور  مالسلا  هیلع  ترضح 

ص:192

تخس و ياه  نسر  هب  رگنب  هتسب  يا  هدنب  نیا  نتشیوخ  رب  نادنز  یمه ز  یـسانشن  ناتـسبتسا  غاب  ترگا  نیا  تسا  وت  نادنز  ( 1 - ) 1
نایرگ دنب  دش ز  اهر  هک  ره  رب  راومه  داش  تسا  هدونـش  هک  يدنب  نادنخ  دنب و  هب  ییارچ  داش  وت  يدـنب  دنمتـسم  دوب  دـنب  رد  ناولا 
نانشا هب  نت  نوباص و  هب  راتسد  یئوش  هچ  رگا  میر  ارت  تسا  زغم  ناهنپ  تشگ  هتسب  ارچ  دنب  رد  تسیچ  رد  هتـسب  دنب  نیدب  هک  رگنب 

« ورسخ رصان   » ناغفا يدیسر  نودرگ  دبنگ  رب  وت  زا  يدرک  درد  ار  وت  لهج  گ ر 
! رمع ای  مالـسلا  هیلع  لاقف  هیتأی ، نا  بحی  ًاهراک ال  ناک  هل و  یعدـف  رمع  یل  اوعدا  دعـس ؟ نب  رمع  نیا  مالـسلا  هیلع  لاق  مث  ( 2 - ) 2
، عناص تنا  ام  عنـصاف  ادوهعم  ادـهع  ادـبا ! کلذـب  أنهتتال  هللاو  ناجرج  يرلا و  دالب  یعّدـلا  نب  یعّدـلا  کّیلوی  نا  معزت  ینلتقت  تنا 

رمع ظاتغاف  .مهنیب  ًاضرغ  هنوذختی  نایبصلا و  هامارتی  بصن  دق  هبـصق  یلع  کسأرب  یناک  هرخآ و  ایندـب و ال  يدـعب  حرفت  کناف ال 
هیقب 10/45 ؛ راونالاراحب :  » .هدحاو هلکا  یه  امنا  مکعمجاب  اولمحا  هب  نورظتنت  ام  هباحصاب  يدان  هنع و  ههجوب  فرـص  مث  همالک  نم 

«253 ملاوعلا : بابلا 37 ؛
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هب مالسلا  هیلع  وا  ترـضح  ار  نآ  هک  تاذ  بح  یکی  هدمآ ، مدرم  رهم  يولج  لئاح  ود  دنراد ، داهن  رد  ار  وا  رهم  مدرم  هنرگو  هدش 
لد رهم  تشادرب و  دهاوخ  بیرقنع  نامز  رورم  مه  ار  نآ  هنارابج و  توطـس  يرگید  درک و  ردـق  یب  مدرم  رظن  رد  دوخ  يراکادـف 

دنهاوخن مارآ  هفوک  نیا  نانز  دـنوش ، دـنلب  وا  یهاوخنوخ  مان  هب  هک  دنـشابن  یقاب  مه  ینادرم  رگاو  دیـشوج  دـهاوخ  وا  ياوه  هب  اـه 
دعس رمع  دنراذگن  هک  دننک  مجاهت  ردق  نآ  نانز  لافطا و  هرخالاب  داد و  دنهاوخ  ریش  وا  رهم  هب  وا و  مان  هب  ار  دوخ  لافطا  تفرگ و 

.دروآ نوریب  يرس 

ار وا  دـشاب  هتـشادن  وا  تسد  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نتـشک  هب  عجار  يدنـس  هک  نآ  يارب  هللادـیبع  تشگرب ، ـالبرک  زا  هک  دعـس  نبا  »
رمع یهدب  سپ  دیاب  هن ، تفگ : هدش ، دوبان  تفگ : هدب ، سپ  يراد  مالسلا  هیلع  ماما  نتـشک  هب  عجار  هک  يا  همان  تفگ : تساوخ و 
زاین هچ  هدش  مگ  هک  يا  هتـشون  هب  کنیا  متـشگرب ، هداد  ماجنا  مه  نم  يداتـسرف و  يراک  يارب  ارم  يراد ، همان  هب  يزاین  هچ  تفگ :

شیرق نانزریپ  هب  هنیدـم  رد  ات  ما  هتـشاد  هگن  ار  طختـسد  نآ  ادـخ  هب  هن  تفگ : هدـش  هراـچیب  رمع  داد ، تدـیابب  هتبلا  تفگ : تسا ؟
.یتشادنرب تسد  وت  مدرک و  تحیصن  ار  وت  مالسلا  هیلع  نیسح  نتشک  ةرابرد  نم  دنگوس  ادخ  هب  دنمهفب ، ارم  رذع  مهد و  ناشن 

ردارب دایز  نب  ناـمثع  مدوب ، هدرک  ادا  ار  وا  يردـپ  قح  مدوب  هتفگ  صاـقو  دعـس  مردـپ  هب  رگا  هک  مدرک  رارـصا  وت  هب  ردـق  نآ  نم 
دنتشاد و یم  راهم  دایز  دالوا  زیخاتسر  دادماب  ات  هک  متساوخ  یم  لد  بلق و  زا  نم  دیوگ ، یم  تسار  تفگ : سلجم  نآ  رد  هللادیبع 

، دوب هدشن  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح 

ص:193
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(1)« .دوب شوماخ  داد و  یم  شوگ  ار  نانخس  هلمج  هللادیبع 

.دییوب یهاوخن  ار  تشهب  يوب  زگره  ادخ  هب  یتشک ! ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  كدیلپ ! يا  تفگ : شردام  هناجرم  »

تشز مدرک ، نم  هک  دوب  یتشز  رایـسب  رفـس  هچ  هو ، تفگ : یم  دوخ  هب  هار  رد  دوب و  هناخ  مزاع  دمآ ، نوریب  تساخرب و  دعـس  رمع 
و مدیرب ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دنزرف  دنویپ  ادابم ، نم  نوچ  سک  زگره  دوبن ، نم  نوچ  سک  چیه  متـشگرب ! تشز  متفر و 

.مدرک تعاطا  ار  يرجاف  روپ  رگمتس  هللادیبع  نامرف  هدش ، یصاع  ادخ  هب  متشادن ، هاگن  ار  وا  يدنواشیوخ  تبارق و  ساپ 

نیـشن هناخ  ار  وا  اه  هناهب  هب  دـهدب ، مدرم  تسد  هب  يدنـس  وا  هب  نداد  تلایا  هب  تساوخ  یمن  ًاساسا  تشگ و  هدرزآ  وا  زا  داـیز  نبا 
.دوش رتراکشآ  گنن  ادابم  هک  دوب  هنیمز  نیمه  يور  دنا ، هدادن  تلایا  ای  تموکح  هک  مه  ارما  یقاب  هب  و  درک ،

مدرم تاساسحا  زا  دنتشاذگ و  یم  اهنت  ار  وا  دنتـساخ و  یمرب  مدرم  دش  یم  یلفحم  دراو  تقو  ره  یعامتجا  یگدنز  رد  دعـس  رمع 
رد درک ، یم  ار  دوخ  راک  مارآ  مارآ  تلم  تارفنت  دنتساخ ، یمرب  وا  درگ  زا  مدرم  تسشن  یم  دجسم  رد  تقو  ره  دش ، یم  نارابریت 
هب دـنداد و  یم  ناشن  رگیدـکی  هب  ار  وا  تشگنا  هب  دوب ، ناکدوکو  لافطا  يامن  تشگنا  تفر  یم  هک  نزرب  يوک و  ره  هچوک و  ره 

رگید هک  دیسر  ییاج  هب  راک  ات  دنداد  یم  مانشد  ار  وا  ناهم  ناهک و  تسا ) مالسلا  هیلع  نیسح  ةدنشک  كدرم  نیا  : ) دنتفگ یم  مه 

ص:194

.357/4 يربطلا : خیرات  93/4 ؛ ریثا : نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا  ( 1 - ) 1
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لها دوب ، نیعبات  زا  دعـس  رمع  هک  نیا  اب  تسبب و  دوخ  يور  هب  رد  دش  دمآ و  يارب  دش و  نیـشن  هناخ  دـنامن ، شدـش  دـمآ و  لاجم 
(1) .دنتشاد كورتم  ار  وا  زا  تیاور  تعامج  تنس و 

.تفرگ هرانک  تفالخ  زا  مه  دـیزی  رـسپ  هیواعم  دروخ و  مه  هب  ماش  تفر و  تفرگ و  ار  دوخ  هار  دـیزی  هک  راهچ  تصـش و  لاس  هب 
هرـصب مدرم  زا  درک و  ّبس  ار  دیزی  دنریذپب ، ار  شدوخ  هکلب  ات  دنک  يّربت  دیزی  زا  هک  دید  ار  دوخ  حالـص  هرـصب  رد  دایز  هللا  دـیبع 
باختنا تما  همه  ار  هک  ره  دعب  هک  دننک  تعیب  وا  اب  هلاجع  تسا  بالقنا  شروش و  رد  قارع  زاجح و  ماش و  عاضوا  ات  هک  تساوخ 

سیق سیق ، نب  فنحا  هرصب : نایعا  دوب ، هداد  رارق  تفالخ  هب  لالقتسا  يارب  همدقم  ار  زرط  نیا  وا  دننک ، تعیب  وا  اب  مه  اهنآ  دندرک 
دجسم هب  هللادیبع  زا  تیامح  هب  یمیمت  ورمع  نب  دوعـسم  .دندیروش  رخآ  رد  یلو  دندرک  تعیب  وا  اب  مه  کلام  نب  عمـسم  مثیم ، نب 

ات دوب  ناهنپ  هناخ  هب  هناخ  هیفخ  رد  ًارارف  داـیز  نبا  دـندرک ، زیر  زیر  ار  وا  دـنتخیر و  وا  رـس  هب  مدرم  دـناوخ ، هباـطخ  ربنم  رب  تفر و 
ورمع هب  .تشون  يا  همان  هفوک  هب  صوصخ  نیا  رد  دـندوب ؛ هدرک  تعیب  وا  اب  ًاتقوم  هک  انثا  نامه  رد  تفر ، ماش  هب  تخیرگ و  هناـبش 

راضحا ار  فارـشا  دـندمآ ، هفوک  هب  دایز  نبا  ناگداتـسرف  دریگب ، تعیب  مه  هفوک  مدرم  زا  هک  یگـشیمه  هموکحلا  بیان  ثیرح  نب 
رمع نوماریپ  اروشاع  زور  رد  هک  هفیطل ) نبا   ) ینابیش میور  نب  دیزی  دننام  البرک  ۀیـضق  ياه  یماندب  دندرک ، داهنـشیپ  اهنآ  هب  هدرک 

دعس

ص:195

.دراد تیاور  دایز  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  رمع ، ( 1 - ) 1
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زیزع ار  وا  دندیدنـسپ و  ار  يو  مادقا  نایفوک  تهج  نیا  زا  درک و  عورـش  ار  رفنت  دزیخرب و  هک  تسناد  نیا  رد  ار  دوخ  حالـص  دوب ،
.دندرک

یم تعیب  وا  اب  ام  ایآ  درک ، تحار  هیمـس  رـسپ  تسد  زا  ار  ام  هک  ار  يادخ  شیاتـس  تفگ : هتـساخرب  باوج  ماقم  رد  میور  نب  دیزی 
ییامرفنامرف رما و  هب  مه  يزاین  میرادـن و  هیما  ینب  هب  يزاین  اـم  ًاـساسا  میراد ، وا  يارب  تاـمارتحا  هنوگچیه  هن  تعیب و  هن  هن ! مینک ؟

دش و بلقنم  هفوک  تروص  ره  رد  دـندوسالا ، رجح  نوماریپ  رد  هک  دـنا  هکم  زاجح و  لها  طقف  تعیب  قحتـسم  تسین ، هناجرم  ةداز 
تقوم مکاح  ار  لعجلا ) هجورحد   ) هرخـالاب اـت  دنتـشاد ، یم  تقوم  ریما  باـختنا  رد  وگتفگ  دـندرک و  لوزعم  ار  داـیز  نبا  هدـنیامن 

ات دننک  راذگاو  وا  هب  ار  هفوک  تراما  ًاتقوم  دننک و  باختنا  ار  دعس  رمع  هک  دندرک  داهنشیپ  مدرم  زا  یضعب  انثا ، نآ  رد  یلو  دندرک 
لآ ياـه  نز  اـه ، هناـخ  مدرم و  ناـیم  داهنـشیپ  نیا  راـشتنا  رثا  رد  یلو  دـنتفریذپ ، ار  داهنـشیپ  نیا  مه  يا  هراـپ  دوش ، مولعم  فیلکت 

دجسم هب  اورپ  یب  هدرک ، شروش  دنداهن و  زاغآ  نویش  روش و  دندوب  البرک  ۀیضق  رادازع  زونه  هک  عخن ، نالهک و  هعیبر و  نادمه و 
مه هک  تسین ؟ سب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـسپ  نتـشک  ار  دعـس  رمع  رگم   » هک دـندرک  دـنلب  هحیـص  دایرف و  دـنتخیر و  عماج 

.دننک باختنا  ار  وا  دنهاوخ  یم  تموکح  هب  نونکا 

دنتفرگ و ار  ربنم  رود  راو  هقلح  دندمآ و  دجسم  هب  هدیشک  ریـشمش  هدش و  کیرحت  نادمه  لآ  نادرم  هنانز ، نیـشتآ  بالقنا  رثا  زا 
فرط هب  اهنآ  هبدن  هیرگ و  دنتفرگ و  رس  زا  ار  يراوگوس  راب  رگید  زوسرپ ، زور  نآ  دای  هب  اهنآ ، نوماریپ  رد  نادرم  نایم و  رد  نانز 

نیا ات  دناشف  یم  هرارش  دعس  نبا 

ص:196
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دوخ  (1) هلاس نیدـنچ  یگناخ  سبح  هب  دعـس  نبا  هرابود  .دـندش  فرـصنم  مدرم  وا ، باـختنا  زا  تشگ و  طـقاس  دعـس  نبا  ماـن  هک 
مکح دـش و  لقتنم  ریذـپانانف  يدـبا  سبح  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناـهاوخنوخ  راـتخم و  تسد  هب  سبح  نیا  زا  اـت  دوب  .تشگرب و 

(2)« .دندرک ارجا  نادمه  لآ  نانز  رهم  رپ  ۀنیس  ار  وا  سبح 

مالـسا و ماـیپ  نیرت  یلاـع  لـماح  تسا ، مالـسلا  هـیلع  نیـسح  یکی : دـنربارب ، وربور و  رفن  ود  تـسا ، اروشاـع  زور  زور  هلمجلاـب : و 
يوزرآ زا  رپ و  ییاـمرفنامرف  ناـمرآ  زا  يرـس  اـب  ناوـج  دعـس  رمع  يرگید : نوـک و  تـالوحت  دوـجو و  ناـقرف  مجرتـم  تـقیقح و 
دنناناوج نیا  دنامن ، بقع  ناشن  مان و  هب  دیزی  هللادیبع و  دننام  برع  ناناوج  زا  دـهاوخ  یم  ولمم ، اهراطقمه  رـسمه و  نیب  تیعاطم 

ناـمرآ هب  دـب  کـین و  ره  زا  ییاورپ  یب  ۀطـساو  هـب  سک  نیدـنچ  دـنا ، هدـید  مالـسا  تاـحوتف  رد  اهردـپ  ماـن  ترهـش  زا  دـعب  هـک 
نیرت هانگرپ  ات  هک  دمآ  یم  شرظن  هب  هدنام ، بقع  اهنآ  زا  شدوخ  شردپ و  صاقو  دعـس  هک  دوب  هدـید  يو  دندیـسر ، ییاورمکح 

وا دیود  یم  شیپ  مرج  نیا  هب  ور  مه  رمش  رگا  دنهد و  یمن  تصرف  ندمآ ، شیپ  يارب  ار  وا  درخن  دوخ  يارب  ار  اه  مرج 

ص:197

دریم و یم  دراد  ملظ  شتآ ك ه  بلد ر  نیتسآ  رو  قشاع گ  تسد  توبات  رب ت ن  طونح  دریم  دـیاز  لدـع  نوچ ز  لـگ  ( 1 - ) 1
تروص ش درآرب  شا  هلبآ  سپ  شاب د  ضیح  نو  زا خ  دنزرف  ياذغ  هم  هن  تسب ر  دو  بک  كاخ  شطونح  هیـس  دود  فک ن ن ه 
لبآ ه نو  یضیح چ  نوخ  ها  هن م  رتبم  دوش  تروص  نو  عاط  هب  شرخآ  هن  مدرم  نوخ  لاس  یـسدزاس  همعط  هک  سک  نآ  ردجم  دو 

« یناورش یناقاخ   » دروآ ب ر رخآ چ ه  یقلخ  نوخ  لاس  هس  درآر  ب 
.26/2 هسایسلا : همامإلا و  ( 2 - ) 2
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رگید ادابم ! هک  درذگب  تسا  وا  نانتما  ببـس  هک  ناوج  دـیزی  هب  گرزب  تمدـخ  ینعی  دـماشیپ ، نیا  زا  هک  درک  یمن  راومه  دوخ  هب 
، لاـبند هب  نآ  زا  دـعب  هک  تسوا  لاـبقا  عـلطم  هک  دـید  یم  متح  دوـخ  تمدـخ  نـیا  رد  دـهدن و  تـسد  یتـصرف  نداـتفا  شیپ  يارب 
، دشابن هفوک  رد  رگا  .دش  دهاوخ  وا  هب  اه  میظعت  درک و  دنهاوخ  رظن  وا  هب  تمـشح  هدـید  هب  مدرم  تشاد و  دـهاوخ  اه  ییاورمکح 

یمن هدولآ  ار  وا  هک  يرگید  ناکم  رد  نآ  دوس  زا  دـنک و  یم  ینیمز  کـی  رد  ار  هاـنگ  .دـش  دـهاوخ  ناـگرگ  ير و  تادحرـس  رد 
( راورپ واگ   ) دننام ار  زور  کی  تسا و  دیزی  یناوج  زاغآ  هزات  نوچ  دناد ، یم  يدبا  نوچمه  ار  دیزی  تلود  دنک ، یم  هدافتسا  دنناد 

يالاب وزرآ  و  لایخ ؛ يور  لایخ  .دـید  یم  یفاک  دوخ  مرج  زا  لفاغت  يارب  ار  ناگرگ  ير و  راطقا  تفرگ ، یم  رهد  دوخ  باسح  رد 
يوق یبانط  دنب و  دوخ  تامادقا  هب  دنناشک و  یم  ار  وا  هک  تسا  سبحم  هب  ور  دنیبب  هک  دوب  هدش  ناوتان  تریـصب  ةدید  هدمآ ، وزرآ 

هار یعطق و  یمتح و  همه  درک ) یم  زاب  دوخ  رـس  زا  هجلاعم  لفاغت و  هب  ار  اهنآ  هک   ) لمع تاعبت  دـچیپ و  یم  دوخ  ياـپ  تسد و  هب 
.لایخ ۀنیئآ  رد  ًاضحم  همه ، اهوزرآ  یضرف و  یلایخ و  همه  صالخ ،

ناور بآ  رانک  رب  هر  هدرک  ناهد  هب  ناوختسا  دش  یم  یکگس 

دومن بآ  رد  ناوختسا  نآ  سکع  دوب  نشور  فاص و  بآ  نآ  هک  سب 

رگد ناوختسا  بآ  رد  تسه  رگم  هک  نامگ  گس  هراچیب  درب 

(1) بآ رد  داتف  شناوختسا  باتش  هب  نآ  يوس  داشگب  هچ  بل 

ص:198

.یماج نمحرلادبع  ( 1 - ) 1
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هاپس سیئر  هیسداق  حتف  رد  شیپ  لاس  لهچ  رد  شردپ  هک  تسا  يزور  دننام  مه  هدش ، هللادیبع  ياجنتسا  تلآ  هک  زورما  شرظن ؛ هب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ار  ریشمش  هقیقحلاب  تشاد و  مالسا  يونعم  تراهط  هب  هیکت  شردپ  زور  نآ  هک : نآ  زا  لفاغ  دوب ، برع 

نیسح زا  هریت  تیعـضو  نیا  اب  هدرک ، اجنتـسا  تلآ  ار  وا  دایز  نبا  زورما  یلو  دندوب ، هداد  وا  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناکاین  و 
؟ دـیرظتنم هچ  هک  دز  داد  دوخ  هاپـس  هب  هزورما  نامرف  ذوفن  دوخ و  هاپـس  ةوق  هب  رورغ  اب  دـنادرگ و  ور  نادـیم  ناـیم  رد  مالـسلا  هیلع 

.سب دنا و  همقل  کی  اهنیا  هک  دیروایب  هلمح  یگمه 

ره هک  يا  هدرپارس  نآ   (1) .دروآ دوخ  نادناخ  هدرپارس  هب  ور  دنادرگور و  وا  زا  ریذپان  متس  تیسفن  نآ  اب  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
قح يدنـسرخ  اضر و  نیمأت  هب  ور  هقیقحلاب : داـتفا و  یم  تلیـضف  هار  رد  يراکادـف  هتـشذگ و  داـی  هب  دوشگ  یم  نآ  هب  هدـید  سک 
هچ ره  رـس  بقع  زا  قلخ  دراد ، بولطم  لامک  كاپ و  سفن  ةدنیآ  هب  ور  وا  يرآ ، .دروآ  سدقا  سفن  يایلع  تابغر  نیمأت  هب  ینعی 

ایند و ناهج  هب  تشپ  هک  کنیا  ناهج  کی  يدنسرخان  يدنـسرخ و  اب  تسا  نزو  مه  شیوخ  نادجو  ۀیـضرت  دنیوگب ، دنهاوخ  یم 
.دننک ریت  جامآ  ار  وا  نت  وگ ، داباداب  هچ  ره  دنک ، دوخ  لیلذ  ار  وا  سفن  هتسناوتن  ایند ، هدرک و  نآ  تلذ 

درک و هباطخ  ار  نامدرم  تشاد ، رب  رد  درب  ۀبج  .دوب  هتـسشن  يرتش  رب  زور ، نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  : » دیوگ یم  هدـیبع ) نب  دعـس  )
ۀناش ود  تشپ  زا  هک  تخادنا  وا  بناج  هب  يریت  يوهط -  ورمع  مان  هب  یمیمت  يدرم  تشگزاب  نوچ  .دومرف و  هظعوم 

ص:199

.132 ناجشالا : جعاول  253 ؛ ملاوعلا : ( 1 - ) 1
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(1)« .دوب هتخیوآ  هبج  هب  ریت  نآ  هک  مدید  دیوگ : یم  دیسر ، هبج  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

رد گنج  نالعا  هتبلا  تشگرب ، دراد  دوخ  هاگودرا  رد  هک  تقاط  مک  ناوتان  ۀقبط  کی  رطاخ  نیکست  يارب  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
، دزرل یم  دنب  هب  دنب  دوش و  یم  هدـنک  اج  زا  كانلوه  گنج  نیا  هب  مادـقا  روصت  زا  اهنآ  لد  دراد ، يریثأت  هقبط  کی  یناسفن  ۀـبنج 

ۀبنج ناوتان و  ۀـقبط  زا  بارطـضا  نیا  دـنک و  تیارـس  نارگید  هب  اهنآ  هدـیرپ  گنر  دـیاش  دریگ و  یم  ارف  ار  اـهنآ  اـضعا  بارطـضا 
فعـض هک  دـنزابب  ار  دوخ  ۀـیحور  كدـنا ، يودرا  نیا  ادابم  دـناسرب ، اهنآ  ةدارا  زکرم  هب  رگید و  تاقبط  هب  ار  دوخ  جاوما  یناسفن 

ار دوخ  كدنا  ةدع  اب  اهنآ  هک  یـشنم  گرزب  یهز  .دنزابن  ار  دوخ  ۀیحور  هدارا و  رگا  یلو  دوش ، مأوت  ورین  فعـض  هب   (2) مه هدارا 
لیفک نماض و  نارک ، یب  هاپس  نآ  اب  اهنآ  كدنا  هّدع  لباقت  نیا  .دنرادب  دوخ  ربارب  نیدنچ  ییورین  ربارب 

ص:200

.46 مالسلا : هیلع  نیسحلا  راصنا  295/4 ؛ يربطلا : خیرات  ( 1 - ) 1
املک مّهنال  مهفالخب  وه  اذاف  هعم  ناک  نم  هیلا  رظن  مالسلا  هیلع  نیـسحلاب  رمالا  دتـشا  امل  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاق  ( 2 - ) 2

مهناولا و قرـشت  هصئاصخ  نم  هعم  نم  ضعب  نیـسحلا و  ناـک  مهبولق و  تلجو  مهـصئارف و  تدـعترا  مهناولا و  تریغت  رمـالا  دتـشا 
! مارکلا ینب  ًاربص  مالسلا : هیلع  نیسحلا  مهل  لاقف  توملاب ، یلابیال  اورظنا  ضعبل : مهضعب  لاقف  مهسوفن ، نکـست  مهحراوج و  ئدهت 
رصق و یلا  نجس  نم  لقتنی  نأ  هرکی  مکّیاف  همئادلا  میعنلاو  هعـساولا  نانجلا  یلا  ءارـضلاو  سؤبلا  نع  مکب  ربعت  هرطنق  الا  توملا  امف 

نجـس ایندلا  ّنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  ینثدح  یبا  ّنا  باذع ، نجـس و  یلا  رـصق  نم  لقتنی  نمک  الا  مکئادـعأل  وه  ام 
یناعم 351 ؛ ملاوعلا :  » .تبذک تبذـک و ال  ام  مهمیحج  یلا  ءالؤه  رـسج  مهنانج و  یلا  ءالؤه  رـسج  توملا  رفاکلا و  هنج  نمؤملا و 

«288 رابخالا :
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هک تسا  مزال  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـننام  هدومزآراک  يرادرـس  نونکا  .تساهنآ  ۀـیحور  تمظع  ةدارا و  يدـنمورین  اهنآ و  یگرزب 
راـک فرـش ، ياـج  نتخاـبن  تیعقوم و  ظـفح  هک  اریز  دـنزابب ؛ ار  دوخ  اداـبم  هک  دـنک  یفرعم  ار  عـقوم  نیا  ردـق  دـناسرب و  ار  دوـخ 

رد تاجن  ای  حتف  دـیما  هک  عقاوم  هنوگ  نیا  رد  صوصخ  تسین ، ناسآ  يرادرـس  ره  يارب  تارفن  ۀـیحور  ظفح  زین  تسا و  يراوشد 
شیوخ هاگتسیا  ماقم و  رد  دوخ  روضح  تعجارم و  زا  دوب  نانیمطا  ۀیام  وا  روضح  هناگادج  وا و  دوجو  نوچ  دشاب ، هتـشادن  هار  لد 

ناهد هب  هدید  همه  دوشگ و  نخـس  هب  بل  دـش  دراو  هک  دوخ  هاگودرا  رد  اه ، لد  تابث  رارق و  يارب  .داد و  همه  هب  يا  هزات  نانیمطا 
تریح ببـس  نارگید و  بعر  ثعاب  توکـس  تسا و  دنخبل  ياج  هب  ماگنه  نیا  رد  قطن  .دیامرف  یم  هچ  دننیبب  هک  دـندوب  هتخود  وا 

.تسین اور  هجو  چیه  هب  تسا  نآ  ۀنومن  توکس  هک  لالم  یگدرسفا و  راهظا  تعاس  نیا  رد  ناگدننیب ؛

قطن هب  هک  هعاسلا  هتـشاد ؛ ترفاسم  ترواجم و  تمزالم و  یلک  حور  اب  نیرید  ياهراگزور  رد  مالـسلا  هیلع  یبرع  دمحم  ةداز  نآ 
لها شوگ  هب  ملاع و  هب  یکدنا  هتفرگ ؛ هدینـش و  فاق  غرمیـس  نآ  زا  هک  ییاه  همغن  اهزاوآ و  دهاوخ  یم  دوخ  بل  ود  هب  دتـسیاب و 

هب ور  زور  هچ  ره  اهنآ  دراد ، قرف  اـهنآ  اـب  شدوخ  دـید  دنتـسه ، وا  هارمه  هب  هک  یناـسک  هب  درک  يرظن  زاـغآ  رد  دـنادرگرب ، ملاـع 
هّدع اب  شدوخ  یلو  دریگ ؛ یم  ساره  ناشلد  دیآ و  یم  شزرل  هب  نانآ  نت  لصافم  دنبدنب  دریذپ ، یم  رییغت  ناشگنر  دور  یم  تدش 

نانیمطا رگیدکی  هب  اهنآ  شمارآ ، اب  ناشـسوفن  مارآ و  ناشحراوج  اضعا و  تسا  نابات  هدنـشخرد و  اهنآ  گنر  ناصوصخم ، زا  يا 
قطن هب  ترضح  .درادن  گرم  زا  یکاب  هک  دییاشگب  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  هدید  دنیوگ ، یم  دنهد و  یم 

ص:201
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: دومرف هنینأمط  لامک  اب  داتسیا 

هلمح زا  شیپ  دوخ  تارفن  اب  گنج  رادرس  قطن 

ناتسغاب نیرب ، تشهب  يوس  هب  جنر  یتسدگنت و  زا  ار  امش  هک  تسین  یلپ  زج  گرم  ییابیکش ، یکدنا  ناگدازگرزب ! نادرمدار ! يا 
یخاک رـصق و  هب  یناگدـنز  زا  هک  تسا  تبغر  یب  امـش  زا  کی  مادـک  ایآ  دـهد ، یم  روبع  نآ  ریذـپان  انف  ياه  تمعن  عیـسو  ياـه 

ادخ لوسر  زا  نم  ردپ  دنوش ، یم  لقتنم  ینادـنز  هب  یخاک  رـصق و  زا  هک  تسا  نیا  دـننام  نانمـشد  يارب  گرم  نیمه  دوش ؟ لقتنم 
: هک درک  وگزاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

متفگن و غورد  نم  ناشخزود ، هب  تسا  نانیا  لپ  زین  ناشتـشهب و  هب  تسا  نانآ  لپ  گرم  رفاک و  تشهب  تسا و  نمؤم  نادـنز  اـیند  »
(1)« .هدشن هتفگ  نم  هب  مه  غورد 

: دومرف ینامسآ  شورس  نیا  لابند  رد  زین  و 

نآ دـش و  یهاوخ  هدیـشک  قارع  هب  ور  راـچان  هب  وت  مزیزع ! رـسپ  يا  هک : تفگ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یتسار  هب  »
نادابآ ینعی   ) ءارومع مان  هب  نیمزرـس  نآ  دنا و  هدرک  تاقالم  ار  رگیدکی  نآ  رد  یناربمایپ  يایـصوا  یناربمایپ و  هک  تسا  ینیمزرس 

، دنسر یم  تداهش  هب  مه  وت  ناروای  زا  یتعامج  وت  هارمه  هب  یسر و  یم  تداهـش  هب  نآ  رد  وت  هتبلا  دوش و  هدیمان  رومعم ) تیاهن  و 
ًادَْرب َو ِینوُک  ُران  ای  هکرابم : هیآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مدج  سپـس  دنبای ، یمن  يربخ  دوخ  رد  هزین ) ریـشمش و   ) نهآ درد  شزوس  زا 

نیاربانب .دوب  دـهاوخ  تمالـس  کنخ و  نانآ  رب  وت و  رب  گنج  نیا  دومرف : هیآ  نیا  توـالت  زا  سپ  دـناوخ و  ار  َمیِهاْربِإ  یلَع  ًاـمالَس 
رگا دنگوس  ادخ  قح  هب  اریز  داب ؛ ناتدیون 
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.351 ملاوعلا : 288 ؛ رابخالا : یناعم  ( 1 - ) 1
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(1)« .هلآ هیلع و  هللا  یلص  میربمغیپ  رب  نامهم  نآ  ربارب  رد  نکیل  میوش  یم  نانیا  هتشک 

.دیسر گنج  کیپ  نمشد  فرط  زا  دناسر و  ار  دوخ  ماغیپ  مالسلا  هیلع  ماما 

داهن نامک  ۀلچ  هب  ریت  هدمآ  شیپ  وا  .ربب و  شیپ  ار  قریب  تفگ : ار  دوخ  مالغ  دیوز  ای -  دیرد -  درک و  حاتتفا  ار  گنج  دعـس  رمع  »
ياهریت نآ  لابند  هب  مدوب و  نم  تخادنا  ریت  هک  یسک  نیتسخن  ریما ، دزن  دیـشاب  هاوگ  تفگ : درک و  هناور  ماما  هاگودرا  بناج  هب  و 

(2)« .تفرگ ندیراب  ناراب  اییوگ  .دش  اهر  موق  نآ 

.تفر دیاب  گرم  لابقتسا  هب  ور  دانک ! تمحر  ناتیادخ  دیزیخاپ ! هب  دومرف : شنارای  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 

(3) هبْرُش نم  َُِِّدب  الام  ُفاعَن  اُنلاب  امَف  یتوَملا  وَنب  ُنَْحن 

ص:203

هللا لوسر  نا  لتقی ، نا  لبق  هباحـصأل  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لاق  .لاق  ققحم  هللا  هبه  نب  دیعـس  نسحلاوبا  يدـنوارلا ، بطقلا  ( 1 - ) 1
نییبنلا و ءایـصوا  نویبنلا و  اهب  یقتلا  دق  ضرا  یه  قارعلا و  یلا  قلـستس  کنا  ینب ! ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ای اْنُلق  یلت -  و  دیدحلا -  سم  ملا  نودجیال  کباحصا  نم  هعامج  کعم  دهشتسی  اهب و  دهـشتست  کنا  ءآرومع و  یعدت  ضرا  یه 
هللا یلص  انیبن  یلع  ّدرن  ّاناف  انولتق  نئل  هللاوف  اورشباف  مهیلع  کیلع و  ًامالس  ًادرب و  برحلا  نوکی  َمیِهاْربِإ  یلَع  ًامالَس  ًادَْرب َو  ِینوُک  ُران 

«848/2 حئارجلا : جئارخلا و  504/3 ؛ زجاعملا : هنیدم  344 ؛ ملاوعلا :  » .هلآ هیلع و 
.461/1 يرولا : مالعا  326/4 ؛ يربطلا : خیرات  101/2 ؛ دیفم : خیش  داشرإلا ، ( 2 - ) 2

.255/2 هعیشلا : نایعا  تاکردتسم  156/1 ؛ رهدلا : همیتی  ( 3 - ) 3
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نوخ دربن و  مود  شخب 

هراشا

ص:205

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 218 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:206

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 219 

http://www.ghaemiyeh.com


نوخ دربن و 

.دش عورش  زور  نیا  مود  تمسق 

.دراد دوخ  نایاپ  رد  يروآ  فسا  نازخ  نآ و  زاغآ  رد  گرم  راهب  تسا ، كانلوه  نینوخ ، هریت ، کیرات ، زور ، مسق  نیا 

نیا کیپ  اـهریت  نیا  .تسین  نآ  زا  يا  هراـچ  هک  گرم  لابقتـسا  هب  ور  دـیزیخرب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نأـشلا  میظع  دـئاق  مولظم  نآ 
(1)« .دنتشادرب مخز  همه  نارابریت  نیا  رد  .امش  يوس  هب  دنمدرم 

(2) هبرش نم  ّدب  ام ال  فاعن  انلاب  امف  یتوملا  ونب  نحن 

هلمح رس  تشپ  هلمح  .هبون  هب  نوتـس ، هس  ره  زا  دندرک  گنج  .دش  عورـش  گنج  هدمآ و  الاب  زور  ینعی  دنا ، هدیـسر  زور  ۀنیـس  رد 
ات .دندرک  یم  عافد  دش و  یم 

ص:207

هذه ناف  .هنم  دـبال  يذـلا  توملا  یلا  هللا  مکمحر  اوموق  هباحـصأل : مالـسلا  هیلع  لاقف  رطقلا  اهناک  موقلا  نم  ماهـسلا  تلبقاف  ( 1 - ) 1
«60 فوهللا : 255 ؛ ملاوعلا :  » .مکیلا موقلا  لسر  ماهسلا 

.156/1 رهدلا : همیتی  255/2 ؛ هعیشلا : نایعا  تاکردتسم  ( 2 - ) 2
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زا تسا ، ریز  رارق  هب  گـنج  بیترت  دـندش ، هتـشک  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  نارواـی  زا  یموـمع  ۀـلمح  نیتـسخن  رد  تـفگنه  یتعاـمج 
.دش عورش  نت  هب  نت  ياه  هزرابم  دندش ، غراف  هک  ییادتبا  يزادناریت 

، دـندرک عافد  هلمح  نیا  زا  باحـصا  درک و  هلمح  يدـیبز  جاجح  نب  ورمع  نامرف  هب  تسار  نوتـس  نت  هب  نت  ياه  هزرابم  زا  دـعب  و 
صاخـشا دنتخادرپ و  نت  هب  نت  گنج  هب  زاب  نآ : زا  دـعب  (1) و  دشاب هجسوع  نب  ملـسم  هک  دنداد  يا  هیامنارگ  فلت  هک  افـسا  یلو 

زا يرگید  ۀـلمح  زاب  نآ : زا  دـعب  دـندرک و  يراد  نادـیم  قح  تیوقت  يارب  فرط  نیا  زا  وربآ و  بسک  ددـص  هب  فرط  نآ  زا  یمان 
نت ياه  هزرابم  رد  هک  ار  دوخ  نیتسخن  يوجگنج  یلو  دندز ، بقع  زین  ار  وا  دمآ ، شیپ  نشوجلا  يذ  نب  رمش  نامرف  هب  پچ  نوتس 

تسار و بلق و  زا  هفوک  رکشل  نوتـس  هس  هدنام ، رهظ  هب  تعاس  کی  هلمح  نیا  زا  دعب  دنداد و  فلت  دوب  هدرک  زاغآ  ار  دربن  نت ، هب 
.دندنام بسا  یب  اهراوس  مامت  یتخس  نارابریت  هب  نآ  زا  دعب  هک  دندرک  هلمح  پچ 

زامن ماـجنا  يارب  (2) و  دیـسر رهظ  ماگنه  هک  دندرک  یکدنا  گنج  نآ  زا  دعب  دندنام و  یقاب  یکدـنا  مالـسلا ، هیلع  دیهـش  نارای  زا 
.دندش هتشک  زامن  زا  شیپ  یحایر  رح  تسار و  نوتس  رادرس  بیبح ، انثا  نآ  رد  هک  دش  لدب  در و  يراومهان  نخس  رهظ 

يارب اه  هدنامیقاب  دش ، هتـشک  مه  تسار  نوتـس  رادرـس  ات  دش  تخـس  گنج  زاب  نآ  زا  دـعب  دوب و  یفیفخ  گنج  زامن ، يانثا  رد  و 
نوماریپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ةداز  ناج  ظفح 
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.286/2 بلاطملا : رهاوج  197/8 ؛ هیاهنلا : هیادبلا و  ( 1 - ) 1
.36 نیسحلا : راصنا  یف  نیعلا  راصبا  287/2 ؛ بلاطملا : رهاوج  ( 2 - ) 2
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يارب ار  مایپ  نیا  دوخ  نوخ  اب  دندیباوخ و  كاخ  هب  همه  .دش  هتشک  دشاب ، دیهش  درمریپ  دیوس  هک  اهنآ  رفن  نیرخآ  ات  دنتـشاد  ار  وا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نامدود  هب  رادافو  هک  میتفخ  تبرت  نیا  رد  ام  وگب  اه  يدمحم  هب  رذگهر ! يا  : » هک دنتـشون  كاخ  هب  ام 

« .میشاب شنآرق  هب  و 

دوب یلصفم  نآ  هعطق  هعطق  ره  ینعی  تشذگ ، یمن  ناسکی  ادهـش  تیعمج  يارب  .تسا  زور  نیا  نیگنـس  ۀماگنه  هک  طسو  ثلث  نیا 
قرف شیپ  تعاس  اب  ناشرضاح  لاح  تعاس  هب  تعاس  اهنآ ، رظن  رد  درک و  یم  ادج  مه  زا  سوسحم  روط  هب  هدنیآ  زا  ار  هتشذگ  هک 

.تشاد نایامن 

، دنراد هگن  ار  گنج  ۀهبج  دیاب  هدنام ، یقاب  يا  هّدع  دـنا و  هداتفا  كاخ  هب  يا  هّدـع  نارای  تیعمج  زا  هک  دـندید  یم  تعاس  ره  رد 
تـشذگ یمن  تعاس  و  رـضاح ؛ نادرم  نیا  مه  دـندوب و  ییاشامت  شیپ  ناگتـشک  نآ  مه  تفرگ ، یم  دوخ  هب  هزات  یگنر  اهنآ  دربن 

ناریلد زا  رفن  دنچ  رگنس  تفریذپ و  یم  یـشوماخ  اهادص  زا  يا  هّدع  دش و  یم  ضوع  دربن  يوهایه  هتـشگ و  یم  مه  عضو  نیا  هک 
يریگولج يارب  نآ  يوجگنج  دوخ  رگا  ات  هتخاس ؛ يرگنـس  دوخ  دـبلاک  زا  هک  دـنام  یم  اهنآ  زا  ینت  طقف  دـش و  یم  یلاخ  یگنج 

.دنک روبع  دناوتن  یناسآ  هب  مدآ  بسا و  دریگب و  نمشد  هراوس  هدایپ و  رب  ار  هار  يدس ، دننام  وا  نت  تسین ، هدنز 

ناگتـشک ياشامت  تصرف  دـندربن  زا  غراف  هک  لافطا  نانز و  يارب  هک  يا  هزادـنا  هب  تسین ؛ مه  اـشامت  تصرف  یلو  تسا ، ییاـشامت 
.داد یم  خر  نآ  زا  رت  كانلوه  ای  نآ و  زا  رتابیز  ای  هزات  ةرظنم  ًاددجم  هک  هدشن  ریس  نیتسخن  ةرظنم  زا  هدید  زونه  تسین ،

نیب رد  دیسر  یم  رگیدکی  بقع  هب  یپ ، رد  یپ  ًانآف ، ًانآ  هک  ناروای  يرادافو  ییابیز 

ص:209

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 222 

http://www.ghaemiyeh.com


زا هدید  دوبن  نکمم  هک  دـندوب  رظن  بلاج  يا  هزادـنا  هب  ود  ره  یقاب ، نتـشاذگ  اهنت  اهنآ و  نتفر  تشحو  لوه و  اب  دـش  یم  هتخیمآ 
هب نادـنخ و  داش و  یتسیاب  یم  مشچ  کی  هب  هدـننیب  تفر ، یمن  دای  زا  دوب و  هداتـسیا  مشچ  ربارب  رد  مادـک  ره  تشادرب ، کی  چـیه 

يادـص ره  دـنداد ، یمن  مه  تهب  گـنرد  تـصرف  وـن  هـب  وـن  ياـه  هدرپ  یلو  دـنامب ، توـهبم  نازیر  کـشا  ناـیرگ و  مـشچ  رگید 
، دریگب ار  نآ  ياج  دوخ  هک  درک  یم  نوریب  شوگ  زا  ار  نآ  هک  دمآ  یم  نآ  زا  دعب  يا  هرعن  .درک  یم  رپ  ار  شوگ  هک  یکانتـشحو 

رـضاح عضو  زا  دندوبن و  لفاغ  هدنیآ  میب  زا  دندوب ، لد  ود  دـشاب  هجوتم  کی  مادـک  هب  هک  دوب  ناریح  هلاو و  مشچ  شوگ و  رعاشم 
نمـشد و تسود و  تفر  دمآ و  هدایپ و  راوس و  حبـش  زا  دز  یم  جوم  نادیم  دندوب ، هدـشن  ریـس  زونه  دوخ  هتـشذگ  زا  هدوب و  رثأتم 
ره هب  هک  دـنناریح  مه  اـه  جوم  و  هلاـن ؛ زا  بیهن ، زا  هرعن ، زا  شرغ ، زا  ادـص ، زا  دز  یم  جوم  اوه  و  ندـش ؛ هدـنکارپ  ندـمآ و  درگ 

.دنروخ یمرب  رگید  یجوم  هب  دنناور  فرط 

هب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناروای  زاتمم  يادص  تسا ! یئاغوغ  .هدش  هدوزفا  اهراوس  اه و  بسا  يادـص  رب  ریـشمش  گنرج  ریت و  شرغ 
ریز و نآ ، شوه  شوگ و  رد  نآ و  رظنم  اه و  هدید  رد  جاوما  بالقنا  نیا  دنز ، یم  ادص  ار  رگیدـکی  تسانـشآ و  رگیدـکی  شوگ 
هک دـننک  یم  زاـب  شوگ  مشچ و  رازه  فرط ، ره  هب  دـنتفر  دـمآ و  زازتها و  ناـجیه و  رد  سوفن  نآ  رثا  رد  دـنک و  یم  داـجیا  یمب 
هب هک  دـنناد  یم  سوفن  ایوگ  دـننک ، تفایرد  نآ  زا  ار  يرتگرزب  یناـعم  دـننک و  كرد  دـننیبب و  ار » ثداوح  ناـنچ  نآ   » ار ثداوح 

.دنناسرب یگرزب  هب  ار  دوخ  دنناوت  یم  گرزب  یناعم  كرد  ۀلیسو 

زا دبایرد و  دوخ  يارب  يرابک  نوؤش  رابک ، ثداوح  زا  هک  تسا  دنموزرآ  سوفن 
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رادیب ار  وا  دنکن  روبع  ناسنا  سفن  رب  رابک  ثداوح  هنوگ  نیا  ات  دـنک و  گرزب  ار  دوخ  گرزب ، ثداوح  كاردا  ثداوح و  یگرزب 
زآ و رطخ  دـنیب و  یم  صخـشم  ار  نآ  تیلاعف  نازیم  نآ و  یگرزب  ینعی  .دوش  یم  مولعم  نامیا  رابک ، ثداوح  نیا  رد  و  دـنک ؛ یمن 

؟ تسیچ یناسفن  لیاضف  تمیق  هک  دوش  یم  هاگآ  ناسنا  دنک ، یم  كرد  ناسنا  ار  عماطم 

هک دراد  یم  مولعم  دـنک و  یم  ادـج  اـه  عاـتم  رگید  زا  ار  دوخ  دـیامیپ و  یم  ار  شیاـمن  شزرا و  رود  دوخ و  رود  یگنادرم ، هولج 
.دهدب مدرم  تسد  هب  قالخا  يارب  يا  هنزو  هک  دیایب  دیاب  گرزب  ثداوح  نیا  و  تسا ، يز  تمیق  زا  شیب  يأر  تمیق 

یفسلف لیم   ) شوه ءاکذ و  تریغ و  هسامح و  ینعی  ار  تایح  رتو  ود  خیرات ، نایوجزاب  نادیم و  نارضاح  يارب  گرزب  ثداوح  نیا 
یم لقن  ار  رتو  ود  نیا  نوزوم  زاوآ  ناگدـنیآ  خـیرات و  يارب  دـنک و  یم  مکحم  مزال  ةزادـنا  هب  یفاـک و  دـح  هب  ار  فرـش ) لـیم  و 

ار دوخ  گنهآ  دنک ، یم  دوخ  اب  زاوآ  مه  زین  ار  هدنونـش  دیآ ، یم  ناسنا  ره  شوگ  هب  هک  دـیا  هدـید  ًامومع  ار  نوزوم  زاوآ  دـنهد ،
راک نادیم  ات  دنتفا  یم  راک  زا  یگدنز ، ياه  میس  یقاب  ینعی  دهد ، یم  اه  گنهآ  ریاس  رب  تموکح  هدنونش ، باصعا  ياه  هتشر  رد 

شور شیب ، ای  مک  یگنادرم  نوزوم  يادص  هب  اهنآ  لغش  لیدبت  اه و  میـس  ریاس  لیطعت  دننک ، یم  اهنآ  تیلاعف  هب  راذگاو  ار  رمع  و 
یم ادـص  مه  گنهامه و  تسا  دـنلب  هک  ییادـص  ره  اب  یهاوخن  یهاوخ  ناسنا  نوچ  دـنک ، یم  دوجوم  ناسنا  رد  یگنادرم  شنم  و 

.دوش

یم اون  نآ  هب  ندرگ  رـس و  تسد و  تسد و  ناتـشگنا  ای  اپ  ناتـشگنا  تکرح  ۀلیـسو  هب  دنک  دنلب  يزاوآ  دناوتن  دوخ  ةرجنح  هب  رگا 
زغم زا  ییاون  روش و  دزاون و 

ص:211
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.دهد یم  زورب  دوخ 

مزر نادرم  نآ  ةدنزاون  هک  دراد  یمانـشوخ  ةدنیآ  نهیم  نآ  هدرکرپ و  ار  نآ  ّوج ، نادرم  يادـص  هک  تسا  زارفرـس  نهیم  نآ  کنیا 
.مزب نانز  هن  دنشاب 

نیمه زا  رتو  کی  کیرحت  يارب  دنوش  یمن  شومارف  هک  نانآ  رگید ، ناریلد  متسر و  دننام  نآ  یمان  نادرم  زاوآدنلب و  همانهـش  ۀمان 
ناگدـنیآ و گنهآ  اون و  نیمأت  يارب  تسا  رگید  رتو  نآ  يارب  تسا  دـنلب  هک  اردـص  انیـس و  نبا  دـننام  هفـسالف  مان  تسا و  رتو  ود 

متسر سکع  نآ  ياه  هبامرگ  فیظنت  هاگشیاسآ و  ردرس  رد  هک  نهیم  نآ  هتبلا  .تسا  يرورض  اون  ود  نیا  ناگدنیاز ، ناگدنـشاب و 
هب دیما  دیراکب ، دـیئازب و  نینچ  دالوا  هک : درک  یم  یحو  هتـسهآ  هنادرم  هنانز و  شوه  رد  دوب و  هداتـسیا  یگنادرم  ۀـناشن  اب  هک  دوب 
رد اهراکتنایخ  هک  هنادرم  هنانز و  تخل  ياه  سکع  اـه و  هرظنم  ربارب  رد  یلو  دور  یم  تفر و  یم  داـیز  نآ  فرـش  هب  نآ و  ةدـنیآ 

رگید و ياـهزیچ  نآ  زا  دـیازفا و  یم  یـسوهلب  سوه و  درب و  یم  داـی  زا  ار  هزاوآ  ماـن و  فرـش و  نآ  دـننک  یم  دراو  نطو  نهیم و 
.دیاز یم  رگید  رگید و 

دنک وخ  شیع  یتحار و  هک  یتلم  ره  لیلذ  دوش  دیاب  هک  تسا  تقلخ  نوناق 

، قاتا زا  يرگید  ۀشوگ  رد  دنروآرد و  ادص  هب  یـصوصخم  ۀمغن  صوصخم و  يادص  هب  ار  توص  تلآ  رگا  هک : دیا  هدـید  هرخالاب 
ادـص هب  نیا  زاوآ  هب  نیا ؛ اب  لکـشمه  میـس  هب  مه  نآ  نوگانوگ ، دایز  ياـه  میـس  ياراد  دـشاب ، نآ  سنج  زا  رگید  هاـگراک  کـی 

.دشاب هدیسرن  نآ  هب  مه  هدنزاون  تسد  هک  نآ  اب  دیآ  یمرد 
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(1) ربکم توص  ناذآلا  عمسی  مل  مهلابن  عقو  مهمراوص و  الول 

دننک وضو  اه  نوخ  هب  هیسداق  هک  ییاج  اپ  هب  دوش  تعامج  زامن  سلدنا  رد 

تلذ هن  افو ، تداهـش و  يراوخ ! هن  .گرم  .دنزاونب  مه  ام  رـصع  ناراکتمدخ  هکلب  هک  میـشوک  یم  نینوخ  زور  نآ  يروآ  دای  هب  ام 
! زاین یگدرب و 

یناگدنز رد  ار ، تلیضف  گرم  ربخ  رمالا  رخآ  دونشن ، ار  نانآ  يادص  رگا  شوگ  هک  نآ  يارب  میهد  یم  ارف  شوگ  نانآ  زجر  هب  ام 
.دونشب دیاب  دوخ 

رصع یمان  رومان و  راگزور  نآ  یناگدنز  نوؤش  هب  تبسن  مادک  ره  دندرک  لوغـشم  ار  نادیم  یگرزب  نادرم  گرزب ، ۀثداح  نیا  رد 
یلاو شردپ  تسا ، سراف  هداز  یلاو  ادهش ، زا  يرگید  و  دیهش ) ریرب   ) (2) .دنتفگ یم  ءارقلا  دیس  ار  یکی  هک  نآ  دننام  دندوب ، دوخ 

.دش يرگ  هحون  وا  يارب  وا  تیمها  زا  هفوک  رد  هک  هدوب  سک  لوا  هدوب و  ير  حتاف  زاب  هدوب و  سراف 

تهج زا  هک  دیهـش  ریمع  نب  هللادـبع  دـننام  يرگید  دـنا و  شنم  گرزب  هعماـج  نوؤـش  رد  رفن  ود  نـیا   (3)( دیهـش هظرق  نب  ورمع  )
یگنج نیتسخن  وا  .دوب  هدرک  هجوتم  دوخ  هب  ار  سک  همه  وا ، مرح  لها  شیالآ ، یب  تبحم  ردام و  رهم  دوخ و  یگداوناخ 
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.206 مالسلا : هیلع  نیسحلا  مامالا  قالخا  نم  ( 1 - ) 1
.561/3 هعیشلا : نایعا  45 ؛ نازحالاریثم : ( 2 - ) 2

.265 ملاوعلا : ( 3 - ) 3
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دوخ هب  ار  زور  نیا  خـیرات  زا  يا  ههرب  وا  رداـم  نز و  دـناشن ، بقع  هب  ار  وا  تسکـش و  مه  رد  ار  روسج  نمـشد  تراـسج  هک  دوـب 
.دنداد صاصتخا 

یم تیـصو  ناهارمه  هب  افو  شزومآ  يرادافو و  دای  هب  ار  راضتحا  مد  ۀتـسهآ  سفن  هک  دوب  يا  هتـشک  نیتسخن  هجـسوع  نب  ملـسم  »
درک و مایق  ًایناث  مالسلا  هیلع  نیسح  ندش  هتـشک  زا  دعب  دوب و  شوهدم  هداتفا و  ناج  مین  هب  هک  دوب  يا  هتـشک  نیرخآ  دیوس  درک و 

.دیباوخ داد و  ناشن  ار  نامیا  تیلاعف  دیگنج و  یتسد  رجنخ  اب  ناج  مین  نآ  اب 

ای تمدخ  نسح  زاربا  يارب  یناسک  دوب و  بوغرم  نت  هب  نت  گنج  راگزور  نآ  رد  یلو  داد ، یمومع  ۀلمح  نامرف  دعـسرمع  هچرگ 
ای تیلاعف  زا  یشیامن  يارب 

(1)« .دنتفرگ یم  یشیپ  نت  هب  نت  گنج  هب  نارگید  ندرک  روسج  ای  نارادرس  ۀیضرت 
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.201 فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  79/4 ؛ ریثا : نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا  346/4 ؛ يربطلا : خیرات  ( 1 - ) 1

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 227 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15766/AKS BARNAMEH/#content_note_214_1
http://www.ghaemiyeh.com


