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ات 415  356348

ات 490  416356

ات 559  491365

زکرم 374هرابرد 
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اه تلیضف  مام 

باتک تاصخشم 

ارهز همطاف  ترضح  تداهش  لیاضف  یناگدنز  اه : تلیـضف  مام  روآدیدپ :  مان  ناونع و  سابع 1332 -  يدزی  یلیعامسا  هسانشرس : 
.ص  389 يرهاظ :  تاصخـشم  نارکمج 1385 . سدقم  دجسم  مق  رـشن :  تاصخـشم  يدزی  یلیعامـسا  سابع  فلوم  مالـسلا  اهیلع 
 : موس 8-74-8484-964-978 پاـچ  لاـیر   35000 مود ؛ ) پاـچ   ) لاـیر  30000 لاـیر 964-8484-74-0 ؛   22000 کـباش : 

تروص هب  هماـنباتک  تشادداـی :  . 1388 موس : پاـچ  تشادداـی :  . 1385 مود : پاـچ  تشادداـی :  اـپاف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو 
هرگنک :  يدـنب  هدر  مـق )  ) نارکمج دجـسم  هدوزفا :  هسانــش  11ق  ترجه -  زا  لــبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاـف  عوـضوم :  سیوـنریز 

 85-3592 م یلم :  یسانشباتک  هرامش  ییوید 297/973 :  يدنب  هدر  م 1385 2  485 فلا  / BP27/2 

 ! یمارگ ناوناب 

هنییآ ي نداد  رارق  نیعلا  بصن  اب  یناسنا ، یعقاو  لامک  تداعـس و  هب  ندیـسر  یکاپ و  تسادق و  بهذـم ، نایک  زا  يرادـساپ  يارب 
، تعافش یتشک  راد  ناکـس  یناسنا ، ياه  شزرا  تمرح  راد  لعـشم  اه ، تلیـضف  مام  شنیرفآ ، هنادرُد  رگ ، تیاده  هوُسا  يامن  قح 
و دـیروآ ، دورف  ربخ  یب  ادـخ  زا  ناگتخابدوخ  امن و  ناسنا  ياه  سیلبا  قرف  رب  ار  دوخ  ِراوتـسا  ياه  ماگ  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف 

.تسامش اب  گرزب  يادخ  هک  دیزیخاپب ، یناسفن  ياهاوه  اب  زیتس  هب  ربکا  داهج  نادیم  رد  هنادرم 

رشان نخس 

رون زا  راشرـس  یگدـنز  هک  ناراوگرزب -  نآ  يراتفر  یقـالخا و  باـن  ياـهوگلا  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  گـنهرف  کـش  نودـب 
.دشاب یم  ام  یمالسا  هعماج  یگنهرف  دشر  ياشگ  هار  تسا -  ینغ  گنهرف  نآ  زا  يا  هنومن  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

تیب لها  لیدـب  یب  ياهوگلا  بان و  گنهرف  ناقاتـشم  هب  يزیچان  تمدـخ  یتایح و  زاین  نیا  هب  خـساپ  ياتـسار  رد  رـضاح  هعومجم 
هدروآ مهارف  ار  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مظعألا -  هَّللا  هّیقب  ترضح  يدونشخ  تسا  دیما  .تسا  هتفای  راشتنا  مالسلا  مهیلع 

.دشاب

یم ینابیتشپ  یهارمه و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  فراـعم  رـشن  رد  ار  اـم  هک  ینازیزع  دجـسم و  مرتحم  تیلوت  دـنمجرا و  فلؤم  زا 
.میراد ار  رکشت  لامک  دننک 

نارکمج سدقم  دجسم  تاراشتنا 

راتفگشیپ

سنا موصعم  نایاوشیپ  ناروآ و  مایپ  متاخ  رب  ناوارف  دورد  نایناهج ؛ راگدیرفآ  رب  نایاپ  یب  ساپس  دمح و  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 
.ارهز همطاف  ناوناب  يوناب  رب  هنادواج  مالس  و  اه ؛ ناسنا  یجنم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  رب  ًاصوصخ  ناج ، و 
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فرش و عیفر  نامـسآ  هب  نتفرگ  جوا  هک  دنرواب  نیا  رب  نمیا  يداو  ناکلاس  تیعقاو و  فشک  ناگتفیـش  تقیقح و  ياقل  ناگتخابلد 
راتفگ و راتفر ، ياراد  هک  يا  هدـش  هدایپ  ینامرآ  هنومن  وترپ  رد  زج  یناسنا  ياـه  تمارک  عفترم  ياـه  هلق  هب  یباـیتسد  يراوگرزب و 

.دوب دهاوخن  ریذپ  ناکما  دشاب  اه  شزرا  اب  قبطنم  دص  رد  دص  يا  هشیدنا 

هک هتـسیاش  ییوگلا  یفرعم  ناسنا و  یتاذ  ياهدادعتـسا  اب  بسانتم  تسا  یفدـه  میـسرت  مزلتـسم  یعقاو  لامک  هب  ندیـسر  کـش  یب 
.تسا مالسا  یتیبرت  یگنهرف و  بتکم  ياه  همانرب  نیرت  يرورض  زا  وگلا  هئارا  اذل  و  دشاب ، ناسنا  تیناسنا  رهظم 

سک چیه  رب  اه  ناسنا  راتفگ  راتفر و  هشیدنا ، هب  نداد  تهج  رد  نآ  روآ  تریح  شقن  وگلا و  ریثأت  هزورما 
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باریس ياتسار  رد  هک  ار -  زیتس  تلیـضف  ِناهاوخایند  نازاب و  تسایـس  هک  تسا  زیگنا  تفگـش  يراذگرثا  نیمه  تسین و  هدیـشوپ 
هنومن هئارا  يزاس و  وگلا  هب  نیگمهـس -  تاغیلبت  اب  دنتـسین  راذـگورف  یتیانج  چـیه  زا  شیوخ  ریذـپان  ناـیاپ  یناویح  شطع  ندرک 

زا ار  هاگآان  نادنورهـش  زا  هورگ  هورگ  هار  نیا  زا  دراد و  یم  او  ناوناب  میظع  لیخ  ناناوج و  يارب  ًاصوصخ  هدنبیرف ؛ باذج و  ياه 
.دهد یم  قوس  یناطیش  عورشمان و  ياه  سوه  ماک  هب  هتشاد و  زاب  میقتسم  طارص 

ياهوگلا نیرت  هتـسجرب  نوگانوگ  داعبا  زا  یهاگآ  هب  یمالـسا  تما  ناگـشیپ  تیالو  هاوخ و  تلیـضف  ياه  ناسنا  ّدـح  زا  شیب  زاین 
دنک یم  باجیا  رگید  يوس  زا  میتسه  نآ  دهاش  یتیگ  هنهپ  رد  هزورما  هک  يراب  فسأت  كانرطخ و  تانایرج  وس و  کی  زا  یناسنا 

هـشوت يراوگرزب  تلیـضف و  لیدـب  یب  ياه  هنومن  نیا  لالز  همـشچ  زا  هک  یناسک  همه  ملق و  نابحاص  نادنمـشیدنا ، ناـققحم ، هک 
یتایح زاین  نیا  زا  يا  هشوگ  هب  هداد ، رارق  یناسنا  عماوج  رایتخا  رد  ار  شیوخ  ياهدادعتسا  اه و  هیامرـس  هتـساخ ، اپ  هب  دنا  هتـشادرب 

.دنهد تبثم  خساپ 

رد ناسنا  عیفر  هاگیاج  زا  یهاـگآ  تقیقح ، رد  تیناـسنا  كاـنبات  ياـه  هرهچ  نیا  ياـه  یگژیو  تازاـیتما و  تـالامک ، اـب  ییانـشآ 
، یگنهرف یناسنا ، زیگنا  تریح  داعبا  ریظن و  یب  تالامک  نیرفآ ، تفگـش  ياه  یگژیو  تخانـش  هک  ناـنچمه  تسا ، مالـسا  شرگن 

تلزنم تخانـش  عقاو ، رد  نایاپ -  ات  زاغآ  زا  ناهج -  ناوناب  ياتمه  یب  يوگلا  نیرترب  نیرت و  هتـسجرب  یعامتجا  يدرف و  یقـالخا ،
.تسا یمالسا  گنهرف  رد  نز  ِدنلب  ماقم  دنمشزرا و 

ارهز همطاف  اه  تلیضف  مام  یگدنز  هب  هجوت  نودب  نز  یقیقح  هاگیاج  يرادرـسمه و  حیحـص  نییآ  هنادنمتفارـش ، یگدنز  زا  نخس 
.تسا رمث  یب  یشالت  مامتان و  یتکرح  مالسلا  اهیلع 

ناوناب قوقح  تفارش و  تمرح ، تمارک ، تیوه ، زا  يرادساپ  يارب 
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دهاوخن مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدص  ناروآ  مایپ  متاخ  زارفرس  تخد  ناوناب  يوناب  دنمهوکش  تیـصخش  باتک  ندز  قرو  زج  یهار 
.دوب

رارسا يانیس  هنیس  تلیـضف ، لامک و  هنادواج  باتک  تیعماج ، لیدب  یب  رهظم  تقیقح ، فرژ  يایرد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
ناوناب دـیواج  هشیمه  يوگلا  و  تفع ، ایح و  دامن  تیناـسنا ، لـماک  هنومن  تمکح ، شناد و  ناـشن  شرع ، هاـگیلجت  ترتع ، نآرق و 

.تسا تقلخ  ملاع 

، شنیب رون ، زا  راشرس  شنینزان  بلق  سونایقا  نیقی و  نامیا و  زا  زیربل  شکرابم  دوجو  نارک  ات  نارک  هک  تساتمه  یب  یتیـصخش  وا 
.تسا تفرعم  تمکح و 