نت هب  نت  گنج 

هراشا

دوب نیا  ۀنومن  هک  ییاهدروخ  دز و  ناهارمه و  ندش  یمخز  ناراوس و  زات  تخات و  یکدـنا  ریت و  شرپ  يادـص  نارابریت و  زا  دـعب  »
هدمآ و نوریب  هزرابم  هب  راختفا  يارب  دایز  هللادیبع  يالوم  ملاس  نایفس و  یبا  نب  دایز  يالوم  راسی  تسا ، يّدج  یمتح و  گنج ، هک 

نوریب تسا  بلطواد  هک  ره  دـیایب ، تسا  یندـمآ  هک  ره  دـیآ ، نوریب  ام  ربارب  امـش  زا  یتارفن  ام ، ةزرابم  ناـهاوخ  تسیک  دز : ادـص 
: تفگ دش و  دنلب  یبلک  ریمع  نب  هللادبع  دینیـشنب ، دومرف : اهنآ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دندیرپ ، اج  زا  ریرب  رهاظم و  نب  بیبح  دـیآ ،

ياراد نوگ  مدنگ  تسا  يدرم  هک  دید  مالـسلا  هیلع  نیـسح  میایب ، نوریب  نت  ود  نیا  ربارب  هدب  نذا  نم  هب  تمحر  ۀیآ  يا  هللادبعابا !
نوریب دومرف : سپ  تسا ، نافیرح  ةدنشک  هک  مراد  نامگ  نم  دومرف : خارف ، ۀنیـس  مکحم و  ربتـس  ناوزاب  اب  تماق  دنلب  یبرع و  نوخ 

.یناهاوخ رگا  ورب 

ام ربارب  دیاب  میسانش ، یمن  ار  وت  ام  دنتفگ  اهنآ  .دناسانـش  ار  دوخ  تبـسن  یتسیک ؟ وت  دنتفگ : اهنآ  اهنآ ، ربارب  دمآ  نوریب  دیوگ : یم 
وا هب  رویغ  درم  نیا  دیشک ، یم  شیپ  تخادنا  یم  ملاس  ولج  رد  ار  دوخ  راسی  .ریرب و  ای  بیبح ، ای  دیایب  نوریب  ریهز  ای 
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دیایب و وت  ربارب  هک  تسه  يدحا  رگم  دشاب ، سک  ره  يرواینرد  غامد  هب  هزرابم  يارب  ار  یسک  يرادن  قح  وت  هدازانز ! هک  دز  بیهن 
وجگنج نیا  نکیل  دش ، درس  شندب  هک  دز  شریشمش  ردقنآ  هتفرگ  ریشمش  مد  هب  ار  وا  هدرک ، هلمح  وا  هب  سپـس  دشابن و  رتهب  وت  زا 

هب دـندوب  نادـیم  رظان  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناهارمه  درک و  هلمح  وا  هب  ملاس  هک  دز  یم  ریـشمش  دوب و  وا  هب  لوغـشم  ناـنچ  مه 
.تفرگارف ار  وت  مالغ  نآ  هک : دندز  دایرف  هللادبع 

هک دـنک  ایهم  تفر  ات  دوب ، هدرکن  ایهم  ار  دوخ  يو  تفرگ ، غیت  ریز  ار  وا  دیـسر و  ارف  هک  نآ  ات  درکن  نمـشد  هب  اـنتعا  دـیوگ ) یم  )
هللادبع دعب  دنارپ  ار  وا  پچ  ناتشگنا  غیت  یلو  تشاد  هاگن  ریشمش  رطخ  زا  ار  دوخ  پچ  تسد  هب  وجگنج  نیا  دمآ ، رتدورف  ریـشمش 

یم دـناوخ و  یم  هنادرم  زجر  دربن ، روش  اب  دـمآ و  یم  دوخ  هاگودرا  هب  ور  .دـمآ  زاب  تشک و  دز و  مه  ار  وا  تشگرب  وا  بناـج  هب 
(1)« .دوب هتخادنا  هتشک و  ار  نت  ود  نآ  بلکلا » نب  اناف  ینورکنت  نا  : » تفگ

ردام نز و  دای  زا  و  دوزفا ، یم  ار  همه  روش  و  دهد ، یم  ناهارمه  نت  هب  ورین  نمشد ، نتخادنا  رد  شنینوخ  ۀجنپرس  اب  وا  زجر  کنیا 
هدوزفا و همه  رد  وا و  رد  غامد  روش  یلو  هداتفا  ریـش  لاگنچ  دـندید ، یمن  ار  وا  ةداتفا  ناتـشگنا  هک  دوب  هدرب  نانچ  ار  تارثأـت  دوخ 

.هدش رتشیب 

مالـسلا هیلع  ماما  زا  نذا  نمـشد ، یهاوخ  هزرابم  تراـسج و  یفـالت  يارب  هظرق ) نب  ورمع  ، ) ادهـش یماـن  نادرم  زا  رگید  نت  کـی  »
وا تیصخش  نوچ  هکلب  هک  تساوخ 
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.327-326/4 يربطلا : خیرات  101/2 ؛ دیفم : خیش  داشرإلا ، ( 1 - ) 1
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نب هظرق  نب  ورمع  .دنک  اراکـشآ  ار  دوخ  ناهارمه  دوخ و  يرادـیاپ  تابث و  تسا  هفوک  مامت  هکلب  تسود ، نمـشد و  مامت  فورعم 
زا یگدـنیامن  هب  و  دوب ، هدـید  هدیجنـس و  ار  ير  شزرا  ير و  هک  ير  حـتاف  هظرق  رـسپ  سراف ، رد  برع  ةداز  یلاو  يراـصنا  بعک 

يارب دعس  رمع  هک  تشاد  دای  هب  درک و  یم  دمآ  تفر و  دعـس  رمع  دزن  تقوم  هنده )  ) حلـص زور  دنچ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هدرک هحون  شردپ  يارب  ًامومع  هفوک  هک  تسا  يا  هدازریما   » (1) (.« دوش بارخ  ما  هناخ  مسرت  یم   ) تفگ یم  نیـسح  يرای  زا  رذع 

(2)« .دوب راصنا  نت  رد  هک  تسوا  نت  رد  ینوخ  نآ  هوالعب  دوب و 

يرادـهگن هداد  هانپ  ار  وا  شیرق  رـش  زا  دندیـشک و  تیامح  دـندروآ و  هکم  زا  ار  وا  نامناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  راصنا ،
یلص دمحم  نیب  دنزرف ، نز و  سومان و  ضرع و  لام و  ناج و  نوخ و   ) هک دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  دمحم  اب  راصنا  تادهاعم  دندرک ،

...دشاب یکی  هدهاعم  زا  دعب  ندرک  تظفاحم  ندیشک و  تیامح  رد  اهنآ  هلآ و  هیلع و  هللا 

.دننک دربن  مجع  برع و  اب  دنگنجب و  دیفس  هایس و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هارمه  هب  و  .مزللا خ ) مزللا  مدهلا  مدلا  مدلا 

ار نیـسح  مشچ  نادـیم  نایم  هک  تسا  لیام  یتیـصخش  نینچ  کی  ینوخ و  نینچ  کی  اب  هظرق ) نب  ورمع   ) هداز يراصنا  نیا  کنیا 
دنک رادیب  باوخ  زا  ار  هفوک  نامدرم  ناگدید  افیا و  ار  ردپ  همذ  ةدهع  دنک و  نشور  نمشد  تسود و  ربارب  رد 

ص:217

.239 ملاوعلا : ( 1 - ) 1
.155 نیسحلا : راصنا  یف  نیعلا  راصبا  ( 2 - ) 2
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ریمع هللادبع  زاوآ  لابند  هب  دناوخ  یم  زجر  نادیم و  ۀصرع  نایم  دمآ  نوریب  تساوخ و  نذا  دـنک ، روک  تسین  ریذـپ  يرادـیب  رگا  و 
.تسا دنلب  هظرق  نب  ورمع  يادص 

رامِذلا هَزوح  یمحأَس  ّینا  راصنالا  ُبئاتک  َتِملَع  دق 

(1) يراد یتَجْهُم و  نیسح  َنود  يراش  ِسکن  ریغ  مالغ  لعف 

.مشک تیامح  همذ ، هاگقرغ  هزوح و  زا  نم  هکدنا  هتسناد  تسرد  راصنا  ياه  هبیتک   - 1

.مشورف یم  ار  ما  هناخ  ملد و  نوخ  نیسح ، يرادهگن  يارب  دعس ) رمع  هن  ینعی   ) هدشن نوگژاو  رسپ  رفن  کی  راک  نوچمه   - 2

ناریو ار  ما  هناخ  هک  مسرت  یم  تفگ ؛ مالسلا  هیلع  نیـسح  توعد  باوج  رد  هک  تشاد  دعـس  نبا  هب  ضیرعت  : » دیوگ یم  امن ) نبا  )
.دننک

نآ ياـج  هب  نم  دوب  هدومرف  مراد  میب  ملاـم  هب  دوب  هتفگ  مهد و  یم  وت  هب  ضوـع  نآ  ياـج  هب  نم  هک : دوـب  هدوـمرف  وا  هب  نیـسح  و 
.دوب هتفریذپن  مهد ، یم  وت  هب  ضوع 

نادـیم رد  هک  نانچ  درک و  تعجارم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دزن  درک ، هغلابم  تمدـخ  رد  درک و  گـنج  یتعاـس  یماـن  درم  نیا  سپس 
تاساسحا نیا  هتبلا   (2)« .دراد هگن  هدوسآ  نمـشد  بیـسآ  زا  ار  وا  دوجو  هک  هداتـسیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يولج  کنیا  دوب ، هتفگ 

تراسج زا  دنک و  یم  اپرب  اه  نافوط  ناروای  دازآ  رح و  حور  رد  هناقداص 

ص:218
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ینید و ود  ره  رگید  راـبتعا  ود  مه  نآ  زا  دـعب  دـش و  یم  متخ  نارواـی  يزارفرـس  هب  یفرـش  راـبتعا ، نیا  .دـهاک  یم  مه  سکاـن  ره 
.دوب ناگدید  مغ  رطاخ  تیلست  یکدنا  هناگ  هس  لحارم  نیا  يزوریپ  میمش  هک  دش  همیمض  یبهذم 

(1) .دیسر یبیغ  تافاکم  هب  ًاعیرس  درک و  یتراسج  یمیمت  هزوح  نب  هللادبع   - 1

يا هلهابم  ءارقلادیـس  ریرب  اب  تسا ، سیقلادـبع  زا  همیلـس  ینب  اب  ناـمیپ  مه  تسا و  هعیبر  نب  هریمع  ینب  زا  هک  لـقعم  نب  دـیزی   - » 2
دوبن رفن  ود  زا  شیب  بولغم  هچ  رگا  تشاد  یبهذـم  ینید و  رابتعا  اه  لد  رد  هک  يزوریپ  ود  نیا  رد  دروخ و  بیغ  زا  یلیـس  درک و 
ماجنا هتـسجرب ، زراب  راک  ود  نیا  بیغ  تنواعم  هب  یبیغ و  تسد  هب  نوچ  یلو  دوب ، هدرکن  مک  نمـشد  زا  ار  رفن  کی  زا  شیب  ریرب  و 

نآ يارب  دـیاش  یــشوخلد  كدـنا  تساـک و  یم  مدرم  ییاورپ  یب  زا  »(2) و  .تشاد بوـلق  یتـبغر  یب  تبغر و  رد  يریثأـت  تفرگ 
عقاوم هنوگ  نیا  يراتفرگ  یلو  .دمآ  یم  مه  شیپ  دیایب و  شیپ  یتین  فارصنا  دزوب ، یقیفوت  میسن  دیاش  هک  .تفر  یم  روصت  مولظم 

هب ار  مدرم  ینعی  دنکانرطخ ؛ ود  ره  هک  دنتسه  رگید  هقبط  ود  اغوغ  هنوگ  نیا  رد  راکطایتحا  ور  هنایم  مدرم  زا  هتشذگ  هک : تسا  نآ 
.دنهد یم  مدرم  تسد  راک  دنراد و  یم  او  راک  ره 

يذ تیاهن  مادـقا  رد  ار  دوخ  نوچ  تسا ، یـصخش  حـلاصم  عفانم  بولغم  اهنآ  رد  تقیقح  ریخ و  تبغر  هک  دـنمتورث  فارـشا  لوا :
.دننیب یم  لمحت  لباق  ریغ  نایز  دوخ  يارب  نآ  كرت  رد  عفن و 

ص:219

.102/2 دیفم : خیش  داشرإلا ، ( 1 - ) 1
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، دـیآ یمن  رد  تیلوؤسم  تحت  رد  اهنآ  راک  ناش  یتسپ  تیاهن  زا  تسین و  اهنآ  رد  یگتخپ  ًاـساسا  هک  ارد ، هزره  طـقاس  ۀـقبط  مود :
ومن وشن و  مه  نید  تیبرت  تحت  رد  دنشاب و  هدرب  یپ  يراک  یتشز  هب  شنزرس  تمالم و  زا  هک  دنتـسین  روشحم  مظنم  ناسکاب  ینعی 

ترارـشرپ ياهراک  هقبط  نیا  .دنا  هدش  گرزب  یگتخیـسگراسفا  هب  هکلب  دشاب ، هتـشاد  تسد  هب  اهنآ  مامز  يا  هدیقع  هک  دنا  هدرکن 
تأرج دـننک و  ییاورپ  یب  هک  دـنداد  یم  نادـیم  ار  اهنیا  زور  نآ  تسایـس  يامعز  دـننک ، یم  یناسآ  هب  مک  لخد  يارب  ار  گـننرپ 
ییاورپ یب  هیتآ ، يارب  یتیلوؤسم  كدنا  ای  یتایح  كدنا  ای  يا  هدیقع  كدنا  ای  یتاظحالم  هب  مدرم  دـیاش  هنرگو  دـننک  زاب  ار  مدرم 

.دندرک یمن 

ییاورپ یب  ییامندوخ ،

: داد باوج  مالسلا  هیلع  ماما  هبترم ، هس  ات  نیسح ! يا  نیسح ! يا  دز : داد  مالسلا و  هیلع  نیسح  ربارب  داتسیا  ات  دمآ  هزوح  نب  هللادبع  »
.شتآ هب  داب  تدیون  هزوح : نبا  یهاوخ ؟ یم  هچ 

درم نیا  اـیآ  .موش  یم  دراو  وا  هب  هک  میوربآ  اـب  عاـطم  عیفـش  ناـبرهم و  راـگدرورپ  ناـمهم  هکلب  یتـفگ ، غورد  زگره ! ّـالک ! ماـما :
؟ تسیک

.تسا هزوح  نبا  دنتفگ :

.دنک تزایح  ار  وا  شتآ  هک  هدب  شتآ  تزایح  هب  ار  وا  اراگدرورپ ! مالسلا : هیلع  ماما 

ار وا  تشادرب و  مر  بسا  دیـسر ، يوج  هب  تخات و  مالـسلا  هیلع  ماما  بناج  هب  بسا  رورغ ، داب  هب  گنرد  یب  هزوح  نبا  دـیوگ : یم 
تسد هجسوع  نب  ملـسم  دش ، دنلب  اوه  هب  بسا  زارف  رب  وا  تسار  ياپ  درک و  ریگ  باکر  رد  وا  پچ  ياپ  تشگرب ، بسا  زا  دیناتلغ ،

ياپ مالسلا  هیلع  ماما  لد  حیرفت  يارب  دیناسر ، ار  دوخ  باتش  هب  ریشمش  هب 
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(1)« .درم ات  دز  یم  رج  يوج و  رجش و  گنس و  هب  ار  وا  رس  دمآ و  تخات  هب  مه  بسا  دنارپ و  اوه  هب  غیت  مد  هب  ار  شتسار 

يزوریپ وا  راـک  ۀـجیتن  یلو  .دیـشاب  هتـشادن  اورپ  امـش  تسین  راـک  رد  یتمرح  هک  دزوماـیب  ار  مدرم  تساوخ  یم  تراـسج  نیا  هب  وا 
.تشاد قیمع  يریثأت  اهنآ  ۀتخوس  لد  ندش  کنخ  مالسلا و  هیلع  ماما  ناروای  لد  تیوقت  يارب  القا  .دش  مالسلا  هیلع  ماما  يونعم 

.تسا رت  تخس  نانآ  رب  نت  مخز  زا  گرزب  نامدرم  يوربآ  هب  مخز 

مـسق هک  مه  هلفـس  نامدرم  رد  تسا ، مولعم  رپ  طسوتم  نامدرم  رد  هتـشاد و  حیحـص  يریثأـت  دـیاش  مه  نارگید  رد  یهلا  دـییأت  نیا 
.درک ازس  هب  يریثأت  دنعقاوم ، نیا  كانرطخ 

رد نم  : » دیوگ یم  قورـسم  هک  دـنک  یم  تیاور  وا  زا  یمرـضح  لئاو  نب  رابجلادـبع  شردارب  .تسا  هقبط  نیا  زا  لئاو  نب  قورـسم 
مبایب نم  ار  نیسح  رـس  دیاش  مشاب  هلمح  نیا  شیپاشیپ  رد  نم  هک  مدوب  هتفگ  دوخ  هب  مدوب ، همه  زا  شیپ  گنج  شیپ  ناراوس  نایم 

.مسرب یتلزنم  هب  دایز  نبا  شیپ  نآ  ۀلیسو  هب  و 

: دز داد  دوب و  هزوح  نبا  شمان  هک  هداتفا  شیپ  موق  نآ  زا  يدرم  میدیـسر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  کیدزن  یتقو  اهراوس  ام  دیوگ : یم 
یتقو ات  دنام  تکاس  نیسح  زاب  تفگ ؛ ار  هملک  نیا  ًایناث  .دش  تکاس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دیوگ : یم  تسه ؟ نیـسح  امـش  نایم  رد 

ات ( ؟ يراد راک  هچ  نیسح ، نیا  یلب ، دییوگب : دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تفگ ؛ ار  موس  هبون  هک 
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يالاب زا  ار  وا  لغب  ریز  يدیفس  هک  يا  هزادنا  هب  درک  دنلب  نامسآ  هب  تسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هلـصافالب  دیوگ : یم  وگتفگ ) رخآ 
وا رـس  هب  بسا  هک  تفر  درک ، بضغ  هزوح  نبا  دـیوگ : یم  هدـب ، شتآ  تزایح  هب  ار  وا  ایادـخ ! راب  يا  تفگ : میدـید و  اـم  ساـبل 
یم .داتفا  بسا  زا  تشادرب  نالوج  هب  ار  وا  بسا  تخیوآ و  باکر  هب  شیاـپ  دـیوگ : یم  .دوب  ناـیم  رد  يرهن  وا  ماـما و  نیب  دزاـتب ،

.دنام یقاب  باکر  هب  هتخیوآ  شنت  رگید  فصن  داتفا و  شنار  اپ و  قاس  مدق و  دیوگ :

نم تفگ : یتشگرب ؟ ارچ  مدیـسرپ : وا  زا  نم  تشاذگ ، رـس  تشپ  ار  اهراوس  نآ  بقع و  هب  تشگرب  قورـسم  دیوگ : یم  رابجلادبع 
(1) .درک مهاوخن  گنج  اهنآ  اب  زگره  هک  مدید  يزیچ  هداوناخ  نیا  زا 

.دننک یم  وفر  ار  نآ  زرد  ءوس  ياسؤر  تسا و  یئزج  اه  يزوریپ  نیا  هک  سوسفا  یلو 

مود يزوریپ 

درک و وگزاب  سنخالا  یبا  نب  ریهز  نب  فیفع  زا  نم  يارب  دیزی  نب  فسوی  هک  تفگ  يدزا  تفرگرد ، گنج  شتآ  : » دیوگ يربط 
: تفگ یم  دوب  هدش  رضاح  مالسلا  هیلع  نیسح  ۀیضق  رد  هک  دوب  یسک  وا 

هیلع ماما  رکـشل ، بناج  هب  دمآ  نوریب  دندوب ، سیقلادبع  زا  همیلـس  ینب  اب  دـنگوس  مه  هک  هعیبر  نب  هریمع  ۀـلیبق  زا  لقعم  نب  دـیزی  »
ریرب يا  تفگ : دز و  دایرف  مالسلا 

ص:222
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مهارف و نم  يارب  ار  يریخ  ادـخ  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  تفگ : ریرب  هتخاس ؟ مهارف  وت  يارب  تیادـخ  هک  ینیب  یم  هنوگچ  ریـضخ ! نب 
رد مه  اب  هک  يراد  دای  اـیآ  .يدوب  وگغورد  هراـب  نیا  رد  مه  نیا  زا  شیپ  یتفگ و  غورد  تفگ : وا  .هتخاـس  مهارف  وت  يارب  ار  يرش 

سفن رب  فرـسم  ناـفع  نب  ناـمثع  هک : یتـفگ  یم  وت  مدـمآ ، یم  مدرک  یم  تاـشامم  وت  اـب  نم  میتـفر و  یم  هار  ناذوذ  ینب  هچوک 
یبا نب  یلع  تقیقح ، تیادـه و  هار  رد  ياوشیپ  یتـفگ : یم  هدـننک و  هارمگ  تسا و  هارمگ  نایفـس  یبا  نب  هیواـعم  دوـب و  شیوـخ 

.تسا مالسلا  هیلع  بلاط 

وت هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  لباقم  رد  تفگ : لقعم  نب  دـیزی  .تسا  نم  هتفگ  نم و  يأر  هتفگ  نیا  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ : ریرب 
.یناهارمگ زا 

هب هک  دشاب  نیا  شناشن  دنک و  تنعل  ار  وگغورد  هک  میهاوخب  ادخ  زا  هلهابم  رد  مینک و  هلهابم  مه  اب  ًالوا  يرـضاح  ایآ  دومرف : ریرب 
يوس هب  ار  اه  تسد  نت  ود  ره  هلـصافالب  تفگ : مییآ ، نوریب  مه  اب  دربن  هزراـبم و  هب  وت  نم و  ًاـیناث ، دـشکب و  ار  قحاـن  قح ، تسد 
زاغآ دربن  سپس  .دشکب و  ار  قحان  قح  هک  نیا  هناشن  دتـسرفب و  شاب  رود  نعل و  ار  بذاک  هک  دندرک  تساوخرد  دندروآرب و  ادخ 
دراو ریرب  هب  کبـس  یتبرـض  لقعم  نبا  .دندرک  لدـب  در و  رگیدـکی  اب  ریـشمش  ۀبرـض  ود  دـندمآ  نوریب  يرگید  ناج  مزع  هب  هدرک 

نوگنرس هلصافالب  راوس  دیسر ، رس  زغم  هب  تفاکش و  رخآ  ات  ار  دوخ  هالک  هک  دز  وا  هب  یتبرـض  ریرب  یلو  تشادن ، ینایز  هک  دروآ 
مراد نم  ایوگ  دوب ، نیزگیاج  وا  رـس  رب  غیت  مد  زونه  دمآ و  ریز  هب  ندیخرچ  لاح  رد  دروخ  یم  خرچ  هک  يراکـش  غرم  دننام  دـش ؛

ناکت ار  ریشمش  ریرب  هک  منک  یم  هاگن 
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.دناوخ یم  زجر  هناریلد  »(1) و  .دروآ نوریب  وا  رس  زا  هک  درک  یم  الاب  ریز و  داد و  یم 

(2) ریرب هلف  ریخ  لک  ریضخ و  یبا  ریرب و  انا 

رطخ تامدقم 

نادـناخ هب  ار  مدرم  يور  هک  دـندنمزاین  مه  یمومع  ۀـلمح  هب  دـنراد و  مزال  يداـیز  تاـبیغرت  یمومع  ۀـلمح  يارب  نانمـشد  نونکا 
.دشکب اغوغ  هب  راک  دننک و  زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

نامدرم .دـننز  یمن  راک  هب  تسد  تسرد  مدرم  مومع  دـشابن ، مولعم  راکتیانج  تسد  نآ  یکیرات  رد  هک  دـشکن  اغوغ  هب  راـک  اـت  و 
دنیآ و یم  لذارا  ۀیاس  هب  نونک  ات  مدرم  طسوتم  ۀقبط  دننک و  یم  هظحالم  ای  دنشک  یم  تلجخ  راکـشآ  تیانج  زا  هتخپ  ور و  هنایم 

اهنآ زا  هن  هک  دننزب  مدـق  یـشاوح  رد  دنـشابن و  دروخ  دز و  نتم  رد  دـنهاوخ  یم  دـنناوت  یم  ات  دـننک و  یم  هاگن  رود  رود  بقع  زا 
ار گـنج  رگا  یلو  ؛(3)  دـنوش یفرعم  قیـالخ  دزن  ادـخ و  شیپ  نادـجو و  دزن  تیلوؤسمرپ  راـک  هب  مه  هن  دوش و  هدـیمهف  یچیپرس 

یکیرات رد  دونشن و  ار  سک  يادص  سک  اغوغ  يوهایه  رد  دننک و  یمومع 

ص:224

.127 فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  328/4 ؛ يربطلا : خیرات  107/3 ؛ نیتسردملا : ملاعم  ( 1 - ) 1
.123-122 نیسحلا : راصنا  یف  نیعلا  راصبا  ( 2 - ) 2

نولـصی ریثکلا  عمجلا  یف  نیـسحلا  لاتق  یلا  لجرلا  هّجو  اذا  دایز  نبا  ناک  اولاق و  دیوگ : لاوطلا  رابخا  رد  يرونید  هفینحوبا  ( 3 - ) 3
لاقف ضرمب  لتعاف  ثبـش ، اما  و  لاق : یتح  نوفلختی  نوعدتریف و  نیـسحلا  لاتق  نوهرکی  اوناک  لیلقلا  الا  مهنم  قبی  مل  ءالبرک و  یلا 

«254 لاوطلا : رابخألا   » .جرخف ضرامتأ ؟ دایز : نبا 
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؛ دندز راک  هب  تسد  هک  دعب  دـننزب و  راک  هب  تسد  هک  دنرـضاح  همه  تقو  نآ  دسانـشن  ار  تسد  تسد  دـنیبن و  ار  سک  سک  نآ ،
ياه تبهوم  نیرتهب  هنیمز  نیا  يور  دـنک  یم  نوزف  ار  دوخ  دوخ ، گنج  شتآ  دـیازفا  یم  تبغر  هب  لمع  ترـشابم  گـنج و  دوخ 

.كانلوه رطخ  نیرت  گرزب  هب  دندرک  بلقنم  ار  مالسا 

رشب ریخ  بالقنا 

، تعاطا دندرک : هملک  ود  نیا  هب  یکتم  ار  مادقا  دندرک و  هدافتسا  ءوس  هدرک  متح  مالـسا  نید  هک  هملک  عامتجا  تعاطا و  نامرف  زا 
عقوم ریغ  رد  رگا  تسا  رتریطخ  هک  يزیچ  ره  تسا  مولعم   ) تخاب ار  دوخ  عقوم  هک  اهبنارگ  ۀـملک  ود  نیا  زا  خوآ ) ( ؟ هملک عامتجا 

هچ راک  نآ  دیآ  یمرب  گرزب  راک  گرزب  تبهوم  زا  کچوک و  راک  کچوک  تبهوم  زا  .تسا  رترطخرپ  دـش  لامعتـسا  داد و  خر 
یکدـنا مدرم  لد  رد  تشاد و  یهدـنامرف  دوـخ ، مدرم  رب  هک  يدـیبز  جاـجح  نب  ورمع  هنیمز  نیا  يور  يرطخ )! هچ  دـشاب و  ریطخ 

.داد شروی  نامرف  راب  نیتسخن  يارب  هداتفا  شیپ  تشاد ، رابتعا 

نبا رطاخ  یکدنا  درک  یم  روصت  داد ، زورب  دوخ  زا  هک  یـشروش  ۀطـساو  هب  شرهاوخ  رهوش  هورع  نب  یناه  ۀیـضق  رد  صخـش  نیا 
دروآ لمع  هب  یفاک  تابیغرت  دنک ، توعد  دنلب  يادص  اب  ار  مدرم  دـتفیب ، شیپ  دـیاب  یم  تمدـخ  نیا  رد  کنیا  هدـناجنر و  ار  دایز 

.دریگب یباسح  هجیتن  یفالت  يارب  هکلب  هک 

.درک زاب  ییایح  یب  هب  ار  مدرم  يور  و  دز ، وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامناخ  تیثیح  هب  ار  يراک  مخز  نیا  تاظحالم  نیاربانب 

ص:225
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وا رکـشل  نکیلو  داد ؛ شروی  نامرف  و  تعامج ) تعامج  هملک ، عامتجا  هملک ، عامتجا  تعاطا ، تعاـطا  هفیظو ، هفیظو   ) دیـشک داد 
هکلب هک  دوب  رکـشل  هب  نداد  لد  دایرف و  داد و  هب  روبجم  دندرک ، یم  یتسـس  ندمآ  شیپ  زا  دندوب  تارف  ۀـیحان  رد  تسار و  رد  هک 

.دنکن کش  دیدرت و  راک  نیا  رد  هتشاذگ و  رانک  ار  تمشح  هدیقع و  ایح و  ةدرپ  دننکب و  اج  زا  ًامومع  رکشل 

یم وربور  ربمغیپ  لآ  هاگ  همیخ  هب  دندیـسر  هک  کیدزن  شرکـشل  دـیاش  داد ، یم  نامرف  ار  رکـشل  دـمآ و  یم  ولج  قریب  اـب  شدوخ 
دیسر هک  کیدزن  درک  یم  رت  تشرد  ار  بیهن  اهنآ  ینیگنـس  ناربج  يارب  رتدنلب و  ار  ادص  وا  دش ، یم  ضراع  اهنآ  هب  مرـش  دندش ،

.دز دایرف 

هک نیمه  جاجح  نب  ورمع  هک  دوب  هدینـش  دوخ  تفگ : یم  يدیبز  : » دیوگ هدرک  وگزاب  يدارم  هبقع  نب  نیـسح  زا  يربط  فنخموبا 
: تفگ یم  دیسر  مالسلا  هیلع  نیسح  باحصا  هب  کیدزن 

دیـشاب و مرگلد  دـنباپ و  ًادـیدش  دـیفظوم ؛ هک  شیوخ  تعامج  ۀـملک  عامتجا  هب  دـیراد و  هفیظو  هک  دوخ  تعاط  هب  هفوک ! لها  يا 
.دیهدم هار  لد  هب  کش  هدرک ) جورخ   ) ماما رب  هتفر و  نوریب  نید  زا  هک  یسک  نتشک  ةرابرد 

عقاو اهنآ  برغم  رد  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  رکـشل  هب  دور  یم  یقرـش  بونج  فرط  هب  دـیآ و  یم  یبرغ  لامـش  زا  هک  تارف  فرط  زا 
تسار نوتس  ًاصوصخ  دعس  رمع  رکشل  هک  بیترت  نیا  هب  دندوب ، عقاو  تارف  برغم  رد  رکشل  ود  ره  ًامومع   ) .دندناسر ار  دوخ  هدش 

نب ورمع  برغم و  فرط  هب  اهنآ  يور  هتفرگ ، ار  تارف  ولج  اهنآ 

ص:226
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رد مالسلا  هیلع  نیسح  رکـشل  دنا و  هدوب  دعـس  رمع  تسار  رد  تارف و  کیدزن  نیاربانب  هک  هدوب  لامـش  رد  تسار  نوتـس  اب  جاجح 
.دنا هلمح  دروم  دندوب ، سیق  نب  ریهز  قریب  ریز  رد  هک  اهنآ  تسار  نوتس  عقوم  نیا  رد  هدوب ) قرشم  هب  يور  اهنآ  برغم  فرط 

يولج زا  دنشاب و  هدمآ  بّروم  دیاب  دندروآ  شروی  ترضح  تسار  نوتس  هب  رکـشل ، تسار  نوتـس  هک   (1) يوامس خیش  طبض  ربانب 
نوتس هلمح  فرط  دشاب و  یهابتشا  اجنیا  دسر  یم  رظن  هب  یلو  دنشاب  هدناسر  ار  دوخ  تسار  نوتس  هب  دنـشاب و  هتـشذگ  پچ  نوتس 

.تسا هدوب  بیبح  قریب  ریز  هک  دشاب  پچ 

ورمع يا  دومرف : .دنک  یم  دوخ  میرح  زا  عافد  تسین  تکاس  مه  مالسلا  هیلع  نیـسح  .دندیـسر  کیدزن  رکـشل  وهایه  ادص و  نیا  هب 
ضبق رگا  شاب ! هاگآ  ناه ! دـیا ؛ هدـنام  رارقرب  امـش  میا و  هتفر  نوریب  نید  زا  ام  ایآ  يراد ؟ یم  او  نم  خر  هب  ار  مدرم  وت  جاجح ! نب 

تسناد دیهاوخ  ادخ ) يدنوادخ  هب   ) دیریمب اهراک  نیا  هب  امش  دش و  امش  حور 

ص:227

تلمح دیوگ : هجسوع  نب  ملسم  ۀمجرت  رد  هنمیملا و  یلع  ورمع  و  هرسیملا -  یلع  رمشلا  لمحف  دیوگ : یم  ماما  همجرت  رد  ( 1 - ) 1
یف نیعلا  راصبا   » .نیقلا نب  ریهز  نیـسحلا  هرـسیم  یف  جاجح و  نب  ورمع  دعـس  نب  هنمیم  یف  نیـسحلا و  هرـسیم  یلع  دعـس  نبا  هنمیم 
نب رمع  هنمیم  یف  نیـسحلا  یلع  لمح  جاجحلا  نب  ورمع  نا  مث  دـیوگ : .تسا  برطـضم  اـجنیا  رد  مه  يربط  « 110 نیسحلا : راصنا 

«321/4 يربطلا : خیرات   » .هرسیملا لها  یلع  هرسیملا  یف  نشوجلا  يذ  نب  رمش  لمح  ...دعس و 
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(1)« .تسا شتآ  راوازس  اهام  مادک  هتفر و  نوریب  نید  زا  اهام  زا  کی  مادک  هک 

دندوب تسار  نوتـس  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناروای  دـندیود ، یمن  ماما  خر  هب  دوخ  هب  دوخ  مدرم  هک : دوش  یم  مولعم  اـجنیا  زا 
زا ار  راوس  بسا  دـناوت  یم  هک  ینف  عافد  زرط  نیا  اب  دـنداد ، رـس  نمـشد  بناج  هب  ار  اه  هزین  دنتـسجرب و  وناز  هب  نیگمـشخ  اـیهم و 
هب هتخیمآ  يروش  اب  مه  نآ  دنتخادرپ ؛ عافد  هب  هدش  هدوزفا  جاجح  نب  ورمع  ییوربآ  یب  زا  هک  یمـشخ  نآ  اب  دراد  زاب  ندـمآ  شیپ 

يّدس مدرم  دشابن  نیب  رد  كانرطخ  ۀقبط  ود  رگا  هک  دنناد  یم  دنراد ، مالسلا  هیلع  ماما  تیونعم  هب  هیکت  هک  زابناج  نارای  نیا  تابث 
جاجح و نب  ورمع  مشچ  هب  هلمح  نیا  ربارب  رد  دنتساوخ  یم  دز ، یم  شوج  ناشلد  دنراد  ور  يولج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تمشح  زا 
لد و رد  هک  ییایح  ای  تمـشح  كدنا  دندرک و  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تمرح  کته  دنتخومآ و  ار  ییایح  یب  هک  دننزب  ریت  ناورـشیپ 

.دنتشادرب نیب  زا  دوب  مدرم  ةدید 

: یکی دننک  یم  یلمع  تهج  ود  زا  ار  گنج  راک  دنتشاذگ  ولج  اپ  هک  هدوت  کی   ) دش عورـش  دوش  عقاو  دیاب  یمن  هک  مومع  مادقا  و 
مه كدنا  كدنا  نآ  زا  تخادرپ و  دنهاوخ  دروخ  دز و  هب  كدنا  كدنا  مالسلا  هیلع  ماما  رکشل  اب  هک : نآ  رگید  اهنآ ، دوخ  حاتتفا 

کیرحت فرط  ود  ره  تخیر ، نیمز  هب  ینوخ  رگا  صوـصخ  هب  دـش ، دـنب  راـک  هب  هک  تسد  دـهج و  یم  اـه  لد  رد  شتآ  مک  مک 
هدوزفا هتخورفا و  هتخودنا و  رتدایز ، شتآ  ددم  هیام و  دروخ ، دز و  دوخ  زا  دنک و  یم  مرگ  ار  اه  غامد  هسامح  روش  دش و  دنهاوخ 

.دش دهاوخ 

ص:228

.135 فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  331/4 ؛ يربطلا : خیرات  ( 1 - ) 1
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زا شدوخ  رارمتـسا  يارب  گنج  دشاب ، هتـشاد  زاین  يرگید  ددم  هیام و  رارمتـسا  رد  هک  تسین  رگید  ياه  شتآ  دـننام  گنج  شتآ 
شارخ ره  مخز و  ره  دنک ، یم  دیلوت  يرگید  مشخ  بضغ  ره  دـیاز ، یم  يرگید  ناجیه  ناجیه  ره  دـهد ، یم  هیام  سوفن  هب  دوخ 
هزینرس قرب  نکیلو  دروآ ) یم  دنک  کیرحت  مه  ار  هتخپ  مدآ  ره  تسا  یفاک  هک  هزات  یمـشخ  نیون و  یبضغ  زات  تخات و  ره  هکلب 

اه هزینرس  قرب  ربارب  رد  ار  دوخ  نمشد  راوس  بسا و  دناسرت ، یم  ار  نمـشد  راوس  لد  هزین ، يدنلب  دنامر و  یم  ار  بسا  مشچ  نارای 
نیـسح ناروای  هزینرـس  ربارب  زا  هرخالاب  دندرک و  دراو  هتکـس  ناشزات  تخات و  شروی و  نآ  هب  دندرکن و  ندمآ  شیپ  يارای  هدـید ،

ریت و هب  تسد  یکباچ  لامک  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناروای  عفادـم ، هاپـس  .دـندرک  تشپ  دـندنادرگ و  ار  اه  بسا  رـس  مالـسلا  هیلع 
: دناوخ یم  زجر  تخادنا و  یمه  ریت  زور  نآ  هکءاثعشوبا  دننام  دنتشاد  یلباق  ياهزادناریت  هب  ار  اهنآ  هدرب و  نامک 

(1) هلجرعلا ناسرف  هلدهب  نب  انا 

: دناوخ یم  هک  لاله  نب  عفان  دننام  و 

(2) اهقافشا اهعفنی  سفنلاو ال  اهقاوفا  هملعم  اهب  یمرا 

دنتفر و اهنآ  لابند  هب  دندرک و  بیقعت  ار  رکـشل  هدرک  ریـشمش  هب  تسد  اهنآ  ناریـش  رگید و  نارادنامک  همامث و  نب  عقوم  دـننام  «و 
بقع ار  هلمح  هرخالاب  ات  دیچیپ ؛ یم  مه  هب  ینافوط  دننام  دش و  طولخم  مه  هب  رابغ  درگ و  نوخ و  شتآ و  گنج و 

ص:229

.339/4 يربطلا : خیرات  158 ؛ فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  172 ؛ نیسحلا : راصنا  یف  نیعلا  راصبا  ( 1 - ) 1
.110/5 حوتفلا : باتک  149 ؛ نیسحلا : راصنا  یف  نیعلا  راصبا  ( 2 - ) 2
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یمخز مه  يا  هّدـع  هتخادـنا و  كاخ  هب  ار  سک  نیدـنچ  نمـشد  رکـشل  زا  هدـش و  رود  اـهنآ  بیقعت  رد  دوخ  هاگتـسیا  زا  دـندز و 
، تسـشن ورف  هک  دـندید  ار  رابغ  درگ و  دندیـسر و  دوخ  هاگتـسیا  فقوم  رد  دنتـشگرب و  ههبج  طخرـس  نارواـی  یتقو  یلو  دـندرک ،

دیدـش راـبغ  تسویپ و  رد  هبولغم  روـط  هب  گـنج  هک  تقو  نآ  رد  هک  نآ  حیـضوت  دـنا ، هداد  اـهبنارگ  سب  یتراـسخ  هک  دـنتفایرد 
نب ملسم   (1)« .دندز یم  ریـشمش  اه  نزریـشمش  دـندوب و  ندـمآ  سپ  شیپ و  رد  برطـضم و  رکـشل  ود  یتعاس  ردـق  هب  تساخرب و 

: دوب نیا  نژوا  ریش  نآ  زجر  درک و  یم  گنج  ًادیدش  یباحص  هجسوع 

دسا ینب  يرُذ  نم  موق  عرف  نم  دبلوذ  یناف  ینع  اولئست  نا   - 1

2

(2) دمص رابج  نیدب  رفاک  دشرلا و  نع  دئاح  یناغب  نمف  - 

 : همجرت

ۀفیطل دسا ، نارـسپ  دنلب  نادناخ  زا  میدنلب  ۀخاش  لاپوک  لای و  نیا  اب  منژوا  ریـش  ملـسم  هکلب  ملـسم ، نم  هن  دیهاوخب  نم  زا  رگا   - 1
.تسا ریش  دسا  یناعم  زا  یکی  هک  تسا  نیا  زجر  نیا 

.دزروب رفک  نامسآ  هاشداپ  نید  هب  دنک و  متس  نم  هب  دنک ، يور  جک  ادخ  اب  دهاوخب  هک  سک  نآ  ره   - 2

.داتفا نیمز  هب  ات  درک  ییابیکش  یکانلوه  ياهالب  رب  درک و  هغلابم  نمشد  گنج  رد 

ص:230

.202 فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  347/4 ؛ يربطلا : خیرات  ( 1 - ) 1
.106/5 حوتفلا : باتک  ، 110 نیسحلا : راصنا  یف  نیعلا  راصبا  ( 2 - ) 2
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دش و فرصنم  موش  ۀلمح  اب  جاجح  نب  ورمع  تسا ، كاخ  يور  هب  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  باحصا  زا  تسا  یـسک  نیتسخن  ملـسم 
ار لـجحوب )  ) هجـسوع نب  ملـسم  نوچ  تسکـش ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  نارواـی  لد  تسـشن ، ورف  درگ ، نوچ  تفگ : يوار  .تشگرب 

ریـش دننام  دندوب و  هدـمآ  زاب  هکرعم  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  باحـصا  تقو  نیا  رد  .دـنز  یمه  اپ  تسد و  هداتفا و  نیمز  رب  هک  دـندید 
.دندوب هداتسیا  شیوخ  فص  رس  رد  ینیگمشخ 

دوب نامه  دوب ، شناشک  تیامح  نیا  شیپ  شبلق  دوب و  بلق  رد  هک  مالسلا  هیلع  ماما  هفیظو  یلو  تسا ، ههبج  يراد  هگن  اهنیا  ۀفیظو 
زا مالسلا  هیلع  ماما  .دنک  هزات  يرادید  رخآ  مد  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شدج  راگدای  شیوخ و  هار  ۀتشک  نیتسخن  ملسم  زا  هک 

ماما .دیسر  ارف  دوب  ملسم  ردارب  پچ و  رکشل  رادرس  هک  مه  بیبح  هدیناسر  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  ماما  ات  دیناسر و  ار  دوخ  هاپس ، بلق 
.دومرف داتفا  وا  هب  هک  شمشچ  .دراد  یقمر  زونه  هک  دید  ار  ملسم  مالسلا  هیلع 

هراپ دنداد و  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  همتاخ و  ار  دوخ  تایح  دندیـسر و  دوخ  گرم  هب  ناشیا  زا  يا  هراپ   ) تسکاپ نادزی  يادخ  ۀتفگ 
(1)( .تفاین هار  اهنآ  رد  لیدبت  هجو  چیه  هب  .دنراظتنا و  رد  نانآ  زا  رگید  يا 

نکیل تسا ، راوشد  تخـس  نم  رب  وـت  جنکـشو  جـنر  نیا  ملـسم ! يا  تفگ : هدیـسر و  ارف  بیبـح  ملـسم ! يا  دـنک  تتمحر  يادـخ  »
! نادیواج تشهب  داب  تکرابم  داب ! تشهب  هب  تدیون  .تسه  وت  يارب  جنر  نیا  ربارب  رد  يرگید  یشوخلد 

ص:231

مالعا 103/2 ؛ دیفم : خیـش  داشرإلا ،  » ًالیِْدبَت اُولََّدب  ام  ُرِظَْتنَی َو  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ملـسم  ای  هللا  کمحر  لاقف : ( 1 - ) 1
«463/1 يرولا :
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.مرکشتم ینعی  دهد  ریخ  هب  تراشب  نادزی ، ار  وت  هک  داد  باوج  هملک  نیا  هب  رهوج  مک  يادص  فیعض و  سفن  اب  ملسم ،

هک مدرک  یم  شهاوخ  لاـح  نیا  رد  دـمآ ، مهاوخ  وت  یپ  رد  دوـخ  نم  هک  نآ  هب  متـشاد  ملع  هن  رگا  ملـسم ! يا  تفگ : بیبـح  زاـب 
هب مه  نم  رگید  یتعاـس  هک  مراد  ملع  یلو  ینک ، تیـصو  نم  هب  ینآ ، رکف  هب  يراد و  نآ  ۀـشیدنا  لد  رد  هـک  ییاـهراک  هـب  عـجار 

.متسه وت  لابند 

تشاد و لد  رد  هک  يا  هشیدـنا  نآ  نکیل  تسین ، اناوت  تسرد  باوج  يارب  اما  تفایرد ، تسرد  هتـسخ  لاح  اب  ار  بلطم  نیا  ملـسم 
هفیظو نیا  ياوه  هب  شا  هتفر  ناور  درک ، راداو  نخس  هب  ار  ناج  همین  نت  نآ  هک  دوب  مهم  شرظن  رد  ردق  نآ  هداد ، ناج  نآ  رـس  رد 

یم ّتیصو  ار  وت  .مراد  یتیـصو  زاب  فصو  نیا  اب  تفگ : فیعـض  يادص  اب  درک  یهجوت  دبلاک  هب  ایوگ  یماظن  ۀیحور  تیـصاخ  هب 
وا ولج  هک  مهاوخ  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  بناج  هب  درک  هراشا  تسد  اب  و  دتسرف ؛ تمحر  تیادخ  رضاح  صخش  نیا  هب  عجار  منک 

.هبعک راگدرورپ  هب  منک  یم  تفگ : بیبح  يریمب ،

مولعم .دوب  اه  تسد  يور  وا  ندب  هک  یلاح  رد  اما  تشاذگ  مه  يور  مشچ  رتعیرس  هچ  ره  هب  ملـسم  دیوگ : یم  رطاخ  نیمأت  زا  دعب 
دنلب ادص  زوس  هبدن و  هب  دوب  هدمآ  وا  ياوه  هب  هک  وا  كزینک  دراد ، نوزفا  ینویـش  ناجیه و  دایز و  بارطـضا  هتـشک  نیتسخن  تسا 

(2)« .ما هدازاقآ  يا  میاقآ و  يا  هک   (1) درک

ص:232

.هاتجسوع نبای  هادیس ! او  ( 1 - ) 1
.138-137 فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  331/4-332 ؛ يربطلا : خیرات  110 ؛ نیسحلا : راصنا  یف  نیعلا  راصبا  ( 2 - ) 2
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نیا اب  دش و  رتشیب  نارسمه  روش  ات  تشاد  نمض  رد  ار  ملسم  نتشک  عاضوا ، یگریت  نیا  هک  دندش  رادربخ  ًامومع  نمـشد  تسود و 
شیپ رکـشل  بیقعت  رد  اهنآ  زا  نت  نیدـنچ  اذـه  عم  دـندرگرب ، مه  دـیاب  یم  دنتـشگرب و  اهوجگنج  ههبج  طـخ  يراد  هگن  يارب  هک 

.دنتفاکش یم  دز و  یم  ریشمش  يا  هزادنا  یب  روش  اب  دنتفر و 

.دندیسر مالسلا  هیلع  ماما  روضح  هب  تاناجهلا  بیذع  رد  هار  نیب  رد  هک  دنا  يرفن  جنپ  نآ  نانیا  »

هک ار  تمیقرپ  ۀـملک  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اـب  عادو  رد  زورما  تسا و  فارـشا  زا  هفوـک  رد  هک  يوادیـص -  دـلاخ  نب  ورمع   - 1
.دیوگ یم  دمآ  دهاوخ 

.يوادیص دلاخ  نب  ورمع  يالوم  دعس   - 2

.تسا عاجش  يراق و  كرت و  هک  حضاو  شردپ  مالغ  .دنا و  هدرک  فیحصت  رباج  هب  ار  وا  هک  یناملس -  ثرح  نب  هدانج   - 3

ضرع هب  ار  هفوک  رابخا  هار ، نیب  رد  شدوخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  هباحـص  زا  شردـپ  هک  يذـئاع -  هللادـبع  نب  عمجم   - 4
.دیناسر ماما 

هتسد نیا  یهارمه  هب  هک  تسا  نیا  رت  حیحص  یلو  دش  دیهـش  یمومع  ۀلمح  رد  دنا : هتفگ  یـضعب  هچرگ  هک  عمجم -  نب  ذئاع   - 5
.دش دیهش  یلوا  هلمح  نآ  زا  شیپ 

.دندوب هدمآ  دنتسین  هارمه  نآلا  هک  رگید  رفن  هس  اب  هار  نیب  رد  دننادیم ، رد  نآلا  هک  رفن  جنپ  نیا 

.كرت مالغ  حضاو   - 1

ص:233
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.هار لیلد  حامّرط ،  - 2

(1)« .لاله نب  عفان  مالغ   - 3

مادقا زرط  زا  دید و  نتفر  شیپ  رد  ار  دوخ  نارای  هک  یتقو  : » تسا نیا  یسواط  دیـس  ۀتفگ  رب  انب  دلاخ  نب  ورمع  تمیقرپ  ۀملک  نآ  و 
هک تسا  راوگان  نم  رب  ادخ ! لوسر  ةداز  يا  تفگ : یناشفناج  دصق  هب  تسین ، ناشراک  رد  نادـیم ، نیا  زا  تشگرب  هک  دـیمهف  اهنآ 
هب نم  دـنناور و  کنیا  نم  ناهارمه  مبایب ، ناسکان  ریـشمش  ۀتـشک  ار  وت  هک  تسا  نارگ  نم  رب  منیبب ، سک  یب  اهنت و  ار  وت  ات  مناـمب 

(2)« .موش قحلم  دوخ  نارای  هب  هک  هدب  هزاجا  مراد ، یمن  اور  ار  دوخ  باحصا  زا  ندیشک  بقع  ندنام و  اج 

(3) منک هراظن  نم  نافیرح و  دنروخ  یم  هک  دید  مناوت  یمن  میوگب  تسرد  نخس 

نادیم رد  ار  اهنیا  دندش ، دیهـش  هعطق  کی  رد  مه  دندوب و  مه  اب  گنج  زاغآ  رد  مه  هک  دید  دـیهاوخ  هرخالاب  اهنیا  مادـقا  زرط  رد  »
ترضح تسا  گنج  زاغآ  نوچ  دراد ، ناشلابند  هب  مشچ  مالـسلا  هیلع  ماما  اهنیا  نتفر  رد  میدرگرب ، زور  دمآ  شیپ  هب  شاب ، هتـشاد 

هب نمشد  هک  يدح  ات  دشاب و  وا  عوضخ  يارب  نمشد  راشف  تدش  دشاب  هک  نیا  ۀشیدنا  هب  دهدب ، هتشک  هتساوخ  یمن  مالسلا  هیلع  وا 
راشف دشوک و  یم  دراد  دیما  وا  عاضخا 

ص:234

.146-144 نیسحلا : راصنا  یف  نیعلا  راصبا  597/1 ؛ هعیشلا : نایعا  ( 1 - ) 1
.65 فوهللا : ( 2 - ) 2

.يزاریش ظفاح  ( 3 - ) 3
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وا ترـضح  هنیمز  نیا  يور  تسا ، مک  هشیمه  قح  يایلوا  ۀیحور  ناینب  رد  سأی  ِهّللا (1)  ِحْوَر  ْنِم  اوُسَْأیَت  دهد ال  یم  تدـش  ار  دوخ 
هب مالـسلا  هیلع  نیـسح  دمهفب  هک  یماگنه  دیاش  نمـشد  هک  دناد  یم  اجب  ار  هشیدـنا  نیا  دراد و  قلخ  هب  تمحر  عمط  مالـسلا  هیلع 

تـسد زا  دننک و  يراددوخ  درادن ، يریثأت  ترـضح  باعرا  يارب  اهنآ  زات  تخات و  تسین و  رـضاح  اهنآ  تالیمحت  يارب  هجو  چیه 
اهنآ نادنمتفارـش  دـننک ؛ يریگولج  ابجن ، هک  دـشاب  دـنرادن  ییاورپ  وا  نوخ  زا  شاـبوا  لذارا و  رگا  دـنزیهرپب و  وا  نوخ  هب  ندـیزآ 
مرح رود  کـنیا  هک  ار  لذارا  نیا  دـنریگب و  ار  اهاپورـس  یب  يولج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  فرط  زا  بصعت  يور  زا  دـنیایب و 

.دننک رود  اهنآ  زا  دنا  هداد  لیکشت  ار  لوا  فص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

يارب ار  مالـسلا  هـیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  هـک : نآ  یکی  درک ؛ راـک  ود  مالـسلا  هـیلع  وا  ترـضح  عـقوم ، نـیا  رد  نیارباـنب 
دایرف دنداد  زورب  دوخ  زا  ار  هزادنا  یب  یگدـنرد  نیا  هک  قلخ  نیا  تسد  زا  هک : نآ  رگید  درک و  مازعا  نایوجگنج  نیا  صالختـسا 

يدنسرخ يارب  ایآ  دسرب ؟ ام  داد  هب  هک  تسین  یـسردایرف  سرداد ، ایآ  دومرف : دنلب  زاوآ  هب  دروآ و  دورف  نساحم  هب  تسد  دیـشک ،
هللا یلص  ربمغیپ  مرح  رود  زا  ار  رارشا  هک  تسین  یسک  ایآ  تسین ؟ یـسک  ایآ  راتفرگ  صخـش  نوماریپ  زا  رارـشا  ندرک  رود  هب  ادخ 

(2) »؟ دنک رود  هلآ  هیلع و 

ص:235

.87 (: 12  ) فسوی ( 1 - ) 1
.256 ملاوعلا : 61 ؛ فوهللا : ( 2 - ) 2
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نمشد رکشل  رادرس  یحایر  ّرح  هب  یهاگن 

هراشا

ياـهوگتفگ دعـس  رمع  اـب  دوب  هتفر  هدیـشک و  سأـی  سفن  ّرح  درک ، ار  تامادـقا  نآ  شروی  يارب  جاـجح  نب  ورمع  هک  یتقو  نآ  زا 
رـسکی ار  دوخ  يور  دعـس  رمع  فرط  زا  تسا و  راـتفرگ  نامـسآ  نیمز و  نیب  دوخ  یگراـچیب  لاـح  رد  کـنیا  دوب و  هدرک  ار  دوخ 

هدرک بسانم  ار  عقوم  زاب و  وا  يارب  ار  هار  مالسلا  هیلع  نیسح  توعد  نیا  تسا ، یگراچیب  ۀحوبحب  رد  مه  فرط  نیا  زا  هدنادرگ و 
.دوب

وا ياهراکهاش  لاعف و  نسح  زا  یکی  دنک ، یم  گرزب  درم  مه  ار  گرزب  راک  و  دبای ، یمرد  گرزب  تیسفن  ار  ساسح  عقوم  يرآ ،
گرزب هاـنگ  نآ  یفـالت  اـب  بساـنم  رتشیب  رتهب و  دـبلط  یم  سک  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوخ  هک  عقوم  نیا  داد ؛ صیخـشت  هک  تسا  نیا 

.تسا

، دینـش ار  ماما  هثاغتـسا  يادـص  تقو  نیا  رد  هک  یحایر  ّرح  : » همهملا لوصف  لؤسلا و  بلاطم  هّمغلا و  فشک  سواط و  نبا  ۀـتفگ  هب 
ار نیا  هداهن ، فک  هب  ناج  مرضاح و  ار  وت  يرای  کنیا  نم  يراکادف ، ۀجرد  نیرخآ  اب  ربمغیپ ! رسپ  يا  متسه  نم  تفگ : باوج  رد 

ماما رکشل  هب  درک و  تکرح  دوخ  ماقم  زا  باتشاب  تفگ و 
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(1)« .تسویپ

دهاوخ هلمح  پچ  رکـشل  اب  جاجح  نب  ورمع  راک  بیقعت  رد  هک  دنرمـش  رکـشل  زا  عافد  ياـیهم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رکـشل  نونکا 
مالـسلا هیلع  ماما  يودرا  ۀعلاطم  کیدزن  زا  هدمآ و  کیدزن  هک  کنیا  تسا و  ماما  رکـشل  ۀمیمـض  یحایر  رح  تقو  نآ  رد  دروآ و 

هب هک  دنیب  یم  اهنآ  نهاریپ  رد  ار  یتقایل  دنیب ، یم  مالـسلا  هیلع  ماما  رود  تسرپ  قح  نادرم  تریغ  زا  یتفگـش  ياهزیچ  دنک ، یم  ار 
.دیازفا یم  وا  تماهش  رب  تقایل  نیا  ساسحا  .دننک  یم  یگداتسیا  رکشل  نیا  هوبنا  ربارب  رد  نآ  يورین 

.دنیب یم  رایسب  ار  اهنآ  دنکدنا ، هک  نآ  اب  دنیب  یم  اه  ترارح  لبقم  ةدع  نآ  زا  لوبقم  نیا 

: هک دنیب  یم  دسانش ، یم  ار  نایوجگنج  تسا  یگنج  درم 

(2) شیب نارازه  درخ  رامش  زو  مک  نت  کی  مشچ  ود  رامش  زا 

ناسنا تبغر  لیم و  هب  دنزیرب  یعاتم  رـس  هب  روش  اب  هک  رادیرخ  دنچ  ةدهاشم  .دـنک  یم  توافت  هدـننیب  ره  رد  کیدزن  زا  تاساسحا 
اما هدیشک ، رانک  هب  ار  دوخ  هک  دوب  ادخ  سرت  ساره و  هانگ و  زا  اهنت  اهنت و  دید و  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  وا  رود  زا  دیازفا ، یم 

.اهتنا هب  هکلب  اهنت  هن  اما  دنیب ؛ یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ًاددجم  هدمآ و  کنیا 

اهنآ زا  هداتفا و  شناتـشگنا  رـس  هک  دـنیب  یم  ار  نژوا  ریـش  ریمع  نب  هللادـبع  ترارح ، ایرد  کی  شناروای  زا  نت  کـی  ره  اـهنت ؟ هچ 
نز ردام و  اب  دوخ  یلو  دزیر ، یم  نوخ 
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.دنیوا يرادهگن  تیدوجوم و  رد  یناف  دنا و  نیسح  نابدید  همه 

دوخ نانخس  ياپ  هک  دنا  يروشحلس  اهنت  هعاسلا  یلو  دندوب  يربمغیپ  دننام  حبص  تعاس  نآ  رد  هک  دنیب  یم  ار  حبص  زورما  يابطخ 
و نامز ؛ لها  يراق  تسا ، ریرب  دنیب  یم  دنک ، یم  ساسحا  رتشیب  قطان  نآ  قطن و  نآ  تمیق  هب  تعاس  نیا  دنا ، هداتسیا  یناشفناج  هب 

نآ زا  نوزفا  اـهنآ  ینوـنک  لاـح  شورخ و  شوـج و  لاـح و  اـهنآ و  نزو  ینیگنــس  اـناوت ، قطاـن  تـسار و  نوتــس  ریما  تـسا  ریهز 
يراثن ناج  تماهـش و  تسا ، نآ  زا  شیب  روش  تبحم و  درک ، یم  زورب  اهنآ  زا  عافد  هباطخ و  قطن و  عقوم  رد  حبـص  هک  تساهزیچ 

وا مرج  هب  هدولآ  دـنکاپ و  ناـسچ  هک  دروخ  یم  هطبغ  یحاـیر  رح  اـهنآ  یکاـپ  هب  هتبلا  تسا ؛ نآ  زا  شیب  یکاـپ  تسا ، نآ  زا  شیب 
ًارـصحنم هک  نآ  هب  دنکن  دودحم  ار  دوخ  تمدخ  دیاب  یم  دش ؛ نادنچود  نونکا  دوب  هدرک  تمیزع  یتمدـخ  ره  هب  یحایر  دنتـسین ،

نآ ناعفادم  وزج  تسا ، همجاهم  دروم  رطخ و  هب  نونکا  هیحان  مادک  دنک  رظن  دـیاب  دوش ، پچ  نوتـس  ای  تسار  نوتـس  ای  بلق  وزج 
زا مه  يرگید  روآ  تقر  عاضوا  تسا  يرارق  یب  بابسا  هک  تاکرحم  نیا  زا  هوالعب  نوچ  دریگب ، دیابن  رارق  ًالصا  هکلب  دریگب ، رارق 

نیب ۀبذاج  رد  ات  دش ، نادنچدص  دوب  هچ  ره  رح  .دیازفا  یم  وا  يرارق  یب  رب  هک  دـنیب  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مرح  ناگنـشت 
دننام يدعر  هک  ات  دوبن  یفاک  وا  کلمت  ةوق  دشکب ، دوخ  فرط  هب  ار  وا  کی  ره  دشاب و  بذاج  ود  نیب  رد  هک  یسک  دننام  دوب  نیب 
فرط نآ  بذـج  رثا  زا  هدـمآ و  نوریب  فرط  نآ  ریثأت  تحت  زا  یلک  هب  هک  نونکا  اما  دـنازرل ، یم  داد و  یم  ناـکت  ار  وا  بت  زرل و 

نیا رد  يرامـش  یب  يرارق  یب  بابـسا  هوالعب  هدـش و  لیمکت  زیربل و  وا  ترارح  دوخ ، هب  رـصحنم  وا  کـلمت  ةوق  هدـش ، صلختـسم 
، دنک یم  هدهاشم  ساسحا و  ینونک  رظنم 
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دـید و دـنیبب  دـیاب  هچنآ  ناروای  رظنم  زا  وا  دـهد ، یم  هزات  سفن  ار  ناریلد  شقیمع  توکـس  اب  هک  هجـسوع  نب  ملـسم  ةزانج  دـننام 
.دندرک دایز  ياه  هدافتسا  وا  ياه  بالقنا  وا و  ندمآ  وا و  دوجو  زا  مه  اهنآ  درک و  هدافتسا  تفرگ و 

دیوگ یم  ندز  مشچ  کی  هب  تسود  اب  تسود  نخس  هلاس  دص  هک  تسا  یناسل  یط  ار  قشع 

داقتعا ردـق  هب  داقتعا و  بسح  هب  رگا  یحایر  دـننام  هنرو  دـننک ؛ یم  دوخ  داـقتعا  هب  تناـیخ  هفوک  تخبدـب  مدرم  نیا  هک  دـنتفایرد 
، دنداد یم  زورب  ّرح  دننام  یتاساسحا  مالسلا  هیلع  نیسح  توعد  رثا  رد  دندش و  یم  ادص  مه  اهنآ  اب  یگمه  دنتـشاد  یفاک  تماهش 
ار گرم  هک  یـسک  يرآ ، .تشگ  رتاراوگ  اهنآ  رب  گرم  دوخ  شور  تحـص  هب  ساسحا  رثا  رد  دـش و  رت  يوق  ناروای  يورین  يراب 

نیا هب  رح  ندید  دوب ، دهاوخ  نآ  هب  شخب  حرف  دراد و  تسود  دـیازفیب  وا  ةدـیقع  رب  دـناوتب  هک  دـمآ  شیپ  ره  هدـش  اریذـپ  دوخ  رب 
.دنک یم  رت  لهس  ار  گرم  هک  تسا  نیا  ناروای  يارب  شریثأت  نیرتمک  تقفاوم ، تیعضو و 

، مناد یمن  رترثؤم  يرگید  ناسنا  ندش  کیرش  زا  ار  زیچ  چیه  ناسنا  ةدیقع  تیوقت  يارب  نم  دیوگ ) یم  یناملآ  میظع  رعاش  هتوگ  )
فطاوع هک  دـنک  زاربا  تقفاوم  دـح  نآ  دـیایب و  شیپ  قفاوم  بلقنم و  یحایر  رح  دـننام  صالخا  راثآ  زا  هک  يرفن  کـی  صوصخ 

؛ دـنا هدـیقع  نیا  رب  مه  مومع  هک  دـنک  مولعم  و  مومع ، تادـقتعم  زا  دـشاب  يا  هنومن  وا  مادـقا  رگا  هژیو  هب  دـنک ، باداـش  ار  ناـسنا 
فعـض ۀطـساو  هب  دـننک و  يراشفاپ  دوخ  ةدـیقع  ياـپ  دـنناوت  یمن  یفاـک  تماهـش  نتـشادن  ۀطـساو  هب  دـننک و  یم  تناـیخ  هچرگ 

اهنآ ریشمش  تسد و  هدش و  نارگیزاب  شوختسد  اهنآ  ةدیقع  سفن ، تموکح 
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اما هزادـنا ، یب  ترثک  اـب  دـید  یم  ینمـشد  دوخ  ربارب  رد  ادهـش  گرزب  تیـسفن  هتبلا  هتفرگ ، رارق  ناـگناگیب  نارگید و  تاـّین  تلآ 
، تسا يراد  نتـشیوخ  زا  هدارا  یب  سفن و  رب  تموکح  دقاف  هک  تیـسفن  فعـض  اب  تسا  مأوت  ددع  ترثک  نیا  هک  دننیا  زا  شوخلد 

یحایر ندمآ  درادن و  یتیونعم  چیه  هب  هیکت  نوچ  دنـساره ، یمن  نآ  تکوش  تباهم  زا  سپ  تسا ؛ مار  تالاعفنا  هنوگ  ره  ربارب  رد 
ادج رح و  يازفارهم  ۀفایق  نآ  صوصخ  درک ، یم  زوسلد  نابرهم و  دوخ  میعز  هب  ار  اهنآ  رتشیب  درک و  یم  تیبثت  رتشیب  ار  اعدـم  نیا 
همه هجوت  بلج  از  تفلا  عضو  نآ  رود ، زا  هک  وا  نتخادنا  تشپ  هب  رپس  اب  تسا ، ازفا  نامیا  از و  هدیقع  هک  شندـش  دوخ  رکـشل  زا 

نمـشد ۀهبج  ةراظن  يارب  هژیو  هب  دنـشوه ، شوگ و  مشچ و  هچراپ  کی  زورما و  نادیم  رظان  نابدید  دـننام  همه  نوچ  دوب ، هدرک  ار 
هب یصوصخم  عضو  هب  ار  رپس  دش و  مارآ  دیـسر ، کیدزن  یلو  دیآ ، یم  تخات  هب  يراوس  دندید  دنک ، یم  عولط  هچ  وس  نآ  زا  هک 

ار رپس  هک  تسا  هاوخ  ناما  دنتفگ ، مه  اب  هتخانشن  ار  وا  زونه  دیآ ، یم  شیپ  مارآ  مارآ  دیآ ، یم  هک  رت  کیدزن  هتخادنا و  رس  تشپ 
همزمز یلو  تسا ، رکشل  عبر  رادرس  یحایر  رح  هک  شدنتخانش  .دیسر  رت  کیدزن  هتشاذگ ، رس  يالاب  تسد  هتخادنا و  رـس  تشپ  هب 

لد اریز  ریذـپب ؛ ار  ما  هبوت  درگرب ، نم  هب  هبوت  هار  زا  مه  وـت  متـشگرب ، وـت  يوـس  هب  ایادـخراب ! دـیوگ : یم  دراد  كاـپ  نادزی  اـب  يا 
سر ادص  دیسر و  کیدزن  هک  نیمه  متخادنا ، ساره  هب  مدنازرل و  نم  ار  وت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رتخد  دالوا  و  ار ، وت  يایلوا 

هصاخ داد ؛ یم  يرادلد  ار  وا  هدز  نیسح  خر  هب  تدش  ماگنه  تقیقح  ادخ و  هک  دوب  يدنخبل  هقیقحلاب : درک ، مالـس  دش  کیدزن  و 
وت هارمه  هک  منآ  نم  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  مدرگ  تنابرق  تفگ : درک و  یفرعم  ار  دوخ  هدوشگ  یهاوخرذع  هب  نابز  هک  نیمه 
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دوخ هب  ار  وـت  مدـش ، عناـم  وـت  تعجارم  زا  ینعی  مدرک ، سبح  ار  وـت  اـه  هار  نیب  يریگتخـس  نآ  اـب  مدرک و  ینابـساپ  مدـش و  ناور 
ناکم نیا  رد  ار  وت  ات  مدروآ  راشف  دـعب  ینکب و  دوخ  راک  هب  يا  هراچ  یـشابن و  دازآ  هک  مدـمآ  هار  وت  شود  هب  شود  متـشاذگناو ،

.دنناسرب هیاپ  نیا  ات  وت  اب  ار  راک  هک  نآ  هن  دننک و  در  يدرک  اهنآ  هب  وت  هک  ییاهداهنشیپ  مدرم  نیا  هک  دوبن  منامگ  مدرک ، هدایپ 

نم کنیا  مدش و  هچنآ  مدش  یمن  بکترم  دنناسر  یم  ار  راک  منیب ، یم  هک  اجنیا  ات  وت  اب  اهنیا  هک  متـشاد  ملع  رگا  دنگوس ! ادـخ  هب 
ناج وت  اب  منک و  هبوت  راگدرورپ  اب  هک  ما  هدـمآ  ما ، هدـمآ  هدـش  رداص  متـسد  زا  هک  يراک  نیا  زا  نانک  هبوت  هبوت و  ددـص  هب  ًادـج 

تمحر تیآ   (1) مالـسلا هیلع  نیـسح  ینیب ؟ یم  نم  يارب  يا  هبوت  بیترت  نیا  هب  مریمب ، وت  يور  شیپ  هک  ناـیاپ  اـت  ما  هداـهن  ناـیم 
نم تفگ : ناداش  ییاریذپ ،) يارب  ینعی   ) وش هدایپ  کنیا  تسا ، ریذپ  هبوت  ادخ  یلب  دومرف : درک  توعد  شییاریذـپ  هب  داد ، شدـیون 

.دشک یم  نم  راک  رخآ  رد  ندش ، هدایپ  هب  منک و  دربن  یتعاس  مبسا  يالاب  دیاب  میگدایپ ، زا  تسا  رتهب  وت  يارب  میراوس 

، دنک تمحر  تیادخ  زاس ، نانچ  دیآ  یم  ترظن  هب  هچره  دومرف : مالسلا  هیلع  شنیسح 
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هدب منذا  مدرک ، جورخ  وت  رب  هک  مدوب  سک  نیلوا  نم  هک  کنیا  تفگ : ّرح  شراذتعا  زا  سپ  دیوگ : سواط  نبا  تیاور  رد  ( 1 - ) 1
نبا .منک  هحفاصم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تدج  اب  تمایق  يادرف  مه  نم  هک  دشاب  مشاب  نم  مه  وت  يور  شیپ  ۀتـشک  نیلوا  هک 

.هدـش دراو  هک  نانچ  .دـندوب  هدـش  هتـشک  وا  زا  شیپ  یتعاـمج  اریز  تسا ؛ دـعب  هب  ـالاح  زا  هتـشک  نیلوا  وا  دوصقم  دـیوگ : سواـط 
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زونه یمخز  دـیناسر ، هاپـس  ربارب  ار  دوخ  نوخ  زا  رپ  یلد  اب  باتـش و  اب  دـنادرگرب  ار  بسا  رـس  نمـشد  اـب  ةرکاذـم  يارب  هلـصافالب 
ۀلـصاف هب  دوخ  يارب  ار  نانآ  ماقم  ینعی  داتـسیا ، دندوب  هدـناوخ  هبطخ  ریهز  ریرب و  هک  یناکم  نامه  تسا ، لد  نینوخ  یلو  هدروخن 
تـساوخ .دـنک  عناق  مک  تسد  ای  دـنک  ضوع  ار  بولق  دـناوت  یم  دوخ  تاساسحا  ةرارـش  زا  هک  دـید  یم  نانچ  دـید ، تعاس  کـی 

شوج ناهج  کی  اب  تسا  ّرح  دیارایب ، ار  دوخ  قفـشم  حصان  طیارـش  هب  دراذگن  مشخ  ظیغ و  تدش  ادابم  اما  دـنک  نخـس  هب  عورش 
زا ار  هوک  دنک  يدنت  رگا  دوخ  ترارح  دوخ و  لاح  سایقم  هب  هداتسیا ، هاپس  خر  هب  هاپـس  ندرک  بلقنم  يارب  ناشفـشتآ ، هوک  دننام 

لوبق ایآ  موق ! يا  : » دیـسرپ هدرک  تیلوؤسم  هجوتم  ار  اهنآ  تناتم  یمرن و  اب  ادـتبا  هدادـن  تسد  زا  ار  تناتم  راـچان  دفاکـش ، یم  مه 
؟ دهد تیفاع  وا  اب  گنج  تاعبت  زا  ار  امش  ادخ  ات  هدرک  داهنشیپ  امـش  هب  هک  ار  یلاصخ  دنچ  نیا  زا  کی  چیه  نیـسح  زا  دینک  یمن 

.تفگ زاب  ار  دوخ  زیمآ  ضارتعا  راتفگ  تفرگ و  رس  زا  رمع  اب  ار  وگتفگ  ًاددجم  ّرح  نک ، وگتفگ  دعس  رمع  ریما  اب  دنتفگ :

هب نیا  زا  سپ  ّرح  مدوب ، هدرک  مدوب  هتفای  نآ  هب  یهار  رگا  مدرک ، ار  دوخ  رارـصا  مدز ، ار  دوخ  صرح  راـک  نیا  هب  نم  تفگ : رمع 
هلمج دـنچ  رد  ار  بلطم  ره  درکن و  یهاـتوک  شهوکن  زا  درک ، زیمآ  شهوکن  نخـس  هب  عورـش  هدرک ، ور  مدرم  هب  هدـمآ  شاـخرپ 

هب هفوک ! لها  يا  دز : دایرف  صوصخم  ترارح  نآ  اب  دنیبب ، يراودـیما  دوخ  هب  تشاد  اج  هک  درک  یم  ادا  ّللدـم  نیتم  مکحم  نانچ 
راذگاو ار  وا  هدمآ ، امش  رارصا  هب  هک  کنیا  ات  هتسیاش  ةدنب  نیا  زا  دیدرک  توعد  ایآ  نویش ، یگدرم و  دنزرف  کشا  دزـس  ناتردام 

وا مدق  ولج  هک  دیتشاد  نامگ  دوخ  ةدیقع  هب  دیدرک ،
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وا هاگولگ  دیا ؛ هتشاد  هگن  هتفرگ  ار  وا  مکحم  دیا و  هتخات  شرس  رب  وا  نتـشک  ددص  هب  زات  تخات و  هب  سپـس  دینک  یم  یـشکدوخ 
نیا هب  ندرک  ور  زا  ار  وا  هک  دـیا  هدرک  هطاحا  فرط  ره  زا  ار  وا  رود  دـیا و  هتـسب  وا  يور  هب  ار  اهرد  دـیراشف ، یم  هدروآ  تسد  ار 
هنوگ چیه  هب  هدش ، راتفرگ  امش  تسد  رد  ریسا  دننام  هک : هدیـسر  اج  نیا  هب  شراک  زورما  ات  دینک  يریگولج  يدنوادخ  روانهپ  دالب 

ار و وا  نانز  ار و  وا  دنک ، عفد  دوخ  زا  هک  تسین  رداق  ار  يررـض  هنوگ  چیه  دـنک و  مادـقا  دوخ  يارب  هک  تسین  ییاناوت  ار  وا  یعفن 
وا زا  سوجم  ینارصن و  يدوهی و  ره  سکان و  ره  هک  ناور  یتارف  بآ  نینچ  زا  مه  نآ  دیا ، هتشاد  هگن  هنـشت  ار  وا  ناسک  اه و  هچب 

! ناه دنروخ ، یم  هطوغ  نآ  رد  نیمزرس  نیا  ياه  گس  اهریزنخ و  دننام  هزبس  بآرپ و  نیمزرس  نیا  یشحو  تاناویح  دنشون و  یم 
هیّرذ ةرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  زا  دیا  هدـنام  اج  هب  دـب  هدـنکفا ، كاخ  هب  ار  اهنآ  شطع  هک  دـننانیا  معلطم  کیدزن  زا  نم 

! تعاس نیمه  زورما ! مه  .دیرادنرب  ناتراک  نیا  زا  تسد  دینکن و  هبوت  رگا  یگنشت  زور  رد  ناتیادخ  دنکن  باریس  شا ،

هب یلو  دنازرلب  ار  نوتس  ره  هکلب  ار  نمـشد  تسناوت  یم  هک  دوب  یتوکلم  يورین  ياه  هرارـش  نآ  زا  وا  نیـشتآ  قطن  نیا  رح و  مادقا 
هدش و هریچ  اهداهن  رب  یلفـس  ياه  تبغر  دندوب  شتآ  طخ  رد  هفوک  هاپـس  رد  گنج  شیپ  لذارا  اریز  دش ؛ راتفرگ  زور  زا  عقومدـب 

اهلد زا  هتـسب و  هنب  راب و  یگراچیب  زا  هدـش و  هراچیب  دـش  هتخیر  نوخ  هک  هاگنآ  زا  نمـشد  سوفن  رد  ریخ  ياوق  درک  یم  يروجاـت 
نیا  ) دندرک یم  یتالابم  یب  اه  عافد  هنوگ  نیا  هب  ییامندوخ  يارب  صوصخ  هب  دنداد ، یمن  ینأت  تصرف  لذارا  دوب ، هدرک  چوک 
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( تسا اغوغ  بیسآ  زا  تافآ 

عافد يایهم  مالسلا  هیلع  نیسح  يولج  داتسیا  هراوس  تشگرب و  ّرح  دنتفرگ ، ریت  داب  هب  ار  یحایر  ّرح  تلیـضف  روجات  نیا  اهزادناریت 
( پچ نوتس  ۀلمح   ) (1)« .دش مه  عورش  دوش و  یم  عورش  هلمح  هب  زاب  تعاس  نیا  هک  دوب  هجوتم  ینونک  هلمح  نیا  زا 

رمش يرادرس  هب  پچ  نوتس  هلمح 

هلمح نیا  ربارب  دـنریهز  مچرپ  ریز  هک  ماما  تسار  نوتـس  دـیاب  یم  هدـعاق  بسح  هب   (2) داد نامرف  همجاهم  هب  ار  پچ  نوتـس  رمـش  »
نوتس نیا  رد  هک  ینادرم  ماما  ناروای  لاح  ره  هب  درب و  هلمح  پچ  نوتس  هب  پچ  رکشل  هک : دنا  هدرک  طبض  ناخروم  یلو  دنتـسیاب ،

یحایر دیاش  دنتخادرپ و  راکیپ  دربن و  هب  هزینرـس  اب  دندرک و  یگداتـسیا  دندرکن و  یلاخ  ار  دوخ  ياج  هلمح  نیا  تدـش  زا  دنتـسه 
مهاوخ یم  کنیا  متفرگ  وت  هب  ار  هار  رـس  زاغآ  رد  نم  نوچ  تفگ : هک  شدوخ  ياـضاقت  رب  اـنب  هدوب ، هکرعم  نیا  ناـیوجگنج  ءزج 

ایوگ وجگنج  رکشل  ود  نیا  ّرف  رک و  رد  شردام  تسا و  هیحان  نیا  رد  ریمع » هللادبع   » هجنپ یب  ریش  نآ  ًاقافتا  مشاب و  ییادف  نیتسخن 
هنادرم ردام  یـسواط » دیـس   » ۀتفگ هب  انب  هدمآ ، نادیم  نایم  مه  وا  نز  دنک و  یم  جییهت  يرتشیب  ۀسامح  هب  ار  وا  هدمآ و  وا  دادـما  هب 

گنج هب  بیغرت  ار  روالد  نیا  دوب و  هداتسیا 
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.325/4 يربطلا : خیرات  613/4 ؛ هعیشلا : نایعا  209 ؛ نیسحلا : راصنا  یف  نیعلا  راصبا  ( 1 - ) 1
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لایرپ و ریـش  دننام  هیحان  نیا  رد  روالد  نیا  فنخموبا »  » ۀتفگ هب  درب ، یم  تذل  رهوش  يروالد  زا  درک و  یم  هاگن  وا  نز  درک و  یم 
یم زاب  درک  یم  رارکت  دناوخ  یم  گنج  زاغآ  رد  هک  ار  دوخ  هناحبص  زجر  نآ ، نایوجگنج  نایم  رد  درک و  یم  دربن  تخس  لاپوک 

: دناوخ

ِیبْسَح ٍمیلُع  یف  ِیْتَیب  ِیبْسَح  ِْبلَک  نب  ْاَنَاَف  ینُورْکُنت  ْنإ 

ِبْرَْحلا َْدنع  ِراَّوَْخلِاب  ُتَْسل  ٍبْصَع َو  هّرم َو  وُذ  ءُوَْرما  ّینإ 

(1) بَرَضلا ًامدْقَم َو  مِِهیف  ِنْعَّْطلِاب  ِبَهَو  َّما  َِکل  ٌمیِعَز  ّینإ 

.تسا سب  ارم  میلع ، یگداوناخ  راختفا  میلع »  » فورعم هداوناخ  نآ  زا  متسه  يرسپ  نم  متسین ، سانشان  نم   - 1

.متسین ادص  یب  هداتفا و  گنج  ماگنه  رد  دنمتریغ و  بصعتم و  ورین و  بحاص  میدرم ، دوخ  تیصخش  هب  نم   - 2

« .نتفر شیپ  ندز و  ریشمش  مدرم و  نیا  رد  هزینرس  ندرب  ورف  يارب  وت  لیفک  تسوا » ۀجوز   » بهو ما  يا  منم   - 3

رابغ نهآ ، جوم  گنج ، رف  رک و  ةرظنم  دـنک ، یم  هچ  هدـیرپ  ناـنز  رـس  زا  شوه  هک  اـغوغ  نآ  رد  روشرپ  ۀـسامح  نیا  تسا  مولعم 
یم رظن  رد  ار  نیمز  هک  نابایب  رد  هرایس  ریس  يدنت و  يریزارس و  هب  بآ  رهن  ریس  دننام  یکباچ  هب  تارفن  تفر  دمآ و  هیاس ، یهایس 

زا دروآ و  یم  دراو  تروص  تلهم  یکدنا  نودب  مه  رس  تشپ  كرتشم  سح  هب  هک  تسا  یلماوع  زا  دچیپ ،
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یب تبغر  هک  كرتشم  سح  دسر و  یمن  اه  هلصاف  طبض  هب  دراب و  یم  ار  اه  هلـصاف  نایگراظن  هدید  اهنآ ، یپ  رد  یپ  دورو  دراوت و 
هک فرط  ره  هب  دـتفا و  یم  ندـیخرچ  هب  رـس ، زغم  لـخاد  رد  يراـخب  حور  و  دود ، یم  روص  لابقتـسا  هب  دراد  روص  نتفرگ  هب  دـح 

.دنروآ یم  ار  تالضع  دوخ  لابند  هب  باصعا  دننک و  یم  تکرح  مه  باصعا  رایتخا  یب  اهنآ  ندیود  زا  دود و  یم  دنیآ  یم  روص 

.دنک یم  دنیب ؛ یم  هرظنم  رد  هک  يراک  هب  هیبش  ار  ییاهراک  هدمآ و  نادیم  رد  ناسنا  رایتخا  یب  ینیب  یم  هجیتن  رد 

یم مه  ترس  تهج  نامه  زا  نآ و  ریس  طخ  نامه  هب  يرادنرب ، هدید  يزودب و  رظن  هاگ  ره  دزیر ، یم  يریزارس  هب  هک  رهن  بآ  رد 
.دور

رد تیادف ! هب  مناسک  تفگ : یم  دمآ و  یم  رهوش  بناج  هب  ور  تفرگ و  ار  يدومع  دیـشر  رهوش  اب  يراکمه  سح  يور  بهو  ّما  »
نز شیپ  ار  وا  هک  نز  غارس  هب  تشگرب  رویغ  ریلد  درم  نآ  نک ، گنج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  كاپ  هزیکاپ و  ۀیّرذ  نیا  يولج 

، دوخ دـناوتب  وناـب  نآ  اـی  دـنادرگرب  ناوتب  ار  وا  هک  هدـشن  شوماـخ  زونه  هدز  شتآ  ار  وناـب  نآ  هک  يروش  نآ  یلو  دـنادرگرب ، اـه 
مریمب و وت  اب  هک  نآ  یب  مراذگ  یمن  او  ار  وت  زگره  تفگ : یم  رهوش و  سابل  هب  دبـسچب  هک  تفرگ  تهج  نیا  زا  دـنک ، يراددوخ 
دوب و هدیبسچ  نوخ  ۀطـساو  هب  ریـشمش  ۀضبق  هب  دنلب  الاب  روالد  نآ  تسار  تسد  نکیل  درک  یم  رارـصا  وا  ندـنادرگرب  يارب  رهوش 

نیـسح نت ، ود  نآ  یگراچیب  رد  هک  نآ  ات  دمآ  یمنرب  وناب  نآ  ةدهع  زا  ور  نیا  زا  دوب ، هدـش  عطق  وا  ناتـشگنا  هک  مه  شپچ  تسد 
.دینادرگرب ار  وا  رکشت  نابز  اب  دمآ و  نز  نآ  غارس  هب  ًاصخش  مالسلا  هیلع 
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رب اریز  اهنز ؛ اب  نیـشنب  اه ، نز  دزن  دنک » تمحر  تیادخ  ! » وناب يا  نک  تعجارم  دیوش ، هداد  ریخ  شاداپ  ازج و  تیب  لها  زا  دومرف :
(1)« .تشگرب دینش و  وناب  نآ  تسین ، یگنج  اهنز  ةدهع 

هرـسیم هب  هلمح  شرکـشل  اب  رمـش  دـنتفر ، بقع  اـهراوس  هک  يدـیبز  جاـجح  نب  ورمع  هلمح  زا  دـعب  سپـس  : » دـیوگ یم  رفعجوبا » »
ار اهنآ  هلمح ، عفد  زا  دعب  دنتخادرپ و  عافد  هب  هزینرـس  اب  ًایناث  دندنام و  ربارب  رد  ًاءادـتبا  يدـس  دـننام  نارای  ناروای و  نکیل  دـندرک ،

نیا رارق ، یب  نازرل و  اما  هنمادرپ  دش  یحطـس  وجگنج ، تارفن  دـم  رزج و  تهج  زا  ههبج  طخ  تفرگرد و  گنج  دـندرک و  بیقعت 
تیبث نب  یناه   » رفن ود  ات  تخادـنا  هتـشک و  نمـشد  زا  ار  ینادرم  ینژوا  ریـش  زا  درک و  یم  گـنج  تخـس  دوب و  هرـسیم  رد  روـالد 

اریز تسا ؛ ییاـشامت  وا  هتـشک  نکیلو  دـندرک  شدیهـش  دـندرک و  هلمح  وا  هب  هبلعث » نبا  هللا  میت  زا  یمیت  یح  نـب  ریکب  یمرـضح و 
ياپ شیپ  دـندیرب و  ار  شزیزع  رـس  دـندرک و  عطق  ار  وا  ياپ  قاس  داتفا ، هتـشک  هک  کـنیا  دـندوب و  هدـیرب  حبـص  ار  پچ  ناتـشگنا 

(2)« .تشادرب ار  رس  نآ  ماما ، یگنتلد  عفر  يارب  دمآ  وا  ردام  دنتخادنا و  مالسلا  هیلع  نیسح 

هک هدشن  دایز  ردق  نآ  هتشک  نونک  ات  تسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  يوک  ناگتشک  زا  مود  ۀتشک  هجسوع  نب  ملـسم  زا  دعب  روالد  نیا 
.دشاب هتشادن  تّهبا  رظن  رد  هتشک  نوخ و  رظنم 
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.180 نیسحلا : راصنا  یف  نیعلا  راصبا  124 ؛ فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  ( 1 - ) 1
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اب اما  دننت ، ود  نیمه  هتـشک  یلو  هداد ، خر  يرامـش  یب  رف  رک و  هدش و  هتخیر  رایـسب  نوخ  دنا و  هدروخ  دایز  ناوارف و  مخز  يرآ ،
لوغـشم و هراظن  هب  اهنآ  ناگدـید  تسا ، راک  رد  طقف  نانز  مشچ  .درب  یم  ار  یگنـشت  بآ و  لایخ  هچب ، نز و  داـی  زا  هک  يا  هرظنم 

یم نوخ  دوب و  هتشادرب  يراک  مخز  شبـسا  شوگ  رـس و  یحایر  رح  دوب  هتـشادرب  مخز  دایز  هظرق ، نب  ورمع  بانج  .ندیپت  رد  لد 
هفوک رکـشل  يارب  ینعی  يدـج  گـنج  هن  دوـب  مدرم  ندرکاورپ  یب  يارب  هلمح  ود  نیا  تفگ : ناوـت  یم  هقیقحلاـب  زاـب  یلو  تخیر ،

.دوب هدشن  مرگ  گنج  رونت  زونه 

هکرعم نایم  يوجگنج  نت  جنپ 

.دش دنهاوخ  هتشک  تقو  نآ  رد  هک  دندرب  ورف  نمشد  نایم  رد  ار  دوخ  زاغآ  رد  هک  ییوجگنج  رفن  جنپ  نآ  لاح  هب  میدرگرب 

تماهش اب  نت  جنپ  نیا  تفرگرد ، فرط  ود  زا  هفوک  لها  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  نیب  گنج  هک  یماگنه  : » دیوگ یم  يربط  رفعجوبا 
لد رد  هک  یتقو  دنتفر ، یم  دنتفاکش و  یم  دنتفر  شیپ  نمشد  نایم  رد  دربن  زاغآ  رد  ریشمش ، هب  تسد  دندروآ و  هلمح  یصوصخم 

هرود ار  اهنآ  مک  مک  دندمآرب و  ناشهاگودرا  زا  نانآ  طابترا  طخ  عطق  ددص  رد  ناشرـس و  هب  دنتـشگرب  مدرم  دـنتفرگ  اج  نمـشد 
دز یم  ریـشمش  دناوخ و  یم  هزوجرا  دلاخ  نب  ورمع  هک  دوب  عقوم  نیا  رد  دندیرب ، ناهارمه  ناروای و  زا  هتفرگ و  نایم  رد  دندرک و 

هتفرگ ار  شرود  هک  گرم  يایرد  نآ  ربارب  رد  دورـس و  یم  دـلاخ  نب  ورمع  دـیگنج ، یم  هسامح  همغن  اب  وا  يولهپ  رد  مه  هدانج  و 
: داد یم  دوخ  هب  يرادلد  درک و  یم  نوزفا  ار  دوخ  هسامح  گنج  یقیسوم  هب  دوب ؛

ِناْحیِرلا ِحوَْرلِاب َو  يرَْشباَف  ِنمحَّرلا  َیلا  ُسْفَن  ای  َْکَیلا 
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ِنامَّزلا ِرباغ  َْکنِم  َناک  دَق  َناسْحالا  یَلَع  َْنیَزُْجت  َموَْیلَا 

ٍناف یَح  ُّلُکَف  یِعَزْجَت  َنایَّدلا ال  يََدل  حْوَّللا  ِیف  َّطُخ  ام 

َناطْحَق (1) یْنب  ِدزألا  َرَشْعَم  ای  ِینامالِاب  ََکل  یظْحا  اُْربَّصلا  َو 

 : همجرت

.ناحیر حور و  هب  داب  تدیون  سپ  تسا ، نمحر  يوس  هب  ور  رفس  نیا  يزابن ) ار  دوخ   ) هک سفن  يا  شاب  دوخ  هب   - 1

.میسر یم  دوب  تا  هشیپ  هنارمع  هک  یلمع  نسح  نآ  ربارب  رد  دوخ  شاداپ  هب  هک  تسا  زورما   - 2

.تسا ریذپانف  يا  هدنز  ره  هک  نکم  یبات  یب  تسا ، رگداد  نادزی  دزن  تسا  تشونرس  هچنآ   - 3

.دییوگب ار  مایپ  نیا  ناطحق  نارسپ  دزا ، ۀلیبق  اب  تسا  رتهب  اهوزرآ  زا  يرادرب  هرهب  يدنم و  هرهب  يارب  ییابیکش  ربص و   - 4

: دناوخ یم  ناراطقمه  نیا  ینابیتشپ  روش و  اب  دز و  یم  ریشمش  يراثن  ناج  مزع و  اب  هدانج  و 

ثکانب راوخب و ال  تسل  ثراحلا  نب  انا  دانج و  انا 

(2) ثک ام  دیعصلا  یف  يولش  مویلا  یثراو  ینثری  یتح  یتعیب  نع 
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.منکش نامیپ  هن  ما و  هتخاب  دوخ  گنج  زا  هن  مثراح  نبا  هدانج  نم   - 1

.دنامب ات  دنامب  دنلب  نیمزرس  نیا  رد  منت  ةراپ  هک  تسا  زورما  درب ، ثرا  مثراو  هک  گرم  مد  ات  متسین ، نازیرگ  متعیب  زا   - 2

، درک اهنآ  كانرطخ  عضو  نیا  هب  رظن  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یتقو  دندرک و  یم  گنج  نت  جنپ  نیا  مه  تشپ  هب  تشپ  عضو  نیا  اب 
.درک دزمان  نانآ  يوس  هب  نتفر  يارب  ار  مالسلا  هیلع  سابع  شردارب 

نمـشد رکـشل  ناـیم  رد  تسا  راد  مچرپ  هک  مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  نتفر  تسا  مولعم   (1)( یب رـس  ود  ره  یناـبرهم  یب  شوخ  هچ  )
دراد انتعا  مچرپ  ندـیناباوخ  هب  نمـشد  هک  نیا  تهج  زا  تسا و  مچرپ  ندـیناباوخ  هب  هشیمه  نمـشد  رارـصا  نوچ  تسا ، كانرطخ 
ردارب نیا  هچ  ره  دورب ، نمشد  لد  رد  كاب  یب  دشاب و  روسج  روالد و  هداعلا  قوف  وا  دیاب  دننکب ، باختنا  دنمورین  ار  راد  مچرپ  دیاب 

.دنبوبحم تهج  دنچ  زا  يرآ ، .دنبوبحم  مه  دننک  یم  یناشفناج  نادیم  نایم  هک  نازیزع  نآ  تسا ، بوبحم  مالسلا  هیلع  نیسح  دزن 

مولعم ردـقنیا  یلو  ناهارمه ) زا  يا  هبیتک  اب  ای  هدـمآ  اهنت  هک  تسین  مولعم   ) دـش هناور  نانآ  يوس  هب  دوخ  تیرومأـم  هب  مه  ساـبع 
تفاکش یم  دز و  یم  ریشمش  ندناسر  ار  دوخ  ندمآ و  شیپ  يارب  درک و  هلمح  نمشد  هب  تفرـشیپ  عقوم  رد  اهنت  شدوخ  هک  تسا 
تـسار پچ و  رد  نمـشد  زا  یتیعمج  هک  نیا  اب  دـیناسر و  دوب  شلامآ  فدـه  هک  دوخ  نایوجگنج  هب  ار  دوخ  اـت  دـمآ  یم  شیپ  و 

زا زاب  دندوب ، مالسلا  هیلع  لضفلاوبا 
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يایرد نایم  زا  داد و  تاجن  نمـشد  هزینرـس  ریـشمش و  زا  مه  ار  اهنآ  دیـسر و  ناروای  يولهپ  ملاس  ات  درب  رد  هب  ار  دوخ  اـغوغ  ناـیم 
قرغ همه  اما  دندمآ ، یم  دنتـشگرب و  شهارمه  دـندرکن و  ینامرفان  مه  اهنآ  دـنادرگرب ، ار  اهنآ  درک و  يریگتـسد  گرم  كانلوه 

هرابرگد ولهپ  ود  زا  نمـشد  هک  دندرک  ساسحا  دروآ ، یم  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  سابع  هک  هار  نیب  رد  هتـشادرب  مخز  همه  تحارج ،
.دنک عطق  مالسلا  هیلع  ماما  هاگودرا  اب  ار  اهنآ  طابترا  طخ  زاب  هکلب  ات  دوش  یم  کیدزن  اهنآ  هب  كدنا  كدنا 

سابع تسد  زا  دـندش و  بات  یب  دوش  یم  رو  هلعـش  زاب  شتآ  ندروآ  کیدزن  هب  هک  شوماخ  هزاـت  ۀـلیتف  دـننام  نوخرپ  نادرم  نیا 
یجنایم رد  هک  دیا  هدید  .دندیـشک  نوریب  مالـسلا  هیلع  سابع  نماد  زا  ار  دوخ  گنج ، ياوه  هب  دـندرب و  رد  هب  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع 

دوخ بیترت  نیا  هب  اهنیا  .دزادرپ  یم  گنج  هب  زاب  دزادـنا و  یم  نوریب  یجنایم  تسد  زا  ار  دوخ  یگنج  ای  رگ  هزیتس  صخـش  يرگ ،
رـضاح ام  دـنتفگ : مالـسلا  هیلع  سابع  هب  هک  دراد   (1) هداـنج همجرت  رد  .دـندرک  نمـشد  هب  هلمح  دندیـشک و  نوریب  وا  تـسد  زا  ار 
دندرک رکشل  هب  هلمح  دحاو  نت  کی  دننام  ناش  هدیشک  ياهریشمش  اب  سپس  مینیبب ، ار  نمـشد  میدرگرب و  تسردنت  ملاس و  میتسین 

.دنتشاد نت  رد  هک  اه  تحارج  اب 

تشاذگاو و دوخ  لیم  هب  ار  اهنآ  مالسلا ، هیلع  نیـسح  يورینرپ  يوزاب  نآ  سابع  دنتخادرپ و  گنج  راک  هب  نژوا  ریـش  ناروالد  نیا 
دناوخ و ناشیارب  تمحر  ۀـیآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دروآ ، ار  اهنآ  ربخ  مالـسلا و  هیلع  ماما  دزن  درک  تعجارم  تشگرب ، یلاخ  تسد 

نآ هن  ناشترهش ، نآ  هن  ناشتریغ ، نآ  هن  تفر ، یمن  شرظن  زا  ایوگ  درک  یم  رارکت  یمه 
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دندوب هدمآ  مه  اب  هک  نانچ  دندش ، هتشک  ناکم  کی  رد  مه  اب  هناتسود ، دننیبن  نمشد  هک  نیا  ياوه  هب  نادنمتریغ  نآ  .ناشیزوسلد 
مهنع هللا  یضر  .دندیمرآ  مه  اب 

یلیخ زور  زا  هک  دـندید  نمـشد  يارما  سپـس  دـمآ  شیپ  نت  هب  نت  ییاه  گـنج  کبـس و  ییاـهدروخ  دز و  اـه  هلمح  نیا  زا  دـعب 
یمومع يدج  هلمح  هب  نآ  نداد  همتاخ  دصق  هب  اذل  دنا ، هدربن  شیپ  نونک  ات  يراک  دنا و  هداد  تافلت  هدش  گنت  تصرف  هتشذگ و 

.دندرک عورش  یلوا  ۀلمح  هب  تسا ، فورعم  هک 

زا دمآ و  نوریب  يراصنا  هظرق  نب  ورمع  هجـسوع ، نب  ملـسم  ندش  هتـشک  زا  دعب  : » دیوگ یم  هظرق  نب  ورمع  ةرابرد  سواط  نب  دیس 
هاشداپ ناراکتمدخ  نوچ  درک و  گنج  ازج ، هب  نادـنمقوش  دـننام  داد و  نذا  مه  مالـسلا  هیلع  وا  تساوخ ، نذا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
شرگید دادس و  یکی  شراک  روحم  .تشک  دایز  رـسپ  بزح  زا  ناوارف  هدع  ریثک و  یعمج  ات  درک ، تمدـخ  ماجنا  رد  هغلابم  ءامس ،

يولج تسد  دمآ  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  بناج  هب  هک  يریت  هک : دوب  نیا  شـشور  دوب ، هدرک  عمج  داهج  دادـس و  نیب  دوب ؛ داهج 
راکان یمخز  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  نآ  رثا  رد  درک و  یم  لابقتسا  لد  ناج و  اب  ار  نآ  وا  دمآ  یم  هک  يریـشمش  ره  دروآ و  یم  نآ 

صالخا اـب  درک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  هب  یهاـگن  سپ  دوب ، هتـشگ  خاروس  خاروس  شندـب  تحارج  يداـیز  زا  اـت  دیـسر ؛ یمن 
یلـص ادخ  لوسر  سپ  تشهب  رد  ینم  يور  شیپ  وت  یلب ، دومرف : مدرک ؟ افو  ایآ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ةداز  يا  تفگ :

.ملابند هب  نم  هک  نک  شربخ  ناسرب و  مالس  نم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا 

اریز دوب ؛ هرـسکی  رمـش  هلمح  نیا  بیقعت  رد  وا  ندش  هتـشک  یلو  دش  هتـشک  ات  تفر  گنج  هب  هرـسکی  سپ  هک  دـیوگ : یم  دیـس ) )
ات تخادرپ  گنج  هب   ) دراد تیاور  هک  نیا  ضحم  دش و  هتشک  رمش  هلمح  نتم  رد  نیمود ، دیهش  یبلک  ریمع  هللادیبع 
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(1)« .هدوبن شنتشک  اب  وا  تخاونکی  گنج  هب  عورش  نیب  يا  هلصاف  هک  هدوبن  مولعم  دش ؛) هتشک 

دناسر مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ار  شدوخ  ّرح  هک  یماگنه  : » تفگ یـسبع  ریهزوبا  حـلاص  نب  رـضن  هک  دراد  يربط )  ) ّرح ةرابرد  اـما 
: تفگ دش  یم  هتفگ  نایفس  نب  دیزی  وا  هب  دنشاب و  میمت  نب  ثراح  نارسپ  هک  هرقش  ینب  زا  میمت  ینب  زا  يدرم 

هب هزینرـس  اب  مدوب ؛ هدید  تفر  نوریب  هک  یماگنه  نآ  رد  ار  دـیزی  نب  رح  نم  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفر ، تسد  زا  ّرح  هک  سوسفا 
.مدوب هتفر  وا  لابند 

یم دربن  لادـج و  مه  اب  گنج  دـم  رزج و  رد  دـندوب و  هتخیوآ  هتخیمآ و  مه  هب  فرط  ود  نایوجگنج  هک  نیا  نیب  رد  تفگ : يوار 
هزینرس نایم  دوب و  هدرک  زاب  نهد  گنهن  دننام  وا  ياپ  ریز  بسا  .دمآ  یم  شیپ  درک و  یم  هلمح  دیزی  نب  ّرح  دنتشک ، یم  دندرک و 

هرعن شدوخ  دوب ، ناور  بسا  ۀنیـس  هب  بالیـس  دـننام  تخیر و  یم  نوخ  هدروخ  مخز  بسا  ناوربا  اـه و  شوگ  .دروـخ  یم  هطوـغ 
.دوب هدرک  لثمت  وا  رعش  هب  .دید  یم  هرتنع )  ) برع یمان  ناولهپ  اب  گنرمه  نوچ  ار  دوخ  عضو  دناوخ و  یم  زجر  نانز 

: تفگ یم 

(2) مدلاب لبرست  یتح  هنابل  هرحن و  هرغثب  مهیمرا  تلزام   - 1

فیسلاب مکقانعأ  یف  برضأ  فیضلا  يوام  رحلا و  انا  ینا   - 2
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(1)« فیح نم  يرأال  مکبرضأ و  فیخلا  ضراب  لح  نم  ریخ  نع   - 3

ياج هب  نوخ  زا  ینهاریپ  هنیـس  ۀحفـص  ولگ و  لادوگ  هب  ات  مدرک  یم  باترپ  ایرد  هب  ار  وردنت  زیخ  کبـس  نتلیپ  بسا  اباهم  یب   - 1
.دناوخ یم  رگید  زجر  زاب  و  دیشوپ ،  (2) ناوتسگرب

، منک یم  عاـفد  زیزع  ناـمهم  نیا  زا  مروآ  یم  دورف  ناـتندرگ  هب  هک  يریـشمش  هب  .مناـمهم  هاـگهانپ  هراوـمه  مرح ، نـم ، اـنامه   - 2
اب دوش ، یم  دراو  فیخ  دجسم  فیخ و  ینم و  هکم و  نیمزرـس  رد  هک  تسادخ  نامهم  نیرتهب  ادخ  ۀناخ  نانامهم  نایم  هک  ینامهم 

.منیب یمن  فیح  ياج  منز و  یم  ندرگ  ریشمش 

تباهم بعر و  دوب ، ناور  لیـس  دـننام  وا  ياه  نوخ  دوب و  هدروخ  شـشوگ  ود  هب  تخـس  یتبرـض  شبـسا  هک  نیا  اب  : » تفگ يوار 
يارب ار  وا  هللادـیبع  تشاد و  ار  هللادـیبع  هیمظن  سیلپ و  یهدـنامرف  هک  میمت  نـب  نیـصح  .دـیناسرت  یم  ار  هدـننیب  ره  راوـس  بـسا و 

هدنامرف ار  وا  دعس  رمع  دوب و  دعس  رمع  هارمه  هب  نونکا  دوب و  هدرک  هناور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  هب  هیـسداق  عافد  طخ  لیکـشت 
هک تسا  یحایر  ّرح  نیا  تفگ : نایفس  نب  دیزی  هب  عقوم  نیا  رد  دوب ، هدرک  دندوب  هدیشوپ  ناوتـسگرب  اه  بسا  هب  هک  یناراوس  جوف 

.تسه هزرابم  تلاح  تیارب  دیزی ! رسپ  يا  تفگ : یحایر  رح  هب  وا و  يوس  هب  دمآ  نوریب  و  يرآ ! تفگ : مه  دیزی  یتشاد ؟ انمت 

هدرک تیاور  دیوگ و  یم  يوار  .دمآ  نوریب  و  مراتساوخ ، مه  نم  یلب ، تفگ : ّرح 

ص:255

.257 ملاوعلا : 250/3 ؛ بوشآ : رهش  نبا  بقانملا ، ( 1 - ) 1
.دندنکفا یم  بسا  يور  رب  نارواگنج  میدق  رد  هک  یششوپ  ناوتسگرب : ( 2 - ) 2
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دادن شتلهم  دوب ، ّرح  تسد  رد  شناج  رایتخا  ایوگ  یلو  دمآ ، نوریب  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : مدینـش  میمت  نب  نیـصح  زا  هک : تسا 
(1)« .تشک ار  وا  دمآ  نوریب  وا  دصق  هب  هک  نآ  ضحم  هب 

درمناوج و انرب و  ریپ و  تداشر  اب  ياه  هتـشک  کنیا  دـش و  هتـشک  ات  درک  گـنج  هظرق  نب  ورمع  دراد ، همادا  دربن  گـنج و  يراـب ،
.دنا هدیسر  ماما  هب  هار  نیب  رد  هک  .دننت  شش  دنا  هدیباوخ  كاخ  يور  هک  اسراپ 

.تسا رارق  نیا  هب  اهنآ  مان  و 

يدارم ثرح  نب  هدانج  عّمجم 5 -  نب  ذئاع  هللادبع 4 -  نب  عّمجم  دلاخ 3 -  نب  ورمع  مالغ  دعس  يوادیص 2 -  دلاخ  نب  ورمع   - 1
.یئاط يدع  نب  حامّرط  هار  لیلد  یکرت 7 -  حضاو   - 6

، نت کی  ره  هک  یبلک  ریمع  نب  هللادبع  هظرق و  نب  ورمع  هجسوع و  نب  ملسم  هفاضا ، هب  دشابن  ناگدش  هتـشک  ءزج  دیاش  رفن  نیرخآ 
فلالاک دحاو  کی  ره  هک  تارفن  نیا  تسین ، نمـشد  ۀمقل  کی  مک  ۀتـسد  نیا  هک  هدنامهف  هتـشک و  نمـشد  زا  دوخ  ربارب  نیدـنچ 

ۀعشا اب  ار  تماهـش  ماغیپ  دوخ  شعن  زا  ینابز  یب  اب  رگید  تهج  زا  دنا و  هداتفا  هتـشک  دنا و  هتـسشنزاب  باحـصا  ینابیتشپ  زا  دندوب ،
یشوپ مشچ  ناگتشذگ  ام  زا  ناگدنام  بقع  امش  ادابم  ناه ! هک  دنتسرف  یم  ناراطقمه  ناروای و  بناج  هب  صوصخ  هب  یصوصخم 

دینک یتسس  رگا  تسامش ، ةدهع  هب  ام  تین  بیقعت  تسامش ، مشچ  شیپ  تسود  ۀمیخ  رد  نمشد و  ربارب  رد  ام  ۀتـشک  کنیا  دینک ،
ام نوخ 

ص:256

.110/3 نیسردملا : ملاعم  133 ؛ فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  ( 1 - ) 1
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ار ناروای  نارای و  تریغ  هدـش ، رتنازورف  ناشایوگ  قطن  ناشیگدـنز و  ياه  شبنج  زا  ناگتـسجخ  نیا  شوماـخ  ۀتـشک  ...هتفر  ردـه 
، دنراد ولج  رد  هک  یتخـس  ۀلمح  يارب  دنک  یم  ایهم  ار  اهنآ  ناگدـنز  هتـسجخ ، ناگتـشذگ  نیا  یمدـقمه  ياوه  هدرک ، رت  هتخورفا 

.دریگ یمرد  هتسد  ود  نیب  شتآ  يرفن  ود  هزرابم  کی  رثا  زا  رگیدکی و  نابیرگ  هب  تسد  دنمه و  کیدزن  رکشل  ود  کنیا 