قیمع رتهب و  یتسه  ناهج  قیاقح  اب  تفرعم  يایرد  رد  ردق  ره  دریگ و  یم  جوا  رتشیب  تیونعم  لامک و  نامـسآ  رد  هزادنا  ره  ناسنا 
تیـصخش تالامک و  لیاضف ، زا  هچنآ  اّما  .ددرگ  یم  رتراکـشآ  وا  يارب  لوتب  ِيارهز  تمظع  هوکـش و  تلالج ، دوش ، یم  انـشآ  رت 

.تسوا هنارک  یب  می  زا  یمن  ایرد و  زا  يا  هرطق  اهنت  هدش ، هتفگ  ای  هتخانش و  نونک  ات  ناربمایپ  متاخ  هیامنارگ  تخد  يالاو 

هک یلاح  رد  كرابم -  كاـنبات و  دیـشروخ  نآ  عولط  زا  اـه  نرق  تشذـگ  زا  سپ  زورما  هک  تسا  روآ  تفگـش  رایـسب  همه  نیا  اـب 
همه نآ  ربارب  رد  تیونعم  قیرط  ناگنازرف  تفرعم و  ملاع  ناگتخیهرف  تلیـضف ، همـشچ  ناـشون  هعرج  تقیقح ، لـالز  ناـماک  هنـشت 

تقیقح ناینیـشیپ  زا  يوریپ  هب  شورف  نید  ناشیدنا  جک  زوت و  هنیک  نادوسح  دنناریح -  هلاو و  تلیـضف  لامک و  تمظع و  هوکش و 
راب تثابخ  تاغیلبت  هنادرمناوجان و  تـالمح  دروم  ار  رـشحم  هعیفـش  يربک  تمـصع  نآ  يـالاو  تیـصخش  دوخ ، تنیط  دـب  زیتس و 

یششوک چیه  زا  تقیقح  رون  ندومن  شوماخ  میقتسم و  طارص  زا  هاگآان  فیعـض و  دارفا  نتخاس  فرحنم  يارب  هداد ، رارق  شیوخ 
! دنزرو یمن  غیرد 

یتایاور هچرگ 
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رد هک  مه  یبلاطم  لالخ  رد  نکیل  تسین ، یعیش  ثیداحا  زا  رتمک  هدش ، دراو  زارفارس  يوناب  نآ  لیاضف  رد  تنس  لها  قیرط  زا  هک 
! دهد یم  ربخ  زوت  هنیک  نادوسح  یخرب  موش  تاّین  زا  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یتاکن  هدش ، دراو  تلیضف  لقن  ششوپ 

؟ تساجک رد  اه  يزوت  هنیک  اه و  توادع  نیا  همشچرس  و  تسیچ ؟ زا  ینمشد  تثابخ و  همه  نیا  یتسار 

، نامولظم مولظم  نادّحوم ، ياوشیپ  اه ، تلیـضف  رادمچرپ  رّهطم  یتوکلم و  ِتحاس  دـندوبن  رداق  هک  لد  هریت  ناگـشیپ  تواقـش  نآ 
هنیک و شتآ  دنهد ، رارق  اوران  ياه  تمهت  موجه  دروم  هطساو  یب  حیرص و  روط  هب  ار  هیلع  هَّللا  تاولـص  یلع  نانمؤم  ریما  ترـضح 

اوران ياه  يزادرپ  غورد  بذک و  تایاور  لعج  قیرط  زا  نامز  نارگمتـس  نایغاط و  تساوخرد  هب  تبثم  خـساپ  اب  ار  دوخ  تداسح 
یم تسد  دوخ  موش  تین  هب  هار  نیا  زا  هک  رادـنپ  نیا  هب  دـندمآرب ، يو  زا  ماقتنا  ددـص  رد  هتخاس ، رو  هلعـش  هناـگی  يوناـب  نآ  هیلع 

و دـش ، دـهاوخن  شوماخ  زگره  ادـخ  رون  و  هدـنامن ، ناهنپ  هریت  ياهربا  تشپ  هشیمه  يارب  تقیقح  دیـشروخ  هکنیا  زا  لفاغ  دـنبای ،
.دش دنهاوخن  لئان  شیوخ  ياوران  دیلپ و  فده  هب  هاگ  چیه  هتبلا  دننک و  یم  اوسر  ار  دوخ  نانیا 

شکرت تباصا  دروم  دنتسین  رادروخرب  هتسیاش  تفرعم  زا  هک  یناسک  زا  يرایسب  ناهذا  هنافسأتم  هک  درک  فارتعا  دیاب  لاح  نیع  رد 
تلزنم هتـشگ و  ناهنپ  ماهبا  زا  يا  هلاه  رد  لوسر  هعـضب  نآ  سدـقا  تیـصخش  و  هتفرگ ، رارق  نومیمان  تالمح  نیا  نیگآرهز  ياه 

.تسا هدشن  هتخانش  نشور و  ناگمه  يارب  دیاش  دیاب و  هک  نانچ  نآ  راوگرزب  يوناب  نآ  دنلب 

هک ناناوج  يا  امش  و  هلآو ! هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ناراد  تسود  يا  مالسا ! نایعدم  يا  رادیب ! ياه  نادجو  يا  کنیا 
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نامرف هب  يا  هظحل  ات  تسین  راوازـس  ایآ  هتـشگن ! شوماـخ  ناـتیاه  هنیـس  اـه و  لد  زا  فاـصنا  هشیدـنا و  غورف  ترطف و  يادـن  زونه 
مییآرب و تایعقاو  فشک  قیاقح و  يوجتـسج  ددـص  رد  هتفرگ ، راک  هب  ار  يدادادـخ  هشیدـنا  هداد و  تبثم  خـساپ  شیوخ  نادـجو 
زا يوریپ  هک  میشاب  شوه  هب  مینک ؟ فارتعا  دنا  هتشاد  اور  همولظم  يوناب  نآ  رب  ام  ناینیشیپ  هک  ییاه  متس  زا  يا  هشوگ  هب  هنافـصنم 

! میزاس لّدبم  يدمرس  ترسح  نارسخ و  هب  ار  يدبا  تداعس  مینیزگن و  رب  تقیقح  قح و  زا  تیعبت  رب  ار  نامناردپ  یلهاج  تابّصعت 

هیامنارگ تخد  یناگدنز  هنیمز  رد  يا  هلاسر  هیهت  اب  ات  دندیزرو  یم  رارصا  ناتسود  هتسویپ  تمحر » باحـس   » باتک راشتنا  زا  سپ 
ریرحت هتـشر  هب  ار  زارفارـس  يوناـب  نآ  تـالامک  لـیاضف و  یناگدـنز و  داـعبا  زا  يا  هشوـگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبـن 
ماجنارس ناوارف  تالسوت  زا  سپ  هکنآ  ات  .منیب  یم  هدید و  یم  هتسیاش  راک  نیا  روخ  رد  تعاضب  دقاف  ار  دوخ  ریقح  نکیل  مروآرد ،

هار هشوت  ار  نارک  یب  سونایقا  نیا  زا  یمن  ات  دومرف  اـطع  تعاـضب  یب  نیا  هب  ار  قیفوت  نیا  شیوخ  مرک  فطل و  هب  لاـعتم  دـنوادخ 
.دیشچ دیاب  یگنشت  ردق  هب  مه  دیشک ، ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ  دنا : هتفگ  هک  مهد ، رارق  دوخ 

دیما .دریگ  یم  رارق  مالسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  ناتـسود  نادنمقالع و  رایتخا  رد  اه » تلیـضف  مام   » مان اب  رـضاح  باتک  کنیا 
هجرف یلاـعت  هَّللا  لّـجع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  هـجح  مظعـالا  هَّللا  هـّیقب  جرف  لاـعتم و  راـگدرورپ  تاـهجوت  وـترپ  رد  ناـگمه  تـسا 

.دندرگ دنم  هرهب  هیامنارگ  يوناب  نآ  غیرد  یب  تایانع  زا  فیرشلا 

ریدغ 1426 دیعس  دیع 

یلیعامسا سابع 

دالیم : لّوا شخب 

زور داز 

ار ناهج  یناثلا  يدامج  متسیب  زور  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرهاط  هقیّدص  ترضح 
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نایاوشیپ زا  يوریپ  هب  هعیـش  ناثدحم  ناملاع و  تسا ؛ فالتخا  راوگرزب  يوناب  نآ  ّدلوت  لاس  رد  هتبلا  .دومن  نشور  شدوجو  رون  هب 
زین تنس  لها  ناخروم  ناثدحم و  زا  یهورگ  ( 1 !) دنا هدیزگرب  ار  تثعب  مّود  لاس  یخرب  و  تثعب ، مجنپ  لاس  مالسلا ، مهیلع  موصعم 

(2) .دنا هدومن  لقن  تثعب  زا  سپ  ار  وناب  نآ  دلوت 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

زور جنپ  داتفه و  لاس و  هدجیه  تفر ، ایند  زا  نوچ  و  دمآ ؛ ایند  هب  تثعب  زا  دعب  لاس  جـنپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  رتخد  همطاف  »
(3 «) .تشاد

: دنیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

جنپ لهچ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  تثعب ،) مجنپ  لاس   ) یناثلا يدامج  متـسیب  زور  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  »
و درک ، یگدنز  شا  یمارگ  ردپ  تافو  زا  دعب  زور  جـنپ  داتفه و  هنیدـم و  رد  لاس  هد  هکم و  رد  لاس  تشه  .دـمآ  ایند  هب  دوب ، هلاس 