دایرف مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  خر  هب  دش ، هتشک  هک  شردارب  تسا ، دعس  رـسپ  هاپـس  رد  دراد ؛ مان  یلع  هظرق ، نب  ورمع  ردارب  »
: دومرف مالسلا  هیلع  وا  ترضح  .يداد  نتشک  هب  ات  يدز  لوگ  يدرک ، هارمگ  ار  مردارب  باّذک ! نب  باّذک  يا  نیسح ! يا  هک  دیشک 
ای مشکن  ار  وت  رگا  دشکب  ارم  ادخ  تفگ : وا  تشاد ، هارمگ  ار  وت  یلو  درک  تیاده  ار  وا  اذل  دـشاب ، هارمگ  وت  ردارب  تساوخن  ادـخ 

یتسدربز اب  دیـشر  رادرـس  نآ  يدارم  لاله  نب  عفاـن  درک ، هلمح  مالـسلا  هیلع  ترـضح  تمـس  هب  تفگ و  ار  نیا  .مریمب  هار  نیا  رد 
شداـیرف هب  وا  ناـهارمه  یلو  تخادـنا ، كاـخ  هب  ار  وا  توـق  هب  درک و  هلمح  وا  هب  هزینرـس  اـب  دـیناسر و  وا  هب  هار  نیب  رد  ار  دوـخ 

(1)« .دش بوخ  شمخز  ات  دش  اوادم  اهدعب  دندرب ، شود  هب  ار  وا  دندیسر و 

درب هلمح  وا  هب  ریـشمش  اب  عفان  تفگ و  ار  هملک  نآ  دز و  گناب  دمآ ، شردارب  یهاوخنوخ  يارب  هظرق  نب  یلع  : » دیوگ یم  يربط ) )
نالوج هب  ار  اه  بسا  دندوب ، هدرب  رد  هب  عفان  لاگنچ  زا  ار  یلع  هک  اهراوس  سپس  داتفا ؛ هک  دز  وا  هب  یتبرض  و 

ص:257

.132 فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  ( 1 - ) 1
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زا دمآ  یم  باحـصا  هب  ور  یکیرات  ربا  دننام  هک  ار  هلمح  نآ  (1) و  دینادرگرب ار  اهنآ  یـصوصخم  تداشر  اب  عفان  نکیل  دندروآرد 
عورـش تخادنا و  یفاک  كرادت  ۀشیدنا  هب  ار  نمـشد  رکـشل  ياهرادرـس  عفان ، دننام  یب  تداشر  نیا  تشادرب و  اهنآ  ناگدید  ولج 

ّدم رزج و  بارطـضا و  رد  ار  شتآ  طـخ  هریت و  ار  تشد  ۀحفـص  هـک  یموـمع ، ۀـلمح  ینعی  ماـع  ياـغوغ  نآ  كرادـت  هـب  دـندرک 
هب لافطا  دای  زا  اه  نز  ساره  لوه و  زا  هک  يا  هزادنا  هب  درک ، ادیپ  هعسوت  دروخ  دز و  ۀنماد  درک ، عیـسو  ار  گنج  ۀهبج  تخادنا و 
اج زا  ار  رکـشل  ماـمت  هفوـک  نارـس  ةدـبرع  تفرگ و  ـالاب  ناـغف  داـیرف و  و  هحلـسا ؛ يادـص  اـب  دـش  هتخیمآ  ناریـش  ةرعن  دـنتفر و  رد 

راوس و هدـنام و  رهظ  هب  رتشیب » یکدـنا   » تعاس کـی  ردـق  هب  دوش  یم  عورـش  یمومع  ۀـلمح  نیتسخن  هک  عقوم  نیا  رد  .تخیگنارب 
ياه یگتسخ  ایوگ  هک  دنرارق  یب  شوجرپ و  نانچ  رادیب و  رایـشه و  هاپـس ، ۀلمح  نیا  زا  يریگولج  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ةدایپ 

(2)« ....دندز یم  ادصار  رگیدمه  زجر  هلیسو  هب  همه  دنا و  هدرک  شومارف  ار  زور  بش و 

ص:258

.67/4 ریثا : نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا  330/4 ؛ يربطلا : خیرات  ( 1 - ) 1
.534 مالسلا : هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  ( 2 - ) 2
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یمومع ینعی  یلوا -  هلمح  تامدقم 

هراشا

نتخادنا عفان و  تسد  برض  زا  دعب  اهراوس  هک  یماگنه  هک : هدرک  وگزاب  گنج  نیا  زا  نیحی )  ) مان هب  يدارم  هورع  نب  یناه  رـسپ  »
: تفگ یم  تفاکش و  یم  دز  یم  ریشمش  درک ، هلمح  اهنآ  هب  دناوخ و  زجر  عفان  دندمآرد و  نالوج  هب  یلع 

(1) یلع نب  نیسح  نید  یلع  ینید  یلمجلا  نب  اناف  ینورکنت  نا   - 1

.تسا یلع  نب  نیسح  نید  نامه  منید  هلمج ) ياج  هب  نت  کی   ) یلمج رسپ  نت  کی  منم  مدیسانش ، یمن  تسرد  رگا   - 1

وت تفگ : باوـج  هب  عفاـن  تسا ، ناـمثع ) ینعی   ) نـالف نید  يـالاب  منید  نم  تفگ : باوـج  وا  هب  رف  ّرک و  نآ  رد  ثیرح  نب  مـحازم 
ار وا  رارف ، زا  شیپ  ریـشمش  دیـسر و  عفاـن  هک  دزیرگب  تساوخ  محازم  درک ، هلمح  وا  هب  هنهرب  غـیت  اـب  تفگ  ار  نیا  یناطیـش ؛ نیدـب 

.داتفا هتشک  محازم  تفرگ ،

ۀلیبق زا  هک  ار  عفان  تیصخش  نوچ  تشاد  قح  دیشک و  هدبرع  جاجح  نب  ورمع 

ص:259

.149 نیسحلا : راصنا  یف  نیعلا  راصبا  ( 1 - ) 1
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گرم اب  هچرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نارای  ریذـپانانف  تامیمـصت  زا  زاب  دـهدب و  هتـشک  تساوخ  یمن  تخانـش و  یم  تسرد  دوب  وا 
زا دحاو  چیه  دیابن  دیگنج ؟ رد  یناسک  هچ  اب  هک  دـیا  هدـیمهف  تسرد  ایآ  هک : دز  دایرف  .دـش  ربخ  رتهب  دـنوش  یم  نابیرگ  هب  تسد 

(1)« .دننک اهنآ  هزرابم  هب  مادقا  امش  تارفن 

یـصاخشا هنوگچ  اب  هک  دیا  هدرکن  سح  زونه  ایآ  دیناد ؟ یم  ایآ  ناهلبا ! يا  ناه ! هک  : » دیـشک هدبرع  دمحم ) نب  ماشه   ) ...هتفگ هب 
دوخ هب  ار  گرم  تماهش  زا  هک  ینادرم  اب  دیدربن و  رد  تسا ) دنجلا  هفوک  دارم   ) رهـش نیا  ناراوس  هکی  اب  نونکا  امـش  دیگنج ؟ یم 
دنام دنهاوخ ؛ كدنا  نامز  هب  دنکدنا  هّدع  هب  اهنیا  نوچ  نکیل  دور ، نوریب  هزرابم  هب  امـش  زا  يدحا  ادابم  دـیگنج ، یم  دـنا  هدـیرخ 

زا تشک و  دیهاوخ  ار  اهنآ  دیهد  رارق  هلمح  دروم  ار  اهنآ  يزادنا  گنس  هب  دینک و  ناشنارابگنس  طقف  عمج  تسد  هب  امـش  رگا  هللاو 
.تشادرب نیب 

ناـمرف داتـسرف و  مدرم  شیپ  سک  نغدـق  يارب  سپـس  يداد ، وت  هک  تسا  نیمه  يأر  یتـفگ ، تسار  تفگ : دیدنـسپ و  دعـس  رمع 
.دتسیاب اهنآ  زا  يرفن  چیه  ربارب  رد  امش  زا  يدرم  چیه  ادابم  هک  درک  رداص  يّدج 

ورمع دننزب ، تسد  گنج  راک  هب  تخاونکی  پچ  نوتـس  تسار و  نوتـس  بلق و  رکـشل  دنهدب و  هلمح  نامرف  ًامومع  ارما  هک  دش  انب 
: تفگ یم  هدرک  عورش  زاب  ار  دوخ  ۀیلوا  تاکیرحت  نامه  جاجح  نب 

، تسامش صخشم  ۀفیظو  هک  ار  تعامج  ۀملک  تعاط و  ۀملک  هفوک ! لها  يا 

ص:260
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(1)« .هدرک تفلاخم  ماما  اب  هتفر و  نوریب  نید  زا  هک  یسک  نتشک  ةرابرد  دیهدب  هار  دوخ  هب  يا  ههبش  کش و  دیریگب و  تسس  ادابم 

یمومع ۀلمح  نیتسخن  رطخ و 

هوبنا اب  راوس  هدنامرف  سیق  نب  هرزع  درب ، هلمح  تارف  فرط  زا  تسار  رکشل  اب  جاجح  نب  ورمع  دروآ ، شروی  پچ  رکـشل  اب  رمـش  »
نآ دروآ و  شیپ  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  فرط  هب  قفا  زا  ار  يا  هرئاد  مین  راوس  هیاس  یهایـس  اـب  راـبغ  درگ و  دـندروآ ، تخاـت  راوس 

، اهنآ ناراوس  ًاـصوصخ   (2)« .دنتـسه لباقتم  ۀـلمح  هب  تخادرپ  عاـفد و  هلمح و  نآ  ياـیهم  دوخ  ياـج  رد  مادـک  ره  مه  نادرمریش 
، دندوب هتسویپ  مالسلا  هیلع  وا  ترضح  يودرا  هب  دعس  رمع  رکشل  زا  ناشرتشیب  هک  دنوش  یم  هتـشک  هلمح  نیا  ناگتـشک  رد  یناسک 

هلمح نیا  دریگ و  یمرد  دروخ  دز و  دـنهد  یمن  نارگید  هب  تصرف  اـیوگ  دـنور ، یم  شیپاـشیپ  یفـالت  يارب  دـنگنج و  شیپ  ناـنآ 
نادرم هدـش ؛ هدـیرد  تفر ، یم  راظتنا  هک  تمـشح  ةدرپ  هتخادرپ و  رازراک  هب  تسه  ولهپ  ره  رد  رکـشل  هچ  نآ  نوچ  تسا ؛ تخس 

یمن هداد  صیخشت  تیانج  هدش ، يا  هدرپ  راکتیانج  تسد  يارب  رابغ  درگ و  یمومع و  مه  رازراک  هدش ، هتـشغآ  نوخ  هب  ناشتـسد 
رازراـک هب  یگمه  مه  نارواـی  باحـصا و  هدـمآ ، نوریب  نیتسآ  زا  همه  اـه  تسد  دـشکب ، بقع  هب  نآ  ۀـظحالم  هب  یـسک  هک  دوش 

هیلع وا  ترـضح  دوخ  صوصخ  هب  تیب و  لها  ناناوج  عقوم  نیا  رد  میناد  یمن  اـم   » دـننک یم  دربن  گـنج و  ًادـیدش  دـنا و  هتخادرپ 
هب طقف  ای  تسا  دربن  رد  ایآ  مالسلا 

ص:261

.135 فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  331/4 ؛ يربطلا : خیرات  262 ؛ ملاوعلا : ( 1 - ) 1
.321/4 يربطلا : خیرات  207 ؛ نیسحلا : راصنا  یف  نیعلا  راصبا  95/2 ؛ دیفم : خیش  داشرإلا ، ( 2 - ) 2
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دز و رف و  رک و  نایم  رد  هک  میا  هدـیمهف  ام  هنیرق  ود  اج ، ود  زا  دـنا و  هدوب  راکیپ  گنج و  رد  ام  رظن  هب  تسا »؟ میظنت  نامرف و  راک 
دندوب هدرک  هلمح  وا  هب  هک  سک  ود  مالـسلا  هیلع  ماـما  ولج  رد  نم  : » دـیوگ هک  یقرـشم  كاحـض  لاـقم  زا  یکی  دـنا ، هدوب  دروـخ 

(1)« .تشک درک  هلمح  ماما  هب  هک  یمجاهم  زین  لاله  نب  عفان  متخادنا و  دوب  هدرک  هلمح  وا  فرط  هب  هک  ار  رفن  کی  تسد  متشک و 
ور و شیپ  دوصقم  هک  میدرک  یم  نامگ  نونک  ات  ام  و  هیدی » نیب  لتق  : » هک هدمآ  ناراکادف  زا  يا  هلمج  ۀـمجرت  رد  هک : نآ  رگید  و 

شیپ سپ و  قوفام و  ناـمرف  هب  يرگراـک  وا و  تسد  شیپ  ندرک  راـک  زا  هیاـنک  تسد ، ود  نیب  هک  دـش  ققحم  دـعب  تسور و  ولج 
یم هراشا  مالـسلا  هیلع  ماـما  فرط  ره  هب  ناـنیا  دـنک ، تیادـه  ار  ربناـمرف  رازبا  ۀـلزنم  هب  وا  هک  تسا ، وا  دوصقم  هب  وا و  رما  هب  نتفر 

نانیا دـنتفرگ ، یم  ار  شنوماریپ  دوش  هدایپ  هتـساوخ  یم  اـج  ره  دـندیود ، یم  شیپ  هدـش  یم  هجوتم  هیحاـن  ره  هب  دـنتفر ، یم  هدرک 
مامت زا  سپ  دندوب ؛ وا  تسد  ود  نیب  نانیا  ینعم  نیدب  نوچ  دندوب و  لک  هدنامرف  تظفاحم  دراگ  ۀلزنم  هب  وا و  رما  رگراک  ًامیقتـسم 

هب کی  ره  هتشاد و  اه  یگتسخ  هدوب ، ششوک  شالت و  رد  تیب  لها  ماما و  ًاعطق  دنا و  هتـشاد  هرهب  ود  ره  هدنامرف  نانآ و  تامدص ،
: هک دـنا  هتفگ  دـنا و  هدرب  اهنت  ار  ناروای  مان  هک  نیا  ّتلع  اما  دـنا ؛ هتـسشنن  مارآ  ینآ  رخآ  ات  نونک و  ات  هتـشادرب و  اه  مخز  تبـسن 

هداد یمن  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تصرف  دروخ  دز و  رد  باحصا  هک  دیآ  یمن  رظن  هب  دیعب  دندرک  یم  گنج  تخـس  باحـصا  »
هتشک نیسح  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  دزن  میراد  رذع  هچ  دوب  هتفگ  هک  رکشل  هدنامرف  بیبح  ۀتفگ  دنا و 

ص:262

.339/4 يربطلا : خیرات  155 ؛ فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  ( 1 - ) 1

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 275 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15766/AKS BARNAMEH/#content_note_262_1
http://www.ghaemiyeh.com


اب ریهز  ةدـع  مامت  بیبح و  دوخ  يرادولج  اب  بیبح  ةدـع  ماـمت  نونکا   (1)« .تسا تسار  دروخب  مه  هب  هدـنز  ناـگژم  اـم  زا  دوش و 
.دندربن رد  دنراد ، ار  مالسلا  هیلع  ماما  نوماریپ  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  مچرپ  ریز  هک  يا  هّدع  نآ  مامت  دنگنج و  یم  ریهز  دوخ 

؟ دنگنج یم  هنوگچ  و  دننایک ؟ هلمح  نیا  نایئادف 

راتفرگ ار  دوخ  اورپ  یب  ییادـف و  هک  ینانآ  دـنگنج ، شیپ  دـنا و  مالـسلا  هیلع  ماما  نوماریپ  ًامیقتـسم  یگریت  نیا  رد  هک  یناروای  زا  »
سپ و وا  نامرف  هب  دنماما و  تسد  مد  دـنک  یم  اضتقا  هیدـی ) نیب   ) هلمج هک  ینعم  نیدـب  دـننک و  یم  دربن  تخـس  دـننک و  یم  رطخ 

.دنور یم  شیپ 

رهظلا دعب  لتق  هیدی  نیب  يدبع  طیبث  نب  دیزی   - 1

رهظلا دعب  لتق  هیدی  نیب  يدبع  کلام  نب  فیس   - 2

رهظلا دعب  لتق  هیدی  نیب  یبلغت  کلام  نب  هماغرض   - 3

: دنرارق نیا  زا  نارای  یقاب  دنا و  هدش  هتشک  رهظ  زا  دعب  نت  هس  نیا 

مالسلا هیلع  هیدی  نیب  یجرزخ  نمحرلادبع   - 1

مالسلا هیلع  هیدی  نیب  يورصب  ملسم  نب  رماع   - 2

مالسلا هیلع  هیدی  نیب  رماع  مالغ  ملاس   - 3

مالسلا هیلع  هیدی  نیب  وا  ردارب  ورمع و  نب  نامعن   - 4

مالسلا هیلع  هیدی  نیب  یبسار  يدزا  ورمع  نب  سالح   - 5

مالسلا هیلع  هیدی  نیب  رشب  یبا  نب  بیبح  نب  مساق   - 6
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مالسلا هیلع  هیدی  نیب  يرمن  رمع  نب  بنعق   - 7

مالسلا هیلع  هیدی  نیب  هدمآ  هنیدم  زا  ینهج  عمجم   - 8

مالسلا هیلع  هیدی  نیب  شردارب  ود  یبلغت و  طساق   - 9

مالسلا هیلع  هیدی  نیب  یبلغت  سودرک   - 10

مالسلا هیلع  هیدی  نیب  دندمآ  البرک  هب  دوخ  یبلغت  طسقم   - 11

مالسلا هیلع  هیدی  نیب  هفوک  زا  یئاط  دعس  نب  هیما   - 12

مالسلا هیلع  هیدی  نیب  هدمآ  هکم  ات  یئاط -  ناسح  نب  رامع   - 13

مالسلا هیلع  هیدی  نیب  هار  نیب  هاللا -  میت  رماع -  نب  باّبح   - 14

مالسلا هیلع  هیدی  نیب  هدمآ -  دعس  رمع  رکشل  زا  هاللا -  میت  زا  کلام -  نب  نیوج   - 15

مالسلا هیلع  هیدی  نیب  هدمآ -  البرک  هب  دوخ  هاللا  میت  زا  رماع  الوم  جاجح ، نب  رباج   - 16

.دوب یماح  تخادنا و  یم  ریت  ماما  يولج  رد  ءآثعشوبا -   - 17

(1)« .دش هتشک  رهظ  زا  دعب  اما  تسا -  ماما  نایماحم  زا  لاله -  نب  عفان   - 18

یم راشف  هدوب ، مالـسلا  هیلع  وا  ترـضح  دوخ  هیحان  ره  رد  اذـل  هتـشاد و  مالـسلا  هیلع  وا  ترـضح  دوخ  هب  مشچ  رتشیب  نمـشد  هتبلا 
هب دـنماما و  نوماریپ  رد  هک  دیـشر  ناسک  نیا  هصاـخ  تسا ، مالـسلا  هیلع  ماـما  يرادـهگن  هب  ناراـی  مشچ  اـهنآ  ربارب  رد  دـندروآ و 
نآ تسا : مولعم  دندش ، هتشک  هک  هدرک  گنج  ورـشیپ  الب و  رپس  ار  اهنآ  يراکادف  تداشر و  راهظا  هک  هلمح  نیا  نایئادف  صوصخ 

هتشک رتدوز  تسا  گنج  شیپ  هک  سک 
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لها هتبلا  يرهق -  ماظن  راشف  زا  هن  هدوب  ناشدوخ  مادـقا  تبغر و  زا  اـهنآ ، ناـیوجگنج  یگنج  شیپ  هک : تسا  مولعم  زین  دوش و  یم 
.دنراد ار  مالسلا  هیلع  ماما  نوماریپ  دندربنرد ، اهنیا  رس  تشپ  اهنیا و  یهارمه  هب  مه  مالسلا  مهیلع  تیب 

.دنراتفرگ رطخ  نمشد و  هب  هدوب ، اورپ  یب  ییادف و  دنگنج و  شیپ  تسار  ای  پچ  رد  یمومع  هلمح  نیا  رد  هک  یناسک  زین  «و 

یلوالا هلمحلا  یف  يوارصب -  مهدا   - 1

یلوالا هلمحلا  یف  شردارب -  يوارصب و  هللادبع   - 2

یلوالا هلمحلا  یف  يوارصب -  هللادبع   - 3

یلوالا هلمحلا  یف  جرعا -  ریثک  نب  ملسم   - 4

یلوالا هلمحلا  یف  یبلک -  هیندملا  ینب  یلوم  ورمع  نب  ملاس   - 5

یلوالا ۀلمحلا  یف  ینالوخ -  ریجح  نب  بدنج   - 6

یلوالا ۀلمحلا  یف  يدنک -  ورمع  نب  رهاز   - 7

یلوالا ۀلمحلا  یف  سیقلا -  ءرما  نب  ثراح   - 8

یلوالا ۀلمحلا  یف  دوب -  ناعاجش  ریهاشم  زا  هک  رشب -  نب  هللادبع   - 9

یلوالا ۀلمحلا  یف  يراصنا -  بعک  نب  ةدانج   - 10

یلوالا ۀلمحلا  یف  نالجع -  نب  میعن   - 11

یلوالا ۀلمحلا  یف  عمجم -  نب  ذئاع   - 12

یلوالا ۀلمحلا  یف  يوارصب -  يدعس  جاجح   - 13

یلوالا ۀلمحلا  یف  يدزا -  میلس  نب  ریهز   - 14

یلوالا ۀلمحلا  یف  ینالاد -  رامع   - 15
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یلوالا ۀلمحلا  یف  معنم -  نب  راوس   - 16

یلوالا ۀلمحلا  یف  ینابیش -  ۀلبج   - 17

یلوالا ۀلمحلا  یف  قیتع -  نب  ۀنانک   - 18

یلوالا ۀلمحلا  یف  هللادبع -  نب  ورمع   - 19

یلوالا ۀلمحلا  یف  همامث -  نب  عقوم   - 20

یلوالا ۀلمحلا  یف  هدوب -  یعاجش  سراف  راوس و  هکی  هک  هعیبض  نب  رمع   - 21

یلوالا ۀلمحلا  یف  شرسپ -  جاجح و  نب  دوعسم   - 22

یلوالا ۀلمحلا  یف  دوعسم -  نب  نمحرلادبع   - 23

یلوالا ۀلمحلا  یف   - (1) یعجشا ثراح  نب  بعک  نب  نارمع   - 24

یلوالا ۀلمحلا  یف   - (2) ینابیش ورمع  نب  ۀلظنح   - 25

یلوالا ۀلمحلا  یف  یبحرا -  نمحرلادبع   - 26

یلوالا ۀلمحلا  یف  یمعثخ -  رشب  نب  ریهز   - 27

یلوالا ۀلمحلا  یف  يدزا -  میلس  نب  ریهز   - 28

یلوالا ۀلمحلا  یف   - (3) یمیت یح  نب  رکب   - 29

یلوالا ۀلمحلا  یف  ورمع -  نب  رشب   - 30
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.دینک عوجر  مود  لوا و  دلج  هب  کی ، کی  مجارت  رد  ( 1 - ) 1
.بقانم طبض  هب  انب  نت  ود  نیا  ( 2 - ) 2

.تسا هدمآ  تقو  نیا  نمشد  رکشل  زا  هک  نیا  رب  انب  ( 3 - ) 3
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یلوالا ۀلمحلا  یف  يوارصب - ، يدعس  ردب  نب  جاجح   - 31

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالغ  رفن  ود 

یلوالا ۀلمحلا  یف  ثرح -  نب  دعس   - 32

یلوالا ۀلمحلا  یف  ززین -  یبا  نب  رصن   - 33

مالسلا هیلع  نیسح  نامالغ  زا  رفن  ود 

یلوالا ۀلمحلا  یف  مالسلا -  هیلع  نیسح  یلوم  براق   - 34

یلوالا ۀلمحلا  یف  عیرس -  نب  ثرح  یلوم  بیبش   - 35

یلوالا ۀلمحلا  یف  هدنسیون -  شدوخ  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  يالوم  ملسا   - 36

(1) .تسا یکرت  شردپ  و 

.هتشون هتسبرس  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  یلاوم  زا  رفن  هد  بقانم ،

هداتسیا و نامد  لیس  دننام  یهاپـس  ربارب  هک  صوصخلاب  دنتخادرپ و  راکیپ  گنج و  هب  هدایپ  هراوس و  ناروای  ریاس  اب  ناراوگرزب  نیا 
.دندیگنج یم 

مک تسد  دننک ؛ يریگولج  نارک  یب  لیس  نیا  دمآ  شیپ  زا  دنتسناوتن  دوخ  ةدنز  هب  رگا  هک : دوب  نیا  دنتـشاد  هک  یمیمـصت  نیرخآ 
لباقم رد  یگنـس  ياج  هب  دوخ  نت  هب  هک  دنرـضاح  اجنآ  ات  دـننک  گنت  دـماشیپ  يارب  رکـشل  رب  ار  هار  بسا ، ۀـشال  دوخ و  شعن  زا 

ار هسدقم  تاّیونم  نیا  نارای  دوخ ، هدرم  هدـنز و  هب  .درادرب  یـشارخ  دروخبرب و  یگنـس  هب  نمـشد  ياپ  هک  دـنزاسب  يدـس  نمـشد 
هب تفرگ و  یم  ددم  نامیا  زا  هک  ییورین  مه  نآ  دندرک ، مامت  ار  دوخ  ةوق  ورین و  هک  نیا  زا  دعب  اما  دنداد و  ماجنا 
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.دوب لصتم  ینایاپ  یب  يایرد 

هلباقتم ۀلمح  هب  ًایناث  نآ ، ندز  بقع  هلمح و  نآ  اب  تمواقم  زا  سپ  دندرک  تداشر  تیاهن  هک  مالـسلا  هیلع  باحـصا  ناراوس  ةدـع 
دعس رمع  رکشل  ناراوس  زا  هیحان  ره  هب  تسا ، روهشم  رفن  ود  یس و  طقف  اهنآ  ةدع  ندروآ و  هلمح  هب  دندرک  عورـش  دنتخادرپ ، یم 

مدامد دندیـشاپ ، یم  مه  زا  هتفرگ  ار  قفا  ربا  دـننام  هک  ار  نمـشد  ناراوس  نوتـس  دنتفاکـش و  یم  مه  زا  ار  اـهنآ  دـندروآ  یم  هلمح 
لد رد  ساره  بعر و  تفرگ و  یم  ار  مرح  لها  زادنا  مشچ  ات  یکیرات  نآ  ۀـیاس  درک و  یم  رات  هریت و  ار  قفا  يولج  نمـشد  جاوفا 
هب ًاروف  یلو  دـشاب ، هدرک  نآ  سرریت  ار  دوخ  شدایـص  هک  يرتوـبک  دـننام  درک ؛ یم  هنخر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  مرح  نازرل 

ار هصرع  نشور و  ار  اضف  هتـسج و  اج  زا  هنهرب  غیت  اب  باهـش  ریت  دـننام  راوسهـش  رفن  ود  یـس و  نیا  كانتـشحو ، ياغوغ  نآ  لابند 
هتـسکش نوتـس  نآ  هتـسجخ ، ناراوـس  نآ  دـندرک و  یم  فاـص  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  لآ  ناگدـید  يوـلج  ّوـج  یلاـخ و 

.دنداد یم  رارف  دوخ  رگنس  زا  شریت  اب  ار  دایص  دنادرگ و  یمرب  بقع  هب  ار  نامجاهم 

ناراوس زا  نت  هدع 32 

.تسار نوتس  رادرس  ریهز   - 1

.یلمج لاله  نب  عفان   - 2

.یحایر رح   - 3

.هعیبض نب  رمع   - 4

.یمیت جاجح  نب  رباج   - 5

.یلع یلوم  رزین  یبا  نب  رصن   - 6

ص:268
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.ینهج ورمع  نب  دایز  نب  عمجم   - 7

.يدنک ءاثعشلاوبا   - 8

.يرکاش بذوش   - 9

.يرکاش سباع   - 10

.يدئاص همامثوبا   - 11

: دناوخ یم  هک  بیبح   - 12

(1) رعست برح  ءاجیه و  سراف  رهظم  یبا  بیبح و  انا 

.هزمح یلوم  ناهبن  نب  ثرح   - 14

.یبحرا محرلادبع   - 15

نب سودرک  شردارب  ریهز و  نب  طساق  دیشر ، ردارب  هس  نآ  یفنح و  هللادبع  نب  دیعس  دننام  باحصا  فارـشا  زا  رگید  رفن  هدزناش  اب 
نب رماع  نمحرلادبع و  شرسپ  جاجح و  نب  دوعسم  دننام  قیتع و  نب  ۀنانک  کلام و  نب  ۀماغرـض  ریهز و  نب  طسقم  شردارب  ریهز و 

ملسم نامعن و  شردارب  زین  و  دوب ) مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ۀطرـش  رب  ریما  هک   ) ورمع نب  سالح  طیبث و  نب  دیزی  يوارـصب و  ملـسم 
نالجع و نب  میعن  ورمع و  نب  دیوس  و  دندوب ) هفوک  فارشا  زا  ود  ره  هک   ) يرافغ نمحرلادبع  شردارب  يرافغ و  هللادبع  ریثک و  نب 

 - عاجش رشب  نب  هللادبع  یمابش و  دعسا  نب  ۀلظنح 

اهنآ ندرگ  گر  ات  هک  دننیب  یم  نیا  هب  زورما  ار  دوخ  تفارش  یلو  دنا ، هدوب  هرصب  هفوک و  يافرشو  هعیش  فارشا  زا  اهنیا  ۀلمج  هک 
دبنج یم 

ص:269

.143 فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  335/4 ؛ يربطلا : خیرات  ( 1 - ) 1
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هاگقرغ یمح و  ظفح  تیامح و  عقوم  رد  نادرم  تداشر  دوشب ، مک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ناناوج  رـس  زا  وم  کـی  دـنراذگن 
، تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  مرح  تیاـمح  شـالت  تسا ، ناـج  شـالت  زا  شیب  باحـصا  زورما  شـالت  دوش ، یم  نوزفا  مرح 

.تسا حیحص  داقتعا  نید و  هار  شالت  تسا ، زیزع  نامهم  تیامح  شالت 

عیـسو نادیم  هب  مه  ار  نادـیم  دـنا و  هدرک  نادـیم  هب  لیدـبت  ار  دوخ  نمـشد و  ریجنز  طخ  هلمح ، تشپ  هلمح  زا  روالد  ناراوس  نیا 
، دنروآ یمن  تمواقم  بات  هاپـس  .دنروآ  یم  هلمح  وس  ره  هب  دـنناباوخ ، یم  ار  يزرابم  ره  دـننز ، یم  بقع  ار  هلمح  ره  یمطالترپ ،
، نارای دمآ ؛ هوتـس  هب  نمـشد  راوس  هرخالاب  دنرت ، لاعف  نادـیم  ندرک  زاب  يارب  ناراوس  یلو  تسا ، رترگراک  ناشتـسد  ناگدایپ  هتبلا 
، نوخ مخز و  هتشک و  زا  دنا و  هتشک  نت  نیدنچ  نمشد  زا  هتـشادرب  یـشارخ  ره  مادک  ره  دنا ، هتفرن  نیب  زا  یلو  دنا  هداد  مه  هتـشک 

.دنا هدرک  دراو  نمشد  ۀهبج  رد  ینایامن  شارخ 

.هتفر هتشاذگ و  نمشد  ياپ  ولج  گنس ، تسود و  رگنس  يارب  دوخ  ياج  هب  ار  دوخ  نت  دنامب ، هدنز  هتسناوتن  مادک  ره 

: تفگ یم  درک ، یم  يروآدای  ار  وجگنج  ناروالد  نیا  ار و  زور  نیا  هک  رباج  نب  بعک  دیهش -  ریرب  لتاق 

عفان کلذ  نا  ول  اولزان  دق  ًارسح و  برضلا  نعطلل و  اوربص  دقل   - 1

عراقم رامذلا  یمحی  نم  لک  الا  اغولا  يدل  فویسلاب  ًاعارق  دشا   - 2

ص:270
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(1) عفای انا  اذا  سانلا  یف  مهلبق  مهنامز و ال  یف  مهلثم  ینیع  رت  مل  و   - 3

یمزر رفن  کی  هک  يدربن  هب  دنتشاد ، ییابیکـش  بات و  هچ  هو ! هنهرب  ندب  اب  اما  ریـشمش ، برـض  هزینرـس و  رب  دندرک  ربص  هوا !!  - 1
.تشادن يدوس  هچ  رگ  دندیشوک ، ًالماک  تسا  فظوم 

گنج هنوگ  نیا  يارب  ار  دوخ  هک : دـینادب  ناـه ! دـندوب  نزریـشمش  نیرت  تخـس  قحلا  ریـشمش ، ندـیبوک  مزر و  ۀـماگنه  يارب   - 2
راچان تسا ، لئاق  دوخ  ةدـهع  يارب  هاگقرغ  دوخ و  هانپ  يارب  تیامح  سک  ره  نوچ  دنتـشاد ، قح  هک  دـینادب  دـندید و  یم  فظوم 

.دوب دهاوخ  وجگنج 

هب هک  یفعج  رح  هللادـیبع  اهنآ و  زا  شیپ  هن  اهنآ و  نامز  رد  هن  اهنآ ، دـننام  مراد  داـی  اـت  مدرم ، ناـیم  نم  ناگدـید  هدـیدن  سپ   - 3
دید دنیبب ، دیاب  یم  هچنآ  تربع  رظن  هب  دمآ و  اهنآ  ةداتفا  كاخ  هب  ندب  يالاب  نادیهش ، نداتفا  كاخ  هب  ۀیضق  زا  دعب  یکدنا  ۀلصاف 
یم اهنآ  روآ  تفگش  یگنادرم  نآ  زا  نداتفا  بقع  رب  هک  ییاه  ترسح  نمض  رد  دوب ، راگزور  نآ  ناروالد  زا  ًاصخش  وا  هک  نآ  اب 

: تفگ یم  هلمج  رد  دروخ ،

همئاد ثیغلا  نم  ًایقس  هرصن  یلع  اورزائت  نیذلا  حاورا  هللا  یقس   - 1

همجاس نیعلا  ضفنی و  اشحلا  داکف  مهلاحم  مهلالطا و  یلع  تفقو   - 2

ص:271

.329/4 يربطلا : خیرات  129 ؛ فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  124 ؛ نیسحلا : راصنا  یف  نیعلا  راصبا  ( 1 - ) 1
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همراضخ ةامح  ءاجیهلا  یلا  ًاعارس  یغولا  یف  تیلاصم  اوناکدقل  يرمعل   - 3

همغارض لیغ  داسآ  مهفایسأب  مهیبن  تنب  نبا  رصن  یلع  اوسأت   - 4

همجاو کلذل  تحضادق  ضرالا  یلع  ۀیقب  سفن  لک  یف  اولتقی  ناف   - 5

(1) همقامق رهز  تاداس و  توملا  يدل  مهنم  لضفا  نوئارلا  يأر  نا  ام  و   - 6

درک و یم  تیوقت  ار  يرگید  مادک  ره  مالسلا  هیلع  نیـسح  ینعی  وا  يرای  رد  هک  نادرم  نینچ  ناور  رب  درابب  مئاد  تمحر  ناراب   - 1
.تشاد یم  يوق  ار  رگد  نآ  يوزاب 

زا کـشا  هک  یتلاـح  رد  دـشاپب  مه  زا  زوس ، زا  ملد  هک  دوب  کـیدزن  .مدرک  فـقوت  ناـنآ  راـثآ  ۀـبارخ  زادـناراب و  ياـج  هب  نم   - 2
.دوب ناور  ممشچ 

کی دوخ  ۀـبون  هب  کی  ره  شروش  نایم  رد  دـندوب ، زیخ  کبـس  رازراک  راکیپ و  يارب  هک  دـنگوس  میناگدـنز  هب  مسق ! مناج  هب   - 3
.دندوب رورس  رس و  دندوب ، شک  تیامح  دوب ، يا  هنهرب  ریشمش 

.دندرک یم  راتفر  ناگدنرد  هاش  نوچمه  یسأت و  لگنج  ناریش  هب  دوخ  ةدیشک  غیت  اب  ناشربمغیپ  رسپ  يرای  هار  رد   - 4

ص:272

.288/4 ریثا : نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا  141/2 ؛ بدالا : هنازخ  ( 1 - ) 1

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 285 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15766/AKS BARNAMEH/#content_note_272_1
http://www.ghaemiyeh.com


، دنتـشک یم  ار  نیمز  يور  ناگدـنام  یقاب  دوخ  زا  یـسفن  ره  ربارب  رد  رگا  اریز » دنتـشاد ؛ قح  دـندرک  ار  یگدـنرد  نیا  رگا  و   - » 5
.دوب كدنا  مک و  اهبنوخ  يارب 

.دننیبب اهنآ  زا  رتوکین  رترب و  زگره  ناگدننیب  هک  دش  دهاوخن   - 6

دننام هتفکش و  هفوکش  دننام  هدوب  شنم  گرزب  اقآ و  زین  هماگنه  نآ  رد  و  دندیسر ؛ تسا  نوبز  دیسر  سک  ره  هک  گرم  ۀناتسآ  هب 
.دندوب توارط  رد  لگ 

ص:273
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باحصا ناراوس  هکی  تیلاعف 

هراشا

نوچ دندمآ ، هوتـس  هب  نمـشد  ناروس  هدش و  ررکم  دنتخادنا  یم  نمـشد  ۀـهبج  رد  شنم ، يولع  راوس  نت  ود  یـس و  هک  یفاکـش  »
رادرس هب  تیلاعف  هنوگ  نیا  دنتخادنا و  یم  یفاکش  (1) و  هداد تسکش  ار  نمشد  ناراوس  دندرک  یم  هلمح  فرط  ره  هب  نانآ 

ص:275

نیلجرلا دـعب  نیلجر  لتق  دـق  یبلکلا و  ریمع  نب  هللادـبع  لـتقف ، بناـج  لـک  نم  هباحـصا  نیـسحلا و  یلع  لـمح  .يربطلا و  ( 1 - ) 1
اسراف و نوثالث  نانثا و  مه  امنا  لمحت و  مهلیخ  تذـخا  نیـسحلا و  باحـصا  نم  یناثلا  لیتقلا  ناک  ًادـیدش و  الاتق  لـتاق  نیلوـالا و 

هلیخ نا  هفوکلا  لها  لیخ  یلع  وه  سیق و  نب  هرزع  کلذ  يأر  املف  هتفـشک  ّالا  هفوکلا  لها  لیخ  نم  بناج  یلع  لـمحت  ـال  تذـخا 
! هللا ناحبـس  لاقف : مهیلا ؟ مدـقتالا  یعبر  نب  ثبـشل  لاقف : نیـصح  نب  نمحرلادـبع  دعـس  نب  رمع  یلا  ثعب  بناج  لک  نم  فشکنت 

نم نوری  اولاز  ام  لاق و  يریغ ؟ کنع  يزجی  اذهل و  بدنت  نم  دجت  مل  هامرلا  یف  هثعبت  هماع  رصم  لها  دیس  رضم و  خیش  یلا  دمعتا 
ادبا و ال اریخ  رصملا  اذه  لها  هللا  یطعی  ال  لوقی : بعصم  هراما  یف  هتعمس  اناف  .یـسبعلا  ریهزوبا  لاق  لاق و  هلاتقل  هیهارکلا  ثبـش » )»

مث نینس ، سمخ  نایفس  یبا  لآ  نسحلا )  ) هدعب نم  هنبا  عم  بلاط و  یبا  نب  یلع  عم  انلتاق  انا  نوبجعت  الا  دشرل  مهدّدسی 
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ناراوس تسا ، هفوک  لها  ناراوس  هدنامرف  وا  هک  هزورما  هک  دید  سیق  نب  ةرزع  هک  یتقو  دوب ، راوگان  سیق ) نب  ةرزع   ) نمشد راوس 
: تفگ هدرک  دعس  رمع  شیپ  هناور  تخیگنارب و  ار  نیصح  رسپ  نمحرلادبع  دنراد ، یمرب  تسکش  وس  ره  زا  وا 

رادـنامک و ناگدایپ  جوف  اهنیا  دادـما  يارب  دنـشک ؟ یم  هچ  كدـنا  ةدـع  نیا  تسد  زا  زور  زاـغآ  زا  نم  ناراوس  هک  ینیب  یمن  اـیآ 
.يراد هناور  دیاب  ار  زادناریت 

دز و زاب  رس  یعبر  ثبش  يوش ؟ یمن  راک  دراو  نارادنامک  يرادرس  هب  ایآ  تفگ : تسا ) هدایپ  رادرس   ) یعبر نب  ثبش  هب  دعـس  رمع 
هجوتم ار  تیرومأم  هنوگ  نیا  تسا ،) شدوخ  شدوصقم   ) رهش نیا  یلاها  ۀفاک  رادرس  ورـس  و  رـضم )  ) خیـش هب  هللا ! ناحبـس  تفگ :

نیا نم  ياج  هب  وا  و  ینزب ؟ ادص  راک  نیا  يارب  ار  وا  هک  يا  هتفاین  يرگید  ایآ  ینک ؟ هناور  نارادنامک  یهدنامرف  هب  ار  وا  ینک ؟ یم 
.دنک نیمأت  تیافک  دح  هب  ار  وت  ۀشیدنا  نیا  ای  دنک ، ارجا  ار  نامرف 

...دندید یم  گنج  نیا  رد  ار  یتبغر  یب  تهارک و  هنوگ  نیا  ثبش ، زا  هراومه  و  دیوگ : یم  يوار 

یم هک  مدینـش  ثبـش  زا  مدوخ  ریبز  نبا  بعـصم  تموکح  راـگزور  ماـیا و  رد  هک  هدـش ، وگزاـب  هیـضق  نیا  يوار  یـسبع  ّرین  وبا  زا 
: تفگ

تانّولت اب  درک و  دهاوخن  اطع  یشوخ  ریخ و  رهش  نیا  لها  هب  زگره  ادخ 

ص:276
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یم كانرطخ  سفن  يارب  ار  تیتاذ  ددعت  دشابن و  ریذپ  هیزجت  هک  دننک  هناگی  ار  ناسنا  تاذ  هک  تسا  نیا  نیینابر  و  ءایبنا : راک  مامت 
مامت اهدـماشیپ  رد  یهاگ  یلخاد  ناگناگیب  هدیـشاپ و  مه  زا  ار  نآ  هرخالاب  هک  تکلمم  کی  رد  يداژن  رـصنع  ددـعت  دـننام  دـنناد ،

« .دنا هداد  امغی  هب  ار  اه  هتخودنا  تورث و 

تورث یلو  هتفر ، نیب  زا  وت  زا  ینت  اهنت  یشاب ، هتـشاد  هگن  یگناگی  تدحو و  هب  ار  دوخ  تاذ  يوش و  هتـشک  رگا  دنیوگ : یم  ءایبنا :
نآ نداد  داب  هب  اـمغی و  يارب  یهار  دورب و  اـمغی  هب  هک  تسین  نمـشد  سرتسد  رد  تسا  ناـهنپ  داـهن  رد  هک  یناـسفن  تمیقرپ  ياـه 

رـصنع لـخاد  زا  رگم  روـخ ، گرگ  هن  تسا و  ربدزد  هن  دزد  تسد  هب  هن  نمـشد و  ریـشمش  هب  هن  تسین  تمیق  نارگ  ياـه  هیاـمرس 
ار تموکح  جرم  جره و  نآ  رد  دـنک و  يوضوف  ار  هلخاد  دـنک و  لافغا  ار  نابـساپ  هاگیب  هاگرد و  دریگب و  نمیـشن  اجنآ  رد  هناگیب 

رصنع دینک و  یکی  ار  دوخ  نازیزع ! ناه  درب ، امغی  تراغ و  هب  ار  رئارـس  ياه  هیامرـس  دزادنیب و  يا  هیواز  رد  هتـسب  تسد  لوزعم و 
.تساپرب دیحوت  ّرس  هب  یخارف  نیا  اب  یتیگ  تمظع و  نیا  اب  ناهج  هک  دیهدم  هار  دوخ  نهاریپ  رد  ار  هناگیب 

دشابن رهگ  هب  وت  رهوگ  زا  یشیوخ  ناهج  يادخ  راب  وت 

دشابن رظن  یب  کلم  هک  اریز  نک  رظن  نتشیوخ  تکلمم  رد 

ص:277
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دشابن رصتخم  ناهج  دنچ  ره  دش  رصتخم   (1) ناهیگ وت  کیدزن 

دشابن رفظ  ار  کلف  وت  رب  ات  ندرک   (2) تیمه دیاب  هچ  هک  رگنب 

(3) دشابن رگ  تلام و  دشاب  رگ  يدرگ  شیوخ  ياهرنه  روجنگ 

رادنامک دصناپ  دادما 

زین دندوب و  هدیـشوپ  ناوتـسگرب  ای  هرز  دوخ  ياه  بسا  هب  هک  درک  هففجم  ناراوس  هدنامرف  هدناوخ و  ار  میت  نب  نیـصح  دعـس  رمع  »
کیدزن هب  ات  دندروآ  ور  صوصخم  ویرغ  بیهن و  اب  يدادما  جاوفا  نیا  داتسرف و  شیپ  ار  اهنآ  درک و  هوالع  تخس  رادنامک  دصناپ 

ار اه  شوگ  ریت  شرغ  تفرگ ، ار  همه  ناسین  ناراب  دننام  نارابریت  دنتفرگ ؛ هلمح  نداتسیا و  نامرف  باحـصا ، مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
یم لاب  رپ و  دندیتلغ و  یم  نوخ  هب  دایص  ریت  زا  رتوبک  دننام  روانـش  ياه  بسا  تشاد ، یم  زاب  ندید  زا  ار  اه  هدید  ریت  شراب  رک و 

ام دینک  یمن  بجعت  ایآ  داد ، دهاوخن  اهنآ  هب  دشر  هار  رد  یتماقتسا  تبث و  ناشیا ، یـسوهلب  داتفا و  یم  شرپ  زا  راو  لمـسب  دندز و 
یبا لآ  اب  لاس  جـنپ  مالـسلا ) هیلع  یبتجم  ترـضح   ) شگرزب رـسپ  هارمه  هب  مالـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نبا  یلع  هارمه  هب  هک  میدوب 

میدروآ تخات  سپس  هک  میدوب  ام  دوخ  نیمه  میدرک و  گنج  نایفس 

ص:278

.ناهیک ایند ، ناهج ، ناهیگ : ( 1 - ) 1
.راک گنهآ  يوق ، مزع  هدارا ، دصق ، تیمه : ( 2 - ) 2

.ورسخ رصان  ( 3 - ) 3
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یهاوخ تلود  ياوه  هب  وا  اب  دوب و  نیمز  يور  مدرم  نیرتهب  هنامز  رد  وا  صخش  هک  یتروص  رد  مالسلا ، هیلع  نیسح  شرسپ  رـس  هب 
(1) !« یهارمگ يا  دایرف  وت  تسد  زا  یهارمگ ، نیا  زا  دسرب  دایرف  هب  ادخ  یهارمگ !! هچ  هو  میدیگنج ؛ راکانز  هیمس  رسپ  هیواعم و 

دنتخاسب و دجسم  راهچ  ماما ، تداهـش  ۀنارکـش  هب  هک  دش  موقرم  ًاقباس  هک  هچ  دشابن ؛ حیحـص  تیاور  نیا  انامه  : » دیوگ یم  ماقمق 
(2)« .دوب ثبش  دجسم  اهنآ ، زا  یکی 

دناد یم  هتشاد ، دای  هیواعم  دزن  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارفس  یقاب  ثبش و  ترافس  نیفص  رد  سک  ره  میوگ : یم  نم  نکیلو 
فـالخ رب  هک  هتـسنادن  هتخانـشن و  ار  صاخـشا  هنوـگنیا  هک  تسا  هابتـشا  رد  تهج  نیا  زا  ماـقمق  و  تسا ، حیحـص  ثیدـح  نیا  هک 

رطاخ دنـسپان  اهنآ  ۀحماسم  ادابم  هک  نآ  دوخ و  یتمدخان  هنوگ  نیا  ناربج  يارب  دـننک و  یم  رهاظت  ییامندوخ و  هنوگ  ره  هدـیقع ،
یم لتق  مرج و  ترـشابم  زا  رت  ناسآ  ار  رهاـظت  نشج و  دـنریگ و  یم  مه  نشج  دـنزاس و  یم  مه  دجـسم  ًاـطایتحا  دـتفیب ، تموکح 

هدرک و ار  هانگ  هب  رهاظت  هک  دنشوخلد  دننک ، یم  دنسرخ  ار  تموکح  تارهاظت  هب  دوخ  ةدیقع  يافخا  یـشوپ و  هدرپ  يارب  دنناد و 
دننام هک  دشاب  هتـشاد  هیکت  دـیاب  هاج  ای  تاذ  بح  دـننام  يدـقتعم  هب  راچان  هب  مه  اهنآ  نیغورد  رهاظت  هچ  رگا  دـنا ؛ هدرکن  ار  هانگ 

ًاقح تسادیپان و  نآ  عبنم  ناهنپ ، لقع 

ص:279

، مالـسلا هیلع  نیـسحلا  لتقم  69/4 ؛ ریثا : نـبا  خـیراتلا ، یف  لـماکلا  332/4 ؛ يربطلا : خـیرات  !! » لالـض نم  کل  اـی  لالـض  ( 1 - ) 1
«139 فنخموبا :

باب 39، ، 189/45 راونألاراحب : ثیدح 7 ؛ باب 35 ، ، 250/3 بیذهتلا : ثیدح 2 ؛ هفوکلا ، دـجاسم  باب  490/3 ؛ یفاکلا : ( 2 - ) 2
ثیدح 35.
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کی رد  تسا  لـح  لـباق  ریغ  ياـهزغل  زا  یکی  رکیپ  ود  دـننام  دـنراد  هدرپ  ریز  رد  مه  يرگید  صخـش  هک  قفاـنم  صاخـشا  دوـجو 
دراد و تسد  هب  راک  یهاـگ  تسا و  نیـشن  هشوگ  لوزعم و  یهاـگ  کـی  ره  هک  تسا  كرتشم  تیـصخش  ود  هدـیقع و  ود  نهریپ ،

اهنآ یلخاد  تموکح  رد  جرم  جره و  تیوضوف و  وحن  کی  دزادرپ و  یم  راک  هب  رگید  نآ  یهاـگ  و  دـنک ؛ یم  يرگید  هب  تناـیخ 
.تسامرف مکح 

یمن قفانم  سفن  ییامرف  مکح  راک  یتفگـش  هب  .تشاد  رـس  رازه  دـنیوگ  یم  هک  اردـیه )  ) نانوی ۀـناسفا  ناویح  تسا ) روآ  تریح  )
.دزاسب دهاوخب  روج  ره  دنک و  ناهنپ  یهاگ  دزاسب و  یهاگ  ار  دوخ  رس  تسناوت  یمن  ناویح  نآ  اریز  دسر ،

یهام دننام  دـندیرپ و  یم  نیمز  هب  بسا  زا  دـندروآرد ، لاب  رپ و  دنتـشادرب ، ریت  نارابریت  وج  نآ  رد  سب  زا  باحـصا  نایوجگنج  و 
.دندرک یم  انش  هزین  ریشمش و  نهآ  يایرد  رد 

هک  (1) یناویخ حرـشم  نب  بویا  مان  هب  هدوب ، هتـشک  ار  یحایر  ّرح  بسا  هک  يزادناریت  زا  هدرک  وگزاب  هلعو  نب  ریمن  زا  فنخموبا ) )
رح هب  نم  تفگ : یم  هشیمه  وا 

ص:280

وا نم  دنگوس ، ادخ  هب  هن  تفگ : یتشک  ار  یحایر  وت  دنتفگ : هفیاط  نآ  خویش  هلیبق و  نادرمریپ  یناویخ  حرـشم  نب  بویا  هب  ( 1 - ) 1
یم مدرم  هک  نانچ  یحایر  تفگ : ارچ ؟ تفگ : وا  هب  كادووبا  .مشاب  هتشک  ار  وا  هک  متشادن  تسود  نم  .تشک  يرگید  .متشکن  ار 

ار فقوم  نآ  ندز و  مخز  هانگ  نم  ادـخ  رادـید  زور  رد  هتبلا  دوب  هانگ  ام  راک  نیا  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دوب و  ناحلاص  زا  دـنیوگ 
.دشاب مندرگ  هب  نانآ  زا  يرفن  نتشک  هانگ  منک و  رادید  ار  ادخ  هک  نیا  زا  تسا  رت  بوبحم  نم  دزن  مریگب  ندرگ  هب  طقف 
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هناور وا  بسا  يوس  هب  يریت  مدیـشک ، نوـخ  هب  دـنز  یم  رپ  لاـب و  غرم  هک  ناـنچ  متـشک و  ار  شبـسا  هک  مدز  ار  همطل  نیا  یحاـیر 
هب دیشک و  ههیش  داد و  ناکت  دوخ  هب  تخـس  داتفا و  شزرل  هب  درکن و  یگنرد  نآ  زا  دعب  بسا  دیود و  بسا  لد  نایم  رد  هک  مدرک 
یم دوب ، شتـسد  رد  هنهرب  ۀغیت  اب  ریـشمش  هک  یتروص  رد  تسج  رانک  هب  بسا  زا  ردژا  ای  ریـش  دـننام  یحایر  دوخ  نکیلو  داتفا ؛ ور 

: تفگ

(1) ربزه دبل  يذ  نم  عجشا  رحلا  نب  اناف  یبا  اورقعت  نا 

.مرت عاجش  لاپوک  لای و  اب  ریش  زا  منژوا ، ریش  هک  مدوخ  نم  دیناوتن و  یگدازگرزب  زا  دیروآ  ورف  بسا  زا  مرگا   - 1

یم مه  زا  ار  نمشد  فص  نمشد و  وا  ما ، هدیدن  زگره  دنک  ادج  نت  زا  رس  دفاکـشب و  وا  دننام  هک  ییوجگنج  نم  ةدید  دیوگ : یم 
.دیرد

ص:281

.210 نیسحلا : راصنا  یف  نیعلا  راصبا  333/4 ؛ يربطلا : خیرات  140 ؛ فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  ( 1 - ) 1
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هدایپ همه  اهراوس  دندز و  یم  اپ  تسد و  هدیپت و  نوخ  هب  غرم  دننام  مامت  ياه  بسا  هک  دشن  یگنرد  اهرادـنامک  يدالج  ۀـجیتن  زا 
.دندش

ناوتـسگ رب  جاوفا  دادـما  نیا  و  هففجم )  ) شوپ هرز  ناشاه  بسا  سفن  هزات  نمـشد  ناراوس  داتفا ، شدرگ  هب  هرابود  گنج  يایـسآ 
رت هزات  ار  اهنآ  دش  سیق  نب  ةرزع  جاجح و  نب  ورمع  رمش و  يوجگنج  جاوفا  هب  همیمض  هک  دوخ  شوپ  هرز  ياه  بسا  اب  هدیـشوپ ،

يادص دـنگنج ؛ یم  یتسدربز  تدالج و  تیاهن  اب  یمخز  نت  اب  مه  باحـصا  ناروای  دـنگنج ، یم  ورین  هوق و  مامت  اب  نمـشد  درک ،
ۀتفگ هب  هک  دـندرک  یگنج  یگتـسخ  اب  ریذـپان  یگتـسخ  نالی  نآ  .دـهد  یم  ددـم  ار  اهنآ  ناـشماما ، تیعـضو  ناریلد ، ةرعن  ناـمیا 

.تسناد دیاب  اه  گنج  نیرت  تخس  نآ ) دننام  يربط و   ) ناخّروم

، تسا نوزفا  هک  نمـشد  هدع  تصرف ) تارفن و  هظحالم  اب  ینعی   ) تسا هدیرفآ  ادـخ  هک  یگنج  نیرت  تخـس   (1): دیوگ یم  يربط 
ۀطساو هب  یلو  دزادرپب ، راک  نیا  هب  ور  شیپ  ولهپ و  ود  رـس و  تشپ  زا  دهاوخ  یم  ینعی  دریگب  نایم  هب  ار  اهنآ  وس  ره  زا  دهاوخ  یم 

زور فصن  ات  رف  رک و  نیا  ۀـنماد  .دـنک  هلمح  رـس  تشپ  زا  دـناوت  یمن  مه ، هب  اـهرداچ  ندوب  کـیدزن  اـهنآ و  ياـه  همیخ  عاـمتجا 
.دنا هداد  هتشک  یمان  لی  رفن  دودح 50  هدش ، نیگنس  یلیخ  باحصا  تافلت  نونک  ات  هچرگ  هدیشک ؛

نت نیدنچ  دنرادرب  شیپ  هب  ور  دنهاوخب  ردق  ره  مه  نونکا  هداد و  تیاهن  یب  تافلت  نمـشد  درادن ، ندمآ  شیپ  هار  رکـشل  زاب  یلو 
.دنک زاب  یهار  رس  تشپ  زا  هک  تفرگ  رظن  رد  دید و  نانچ  دعس  رمع  ار  نآ  ناربج  دنهدب ، دیاب  تافلت 

ص:282

.332/4 يربطلا : خیرات  ( 1 - ) 1
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دعس رمع  یهدنامرف  رگید  ناهدنامرف  رب  هوالع 

نب ةرزع  جاجح ، نب  ورمع  رمـش ، اهنآ ، ناهدنامرف  دـنروآ و  یم  راشف  روز  هوق و  هب  ولهپ  ره  زا  هدایپ  هراوس و  تسار  پچ و  رکـشل 
.تسا گنج  عقوم  نابهگن  بظاوم و  دراد و  رظن  رد  ار  عاضوا  تسا و  کیدزن  دعس  رمع  دوخ  یلو  دننک ، یم  ورین  لامعا  سیق ،

دیاب مه  وس  کی  نیا  زا  دراد و  دربن  گنج و  هار  وس  کی  زا  اهنت  شرکشل  دنیب  یم  دعـس  رمع  تافلت ، طایتحا  تارفن و  ظفح  يارب 
ره هب  دیاب  تهج  نیا  زا  دنیوا و  ياه  هدرپارـس  اه و  همیخ  نابـساپ  هک  دننزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  ناریـش  ۀجنپرـس  هب  هجنپ 

رگا دنک و  زاب  یهار  هک  دنک  یم  شـشوک  هداتـسیا  رود  زا  دوخ  داتفا ، اه  همیخ  ندرک  ناریو  رکف  هب  دـهدب ، هتـشک  نیدـنچ  یمدـق 
ماجنا يارب  .تسا  هدرک  يراک  دـنریگب ، نایم  رد  ار  اهنآ  ولهپ  هس  ره  زا  هک  دـنناباوخب  اهنآ  تسار  پچ و  زا  ار  اه  همیخ  هک  دـنناوتب 

هار پچ ، تمـس  تسار و  تسد  زا  هک  دنناباوخب  ار  اه  همیخ  دنورب و  رانک  زا  اه  هدرپارـس  غارـس  هب  هک  داتـسرف  ار  اه  هدایپ  راک  نیا 
.دننک هطاحا  ار  اهنآ  هتشاد و 

ةزینرس اب  داتسیا و  نمشد  ربارب  اهنآ  یفاک  ةدع  هدش و  هیزجت  هب  روبجم  رگنـس  نیا  يرادهگن  يارب  وجگنج ، باحـصا  فرط  نآ  زا 
هب اه و  همیخ  غارس  هب  رفن ) راهچ  رفن و  هس   ) یمک ةدع  دندش و  نابیرگ  هب  تسد  زیرنوخ ، تسد  هحلسا و  هدنرب و  ریشمش  رگراک و 
زا .تسا  راک  مرگ  هدز  اه  همیخ  نتخادنا  ندنک و  هب  تسد  نمـشد  هک  رادوریگ  نامه  رد  دـنتفر ، اهرداچ  نامجاهم  زا  عافد  ددـص 

نمشد هب  دندناسر و  یم  ار  دوخ  اهرداچ  لالخ  اه و  همیخ  طسو  زا  دنتفر  یم  رفن  راهچ  رفن و  هس  باحصا ،

ص:283
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سرریت هب  ای  دنتـشک و  یم  ار  نانآ  دندرب و  یم  هلمح  دندوب  لوغـشم  يرگتراغ  ندناباوخ و  همیخ  هب  رفن  کی  رفن  کی  هک  رگتراغ 
.دندرک یم  یمخز  ار  نانآ  دندز و  یم  ناشریت  کیدزن  زا  دندیسر ، یم  هک 

.دهد یمن  ار  نآ  ةزاجا  تقو ، هک  درب  یم  تسد  اه  همیخ  ندنکفا  يردـق  هب  دـهد و  یم  تافلت  اهرداچ  ندـنک  رد  دـید  دعـس  رمع 
همیخ لخاد  چیه  دـینازوسب و  شتآ  هب  ار  اهنآ  تفگ : داد و  ار  اه  همیخ  ندز  شتآ  نامرف  دورب ، شیپ  تعرـس  هب  راک  هک  نیا  يارب 

هک دندرک  یم  ششوک  باحـصا  و  نتخورفا ؛ هب  دنتخادرپ  دندروآ و  شتآ  اهنآ  دیـشاب ، هتـشادن  راک  اهنآ  ندناباوخ  هب  دیوشن و  اه 
.دش هدوزفا  مه  شتآ  ترارح  تسا ، رهظ  کیدزن  هک  زور  ترارح  هب  دنراد ، هگن  ظوفحم  ار  اه  همیخ 

دنک یم  دوخ  تارفن  زا  تبظاوم  دوخ  یهدنامرف  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

شتآ نایم  زا  رگید  دننازوسب ؛ ار  اه  همیخ  رگا  اهنآ  هک  نیا  يارب  دننازوسب ، ناشدیراذگب  دـیامرف : یم  ناروای  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  »
.دنناسرب امش  هب  ار  دوخ  هک  دوب  دهاوخن  اهنآ  عسو  رد  دنرذگب و  دنناوت  یمن 

تخـس وس  کی  نآ  زا  وس و  کی  نامه  هب  تشگرب  گنج  زاب  دمآ و  دیدپ  نمـشد  يولج  يدس  شتآ ، نتخورفا  ۀجیتن  رد  هرخالاب 
هک دز  دایرف  هدرب و  ورف  هدرپارس  هب  ار  هزین  رمـش  دندرب و  هلمح  مالـسلا  هیلع  ماما  ۀمیخ  بناج  هب  ناهارمه  رمـش و  .دندرک  یم  دربن 

.منازوسب شنانیشن  همیخ  رس  هب  ار  همیخ  نیا  هک  دیناسرب  نم  هب  شتآ 

ترضح دیسر » ناشدایرف  هب  اهنآ  سرداد   » اه نز  لد  تیلست  يارب  دنتخیر  نوریب  همیخ  زا  دندیـشک و  هحیـص  رمـش  بیهن  زا  اه  نز 
شتآ .یتسه  وت  نشوجلا ! يذ  رسپ  يا  هک : دز  دایرف  وا  هب  دنلب  يادص  هب  تسا ، درم  نز و  لد  نابیتشپ  هک  مالسلا  هیلع  وا 
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(1)« .دنازوسب شتآ  هب  تیادخ  ینازوسب ؟ نآ  نانیشن  همیخ  اب  ارم  ةدرپارس  هک  یبلط  یم 

نب نامیلـس  زا  هک  يدزا  ۀتفگ  هب  انب  ملـسم  نب  دیمح  دندناسر ، ار  دوخ  دوخ ، تارفن  اب  ریهز  مالـسلا  هیلع  ماما  يادص  ندش  دـنلب  زا 
؛» لذر راک  هب  هریچ  دـنمروز  اناوت و  مادـقا  ینعی   » راک نیا  هللا ! ناحبـس  متفگ : رمـش  هب  نم  : » دـیوگ یم  هدرک  یم  وگزاب  دـشار  یبا 

يادخ زج  هک  شتآ  هب  ندنازوس  یکی  یشاب ، هدرک  دننام  یب  مادقا  ود  هک  یناهاوخ  دوخ ، سفن  يارب  ایآ  درادن  تیحالص  وت  يارب 
.نانز اه و  هچب  نتشک  يرگید  درک و  دناوتن  ار  باذع  هنوگ  نیا  راگدیرفآ 

.دشاب تریما  يدنسرخ  اضر و  ۀیام  هک  تسه  تمدخ  نسح  ردق  نآ  تنادرم  نیا  نتشک  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب 

هب تموـکح  دزن  دسانـشب  ارم  رگا  هک  تشادرب  ارم  ساره  میک و  نم  هک  مهد  یمن  تربـخ  نم  متفگ : یتـسه ؟ یک  وـت  تفگ : رمش 
.دنک یمادقا  نم  ررض 

يراتفگ نم  تفگ : رمش  هب  یعبر » نب  ثبش  « ؛ دوب نم  زا  رت  عضاخ  وا  يارب  رمش  هک  دمآ  رگید  يدرم  هلـصافالب  وگتفگ  نیا  زا  سپ 
.يا هدش  ناسرت  نز  وت  ما ، هدیدن  وت  رادرک  زا  رت  تشز  يرادرک  وت و  راتفگ  زا  رتدب 

زا رفن  هد  يرادرـس  هب  صیب  صیح و  نیمه  رد  نیق  نب  ریهز  هک  ددرگرب  هک  تفر  درک و  اـیح  هک  مهد  یم  یهاوـگ  نم  دـیوگ : یم 
هب ار  یبایـض  ةزعوبا  دندرک و  هدـنکارپ  اه  همیخ  نوماریپ  زا  ار  اهنآ  رمـش و  باحـصا  رمـش و  هب  درک  هلمح  دیـسر و  دوخ  باحـصا 

.دوب رمش  ناهارمه  زا  درم  نیا  دنتشک ؛ دنتخادنا و  كاخ 
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دیهـش يرفن  هد  هدع  نآ  ۀمه  ریهز  زج  هب  نایاپ  رد  و  اهنآ ؛ رب  دـنتفرگ  ینوزفا  دنتـشگرب و  اهنآ  رود  هب  مدرم  وا  نتـشک  ۀطـساو  هب  و 
نمشد ةدع  نکیلو  .دوب  نایامن  اهنآ  رد  داتفا  یم  هتـشک  رفن  کی  اهنآ  زا  هاگ  ره  دش و  یم  هتـشک  ناروای  زا  يدرم  هراومه  دندش و 

(1)« .دش یمن  نایامن  اهنآ  رد  دش  یم  هتشک  اهنآ  زا  هچ  ره  دوب و  رایسب 

زا یکدنا  هزات  اه  نز  لد  دش ؛ مک  یکدنا  رابغ ، درگ و  دندش ، عناق  دندوب  هدـیماشآ  هک  ینوخ  نیا  زا  یکدـنا  هاپـس ، ماگنه  نیا  رد 
.دنداد یتمیقرپ  ۀتشک  کی  دمآ و  شیپ  اهنآ  درم  نز و  يارب  یشارخرگج  ۀیضق  کی  هاگان  هک  داتفا  ناکت 

شلد شتآ  دیهـش ، ریمع  نب  هللادـبع  نز  بهو  ما  ینعی  هدـیدغاد  نز  نآ  هدوـبن ، سک  رکف  هب  یـسک  هک  اـغوغ  نیا  رد  دـش  موـلعم 
نز نیا  مالسلا  هیلع  ماما  روتـسد  هب  هک  تقو  نآ  زا  ایوگ  تسا ، هدناسر  شرهوش  ۀتـشک  رـس  يالاب  ار  دوخ  هدش و  بات  یب  هدزرس ،

ناشیرپ ار  همه  اغوغ  هک  کنیا  دشابن و  سک  بظاوم  سک  هک  هدوب  یتصرف  يایوج  دوب  هتسشن  نانز  نایم  هتشگرب و  نادیم  نایم  زا 
.تسا هدمآ  رهوش  شعن  يالاب  هدید  عنام  یب  ار  دوخ  هدمآ و  شرظن  هب  یتصرف  دوب ، راتفرگ  دوخ  هب  یسک  ره  هدرک و 

وا زا  شرـس و  کیدزن  تسـشن  هک  نآ  ات  تفر  یم  شا  هتـشک  رهوش  يوس  هب  دـمآ و  نوریب  ریمع  هللادـبع  نز  : » دـیوگ یم  يربط ) )
مه ارم  هک  مراد  تلأسم  درک  تیزور  تشهب  هک  ادـخ  نآ  زا  داـب ) اراوگ  تشهب  : ) تفگ یم  درک و  یم  كاـپ  تسد ، اـب  ار  كاـخ 

.دنک تتبحص 
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مه وا  بوکب ، دومع  اب  ار  نز  نیا  رـس  ورب ، تفگ : متـسر  شمالغ  هب  درک و  هشیدنا  ای  دماین ؛ شـشوخ  كانفـسا  ةرظنم  نیا  زا  رمش 
اجنآ تفر و  رهوش  ۀـقردب  هب  گرم  سابل  هب  رهوش  هاگمارآ  نامه  رد  وناب  نآ  »(1) و  .تفاکش ار  شزغم  دز  وناب  نآ  رس  هب  يدومع 

.دیباوخ

دنیوگ یم  هتسهآ  زاب  ار  افو  زمر  نوچ  ناگتـشک  نیا  نکیلو  تسا  يا  هزات  ةرظنم  نونکا  ناگتـشک  ةرظنم  نز و  نیا  شارخلد  ةرظنم 
نامدود هب  هک  میا  هتفخ  كاخ  نیا  رد  ام  وگب : اه  يدـمحم  هب  رذـگهر ! يا  هک : دـیآ  یم  شوگ  هب  ادـص  نیا  اـهنآ  نینوخ  نت  زا  و 

.میشاب رادافو  شنآرق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

عـضو نیا  دـنکانمیب ، نارتخد  نانز و  رب  رگید  رارـشا ، نیا  زا  هدرک  رت  نیـشتآ  ار  اـهنآ  کـنیا  هاـنگ ، یب  يوناـب  نیا  اـب  رمـش  راـتفر 
گنهآ هدبرع و  يادص  هدش ، هتخورفا  اهنآ  تریغ  سب  زا  دنرارق ، یب  نادنمتریغ  هدرک ، نیگمـشخ  رتشیب  ار  همه  وناب  نیا  شارخلد 
هدوسآ غراف و  ناناوج  هب  یگتـسبلد  زا  ار  اهوناب  وناب ، نیا  ۀتـشک  دیآ ؛ یمن  شوگ  هب  سگم  لاب  نینط  زا  شیب  نهآ  هحلـسا و  نینط 
دنهدب ناج  باحصا  ناوناب  نانز و  يرادهگن  هار  رد  ناشاهناوج  هک  دنراد  تسود  کنیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ناوناب  هدرک ،

.دشابن تحاران  هدش  دراو  اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامهم  دننام  تساهنآ و  ۀیاس  رد  هک  وناب  کی  و 

یم نیرفآدص  قیال  ار  اهنآ  راک  دنکفا و  یم  رظن  شریظن  یب  نارای  زا  شیب  هکلب  نت ، هاجنپ  ۀتشک  هب  مالسلا  هیلع  طبس  سدقا  دوجو 
دص دنک و  یم  رظن  ار  نمشد  راک  دنیب و 
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يوم هب  تسد  .دیوگ  یمن  دـشاب  نآ  رد  ادـخ  يدنـسرخان  هک  ینخـس  یلو  تسا  نیگمـشخ  دـنیب ؛ یم  نآ  رد  ار  ترـسح  تریح و 
روآ تفگش  هورگ  هنوگ  نیا  هدرک و  دیفس  ایند  رد  ییوم  تسا ، مرتحم  تیاهن  دشاب  هدش  دیفس  مالسا  رد  هک  ییوم  تفرگ و  دیفس 

؛ تخورفارب يراصن  رب  ادخ  مشخ  تسادـخ و  رـسپ  زیزع  دـنتفگ  هک  اریز  دوهی ؛ رب  تخورفارب  تدـش  هب  ادـخ  مشخ  : » دومرف هدـیدن 
بـضغ هتفرگ  تدش  دندیتسرپ و  ار  رون  أشنم  ره  هک  سوجم  رب  دش  تخـس  ادـخ  بضغ  (1) و  تسادخ رسپ  حیـسم  دنتفگ  هک  اریز 

نآ تباجا  هب  دنگوس  ادخ  هب  ناه ! هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ناشربمغیپ  رتخد  رـسپ  نتـشک  هب  دنتفرگ  هملک  قافتا  هک  یهورگ  رب  ادـخ 
.مشاب هدولآ  باضخ  منوخ  هب  هک  یعضو  اب  منک  تاقالم  ار  ادخ  ات  متسین  رضاح  دنهاوخ  یم  اهنیا  هچ 

دننام يدرم  دیهـش  ناش و  هجـسوع  نب  ملـسم  دننام  يدرمریپ  صوصخ  اهنآ  نوزفازور  شالت  حبـص و  نارای  یندشن  شومارف  ةرظنم 
شیپ هب  نادیم  زا  هک  شرـس  هژیو  هب  شرهوش  ندب  ياه  هعطق  مالـسلا و  اهیلع  بهو  ما  يوناب  شارخرگج  شعن  ناشریمع و  هللادبع 

شآ  » یگدنز نیا  صوصخ  یگدنز  هتخادنا ، ناگدنام  ياهرظن  زا  ار  ندنام  هدنز  تمیق  ردق و  دنا ؛ هدنکفا  مالسلا  هیلع  نیسح  ياپ 
«. تسین يزوس  نهد 

(2) هئابحا دقف  یلع  اربص  عردیلف  رمعلا  نمتی  نم 

نادنوادخ جازم  رد  كدـنا  ةرامـش  اب  نارای  نیا  ییافو  اب  هک  تسا  سوسحم  نم  شیپ  مالـسلا  هیلع  ماما  دوخ  ۀـقئاذ  رد  صوصخلاب 
زا تسا  رثؤم  رتشیب  تمه 
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كدنا ةدع  يراکمه  تیلقا و  تیصاخ  اریز  ناسنا ؛ دوخ  زا  يرامـش  یب  ریثک  جاوفا  تافلت  زا  هکلب  لانم ، لام و  رورک  رورک  تافلت 
.دنراد یم  تسود  ازسب  ار  رگیدکی  تسرد  مادک  ره  هک  تسا  نیا 

دسر یم  رظن  هب  نانچ  دوب ، دهاوخ  كدنا  رگیدکی  اب  اهنآ  تفلا  دنشاب  يرامـش  یب  هورگ  نمـض  رد  تعامج  نامه  رگا  هک : نآ  اب 
یگدنکارپ ۀجیتن  زا  اه  هتـشر  نآ  دنک و  یم  هدـنکارپ  سک  ره  وس و  ره  هب  ار  دوخ  تبحم ، ياه  هتـشر  تیرثکا  نایم  رد  سفن  هک :

هقالع فرط  نیدنچ  تیلقا  نمض  رد  یلو  .دش  دهاوخ  کیراب  كزان و  كدنا و  دارفا  زا  کی  ره  بیصن  دنوش و  یم  فیعـض  دایز 
.دش دهاوخ  نوزفا  کی  ره  بیصن  اذل  دنرادن ، رتشیب 

هکرعم و نیب  مالـسلا  هیلع  ماما  ناگدایپ  هدیـسر ، رهظ  ۀـضیرف  تقو  هدیـسر ، فصن  هب  زور  هدـش ، کبـس  فیفخ و  یکدـنا  گنج ،
.دنیوا ترضح  نوماریپ 

زور نآ  رد  وا  مان  هب  درک و  ار  زامن  يروآدای  زاـمن و  داهنـشیپ  تسا  فارـشا  زا  هللادـبع و  نب  ورمع  ماـن  هب  هک   (1) يدئاص همامثوبا 
! هللادبعابا يا  داب ! وت  يادف  هب  داب و  وت  گرم  شیپ  مناج  تفگ : دنام  فرش  نیا 

وت گرم  شیپ  نم  ات  دش  یهاوخن  هتـشک  وت  دنگوس ! ادخ  هب  هن ، یلو  دنا  هدـش  کیدزن  وت  دوخ  هب  اهنیا  هک  منیب  یم  نانچ  نم  ناه !
.هللا ءاش  نا  مشاب ،

نسح هار  رد  مشاب و  هدرکن  هچ  ره  مشاب  هدناوخ  هدش ، کیدزن  شتقو  هک  يزامن  نیا  مور  یم  هک  ادخ  رادید  هب  هک  مراد  تسود  و 
نیا .هن  ای  منک  یم  منادن  تمدخ ،
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: دومرف تقد  لمأت و  اب  درک و  دنلبرس  مالسلا  هیلع  تلیضف  ماما  گنج و  ياوشیپ  ناشماما  ...ما  هدرک  منادب  هک  مراد  تسود  ار  زامن 

اب سپـس  تسا ، نآ  تقو  لوا  .نیا  یلب -  مزانب -  ینعی  دـهد -  رارق  ناروآدای  نارازگزامن و  زا  تیادـخ  يدرک ، يروآدای  زاـمن  زا 
: دومرف یلمأت 

.میراذگب زامن  ات  دنراد  هگن  تسد  گنج  زا  دنرادرب ، ام  زا  تسد  هک  مدرم  نیا  زا  دیهاوخب 

.تسین لوبق  زامن  نیا  هک  تفگ  اهنآ  هب  باوج  رد  میمت  نب  نیصح 

لوبق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ  نامدود و  زا  زامن  وت  نامگ  هب  دوش ؟ یمن  لوبق  تفگ : مالـسلا  هیلع  نیـسح  رادرـس  بیبح 
!. رخ يا  ای  یبارش ، يا  وت  زا  دوش ؟ یمن 

کی دوخ  ناهج  رد  نت  کی  ره  هک  ناروای  زا  رگید  نت  ود  راکیپ  نیا  رادوریگ  رد  تفرگرد و  گنج  شتآ  زاب  نخس ، نیا  رـس  رد 
(1)« .دندش هتشک  رح -  بیبح و  دوب -  یناهج 

زا نیصح  .دیرپ  اج  زا  دش و  یشتآ  بسا  دز ، وا  بسا  يور  هب  يریشمش  دمآ ، نوریب  شربارب  رد  بیبح  درب و  هلمح  اهنآ  هب  نیـصح 
بیبح .دـنتخادرپ  گنج  هب  دـندرب و  نوریب  بیبح  تسد  ریز  زا  ار  وا  دندیـسر و  شداـیرف  هب  دـندمآ و  شیپ  شرکـشل  داـتفا ، بسا 

.دناوخ یم  دنکفا و  یم  زرابم  درک و  لاتق  هب  عورش 

ص:290

.142 فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  334/4 ؛ يربطلا : خیرات  70/4 ؛ ریثا : نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا  ( 1 - ) 1
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هسامح يازفاروش  ۀمغن 

رعست برح  ءاجیه و  سراف  رهظم  یبا  بیبح و  انا   - 1

رهظا هجح و  یلعا  نحن  رثکا و  هدع و  دعا  متنا   - 2

(1) ربصا مکنم و  یفوا  نحن  رذعا و  مکنم و  یقتا  اقح و   - 3

.نازورف گنج  شتآ  ناجیهرپ و  ۀصرع  راوس  هکی  رهظم ، مردپ  بیبح و  منم   - 1

.میرت حضاو  تجح  هب  رت و  يوق  نخس  هب  اقح  ام  و  رتشیب ، هرامش  رتهب و  هریخذ  ار  امش   - 2

.مییامش زا  رتابیکش  رتافواب و  امش ، زا  رترذع  اب  رتراکزیهرپ و  اقح  و   - 3

: تفگ یم  درک و  یم  گنج  زاب  و 

(2) اداتک الا  متیل  مکرطش و  وا  ًادادعا  مکل  انک  ول  مسقا   - 1

.ادا ابسح و  موق  رش  ای   - 2

.دیداد یم  ناشن  ام  هب  هناش  تشپ  امش  میدوب ، امش  زا  هراپکی  ای  میدوب  ددع  مه  امش  اب  ام  رگا  هک  مروخ  یم  دنگوس   - 1

.راتفر راتفگ و  رادرک و  رد  مدرم  نیرتریرش  يا   - 2

ص:291

.143 فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  335/4 ؛ يربطلا : خیرات  ( 1 - ) 1

.143 فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  335/4 ؛ يربطلا : خیرات  ( 2 - ) 2

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 304 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15766/AKS BARNAMEH/#content_note_291_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15766/AKS BARNAMEH/#content_note_291_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:292

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 305 

http://www.ghaemiyeh.com


هدایپ وا  هراوس ، نمشد 

هراشا

دز و شکراـبم  رـس  رب  يریـشمش  درک ، هلمح  بیبـح  هب  یمیمت  میرـص  نب  لیدـب  دروخ ، دز و  ياـنثا  رد  اـت  دوـمن  یتخـس  رازراـک  »
هب میمت  نب  نیصح  دزیخرب  هک  تفر  بیبح  دنکفا ؛ نیمز  رب  ار  وا  هک  دز  راوگرزب  ناولهپ  نآ  رب  يا  هزین  میمت ، ینب  زا  رگید  یصخش 
هب دـیچ ، نیمز  زا  یلگ   (1) تاقوس هب  دـش ، هدایپ  بسا  زا  یمیمت  درم  نآ  .تخادـنا  راک  زا  ار  وا  هک  دز  وا  رـس  هب  يریـشمش  یفالت 
رود نمـشد  هک  يرورـس  نآ  وکین  يرـس و  نآ  زا  رتهب  دش ؛ شکمـشک  وا  رـس  رود  هب  دـعب  .دـیرب و  نت  زا  ار  شرـس  یکاپان  تسد 

.دریگب ار  شرس 

هنیئآ دـمآ ، نارگ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  تخـس  .دـش  هتـشک  بیبح  هک  نیمه  صوصخ  هب  هک : درک  وگزاـب  سیق  نب  دـمحم  زا  يدزا 
باسح رد  ار  باحصا  نارادرس  مدوخ و  دومرف : تسکش و  مهرد  درک و  ناریو  تخس  ار  ترضح  وا  هتشک  تفرگ و  رابغ  ترضح 

نآ لمحت  ییابیکش و  تسا ، نارگ  نم  رب  هک  اهنیا  غاد  هب  مراذگ و  یم  ادخ 

ص:293

.هفحت هیده ، تاغوس ، تاقوس : ( 1 - ) 1
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«(1) .مبلط یم  رجا  ادخ  زا  منک ، یم  ار 

یتروص رد  دوب ؛ هتشگرب  دوب و  هتفر  نادیم  هب  هتفرگ و  نذا  مالسلا ، هیلع  نیسح  نذؤم  یفعج  قورسم  نب  جاجح  مه  نیا  زا  شیپ  «و 
.رهظ زا  شیپ  ینعی  دناوخ ؛ یم  ار  زجر  نآ  ماما ، لد  تیلست  هب  دوب و  هدرک  نیگنر  ار  دوخ  يوضع  ره  نوخ  ینوخ و  ره  هب  هک 

ایبنلا كدج  یقلن  مویلاف  ًایدهم  ًایداه  ًانیسح  مدقا   - 1

(2)« ایصولا هفرعن  يذلا  كاذ  ًایلع  يدنلا  اذ  كابا  مث   - 2

هدش دیهش  ات  درک  یم  گنج  هتشگرب ، درک و  مهاوخ  رادید  ار  اهنآ  وت  لابند  هب  مه  نم  و  يرآ ، : » دومرف مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  و 
.دوب

: تفگ یم  هدمآ و  شیپ  دوب و  هتفرگ  هزرابم  نذا  یفعج ، لفغم  نب  دیزی  اهنآ ، رعاش  يوجگنج  هعیش ، یمان  درم 

دوب و هتـشک  ار  یتعامج  ینابزرم ، لوق  هب  هک  نآ  ات  دوب  هدشن  هدید  نآ  دننام  هک  دوب  هدرک  يدربن  ...و  لفغم  نبا  انا  دـیزی و  انا   - 1
(3)« .دش هتشک 

زامن تصرف  يارب  هلمح  عفد  ماما و  هودنا  عفر  يارب  ریما  نت  ود  ششوک 

برح هجل  رد  یکی  نوچ  دندیگنج ، یم  تخـس  رگیدکی  ینابیتشپ  هب  دندز و  رکـشل  يایرد  هب  ار  دوخ  سیق  نب  ریهز  یحایر و  رح 
يرگید دش  یم  رو  هطوغ 

ص:294

.555/4 هعیشلا : نایعا  146 ؛ فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  112/2 ؛ نیتسردملا : ملاعم  ( 1 - ) 1
.268 ملاوعلا : 252/3 ؛ بوشآ : رهش  نبا  بقانملا ، ( 2 - ) 2

.153 نیسحلا : راصنا  یف  نیعلا  راصبا  ( 3 - ) 3
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.دناوخ یم  زجر  ّرح  .درک  یم  صالخ  رادوریگ  نآ  زا  ار  وا  دناسر و  یم  کمک  هب  ار  دوخ 

البقم الا  مویلا  باصا  نل  التقا و  یتح  لتقا  تیلآ ال   - 1

(1) اللهم الهلهم و ال  مهنع و ال  ًالکان  ًالصفم ال  ًابرض  فیسلاب  مهبرضا   - 2

.ور شیپ  زا  رگم  منیبن  همدص  مشکب و  ات  موشن  هتشک  هک  مرس  نآ  رد  مشوک و  یم   - 1

.منک شیوشت  ای  منک و  یلوکن  هکنآ  یب  دز  مهاوخ  تبرض  ار  اهنآ  ناّرب  غیت  هب   - 2

فیسلاب مکقانعا  یف  برضا  فیضلا  يوأم  ورحلا  انا  ینا   - 1

(2) فیح نم  يرا  مکبرضا و ال  فیخلا  ضراب  لح  نم  ریخ  نع   - 2

دنوادخ هدش ، دراو  ام  نیمزرس  هب  هک  زیزع  نامهم  نیا  زا  ما ، هدوب  زاون  نامهم  مدوب  ات  هدوب ، نامهم  زادناراب  مهاگراب  مرح  نم   - 1
.دوب هدش  دراو  فیخ  ینم و  هب  رگا  درک  یم  ییاریذپ  هبعک 

ص:295

.258 ملاوعلا : 210 ؛ نیسحلا : راصنا  یف  نیعلا  راصبا  336/4 ؛ يربطلا : خیرات  ( 1 - ) 1
.210 نیسحلا : راصنا  یف  نیعلا  راصبا  250/3 ؛ بوشآ : رهش  نبا  بقانملا ، 257 ؛ ملاوعلا : ( 2 - ) 2
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امش نتشک  زا  منز و  یم  امـش  گر  یب  ندرگ  هب  ریـشمش  منک و  یم  عافد  ادخ  مرح  نادراو  نایم  رد  دراو  نیرتهب  نیا  زا  کنیا   - 2
.دیآ یمن  مغیرد  فیح و 

تعاس کی  ۀلصاف  هب  ریهز  اب  یتسدمه  هب  دنا و  هتـشون  رفن  هدجیه  ای  يدنا  رفن و  لهچ  ار  وا  ناگتـشک  درک و  یم  گنج  نینچ  نیا 
يدرم اب  یناویخ  حرشم  نب  بویا  دندش و  وا  رب  هریچ  دنتفرگ و  ینوزفا  .دندش و  روآروز  نمـشد  ناگدایپ  رخآ  رد  ات  .درک  یم  دربن 

مالـسلا هیلع  نیـسح  نامهم  ییاریذپ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناروای  دندرک و  تکرـش  وا  نتـشک  رد  هفوک  ناروس  کباچ  زا  رگید 
، یتیاور ربانب  دنتشاذگ و  مالسلا  هیلع  نیسح  يور  يولج  دندروآ  ات  دنتشادرب  ار  وا  نینوخ  نت  دندرک و  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  يرای 

.دوب وا  نت  هب  یقمر  كدنا 

.دشک یم  مراک  رخآ ، رد  مه  ندش  هدایپ  هب  هک  تفگ : دید  دوخ  يوزرآ  هب  ار  دوخ  ناج ، مین  هب  رح ،

لد ماک  هب  نم  ینک و  ملمسب  هک  نآ  شوخ 

منک رظن  یهاگ  متلغب و  نوخ  هب  یهاگ 

تسد هب  ترـضح  دش ، لیکـشت  زامن  زا  شیپ  ییوکین  ةرظنم  دنتـشاذگ و  نارظن  بحاص  رـضحم  رد  ار  وا  هک  دوب  یقمر  شزونه  وا 
: تفگ یم  دودز و  یم  وا  يور  زا  نوخ  كاخ و  كرابم 

(1)« .هرخآلا یف  رحلا  تنا  ایندلا ، یف  رحلا  تنا  کما ، کتمس  امک  رحلا  تنا  »

؟ شزاون نآ  زا  تساوخ  یم  هچ  ایآ  مالسلا  هیلع  ماما  رادرک  راتفگ و  زا  يا  همجرت 

ص:296

.258 ملاوعلا : بابلا 37 ؛ هیقب  14/45 ؛ راونالاراحب : 62 ؛ فوهللا : 604/1 ؛ هعیشلا : نایعا  ( 1 - ) 1
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بـسانتم وت  حور  وت و  يور  اب  راک  نآ  هاـنگ و  نآ  راـبغ  تسین و  وت  تروص  هنادرم و  یناـشیپ  قیـال  رادوریگ  نیا  راـبغ  دومرف : یم 
یتشز زا  رابغ  درگ و  هک  یحور  شدنـسانشن ، مدرم  هک  وت  حور  زا  فیح  يدش ، یم  هدید  رابغ  نآ  نایم  رد  هک  يدوبن  نآ  وت  دوبن ،

ریش تثارو  نوخ و  رثا  رتهب ، اراکشآ  ام  ناگدید  نم و  رظن  ربارب  رد  دیابن  هدیشوپ  هنوگ  نیا  دریذپ ، یمن  نارگید  يراکبان  طیحم و 
.دوب دهاوخ  هریچ  تایضتقم  ۀمه  رب  هرخالاب  ردام 

، يدازآ دراد ؛ لزنم  ناسکی  یبقع  ایند و  نطو  رد  يدرمکین  يدازآ و  درادـن ، نطو  يدرم  يدازآ و  داهن ، تمان  تخانـش و  تردام 
ناسنا اب  هراومه  تسا و  ناهج  ود  ۀیامرـس  تسا  ناـبیرگ  ناور و  رد  هچنآ  و  تسین ، ناـهج  تسد  لومعم  تسا ، ناـسنا  ناور  راـک 

تسناوتن ار  وت  تداشر  ناج ، ساره  میب و  ددنبب ، ار  وت  تسد  تسناوتن  ماقم ، بصنم و  يدازآ ، اج  همه  رد  يدازآ  نیا  هب  وت  تسا ،
ریخ و ياوق  يراکبان ، دب و  ياهراک  دنب  دنک و  نآ  زا  شیپ  دندنب  دنک و  رد  اه  سبحم  رد  هک  نانآ  يرآ ، .دراد  هگن  دنب  دنک و  رد 

ةوشر هب  اهنآ  شوه  ءاکذ و  هتخادنا و  يا  هشوگ  هب  هتسب  تسد  هک  هتخادنا  راک  زا  ار  اهنآ  تلیضف ، هب  تالیامت  وکین و  ياه  تبغر 
دناوت یم  مرجم  هنرگ  دـنیاون و  یب  غرم  هاگ  نآ  هدـنام ، تکاس  هنالداع  تموکح  زا  لدـعم  ریغ  هاـج  بح  هسدـنه و  یب  تاذ  بح 

ياه تمسق  ییاپ  تسد و  یب  و  تسه » یناسنا  ره  رد  هک   » تسا یهلا  هسدقم  ۀقطان  نآ  یگتسب  نابز  .دناسرب  زاب  ۀنحص  هب  ار  دوخ 
تیانج و یکیرات و  مرج و  هب  تناما  زا  یناریو و  هب  نارمع  زا  ار  لخاد  نورد و  راک  هک  تسا  یحور  یهلا 

ص:297
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یناهجود كانلوه  هاـگترپ  هب  يراد  نتـشیوخ  زا  یگراـچیب و  يداو  هب  سفن  کـلمت  زا  گـنن و  جرم و  جره و  هب  ماـظتنا  مظن و  زا 
.تخادنا دهاوخ 

نیا رح  ۀهبج  زا  اونـش ، شوگ  هدع  کی  يارب  ایوگ  نابز  دید و  یم  ار  وجگنج  نیا  تایحور  زومر  انیب  ةدید  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هتشون اما  دوب ، هتشون  سفنلا  ملع  زومر  زا  رطس  نیدنچ  نینزان  نیبج  نآ  یناشیپ  ۀحفص  هب  درک و  یم  وگزاب  دناوخ و  یم  ار  اهرطس 

تشگرب نآ  بیجع و  زاغآ  نآ  راک و  تعاس  کی  ۀلصاف  هب  درمدازآ  نیا  دندینش  یم  ناذا ، ياج  هب  اهنآ  و  نامحر !! يادخ  طخ  هب 
زغم رد  نانچ  وا  يادـص  یب  شعن  نداـتفا  هدروآ ، تهب  هب  ار  اـهراطق  مه  دوخ ، روآ  تریح  تشونرـس  ماـجنا  نیا  شروآ و  تفگش 

درکن شومارف  مه  ار  یحایر  دیاب  یلو  دناوخ  زامن  دیاب  کنیا  ادخ ، هب  توعد  يارب  تسین  نذؤم  توص  هب  زاین  هک  هدرک  ادص  همه 
، ددرگ هریچ  ندـش  هتـشک  میب  رب  لئاضف  تیناحور  هدنونـش ، شوگ  رد  هک  درک  يروآدای  نانچ  دـیاب  اما  دیـشوک ، وا  يروآدای  هب  و 
اراکـشآ و مین  دـنخبل  اراکـشآ و  يامیـس  اب  ار  وا  يراکادـف  تیرح و  نشور  نیبج  اـب  ار  وا  ییابیکـش ، ربص و  يدـج  ياـبیز  ةرهچ 

يراک ياه  مخز  اهنت  هن  دـننیبب ، مه  ار  اهنیا  مدرم  هک  تشاذـگ  شدولآ  مخز  تروص  يور  دـیاب  ار  وا  هاوخداد ، مولظم  یـسردایرف 
.ار شندب  نت و 

اضف و هب  یجاوما  مه  شریظن  یب  ینارون  ياـهراک  تمیزع و  تیلاـعف  دـنارپ ، یم  نوخ  شندـب  ياـه  نایرـش  اـه و  گر  رگا  قحلا :
هن ار  گرم  نادرم  دازآ  نیا  شعن  ةرظنم  دناشف ، یم  رون  زا  ناگدنونش  ناگدننیب و  رعاشم 
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ۀیثرم دیاب  دنک ، ناوتان  ای  تسـس  ار  تلیـضف  هب  تبغر  دناوت  یمن  یتیمها  یب  زا  گرم  ساره  هک  يدح  هب  ات  دنک  یم  ریقحت  كدنا 
مه یحایر  ةرابرد  دورس ، ار  تیب  لها  روبز  هک  تیب  لها  میکح  هدورس و  یم  ار  نادرمکین  گرم  طارقس ، هک  دورـس  نانچ  ار  اهنآ 

.دورس ییاون 

حامرلا فلتخم  دنع  روبص  حایر  ینب  رح  رحلا  معنل   - 1

« حافکلا  » حایصلا دنع  هسفنب  داجف  انیسح  يداف  ذا  رحلا  معن  و   - 2

(1) حالملا روحلا  عم  هجوزف  نانج  یف  هفضا  بر ! ایف   - 3

.اه هزین  نتفر  مهرد  نتخیمآرد و  ماگنه  بیکشرپ  ۀلیتف ) زا  غارچ  رازه  دوش  نشور   ) حایر ینب  ۀلیبق  رح  يرح  وکین   - 1

خاش هب  خاش   » ادص رس و  رپ  ۀماگنه  نآ  رد  درک  ششخب  ار  ناج  مالسلا ، هیلع  نیسح  اب  درک  يراکادف  عقوم  هب  هک ، يرح  وکین   - 2
«. نایوجگنج ندش 

نآ اـب  ار  وا  اـه  تشهب  نآ  رد  نک و  يراد  ناـمهم  وا  زا  وـت  .میتشادـن  وا  زا  یئاریذـپ  تصرف  اـم  هک  کـنیا  ادزیا ! اراـگدرورپ !  - 3
.نک شوغآ  مه  تحالم  اب  ناروح  اب  تحالم 
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تسا ینذؤم  دوخ  زامن ، ۀنحص  رد  رح  شعن 

(1)« مکتنسلا ریغب  سانلا  هاعد  اونوک  »

.دنرضاح زامن  يارب  هک  يرفن  ةدع 26 

.یلهاک ثرح  نب  سنا   - 1

.ورمع نب  رشب   - 2

.هملس نب  سیق  نب  یشبح   - 3

.یمابش دعسا  نب  هلظنح   - 4

.هللادبع نب  عفار   - 5

.سیق نب  نیق  نب  ریهز   - 6

.ینادمه بیرع  نب  دایز   - 7

.یفنح هللادبع  نب  دیعس   - 8

.سیق نب  براضم  نب  ناملس   - 9

.عاطملا یبا  نب  دیوس   - 10

.ثرح نب  فیس   - 11

.يوارصب کلام  نب  فیس   - 12

.يرکاش بذوش   - 13

.کلام نب  هماغرض   - 14

.يرکاش بیبش  یبا  نب  سباع   - 15

ص:300
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.يرافغ هورع  نب  هللادبع   - 16

.يرافغ هورع  نب  نمحرلادبع   - 17

.یمیت یح  نب  رکب   - 18

.همامثوبا بعک  نب  ورمع   - 19

.هدانج نب  رمع   - 20

.يرباج عیرس  نب  کلام   - 21

.یلمج لاله  نب  عفان   - 22

.یناملس ثرح  یلوم  یکرت  حضاو   - 23

.يدبع طیبث  نب  دیزی   - 24

.ءاثعشلاوبا يدنک  دایز  نب  دیزی   - 25

.یفعج لفغم  نب  دیزی   - 26
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(1)« .رییغت ترکنا  امیف  و  حالص ، دسف  امل  و  فلخ ، تاف  امم  كدنع  «و 

مقتنم راهق  اب  تولخ  زامن و 

دهد یم  نانیمطا  ندرک  همیب  زا  رتهب 

هراشا

تـسد زا  هچنآ  يروآ  عمج  زکرم  هک  ار  ادخ  اب  دنویپ  هدنب  يارب  دراد ، یم  مولعم  ار  دوخ  تمیق  كانرطخ  عقاوم  هنوگ  نیا  رد  زامن 
تخـس راک  هب  هک  ینارگراک  دـمهف ، یم  ار  نآ  ردـق  اهنت  هدرزآ ، لد  تسا ، تالاح  نابدـید  رظاـن و  تاـفلت و  نماـض  تسا و  هتفر 

دیدرگرب زامن  غارـس  هب  راک  نادیم  زا  دیـشکب و  راک  زا  تسد  دیوگ : یم  اهنآ  هب  ناذا  يادـص  هک  زامن  هب  رابخا  عقوم  رد  دنلوغـشم 
سنا انشآ  يادص  نیا  زا  .دنیآ  یم  زامن  غارس  هب  دنـشک و  یم  تسد  راک  زا  هک  دننک  یم  ساسحا  یـصوصخم  حور  یتحار و  کی 

دعب داد و  یمن  شوگ  هب  تصرف  اضف  رد  هک  شهدم  ياه  هدبرع  شحوم و  ياه  هرعن  نآ  زا  دعب  ینعی  دـنرب  یم  ظح  دـنریگ و  یم 
نهآ و نینط  نآ  زا 
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تاـسونأم زا  يداـی  دروآ و  یم  یکدـنا  تغارف  دوخ  هک  تسا  زاـمن ) تقو  زاـمن  تقو   ) زاوآ کـی  ناگتـشک ، ۀـلان  بسا و  ۀـحیص 
شیاسآ لانم و  لام و  چیه  هک : دهد  یم  یتذل  تمدخ ، دنوادخ  هب  ناراکتمدـخ  زا  تسا  يروضح  لاح  ضرع  دروآ و  یم  هنارمع 

هتشک تهج  زا  روالد  نادرم  نیا  رطاخ  مخز  يارب  تسا  حضاو  دیآ ، یمنرب  نآ  ةدهع  زا  نادرم  نینچ  يارب  عقوم  نیا  رد  یشیارآ  و 
.تسین اراوگ  دشاب  هچ  ره  ییاقب ، ای  یبصنم  یلانم ، ای  یلام  ناشناردارب ، نداتفا  كاخ  هب  نداد و 

فوخ زامن 

دیاب هقرف  ود  نمشد  موجه  ۀظحالم  هب  ار  تیعمج  دوش ، هدناوخ  تعامج  هب  هاگ  ره  ینعی  .تسا  رصق  رضح  رفـس و  رد  فوخ  زامن  »
يارب مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  .دنتـسیا و  یم  نمـشد  ربارب  رگید  ۀـقرف  دـناوخ و  یم  هقرف  کی  هب  ار  تعکر  کـی  اوشیپ  درک و 

هدیشوپ هراومه  هک  يا  هحلسا  اب  دنناوخ و  یم  هلجع  هب  دوخ  ار  رگید  تعکر  يدارف  تین  اب  رازگزامن  ۀقرف  .دزیخ  یمرب  مود  تعکر 
.دنتسیا یم  نمشد  ربارب  دنا 

.دندنب یم  مارحا  نیتسخن  تعکر  يارب  ار  زامن  ماما ، مود  تعکر  رد  دنیآ و  یم  رگید  ۀقرف 

هب مالـس  اب  ار  دهـشت  ماما  اهنآ ، مود  تعکر  لیمکت  زا  دـعب  دـنناوخ و  یم  باتـش  هب  ماما  نتـسشن  ماـگنه  رد  ار  دوخ  مود  تعکر  و 
.دیوگ یم  نانآ  هارمه 

: تسا زیچ  هس  رد  نما  لاح  رد  زامن  اب  زامن  نیا  توافت 

.لوا تعکر  زا  دعب  رازگزامن  ندرک  درفنم  تسخن 

.دنک مامت  ار  شزامن  ات  رازگزامن  يارب  اوشیپ  راظتنا  مود :

، ماما دهشت ، لاح  رد  هک  نانچ  هداتسیا ، يارب  هتسشن  ندش  اوشیپ  موس :
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: تسا زیچ  راهچ  زامن  نیا  طیارش  دراد و  مود  ۀتسد  رب  تماما 

هب ور  نمـشد  اب  هلباقم  ظفح  اب  ناوتن  هک  دشاب  پچ  تسار و  رد  ای  رـس  تشپ  رد  دشاب و  هلبق  تهج  ریغ  رد  نمـشد  ۀـلمح  لوا   - 1
.دوب بونج  تمس  هب  هلبق  دوب و  هتسب  ههبج  قرش ، رد  البرک  رکشل  دناوخ و  زامن  داتسیا و  هلبق 

.دندوبن نمیا  البرک  رد  اهنآ  دنشابن و  نمیا  نآ  موجه  زا  هک  دشاب  يا  هزادنا  هب  نمشد  يورین  هک : نآ  مود   - 2

.درک يواستم  ریغ  ای  يواستم  هقرف  ود  ار  اهنآ  ناوتب  هک  دشاب  يا  هزادنا  هب  نیملسم  ةدع  هک : نآ  موس   - 3

بجاو نابـساپ  يارب  رازگزاـمن و  يارب  رجنخ  دـننام  هحلـسا  لـمح  تـسا و  تعاـمج  دـننام  وهـس  تـهج  زا  زاـمن  نـیا  ماـکحا   - 4
(1)« .تسا

هدراطم زامن 

دروخ دز و  رد  هدایپ  ای  هراوس  دنـشاب و  گنج  لاح  رد  هک  نآ  ای  دشاب  هزادنا  زا  شیب  فوخ  تدش  هک  تسا  یتروص  رد  زامن  نیا  »
هکلب دنناوخ ، یم  زامن  يدارف  هب  هن  تعامج و  هب  هن  عقاوم ، هنوگ  نیا  رد  دنشاب و  لوغـشم  يزادناریت  ای  مه  هب  نتفرگ  یتسد  شیپ  و 

دندنب و یم  مارحا  دننک و  یم  هلبق  هب  ور  نمشد  زا  عافد  نیح  رد  هداتفا » هدایپ ، هراوس ، نتفر ، هار  نیب  رد  هداتـسیا ،  » ناکما بسح  هب 
دنهد یم  رارمتسا  ار  هلبق  هب  هجوت  دشاب  نکمم  رگا 
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.فوخلا هالص  هیفیک  ، 262 تایرصانلا : فوخلا ؛ هالص  هیفیک  ، 639/1 فالخلا : فوخلا ؛ هالص  ، 273/1 ناهذالا : داشرا  ( 1 - ) 1
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هب دشابن  نکمم  مه  نآ  رگا  دنک و  هدجـس  نیز  سوبرق  هب  دیاب  دوش  هدایپ  دناوتن  راوس  رگا  تسا ، نکمم  هک  يردق  هب  دـیاب  هنرگو 
تعکر ره  ياـج  هب  طـقاس و  نآ  زا  دوجـس  عوـکر و  تسا ، حـیبست  اـهنت  زاـمن  دـنراد ؛ میب  مه  هراـشا  زا  رگا  دـنک و  یم  هراـشا  رس 

(1)« .دناوخ یم  عبرا  تاحیبست 

هب ای  دیعس  اب  ار  ریهز  تسا ، هلبق  لابقتـسا  اب  یفانم  وا  اب  دروخ  دز و  قرـشم ، ۀهبج  رد  نمـشد  تسا ، دربن  ۀنحـص  رد  تعامج  داقعنا 
ۀلبق دـنتخادرپ و  زامن  هب  ادهـش  نینوخ  ۀحلـسا  نینوخ و  سابل  اب  هدرامگ و  گنج  ۀـهبج  يارب  ار  نت  ود  اـهنت  اـی  یعمج  یهدـنامرف 

.دندرک دنلبرس  ار  مالسا 

درک زامن  لتقم  هب  تسود  روضح  ردنا  تفرگ  وضو  نوخ  زا  هش  دوب  بآ  طحق  نوچ 

درک زارفرس  ناهج  ود  ار  زامن  لها  تسود  ياضر  ردنا  رس  داد  درک و  هدجس  کی 

دامتعا و لکوت و  لماک و  عاطقنا  نایم  دوجـس  عوکر و  مایق و  رد  تشاد و  یم  سونأم  ار  اهنآ  زامن  نیا  تالمج  رد  هک  راونا ! یهز 
يولهپ هب  دوب ، هتـسخ  راـخ  كون  هب  دوب و  نت  مخز  هک  وـلهپ  کـی  زا  دـندرک و  یم  شدرگ  میلـست  يدنـسرخ و  ناـنیمطا و  روـن و 

هک نانم  دـنوادخ  هب  دوجو  عیادو  یتسه و  نداد  لیوحت  دوجو و  بحاص  تحاـس  هب  رارف  یهلا و  راوج  ینعی  دـندیتلغ ، یم  يرگید 
ناگدیدمغ رطاخ  ناتسلگ 
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.دشاب

زامن نیا  تیفیک  اما 

زامن زرط  هب  ار  زامن  مالسلا  هیلع  نیسح  دندرازگ و  ار  رهظ  زامن  سپس  : » دیوگ یم  يدئاص  همامثوبا  ندش  هتـشک  رکذ  زا  دعب  يربط 
ینعی دندرازگ و  ءامیا  هب  يدارف و  باحـصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ار  زامن  : » هک هدـش  تیاور  »(1) و  .درک تماما  اـهنآ  يارب  فوخ 

نب دیعـس  نیق و  نب  ریهز  هب  دومرف  رما  فوخ  زامن  رد  تسا و  رـصع  زامن  تیاور  نیا  دروم  مراد  نامگ  نم  دـندناوخ ، هدراطم  زامن 
نمـشد ربارب  ًاـبیرقت  باحـصا  زا  فـصن  يرادرـس  هب  گرزب  رفن  ود  نآ  میرازگ ؛ زاـمن  اـت  دـیتسیاب  اـهرازگزامن  يوـلج  هک  هللادـبع 

گنج زاب  ًاجیردت  هتخادرپ و  گنج  هب  دش ، عورش  گنج  زامن  زا  دعب  دومرف و  تماما  اهنآ  يارب  فوخ  روط  هب  ار  زامن  ات  دنداتـسیا 
مالسلا هیلع  ماما  يولج  ًاصخش  هک  دندیود  یم  شیپ  ناروای  زا  مادک  ره  کنیا  دیسر ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  نمـشد  دش و  تخس 

زا درک ، ناکیپ  فده  ار  دوخ  ریت  يولج  مالسلا و  هیلع  ماما  ربارب  دیود  دیهـش ، یفنح  دندرک ؛ نارابریت  نمـشد  ياهزادناریت  دنـشاب ،
دـمآ و یم  وا  تفرگ  یم  ار  ماـما  ریت  هاـگ  ره  دوب ؛ هداتـسیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  يور  يولج  دـمآ ، یم  وا  يوـس  هب  ریت  تسار  پچ و 

غلبا مهللا  تفگ : یم  داـتفا و  نیمز  هب  اـت  دـمآ  یم  شنت  هب  ریت  یپ  رد  یپ  درک و  یم  هناـشن  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  ماـما  يور  يوـلج 
(2)« .کیبن

تفای شندب  رد  ریت  هبوچ  هدزیس  هزینرس ، ياج  ریشمش و  ياه  مخز  زا  هوالعب  »

ص:307
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: تفگ هدرک  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  یهاگن  هک  رخآ  مد  رد  تشاد و  یم  بوسحم  دوخ  يافو  دنس  ۀلزنم  هب  ار  اهنآ  نینزان  نآ  دش و 
(1)« .دش زاغآ  يزادناریت  زا  ایوگ  مه  گنج  نیا  ما ؟ هدرک  افو  ایآ 

یقاب هک  تشاد  هناور  نارادنامک  یهدنامرف  هب  ار  جاجح ) نب   ) دیعس نب  رمع  دعس ، رمع  : » دیوگ یم  یفنح  تداهـش  زا  دعب  امن  نبا 
دوبن وا  هارمه  هراوس ، هک  دوب  هدنام  یقاب  یلاح  هب  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دننک ؛ نارابریت  دندوب  هدـنام  اج  هب  هک  ار  نارای  زا  هدـنام 