(4 « ) .تفر ایند  زا  يرجه  لاس 11  یناثلا  يدامج  موس  هبنش  هس  زور  رد 

لوسر تیب  لها  تایاور  اب  نانآ  راتفگ  اّما  دنا ، هدرک  لقن  تثعب  زا  شیپ  لاس  جنپ  ار  وناب  نآ  دالیم  ّتنس ، لها  ناخّروم  زا  يرایـسب 
ِْتیَْبلا ُلْهَأ   » اریز درک ؛ هعجارم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  هب  دـیاب  هراـب  نیا  رد  .تسین  راـگزاس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ 

« .دنرت هاگآ  تسا  لزنم  رد  هچنآ  هب  نارگید  زا  هناخ  لها  ِْتیَْبلا ؛ ِیف  اِمب  يرْدَأ 

(5  ) دنتشاد شقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  یمارگ  رتخد  تداهـش  رد  هک  يدارفا  نماد  زا  گنن  ندرک  كاپ  يارب  دسر  یم  رظن  هب 
تایاور رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تداهش  ّدلوت و  لاس  هک  نآ  اب  ور ، نیا  زا  .دنا  هتخاس  ار  تثعب » زا  شیپ  لاس  جنپ   » ِلوق
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هک دـنراد  رارـصا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  راوگرزب  دـنزرف  ود  مالـسلا ، امهیلع  قداص  ماما  رقاـب و  ماـما  دروخ ، یم  مشچ  هب  رتمک 
رد ناشیا  ارچ  هک  دنتفا  رکف  هب  ناگدنیآ  ات  تسا ؛ هدوب  هلاس  هدجیه  تداهـش ، ماگنه  هدش و  ّدلوتم  تثعب  زا  دعب  لاس  جنپ  ناشردام 

نیا هناشن  همه  ( 6 ، ) هدش لقن  ینس  هعیش و  زا  هک  یناوارف  تایاور  یهگناو  دنتفر ! ایند  زا  يرامیب ، هنوگ  چیه  نودب  یگلاس ، هدجیه 
زا سپ  دیاب  ناشیا  تدالو  اذـل  تسا ؛ هدوب  یتشهب  ياهاذـغ  اه و  هویم  هراصع  زا  مالـسا  یمارگ  يوناب  كاپ  هفطن  هک  تسا  تقیقح 

.تسا هدوب  تثعب  زا  سپ  لیئاکیم  لیئربج و  لوزن  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینامسآ  ریس  جارعم و  نوچ  دشاب ، تثعب 

نیا هک  تسا  هدوب  نیا  دـنا ، هدرک  ناونع  تثعب  زا  شیپ  اه  لاس  ار  ترـضح  نآ  تدالو  هک  یناسک  ياه  هزیگنا  زا  یکی  نیا ، رب  اـنب 
.دنراپس یشومارف  تسد  هب  ار  یمارگ  يوناب  نآ  گرزب  زایتما  نیا  هتخاس و  دّدرم  ار  تایاور  هورگ 

هناخ شیرق  هک  دنا  هتـسناد  یلاس  اب  نامزمه  ار  دلوت  لاس  تسا ، هدوب  تثعب  زا  شیپ  لاس  جنپ  وناب  نآ  دـلوت  دـنیوگ  یم  هک  یناسک 
هدش هتفگ  شیرق  تسد  هب  هبعک  يانب  دـیدجت  ماگنه  ربمایپ  نس  دروم  رد  هک  یلاوقا  رثکا  اب  نیا ، و  دـندرک ؛ یم  انب  دـیدجت  ار  هبعک 

.تسین عمج  لباق 

رکذ ار  لاس  یضعب 25  هماع 35 و  ناخروم  زا  یخرب  .تسا  فالتخا  دنتـشاد ، لاس  دنچ  هبعک  يانب  ماگنه  ترـضح  نآ  هک  نیا  رد 
(7  ) .دنا هدومن  لقن  ار  لاس  یس  هرکذت »  » باتک رد  یّلح  همالع  دننامه  زین  يا  هدع  .دراد  دوجو  مه  رگید  لوق  دنچ  هتبلا  .دنا  هدرک 

هبعک يانب  تثعب و  زا  شیپ  لاس  جنپ  نیب  عمج  تروص ، نیا  رد 
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.تسین نکمم 

«، تسا کچوک  زونه  مرتخد  : » دـندومرف ناراگتـساوخ  باوج  رد  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  نخـس  هب  تیاـنع  اـب  لاـح ، ره  هب 
قالطا هک  دوش  یم  لاس  هدزون  ماّیا  نآ  رد  همطاف  كرابم  نس  دوب  نینچ  رگا  هک  ارچ  دوش ؛ یم  نشور  هاگدید  نیا  ِندوب  یگتخاس 

.تسین حیحص  نآ  هب  ندوب  کچوک 

تثارو

ردام ردپ و  و  درب ، یم  ثرا  هب  نانآ  زا  ار  دوخ  ردام  ردپ و  ياه  یگژیو  تافـص و  زا  يرایـسب  ناسنا  هک  دنرواب  نیا  رب  نادنمـشناد 
(8) .دنراذگ یم  رثا  وا  یتخبدب  طوقس و  ای  لماکت  دشر و  رب  و  هتشاد ، ّرثؤم  یشقن  دنزرف  ّتیصخش  رد 

نآ ّتیـصخش  هوکـش  تمظع و  داعبا  زا  یخرب  ات  دوش  لمأت  راوگرزب  يوناب  نآ  ردام  ردپ و  راختفا  رـسارس  یگدنز  رد  هک  تساجب 
.ددرگ نشور  ترضح 

اهیلع ارهز  همطاف  ترضح  اب  ییوناب  تثارو ، رظن  زا  یتسه ، ملاع  رد  هک  مینک  یم  افتکا  هتکن  نیا  هب  اهنت  ثحب ، یگدرتسگ  لیلد  هب 
.دوب دهاوخن  هدوبن و  ربارب  مالسلا 

رالاس ناربماـیپ و  متاـخ  ناـهج ، راگدـیرفآ  قولخم  نیرت  تفارـش  اـب  نیرت ، كاـپ  نیرترب ، تقلخ ، ملاـع  هراـصع  شراوگرزب  ردـپ 
ار تادوجوم  مامت  دنوادخ  هک  يرترب  لماک و  ناسنا  نامه  تسا ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  اه  ناسنا  هدیزگرب  نالوسر و 

.دومن راگتسر  تیاده و  ار  اه  ناسنا  ترضح  نآ  هلیسو  هب  دیرفآ و  وا  فیرش  دوجو  نُمی  هب 

ربمایپ تیوربا  نافراع  زامن  بارحم  تیوجلد  بل  یگدنز  همشچرس  تیوم  تیالو  لها  هلـسلس  يو  تیور  یهلا  تایآ  فحـصم  يا 
دنچ نیا  اب  تسا و  جراخ  ام  هدهع  زا  شترـضح  نوماریپ  ثحب  هک  تسا  يراوگرزب  الاو و  تیـصخش  نانچ  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هنامیپ یکچوک  فرظ  اب  ناوت  یمن  هاگ  چیه  ار  اه  سونایقا  هک  نانچمه  تفگ ، نخس  شیالاو  ماقم  نوماریپ  ناوت  یمن  رطس 
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.دومن

يراد اهنت  وت  دنراد  همه  نابوخ  هچنآ  يراد  ابیز  خر  یسیع  مد  اضیب  دی 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح 

ییابیکش و تمواقم و  يراکادف ، لبمس  نابرهم ، ریظن و  یب  ییوناب  يو  تسا ، مالسلا  اهیلع  اربک  هجیدخ  ترضح  شراوگرزب  ردام 
دناوت یم  وا  يالاو  ياه  شزرا  تازایتما و  گرزب و  يوناب  نیا  راختفا  رـسارس  یگدـنز  کش  نودـب  .تسا  یناـسنا  تـالامک  رهظم 

.تسا يرورض  شراختفارپ  یگدنز  هب  يا  هراشا  ور  نیا  زا  .دشاب  هدنزومآ  ناملسم  ناوناب  يارب  هژیو  هب  ناگمه  يارب 

هار رد  دیورگ و  ترـضح  نآ  هب  هک  دوب  ییوناب  نیلوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسمه  نیتسخن  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح 
.درکن غیرد  دوخ  يوربآ  و  تورث ، لام و  ناج ، لذب  زا  مالسا  دیحوت و  يالتعا 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رـسمه  لاس  دودح 25  دش و  ناملـسم  مالـسا  عولط  نیتسخن  ياهزور  نامه  رد  راکادـف  يوناب  نآ 
هدوب و راوگرزب  نآ  لاح  بقارم  هتسویپ  دوب ، ترضح  نآ  يارب  نابرهم  یـسنوم  رگراثیا و  دنمورین ، رای  هراومه  تدم  نیا  رد  دوب و 

لد تاـبجوم  دودز و  یم  ترـضح  نآ  كراـبم  هرهچ  لد و  زا  ار  نانمـشد  رازآ  اـه و  تفلاـخم  ینورد  ياـه  مخز  یحور و  راـثآ 
.دومن یم  مهارف  ار  شترضح  ِمرگ  هشیمه  لد  یمرگ 

رابت زا  دوخ و  رـصع  هتـسجرب  ياـه  تیـصخش  زا  شنادـناخ  تسیز و  یم  دنمتفارـش  لیـصا و  ینادـناخ  ناـیم  رد  هنازرف  يوناـب  نآ 
مراهچ دج  بالک ، نب  یصق  دنزرف  نیمجنپ  دلیوخ و  رتخد  وا  هک  نآ  هچ  .دندوب  مالسلا  امهیلع  لیلخ  میهاربا  لیعامـسا و  ترـضح 