(2)« .دندرک یم  يزادناریت  تخس  مه  نارای  دنتخادرپ ، تیلاعف  هب  اهرادنامک 

دعـسا نب  ۀـلظنح  نامک و  ریت و  اب  دـندوب ؛ رادـنامک  هک  لاله  نب  عفان  يدـسا و  همامث  نب  عقوم  ءاثعـشلاوبا و  یلدـهب  دایز  نب  دـیزی 
هشیدنا ره  زا  زامن  زا  تغارف  ۀطـساو  هب  نونکا  دنتـشاد و  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  نوماریپ  ار و  ماما  هنیـس ، هب  يرافغ  ناوج  ود  یمابش و 

.دنتشادن يا  هحلسا  هزین  ریشمش و  زج  دنا : هتفگ  هک  تسا  هحلسا  طقف  اهنآ  يرسک  و  تایح ، هشیدنا  یتح  دنغراف  يا 

رادنامک دوب و  هلدهب  ینب  زا  دشاب  ءاثعـشلاوبا  هک  دایز  نب  دیزی  : » هک درک  یم  وگزاب  يدنک  جیدخ  نب  لیـضف  دیوگ : یم  فنخموبا 
نیمز رب  نآ  ددـع  جـنپ  زج  هک  تخادـنا  ریت  ۀـبوچ  دـصکی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يور  يولج  تسجرب و  وناز  ود  رـس  هب  دوب و  یلباق 

درک و یم  دنلب  ادـص  دـش و  یم  ریت  شرغ  اب  گنهامه  مه  شدوخ  درک  یم  ادـص  نامک  زا  ریت  هاگ  ره  دوب ، يزادـناریت  درم  داتفین ،
: دناوخ یم 

ص:308

.218 نیسحلا : راصنا  یف  نیعلا  راصبا  ( 1 - ) 1
.49 نازحالاریثم : ( 2 - ) 2

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 321 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15766/AKS BARNAMEH/#content_note_308_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15766/AKS BARNAMEH/#content_note_308_2
http://www.ghaemiyeh.com


هلجرعلا ناسرف  هلدهب  نب  انا 

اپب تخادنا ، ار  شیاهریت  هک  یتقو  هد ، رارق  تشهب  ار  شباوث  نزب و  ناشنب  ار  شریت  ایادخراب ! تفگ : یم  مه  مالسلا  هیلع  نیـسح  و 
(1)« .متخادنا هتشک  ریت  هب  ار  رفن  جنپ  هک  دش  اراکشآ  نم  يارب  نآ و  زا  ریت  جنپ  رگم  داتفین  نیمز  هب  تفگ : ناداش  تساخرب ،

یم يزادـناریت و  هب  هداد  بآرهز  ياهریت  نآ  هب  درک  عورـش  دوب و  هتـشون  شیاهریت  قاوف  رب  ار  دوخ  مان  یلمج ) لـاله  نب  عفاـن  (و 
: تفگ

اهقاشر اهضرا  نالمیل  اهقافخا  اهب  يرجت  هعومسم 

(2) اهقافشا اهعفنی  سفنلاو ال  اهقاوفا  هملعم  اهب  یمرا 

.دیشک هت  شیاهریت  ات  درک  یم  هناور  ریت  تشپ  ریت  لصتم 

هتـسشن و وناز  ود  يـالاب  دوب و  هدرک  هدـنکارپ  ار  دوخ  ياـهریت  درم  نیا  تسا : هتفگ  زین  يرزج  يربـط و  ۀـتفگ  هب  هماـمث  نب  عـقّوم  »
(3)« .دندرک هلمح  ریش  دننام  دندز و  ریشمش  هب  تسد  ناگتشذگ  ناج  زا  نیا  دش  مامت  نارابریت  هک  نآ  زا  دعب  درک ، یم  گنج 

: دوب نیا  شزجر  زور  نآ  ءاثعشلاوبا 

رذاح لیغب  ثیل  نم  عجشا  رصاهم  یبا  دیزی و  انا 

(4) رجاه كرات و  دعس  نبالو  رصان  نیسحلل  ینا  بر  ای 

ص:309
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نکلو هدش  هتـشک  لوا  : » دیوگ یم  هدرب و  مان  رخآ  رد  ار  وا  هک  يرزج  هژیو  هب  دـنا و  هدرک  رکذ  ار  وا  ناگتـشک  نیتسخن  رامـش  رد 
اب ءاثعشلاوبا  هک  ناشراتفگ  و  تسا ، زامن  زا  دعب  تخس  گنج  نیا  ۀتشک  نیتسخن  يو  نم  رظن  هب  دوب و  هجسوع  نب  ملسم  ادهش  لوا 

نیب رد  هچ  تسین ؛ تسرد  تشگرب  مالسلا  هیلع  ترـضح  بناج  هب  دندرک ، در  ار  طورـش  هک  یماگنه  دوب و  هدمآ  نوریب  دعـس  نبا 
راک درک و  وگتفگ  يدنک » رسن  نبا  کلام   » دایز نبا  ةداتسرف  اب  دوب و  رضاح  وا  البرک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندرک  هدایپ  يارب  هار 

(1)« .دشاب هدناسر  مالسلا  هیلع  ترضح  هب  ار  دوخ  باتش  هب  ًادعب  هدوب و  هفوک  ناس  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  دیشک و  مانشد  هب 

: تفگ یم  درب و  ریشمش  هب  تسد  عفان 

یلع نب  نیسح  نید  یلع  ینید  یلجبلا  ینمیلا  مالغلا  انأ 

(2) یلمع یقالأ  یئار و  كاذف  یلما  اذهف  مویلا  لتقأ  نأ 

ود ات  دز  یم  ریـشمش  دوب ، هدرک  رادـمخز  هک  اـهنآ  زا  ریغ  هتـشک ، دعـس  رمع  باحـصا  زا  رفن  هدزاود  : » دـنیوگ یم  يرزج  يربط و 
(3)« .دنتفرگ یمه  يریسا  هب  ار  وا  دنتسکش و  ار  شیوزاب 

نآ  » دعس رمع  شیپ  دش  هدروآ  ات  دنداد  یم  قوس  لابند  زا  ار  عفان  دنتـسه ، هارمه  شباحـصا  هک  یعـضو  اب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  »
و تسا » یندید  نآ  همکاحم  همکحم و 

ص:310
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ناـبز تسا و  فرط  نآ  زا  دعـس  رمع  هتـسکش و  وزاـب  تسا  فرط  نیا  زا  عفاـن  مصاـختم ؛ نمـشد  ود  يارما  نیب  تسا  يا  همکاـحم 
؟ يا هدروآ  نتشیوخ  راگزور  هب  نینچ  هک  هدرک  تراداو  هچ  میوگ  یم  يزوسلد  هب  هتفگ : دعس  رمع  هتسب ، قطنم  هتسکش و 

شیاهوم هب  عفان  تروص  رـس و  زا  بالیـس  دـننام  اه  نوخ  تقو  نیا  رد  .متـشاد  يدـصق  هچ  هک  دـناد  یم  مراگدرورپ  تفگ : عفاـن 
یمن تمالم  قحتسم  ششوک  رد  ار  شیوخ  ما و  هدز  مخز  هک  نانآ  ریغ  ما  هتـشک  رفن  امش 12  زا  ًاقیقحت  هللاو  تفگ : یم  دوب  ناور 

.دیتفرگ یمن  ریسا  ارم  دوب  هدنام  میارب  يدعاس  ای  ییوزاب  رگا  مناد و 

فالغ زا  يریشمش  دعب  رمش  دیوگ : یم  .شکب  وت  یهاوخ  یم  رگا  يا  هدروآ  ار  وا  وت  تفگ : شکب ، ار  وا  ریما  تفگ : رمع  اب  رمش 
رد هک  دمآ  یم  نارگ  گرزب و  تخـس  وت  رب  يدوب ، اه  ناملـسم  زا  وت  رگا  ًاقیقحت  دنگوس ! ادخ  هب  ناه ! تفگ : عفان  دیـشک ، نوریب 

ةدیرفآ نیرتریرش  تسد  هب  ار  ام  راظتنا ، زور  نیا  هک  ار  ییادخ  دمح  زاب  نکیل  یـشاب ، هتـشاد  ندرگ  هب  ار  ام  نوخ  ادخ  رادید  زور 
هتبلا یمخز و  ناریـش  نآ  هب  دنک  هلمح  هک  دروآ  گنج  هب  ور  رمـش  سپـس  دـنیوگ : یم  تشک ! ار  وا  لاح  ره  هب  هداد ، رارق  تدوخ 

: دناوخ یم  زجر  هناحتاف  رمش  دوب ، تخس  رمش  هاپس  ۀلمح 

رفی هفیسب و ال  مهبرضی  رمش  نع  اولخ  هللا  هادع  اولخ 

رقم مس و  باص و  مکل  وه  و 

خلت ةویم  امش  يارب  هک  تسا  رمـش  دنکن ، رارف  دنزب و  ندرگ  ار  اهنآ  غیت  هب  هک  دیرادب  تسد  رمـش  زا  ادخ ، نانمـشد  يا  دیراذگاو :
.باصق تسا و  رهز  تسا و 

هلمح نیب  مالسلا  هیلع  نیسح  سدقا  دوجو  ظفح  طایتحا  ۀظحالم  هب  باحصا  تامادقا  هدش ، یمومع  تخس و  زاب  گنج  هک  کنیا 
نوماریپ رتشیب  تسا و  عافد  و 

ص:311
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یب لامک  اب  دنهاوخب  نوخ  ششوج  ۀطـساو  هب  هچرگ  دنور  یم  هزاجا  اب  دنزادرپ ؛ یم  هلمح  هب  هک  مه  ییاهنآ  دنراد و  ار  ترـضح 
فیلکت بسح  هب  هکلب  دـندرک ، یمن  هلمح  لد  سوـه  هب  ناسانـش  قـح  نآ  یلو  دـننزب ، رکـشل  هب  ار  دوـخ  دـننک و  یباـت  یب  يرارق 

باتـش هلمح  يارب  همه  هک : دوش  یم  مولعم  ناشلاح  زا  یلو  .دـنا  هدرک  یم  لصاح  هزاجا  هک  یتارفن  رگم  دنتـشاد ، ار  ماـما  نوماریپ 
(1)« .دنا هتشاد  یم  هگن  ار  دوخ  تمحز  اب  دنا و  هتشاد 

ناج زا  تسد  دنوش و  هتشک  مالـسلا  هیلع  ماما  يور  يولج  هک  ندرک  باتـش  ندیباتـش و  هب  دندرک  انب  و  : » دیوگ یم  یـسوواط  دیس 
رس تشپ  زا  میدناماج و  ام  ورب  .مالسلا  کیلع  .تفگ و  یم  باوج  ماما  دنتفر ، یم  دنتفگ و  یم  عادو  دصق  هب  ار  رخآ  مالس  هتسش ،

(2)« .میسر یم 

ره هب  یلو  دنراظتنا ، رد  رگید  ۀتـسد  تفای و  همتاخ  اهنآ  رطخ  مامت و  اهنآ  نویـش  ار و  دوخ  ورگ  دـنداد  ماجنا  هک  دـنا  هتـسد  کی  )
ناناوج دنراد ، یم  دنـسرخ  دوخ  یناشفناج  زرط  زا  ار  تیب  لها  ناناوج  و  ار ) دوخ  ةدـیقع  هن  دوخ ، نخـس  هن  دـندرکن  لیدـبت  لاح 

تلهم و باحـصا  یلو  دـنهدب ؛ ساپ  باحـصا  زا  رتهب  دوخ ، ماـما  ظـفح  هار  رد  هک  دنـشوک  یم  اهومعرـسپ  ناردارب و  تیب و  لـها 
ات تیب  لها  زا  یمان  دروخ ، دز و  زات و  تخاـت و  نادـیم  دـم  رزج و  ینـالوط و  رف  رک و  نیا  اـب  هچ  رگا  دـنهد  یمن  اـهنآ  هب  تصرف 

ۀلمح دنچ  نیا  رد  اهنآ  ًامتح  یلو  یکدنا ، زج  تسین  نونک 
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گنج هب  ًامیقتسم  هک  دنا  هداد  یمن  تصرف  اهنآ  هب  باحصا  هک : دسر  یم  رظن  هب  .دندیگنج و  یم  دوخ  گرزب  نوماریپ  رد  یمومع 
بسا مامت  هک  تسا  هدش  تیاور  یمومع  هلمح  يزادناریت  رد  هک  نآ  لیلد  هب  دنا ، هتـشاد  یگنج  شیپ  ناروای  دوخ  دنـشاب و  هجوتم 

نیـسح و نب  یلع  سابع و  صوصخ  هب  دـنراوس و  ینیب  یم  یـسر  یم  هک  تیب  لها  ناناوج  مان  هب  دـعب  یلو  دـندروآرد ، اپ  زا  ار  اه 
نوماریپ هدایپ  هراوس و  ناـناوج  دـنا و  هتـشاد  یم  هگن  ار  ههبج  باحـصا  دوش : یم  مولعم  دـناراوس ؛ ًاـعطق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوخ 

زا رود  تهج  ود  زا  ناناوج  دنشاب و  هدمآرد  اپ  زا  هک  هدوبن  سرریت  ًالماک  نارابریت  نآ  رد  ناناوج  ياه  بسا  دنتشاد و  ار  ترـضح 
هیلع ماـما  هب  تبـسن  اـهنآ  رهم  زرط  دنـشاب و  هتـشاد  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  نوماریپ  هک  نآ  ۀـظحالم  هب  تسخن  دـنا ؛ هدوب  شتآ  طـخ 

.دنداد یمن  تصرف  اهنآ  هب  باحصا  هک  نآ  رگید  درک و  یم  نوزفا  ار  باحصا  ششوج  مالسلا ،

زا دوش و  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  تسیچ  رادید  زور  رد  ادخ  ربمغیپ  شیپ  ام  رذع  : » تفگ یم  هک  دوب  باحصا  رادرـس  بیبح 
(1)« .دروخب مه  هب  دشاب و  هدنز  ناگژم  ام 

هدرک مه  باحـصا  ناـگرزب  یخرب  ار  دوخ  هک  دـنتفر  یم  رتشیپ  نارواـی  هک  هدوب  رارق  نیا  زا  شرتـشیب  یمومع  هلمح  تاـفلت  هکلب  »
وا نوماریپ  هک  مالسلا  هیلع  ماما  يولج  دیود  هللادبع  نب  دیعس  یلو  دنگنج ، یم  همه  دش ، روآروز  تخـس  رمـش  هلمح  يراب  دنـشاب ،

مالسلا هیلع  ترضح  دزن  نمحرلادبع  شردارب  اب  يرافغ  هللادبع  دشاب و  هتشاد  ار 
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هب میدش  مک  ام  دش و  هریچ  نمشد  تسا ، هجوتم  وت  يوس  هب  تشذگ و  ام  زا  نمـشد  تشذگ و  رـس  زا  بآ  هللادبعابا ! ای  هک  دندمآ 
وت کـیدزن  هک  میدـنموزرآ  میوش و  هتـشک  وت  تسد  ود  نیب  هک  میراد  تسود  اـم  میریگب ، میناوـت  یمن  ار  نمـشد  وـلج  هک  يدـح 

: دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  مینک ؛ عافد  وت  صخـش  زا  مینک و  عنم  وت  زا  ار  ریـشمش  نمـشد و  دسرب ، وت  هب  تسد  میراذگن  میـشاب و 
دربن ندـیگنج و  هب  دـندرک  انب  دنداتـسیا و  کیدزن  دـندمآ و  دـیتسیاب ، نم  کیدزن  دـیراد ، اضاقت  هک  کنیا  نت ، ود  امـش  هب  ابحرم 

: درک یم  لیمکت  ار  زجر  رگید  فصن  رگد  نآ  دز ، یم  ریشمش  دناوخ و  یم  زجر  یکی  ندرک ،

: داد یم  باوج  ار  وا  يادص  يرگید  دناوخ : یم  نمحرلادبع 

رازن ینب  دعب  فدنخ  رافغونب و  ًاقح  تملع  دق 

راّتب مراص  بضع  لکب  راّجفلا  رشعم  ّنبرضنل 

(1) راّطخلا انقلا  یفرشملاب و  رارحألا  ینب  نعاود  وذ  موق  ای 

(2)« .دندش هتشک  دندرک و  گنج 

ینعی رگید  درمناوج  ود  هک  دیسر  یتقو  مالسلا  هیلع  وا  ترـضح  يور  يولج  داتـسیا ؛ دمآ و  شیپ  یمابـش  دعـسا  نب  هلظنح  بانج  »
رد یناف  ردق  نآ  تسا  هعیش  ناگرزب  زا  هک  دعس  نب  هلظنح  نیا  دندرک ، یم  ار  زوسرپ  يوگتفگ  نآ  ماما  اب  نازیر  کشا  نایرباج 
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دعسا نب  هلظنح  هب  وا  هبـش  دشن و  هتـشک  شدوخ  نیـسح  هک : دنا  هتفگ  هالغ  زا  هفئاط  کی  هک  هدوب  مالـسلا  هیلع  وا  ترـضح  دوجو 
(1)« .دنتشادنپ مالسلا  هیلع  نیسح  ار  وا  دنتشک و  ار  يو  هک  داتفا  یمابش 

؛» دـنیردام ردارب   » ومع رـسپ  ود  هک  دـید  کیدزن  دـمآ  یتقو  دعـس ، رمع  اب  دوب  مالـسلا  هیلع  ماما  نیب  تاضوافم  ریفـس  هلظنح  يراب 
یم هیرگ  هچ  يارب  مناردارب ، نارـسپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دننک ، یم  هیرگ  ود  ره  مالـسلا و  هیلع  وا  ترـضح  کیدزن  دنا  هدمآ 

.دش دهاوخ  نشور  امش  ناگدید  مشچ و  هک  دنگوس  ادخ  هب  دشک  یمن  تعاس  کی  هب  دینک ؟

مینیب یم  وت ، لاح  هب  مینک  یم  هیرگ  نکیلو  مینک  یمن  هیرگ  دوخ  ناج  هب  دنگوس  ادخ  هب  هن  دنک ، تنابرق  هب  ادخ  ار  ام  دنتفگ : اهنآ 
وت زا  ار  ـالب  دوخ  ناـج  اـب  زج  هک  میتسین  اـناوت  مینکب و  میناوت  یمن  يا  هراـچ  اـم  هدرک و  هطاـحا  هقلح  دـننام  وت  رود  هب  نمـشد  هک 

.مینادرگب

هب امـش و  نورد  شزوـس  هب  تهج و  نیا  زا  امـش  يزوـسلد  هب  مناردارب » رـسپ  ود  يا   » دـهد شاداـپ  ادـخ  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
شیپ ناوـج  ود  نآ  سپـس  ناراـکزیهرپ ؛) اـی   ) ناور شیپ  شاداـپ  نیرتوـکین ، هب  دـیا  هتـشاذگ  ناـیم  هب  ناـج  نم  اـب  هک  یناـشفناج 

(2)« .دنتفر

ره یلو  دنتفر  اهنآ  مالـسلا ،» امکیلع  و  : » تفگ باوج  مالـسلا  هیلع  ماما  و  هللا »! لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  : » دنتفگ ار  عادو  نخـس  »
و .هللا » لوسر  نبای  کیلع  مالسلا  هللادبعابا  ای  کیلع  مالسلا  : » تفگ یم  دیود  یم  شیپ  نادیم  هب  ور  مادک 
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نوچ تشاد ، ینابیتشپ  تیامح و  يرگید  زا  کی  ره  ندیگنج و  هب  دندرک  انب  دعب  مالسلا » امکیلع  و  : » دومرف یم  باوج  ناشنیـسح 
خیرات رد  هنانز  نویش   ) دندینش یم  اه  هچب  اه و  نز  زا  هیرگ  نویش و  دوخ  شوگ  هب  نت  ود  ره  دندوب ، هاگ  همیخ  کیدزن  رد  رکـشل 

ترـضح ةدرپارـس  هب  رمـش  هک  یمومع  ۀلمح  نمـض  رد  نیا ، زا  شیپ  يرگید : اجنیا و  یکی : هدشن ) هدربمان  رتشیب  اج  دنچ  زور  نیا 
ار دوخ  حالص  دیدرک و  یکی  ار  دوخ  روش  يأر و  رگا  دومرف : هک  ترـضح  ياه  هباطخ  عقوم  رد  نآ  زا  شیپ  يرگید : درب و  هلمح 

(1)« .مراد ییادخ  مه  نم  دیهدم و  تلهم  ارم  دیزاتب و  نم  رس  هب  تقو  نآ  دیدید ، نم  نتشک  رد 

نز ای  هجسوع  نب  ملسم  زینک  دننام  یمومع ، هن  تسا  نز  رفن  کی  هب  طوبرم  هدش  رکذ  رگا  هنانز  نویـش  روش و  دراوم  نیا  ریغ  رد  و 
روآ نزح  عبط  هب  هتخیمآ  ار  گرزب  ثداوح  روطنیا  دیاب  نکلو  هدوبن  هنانز  نویـش  میوگ  یمن  نم  شردام ، ای  بهو  ما  ریمع  هللادـبع 
دشن هریچ  نانآ  تمیزع  مزر و  نادرم  رب  هنانز  ياه  هیرگ  نوخرپ  زور  نآ  هک  نانچ  دوش ، هریچ  تیلوجر  تافـص  رب  هک  درکن  هنانز 

.درک هدنکآ  ار  فحص  حول  ای  ولمم  ار  اه  شوگ  هنانز  نویش  زا  دیابن  مه  زور  نآ  دای  رکذ و  رد  دننک ، تمیزع  خسف  اهنآ  هک 

اهریت و زا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  صخـش  هک  داتـسیا  مالـسلا  هیلع  ماما  ربارب  دـمآ و  باتـش  اب  هلظنح  هک : دـنتفر  دـنتخادرپ و  گنج  هب 
.دراد هگن  دوخ  هاگولگ  راسخر و  تروص و  اب  اهریشمش  اه و  هزینرس 
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حون و موق  دـننام  بازحا  ياهزور  دـننام  هب  امـش  ةرابرد  مکانـساره  نم  موق ! يا  دز  یم  گناب  دایرف و  : » دـنیوگ یم  لماک  يربط و 
(1) .درادن ناگدنب  هب  ملظ  هدارا  ادخ  دنا و  هدوب  اهنآ  زا  دعب  هک  ینامدرم  نآ  دومث و  داع و 

یم رب  رارف  هب  ور  دـنام و  یمن  نداتـسیا  باـت  هک  يزور  نآ  دـیناوخب ، یـسرداد  هب  ار  رگدـمه  هک  يزور  زا  مراد  میب  نـم  موـق ! يا 
.تسین ییامنهار  وا  يارب  راچان  دهاوخ  یم  هارمگ  ادخ  ار  سک  ره  تسین و  ینادرگالب  امش  يارب  ادخ  بناج  زا  دینادرگ و 

یب راک  هک ، نآ  تسا  یلاخ  تشم  هاتوک و  تسد  درک و  دهاوخ  نک  هشیر  ار  امـش  باذـع  هب  ادـخ  هک  ار  نیـسح  دیـشکم  موق ! يا 
.دنکب هیاپ  یب  كردم و 

قح و هک  دندش  نامز  نامه  باذع  بجوتسم  اهنیا  دنک » تمحر  تیادخ  ! » دعسا رـسپ  يا  هک : داد  رکذت  وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ات دنرمـش ؛ حابم  ار  وت  ناهارمه  وت و  نوخ  هک  وت  يوس  هب  دندرک  شبنج  اج  زا  دندرک و  در  يدرک  ناشتوعد  نآ  هب  هک  ار  یتقیقح 

نیا اب  اـیآ  سپ  تیادـف ، هب  مناـج  تسا  نیمه  يرآ ، تفگ : .دـنا  هتـشک  ار  تا  هتـسیاش  ناردارب  ًـالمع  اـهنآ  هک  نونکا  هب  دـسر  هچ 
؟ میناسرن ناردارب  هب  ار  دوخ  ادخ و  يوس  هب  میوشن  ناور  فصو 

هتشک گنج  ۀموح  رد  ات  درک  ییابیکش  تخس  تشحو  لوه و  لمحت  رب  درک و  گنج  نانامرهق  دننام  دش و  ناور  تفرگ و  باوج 
(2)« .دش
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دنسرخ و هک  تساهنآ  رظن  ربارب  رد  یعـضو  هک  دوب  هجوتم  دیاب  یلو  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  نارادرـس  نیرخآ  هب  هدیـسر  راک  کنیا 
.دنور یم  گرم  هب  ور  نامداش 

یگرم نآ  اـه  گرم  نیرتدـب  دورب و  وا  هارمه  وا  بلق  لد و  دور  یم  ناـسنا  هک  یتقو  هک  تسا  یگرم  نآ  اـه  گرم  نیرت  شوخ  و 
.دیاین ناسنا  هارمه  بلق  لد و  هک  تسا 

نب عقوم  دننام  دنا ؛ هدـیباوخ  شوهدـم  ناشدوخ  زا  ییاه  یمخز  هداتفا و  مه  ییاه  هتـشک  تسا و  روآروز  کنیا  نمـشد  دـننیب  یم 
قرغ شنت  دوب و  هدیـسر  شرـس  هب  یتبرـض  هک  یعدـنج  هللادـبع  .دـندرب  رد  ار  وا  وا ، ناشیوخ  داتفا و  كاخ  هب  شوه  یب  هک  همامث 

.دنتفرگ ریسا  ار  وا  داتفا ، كاخ  هب  ات  درک  یم  گنج  هک  معنم -  نب  راوس  دننام  هداتفا و  تحارج 

یم دـنک و  یم  عادو  هدـمآ  هتخادـنا ، شیپ  ار  بذوش  دزیر  یم  نوخ  هدروخ و  شیناشیپ  هب  مخز  هک  یعـضو  اب  سباع  لاح  نیا  رد 
.دور

تیاور وا  زا  شردپ  زا  میلـس  نب  ثعـشا  تسا و  نییفوک  دادع  رد  هباغلا  دسا  ۀتفگ  هب  هک  یلهاک  ثرح  نب  سنا  هباحـص  درمریپ  نآ 
ره قارع ، زا  ینیمزرس  رد  دوش  یم  هتشک  مالسلا  هیلع  نیـسح  نیا  مرـسپ  تفگ : یم  دینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هک  هدرک 

(1) .دنک شیرای  درک  كرد  ار  وا  سک 

هک ینونک  ةرظنم  نیا  دهاوخ ، یم  ادخ  زا  ار  وا  يدنموربآ  هداتسیا و  شرس  يالاب  نیسح  تسا و  هایـس  هک  تسا  رذوبا  يالوم  نوچ 
شوج هب  ار  نادرمریپ 

ص:318

.123/1 ریثا : نبا  هباغلادسأ ، ( 1 - ) 1

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 331 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15766/AKS BARNAMEH/#content_note_318_1
http://www.ghaemiyeh.com


نادیم زا  یگدوسآ  شیاسآ و  هب  یفعج  لفغم  نب  دـیزی  دـننام  یمان  نادرم  هک  دـهد  یمن  هزاجا  هدرک ، دـنموربآ  ار  هایـس  یناوج و 
.هتشگنرب نادیم  زا  يزارفرس  اب  مادک  چیه  اذل  ددرگرب و 

تحار یگدنز  ینعی  ینیگنـس  راب  نینچ  لمحت  زا  ار  دوخ  دـنراذگ و  یم  اهنت  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هدرک  ینوخ  ره  قرغ  ار  دوخ 
.دننک یم 

ریـشمش غلابان ، تسا  یناوج  هک  هدانج  نب  رمع  ینعی  حبـص  يادهـش  زا  یکرـسپ  یتح  هک  تسا  شارخلد  يردـق  هب  وا  عاضوا  یلو  »
.دشاب هتشاد  هارکا  ردام  دیاش  هدش و  هتشک  حبص  شردپ  اریز  دومرف ، دینادرگرب  ار  وا  ماما  دور ، نادیم  هب  تساوخ  یم  هتسب و 

ینارورـس تیب و  لها  ناناوج  ياهدیـشر  هداد ، رما  ارم  دوخ ، هک  دـییامرف  رواب  مردام  نم ! ياقآ  تفگ : هبال  زجع و  هب  دـعب  شدوخ 
رـس لابقتـسا  هب  دیود  لفط  نآ  ردام  دندید ، براضم  نب  ناملـس  عاطملا و  یبا  نب  دـیوس  یمرـضح و  ورمع  نب  رـشب  ریهز و  دـننام 

.تنسحا ممشچ ، ینشور  يا  ملد ! رورس  يا  مکرسپ ! يا  تنسحا  تفگ : تشادرب و  شرسپ 

(1)« .تفر هلمح  دصق  هب  هتشادرب  ار  همیخ  دومع  تشک و  ار  يدرم  درک و  باترپ  نمشد  بناج  هب  ار  رس 

« نیقلا نب  انا  ریهز و  انا  : » دناوخ یم  ار  دوخ  زجر  درک و  عادو  هتفرگ  نذا  ریهز 
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: دناوخ یم  دشن و  رود  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  ینعی  مالسلا ، هیلع  نیسح  هناش  هب  هناش  ندز  ریشمش  هب  درک  عورـش  : » دیوگ یم  يربط 
(1)« .ها ایدهم  ایداه  انیسح  مدقا  »

هیلع نیسح  ییاهنت  ۀظحالم  هب  تمرح و  ساپ  هب  نوچ  دمآرد و  اپ  زا  رفن ، ود  ریشمش  هب  تشک و  رفن  تسیب  دصکی و  ات  درک  گنج 
ار شا  هتـشک  ینادردـق  هب  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  داتفا  كاخ  هب  وا  هک  ماگنه  نیا  دـش ؛ یمن  ادـج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  مالـسلا 

ناشیادـخ ریزنخ ، نومیم و  تشم  کی  ۀتـشک  يا  .هنادرم  درم  يا  ام  زا  ینعی  دـنکن ، رود  ار  وت  يادـخ  تفگ : یم  داد و  یم  شزاون 
(2)« .ریزنخ نومیم و  دننام  دنک  خسم  دنک و  تنعل 

.تفر یمن  مالسلا  هیلع  ماما  رظن  ولج  زا  وا  ياه  یگنادرم  ایوگ 

یمن هک  دور  یمن  سکچیه  دای  زا  ناگتشک  نیا  ةرظنم  ًافاصنا  .دوب  هدش  دیهـش  رهظ  زامن  زا  دعب  ریهز  زا  شیپ  شیومعرـسپ  ناملس 
رتهب مالسلا  هیلع  وا  تفرگ  یم  لیوحت  دوخ  کی  هب  کی  ار ، اهنآ  رهم  ششوج  هک  مالسلا  هیلع  وا  ترـضح  دوخ  صوصخ  هب  دور ؛

زا کی  چـیه  توص  تروص و  هچرگ  دـنا ؛ هدـنام  یقاب  رفن  هس  کنیا  درک ، یم  ساسحا  ار  کـی  ره  تمه  اـفو و  بدا و  ياـهزارف 
یقاب هک  نت  هس  نیا  یلو  دـنا ، هدـنام  یقاب  لد  ناهج  رد  همه  ینعی  دور ، یمن  نوریب  مالـسلا  هیلع  ماـما  شوگ  ناـیم  هدـید و  يولج 

میـسقت زکرم  دننام  و  جاوما ، شخپ  نافوط  هیبش  دندرک ، يراک  قیرفت  عمج و  زا  دنـسر ، یم  بیرقنع  هک  رگید  رفن  ود  دنا و  هدـنام 
، دهجب باتش  هب  تمس  کی  هب  هّرذ  ره  و  دشاپب ، مه  زا  هک  ینزب  ییاج  هب  یتخس  هب  هک  یگنس  دننام  و  یفیط ! هیزجت  هعشا و 
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.دتفیب ادج  مه  زا  و 

یـسفن مه  مالـسلا  هیلع  ماما  ناروای  هارمه  هب  بوخ  و  هدوب ، يروالد  لـی  هک  تسا  یقرـشم  هللادـبع  نب  كاحـض  یکی  رفن  هس  نیا  »
رفن ود  نآ  تخیرگ و  وجگنج  نیا  دوب ، ناهج  دنچ  نیب  مالسلا ، هیلع  نیسح  لد  هک  تقو  نیا  یلو  درک ، یگنهامه  دربن  رد  و  درک ،

.دندرک یفالت  هب  یبیجع  راک  دندنام و  یقاب 

(1)« .دنا هدنام  یقاب  یمرضح  ورمع  نب  ریشب  عاطملاوبا و  نب  دیوس 

و یتسیچ ؟ وت  تفگ : وا  هب  دعـس  رمع  تسا  هنیکـس  ردام  بابر  مالغ  مالغ  نیا  دش ؟ ریگتـسد  ریـسا و  مه  مالغ  ناعمـس  نب  هبقع  «و 
(2)« .درک اهر  ار  وا  مکولمم  ةدنب  نم  تفگ : یتسیک ؟

زا متـسج و  دـنا  هداتفا  كاخ  هب  ام  نادرم  هک  مدـید  یتقو  نم  دـیوگ : یم  مه  دیهـش ، يراصنا  برلادـبع  نب  نمحرلادـبع  مـالغ  «و 
رمع رکشل  نایم  رد  هک  ردارب  رفن  ود  دندمآ ، رگید  رفن  ود  یلو  متشاذگاو ، ار  وا  ناسک  مالسلا و  هیلع  نیسح  متخیرگ و  اهنآ  تسد 

هک کنیا  دندوب ، جراوخ  همکحم و  زا  مه  ًالصا  دندوب و  هدیشک  ریشمش  مالسلا  هیلع  نیسح  يور  هب  مه  تقو  نآ  ات  و  دندوب ، دعس 
مرح نیسح و  يراداوه  هب  و  دنتشگرب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مرح  شارخلد  عضو  اب  دندید ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ییاهنت  هب 

« .دندش هتشک  ات  دندرک ، تیامح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

مالسلا هیلع  نیسح  ناروای  باحصا و  مدید  هک  یماگنه  دیوگ : یم  سیق  نب  كاحض  اما 
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زج وا  هارمه  هب  هدنامن  یقاب  و  دنا ، هدناسر  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  دنا و  هدنارذگ  ار  دوخ  اهرگنس  زا  رکشل  دنا ، هداتفا  هتشک 
.یمرضح ورمع  نب  رشب  و  یمعثخ ، عاطملا  یبا  نب  ورمع  نب  دیوس 

یماگنه ات  منک ، گـنج  وت  يراداوه  هب  هک  مدوب  هتفگ  نم  تسا ، وت  نم و  نیباـم  هچ  نآ  یناد  یم  وت  هللا ! لوسر  نباـی  متفگ : وا  هب 
.يرآ یتفگ : نم  هب  وت  .مشاب و  لح  هب  نتشگرب  فارصنا و  زا  نم  مدیدن  ییوجگنج  هاگ  ره  تسه و  وت  اب  وجگنج  هک 

؟ وزرآ نیا  اجک و  وت  یهر ؟ یم  نینوخ  تشد  راد  ریگ و  نیا  رد  هنوگچ  نکیلو  ییوگ  یم  تسار  رایـسب  تفگ : مالـسلا  هیلع  ماـما 
لخاد رد  مدوب و  هدروآ  اهبسا ، ندروخریت  ماگنه  ار  وا  هک  مبـسا  غارـس  مدمآ  تفگ : یتسه ، لح  هب  وت  ییاناوت ؛ وت  راک  نیا  هب  رگا 

رد و  نمـشد ؛ اب  دربن  هب  ناهارمه  اب  مدوب  هتـشگرب  هدایپ  مدوخ  هدرک و  ناهنپ  اهرداچ  نایم  رد  نامدوخ  باحـصا  زا  رفن  کی  رداـچ 
مالسلا هیلع  نیسح  مدوب و  هدرک  عطق  مه  ار  يرگید  رفن  کی  تسد  و  مدوب ، هتشک  رفن  ود  مالسلا  هیلع  نیـسح  يور  يولج  زور  نآ 

!. داهد تتیب  لها  بناج  زا  ادخ  وکین  شاداپ  دنکن ، عطق  ار  تتسد  ادخ  دازیرم ، تتسد  هک  دوب  هدرک  اعد  ارم  هبترم  نیدنچ  زور  نآ 

نیب مس  كون  هب  اـیوگ  هک  تسج  اـج  زا  ناـنچ  مدز ، هناـیزات  مدـش و  راوس  مدرک و  نوریب  همیخ  زا  ار  مبـسا  داد ، نذا  هک  یماـگنه 
(1)« .تفر وا  متخیرگ ؛ مدز و  تسا  نمشد  زا  رپ  هک  تشد  ۀنماد  هب  درپ ، یم  تسا و  نامسآ  نیمز و 

یبا نب  رمع  نب  دیوس  فیرش  خیش  نآ  دنام  یقاب  دش ؛ دیهش  مه  ورمع  نب  ریشب  «و 
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تقو کی  دوب ، شوهیب  مخز ، قرغ  هداتفا ، اه  هتشک  نیب  شوهدم  دوب  هتـشادرب  تحارج  هدروخ و  مخز  سب  زا  هک  یمعثخلا  عاطملا 
يدوبهب يرایشه و  یکدنا  دش ، دنلب  مرح  نانز  نویش  يادص  دش و  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  دنیوگ : یم  هک  دینـش  دمآ و  شوه  هب 

نمـشد اب  تعاس  کی  رجنخ  نآ  اب  دـندوب  هتفرگ  وا  زا  ار  شریـشمش  دراد و  دوخ  اب  ار  يرجنخ  دـمآ  شداـی  ناـهگان  دـید ، دوخ  هب 
(1)« .دش هتشک  ات  درک  گنج 

تسدکی هعفد  کی  هنیدم ، هکم و  تاداس  درک ، دح  یب  ار  بلاط  یبا  لآ  تیب و  لها  ناناوج  روش  دوخ  نداتفا  هب  فیرـش  درم  نیا  »
يادص اب  هتخیمآ  اما  دندرک ؛ دنلب  زاوآ  دنتفرگ و  رـس  زا  زاب  ار  نارای  ةدش  شوماخ  ياهادص  دـندرب ، هلمح  ریـشمش  هب  تسد  مه ، اب 
دنتفر نادیم  هب  ینژوا  ریش  اب  رایط  رفعج  لیقع و  شردارب  ادخ و  ریش  نارسپ  رفن  هدزون  و  ردیح ، بیهن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

يا ییابیکش  مارکلا »! ینب  ًاربص  : » دومرف یم  درک  یم  تئارق  اهنآ  رب  ربص  ۀیآ  تمحر ، فحصم  نآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ناشگرزب  و 
تقو نیا  رد  نمـشد  دید ، دیهاوخن  يراوخ  زورما  زا  دعب   (2) !« نم نامناخ  يا  ییابیکش  اهومعرسپ ! يا  ییابیکـش  ناگداز ! گرزب 

شنوماریپ هب  تماهـش  تمظع و  زج  و  دنام ؛ یقاب  اهنت  هناگی  نآ  دندش و  شوماخ  نارای  لابند  هب  مه  ناناوج  دوب  هتفرگ  ورف  ار  اهنآ 
اوه و ۀنماد  و  دنتفگ ، دوردب  ار  رادیاپان  ناهج  مه  اب  هرخالاب  و  دندرک ، یمدمه  سفن  رخآ  ات  شدجم  تمظع و  رکـشل  یلو  دنامن ،

دوخ نماد  اهنآ ، ندب  تاعطق  زا  كاخ  ۀنحص  یلو  دش ، یهت  امظع  نآ  ةرعن  ادص و  زا  اضف 
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هتسهآ و اهنآ  كاخ  هشیمه  يارب  دیوگ ، یم  هتـسهآ  ار  دوخ  نانخـس  هک  تسا  كاخ  مسر  هک  نانچ  و  درک ، افو  تمظع و  زا  رپ  ار 
: هک دیوگ  یم  ناورهر  شوگ  هب  هراومه 

رادافو شنآرق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نامدود  هب  هک  میتفخ  كاخ  نیا  رد  اـم  هک  وگب  اـم  زا  اـه ، يدـمحم  هب  رذـگهر ! يا 
.میشاب

.تسا هدش  نایب  ًاحورشم  مادک  ره  تامادقا  لیصفت  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  يادهش  ریاس  اب  مّود ، طبس  تیصخش  مراهچ  دلج  رد 

.دنونشب رصع  ناگدازآ  تسا ، یگنهآ  ار  ام  ناوراک ، يارد 

(1)« .مائللا هاغطلا  لوسرلا  مرح  نع  اوعفدا  و  مارکلا ! اهّیا  مکتمون  نع  اوموق  ءاجیهلا ! ناسرف  ای  و  افصلا ! لاطبا  ای  »

يارب امـش و  اب  عادو  هک  همان  نیا  رد  دینک ، رادید  بالقنا  رپ  زور  نآ  رد  ار  دوخ  نادیهـش  ۀـمه  دـیهاوخ  یم  هک  نیملـسم ! يا  امش 
! دیرگنب دنا  هتشون  امش 

امش هک  دنرظتنم  دننک و  عادو  ار  امش  يرهمرپ  ۀفایق  اب  نیرخآ ، رادید  يارب  هک  دنیامش  رظتنم  امش  يادهش  هک  دیشاب  شوه  هب  ناه !
.دینک رادید  ار  رگیدکی  زاب  ًاددجم  اروام ، ناهج  رد  هک  دنهار  هب  مشچ  دیشاب و  اهنآ  دای  هب 

« هنع هللا  یفع  يا -  هرمک  لیلخ  »
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مشاه ینب  ناناوج  تیب و  لها  مالسلا و  هیلع  ماما  عافد 

هراشا

ملـسم و نادـنزرف  ملـسم و  ناردارب  لیقع ، دالوا  دیـسر ؛ مشاه  لآ  هب  تداهـش  تبون  هدـنامن ، یـسک  رگید  نارای  راصنا و  زا  نونکا 
، دیهـش مالـسلا  هیلع  ماما  دوخ  نادـنزرف  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  دالوا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  نادـنزرف  راـّیط و  رفعج  دـالوا 

ندش هتشک  هب  ممصم  هک  نانآ  مالسا ، داهج  خیرات  رد  .دندومن  یم  نیـسپزاب  عادو  رگیدکی  اب  دنتـشگ ؛ یناشفناج  هدامآ  ممـصم و 
.دنداد یم  تشهب  رگیدمه ، يارب  ار  تاقالم  ةدعو  دندوب 

.تسا متخ  نخس  دومرف : داد  ار  گنج  نالعا  هک  موتامیتلوا  هبطخ  رد  دیلاب ، یم  اه  ناوج  هرمز  نیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

(1)« .داتعلا هلق  یلع  هرسالا و  هذهب  ٌفحاز  ّینِإ  ترذنأ و  ترذعأ و  دق  ّینإ  الأ و  »

تارفن هک  دهد  یمن  تلهم  تسا ، رو  هلمح  ولهپ  ره  زا  نمشد  : » هک تسناد  دیاب 
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هللادبع و  دش ؛ یم  هلمح  لیقع  لآ  ناناوج  هب  ولهپ  کی  زا  .تسین  هلـصوح  دنیایب ؛ يدعب  تارفن  سپ  دنوش ، هتـشک  دنیایب و  کیاکی 
؛ دوش یم  دیهش  ربکا ) یلع   ) نیسحلا نب  یلع  اجنآ  دنرو  هلمح  مالـسلا  هیلع  ماما  دالوا  هب  رگید  فرط  زا  دوش ، یم  دیهـش  ملـسم  نب 

مـساق دنتـسه و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دالوا  هک  دـنک  یم  فرط  نآ  رب  هلمح  نمـشد  .دـننک  یم  عافد  تخـس  ولهپ  ود  ره  رد  هتبلا 
.دـنروآ یم  برحلاراد ) همیخ   ) ماما هاگ  همیخ  هب  نادـیم  زا  ار  اه  شعن  دـسر و  یم  همه  دایرف  هب  يزکرم  ۀـهبج  .دوش و  یم  دـیهش 

وا نوماریپ  شناردارب  نت  هس  ره  تسا و  مچرپ  لماح  سابعلا  لضفلاوبا  تسا و  رکـشل  یلـصا  مچرپ  ءاول و  لـماح  زکرم ، ههبج  نیا 
.دنسر یم  دایرف  هب  دهاوخب  ددم  تهج  ره  زا  ییادص  ره  هثاغتسا و  ره  هک  دنتسه 

، رارف زا  شیپ  دنناسر و  یم  نمشد  هب  ار  دوخ  يراکش  زاب  دننام  ناردارب  لضفلاوبا و  اریز  دراد ؛ ساره  يزکرم  ههبج  نیا  زا  نمشد 
ره زجر  هسامح و  يادص  هک  دنرفعج  نب  هللادبع  نادنزرف  هکلب  دنتسین ، لفط  مالسلا  اهیلع  بنیز  نالفط  .دننک  یم  هراپ  هّکت و  ار  وا 

نارهاوخ نادنزرف  دروآ و  یم  دای  هصرع  نیا  رد  هشبح  نیرجاهم  یتسرپرس  زا  دهد و  یم  هتوم  گنج  رد  راّیط  رفعج  زا  ناشن  مادک 
هیلع ماما  رهاوخ  هیقر  ملـسم  نب  هللادـبع  ردام  هک  نانچمه  تسا ؛ نتـشیوخ  نادـنزرف  لثم  مالـسلا  هیلع  ماـما  شیپ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
منک یم  تاقالم  ار  ملسم  زورما  یبأ » َوُه  ًاملْسُم َو  یَقلا  ُموَیلَا  : » دناوخ یم  يزارفرس  هب  ار  دوخ  یسامح  رعش  رسپ  نیا  .تسا  مالـسلا 

(1)« .دراد حیرصت  ندش  هتشک  هب  میمصت  راعش  نیا  رد  .تسا  نم  ردپ  وا  هک 

ص:326

.254/3 بوشآ : رهش  نبا  بقانملا ، 275 ؛ ملاوعلا : ( 1 - ) 1
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لوا و الب  لّوا  ربکا  یلع  لثم  ار  نتـشیوخ  نادنزرف  دننک  یم  یگتـشذگ  دوخ  زا  هک : دهد  یم  ناشن  زیزع  ناگتـسب  نیا  ندش  هتـشک 
نتـشیوخ زا  دیاب  لوا  هک  دتـسرف  یم  يراکادف  يوک  هب  نادـیم  هب  تقو  نامه  رد  دننامـشچ ، رون  هک  ار  شیوخ  نارهاوخ  نادـنزرف 

.تشذگ

یلع نوچ  تیب  لها  ناناوج  همه  مالـسلا  هیلع  ماما  رظن  رد  لیلـس و  ریخ  لسن  زا  لـیتق  نیلوا  هک : هدـمآ  ربکا  یلع  ةراـبرد  هک  اـبجع 
: دومرف موتامیتلوا  هبطخ  گنج و  نالعا  رد  دنربکا و 

(1)« داتعلا هلق  یلع  هرسالا و  هذهب  فحاز  ّینا  الا  ترذنأ  ُترذعا و  دق  ّینإ و  الأ و  »

هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  لآ  نادـناخ  ناناوج و  نیا  اب  نونکا  مدرک ، رطخ  مالعا  متفگ و  ار  دوخ  رذـع  نم  هک : دـینادب  ملاع  لها  يا 
.مناد یم  كدنا  ار  امش  ترثک  نیا  منک و  یم  عورش  ار  گنج  منک و  یم  عافد  هب  مادقا  هلآ 

یلع زج  ار  هلاس  ربمایپ 40  توعد  هک  نیبرقا  ةریشع  زا  مالسلا  هیلع  مرکا  ربمغیپ  ینامهیم  هیضق  رد  مالسا  زاغآ  رد  : » دیا هدینش  ًامتح 
برع و شیرق و  هن  ناهج  لـباقم  رد  ماـیق  يارب  دـنداد  مه  تسد  هب  تسد  نت  ود  نیا  و  تفریذـپن ، هلاـس  درمناوج 13  مالـسلا  هیلع 

( تسا بجع  نیا  یسیلگنا  لیالراک  هتفگ  هب   ) (2)« .مجع

زیگنا تریح  ۀنحـص  رد  هک  تسا  يراج  اهنآ  ناـگداون  نادـنزرف و  نیا  نایرـش  یپ و  گر و  رد  نونکا  راوگرزب  ردـپ  ود  نیا  نوخ 
هب ار  موتامیتلوا  ماما  هنوگچ  اروشاع ،

ص:327

.298 مالسلا : هیلع  نیسحلا  هفیحص  253 ؛ ملاوعلا : ( 1 - ) 1
(. ءارعشلا هروس   ) 301 یفوکلا : تارف  ریسفت  63/2 ؛ يربطلا : خیرات  346/3 ؛ ریثک : نبا  ریسفت  ( 2 - ) 2
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.دلابب دوخ  ناناوج  هب  دراد  قح  مه  ماما  هک  نانچ  دنلابب  ماما  نیا  هب  دنراد  قح  ناناوج  .دنک  یم  مالعا  اضما و  ناناوج  نیا  تّمه 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لآ  دیهش  لوا 

.(1) تسا یفقث  دوعسم  هورع  نب  هرم  یبا  رتخد  یلیل  شردام  تسا و  نسحلاوبا  وا  هینک  هک  ربکا  یلع  ترضح 

زا ار  يو  دراد  تیاور  نینمؤملاریما  شدج  زا  هدوب و  نامثع  تفالخ  لئاوا  نامز  رد  وا  دلوت  هک : دراد  حیرصت  سیردا  نبا  رئارس  رد 
(2) .دنا هدرک  رکذ  بسن  خیرات و  ياملع 

(3) .تسا هدش  دلوتم  نینمؤملاریما  تموکح  رخاوا  نیسحلا  نب  یلع  فوهل ، رد  سواط  نب  دّیس  داشرا و  رد  دیفم  خیش  لوق  هب  یلو 

هدرک نامـسآ  هب  يور  داد و  گنج  هزاجا  ماما  تساوخ  داهج  ةزاجا  دـمآ و  راوگرزب  ردـپ  تمدـخ  هب  دیـشر  دـنزرف  هک  یماـگنه  »
: تفگ

»

یلإ انْرَظَن  کّیبن  یلا  انْقَتْـشا  اذإ  اّنک  کلوسرب ، ًاقطنم  ًاقلُخ و  ًاقلَخ و  ِسانلا  ُهَبْـشا  ٌمالغ  مهیلإ  َزََرب  ْدَـقَف  موقلا  ءالؤه  یلع  دهَـشا  مهللا 
اددق قئارط  مهلعجا  ًاقیزمت و  مْهقِّزَم  ًاقیرفت و  مْهقِّرَف  ضرألا و  تاکرب  مُهِْعْنما  مهللا  ِهِهْجَو ،

ص:328

: يربطلا خیرات  106/2 ؛ دـیفم : خیـش  داشرإلا ،  » .دوش یم  نشور  اجنیا  زا  یفقث  راـتخم  اـب  ربکا  یلع  ترـضح  يدـنواشیوخ  ( 1 - ) 1
«340/4

.655/1 رئارسلا : ( 2 - ) 2
49 نیسحلا : راصنا  یف  نیعلا  راصبا  137/2 ؛ دیفم : خیش  داشرإلا ، ( 3 - ) 3
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(1)« .اننولتاقی انیلع  اوُدَع  مث  انورصنیل  انوعد  مّهناف  ًادبا ، مهنع  هالولا  ِضُْرت  الو 

تسا ادخ  لوسر  هب  نامدرم  نیرت  هیبش  راتفگ ، راتفر و  قلُخ و  قلخ و  رد  هک  ار  ناوج  نیا  نامدرم  نیا  رب  نم  شاب ، هاوگ  ایادخ ! راب 
تمحر و ناراب  ایادخ ! راب  میدرک ، یم  هاگن  وا  راسخر  هب  دوب  ام  يارب  وت  ربمغیپ  رادید  قایتشا  هاگ  ره  .متـسرف  یم  نوریب  هزرابم  هب 

ترـصن ات  دـندیبلط  ار  ام  هچ  رادـم ؛ دونـشخ  نانیا  زا  ار  ماّکح  امرف و  هدـنکارپ  ار  اهنآ  فارطا ، هب  ریگزاب و  نانیا  زا  ار  دوخ  تاکرب 
هب نیرفن  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما  .دنتسب  رمک  ام  نوخ  نتخیر  هب  دنتساخرب و  ام  نتـشک  هب  میدرک  تباجا  اهنآ  توعد  نوچ  دنهد و 

: درک توالت  ار  نآرق  هیآ  نیا  دعس  نبا 

ٌمِیلَع (2) ٌعیِمَس  ُهّللا  ٍضَْعب َو  ْنِم  اهُضَْعب  ًهَّیِّرُذ  َنیَِملاْعلا *  یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َمیِهاْربِإ َو  َلآ  ًاحُون َو  َمَدآ َو  یفَطْصا  َهّللا  َّنِإ 

.تسا میهاربا  حون و  مدآ و  مما  نارس  رد  هک  تسا  نامه  تسا ، ناناوج  نیا  نت  رد  هک  ینوخ  هتبلا 

: تفگ تشگرب و  ردپ  تمدخ  هب  نادیم  زا  هدیسر  شکرابم  ندب  رد  هک  رایسب  تاحارج  زا  سپ  ربکا  یلع 

ءاملا نم  هبْرش  یلإ  لهف  ینَدَهْجا  دیدحلا  ُلِْقث  ینلتق و  ُشطعلا  هبا  ای  »

« لیبس

هب ایآ  متسه ، بعت  جنر و  رد  هحلسا  ینیگنس  زا  تشک و  ارم  یگنشت  ردپ ! يا 

ص:329

.67 فوهللا : 285 ؛ ملاوعلا : ( 1 - ) 1
.33 (: 3  ) نارمع لآ  ( 2 - ) 2
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گنج نادـیم  هب  تفگ : دـیکم و  تفرگ و  ناهد  رد  یلع  ناـبز  یتخل  سپ  .تسیرگ  تخـس  ماـما  یهد ، یم  يراـی  ارم  یبآ  ۀـعرج 
ۀلیـسو هب  تشگزاب و  گنج  هب  یلع  .دشابن  نآ  یپ  رد  یگنـشت  رگید  هک  يوش  باریـس  شیوخ  دج  تسد  زا  نونکا  مه  هک  درگرب 
دندـمآ درگ  فرط  ره  زا  هفوک  رکـشل  دـمآ ، نیمز  رب  نیز  تشپ  زا  دـمآ ، دورف  شقرف  رب  هک  يدـبعلا  هّرم  نب  ذـقنم  هزین  ای  ریـشمش 

نوچ دناوخب ، ار  راوگرزب  ردپ  تشادرب و  گناب  ماگنه  نیا  رد  یلع  دـندرک ، هراپ  هراپ  ار  شرهطم  ندـب  ًابرا » ًابرا  مهفایـسأب  هوعطق  »
« .ادبا اهدعب  ُأَمْظأ  هبرش ال  یفْوألا  هسأکب  یناقس  دق  هللا  لوسر  يدج  اذه  هاتبا ! ای  : » تفگ دمآ  رسپ  نیلاب  رب  ماما 

داتسیا دمآ  رسپ  رس  رب  ماما  .موشن  هنـشت  زگره  سپ  نیا  زا  هک  هدرک  باریـس  ماج  نادب  ارم  تسا ، هللا  لوسر  نم  ّدج  کنیا  ردپ ! يا 
: تفگ تسیرگ و  یم  تسیرگن و  یم  و 

« .ءافعلا كدعب  ایندلا  یلع  هللا و  لوسر  همرح  كاهتنا  یلع  هللا و  یلع  مهأرجا  ام  كولتق  ًاموق  هللا  لتق  ینب  ای  »

سپ دنکاب  یب  ادخ  لوسر  تمرح  کته  ادخ و  تیصعم  رب  ردق  هچ  هو  دشکب ؛ ناشیادخ  دنتـشک  ار  وت  هک  نانآ  نم ! زیزع  رـسپ  يا 
(1) .ایند رس  رب  كاخ  وت  زا 

! مشاه ینب  ناناوج  يا  مکاخا » اولمحا  مشاه  ینب  نایتف  ای  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ص:330

.68 فوهللا : 51 ؛ نیسحلا : راصنا  یف  نیعلا  راصبا  285-287 ؛ ملاوعلا : ( 1 - ) 1
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(1) .دینک لمح  ار  دوخ  ردارب 

: تسا هدمآ  تروص  نیا  هب  شردپ  زا  ربکا  یلع  ترضح  عادو  رد  نیبلاطلا  لتاقم  باتک  رد 

(2)« .مودقلا لّجع  لوقی  مالسلا و  کئرقی  هللا  لوسر  يّدج  اذه  مالسلا  کیلع  هاتبا  ای  »

.ام رب  دورو  هب  باتشب  دیوگ : یم  دناسر و  یم  مالس  وت  هب  ادخ  لوسر  مدج  نیا  کنیا  ظفاحادخ  ردپ  يا  تفگ :

.دنکفا كاخ  هب  ار  رفن  تسیود  دودح  اروشاع  زور  رد  ربکا  یلع  ترضح  : » دنا هتفگ  تایاور 

گنج زا  سپ  دنتفر و  نادیم  هب  تعاجش  تماهش و  لامک  اب  مادک  ره  لیقع  نب  ملسم  نادنزرف  ربکا : یلع  ترضح  تداهـش  زا  سپ 
: تسا لیذ  رارق  هب  بیترت  هب  اهنآ  مان  دندش ، دیهش  يرگید  زا  سپ  یکی  هناروالد 

.دوب نینمؤملاریما  ترضح  رتخد  هیقر  وا  ردام  هک  ملسم  نب  هللادبع   - 1

.ملسم نب  دمحم   - 2

(3)« .دندش دیهش  دنتفر و  گنج  هب  لیقع  نادنزرف  سپس 

یلع ترضح  داماد  مه  ود  نآ  هک  لیقع  نب  نمحرلادبع  لیقع 2 -  نب  رفعج   - 1

ص:331

.341/4 يربطلا : خیرات  107/2 ؛ دیفم : خیش  داشرإلا ، ( 1 - ) 1
.77 نیبلاطلا : لتاقم  ( 2 - ) 2

.287 ملاوعلا : 341/4 ؛ يربطلا : خیرات  ( 3 - ) 3
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.لیقع نب  دیعس  یبا  نب  دمحم  لیقع 5 -  نب  ربکالا  هللادبع  لیقع 4 -  نب  هللادبع  دندوب 3 -  نینمؤملاریما 

: تسا لیذ  رارق  هب  اهنآ  مان  هک  دیسر  بلاط  یبا  نب  رفعج  دالوا  عافد  تبون  اهنآ  زا  سپ 

نب هللادیبع  رفعج 3 -  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  تسا 2 -  نینمؤملاریما  رتـخد  بنیز  وا  رداـم  هک  رفعج  نب  هللادـبع  نب  ربـکا  نوع   - 1
: تسا لیذ  رارق  هب  اهنآ  مان  دندش و  دیهش  ات  دندرک  داهج  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  دالوا  سپس  رفعج ، نب  هللادبع 

طقف دمآ ، نوریب  هدراهچ  بش  هام  نوچ  یناوج  : » دیوگ یم  دوب  دعس  رمع  هاپس  رد  هک  ملسم  نب  دیمح  یبتجم : نسح  نب  مساق   - 1
هب تفگ : يدزالا  لیفن  نب  دعس  نب  رمع  .دوب  هتخیسگ  پچ  فرط  نیلعن  دنب  هدیشوپ و  هحلـسا ) هرز و  ياج  هب   ) يراولـش ینهاریپ و 

ماما هاّمع ! ای  درک : دایرف  رسپ  تفاکش ، ار  رس  دروآ ، دورف  شکرابم  قرف  رب  يریشمش  تخاتب و  بسا  مزیرب ، شنوخ  منک و  هلمح  وا 
تسد غیت  دروآ  ولج  تسد  وا  .دروآ  دورف  يریشمش  دعس  نب  رمع  رب  دناسر و  ار  دوخ  نیگمشخ  زابهـش  نوچ  مدید  ار  مالـسلا  هیلع 

رـس رب  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  دـش ، هل  اپ  تسد و  ریز  هبولغم  گنج  رد  تساوخ ، کمک  درک ، دایرف  .درک  ادـج  قفرم  زا  ار 
هک تسا  يزور  زورما  ادـخ  هب  مسق  هرـصان » ّلـق  هرتاو و  رثک  موی  اذـه  هللا  و  : » تفگ هلمج  نآ  زا  دومرف ، ینانخـس  هداتـسیا و  مساـق 

.دنمک نم  روای  رصان و  دندایز و  نم  زا  ناهاوخنوخ 

هب هنیـس  ار  شعن  ًاصخـش  درکن و  ادـص  ار  ناناوج  مساق ، شعن  لمح  يارب  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  زیگنا  تریح  لـمع  نیمود 
نیمز هب  اهاپ  هک  يروط  هب  درک ، لغب  هنیس 

ص:332
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(1)« .تشاذگ ربکا  یلع  شدنزرف  شعن  يولهپ  دروآ و  هاگ  همیخ  هب  ات  دش  یم  هدیشک 

هزاجا مساق  فرط  زا  ناوارف  رارـصا  زا  سپ  داد و  یمن  مساق  هب  گنج  نذا  لّوا  مالـسلا  هیلع  ماما  : » دـنا هتـشون  خـیراوت  هک  يا  هتکن 
(2)« .دوب هدیسرن  غولب  دح  هب  نس  بسح  هب  مساق  هک  هدوب  نیا  داد ،

تاجن تفرگ  رارق  يردام  ناگتـسب  تیامح  دروم  نوچ  داتفا و  شتـسد  دـش ، یمخز  هک  یبتجم  نسح  ماما   (3) نب ینثم  نسح   - 2
.تفای

.یبتجم نسح  نب  هللادبع   - 3

.یبتجم نسح  نب  رکبوبا   - 4

: تسا لیذ  رارق  هب  اهنآ  مان  هک  دش  ءادهشلا  دیس  ترضح  ناردارب  تداهش  تبون  سپس 

.یلع نب  نامثع  یلع 4 -  نب  رفعج  یلع 3 -  نب  هللادبع  لضفلاوبا 2 -  اب  يردپ  يردام و  ناردارب  وا  زا  دعب  .یلع و  نب  رکبوبا   - 1

: هتفگ ماقمق  هک  تسا  هدوب  رغصا  یلع  ترضح  دش  دیهش  يوق  لامتحا  هب  هک  ءادهشلا  دیس  ترضح  نادنزرف  زا  درف  نیرخآ 

ص:333

.169 فنخموبا : مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  341/4 ؛ يربطلا : خیرات  58 ؛ نیبلاطلا : لتاقم  ( 1 - ) 1
.72 نیسحلا : راصنا  یف  نیعلا  راصبا  ( 2 - ) 2

یم يرازف  ناّیر  نب  روظنم  تنب  هلوخ  شردام  ینثم  نسح  تسا و  ینثم  نسح  لایع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رتخد  همطاـف  ( 3 - ) 3
هب ار  اه  همان  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  نیا  ّرس  دندرک و  ظفح  تراغ  ماگنه  ار  ماما  رتخد  همطاف  همیخ  وا ، يردام  هفیاط  هک  دشاب 

.دناسرب ار  تاناما  نیا  هنیدم  رد  درک  شرافس  همطاف  هب  ماما  دش و  مولعم  درپس  همطاف  نیا 
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یـضعب رد  دوب و  بابر  شردام  هک  ار  هللادبع  شیوخ  ریغـص  كدوک  تسـشنب و  یکدنا  دمآ و  هاگ  همیخ  لباقم  مالـسلا  هیلع  ماما  »
هک دید  تفرگ و  دوخ  لغب  رانک و  رد  عادو  يارب  ار  وا  ترضح  .دوب  راوخریش  ماگنه  نیا  رد  دنا و  هدیمان  رغـصا  یلع  ار  وا  تایاور 

اومحراف ینومحرت  مل  ْنا  : » دومرف دروآ و  نمشد  رکـشل  هب  يور  تفرگ و  تسد  يور  ار  وا  دیرگ ، یم  یگنـشت  تدش  زا  شدنزرف 
دمایب نمـشد  زا  يریت  هاگان  دهد ، یم  ناج  یگنـشت  زا  هک  دینک  یمحرت  كدوک  نیا  هب  دینک  یمن  محر  نم  هب  رگا   (1)« لفطلا اذه 
(2)« .درک باترپ  نامسآ  بناج  هب  درک و  رپ  وا  نوخ  زا  ار  دوخ  تسد  مالسلا  هیلع  ماما  دیرب و  رساترس  ار  لفط  كزان  يولگ  و 

ام اب  شیوخ  كدوک  نیـسح » ای  هّنجلا  یف  ًاعـضرم  هل  ّناف  هعد  ءاوهلا  نم  يدونف  : » هک هدـش  هتـشون  هّمالا  ّصاوخ  هرکذـت  باـتک  رد 
(3)« .میا هدرک  ایهم  هدریش  هیاد  ندع  تشهب  رد  وا  يارب  هک  راذگ 

تماقدنلب و يور و  ابیز  رایسب  لضفلاوبا  ترضح  یـشرق ؛ یمـشاه  دیـس  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  لضفلاوبا  ترـضح  تداهـش  »
نارتخد و شطع  نوچ  »(4) و  .دوب يو  تسد  رد  اروشاع  زور  گرزب  مچرپ  تسا ، مشاه  ینب  رمق  هب  فورعم  ییابیز  زا  .دوب  دیـشر 

ماک هب  یبآ  ۀعرج  تفرگ  میمصت  .دید  زور  نآ  رد  ار  تیب  لها  لافطا 

ص:334

.527 راّخز : ماقمق  ( 1 - ) 1

.527 راّخز : ماقمق  ( 2 - ) 2
.86 مالسلا : هیلع  نیسحلا  هفیحص  350 ؛ مومهملا : سفن  575 ؛ مالسلا : هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  ( 3 - ) 3

.55 نیبلاطلا : لتاقم  ( 4 - ) 4
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ار نانمشد  دش ، دیدش  گنج  دندش ، عنام  لئاح و  تارف  ۀعیرش  ترضح و  نآ  نایم  .دش  هاگآ  يو  دصق  زا  نمشد  دناسرب ، ناگنشت 
نآ تسار  تسد  دمآرد و  لضفلاوبا  رـس  بقع  زا  اهنآ  زا  یکی  دـندوب ، هدـش  یفخم  امرخ  تخرد  تشپ  رد  رفن  ود  .درک  هدـنکارپ 

.تخادنیب ار  ترضح 

: دناوخ یم  زجر  نیا  تفرگ و  پچ  تسد  هب  ریشمش  سابع 

ینید نع  ًادبا  یماحا  ینا  ینیمی  متعطق  ول  هللاو 

ینیمالا رهاّطلا  یبّنلا  لجن  ینیقیلا  قداص  ماما  نع  و 

نیقی هب  هک  ماما  زا  و  منک ، یم  تیاـمح  مدوخ  نید  زا  هشیمه  هراومه و  نم  دـینک ، عطق  ار  متـسار  تسد  رگا  دـنگوس ! دـنوادخ  هب 
.درک مهاوخ  يرای  دشاب ، یم  نیما  كاپ  ربمغیپ  دنزرف  تسا و  قداص 

تسج و نوریب  تخرد  سپ  زا  لیفطلا  نب  میکح  هک  دـیگنج  یم  ناـنچمه  دـش و  شفیرـش  دوجو  فعـض  ببـس  تاـحارج  ترثک 
.دناوخ یم  زجر  نیا  سابع  ترضح  ماگنه  نیا  رد  تخادنیب و  ار  ترضح  نآ  پچ  تسد 

رابجلا همحرب  يرشبا  رافکلا و  نم  یشخت  سفن ال  ای 

(1) يراسی مهیغبب  اوعطق  دق  راتخملا  دیّسلا  یبنلا  عم 

اب نانآ  .هدش  هدـیزگرب  راوگرزب  ربمایپ  هارمه  یتمحر  راّبج ! ترـضح  تمحر  داب  هدژم  وت  رب  شاب ! هتـشادن  یمیب  رافک  زا  سفن ! يا 
.دندرک عطق  مه  ارم  پچ  تسد  ملظ  یشکرس و 
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گنج هب  میمـصت  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تساوخ ، نذا  سابع  ترـضح  هک  یماگنه  : » هدـمآ نیعلا  راـصبا  باـتک  رد 
.نک هیهت  یبآ  ام  يارب  سپ  يراد 

.دنک رپ  بآ  زا  ار  کشم  ات  درک  هلمح  موق  نآ  هب  تشادرب و  یکشم  يو 

: تفگ تخیر و  ار  بآ  درک و  دای  دوخ  رعش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  شطع  زا  سپس  درک ، رپ  بآ  تشم  کی  دنا : هتشون  ناخّروم 

ینوکت نا  تنک  هدعب ال  ینوه و  نیسحلا  دعب  نم  سفن  ای 

(1) نیعملا دراب  نیبرشت  نونملا و  دراو  نیسحلا  اذه 

ةزوح دراو  هک  تسا  نیـسح  نیا  کنیا  یـشاب -  یهاوخب  رگا  یـشابم  وا  زا  دعب  يرادن و  یـشزرا  چیه  وت  نیـسح  زا  دعب  سفن ! يا 
؟ یماشآ یم  کنخ  بآ  وت  هتشگ و  زیخ  گرم 

.دناوخ یم  زجر  نیا  دز و  یم  ریشمش  اب  ار  اهنآ  تشگرب و  تفرگ و  شیپ  رد  دوخ  هار  سپس 

یقتلملا موی  توملا  باهأ  الو  اقّسلاب  اودغا  سابعلا  انا  ینا 

.مسرت یمن  گنج  زور  رد  گرم  زا  چیه  مراد و  شود  هب  بآ  کشم  هک  مسابع  نم  انامه 

زا لضفلاوبا  هجیتن  رد  دمآ ، دورف  كرابم  كرات  رب  هبرـض  نیا  درک و  هلمح  سابع  هب  يدومع  اب  یمیمت  يدرم  دعـس  رمع  رکـشل  زا 
رس رب  يراکش  زاب  دننام  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  .بایرد  ارم  ردارب  درک : دایرف  ادص  نیرتدنلب  اب  داتفا و  كاخ  يور  رب  بسا 
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هدروخ و ریت  شمـشچ  هب  هدـش ، درخ  یناشیپ  تسا و  عوطقم  تسار  پچ و  تسد  هک  دـید  ار  لـضفلاوبا  دـش و  رـضاح  لـضفلاوبا 
ات تسیرگ  یم  تسـشن و  وا  رـس  دزن  سپـس  داتـسیا و  لضفلاوبا  رـس  يالاب  هدیمخ  ماما  هتفرگ ، ارف  ار  وا  ندب  مامت  مخز  تاحارج و 

.دش جراخ  لضفلاوبا  كرابم  ندب  زا  ناج 

یم درک و  هلمح  نمـشد  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  دـش ، عطق  ناهج  نیا  زا  مدـیما  تسکـش و  متـشپ  نونکا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
اهنت دوخ  فقوم  رد  تشگزاب و  ماـما  سپـس  دیتسکـش ، ار  میوزاـب  دـیتشک و  ار  مردارب  هک  نآ  لاـح  دـینک و  یم  رارف  اـجک  تفگ :
(1)« .دش دیهش  هک  دوب  مالسلا  هیلع  ماما  ناعفادم  زا  سک  نیرخآ  لضفلاوبا  ترضح  توملا ، یلع  ًامزاع  هایحلا  نم  ًاسیآ  داتسیا ،

هب ار  فوخ  زامن  رهظ  تقو  لوا  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  : » ءادفلا هل  نیملاعلا  حاورا  ءادهـشلا  دیـس  نیـسحلا  هللادبع  یبا  تداهش 
زا کی  چـیه  دـیگنج ، رهظ  زا  دـعب  سپـس  داد و  خر  نیفرط  زا  يدـیدش  ياه  گنج  زامن  نیح  رد  نآ و  زا  لبق  دـناوخ و  تعاـمج 

.دنامن یقاب  يدحا  مه  اهنآ  زا  ات  دنتخادرپ  تخس  گنج  هب  تیب  لها  ناناوج  دوب و  هدنامن  یقاب  باحصا 

تسد دوخ  فیرش  نساحم  هب  داتسیا و  نمشد  هاپـس  يوربور  درک ، عافد  گنج و  هب  مادقا  سیفن  سفن  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  صخش 
: تفگ دروآ و 

»

اودارا موق  یلع  هبضغ  دتشا  هللا و  نبا  حیسملا  اولاق  ذإ  يراصن  یلع  هبضغ  دتـشا  هللا و  نبا  زیزع  اولاق  ذإ  دوهیلا  یلع  هللا  بضغ  ّدتـشا 
نبا اولتقیل 
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 « .مهیبن تنب 

زا هک  تسه  یـسانشادخ  ایآ  دنک ؟ عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مرح  زا  هک  تسه  یعفادم  ایآ  داد : ادن  تجح  مامتا  يارب  سپ 
يروای نیعم و  ایآ  دـسرب ؟ دایرف  هب  ار  ام  دـشاب و  هتـشاد  ادـخ  هب  اجر  دـیّما و  هک  تسه  یـسردایرف  ایآ  دـسرتب ؟ ام  ةرابرد  دـنوادخ 

؟ دشاب هتسب  ادخ  باوث  هب  لد  هک  ام  هب  ندرک  يرای  رد  تسه 

کباـچ ساـبل  هک  داد  رما  ار  ناـنز  دـنک و  تکاـس  ار  ناـنز  اـت  تشگرب  هاـگ  همیخ  هب  سپ  تساـخرب ، هیرگ  هب  مرح  ناـنز  يادـص 
(1)« .دنشوپب

اب هلباقم  هدامآ  دیـشوپب و  ار  دوخ  کباچ  ياـه  ساـبل  دومرف : داد و  لد  تیوقت  ار  مرح  ناوناـب  نافعـضتسم ، هاـنپ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
لیلذ راوخ و  ار  امـش  نمـشد  درک و  دهاوخ  زیزع  ار  امـش  ادخ  دیتسه  ادـخ  قلخ  نیرت  یمارگ  امـش  : » هک دـینادب  .دیـشاب و  نمـشد 

.تسا نافعضتسم  لد  تیوقت  ببس  تالمج  نیا  .درک  دهاوخ 

مخز مامت  زا  نوخ  لاح  نآ  رد  تفرگ و  دوخ  ۀنیـس  هب  ارم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  .تفر  رامیب  ۀمیخ  يوس  هب  سپ 
هثداح ره  يارب  ار  نآ  مالسلا  اهیلع  همطاف  مردام  هک  ار  ییاعد  هک  دیـشک  نم  شوگ  هب  دز و  یم  شوج  تشاد و  نایلغ  شندب  ياه 

« .شاب هتشاد  دای  هب  هدومرف ، میلعت  نکشرمک  نیگنس 

ریمـض زا  هاگآ  يا  دننک ، یم  تلأسم  نیلئاس  هچ  ره  رب  رداق  يا  .میظعلا  نآرقلا  هط و  قح  هب  میکحلا و  نآرقلاو  سی  قح  هب  اهلاراب !
ناریپ رب  هدنرآ  تمحر  يا  نامومهم ، زا  هدنهد  جرف  يا  و  ناگدرسفا ، نابورکم و  زا  هدننک  سیفنت  يا  ناتکاس ،
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ریسفت لاؤس و  هب  جایتحا  هک  یسک  يا  هتـسکش ، ناوختـسا  دنویپ  هدننک  ناربج  يا  راوخریـش ، ناکدوک  رب  هدنهد  يزور  يا  هتـسخ ،
(1)« .دّمحم لآ  دمحم و  رب  تسرفب  دورد  يرادن 

يوس هب  حاـنجلاوذ  رب  راوـس  رفن .)  14  ) راتـسرپ یب  ناـکدوک  هب  و  رفن )  20  ) رادغاد هویب  نانز  ناریـسا  هدـنهانپ  هب  تامیلعت  زا  دـعب 
.تفر نمشد 

: تشاذگ راگدای  هب  رخآ  سفن  رد  یساسا  بلطم  دنچ  یهلا  میلاعت  زا 

.دیشوپ مشچ  دیابن  نارامیب  تدایع  زا  یتخس  زا  هبترم  چیه  اب  هک : نآ  لّوا 

هک نآ  اب  .دـنا  هداهن  اه  ناتـسرامیب  هب  نورقم  تیحیـسم  ملاع  رد  ار  اعد  اسیلک  .تشاد  نورقم  رامیب  تدایع  رد  ار  اـعد  هک : نآ  مود 
تمرح اسیلک  هوالعب  تسه و  هبترم  جنپ  يزور  ادـخ ، هب  لماک  هّجوت  مالـسا  رد  تسا و  تقو  کی  يا  هتفه  اسیلک  رد  ادـخ  تدابع 

.دنک یمن  هیصوت  نامرحمان  راظنا  رد  ار  مرح 

.دروآ رگیدمه  هب  نورقم  ار  رما  هس  نیا  مالسلا  هیلع  ام  ماما  اما 

ص:339

موی هردص  یلا  مالسلا  هیلع  يدلاو  ینّمض  لاق : مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نع  تاوعدلا  باتک  یف  يدنوارلا  بطقلا  يور  و  ( 1 - ) 1
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهمّلع  اهیلع و  هللا  تاولـص  همطاف  هینتمّلع  ءاعد  یّنع  ظفحا  ینب ! ای  لوقی : وه  یلغت و  ءامدلا  َِلُتق و 

نآرقلا سی و  قـحب  ُعْدا  لاـق : حداـفلا و  میظعلا  رمـألا  تلزن و  اذإ  هلزاـنلا  مّغلا و  مّهلا و  هجاـحلا و  یف  مالـسلا  هـیلع  لـیئربج  هـمّلع 
جّرفم ای  نیبورکملا  نع  سّفنم  ای  ریمّـضلا  یف  ام  ملعی  نم  ای  نیلئاّسلا  جئاوح  یلع  ردـقی  نم  ای  میظعلا ، نآرقلا  هط و  قحب  میکحلا و 

دمحم و یلع  لص  ریسفتلا ، یلا  جاتحی  نم ال  ای  ریسکلا  مظعلا  رباج  ای  ریغصلا  لفطلا  قزار  ای  ریبکلا  خیـشلا  محار  ای  نیمومغملا  نع 
«587 مالسلا : هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  54 ؛ تاوعدلا :  » .دمحم لآ 
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.مرحم مرحمان و  دودح  رب  تظفاحم  مرحمان و  مرحم و  هب  هیصوت   - 1

.هدرسفا رامیب  زا  تدایع   - 2

.همه تسرپرس  راتسرپ و  رامیب و  عضو  اب  بسانتم  ياعد   - 3

(1)« .اَنَنید ملاعم  هللا  اّنمَلَع  مکب  »

دعبتسم ادهـش  کی  هب  کی  زا  لاؤس  هدیـشک و  اجک  هب  امـش  راک  هک  باوج  لاؤس و  اّما  تسا ، نادیم  هب  ور  مالـسلا  هیلع  ماما  کنیا 
.دشاب ربخ  یب  اهنآ  زا  مراهچ  ماما  هک  تسا 

.درک یم  لامدگل  تفوک و  یم  دگل  ریز  نمشد  داسجا  تفاکش و  یم  ار  اهزغم  دیشک و  فالغ  زا  ریشمش  سپ  »

ار ریت  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  .دیـسر  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگولگ  هب  ریت  نآ  دـنکفا و  وا  فرط  هب  يریت  مراد  ینب  زا  يدرم  اـنثا  نیا  رد 
تیاکـش وت  يوس  هب  ایادخ  تفگ : دیـشاپ و  نامـسآ  فرط  هب  ار  نآ  دش و  رپ  نوخ  زا  ات  تفرگ  ولگ  ریز  تسد  ود  دیـشک و  نوریب 

سابل ریز  هک  تساوخ  ار  يا  هماج  تشگرب ، هاگ  همیخ  هب  زاـب  سپ  .دـننک  یم  وت  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  اـب  هک  يراـتفر  نیا  زا  منک  یم 
يارب هدامآ  هک  تسا  یناسک  سابل  نیا  هک  هن ، دومرف : دندروآ و  نابنت )  ) یهاتوک سابل  وا  يارب  دننکن و  نوریب  وا  نت  زا  هک  دـشوپب 

ریز دز و  كاـچ  ار  وا  سپ  دز ، یم  یگدنـشخرد  تهج  زا  ار  مشچ  هک  دـندروآ  یناـمی  درب  ساـبل  سپـس  .دنتـسه  يراوخ  تلذ و 
.دیشوپ سابل 

وا تاحارج  زا  ماگنه  نیا  رد  درک و  هلمح  نیگمشخ  ریش  دننام  نمشد  هب  سپ 

ص:340

.هریبک ۀعماج  ترایز  ( 1 - ) 1
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دندوـب هدـش  هدـنکارپ  تسار  پچ و  فرط  رد  هک  اـهنآ  نـکیلو  دـندش ؛ یم  هدـنکارپ  وا  ریـشمش  شیپ  اـهنآ  دز و  یم  هراوـف  نوـخ 
.دندش عنام  لئاح و  شمرح  وا و  نیب  دنتشگزاب و 

درمناوج ناتدوخ  يایند  رد  دیـسرت  یمن  داعم  زا  دـیرادن و  نید  رگا  نایفـس ! یبا  لآ  نایعیـش  يا  دز : داـیرف  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپ 
یم هچ  همطاف ! رـسپ  يا  درک : دایرف  رمـش  .دیدرگزاب  دوخ  بسن  بسح و  هب  دـینک  یم  نامگ  هک  نانچنآ  دـیتسه  برع  رگا  دیـشاب ،

گنج رـس  هک  نانز  دیراد ، نم  مرح  هب  راک  هچ  دیراد ، گنج  نم  اب  امـش  مگنج ، یم  امـش  اب  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  ییوگ ؟
.تسا وت  اب  قح  تفگ : رمش  دیوش ؛ عنام  متسه  هدنز  ات  لذارا  نانادان و  هلیسو  هب  نم  مرح  هب  ضّرعت  زا  دنرادن ،

ماما ّدح ، یب  تاحارج  ات  دیبلط  یم  یبآ  تبرش  ماما  لاح  نیع  رد  دندرک و  یم  هلمح  نانمشد  درک و  هلمح  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
دراو ترضح  نآ  یناشیپ  رب  دندرک و  باترپ  شتروص  رب  یگنس  ناهگان  داتـسیا ، تحارتسا  يارب  یکدنا  درک ، هتـسخ  هدنامرد و  ار 
بلق نمـشد  فرط  زا  يریت  ماگنه  نیا  رد  دـنک ؛ كاپ  ار  تروص  نوخ  هک  دز  الاب  ار  نماد  .دـش  يراج  تروص  رب  اه  نوخ  دـش و 
يراج نادوان  نوچ  نوخ  درک ، جراخ  تشپ  زا  ار  ریت  نآ  ماما  .دیـسر  بلق  هب  ًامیقتـسم  درک و  فدـه  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  كراـبم 

.دش

ارچ درک : دایرف  شرکـشل  هب  نوعلم  رمـش  فرط  نآ  زا  .تشادـن  رگید  هلمح  تردـق  داتـسیا و  دوخ  ياج  رـس  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
رارق تسار  تروـص  فرط  هب  نیمز ، يور  رب  بسا  زا  هک  دز  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگیهت  هب  يا  هزین  ینزم  بهو  نب  حـلاص  .دـیرظتنم 

.تفرگ

ص:341

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 354 

http://www.ghaemiyeh.com


تشاد تماقتسا  بات  رگد  حانجلاوذ  هن  تشاد  تقاط  لادج  رب  ءادهشلا  دّیس  هن 

(1) داتفا نیمز  رب  شرع  منکن  طلغ  رگا  داتفا  نیز  ردص  یهاش ز  هبترمدنلب 

يا هبرـض  پچ  تسد  رب  کیرـش  نب  هعرز  نکل  تساخرب ، سپ  هللا » لوسر  هما  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  : » تفگ یم  مالـسلا  هیلع  ماما 
نانس .تساخ  یمرب  ریشمش  رب  هیکت  اب  داتفا و  یم  هراومه  داتفا و  نیمز  يور  رب  تروص  اب  سپ  دز ، هبرض  شندرگ  رب  يرگید  دز و 

مالسلا هیلع  ماما  هاگولگ  هب  زین  يریت  درب و  ورف  شا  هنیس  ۀحفص  هب  دروآرد و  ار  هزین  سپس  درک ، دراو  هوقرت  ناوختـسا  هب  هزین  کی 
ۀلیسو هب  دش و  رپ  نوخ  زا  ات  تفرگ  نوخ  ریز  ار  تسد  فک  ود  دیشک و  نوریب  دوخ  ياج  زا  ار  ریت  تسـشن و  نیمز  يور  ماما  دز ،

یلاح رد  مور  یم  ادخ  رادید  هب  نینوخ  ةرهچ  اب  نینچنیا  .تفگ  یم  لاح  نیا  رد  درک و  نیگنر  ار  نتـشیوخ  نساحم  تروص و  نآ 
.تسا هدش  بصغ  مّقح  هک 

.تفرگ تسد  اب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  فیرش  نساحم  درک و  ییوگدب  متش و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  دمآ و  شیپ  يدنک  رـسن  نب  کلام 
سپ دیزرل ، ناهگان  دنک ؛ ادج  ندب  زا  ار  رس  ات  داتفا  شیپ  یحبـصا  دیزی  نب  یلوخ  دز و  هبرـض  مالـسلا  هیلع  ماما  قرف  رب  ریـشمش  اب 

سپ .درک  ادج  ندب  زا  ار  رس  دمآ و  رمش  درک ، دراو  اه  نادند  رب  رگید  يا  هبرض  دمآ و  نانس 

ص:342

.یناهفصا لبقم  ( 1 - ) 1
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(1)« .دندرک تراغ  ار  اه  سابل  عافد و  لیاسو  ۀمه  دندرک و  نایرع  هنهرب و  ار  ماما 

مامت دندز و  شتآ  دـندرب و  تراغ  هب  ار  مرح  ياه  همیخ  دـنتخات و  همه  ندـب  رب  بسا  دـندرک و  ادـج  نت  زا  ار  ءادهـش  ۀـیقب  رـس  و 
نطو هرونم ، ۀنیدم  هب  ماش  زا  ناریسا  دندرب و  ماش  هب  اجنآ  زا  دندرب و  هفوک  هب  ار  ناریسا  ادهش و  سؤر  دندرک و  ریسا  ار  اهنآ  ناسک 

.دنتشگزاب ناشدج 

تزاجا مالـسلا  هیلع  ماما   (2) .دـندمآ دورف  ترـضح  نآ  ترـصن  هب  هکئالم  رازه  راهچ  : » هک هدرک  لقن  میظنلا  ّرُد  باـتک  زا  ماـقمق 
يوم و ناشیرپ  هکئالم  دندید ، دیهش  ار  مالسلا  هیلع  ماما  دنبایرد ، هزاجا  فرـش  ات  دنتـشگزاب  رگید  راب  دنتفر و  نامـسآ  هب  دومرفن ،

(3)« .دننک هیرگ  هحون و  مولظم ، بیرغ  نادب  تمایق  زور  ات  دندنامب و  كاپ  كاخ  نادب  دولآدرگ 

رب گرم  زا  سپ  دـننک و  يو  تدایع  يرامیب  رد  دـنیامن ، تعیاشم  ددرگزاب  نوچ  دـنیآ و  لابقتـسا  هب  دور  تراـیز  هب  یـسک  نوچ  »
(4)« .دنبلط یم  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  روهظ  ات  وا  شزرمآ  دنوادخ  زا  دنرازگ و  زامن  وا  ةزانج 

هک کلم  سرطف  ناتساد  دلوت و  زاغآ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  بتکم  رد 

ص:343

.295-293 ملاوعلا : 36-37 ؛ نیسحلا : راصنا  یف  نیعلا  راصبا  71-72 ؛. فوهللا : ( 1 - ) 1
.518 راّخز : ماقمق  ( 2 - ) 2

.476 ملاوعلا : 737 ؛ قودص : خیش  یلامالا ، 156/4 ؛ زجاعملا : هنیدم  باب 78 ؛ 171 ؛ تارایزلا : لماک  ( 3 - ) 3
رهش نبا  بقانملا ، باب 41 ؛ ، 222 تارایزلا : لماک  ثیدح 6-7 ؛ مالسلا ، هیلع  هللادبع  یبا  هرایز  لضف  باب  ، 581/4 یفاکلا : ( 4 - ) 4

.272/3 بوشآ :
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ترـضح نآ  ناگدـننک  ترایز  زا  مارتحا  رومأم  هکئالم  هک  ترـضح  نآ  تداهـش  ماگنه  اـت  دـشاب  یم  یمدآ  كاـپ  ترطف  زا  زمر 
.دننک حالصا  ار  ناهج  ات  دنوش  یم  تیبرت  داعم  لوسر و  ادخ و  هب  نمؤم  افواب و  كاپ و  تّمه و  اب  نادرم  هراومه  دنتسه 

ص:344
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همانباتک

نایراصنا داتسا  همجرت  میرک ، نآرق  . 1

یف هیقفلا  یلولا  هیلثممل  هیمالسإلا  تاساردلا  زکرم  رشان : يوامسلا ، دمحم  خیـشلا  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  راصنأ  یف  نیعلا  راصبأ  . 2
هیمالسإلا هروثلا  سرح 

هیصولا تابثا  . 3

هادهلا تابثا  . 4

ق 1403 ه .-  سدقم ، دهشم  یضترم ، رشن  دلج ،  1 یسربط ، یلع  نب  دمحا  روصنموبا  جاجتحإلا ، . 5

مق نیتسردملا ، هعامجل  هعباتلا  یمالسالا  رشنلا  هسسوم  هعبطم  هناخپاچ  یلح ، همالع  ناهذالا ، داشرا  . 6

ق 1413 ه .-  مق ، دیفم ، خیش  یناهج  هرگنک  تاراشتنا  دلجم ، کی  رد  دلج   2 دیفم ، خیش  داشرإلا ، . 7

لیجلا راد  توریب ، هناخپاچ : ربلا ، دبع  نبا  باعیتسالا ، . 8

نانبل توریب ، یبرعلا ، باتکلا  راد  رشان : ریثألا ، نبا  هباغلا ، دسأ  . 9

نارهت هیمالسإلا ، بتکلاراد  دلج ،  1 یسربط ، نسح  نب  لضف  مالسالا  نیما  يرولا ، مالعإ  . 10

توریب تاعوبطملل ، فراعتلا  راد  رشان : دلج ،  11 نیما ، نسحم  دیس  هعیشلا ، نایعأ  . 11

ص:345
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ش 1362 ه .-  هیمالسا ، هناخباتک  تاراشتنا  دلج ،  1 قودص ، خیش  یلامألا ، . 12

عیزوتلاو رشنلل  هاکرشو  یبلحلا  هسسؤم  رشان : ینیزلا ، قیقحت  يرونیدلا ، هبیتق  نبا  هسایسلاو ، همامالا  . 13

هیمالسإلا رادلا  رشان : نیدلا  سمش  يدهم  دمحم  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  راصنأ  . 14

ق 1404 ه .-  نانبل ، توریب ، ءافولا  هسسؤم  دلج ،  110 یسلجم ، همالع  راونألاراحب ، . 15

نانبل توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  رشان : ریثک ، نبا  هیاهنلاو ، هیادبلا  . 16

ق 1404 ه .-  مق ، یشعرم ، هللا  تیآ  هناخباتک  تاراشتنا  دلج ،  1 رافص ، خورف  نب  نسح  نب  دمحم  تاجردلا ، رئاصب  . 17

نانبل توریب ، تاعوبطملل ، یملعألا  هسسؤم  رشان : يربطلا ، يربطلا ، خیرات  . 18

هیردیحلا هبتکملا  تاراشتنا  رشان : یقاربلا ، دیسلا  هفوکلا ، خیرات  . 19

1415 توریب ، رکفلا ، راد  تاراشتنا  رکاسع ، نبا  قشمد ، هنیدم  خیرات  . 20

ق 1404 ه .-  مق ، نیسردم  هعماج  تاراشتنا  دلج ،  1 ینارح ، هبعش  نب  نسح  لوقعلا ، فحت  . 21

نانبل توریب ، عیزوتلاو ، رشنلاو  هعابطلل  هفرعملا  راد  رشان : ریثک ، نبا  ریثک ، نبا  ریسفت  . 22

هسدقملا مق  يداهلا ، هسسؤم  هناخپاچ : یناشاکلا ، ضیفلا  یفاصلا ، ریسفتلا  . 23

ق 1410 ه .-  رشن ، پاچ و  هسسؤم  یفوک ، میهاربا  نب  تارف  تارف ، ریسفت  . 24

توریب هیملعلا ، بتکلا  راد  رشان : رجح ، نبا  بیذهتلا ، بیرقت  . 25

مق هیمالسالا ، هفاقثلا  ءایحا  عمجم  رشان : شناد ، هناخپاچ  یقشمد ، نبا  بلاطملا ، رهاوج  . 26

ق 1409 ه .-  مق ، مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  هسسؤم  يدنوار ، نیدلا  بطق  حئارجلا ، جئارخلا و  . 27

توریب هیملعلا ، بتکلاراد  رشان : يدادغب ، بدالا ، هنازخ  . 28

هفرشملا مقب  نیسردملا  هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسسؤم  رشان : یسوطلا ، خیشلا  فالخلا ، . 29

مق مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  هسردم  هناخپاچ  يدنوار ، نیدلا  بطق  تاوعدلا ، . 30

مق یضر ، تاراشتنا  دلج ،  1 يروباشین ، لاتف  نسح  نب  دمحم  نیظعاولا ، هضور  . 31
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مق نیتسردملا ، هعامجل  هعباتلا  یمالسالا  رشنلا  هسسؤم  رشان : یلح ، سیردا  نبا  رئارسلا ، . 32

رصمب هدالوأو ، حیبص  یلع  دمحم  هبتکم  رشان : يریمحلا ، ماشه  نبا  هیوبنلا ، هریسلا  . 33

مقب نیـسردملا  هعاـمجل  هعباـتلا  یمالـسإلا  رـشنلا  هسـسؤم  رـشان : یمویقلا ، داوج  خیـشلا  عمج : مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  هفیحـص  . 34
هفرشملا

نایراصنا داتسا  همجرت  هیداجس ، هفیحص  . 35

مالـسلا هیلع  يدـهملا  مامإلا  هسردـم  رـشان : مق ، ریمأ ، هناخپاچ : ینارحبلا ، هللا  دـبع  خیـشلا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  مامإلا  ملاوعلا ، . 36
هسدقملا مق  هیملعلا ، هزوحلاب 

مالسلا هیلع  اضر  مامإ  یمالسإ  فراعم  هسسؤم  رشان : مق  نیگن ، هناخپاچ : یلماعلا ، رحلا  همئألا ، لوصأ  یف  همهملا  لوصفلا  . 37

هعامجل هعباتلا  یمالـسإلا  رـشنلا  هسـسؤم  رـشان : مق ، ق ، 1419 ه .-  پاچ : لاس  يرتستلا ، یقت  دـمحم  خیـشلا  لاـجرلا ، سوماـق  . 38
هفرشملا مقب  نیسردملا 

نارهت یچپاتک ، تاراشتنا  ازریم ، داهرف  جاح  راخز ، ماقمق  . 39

ش 1365 ه .-  نارهت ، هیمالسإلا ، بتکلا  راد  دلج ،  8 ینیلک ، مالسالا  هقث  یفاکلا ، . 40

ق 1356 ه .-  فرشا ، فجن  هیوضترم ، تاراشتنا  یمق ، هیولوق  نبا  تارایزلا ، لماک  . 41

رشنلاو هعابطلل  توریب  راد  رشنلاو ، هعابطلل  رداص  راد  رشان : 1966 م ، ، 1386 پاچ : لاس  ریثألا ، نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا  . 42

عیزوتلاو رشنلاو  هعابطلل  ءاوضألا  راد  رشان : ، 1411 پاچ : لاس  یفوکلا ، مثعأ  نب  دمحأ  حوتفلا ، باتک  . 43

فلوم فیلات  ردام ، باتک  . 44

ق 1381 ه .-  زیربت ، یمشاه ، ینب  هبتکم  پاچ  دلج ،  2 یلبرإ ، یسیع  نب  یلع  همغلا ، فشک  . 45

فرشألا فجنلا  هیردیحلا ، هعبطملا  رشان : سوواط ، نبا  دیسلا  هجهملا ، هرمثل  هجحملا  فشک  . 46

ق 1395 ه .-  مق ، هیمالسإلا ، بتکلاراد  دلجم ، کی  رد  دلج   2 قودص ، خیش  نیدلا ، لامک  . 47

نارهت ردصلا ، هبتکم  رشان : یمقلا ، سابع  خیشلا  باقلألاو ، ینکلا  . 48
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ش 1348 ه .-  نارهت ، ناهج ، تاراشتنا  دلج ،  1 سواط ، نب  یسوم  نب  یلع  دیس  فوهللا ، . 49

1387 نارهط ، هیرفعجلا ، راثآ  ءایحإل  هیوضترملا  هبتکملا  رشان : یسوط ، خیش  طوسبملا ، . 50

ق 1406 ه .-  مق ، مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  هسردم  تاراشتنا  دلج ،  1 یلح ، امن  نبا  نازحألا ، ریثم  . 51

مق هیقفلا ، هبتکم  تاراشتنا  دلجم ، کی  رد  دلج   2 سارف ، یبا  نب  مارو  رطاوخلا ،) هیبنت   ) مارو هعومجم  . 52

مق ثارتلا ، ءایحإلا  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  رشان : رهم ، هناخپاچ  یلماع ، دمحم  دیس  ماکحالا ، كرادم  . 53

مق هیمالسإلا ، فراعملا  هسسؤم  رشان : نمهب ، هناخپاچ : ، 1413 پاچ : لاس  ینارحبلا ، مشاه  دیسلا  زجاعملا ، هنیدم  . 54

توریب تاعوبطملل ، فراعتلا  راد  رشان : دلج ،  7 نیما ، نسح  دیس  هعیشلا ، نایعأ  تاکردتسم  . 55

، نارهت قفـش ، هناخپاچ : رخآلا 1412 ، عیبر  پاچ : لاس  يدورهاـشلا ، يزاـمنلا  یلع  خیـشلا  ثیدـحلا ، لاـجر  ملع  تاکردتـسم  . 56
فلؤملا نبا  رشان :

یملاعلا رمتوملا  رشان : يوضرلا ، سدق  ناتسآ  رشن  عبط و  هسسؤم  هناخپاچ  يدراطع ، هللا  زیزع  مالـسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  دنـسم  . 57
مالسلا هیلع  اضرلا  مامالا 

، عیزوتلاو رـشنلاو  هعابطلل  نامعنلا  هسـسؤم  رـشان : 1990 م ، ، 1410 پاچ : لاس  يرکـسعلا ، یـضترم  دیـسلا  نیتسردـملا ، ملاعم  . 58
توریب

ش 1361 ه .-  مق ، نیسردم  هعماج  تاراشتنا  دلج ،  1 قودص ، خیش  رابخألا ، یناعم  . 59

فجنلا اـهتعبطمو ، هیردـیحلا  هبتکملا  تاروشنم  رـشان : 1965 م ، ، 1385 پاچ : لاس  یناهفـصألا ، جرفلا  وبأ  نییبلاـطلا ، لـتاقم  . 60
فرشألا

مق هیملعلا ، هعبطم  هناخپاچ : يدزألا ، فنخم  وبأ  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  . 61

مق نیتسردملا ، هعامجل  هعباتلا  یمالسالا  رشنلا  هسسؤم  رشان : دیفم ، خیش  هعنقملا ، . 62

مق یضرلا ، فیرش  تاراشتنا  رشان : هیملع ، هناخپاچ  ینارحب ، يدتهم  میظعلادبع  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  قالخا  نم  . 63
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ق 1379 ه .-  مق ، همالع ، تاراشتنا  هسسؤم  دلج ،  4 یناردنزام ، بوشآ  رهش  نبا  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  لآ  بقانم  . 64

هعابطلل ثیدـحلاراد  رـشان : يرهـشیرلا ، دـمحم  خـیراتلاو ، هنـسلاو  باتکلا  یف  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  مامإلا  هعوسوم  . 65
1425 مق ، رشنلاو ،

مومهملا سفن  . 66

هفاقثلا راد  نانبل ، هناخپاچ : ناکلخ ، نبا  نامزلا ، ءانبأ  ءابنأو  نایعألا  تایفو  . 67

توریب هیملعلا ، بتکلا  راد  رشان : هیملعلا ، بتکلا  راد  هناخپاچ : یبلاعثلا ، رهدلا ، همیتی  . 68

ق 1416 ه .-  هوسالا ، راد  تاراشتنا  يزودنقلا ، یبرقلا ، يوذل  هدوملا  عیبانی  . 69
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يا هرمک  لیلخ  ازریم  جاح  ياقآ  هللا  تیآ  ترضح  تافیلأت  تسرهف 

 - توعد 3 ناربـهر  توعد 2 -  سـسؤم  ةرابرد 1 -  هل  مظعم  تافیلأت  یـسراف ) هب   ) عماج لئاسملا  حیـضوت  هّیلمع  هلاسر  رب  هوـالع 
: تسا لیذ  رارق  هب  توعد  باتک  توعد 4 -  هناخ 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  و  یسیع ، یسوم ، ایبنا ، یحو  ۀسیاقم  یحو و  تقیقح  فشک  ةرابرد  یحو : قفا  باتک  . 1

.دهد یم  ناشن  ار  یلع  ربمغیپ و  تمحر  هک  یلع : دمحم و  ةرهچ  هب  یهاگن  یلعا ، قفا  باتک  . 2

.دشاب یم  يربک  ۀقیدص  نابز  زا  مالسلا  هیلع  یلع  لصفالب  تفالخ  زا  عافد  باتک  نیا  تایح : بآ  ۀمشچرس  ارهزلا  یلع و  . 3

.تسا كدف  هبطخ  حرش  باتک  نیا  ارهز : ۀمطاف  مالسا  هکلم  . 4

زا مدآ  ملاع و  نیمز و  نامسآ و  تقلخ  ةرابرد  هغالبلا  جهن  لوا  هبطخ  زا  یتمسق  حرش  باتک  نیا  ناهج : نامـسآ و  هغالبلا  جهن  . 5
.دشاب یم  مالسلا  هیلع  یلع  دید 

.تسا نینمؤملاریما  گنج  هبطخ  شش  حرش  باتک  نیا  گنج : هغالبلا و  جهن  . 6

مالـسلا هیلع  ماما  هب  هّکم  رد  هک  البرک  يادهـش  زا  رفن  لاح 20  حرـش  لوا : دـلج  نت ، کی  نت و  ود  داتفه و  ای  تعاجـش  رـصنع  . 7
.دنا هتسویپ 

مالسلا هیلع  ماما  هب  البرک  ات  هار  نیب  رد  هک  ادهـش  زا  رفن  لاح 20  حرش  مود : دلج  نت ، کی  نت و  ود  داتفه و  ای  تعاجش  رـصنع  . 8
.دنا هتسویپ 

رمع رکشل  زا  هک  ادهش  زا  يا  هّدع  لاح  حرش  موس : دلج  نت ، کی  نت و  ود  داتفه و  ای  تعاجش  رصنع  . 9
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.دشاب یم  اه  مالغ  لاح  حرش  دنتسویپ و  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دعس 

نب ملـسم  دورو  ماگنه  ار  هفوک  ینافوط  تختیاپ  رارـسا  باتک  نیا  مراهچ : دلج  نت ، کی  نت و  ود  داتفه و  ای  تعاجـش  رـصنع  . 10
.تسا هداد  حرش  ار  هللادیبع  رورت  مدع  ّتلع  لیقع و 

مان دـلوت ، لمح ، نارود  یلع ، نب  نیـسح  میظع  ماما  لاـح  حرـش  مجنپ : دـلج  نت ، کـی  نت و  ود  داـتفه و  اـی  تعاجـش  رـصنع  . 11
.دشاب یم  يراذگ 

تارجح رد  كدوک  شدرگ  یلع ، نب  نیسح  میظع  ماما  لاح  حرش  مشـش : دلج  نت ، کی  نت و  ود  داتفه و  ای  تعاجـش  رـصنع  . 12
.دشاب یم  تارهاط 

هللا یلص  ربمغیپ  رهم  نماد  رد  یلع  نب  نیسح  میظع  ماما  لاح  حرـش  متفه : دلج  نت ، کی  نت و  ود  داتفه و  ای  تعاجـش  رـصنع  . 13
.دشاب یم  لاجر  رظنم  رد  هلآ و  هیلع و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لیامش  ماما و  نتشون  طخ  یکدوک و  یگراوخریش -  لمح و  نیـسح : ماما  یناگدنز  زا  هلحرم  دنچ  . 14
.دشاب یم  نآرق  میلعت  هب  هجوت  مالسلا و  هیلع  ماما  ملق  هب 

.دهد یم  ار  يورسک  نودلخ و  نبا  باوج  نامز و  ماما  تبیغ  تمکح  باتک  نیا  رد  نامز : ماما  تبیغ  ۀفسلف  . 15

لکآ و يایند  يارب  مالسا  ۀلبق  زا  نما  لدع و  شخپ  هلبق و  رارسا  حرش  گرزب  باتک  نیا  رد  مارحلا : دجسم  ای  هبعک  مالسا  ۀلبق  . 16
.دشاب یم  لوکأم 

.تسا سدقملا  تیب  رهش  رد  مالسا  دوهی ، تیحیسم ، نایدا  ياوق  دورو  حرش  باتک  نیا  هلبق : لوحت  سدقملا و  تیب  . 17

توتلش خیش  اب  تاقالم  رصم و  هب  رفس  ندرا و  یمالسا  ةرگنک  هب  فلؤم  ۀمانرفـس  باتک  نیا  سدقملا : تیب  نیمزرـس  زا  ییادن  . 18
.دشاب یم 

.تسا هداد  حرش  ار  ناسنا  دوجو  هرجش  رون  دراد و  رون  ةرابرد  یثحابم  باتک  نیا  رد  رون : ةروس  ریسفت  . 19

مچرپ ثیدح  ناملس و  سیردت  نئادم و  حتف  رد  ناملس  ناملس و  یگدنز  باتک  نیا  رد  یـسراف : ناملـس  ریبک  یباحـص  يواتف  . 20
.دوش یم  هداد  حرش  رذوبا  زا 

.لوا دلج  هنیدم ، هکم و  نمیا  يداو  سدقم  شورس  باتک  . 21
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.مود دلج  البرک ، هنیدم و  هکم و  نمیا  يداو  سدقم  شورس  باتک  . 22

(. یسراف  ) نیملسم یگتسبمه  یمالسا و  ملاع  ۀطبار  باتک  . 23

(. یبرع  ) مالسلا هیلع  یلع  ءالو  نم  ٌسبق  یمالسالا ، ملاعلا  ۀطبار  باتک  . 24

.دشاب یم  دلج  کی  رد  فلتخم  باتک   12 یسراف ،)  ) هبعک قافآ  . 25

.دنک یم  وگتفگ  هلبق  جح و  عوضوم  جنپ  ةرابرد  باتک  نیا  هلبق : جح و  رد  هلاسر  جنپ  . 26

.دنک یم  داّحتا  هب  رما  ار  نیملسم  ادخ  لوسر  هک  تسا  ینم  ۀبطخ  حرش  باتک  نیا  اهقف : ارما و  كولم و  هب  ربمغیپ  بیهن  . 27

.دشاب یم  عادولا  ۀجح  ياه  هبطخ  حرش  باتک  نیا  ناهج : نما  دیلک  . 28

.دشاب یم  عادولا  ۀجح  ياه  هبطخ  هیقب  حرش  باتک  نیا  ایند : نما  دیلک  . 29

.هرمع جح و  لئاسم  کسانم و  هلاسر  . 30

.تسا جح  رد  نیملسم  تایح  دیدجت  زا  ثحب  باتک  نیا  جح : رارسا  . 31

.دشاب یم  اسیلک  سوقان  اب  ناذا  زمر  توافت  باتک  نیا  نآ : باوث  ناذا و  يادن  . 32

.دنک یم  وگتفگ  نآ  نیودت  مدع  نیودت و  ثیداحا و  نوتم  هرابرد  ثیداحا : نوتم  سورد  . 33

.دش رشتنم  تشهبیدرا 1338  رد  عیشت  بتکم  ۀمانلاس  رد  يا  هلاقم  هعیشلا : دنع  ثیدحلا  . 34
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تایآ تسرهف 

هحفص هیآ  هرامش  هیآ 

(2  ) هرقب

ْمِهِّبَر 15-62 َْدنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف 

(3  ) نارمع لآ 

 - َنیَِملاْعلا 329 33 یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َمیِهاْربِإ َو  َلآ  ًاحُون َو  َمَدآ َو  یفَطْصا  َهّللا  َّنِإ 

ٌمِیلَع 329-34 ٌعیِمَس  ُهّللا  ٍضَْعب َو  ْنِم  اهُضَْعب  ًهَّیِّرُذ 

َنُوقَزُْری 56-169 ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَت  َو ال 

(7  ) فارعا

َنیِِحلاّصلا 88-196 یَّلَوَتَی  َوُه  َباتِْکلا َو  َلََّزن  يِذَّلا  ُهّللا  َیِِّیلَو  َّنِإ  ِنوُرِْظُنت  الَف  ِنوُدیِک  َُّمث  ْمُکَءاکَرُش  اوُعْدا  ُِلق 
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(10  ) سنوی

ًهَّمُغ 152-71 ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَی  َُّمث ال  ْمُکَءاکَرُش  ْمُکَْرمَأ َو  اوُعِمْجَأَف 

187 ، 180 ، 179 ...ِهّللا 88-72 ، ِتایِآب  يِریِکْذَت  یِماقَم َو  ْمُْکیَلَع  َُربَک  َناک  ْنِإ  ِمْوَق  ای  ِهِمْوَِقل  َلاق  ْذِإ  ٍحُون  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتا  َو 

(11  ) دوه

180 ، 165 ...ْمُکِّبَر 63-56 ، یِّبَر َو  ِهّللا  یَلَع  ُْتلَّکَوَت  یِّنِإ  ِنوُرِْظُنت  َُّمث ال  ًاعیِمَج  ِینوُدیِکَف 