یم ترـضح  نآ  دادـجا  هب  زین  ردام  فرط  زا  دـشاب و  یم  ترـضح  نآ  يومع  رتخد  هطـساو  راهچ  اـب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
.دیسر

ار شیوخ  ییاراد  تورث و  مامت  ( 9 ، ) دوب دوخ  رصع  ریظن  یب  نادنمتورث  زا  هک  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح 
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دربشیپ هار  رد  ار  شرسمه  تورث  همه  زین  ترضح  نآ  دیامن و  فرصت  نآ  رد  دهاوخ  یم  هک  یتروص  ره  هب  ات  دیشخب  شرسمه  هب 
یساسا شقن  مالسا  تفرشیپ  رد  راکادف  يوناب  نآ  میظع  هیامرـس  کش  نودب  دومن و  قافنا  نادنمتـسم  روما  هب  یگدیـسر  مالـسا و 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .تشاد 

(10 «.) هَجیِدَخ ُلام  ِینَعَفَن  ام  َْلثِم  ُّطَق  ٌلام  ِینَعَفَن  ام  »

«. دیشخبن دوس  نم  هب  هجیدخ  تورث  نوچمه  یتورث  زگره  »

تورث ییاراد و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  ریـشمش  تماهـش و  تعاجـش و  اب  اـهنت  دوخ  تیونعم  هبذاـج و  زا  سپ  مالـسا  ًاـساسا 
.داتسیا ياپ  رب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح 

(11 «.) هَجیِدَخ ِهَوَْرث  َو    ّ ٍِیلَع ِْفیَِسب  ّاِلا  ُمالْسإلا  َماق  ام  »

« .دیدرگن اپ  رب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  تورث  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  ریشمش  اب  زج  مالسا  »

هلآو و هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دـیدش  هرـصاحم  داتفا ، قافتا  ترجه  متفه  لاس  رد  هک  زوسناج  كاندرد و  رایـسب  ياـهارجام  زا  یکی 
هنوگ چـیه  نودـب  فلع ، بآ و  یب  کـشخ  ناـبایب  نآ  رد  غاد  ياـمرگ  رد  ناراوگرزب  نآ  هک  دوـب  بلاـط  یبا  بعـش  رد  وا  ناراـی 
يّدح هب  یگنـسرگ  راشف  نازوس  هّرد  نآ  رد  .دندومن  لمحت  ار  اه  تیذا  رازآ و  اسرف و  تقاط  یگنـشت  دیدش و  یگنـسرگ  لیاسو ،

هنایفخم رگا  دیـسر و  یم  ناگدننک  فاوط  شوگ  هب  هبعک  رانک  ات  سیبقوبا  هوک  تشپ  زا  مشاه  ینب  ناکدوک  هیرگ  يادـص  هک  دوب 
.دندرک یم  هدافتسا  ناهایگ  گرب  زا  یگنسرگ  تّدش  زا  اسب  دیسر  یمن  یکدنا  ياذغ  ناراوگرزب  نآ  هب 

لکش لاح  رد  مالسا  هک  ینارود  اه و  بیشن  زارف و  رد  دوب  راکادف  نابرهم و  ییوناب  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  هک  ییاجنآ  زا 
لام ششخب  رب  هوالع  دوب  نتفای  تردق  نتفرگ و 
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.درک یم  شرسمه  يادف  ار  دوخ  يوربآ  ناج و  تورث ، و 

رد وناب  نآ  تشذگ و  یم  لاس  تصـش  زا  شیب  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  رمع  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هرـصاحم  ماگنه 
هتفرگ وخ  اه  تیمورحم  تشیعم و  یگنت  اب  یگدنز  رد  هک  دوبن  یناسک  زا  دشاب و  ناسآ  وا  رب  یتخس  جنر و  لمحت  هک  دوبن  ینینس 

 - بلاطوبا اب  دـش  یم  لیمحت  شیرق  فرط  زا  هرـصاحم  رثا  رد  هک  ار  ییاه  يراوگان  اه و  جـنر  اـه ، یتخـس  لاـح ، نیع  رد  دـشاب ؛
.دندومن لمحت  گرم  ّدح  رس  ات  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شدنزرف  و  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يومع 

هچنآ مالـسا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ظفح  يارب  هجیدـخ  ترـضح  بلاطوبا و  ترـضح  هک  دیـسر  ییاـج  هب  هرـصاحم  یتخس 
يوس هب  یگرزب  گنس  هوک  يالاب  زا  تفر  یم  لامتحا  هظحل  ره  نوچ  و  ( 12) .دندناسر فرصم  هب  ار  همه  دنتشاد  تورث  ییاراد و 
رکف رد  زور  بش و  بلاطوبا  ترـضح  دوش ، هدرب  موجه  راوگرزب  نآ  هب  نوخیبش  اب  اـی  ددرگ و  باـترپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
رگید ياج  رد  ار  ترضح  نآ  و  وا ، رتسب  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  شدنزرف  ًابلاغ  دوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ینابهگن 

.دنامب نوصم  ناکرشم  رافک و  بیسآ  زا  ات  دندیناباوخ ، یم 

بلاطوبا و ترضح  یحور ، یمسج و  ياهرازآ  اه و  یتخس  اهراشف و  همه  نآ  اب  دیدش  هرصاحم  بلاط و  یبا  ِبعش  نایرج  زا  دعب 
.دندیسر تداهش  هب  تقیقح  رد  دنتفر و  ایند  زا  یکدنا  هلصاف  اب  مالسلا  امهیلع  هجیدخ  ترضح 

یلص ربمایپ  ( 13) .تفر ایند  زا  یگلاس  رد 65  تثعب  مهد  لاس  ناضمر  هام  مهد  زور  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  روهشم  رب  انب 
هللا
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لاس و  نزحلا » ماـع   » ار لاـس  نآ  دـش و  نیگمغ  تحاراـن و  رایـسب  بلاـطوبا  ترـضح  شا  یمارگ  يومع  وا و  تلحر  زا  هلآو  هیلع 
(14) .دمآ یم  نوریب  هناخ  زا  رتمک  دش و  نیشن  هناخ  ترضح  نآ  هللا  همحر  یسلجم  همالع  لقن  هب  دیمان و  هودنا 

زیگنا و باجعا  كرتشم  یگدـنز  لوط  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  اب  گرزب  يوناـب  نیا  یماـگمه  تدـعاسم و  یهارمه و 
نادـقف رد  درک و  یم  داـی  ناوارف  ار  وا  راکادـف  يوناـب  نآ  تلحر  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  تسا  لـیلد  نـیمه  هـب  دوـب و  روآ  تـهب 

(15) .دیراب یم  ورف  شناگدید  زا  کشا  ناراب  شبانج 

(16  ) تسا هدش  لقن  هیامنارگ  يوناب  نآ  نامیا  یتوکلم و  تالامک  الاو و  تیصخش  نوماریپ  ینـس -  هعیـش و  زا  یناوارف -  تایاور 
: هلمج نآ  زا  دوش ؛ یم  هدروآ  اه  نآ  زا  یخرب  هک 

رتخد هیـسآ  نارمع ، رتـخد  میرم  یتـیگ ؛ ناـنز  نیرترب  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  ینـس  هعیـش و   - 1
(17) .دنتسه مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  و  مالسلا ، اهیلع  هجیدخ  ترضح  نوعرف ، رسمه  محازم 

میرم مالـسلا ، امهیلع  همطاف  ترـضح  هجیدـخ و  ترـضح  یتشهب ؛ ناوناـب  نیرترب  هک  دـنا  هدومن  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  و   - 2
(18) .دنشاب یم  نوعرف  رسمه  هیسآ  نارمع و  رتخد 

و مالسلا ، اهیلع  هجیدخ  ترضح  نوعرف ، رسمه  هیـسآ  میرم ، ترـضح  زا ؛ دنترابع  هک  دیزگرب  ار  رفن  راهچ  ناوناب ، زا  دنوادخ   - 3
(19  ) .مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح 

امهیلع همطاـف  ترـضح  هجیدـخ و  ترـضح  نوعرف ، رـسمه  هیـسآ  نارمع ، رتخد  میرم  دوب : دـهاوخ  نز  راـهچ  قاتـشم  تشهب   - 4
(20  ) .مالسلا

(21  ) .مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  هجیدخ و  هیسآ ، نارمع ، رتخد  میرم  زا : دنترابع  ناوناب  رالاس  رورس و   - 5

لامک ّدح  هب  يرایسب  نادرم ، زا   - 6
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امهیلع همطاف  ترضح  هجیدخ و  ترـضح  میرم ، هیـسآ ، نز ؛ راهچ  رگم  دندیـسرن  لامک  هلحرم  نیرخآ  هب  ناوناب  زا  اما  دندیـسر و 
(22  ) .مالسلا

زا دـنوادخ و  بناج  زا  دومرف : يراد ؟ یتجاـح  اـیآ  متفگ : لـیئربج  هب  جارعم  بش  رد  دـنیامرف : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ   - 7
(23) ...ناسرب مالس  هجیدخ  ترضح  هب  نم  فرط 

هک یماگنه  درک : ضرع  تفاین ، ار  وا  دش و  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  يایوج  دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  لیئربج 
(24) .دناسر یم  مالس  وا  هب  راگدرورپ  هک  هدب  ربخ  وا  هب  دمآ  هجیدخ  ترضح 

هدـنریگ رب  رد  شتـسادق  فرـش و  نماد  هک  تسا  نآ  اـه  تلیـضف  یتشک  راد  ناکـس  هناـگی و  يوناـب  نآ  يارب  راـختفا  نیرترب   - 8
اربک هقیّدـص  ترـضح  تمارک ، یکاپ و  رابنارگ  فدـص  كانبات و  رهوگ  هدـنهد  شرورپ  شراوگرزب  شوغآ  و  تمـصع ، سوماـن 