(12  ) فسوی

ِهّللا 235-87 ِحْوَر  ْنِم  اوُسَْأیَت  ال 

...ٍهاجُْزم 13-88 ٍهَعاِضِبب  اْنئِج  ُّرُّضلا َو  اَنَلْهَأ  انَّسَم َو  ُزیِزَْعلا  اَهُّیَأ  ای 

(21  ) ءایبنا

203 َمیِهاْربِإ 202-69 ، یلَع  ًامالَس  ًادَْرب َو  ِینوُک  ُران  ای  اْنُلق 

(33  ) بازحا

ًالیِْدبَت 231-23 اُولََّدب  ام  ُرِظَْتنَی َو  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف 
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(55  ) نمحرلا

ُنمْحَّرلَا 154-1

َنآْرُْقلا 154-2 َمَّلَع 

َناْسنِْإلا 154-3 َقَلَخ 

َنایَْبلا 154-4 ُهَمَّلَع 

(89  ) رجف

ُهَِّنئَمْطُْملا 15-27 ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای 

ًهَّیِضْرَم 15-28 ًهَیِضار  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجِْرا 

يِدابِع 15-29 ِیف  ِیلُخْداَف 

ِیتَّنَج 15-30 ِیلُخْدا  َو 
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تایاور تسرهف 

هحفص موصعم  تیاور 

مالسلا 104 هیلع  نیسح  ماما  یتمرح - » كاهتنا  یلتق و ال  مکل  لحیال  ّهناف  ینولتقتال  مکبر و  هللا  اوقتا  »

 - مالسلا هیلع  داجس  ماما  هوبنلاب - » انتمرکا  نا  یلع  كدمحا  ّینا  مهللا  ءارضلا ، ءارـسلا و  یلع  هدمحأ  ءانثلا و  نسحا  هللا  یلع  ینثأ  »
38

337 ، 126 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  ...هللا - » نبا  زیزع  اولاق  ذإ  دوهیلا  یلع  هللا  بضغ  ّدتشا  »

327 ، 325 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  داتعلا - » هلق  یلع  هرسالا و  هذهب  ٌفحاز  ّینِإ  ترذنأ و  ترذعأ و  دق  ّینإ  الأ و  »

328 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  ...کلوسرب - » ًاقطنم  ًاقلُخ و  ًاقلَخ و  ِسانلا  ُهَبْشا  ٌمالغ  مهیلإ  َزََرب  ْدَقَف  موقلا  ءالؤه  یلع  دهَشا  مهللا  »

80 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  یتقث - » ْتنا  مهّللَا  »
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65 مالسلا -  هیلع  رقاب  ماما  نیسحلا - » تنب  همطاف  يربکلا  هتنبا  یعد  هرضح ، ام  هرضح  امل  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسحلا  ّنا  »

63 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  هلذلا - » اّنم  تاهیه  هلذلا و  هّلسلا و  نیب  نیتنثا  نیب  انم  زکر  دق  یعّدلا  نب  یعّدلا  ّنا  »

200 هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مهنانج - » یلا  ءالؤه  رسج  توملا  رفاکلا و  هنج  نمؤملا و  نجس  ایندلا  ّنا  »

73 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  ربصلاب - » مکیلع  یلتق و  مویلا و  مکلتق  یف  نذا  دق  لج  زع و  هللا  ّنا  »

203 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  قارعلا - » یلا  قلستس  کنا  ینب ! ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ّنا  »

334 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  لفطلا - » اذه  اومحراف  ینومحرت  مل  ْنا  »

296 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  هرخآلا - » یف  رحلا  تنا  ایندلا ، یف  رحلا  تنا  کما ، کتمس  امک  رحلا  تنا  »

47 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  کنبا - » ءادف  کیطعا  انا  یتعیب و  نم  لح  یف  تنا  فرصنا و  »

76 مالسلا -  هیلع  رقاب  ماما  لجار - » هأم  اسراف و  نیعبرا  هسمخ و  اوناک  مهنا  »

93 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  هرخآلاو - » ایندلا  یف  رحلا  هللاو  تنا  ًالهس ، ًالها و  »

84 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  مکظعا - » یتح  یلع -  ینولجعت -  یلوق و ال  اوعمسا  سانلا ! اهیا  »

342 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  هللا - » لوسر  هما  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  »

هریبک 340 هعماج  ترایز  اَنَنید - » ملاعم  هللا  انَمَّلَع  مکب  »
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هلآ 104 هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هنجلا - » لها  بابش  ادیس  نیسحلا  نسحلا و  »

 - مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  هتّرغ - » نم  رورغملاف  لاح  دعب  ًالاح  اهلهاب  هفرـصتم  لاوز  ءانف و  راد  اهلعجف  ایندلا  قلخ  يذلا  دمحلا هللا  »
104

هتیأر عقبا  بلک  اهیف  ینـشهنتل و  یلع  تّدش  دـق  ًابالک  ناک  تیأر  لاقف ]: هلآ ؟ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نبای  تیأر  يذـلا  ام  و  »]
59 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  ّیلع - » اهّدشا 

323 ، 200 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  هعساولا - » نانجلا  یلا  ءارضلاو  سؤبلا  نع  مکب  ربعت  هرطنق  الا  توملا  امف  مارکلا ! ینب  ًاربص  »

339 مالسلا -  هیلع  داجس  ماما  یلغت - » ءامدلا  َِلُتق و  موی  هردص  یلا  مالسلا  هیلع  يدلاو  ینّمض  »

هیلع نیـسح  ماما  یتمرح - » كاهتنا  یلتق و  مکل  لحی  لـه  اورظناـف  اـهوبتاع  مکـسفنا و  یلا  اوعجرا  مث  اـنا  نم  اورظناـف  ینوبـسناف  »
84 مالسلا - 

85 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  مکیبن - » تنب  نبا  ّینا  ام  ًارثا  نوکشتفا  لوقلا  اذه  نم  کش  یف  متنک  ناف  »

113 مالسلا -  هیلع  قداص  ماما  هتعیش - » نم  لجر  هل  لاقف  هباحصا  نیسحلا و  نم  شطعلا  غلبف  »

165 ، 164 ، 163 ، 62 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  نیفجوم - » انخرصاف  نیهلاو  انومتخرصتسا  نیح  ًاحرت  هعامجلا و  اهتیا  مکل  ًابتف  »

64 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  مالسلاو - » لزت ، مل  هرخالا  َّناک  نکی و  مل  ایندلا  َّناَکف  »
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یسدق 334 ثیدح  نیسح - » ای  هّنجلا  یف  ًاعضرم  هل  ّناف  هعد  ءاوهلا  نم  يدونف  »

207 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  مکیلا - » موقلا  لسر  ماهسلا  هذه  ناف  .هنم  دبال  يذلا  توملا  یلا  هللا  مکمحر  اوموق  »

103 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  هلآ - » هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لقث  ناف  هللاوقتا  موق ! ای  لاقف : ریرب  مدقتف  موقلا  ملک  »

300 مالسلا -  هیلع  قداص  ماما  مکتنسلا - » ریغب  سانلا  هاعد  اونوک  »

137 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  هب - » ًابحرمف  توملا  ّالا  وه ؟ لهف  ادبا  کلذ  یلا  دایز  نبا  بیجا  «ال 

82 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  مهأدبا - » نا  هرکا  یناف  همرتال  »

200 مالسلا -  هیلع  داجس  ماما  هعم - » ناک  نم  هیلا  رظن  مالسلا  هیلع  نیسحلاب  رمالا  دتشا  امل  »

80 مالسلا -  هیلع  داجس  ماما  برک - » لک  یف  یتقث  تنا  مهللا  لاق : هیدی و  عفر  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لیخلا  تّحبص  امل  »

39 مالسلا -  هیلع  داجس  ماما  مویلا - » کلذ  هلیل  یف  هباحصا  هلها و  عمج  .یبا  هیف  دهشتسا  يذلا  مویلا  ناک  امل  »

138 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  ًادبا - » هناجرم  نبا  مکح  یلع  لزنا  نا  هللاذاعم ! »

53 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  دابعتسالا - » لذ  توملا و ال  »

332 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  هرصان - » ّلق  هرتاو و  رثک  موی  اذه  هللا  «و 

هیداجس 303 هفیحص  رییغت - » ترکنا  امیف  و  حالص ، دسف  امل  و  فلخ ، تاف  امم  كدنع  «و 
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85 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  دیبعلا - » رارقا  رقا  لیلذلا و ال  ءاطعا  يدیب  مهیطعا  ال  هللاو ! »

هلآ 84 هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هنجلا - » لها  بابش  ادیس  ناذه  »

331 مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  مودقلا - » لّجع  لوقی  مالسلا و  کئرقی  هللا  لوسر  يّدج  اذه  مالسلا  کیلع  هاتبا  ای  »

330 مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ادبا - » اهدعب  ُأَمْظأ  هبرش ال  یفْوألا  هسأکب  یناقس  دق  هللا  لوسر  يدج  اذه  هاتبا ! ای  »

324 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  مارکلا - »...! اهّیا  مکتمون  نع  اوموق  ءاجیهلا ! ناسرف  ای  و  افصلا ! لاطبا  ای  »

329 مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  لیبس - » ءاملا  نم  هبْرش  یلإ  لهف  ینَدَهْجا  دیدحلا  ُلِْقث  ینلتق و  ُشطعلا  هبا  ای  »

50 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  نوقبیال - » ءامسلا  لها  يار  نوتومی  ضرالا  لها  ّنأ  یملعا  هللا و  ءازعب  يّزعت  هللا و  یقتا  هیخا ! ای  »

50 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  تکله - » انا  اذا  روبثلاو  لیولاب  یعدتالو  ًابیج  یلع  یقشتال  یمسق  يّرباف  کیلع  مسقا  ینا  هیخا ! ای  »

50 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  ناطیشلا - » کملح  َّنبهذیال  هیخا ! ای  »

39 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  المج - » لیللا  اذه  اوذختا  یتعیش ! یلها و  ای  »

119 ، 113 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  هتوص - » یلعأب  يدانف  هفیس  یلع  ًائکوتم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  بثو  مث  دعقا  ریرب ! ای  »

82 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  ایلصاهب - » یلوا  تنا  يزعملا  هیعار  نبای  »
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یف مالـسلا  هیلع  لیئربج  همّلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهمّلع  اهیلع و  هللا  تاولـص  همطاف  هینتمّلع  ءاعد  یّنع  ظفحا  ینب ! ای  »
339 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  مّغلا - » مّهلا و  هجاحلا و 

هللا یلص  هللا  لوسر  یلعالا - » حیفصلا  لها  تاومسلا و  لها  کب  رـشبتسا  دق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دیهـش  تنا  ینب ! ای  »
هلآ 59 هیلع و 

39 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  مکل - » تنذا  دقف  متنا  اوبهذاف  ملسمب ، لتقلا  نم  مکبسح  لیقع ؟ ینب  ای  »

330 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  ...هللا - » یلع  مهأرجا  ام  كولتق  ًاموق  هللا  لتق  ینب  ای  »

40 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  لسع - » نم  یلحا  مع ! ای  لاق : كدنع ؟ توملا  فیک  ینب ! ای  »

49 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  لیلخ - » نم  کل  فا  رهد  ای  »

هیلع نیسح  ماما  باسحلا - » مویب  نمؤیال  ربکتم  لک  نم  مکبر  یبرب و  ذوعأ  ینإ  نومجرت ؛ نا  مکبر  یبرب و  تذع  ینا  هللا ! دابع  ای  »
94 ، 85 مالسلا - 

330 مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  مکاخا - » اولمحا  مشاه  ینب  نایتف  ای  »

 - مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ادبا - »! کلذب  أنهتتال  هللاو  ناجرج  يرلا و  دالب  یعّدلا  نب  یعّدـلا  کّیلوی  نا  معزت  ینلتقت  تنا  رمع ! ای 
192
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یسراف راعشا  تسرهف 

هحفص رعاش  لوا  عرصم 

238 يدنقرمس -  یکدور  مک -  نت  کی  مشچ  ود  رامش  زا 

92 ورسخ -  رصان  قلخ -  زا  نداشگ  دناد  هک  لفق  نیا 

110 یناورش -  یناقاخ  نم -  زا  هاگ  وت و  زا  هاگ  دشاب  یم  هک  خاک  نیا 

183 بآرب - ؟-  تسا  یشقن  وچ  هلمج  ناهج  طارقب ،

169 يزاریش -  ظفاح  تسود -  زا  یتشگرب  نانمشد  لوق  هب 

185 يولوم -  ادج -  ار  کی  ره  تسا  رادیرخ  سپ 

277 ورسخ -  رصان  یشیوخ -  ناهج  يادخ  راب  وت 

184 يولوم -  ناهن -  گنج  زا  تسه  یلعف  گنج 

306 تفرگ - ؟-  وضو  نوخ  زا  هش  دوب  بآ  طحق  نوچ 

251 ینادمه -  رهاطاباب  یب -  رس  ود  ره  ینابرهم  یب  شوخ  هچ 

296 لد - ؟-  ماک  هب  نم  ینک و  ملمسب  هک  نآ  شوخ 

213 جاتمین -  اپ -  هب  دوش  تعامج  زامن  سلدنا  رد 

109 یناورش -  یناقاخ  ونون -  تدهد  يدنپ  يرصق  ره  ۀنادند 

5 رس - ؟-  هک  ار  امش  سودرف  تنج  همه  ار و  ام  تسود 

127 مور - ؟-  ناتسکرت  هب  ات  مدیهد  هر 
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192 ورسخ -  رصان  تسا -  غاب  ترگا  نیا  تسا  وت  نادنز 

234 يزاریش -  ظفاح  دید -  مناوت  یمن  میوگب  تسرد  نخس 

198 یماج -  نمحرلادبع  ناهد -  هب  ناوختسا  دش  یم  یکگس 

55 يزاریش -  يدعس  تسا -  زورفا  ناهج  زور  ادخ  نادرم  بش 

240 نخس - ؟-  هلاس  دص  هک  تسا  یناسل  یط  ار  قشع 

182 ورسخ -  رصان  ار -  یندوب  صاخشا  ندوسرف 

212 لیلذ - ؟-  دوش  دیاب  هک  تسا  تقلخ  نوناق 

182 شیپ - ؟-  زا  تفر  دیهش  ناوراک 

197 یناورش -  یناقاخ  نت -  رب  طونح  دریم  دیاز  لدع  نوچ ز  لگ 

171 يولوم -  دوش -  نارپ  نوچ  هتسران  رپ  غرم 

174 نتشگ - ؟-  هتشک  سیفن و  سفن  نم و 

143 مصخ - ؟-  تعیب  تسد  هن  اجنآ  ندنام  ياپ  هن 

342 یناهفصا -  لبقم  تشاد -  تقاط  لادج  رب  ءادهشلا  دّیس  هن 

43 تسا - ؟-  تمواقم  زا  نخس  ار  همه 
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یبرع راعشا  تسرهف 

هحفص لوا  عرصم 

التقا 295 یتح  لتقا  تیلآ ال 

اهقاوفا 229 ۀملعم  اهب  یمرا 

ًایدهم 294 ًایداه  ًانیسح  مدقا 

ًادادعا 291 مکل  انک  ول  مسقا 

ِنمحَّرلا 249 یلا  ُسْفَن  ای  َْکَیلا 

دبلوذ 230 یناف  ینع  اولئست  نا 

رحلا 281 نب  اناف  یبا  اورقعت  نا 

یلمجلا 259 نب  اناف  ینورکنت  نا 

ِْبلَک 246 نب  ْانَاَف  ینُورْکُنت  ْنإ 

یلجبلا 310 ینمیلا  مالغلا  انأ 

ریضخ 224 یبا  ریرب و  انا 

309 ۀلدهب 229 ، نب  انا 

ثراحلا 250 نب  انا  دانج و  انا 
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291 رهظم 269 ، یبا  بیبح و  انا 

رصاهم 309 یبا  دیزی و  انا 

295 فیضلا 254 ، يوام  رحلا و  انا  ینا 

اقّسلاب 336 اودغا  سابعلا  انا  ینا 

نبل 47 نم  نابعق  مراکملا ال  کلت 

رمش 311 نع  اولخ  هللا  ةادع  اولخ 

اورزائت 271 نیذلا  حاورا  هللا  یقس 

166 ًامدق 164 ، نوماّزهف  مزهن  ناف 

رافغونب 314 ًاقح  تملع  دق 

راصنالا 218 ُبئاتک  َتِملَع  دق 

ًارسح 270 برضلا  نعطلل و  اوربص  دقل 

حایر 299 ینب  رح  رحلا  معنل 

مهلابن 213 عقو  مهمراوص و  الول 

مکایند 102 ۀملظم  تحرب  ام 

هرحن 254 ةرغثب  مهیمرا  تلز  ام 

اهقافخا 309 اهب  يرجت  ۀعومسم 

عردیلف 288 رمعلا  نمتی  نم 

207 اُنلاب 203 ، امَف  یتوَملا  وَنب  ُنَْحن 

ینیمی 335 متعطق  ول  هللاو 

لیلخ 49 نم  کل  فا  رهد  ای 
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ادا 291 ابسح و  موق  رش  ای 

رافکلا 335 نم  یشخت  سفن ال  ای 
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ینوه 336 نیسحلا  دعب  نم  سفن  ای 
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مالعا تسرهف 

مالسلا 329 هیلع  مدآ 

341 ، 278 نایفس 275 ، یبا  لآ 

بلاط 323 یبا  لآ 

143 ، 122 هیما 83 ، لآ 

هعیبر 196 لآ 

ریبز 153 لآ 

لیقع 326 لآ 

نالهک 196 لآ 

هیواعم 276 لآ 

339 ، 328 ، 327 ، 268 ، 226 ، 76 مالسلا 59 ، مهیلع  ربمغیپ ) لآ   ) دمحم لآ 

عخن 196 لآ 

مشاه 325 لآ 

197 نادمه 196 ، لآ 

مالسلا 15 مهیلعنیموصعم  همئا 

329 ، 203 ، 202 مالسلا 174 ، هیلع  میهاربا 

114 یعیبسلا 113 ، ..یسوم  نب  هللادبع  نب  میهاربا 

سیردا 328 نبا 

ثعشا 29 نبا 

رجح 190 نبا 
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276 ، 99 هیمس 97 ، نبا 

279 ، 196 راکانز )  ) هیمس نبا 

212 انیس 107 ، نبا 

89 سابع 84 ، نبا 

328 ، 312 ، 253 ، 245 ، 242 ، 237 ، 234 ، 164 ، 161 ، 101 سواط 47 ، نبا 

194 هناجرم 138 ، نبا 
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میدن 165 نبا 

امن 218 نبا 

یعیبسلا 113 قاحساوبا 

يراصنا 173 بویاوبا 

مالسلا 333 هیلع  یبتجم  نسح  نب  رکبوبا 

مالسلا 333 هیلع  یلع  نب  رکبوبا 

307 ، 289 ، 269 يوادیص )  ) يدئاص همامثوبا 

57 رهش ) نب  هللادبع   ) یعیبس برحوبا 

یلامث 39 هزمحوبا 

یسبعلا 275 ریهزوبا 

91 يردخ 84 ، دیعسوبا 

نایفسوبا 278

يدنک یلدهب  دایز  نب  دیزی  ءاثعشوبا = 

كاحضوبا 49

یبایض 285 هزعوبا 

138 ، 136 ، 135 جرفلاوبا 134 ،

مالسلا 24 هیلع  بلاطوبا 

یسبع 276 رینوبا 

281 كادووبا 280 ،

سیق 195 نب  فنحا 
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يوارصب 265 مهدا 

293 ، 285 يدزا 222 ،

مالسلا 267 هیلع  نیسح  یلوم  ملسا ،

مالسلا 174 هیلع  لیعامسا 

میلس 318 نب  ثعشا 

نوطالفا 19

،251 ، 235 ، 175 ، 136 ، 103 ، 96 ، 89 ، 85 ، 84 ، 75 ، 74 ، 43 ، 39 مالسلا 29 ، هیلع  یلع  نب  سابع  سابعلا ، لضفلاوبا  ترـضح ] ]
337 ، 336 ، 335 ، 334 ، 333 ، 326 ، 313 ، 263 ، 252

318 ، 50 يرافغ 49 ، رذوبا 

308 ، 280 ، 246 ، 226 ، 97 ، 80 ، 49 ، 44 ، 42 يربط 38 ، فنخموبا 

76 ، 65 مالسلا 64 ، هیلع  رفعجوبا  رقاب ، ماما 

مالسلا 66 هیلع  اضرلا  یلع  نب  دمحم  داوج ، ماما 

333 ، 332 ، 326 ، 325 ، 324 ، 278 ، 275 ، 156 ، 137 ، 112 ، 104 ، 70 ، 69 ، 54 مالسلا 27 ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

،43 ، 42 ، 41 ، 40 ، 39 ، 38 ، 35 ، 34 ، 32 ، 31 ، 30 ، 29 ، 28 ، 27 ، 26 ، 24 ، 23 مالسلا 14 ، هیلع  هللادبعابا  ادهشلادیس ، نیـسح ، ماما 
،55 ، 53 ، 52 ، 50 ، 49 ، 48 ، 47 ، 46 ، 45 ، 44
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،100 ، 99 ، 98 ، 97 ، 96 ، 95 ، 94 ، 93 ، 90 ، 86 ، 85 ، 84 ، 83 ، 82 ، 81 ، 80 ، 78 ، 73 ، 67 ، 66 ، 65 ، 64 ، 63 ، 62 ، 61 ، 60 ، 59 ، 56
،126 ، 125 ، 124 ، 123 ، 122 ، 121 ، 120 ، 119 ، 117 ، 116 ، 115 ، 114 ، 113 ، 112 ، 110 ، 108 ، 107 ، 106 ، 105 ، 104 ، 103
،148 ، 147 ، 146 ، 145 ، 144 ، 143 ، 142 ، 141 ، 140 ، 139 ، 138 ، 137 ، 135 ، 134 ، 133 ، 132 ، 131 ، 130 ، 129 ، 128 ، 127
،179 ، 177 ، 176 ، 175 ، 173 ، 168 ، 167 ، 165 ، 164 ، 163 ، 161 ، 160 ، 159 ، 158 ، 157 ، 156 ، 155 ، 153 ، 151 ، 150 ، 149
،215 ، 214 ، 210 ، 208 ، 207 ، 203 ، 202 ، 201 ، 200 ، 199 ، 197 ، 196 ، 194 ، 193 ، 192 ، 191 ، 190 ، 189 ، 187 ، 186 ، 183
،242 ، 241 ، 240 ، 238 ، 237 ، 235 ، 234 ، 233 ، 232 ، 231 ، 229 ، 228 ، 227 ، 226 ، 224 ، 222 ، 221 ، 220 ، 218 ، 217 ، 216
،275 ، 272 ، 267 ، 265 ، 264 ، 263 ، 262 ، 261 ، 260 ، 259 ، 258 ، 257 ، 255 ، 254 ، 253 ، 252 ، 251 ، 249 ، 248 ، 247 ، 245
،313 ، 311 ، 310 ، 309 ، 308 ، 307 ، 304 ، 299 ، 298 ، 296 ، 294 ، 293 ، 290 ، 289 ، 288 ، 287 ، 286 ، 285 ، 284 ، 279 ، 278
،339 ، 337 ، 336 ، 334 ، 333 ، 332 ، 331 ، 330 ، 329 ، 326 ، 325 ، 323 ، 322 ، 321 ، 320 ، 319 ، 318 ، 317 ، 316 ، 315 ، 314

344 ، 343 ، 342 ، 341 ، 340

مالسلا 66 هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

340 ، 339 ، 338 ، 313 ، 200 ، 83 ، 80 ، 66 ، 65 ، 49 ، 41 ، 39 مالسلا 38 ، هیلع  نیسحلا  نب  یلع  داجس ، ماما 

113 ، 74 ، 15 مالسلا 14 ، هیلع  دمحم  نب  رفعج  قداص ، ماما 

،325 ، 294 ، 279 ، 278 ، 275 ، 269 ، 267 ، 223 ، 195 ، 190 ، 158 ، 138 ، 130 ، 119 ، 86 مالـسلا 53 ، هیلع  نینمؤملاریما  یلع ، ماما 
333 ، 332 ، 331 ، 328 ، 327

343 هجرف ) یلاعت  هللا  لجع   ) مئاق يدهم ، ماما 

ص:375
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هملس 66 ما 

316 ، 288 ، 286 ، 247 ، 246 ریمع ) هللادبع  نز   ) بهو ما 

هیما 86

یئاط 264 دعس  نب  هیما 

318 یلهاک 300 ، ثرح  نب  سنا 

91 کلام 84 ، نب  سنا 

ناربمایپ 172 دالوا 

هلآ 241 هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رتخد  دالوا 

337 ، 334 ، 325 ، 324 ، 323 ، 313 ، 312 ، 299 ، 265 ، 262 ، 261 ، 248 مالسلا 106 ، مهیلعتیب  لها 

تنس 195 لها 

296 یناویح 280 ، حرشم  نب  بویا 

مشاهدیس 39 ینارحب ،

مالسلا 333 هیلع  نیسح  ماما  ناردارب 

لیقع 325 نب  ملسم  ناردارب 

نیسحدیس 130 یفجن ، یقارب 

116 ینادمهلا 113 ، نیصحلا  نب  ریرب 

،223 ، 222 ، 219 ، 215 ، 213 ، 119 ، 116 ، 113 ، 112 ، 105 ، 104 ، 103 ، 96 ، 85 ، 79 ، 78 ، 57 ءارقلادیس 34 ، ریـضخ ، نب  ریرب 
270 ، 243 ، 239 ، 224

322 ، 321 ، 319 ، 300 ، 266 یمرضح 48 ، ورمع  نب  رشب 

ورمع 322 نب  ریشب 
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یمیمت 293 میرص  نب  لیدب 

301 یمیت 266 ، یح  نب  رکب 

لئاو 14 نب  رکب 

یمیت 248 یح  نب  ریکب 

196 ، 169 ، 158 ، 157 ، 156 ، 155 ، 153 ، 152 ، 148 ، 146 ، 145 ، 142 ، 27 ،، 24 هیما 21 ، ینب 

سابعلا 101 ینب 

43 لیقع 39 ، ینب 

330 ، 325 ، 102 ، 85 ، 64 ، 63 مشاه 23 ، ینب 

114 یبلغتلا 113 ، هللادبع  نب  ثرحلا  تنب  هجهب 

،91 ، 90 ، 85 ، 84 ، 82 ، 75 ، 71 ، 68 ، 61 ، 60 ، 59 ، 55 ، 44 ، 40 ، 39 ، 35 ، 34 ، 24 ، 22 ، 19 هللا 5 ، لوسر  توبن ، یبن ، مرکا ، ربماـیپ 
،110 ، 107 ، 106 ، 105 ، 104 ، 103 ، 102 ، 101 ، 100 ، 99 ، 98 ، 97 ، 92
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،172 ، 165 ، 158 ، 157 ، 154 ، 152 ، 150 ، 149 ، 126 ، 125 ، 123 ، 122 ، 121 ، 120 ، 116 ، 115 ، 114 ، 113 ، 113 ، 112 ، 111
،242 ، 241 ، 239 ، 237 ، 235 ، 233 ، 231 ، 225 ، 224 ، 217 ، 209 ، 208 ، 203 ، 202 ، 200 ، 199 ، 194 ، 190 ، 179 ، 174 ، 173
،331 ، 330 ، 329 ، 327 ، 324 ، 323 ، 322 ، 321 ، 318 ، 315 ، 290 ، 288 ، 287 ، 283 ، 272 ، 270 ، 268 ، 262 ، 253 ، 247 ، 244

340 ، 339 ، 338 ، 335

277 ، 202 ، 174 ، 143 ، 78 مالسلا 32 ، مهیلعایبنا  ناربمایپ ،

هبلعث 248 نب  هللا  میت 

268 یمیت 264 ، رماع  الوم  جاجح ، نب  رباج 

91 يراصنا 84 ، هللادبع  نب  رباج 

نمحرلادبع 198 یماج ،

ینابیش 266 هلبج 

310 ، 309 يرزج 140 ،

رایطلا رفعج  بلاط =  یبا  نب  رفعج 

333 ، 326 ، 325 ، 323 ، 121 ، 119 ، 90 رایطلا 84 ، رفعج 

331 لیقع 44 ، نب  رفعج 

مالسلا 333 هیلع  یلع  نب  رفعج 

یناملس 233 ثرح  نب  هدانج 

256 ، 252 ، 251 يدارم 250 ، ثراح  نب  هدانج 

يراصنا 265 بعک  نب  هدانج 

ینالوخ 265 ریجح  نب  بدنج 

50 يرافغلا 49 ، رذ  یبا  یلوم  يوح )  ) نوج

یمیمت 136 ردب  نب  هریوج 
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کلام 264 نب  نیوج 

هریصح 38 نب  ثراح 

میمت 254 نب  ثراح 

سیقلا 265 ءرما  نب  ثراح 

بعک 49 نب  ثراح 

رماع 264 نب  بابح 

هملس 300 نب  سیق  نب  یشبح 

،269 ، 263 ، 262 ، 232 ، 231 ، 227 ، 215 ، 208 ، 103 ، 96 ، 92 ، 85 ، 84 ، 76 ، 75 يدسا 73 ، رهظم )  ) رهاظم نب  بیبح 
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313 ، 293 ، 291 ، 290

267 يوارصب 265 ، يدعس  ردب  نب  جاجح 

یفعج 293 قورسم  نب  جاجح 

هفوک 157 یلاو  فسوی ، نب  جاجح 

93 ، 92 ، 85 رجبا 30 ، نب  راجح 

99 يدع 97 ، نب  رجح 

یسبع 131 دعاق  نب  ناسح 

333 ، 163 مالسلا 65 ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نب  ینثم  نسح 

ینیضح 39 نادمح  نب  نیسح 

يدارم 226 هبقع  نب  نیسح 

عیرس 267 نب  ثرح 

یناملس 301 ثرح 

هزمح 269 یلوم  ناهبن ، نب  ثرح 

،218 ، 208 ، 160 ، 151 ، 149 ، 148 ، 147 ، 146 ، 145 ، 144 ، 129 ، 123 ، 93 ، 80 ، 79 ، 68 ، 67 ، 30 یحایر 28 ، دـیزی  نب  رح 
،298 ، 296 ، 295 ، 294 ، 290 ، 281 ، 280 ، 268 ، 256 ، 255 ، 254 ، 249 ، 245 ، 244 ، 243 ، 242 ، 241 ، 240 ، 239 ، 238 ، 237

300 ، 299

یحایر دیزی  نب  رح  یعوبری =  دیزی  نب  رح 

290 ، 278 ، 256 ، 255 میمت 293 ، نب  نیصح 

لیفطلا 335 نب  میکح 

269 یبسار 263 ، يدزا  ورمع  نب  سالح 

269 ، 120 ، 119 ، 90 ادهشلادیس 84 ، هزمح 
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332 ملسم 285 ، نب  دیمح 

317 ، 316 ، 315 ، 314 ، 308 ، 300 یمابش 132 ، دعسا  نب  هلظنح 

269 ینابیش 266 ، ورمع  نب  هلظنح 

197 یناورش 109 ، یناقاخ 

هیما ینب  هیما =  نامناخ 

لیقع 44 نادناخ 

مالسلا 138 هیلع  یلع  نادناخ 

مالسلا 66 هیلع  يرکسع  ماما  رهاوخ  هجیدخ 

120 ، 119 مالسلا 112 ، اهیلعدلیوخ  تنب  هجیدخ 

سابعلا 101 ینب  يافلخ 

333 ینثم ) نسح  ردام   ) يرازف ناّیر  نب  روظنم  تنب  هلوخ 

یحبصا 342 دیزی  نب  یلوخ 

ص:378

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 400 

http://www.ghaemiyeh.com


هلآ 22 هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارتخد 

203 دعس 30 ، رمع  مالغ  دیوز )  ) دیرد

224 ، 137 هفینحوبا 66 ، يرونید ،

هللادبع 300 نب  عفار 

مالسلا 334 هیلع  نیسح  ماما  رسمه  بابر ،

هنیکس 321 ردام  بابر ،

رمش 287 مالغ  متسر ،

331 ملسم 326 ، نب  هللادبع  ردام  هیقر ،

يدنک 265 ورمع  نب  رهاز 

يدیبز 226

کیرش 342 نب  هعرز 

197 نادمه 196 ، لآ  نانز 

یمعثخ 266 رشب  نب  ریهز 

266 يدزا 265 ، میلس  نب  ریهز 

نیق نب  ریهز  سیق =  نب  ریهز 

294 ، 76 یلیجب 75 ، سیق  نب  ریهز 

،243 ، 239 ، 227 ، 215 ، 151 ، 150 ، 149 ، 144 ، 105 ، 100 ، 99 ، 98 ، 97 ، 96 ، 95 ، 79 ، 73 ، 45 ، 43 ، 39 نیقلا 34 ، نـب  ریهز 
320 ، 319 ، 307 ، 306 ، 300 ، 296 ، 285 ، 268 ، 263 ، 245

نایفس 215 یبا  نب  دایز 

ینادمه 300 بیرع  نب  دایز 

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 401 

http://www.ghaemiyeh.com


91 مقرا 84 ، نب  دیز 

دیهش 114 دیز 

یلع 113 نب  دیز 

332 ، 326 ، 66 ، 54 ، 53 ، 52 ، 51 ، 50 مالسلا 46 ، اهیلع  بنیز  ترضح ] ]

رماع 263 مالغ  ملاس ،

216 دایز 215 ، هللادیبع  يالوم  ملاس ،

یبلک 265 هنیدملا  ینب  یلوم  ورمع ، نب  ملاس 

ثرح 267 نب  دعس 

199 هدیبع 136 ، نب  دعس 

256 يوادیص 233 ، دلاخ  نب  ورمع  مالغ  دعس ،

197 ، 193 صاقو 190 ، نب  دعس 

313 ، 308 ، 307 ، 306 ، 300 ، 269 ، 44 ، 43 یفنح 39 ، هللادبع  نب  دیعس 

هللا 203 هبه  نب  دیعس 

299 طارقس 174 ،

سواط نبا  یسواط =  دیس 

ثرح 300 نب  فیس 

،319 سیق 300 ، نب  براضم  نب  ناملس 

ص:379

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 402 

http://www.ghaemiyeh.com


320

دشار 285 یبا  نب  نامیلس 

یتاوامس 107

خیش 227 يوامس ،

342 ، 182 سنا 26 ، نب  نانس 

318 معنم 266 ، نب  راوس 

دیوس 214

323 ، 322 ، 321 ، 319 یمعثخ 300 ، عاطملا  یبا  نب  دیوس 

ورمع 269 نب  دیوس 

91 يدعاس 84 ، دعس  نب  لهس 

يوارصب 300 کلام  نب  فیس 

يدبع 263 کلام  نب  فیس 

ناداش 242

نایماش 169

285 ، 279 ، 276 ، 275 ، 224 ، 93 ، 92 ، 85 ، 30 ، 29 یعبر 23 ، نب  ثبش 

عیرس 267 نب  ثرح  یلوم  بیبش ،

،140 ، 139 ، 136 ، 135 ، 134 ، 112 ، 104 ، 100 ، 99 ، 98 ، 92 ، 91 ، 84 ، 83 ، 82 ، 81 ، 30 ، 29 ، 24 نشوـجلا 23 ، يذ  نب  رمش 
342 ، 341 ، 316 ، 313 ، 311 ، 310 ، 287 ، 285 ، 284 ، 283 ، 282 ، 261 ، 253 ، 245 ، 227 ، 208 ، 197 ، 158 ، 154 ، 142

البرک 150 يادهش 

181 دحا 174 ، يادهش 
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181 ردب 174 ، يادهش 

نیسح 248 يوک  يادهش 

نیدلا 130 هبه  یناتسرهش ،

300 يرکاش 269 ، بذوش 

126 ، 124 قودص 113 ، خیش 

276 رضم 275 ، خیش 

328 ، 132 ، 104 دیفم 83 ، خیش 

314 ، 181 ، 161 ، 89 ، 70 نایعیش 27 ، هعیش ،

341 ینزم 26 ، بهو  نب  حلاص 

قاحسا 114 یبا  نب  سنوی  تنب  هیفص 

321 ، 262 ، 83 ، 82 ، 74 ، 56 ، 44 ، 42 یقرشم 38 ، هللادبع  نب  كاحض 

سیق 321 نب  كاحض 

269 ، 263 یبلغت 200 ، کلام  نب  هماغرض 

هالغ 315 هفیاط 

ص:380
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یسربط 165

،275 ، 257 ، 254 ، 249 ، 248 ، 245 ، 222 ، 140 ، 136 ، 104 ، 97 ، 87 ، 83 ، 82 ، 74 ، 73 ، 56 ، 49 ، 44 ، 42 رفعجوبا 38 ، يربط ،
320 ، 317 ، 310 ، 309 ، 307 ، 286 ، 282

256 یئاط 234 ، يدع  نب  حامرط 

256 عمجم 233 ، نب  ذئاع 

318 ، 300 يرکاش 269 ، سباع 

269 يوارصب 263 ، ملسم  نب  رماع 

222 یمرضح 221 ، لئاو  نب  رابجلادبع 

یفعج 30 هربس  یبا  نب  نمحرلادبع 

269 یبحرا 266 ، نمحرلادبع 

276 نیصح 275 ، نب  نمحرلادبع 

یجرزخ 263 نمحرلادبع 

يراصنا 321 برلادبع  نب  نمحرلادبع 

لیقع 331 نب  نمحرلادبع 

314 ، 313 ، 308 ، 301 يرافغ 269 ، هورع  نب  نمحرلادبع 

ثعشا 157 دمحم  نب  نمحرلادبع 

269 جاجح 266 ، نب  دوعسم  نب  نمحرلادبع 

لیقع 44 نب  ملسم  ردارب  نمحرلادبع ،

عمجم 265 نب  ذئاع 

ورمع 64 نب  میرکلادبع 
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174 ربمغیپ ) ردپ   ) هللادبع

لیقع 332 نب  ربکألا  هللادبع 

269 رشب 265 ، نب  هللادبع 

يوارصب 265 هللادبع 

326 ، 43 رایط 39 ، رفعج  نب  هللادبع 

یعدنج 318 هللادبع 

333 مالسلا 40 ، هیلع  نسحلا  نب  هللادبع 

مالسلا 334 هیلع  نیسحلا  نب  هللادبع 

222 ، 221 ، 220 یمیمت 219 ، هزوح  نب  هللادبع 

يدزا 30 ملسم  نب  ریهز  نب  هللادبع 

يرماع 38 کیرش  نب  هللادبع 

82 یشیافلا 38 ، مصاع  نب  هللادبع 

314 ، 313 ، 308 ، 301 يرافغ 269 ، هورع  نب  هللادبع 

لیقع 332 نب  هللادبع 

مالسلا 333 هیلع  یلع  نب  هللادبع 

288 ، 275 ، 245 ، 238 ، 218 ، 216 ، 215 یبلک 213 ، ریمع  نب  هللادبع 

ص:381
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331 ، 326 لیقع 44 ، نب  ملسم  نب  هللادبع 

مالسلا 163 هیلع  نسحلا  ..نامیلس  نب  دمحم  نب  هللادبع 

114 روصنم 113 ، نب  هللادبع 

174 ربمغیپ ) دج   ) بلطملادبع

يوارصب 265 هللادیبع 

یفعج 271 رح  نب  هللادیبع 

رفعج 332 نب  هللادبع  نب  هللادیبع 

316 ، 286 ، 256 یبلک 253 ، ریمع  هللادیبع 

،137 ، 136 ، 135 ، 134 ، 132 ، 131 ، 130 ، 129 ، 128 ، 127 ، 105 ، 103 ، 99 ، 97 ، 68 ، 27 ، 26 ، 25 ، 24 دایز 23 ، نب  هللادـیبع 
310 ، 255 ، 253 ، 225 ، 224 ، 221 ، 215 ، 199 ، 197 ، 196 ، 195 ، 194 ، 193 ، 182 ، 156 ، 155 ، 148 ، 146 ، 144 ، 139 ، 138

328 ، 223 ، 159 ، 122 نامثع 190 ،

193 هللادیبع ) ردارب   ) دایز نب  نامثع 

مالسلا 333 هیلع  یلع  نب  نامثع 

283 ، 282 ، 276 ، 275 ، 261 ، 56 ، 30 یسمحا 23 ، سیق  نب  هرزع 

337 ، 288 ، 159 ، 126 ، 125 مالسلا 124 ، هیلع  ریزع 

سنخالا 222 یبا  نب  ریهز  نب  فیفع 

141 ، 140 ، 95 ناعمس 85 ، نب  هبقع 

323 لیقع 44 ،

یمابش 97 دعسا  نب  هلظنح  نب  یلع 

هظرق 257 نب  یلع 
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334 مالسلا 333 ، هیلع  رغصا  یلع   ] ترضح [ 

333 ، 331 ، 330 ، 329 ، 328 ، 327 ، 326 ، 103 ، 96 ، 89 ، 87 مالسلا 85 ، هیلع  ربکا  یلع   ] ترضح [ 

یئاط 264 ناسح  نب  رامع 

ینالاد 265 رامع 

ریشب 48 نب  رمع 

319 هدانج 301 ، نب  رمع 

باطخ 190 نب  رمع 

يدزالا 332 لیفن  نب  دعس  نب  رمع 

دعس رمع  صاقو =  نب  دعس  نب  رمع 

،132 ، 131 ، 130 ، 129 ، 128 ، 127 ، 111 ، 108 ، 104 ، 103 ، 86 ، 83 ، 81 ، 74 ، 73 ، 65 ، 61 ، 38 ، 31 ، 30 ، 29 دعس 25 ، رمع 
،136 ، 135 ، 134 ، 133

ص:382
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،195 ، 194 ، 193 ، 192 ، 191 ، 190 ، 189 ، 187 ، 182 ، 168 ، 166 ، 163 ، 158 ، 151 ، 147 ، 146 ، 145 ، 144 ، 139 ، 138 ، 137
،283 ، 282 ، 278 ، 276 ، 275 ، 268 ، 264 ، 261 ، 260 ، 257 ، 255 ، 243 ، 237 ، 227 ، 226 ، 218 ، 217 ، 214 ، 203 ، 197 ، 196

336 ، 332 ، 329 ، 321 ، 315 ، 311 ، 310 ، 309 ، 308 ، 284

جاجح 308 نب  دیعس  نب  رمع 

268 هعیبض 266 ، نب  رمع 

یعجشا 266 ثراح  نب  بعک  نب  نارمع 

حومج 173 نب  ورمع 

283 ، 282 ، 261 ، 260 ، 259 ، 248 ، 238 ، 237 ، 231 ، 228 ، 227 ، 226 ، 225 ، 208 ، 30 يدیبز 23 ، جاجح  نب  ورمع 

ثیرح 195 نب  ورمع 

256 ، 249 ، 234 يوادیص 233 ، دلاخ  نب  ورمع 

يوهط 199 ورمع 

289 هللادبع 266 ، نب  ورمع 

257 ، 256 ، 253 ، 249 ، 218 ، 217 ، 216 ، 213 بعک 132 ، نب  هظرق  نب  ورمع 

همامثوبا 301 بعک  نب  ورمع 

هرتنع 254

رفعج 332 نب  هللادبع  نب  ربکا  نوع 

يراصنا 321 برلادبع  نب  نمحرلادبع  مالغ 

لاله 234 نب  عفان  مالغ 

333 ، 65 ینثم 64 ، نسح  رسمه  مالسلا ، اهیلعنیسحلا  تنب  همطاف 

341 ، 340 ، 338 ، 120 ، 97 ، 54 مالسلا 52 ، اهیلعارهز  همطاف   ] ترضح [ 

332 مالسلا 325 ، هیلع  نسح  ماما  نادنزرف 
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326 مالسلا 325 ، هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف 

مالسلا 325 هیلع  نینمؤملاریما  نادنزرف 

332 رایط 325 ، رفعج  نادنزرف 

332 مالسلا 326 ، اهیلعبنیز  نادنزرف 

331 لیقع 325 ، نادنزرف 

331 لیقع 325 ، نب  ملسم  نادنزرف 

177 يدارملا 164 ، کیسم  نب  هورف 

يدنک 308 جیدخ  نب  لیضف 

ص:383
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نسحم 4 روپ ، ضیف 

مالسلا 267 هیلع  نیسح  یلوم  براق ،

269 یبلغت 264 ، ریهز  نب  طساق 

رشب 263 یبا  نب  بیبح  نب  مساق 

333 ، 332 ، 326 مالسلا 40 ، هیلع  نسحلا  نب  مساق 

دزا 250 هلیبق 

دسا 30 هلیبق 

325 راصنا 218 ، هلیبق 

لئاو 14 نب  رکب  هلیبق 

دس 230 ینب ا  هلیبق 

هلدهب 308 ینب  هلیبق 

293 میمت 254 ، ینب  هلیبق 

مراد 340 ینب  هلیبق 

ناذوذ 223 ینب  هلیبق 

حایر 299 ینب  هلیبق 

222 همیلس 219 ، ینب  هلیبق 

هرقش 254 ینب  هلیبق 

222 هعیبر 219 ، نب  هریمع  ینب  هلیبق 

264 هاللا 30 ، میت  هلیبق 

هعیبر 30 هلیبق 
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222 سیقلادبع 219 ، هلیبق 

میلع 246 هلیبق 

ناطحق 250 هلیبق 

هدنک 30 هلیبق 

هنیدم 30 هلیبق 

حجذم 30 هلیبق 

رضم 275 هلیبق 

38 نادمه 30 ، هلیبق 

یلظنح 131 سیق  نب  هرق 

شیرق 217

339 يدنوار 203 ، بطق 

يرمن 264 رمع  نب  بنعق 

74 ثدحم 65 ، یمق ،

دومث 317 موق 

داع 317 موق 

حون 317 موق 

94 ، 93 ، 92 ، 85 ، 30 ثعشا 23 ، نب  سیق 

هدابع 70 نب  دعس  نب  سیق 

مثیم 195 نب  سیق 

یسیلگنا 327 لیالراک 
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یبعش 97 هللادبع  نب  ریثک 

269 یبلغت 264 ، ریهز  نب  سودرک 

ص:384
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رباج 270 نب  بعک 

نیسحلادبع 74 دیس  راد ، دیلک 

269 قیتع 266 ، نب  هنانک 

324 ، 13 ، 4 لیلخ 3 ، ازریم  هللا  تیآ  يا ، هرمک 

نیدلارصان 15 يا ، هرمک 

196 نایفوک 169 ،

240 یناملآ ) رعاش   ) هتوگ

مالسلا 328 هیلع  ربکا  یلع  ترضح  ردام  یفقث ، دوعسم  هورع  نب  هرم  یبا  تنب  یلیل 

يرباج 301 عیرس  نب  کلام 

342 ، 310 ، 130 يدنک 26 ، رسن  نب  کلام 

یبحرا 38 رضن  نب  کلام 

126 ، 125 سوجم 124 ،

269 ینهج 264 ، ورمع  نب  دایز  نب  عمجم 

256 يذئاع 233 ، هللادبع  نب  عمجم 

332 لیقع 44 ، نب  دیعس  یبا  نب  دمحم 

بلاط 103 یبا  نب  دمحم 

48 یمرضح 47 ، ریشب  نب  دمحم 

رفعج 332 نب  هللادبع  نب  دمحم 

یلع 64 نب  دمحم 

ورمع 64 نب  دمحم 
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دراطع 30 نب  ریمع  نب  دمحم 

سیق 293 نب  دمحم 

331 لیقع 44 ، نب  ملسم  نب  دمحم 

هیفنح 63 دمحم 

328 یفقث 197 ، راتخم 

هناجرم 196

336 مالسلا ) هیلع  مشاه  ینب  رمق  لتاق   ) یمیمت درم 

340 تخادنا ) نیسح  ماما  فرط  هب  ریت  هک  یصخش   ) مراد ینب  زا  يدرم 

114 قاحسا 113 ، یبا  نب  سنوی  نب  یسوم  تنب  هسیرم 

ثیرح 259 نب  محازم 

222 لئاو 221 ، نب  قورسم 

75 ، 73 ، 66 يدوعسم 65 ،

269 جاجح 266 ، نب  دوعسم 

یمیمت 195 ورمع  نب  دوعسم 

نیدرک 14 عمسم 

269 جرعا 265 ، ریثک  نب  ملسم 

کلام 195 نب  عمسم 

،325 ، 94 ، 43 ، 39 لیقع 24 ، نب  ملسم 

ص:385

اروشاع زور  بش و  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 427زکرم  هحفص 415 

http://www.ghaemiyeh.com


331

316 ، 310 ، 288 ، 256 ، 253 ، 248 ، 240 ، 232 ، 231 ، 230 ، 227 ، 220 ، 214 ، 208 ، 83 ، 82 ، 81 ، 44 ، 43 هجسوع 39 ، نب  ملسم 

337 ، 288 ، 159 ، 126 ، 125 مالسلا 124 ، هیلع  حیسم 

276 ریبز 275 ، نب  بعصم 

ریبز 165 نب  هللادبع  نب  تباث  نب  بعصم  نب  هللادبع  نب  بعصم 

279 ، 276 ، 223 ، 156 ، 123 ، 122 ، 113 ، 72 ، 69 هیواعم 26 ،

دیزی 195 نب  هیواعم 

یناهفصا 342 لبقم 

269 یبلغت 264 ، ریهز  نب  طسقم 

يدبعلا 330 هّرم  نب  ذقنم 

مالسلا 267 هیلع  نیسح  یلاوم 

318 ، 309 ، 308 ، 266 يدسا 229 ، همامث  نب  عقوم 

يولوم 185

100 نوعرف 98 ، لآ  نموم 

اردص 212 الم 

نیدلارصن 26 الم 

یملید 102 رایهم 

ریزعلادبع 64 نب  رسیم 

278 ، 192 ، 182 ینایدابق 92 ، ورسخ  رصان 

311 ، 310 ، 309 ، 308 ، 301 ، 268 ، 234 یلمج 229 ، لاله  نب  عفان 
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264 ، 262 ، 259 ، 258 يدارم 257 ، لاله  نب  عفان 

268 مالسلا 267 ، هیلع  یلع  یلوم  رزین ، یبا  نب  رصن 

339 ، 337 ، 127 ، 126 تیحیسم 125 ، يراصن  ینارصن ،

یسبع 254 ریهزوبا  حلاص  نب  رضن 

269 یبسار 263 ، يدزا  ورمع  نب  نامعن 

269 نالجع 265 ، نب  میعن 

هلعو 280 نب  ریمن 

329 ، 317 ، 187 مالسلا 180 ، هیلع  حون 

256 كرت 233 ، مالغ  حضاو ،

یناملس 301 ثرح  یلوم  یکرت ، حضاو 

99 مالسلا 97 ، اهیلعهمطاف  دلو 

یمرضح 248 تیبث  نب  یناه 

ص:386
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259 ، 225 ، 99 يدارم 97 ، هورع  نب  یناه 

دمحم 260 نب  ماشه 

زمره 101

42 نت 35 ، ود  داتفه و 

يدارم 259 هورع  نب  یناه  نب  نیحی 

نیعم 190 نب  ییحی 

301 ، 269 يدبع 263 ، طیبث  نب  دیزی 

93 ، 92 ثراح 85 ، نب  دیزی 

196 ، 195 ینابیش 30 ، میور  نب  دیزی 

310 ، 309 ، 308 ، 301 ، 269 ءاثعشلاوبا 264 ، يدنک ، یلدهب  دایز  نب  دیزی 

255 نایفس 254 ، نب  دیزی 

،195 ، 156 ، 149 ، 148 ، 144 ، 141 ، 140 ، 139 ، 133 ، 132 ، 131 ، 130 ، 129 ، 123 ، 122 ، 99 ، 98 ، 79 ، 25 هیواعم 24 ، نب  دیزی 
197

223 ، 222 لقعم 219 ، نب  دیزی 

319 ، 301 یفعج 294 ، لفغم  نب  دیزی 

نایفس 215 یبا  نب  دایز  يالوم  راسی ،

مالسلا 181 هیلع  فسوی 

دیزی 222 نب  فسوی 

337 ، 288 ، 127 ، 126 يدوهی 125 ،

ص:387
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ص:388
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اهاج تسرهف 

181 ، 174 دحا 173 ،

173 لوبمالسا 101 ،

130 هفوکلاب 129 ، هیرق  کلام ، ساسقا 

لباب 74

181 ، 174 ردب 173 ،

269 ، 195 ، 169 ، 156 هرصب 14 ،

دادغب 165

داوس 73 دالب 

114 خلب 113 ،

دیفس 74 لپ 

ناجرج 192

هشبح 326

196 ، 195 ، 157 ، 156 ، 153 ، 141 ، 140 ، 139 ، 133 ، 86 ، 79 ، 70 ، 28 زاجح 24 ،

دوسالا 196 رجح 

295 فیخ 255 ،

سراف 69 درجباراد 

نافرعلاراد 4

ینامثع 101 تلود 

تارف 73 فارطا  تاهد 
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134 ملید 47 ،

217 ، 213 ، 198 ، 192 ير 48 ،

198 ير 48 ، ّدحرس 

343 ، 195 ، 190 ، 182 ، 169 ، 156 ، 129 ، 40 ماش 24 ،

البرک 74 یخسرف  مین  هیفش ،

279 نیفص 24 ،

ص:389
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تاناجهلا 233 بیذع 

318 ، 203 ، 202 ، 195 ، 190 ، 141 ، 140 ، 98 ، 87 ، 79 ، 29 قارع 24 ،

203 ءارومع 202 ،

نوع 74

هیرضاغ 74

217 ، 213 سراف 69 ،

335 ، 261 ، 227 ، 226 ، 114 ، 113 ، 106 ، 103 ، 74 ، 73 ، 31 تارف 30 ،

255 ، 213 هیسداق 199 ،

310 ، 305 ، 264 ، 224 ، 196 ، 195 ، 193 ، 190 ، 163 ، 150 ، 131 ، 130 ، 129 ، 74 البرک 14 ،

295 ، 143 هبعک 57 ،

ناذوذ 223 ینب  هچوک 

،143 ، 130 ، 112 ، 108 ، 105 ، 104 ، 103 ، 98 ، 97 ، 87 ، 86 ، 74 ، 72 ، 71 ، 70 ، 65 ، 62 ، 61 ، 31 ، 30 ، 29 ، 27 ، 24 هفوک 23 ،
،249 ، 244 ، 243 ، 226 ، 217 ، 213 ، 208 ، 198 ، 196 ، 195 ، 193 ، 192 ، 191 ، 169 ، 165 ، 161 ، 157 ، 156 ، 153 ، 152 ، 145

343 ، 310 ، 276 ، 275 ، 269 ، 264 ، 260 ، 258

ناگرگ 198

343 ، 333 ، 323 ، 264 ، 193 ، 141 ، 140 ، 139 ، 70 ، 65 هنیدم 30 ،

فیخ 255 دجسم 

ثبش 279 دجسم 

190 ، 14 رصم 13 ،

276 رضم 275 ،

323 ، 264 ، 255 ، 196 ، 141 هکم 140 ،
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295 ینم 255 ،

326 هتوم 174 ،

سیواون 74

یمقلع 74 رهن 

اونین 74 رهن 

نانوی 280

ص:390
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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 
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