نیتسار و ماما  هدزای  نأشلا  میظع  هّدج  ناوناب و  رالاس  ردام  هک  رهد  يوناب  نیرترختفم  تسوا  يرآ  .تسا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
نانمؤم ریما  ترـضح  راگزور  داماد  نیرت  لیدـب  یب  نیرفآ ، ناهج  يادـخ  هک  ییوناـب  نیرتزارفارـس  تسوا  مه  و  موصعم ، ياوشیپ 

.دیزگرب وا  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

تقلخ نایرج 

هدام ملاع  زا  هئـشن و  نیمه  دولوم  ندـب  یلو  تسا ؛ توکلم  ملاـع  رما و  هئـشن  زا  هکلب  تسین ، توساـن  هداـم و  ملاـع  زا  ناـسنا  حور 
.دبای یم  ومن  دشر و  دریگ و  یم  لکش  ندب  میا ، هدرک  هدافتسا  ملاع  نیا  رد  هچنآ  زا  هک  انعم  نیا  هب  .تسا  هدش  هتفرگ 

یب تسا و  ندب  نابهگن  حور  .دراد  قلعت  ندب  هب  هک  دوب  دهاوخ  يا  هراوس  دننامه  حور  تسا و  حور  بوکرم  ندب  رگید ، يوس  زا 
دنرگن و یم  یکی  ار  ود  نآ  هک  اجنآ  ات  دراد ، هقالع  نآ  هب  هزادنا 
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.تسا ندب  هب  ناشهّجوت  مامت 

یم رامیب  دنراد ، جایتحا  باوخ  كاروخ و  هب  دـنا ؛ يویند  ضارعا  ياراد  ام  ندـب  دـننامه  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  تارـضح  ندـب 
، تسین ملاع  نیا  دولوم  ناشیا ، ندب  هّیلوا  هدام  .دنتسین  ام  ندب  خنس  زا  یلو  دنا ؛ كانمغ  یهاگ  داش و  هاگ  دنور ، یم  ایند  زا  دنوش ،

هدام هّیلوا و  رذب  و  دشاب ، یم  ملاع  نآ  زا  ام  حور  هک  تسا  یملاع  زا  ینعی  توکلم  ملاع  رگید و  هئشن  زا  نآ  هیرهوج  تقیقح  هکلب 
ور زیت  يوـق و  بسا  .دـشاب  بساـنت  بکرم ، هراوـس و  نیب  دـسج و  حور و  نـیب  دـیاب  اریز  ( 25 ( ؛ تسا توکلم  ملاـع  زا  نآ  یلـصا 

یناحور ینارون و  فیطل و  حور ، .تسام  حور  هبتر  رد  ناراوگرزب  نآ  ندب  اذـل  .دـشک  متـسر  نت  دـناوتب  هک  دـیاب  شخر  نوچمه 
.تسا رادروخرب  یعقاو  ییاناوت  ییاناد و  یگشیمه ، یعقاو و  تایح  ینعی  توکلم ؛ راثآ  زا  تسا و 

ار حور  راثآ  تسا و  یناـحور  ینارون و  فیطل ، اـم  حور  دـننامه  دـشاب ، نییلع  توکلم و  ملاـع  زا  ناراوگرزب  نآ  ياـه  ندـب  یتقو 
.دراد

: میناوخ یم  هریبک  هعماج  ترایز  رد 

« .ِسوُفُّنلا ِیف  ْمُکُسُْفنَأ  ِحاَوْرَْألا َو  ِیف  ْمُکُحاَوْرَأ  ِداَسْجَْألا َو  ِیف  ْمُکُداَسْجَأ  «َو 

« .تسا سوفن  نایم  رد  ناتیاه  سفن  حاورا و  نایم  رد  امش  حاورا  اهرکیپ و  نایم  رد  ناترکیپ  »

لیبق زا  هکلب  تسا ، هناخ  رد  ینالف  مییوگ  یم  هک  روط  نامه  تسا ؛ ...و  ماسجا  نایم  امـش  مسج  هک  تسین  نیا  تراـبع  نیا  ياـنعم 
نآ ياه  ندـب  هک  تسا  نیا  روظنم  نیا ، رب  انب  .تسا  غارچ  رب  طیحم  هکلب  تسین ، غارچ  لـخاد  رون  هک  دوب ، دـهاوخ  غارچ » رد  رون  »
زا ناشتدالو  یگنوگچ  تقلخ و  ور ، نیا  زا  .نارگید  حاورا  مّویق  طیحم و  ناشیا ، حاورا  و  تساه ، ندـب  مّویق  طـیحم و  ناراوگرزب ،

هدوب زاتمم  نارگید 
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(26) .تسا هدش  هراشا  نآ  هب  یناوارف  تایاور  رد  هک  نانچ  تسا ،

اب هسیاقم  لباق  ًاساسا  و  تسا ، رت  ینارون  رتاناد و  رتاناوت ، رت ، فیطل  رتـالاب ، هکلب  تسین ، اـم  حاورا  خنـس  زا  زین  ناراوگرزب  نآ  حور 
ّتیمویق و نارگید  رب  ذوفن و  ملاع ، رد  دنتـسه ؛ هّیهلا  هقلطم  هّیلک  تیالو  بحاص  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  اذل  تسین ؛ نارگید  حاورا 

.تسا هتسناد  مدرم  رب  ییاوشیپ  تماما و  ماقم  قیال  ار  ناراوگرزب  نآ  دنوادخ  و  دنراد ، لماک  هطاحا 

، ضرالا ّیط  لیبق  زا  نانآ ، هداـعلا  قراـخ  ياـهراک  تازاـیتما و  زا  يرایـسب  هزجعم ، یهلا و  تردـق  زا  رظن  فرـص  تفگ : ناوت  یم 
هدوب ناراوگرزب  نآ  یحور  یندب و  تردق  لیلد  هب  ردام ، محر  رد  نتفگ  نخـس  و  مسج ، الویه و  ندش  عنام  نودـب  ماسجا  زا  روبع 

نامیارب يرادـیب  رد  هک  میهد  یم  ماجنا  ار  ییاهراک  مینک ، یم  ریـس  ار  ییاهرهـش  نآ ، کـی  رد  زین  اـم  اـیؤر ، ملاـع  رد  ًـالثم  .تسا 
یم اراد  يرتشیب  تردق  یمدآ  تسین و  یتمحازم  وا  يارب  دوش و  یم  جراخ  نت  سفق  زا  ناسنا  حور  باوخ ، رد  اریز  تسین ؛ نکمم 

.دوش

.تسا هدوب  رادروخرب  ییاه  یگژیو  زا  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  ریاس  نایم  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تقلخ  لاـح ، نیع  رد 
.دنداتفا یم  هدجس  هب  هدهاشم  ماگنه  هکئالم  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  راوگرزب  نآ  یحور  یندب و  تینارون 

: دندومرف خساپ  رد  ترضح  دنا ؟ هدیمان  ارهز  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ارچ  دنک : یم  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یفعج  رباج 

رون اب  نیمز  اه و  نامـسآ  تفرگ ، ندیـشخرد  شرون  هک  یماگنه  و  دـیرفآ ؛ شیوخ  تمظع  رون  زا  ار  وناب  نآ  گرزب  يادـخ  اریز  »
دنوادخ تسا ؟ يرون  هچ  نیا  اهلا ! راب  دنتفگ : دندومن و  هدجس  ار  ادخ  دش و  هریخ  هکئالم  نامشچ  دندش و  نشور  ترضح  نآ 
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(27 «) ...تسا نم  رون  زا  رون  نیا  هک  داتسرف  یحو 

تـشحو عزف و  هب  یندب  یکُلم و  هبنج  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوب  يوق  نانچ  نآ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  یندب  رون 
(28) .داتفا

اریز دشن ؛ هداد  لزنت  ملاع  نیا  هب  تبون  کی  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ؛ زاتمم  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  ریاس  زا  زین  وناب  نآ  یندب  هدام 
.دش هداد  لزنت  ملاع  نیا  هب  ددعتم  لحارم  رد  اذل  دوش ؛ هدروآ  هئشن  نیا  هب  هرابکی  هک  تشادن  ار  نآ  تیلباق  دادعتسا و  ملاع  نیا 

رد یبوط  تخرد  رانک  رد  ات  دندرب  الاب  راوگرزب  يوناب  نآ  یندب  هدام  نتفرگ  يارب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تسخن ، هلحرم  رد 
.دندومن دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دوجو  ءاعو 

راک نیا  .دیسوب  یم  دایز  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
: دندومرف وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ور ، نیا  زا  .دمآ  نارگ  هشیاع  يارب 

هویم زا  درب و  یبوط  تخرد  رانک  ارم  لیئربج  .مدش  دراو  تشهب  هب  دندرب ، اه  نامسآ  هب  جارعم  رفس  رد  ارم  هک  یماگنه  هشیاع ! يا  »
وا مدش و  رتسبمه  هجیدخ  اب  مدمآ ، دورف  هک  یماگنه  .دش  لیدـبت  هفطن  هب  مدوجو  رد  هویم  نآ  مدروخ و  ار  نآ  نم  .داد  نم  هب  نآ 

(29 « ) .منک یم  مامشتسا  ار  یبوط  تخرد  يوب  مسوب ، یم  ار  همطاف  هاگره  .دش  روراب  همطاف  مرتخد  هب 

ماما شردپ  زا  شراوگرزب و  ردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دروخب  ات  داد  ترـضح  نآ  هب  یتشهب  بیـس  لیئربج  رگید ، هلحرم  رد 
: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دننک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  داّجس 

یبیس میارب  لیئربج  »... 
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، يرآ داد : خساپ  لیئربج  مروخب ؟ ار  مراگدرورپ  هیده  ایآ  نم ! بیبح  يا  متفگ : روخب ، ار  بیـس  نیا  دـمحم ! يا  دومرف : ...دروآ و 
.مداتفا تشحو  عزف و  هب  هک  دیدرگ  عطاس  نآ  زا  يرون  مروخب ، ات  مدرک  تمـسق  ود  ار  بیـس  نآ  نوچ  .يروخب  ار  نآ  هک  يرومأم 

وت بلـص  زا  هک  تسا  يرتخد  تفگ : تسیک ؟ هروصنم  متفگ : .دراد  قلعت  هروصنم »  » هب رون  نیا  .روخب  ار  نآ  تفگ : لـیئربج  ( 30)
(31 « ) ...تسا همطاف »  » نیمز رد  و  هروصنم »  » نامسآ رد  يو  مان  دمآ و  دهاوخ  دوجو  هب 

يا هدع  اب  ترضح  نآ  يزور  .دنیزگ  يرود  شرـسمه  زا  هک  دبای  یم  تیرومأم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ینایاپ ، هلحرم  رد 
یم دورد  وت  رب  هبترم  دنلب  دنوادخ  دّـمحم ! يا  تفگ : دـمآ و  دورف  دوخ  یلـصا  تروص  هب  لیئربج  هاگان  .دـندوب  هتـسشن  حـطبا  رد 

.ینیزگ يرود  هجیدخ  ترسمه  زا  زور  هنابش  لهچ  هک  دهد  یم  روتسد  دتسرف و 

راّمع هلیـسو  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  .دوب  لوغـشم  تدابع  هب  اه  بش  يراد و  هزور  هب  اهزور  زور ، هنابـش  لـهچ  ترـضح  نآ 
هکلب تـسا ، ترودـک  یهجوـت و  یب  ببـس  هـب  وـت  زا  ینیزگ  يرود  هـک  رادـنپم  نـینچ  هـک  داتــسرف  ماـیپ  هجیدـخ  ترــضح  يارب 

.تسا هداد  نامرف  راک  نیا  هب  ارم  مراگدرورپ 

نم دنک و  یم  تاهابم  شا  هیامنارگ  ناگتشرف  رب  وت  دوجو  هب  هبترم  نیدنچ  زور  ره  دنوادخ  هک  رادنپم  ریخ  یکین و  زج  ور ، نیا  زا 
.متسه دسا  تنب  همطاف  هناخ  رد  زین 

رب هبترم  دنلب  يادخ  دّمحم ! يا  تفگ : دمآ و  دورف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رب  یحو  هتـشرف  دیـسر ، ارف  زور  نیملهچ  هک  یماگنه 
وا ناغمرا  ّتیحت و  تفایرد  يارب  ار  نتشیوخ  هک  دهد  یم  نامرف  دتسرف و  یم  دورد  وت 
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.يزاس هدامآ 

شیپ لیئربج  .تشاذـگ  شربارب  رد  دوب ، ابید  زا  یـشوپور  نآ  يور  رب  هک  یقبط  دـمآ و  دورف  لیئاکیم  هک  دوب  هداـمآ  ترـضح  نآ 
.ییامن راطفا  اذغ  نیا  اب  بشما  هک  دهد  یم  نامرف  وت  هب  تراگدرورپ  دّمحم ! يا  تفگ : دمآ و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

لیم سک  ره  ات  مراذگ  زاب  ار  هناخ  ِرد  هک  داد  یم  روتـسد  نم  هب  دیامن ، راطفا  تساوخ  یم  هاگره  هک  دوب  نیا  ترـضح  نآ  شور  »
« .تسا مارح  نم  ریغ  رب  ماعط  نیا  دومرف : و  دوشن ، دراو  یسک  ات  دناشن  هناخ  ِرد  رب  ارم  بش  نآ  اما  دنک ؛ راطفا  دناوتب  دراد ، راطفا  هب 

اراوگ بآ  دومرف و  لـیم  ریـس  نآ  زا  .دوب  نآ  رد  روگنا  اـمرخ و  زا  يا  هشوـخ  تشادرب ، قـبط  يور  زا  ار  شوپرـس  نوـچ  ترـضح 
ترـضح يارـس  هب  ات  تسا  عونمم  امـش  رب  زامن  کنیا  تفگ : لـیئربج  هک  دوش  لوغـشم  یبحتـسم )  ) زاـمن هب  اـت  تساوخ  دیـشون و 

هللا یلص  ربمایپ  .دروآ  دیدپ  هزیکاپ  كاپ و  لسن  امش  زا  بشما  هک  درک  دای  دنگوس  شکاپ  تاذ  هب  دنوادخ  هک  ارچ  دیورب ؛ هجیدخ 
.دروآ فیرشت  هجیدخ  هناخ  هب  هلآو  هیلع 

یم رتسب  رد  هناخ ، ِرد  نتسب  زامن و  زا  سپ  دیسر ، یم  ارف  بش  هک  یماگنه  .مدوب  هتفرگ  وخ  ییاهنت  اب  دیوگ : یم  هجیدخ  ترـضح 
؟ دبوک یم  ار  رد  تسیک  مدز : ادص  .دمآرد  ادص  هب  هناخ  ِرد  هک  مدوب  يرادیب  باوخ و  نایم  زونه  بش  نآ  .مدیباوخ 

نآ ندمآ  زا  ینامداش  جوا  رد  .نک  زاب  ار  رد  دـمحم ، منم  هجیدـخ ! دومرف : شنیریـش  نیـشنلد و  ياون  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
.دش دراو  ناشیا  مدوشگ و  ار  رد  متساخرب و  ترضح ،

زامن تعکر  ود  تخاس ، یم  وضو  دورو ، زا  سپ  هک  دوب  نیا  ترضح  نآ  شور 
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تـشارفارب ار  دنلب  نامـسآ  هک  ییادخ  هب  .دیدرگ  رتسب  مه  نم  اب  هکلب  دشن ، زامن  هدامآ  بش  نآ  اما  تفر ، یم  رتسب  هب  دناوخ و  یم 
روضح دوجو و  ینیگنـس  هک  دوب  هدـشن  رود  مرانک  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زونه  بش  نآ  دـیناشوج ، نیمز  زا  ار  بآ  و 

(32) .مدومن ّسح  دوخ  دوجو  رد  ار  همطاف  مرتخد  هیامنارگ 

: هلمج زا  دنک ؛ یم  تیاکح  تیرومأم  نیا  تمظع  زا  هک  دراد  رب  رد  ار  مهم  یتاکن  هدش ، دای  ثیدح 

هجیدخ ترـضح  شرـسمه  زا  يریگ  هرانک  قلخ و  زا  تلزع  اهزور و  رد  يراد  هزور  اه و  بش  يایحا  اب  زور  هنابـش  لهچ  تضایر 
.مالسلا اهیلع 

.جارعم بش  رد  و  ارح ، راغ  رد  ثعبم  زور  رد  تسا : هتفریذپ  قّقحت  رگید  ياج  ود  رد  هک  یلصا ، تروص  هب  لیئربج  هولج 

تمرح ترضح و  نآ  راطفا  يارب  یتشهب  ياذغ  ِندروآ  و  یتشهب ، لامتسد  هباتفآ ، سدنس ، زا  هژیو ، تافیرشت  نآ  اب  لیئاکیم  ِندمآ 
.نارگید يارب  نآ 

.یهلا نامرف  يارجا  مهم و  رما  نیا  رد  لیجعت  بش و  نآ  رد  یبحتسم  زامن  ندرک  اهر 

، راوگرزب يوناب  نآ  هفطن  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنـشور  هک  نانز ، تداع  فالخ  رب  هیلوا ، تاظحل  نامه  رد  لمح  رثا  ندش  رهاظ 
.تسا هتشاد  رگید  یتایح 

رون اریز  دشاب ؛ نینچ  دیاب  هتبلا  .تسا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ارـس  ود  نوتاخ  يالاو  ماقم  لالج و  تمظع و  يایوگ  همه ، نیا 
.دبای یم  یعقاو  تایح  ناشیا  دوجو  اب  یتسه  ملاع  دریگ و  یم  رارق  ترضح  نآ  يدوجو  ءاعو  رد  یهلا  ججح  زا  نت  هدزای 

ردام سنوم 

اهیلع هجیدخ  ترضح  يرادراب  ماگنه  هک  دنا  هدرک  حیرصت  تنس  لها  ياملع  زا  یخرب  هعیش و  ناثّدحم  نادنمـشناد و  زا  يرایـسب 
تفگ و یم  نخس  ردام  اب  محر  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  مالسلا ،
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.دوب شراوخمغ  رای و  ییاهنت  رد 

: دومرف لضفم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هرانک هجیدخ  ترـضح  زا  هکم  نانز  درک ، جاودزا  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  »
بجوم نانآ ، دروخرب  نیا  .دشاب  هتشاد  ترـشاعم  وا  اب  هک  دنداد  یمن  هزاجا  ینز  چیه  هب  دندرک و  یمن  مالـس  وا  هب  دندومن ، يریگ 

.دسرب یبیسآ  ناشیا  هب  ادابم  هک  دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  وا  ینیگهودنا  هتبلا  .دش  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  هودنا 

وا اب  محر  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دش ، رادراب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  هک  یماگنه 
.درک یم  هیصوت  ییابیکش  هب  داد و  یم  يرادلد  ار  ردام  تفگ و  یم  نخس 

هجیدخ دزن  ترـضح  نآ  يزور  هک  نآ  ات  تشاد ، یم  ناهنپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  عوضوم  نیا  هجیدـخ  ترـضح 
اب داد : خساپ  ییوگ ؟ یم  نخس  یسک  هچ  اب  هجیدخ ! يا  دومرف : وا  هب  .دیوگ  یم  نخـس  یـسک  اب  وا  هک  دینـش  دمآ و  مالـسلا  اهیلع 

.تسا نم  ییاهنت  سنوم  دیوگ و  یم  نخس  نم  اب  وا  .مراد  محر  رد  هک  يا  هچب  نیا 

كاپ و یناسنا )  ) یلسن رتخد و  كدوک ، نیا  هک  دهد  یم  تراشب  ارم  لیئربج  کنیا  هجیدخ ! يا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
هک دـمآ  دـنهاوخ  دوجو  هب  ینادـنزرف  ناشیا  زا  و  دـشاب ، وا  قیرط  زا  نم  لسن  هک  تسا  هدومن  رّدـقم  لاـعتم  يادـخ  .تسا  كراـبم 

.دنیآ یم  رامش  هب  نیمز  رد  ادخ  هفیلخ  یحو ، عاطقنا  زا  سپ  دنا و  نایاوشیپ 

(33 « ) ...دیسر ارف  يو  لمح  عضو  ماگنه  هک  نیا  ات  دوب  لاح  نیمه  رد  هشیمه  هجیدخ  ترضح 

دیعب مالسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  لئاسم  هنوگ  نیا  هزجعم ، یهلا و  تردق  زا  رظن  فرص  دش ، هتفگ  هک  نانچ 
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ار نارگید  حاورا  ِییاناوت  ناشیا  ياه  ندب  یتح  تسا ؛ رادروخرب  هژیو  زایتما  زا  ناراوگرزب ، نآ  فیرـش  حاورا  نادبا و  اریز  تسین ؛
.دراد

تدالو یگنوگچ 

اهیلع هجیدخ  ترضح  برع ، هکلم  كاپ  ناماد  قرشم  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرهاط  هقیّدص  دوجو  یناثلا ، يدامج  متسیب  زور 
.تخاس نشور  شیوخ  لامج  رون  هب  ار  یناملظ  کیرات و  يایند  درک و  عولط  هکم  رهش  رد  مالسلا ،

: دندومرف لضفم  هب  ثیدح  هلابند  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مـشاه ینب  شیرق و  نانز  دزن  یکیپ  هجیدـخ  ترـضح  .دـش  همطاف  ترـضح  لمح  عضو  ماگنه  ات  تشذـگ ، ارجاـم  نیا  زا  یتدـم  »
ام نخـس  هب  وت  دنداد : ماغیپ  نانآ  یلو  دنهد ؛ کمک  ار  وا  شدنزرف ، تدالو  ماگنه  دنیآ و  وا  هناخ  هب  ات  تساوخ  نانآ  زا  داتـسرف و 

مایپ نیا  زا  هجیدخ  ترـضح  .دمآ  میهاوخن  تا  يرای  هب  زین  ام  دوب ، ریقف  میتی و  هک  يدیزگرب  ار  دـمحم  ِيرـسمه  يدادـن و  شوگ 
.دش نیگمغ 

اهیلع هجیدخ  ترـضح  .دندش  دراو  يو  رب  مشاه ، ینب  نانز  دننامه  تماق ، شوخ  ِنوگ  مدنگ  يوناب  راهچ  هک  دوب  ماگنه  نیمه  رد 
تسا هداتسرف  ار  ام  راگدرورپ  هک  شابن  نوزحم  هجیدخ ! يا  دومرف : دمآ و  نخس  هب  اهنآ  زا  یکی  دش ؛ نارگن  نانآ  ندید  زا  مالسلا 

تـشهب رد  وت  مدـمه  هک  تسا  نوعرف ) رـسمه   ) هیـسآ کـی  نیا  و  میهاربا ،) ترـضح  رـسمه   ) هراـس نم  .میتسه  وت  نارهاوخ  اـم  و 
ار وت  ات  هداتـسرف  ار  ام  لاعتم  يادخ  .تسا  نارمع  نب  یـسوم  رهاوخ  موثلک  يرگید  و  نارمع ، رتخد  میرم  رگید  نآ  و  دوب ، دـهاوخ 

...مینک يرای  تدنزرف  نامیاز  رد 

رگم دنامن  ییاج  ملاع  برغ  قرش و  رد  تفرگ و  ارف  ار  هکم  ياه  هناخ  هک  دیدرگ  عطاس  وا  زا  يرون  دمآ ، ایند  هب  هک  یماگنه 
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.دیبات نآ  رد  هک  نیا 

هک ییوناب  نآ  .دـندش  دراو  دنتـشاد ، دوخ  اب  رثوک  بآ  زا  زیربل  یفرظ  تشط و  ناشمادـک  ره  هک  یتشهب  نایروح  زا  نت  هد  هاگ  نآ 
وا زا  دـیچیپ و  وبـشوخ  دیفـس و  هلوح  ود  رد  ار  وا  سپـس  .تسـش  رثوک  بآ  اب  دوب ) هزیکاـپ  كاـپ و  هک   ) ار دازون  دوب ، شربارب  رد 

: دومرف دوشگ و  نابز  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  .دیوگب  نخس  هک  تساوخ 

« .ِطابْسَْألا ُهَداس  يِْدلُو  َو  ِءایِصْوَْألا ، ِیَس  ُدّ ِیْلَعب  َّنَأ  ِءاِیْبنَْألا َو  ِیَس  ُدّ ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیبَأ  َّنَأ  َو  ُهَّللا ، ّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشَأ  »

و تسا ، ایـصوا  رـالاس  مرـسمه  و  ناربماـیپ ، نیرترب  ادـخ  لوـسر  مردـپ  و  تسین ، اـتکی  يادـخ  زج  يدوـبعم  هک  مهد  یم  یهاوـگ  »
« دنا ناگداون  رورس  منادنزرف 

دنداد و تراشب  مه  هب  نیعلا  روح  دندیدرگ ، نادـنخ  داش و  نانآ  .داد  مالـس  ناشن  مان و  اب  ار  مادـک  ره  دومن و  نانز  هب  ور  هاگ  نآ 
.دندوب هدیدن  زور  نآ  ات  ناگتـشرف  هک  دنکفا  وترپ  ناشخرد  يرون  نامـسآ  رد  و  دنتفگ ، کیربت  رگیدکی  هب  ار  شدـلوت  ناینامـسآ 

: دنتفگ دنداد و  هجیدخ  ترضح  هب  ار  دازون  نانز 

.تسا هتخاس  تکرب  رپ  ار  شلسن  وا و  دنوادخ  هک  ریگرب  ار  كرابم  هزیکاپ و  كاپ و  كدوک  هجیدخ ! يا  ناه 

.داد ریش  وا  هب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  شیوخ  كدوک  ینامداش  اب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح 

، لاس کی  هزادـنا  هب  هام  ره  رد  و  هام ، کی  هزادـنا  هب  زور ، ره  رد  هک ) يا  هنوگ  هب  تشاد ؛ يا  هداـعلا  قوف  دـشر   ) همطاـف ترـضح 
(34  ) .درک یم  دشر 

ات درپس  یم  هتـسیاش  يا  هیاد  هب  ار  وا  درک ، یم  اطع  يدنزرف  هجیدخ  ترـضح  هب  دـنوادخ  هاگره  دـنا : هتـشون  ّتنـس  لها  زا  یخرب 
، تفای تدالو  همطاف  ترضح  هک  یماگنه  اّما  دهد ، شریش 
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(35) .تفرگ هدهع  هب  ار  وا  يراتسرپ  داد و  ریش  وا  هب  شدوخ 

دوهش رد  بیغ  زا  هدمآ  یکاپ  دولوم  تسا  رهطا  يارهز  تداعس  اب  دالیم  تسا  رّونم  یلّجت  یملاع ز  زورما 

رد تسا  ربـمیپ  مشچ  همطاـف  يور  هب  نشور  شرع  هب  دـشک  یم  قتت  تشرف  ادـخ و  رون  تسا  رداـم  راـچ  بأ و  تفه  دوـجو  وا  زک 
رختفم تسوا  زا  رسپ  دروآ  ردام  ره  تسا  رهوگ  كاپ  نآ  لیاضف  زا  کی  دوخ  نیا  يا  هدینش  اهیبا » ّما   » رگ وا  فصو 

دناوخ شیوخ  حور  ار  وا  كاپ  دوجو  دمحا  تسا  رتخا  کین  نیا  زا  یتیگ  مام  هدیلاب 

هن اهنت  تسا  ربکا  لقث  وا  هک  هدیقع  نیا  مراد  نم  شرغصا  لقث  ناهج  قلخ  هچ  رگا  دنناد  تسا  رّوصم  حور  هبترم  هب  دوخ  هک  نآ  اب 
ار يادخ  لوسر  تسا  رتخد 

هچ متریح  رد  تسا  ربارب  نآرق  هب  هک  شا  هفیحص  نتم  نوکی  ام  ناک و  ام  عیاقو  زا  تسیکاح  تسا  رـسمه  زین  ادخ  ّیلو  رب  هبتر  زک 
قلخ مشچ  زک  تسین  تفگش  نادنچو  هَّللا  تمصع  تسه  وا  تسا  رواد  تاذ  فرـشز  ناوخ  حیدم  ار  وک  یترـضح  هب  میارـس  حدم 

تیالو تسا و  تلاسر  طبر  تسا  رتمک  هّرذ  زا  وت  ردـق  نامـسآ  رد  خرچ  باتفاک  فرـش  جرب  باـتفآ  يا  تسا  ّرتسم  شکاـپ  تبرت 
وت تایح 

نج و تسا  ربکا  دـنوادخ  شرع  وت  لد  کش  یب  شرع  هب  وت  دـنبلد  ود  راوشوگ  دنتـسه  تسا  ردـصم  اّنب و  وت  دوجو  ار  ود  نیا  لب 
« ریغص  » یجتلم ناج  تسوت ز  ناتسآ  رب  تسا  رشحم  زور  رد  وت  هب  ناشدیما  مشچ  قح  دزن  هب  تعافش  يارب  رشب 

تسا رد  نیا  كاخ  وا  هدید  لحک  تسیرمع 

يراذگمان

حیضوت

، ددرگ یم  باختنا  دنزرف  يارب  هک  یمان  .تسا  تیمها  اب  رایسب  يراذگمان  مان و 
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(36) .دراذگ یم  رثا  هعماج  درف و  رب  یگنهرف ، مایپ  ندوب  اراد  ظاحل  هب  و  تسوا ، یگدنز  کیرش  گرم  هظحل  ات 

(37 «.) تخومآ مدآ  ترضح  هب  ار  اه  مان  همه  ، » دیزگرب مان  نانآ  يارب  اوح ، مدآ و  ترضح  شنیرفآ  زا  سپ  ناهج ، راگدیرفآ 

.تشاذگن ناشردام  ردپ و  هدهع  هب  ار  ریطخ  راک  نیا  درک و  باختنا  مان  شا  هدیزگرب  دارفا  يارب  اهراب  نآ ، زا  سپ 

: دیوگ یم  ییحی  ترضح  هراب  رد  نآرق 

(38 «) ایِمَس ُْلبَق  ْنِم  َُهل  ْلَعَْجن  َْمل  ییْحَی  ُهُمْسا  ٍمالُِغب  َكُرِّشَُبن  اَّنِإ  اّیِرَکَز  ای  »

«. میدادن رارق  شیارب  یمانمه  نآ  زا  شیپ  تسا و  ییحی  شمان  هک  میهد  یم  هدژم  يرسپ  نتشاد  هب  ار  وت  ام  ایرکز ! يا  »

مهیلع نیسح  ماما  نسح و  ماما  یلع و  ترضح  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  مان  دنوادخ ، هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دوب  نینچ  زین  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هراب  رد  .دیزگرب  ار  مالسلا 

هب دوش و  هناور  دمحم  ترضح  تمدخ  هک  داتسرف  یحو  يا  هتشرف  هب  گرزب  يادخ  دش ، دلوتم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  نوچ  »
(40 «.) ...داهن همطاف  ار  وا  مان  ترضح  نآ  اذل  ( 39 ( ؛ دراذگ مان  همطاف  ار  شرتخد  هک  دیوگب  وا 

: دومرف شرتخد  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  رگید  یتیاور  رد 

(41 «) .ُهَمِطاف ِْتنَأ  ُرِطاْفلا َو  َوُهَف  ِِهئامْسَأ ؛ ْنِم  ًامِْسا  ُهَمِطاف ! ای  َِکل  َّقُش  «َو 

« .یتسه همطاف  وت  رطاف و  دنوادخ  تفرگرب ؛ دوخ  مان  زا  ار  وت  مان  دنوادخ  ناج ! همطاف  »

، همطاف تسا : مان  ُهن  ياراد  دنوادخ  هاگراب  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
(42) ...ارهز هثّدُحم و  هّیضرم ، هّیضار ، هّیکز ، هرهاط ، هکرابم ، هقیّدص ،

نوگانوگ داعبا  الاو و  تیصخش  بسانت  هب  شراوگرزب  رسمه  دننامه  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
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يوناـب نآ  تیـصخش  زا  يدـُعب  تلیـضف و  هب  هراـشا  مادـک  ره  و  ( 43 ، ) دراد ددـعتم  ییاـه  هینک  اـه و  بقل  اـه ، ماـن  شا ، يدوجو 
: دوش هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  تسا  هتسیاش  اجنیا  رد  .تسا  راوگرزب 

همطاف

هراشا

؛ َعیِـضَّرلا ُعِضْرُْملا  َمَطَف  : » دوش یم  هتفگ  .تسا  هدش  هتفرگرب  يرگید ، زا  يزیچ  ندرک  ادج  ندیرب و  يانعم  هب  مطف ،»  » هژاو زا  همطاف 
.يدعتم مه  تسا و  هدمآ  مزال  ینعم  هب  مه  مطف » « » .دومن ادج  تشاد و  زاب  ریش  زا  ار  شا  هچب  ردام 

، تسا هدش  هراشا  اه  نادب  تایاور  رد  هک  يا ، هلدا  رب  انب  ناحبس  دنوادخ  اّما  ( 44 ، ) دندوب هدش  رختفم  مان  نیا  هب  يددعتم  نانز  ًالبق 
: هلمج زا  دیزگرب ؛ وکین  مان  نیا  هب  ار  مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدص  ( 45)

خزود شتآ  زا  تاجن   - 1

مالـسلا اهیلع  همطاف  ترـضح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنک  یم  لـقن  شراوگرزب  ردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
: دندومرف

: دندومرف ادخ !؟ لوسر  يا  ارچ  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يا ؟ هدش  يراذگمان  مان  نیا  هب  ارچ  یناد  یم  ایآ  »

(46  ) ِراَّنلا َنِم  اُهتَْعیِش  َیِه َو  ْتَمُِطف  اهَّنَِأل 

« .دنا هدش  هتشاد  هاگن  خزود  شتآ  زا  شناوریپ  وا و  اریز 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  يداه  ماما 

(47 «) .ِراَّنلا َنِم  اهَّبَحَأ  ْنَم  َمَطَف  اهَمَطَف َو  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  َهَمِطاف  ِیتَْنبِا  ْتَیِّمُس  امَّنِإ  »

« .تشاد ناما  رد  خزود  شتآ  زا  ار  شنارادتسود  وا و  گرزب ، يادخ  هک  دش  هدیمان  همطاف  لیلد  نیا  هب  مرتخد  »

: هک تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

ای تسا  رفاک  هک  دوش  یم  هتشون  سک  ره  نامشچ  نایم  تمایق  زور  .دومن  دهاوخ  فقوت  خزود  ِرد  رب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  »
مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  هک  یماگنه  .ددرگ  خزود  لخاد  هک  دوش  یم  رما  شناهانگ  لیلد  هب  همطاف  رادتسود  هب  هاگ  نآ  .نمؤم 

: دیوگ یم  تسا ، ناتسود  زا  هک  دناوخ  یم  ار  يو  مشچ  ود  نایم 

سک ره  نم  هلیسو  هب  هک  يداد  هدعو  يدیمان و  همطاف  ارم  نم ! رالاس  نم ! يادخ 
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.دریذپ یمن  فلخت  تیاه  هدعو  هک  ییوت  تسا و  قح  وت  هدعو  ایادخ ! راب  .یهد  تاجن  شتآ  زا  دراد ، تسود  ار  ما  هیرذ  ارم و 

هب ار  تا  هیرذ  ناتـسود  تناتـسود و  .مدرک  يراذگمان  مان  نیدب  ار  وت  نم  ییوگ ، یم  تسار  همطاف ! يا  دیامرف : یم  گرزب  يادخ 
هب ار  وا  مداد  روتـسد  روظنم  نیدـب  .درک  مهاوخن  هدـعو  فـلخ  تسا و  قـح  نم  هدـعو  .مهد  یم  تاـجن  خزود  شتآ  زا  وـت  رطاـخ 

ناربمایپ و هکئالم و  يارب  يراد  نم  دزن  هک  یتلزنم  ماقم و  ات  مریذـپب  ار  وت  تعافـش  نم  ییامن و  تعافـش  ار  وا  وت  هک  دـنربب  خزود 
(48 « ) .امن تشهب  لخاد  ریگب و  يدناوخ ، نمؤم  وا  مشچ  ود  نایم  هک  ار  سک  ره  تسد  نونکا  .ددرگ  مولعم  رشحم  لها 

وناب نآ  ندوب  هتخانشان   - 2

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(49 «) .اِهتَفِْرعَم ْنَع  اوُمَطَف  َْقلَْخلا  َّنَِأل  َهَمِطاف  ْتَیِّمُس  امَّنِإ  »... 

(.« دنسرب ترضح  نآ  تقیقح  هب  دنناوت  یمن  و   ) دنا هدش  هتفرگرب  وا  تخانش  زا  قلخ  هک  دش ، هدیمان  همطاف  لیلد  نادب  وناب ) نآ  »)

: دیامرف یم  لیئربج  رگید  یتیاور  رد 

(50 «) ِبُح .اهّ ْنَع  اهُءادْعَأ  ْتَمُِطف  ِراَّنلا َو  َنِم  اُهتَْعیِش  ْتَمُِطف  ُهَّنَِأل  ِضْرَْألا  ِیف  َهَمِطاف  ْتَیِّمُس  »... 

« .دنا هدش  هتشاد  زاب  وا  تبحم  زا  شنانمشد  دراد و  یم  هاگن  خزود  زا  ار  شنایعیش  اریز  دنا ؛ هدیمان  همطاف  نیمز  رد  ار  وا  »

.تسا تفرعم  نادقف  یعیبط  هجیتن  ردان ، دراوم  رد  زج  ّتبحم  زا  تیمورحم 

نارگید زا  راوگرزب  نآ  زایتما   - 3

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

هیلع هللا  یلص  دمحم  ترضح  تمدخ  هک  داتسرف  یحو  يا  هتشرف  هب  گرزب  يادخ  دش ، دلوتم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نوچ  »
(51 « ) .داهن همطاف  ار  شمان  ترضح  نآ  اذل  دراذگ ؛ مان  همطاف  ار  شرتخد  دیوگب  وا  هب  دوش و  هناور  هلآو 

: دندومرف سپس 

« .مدومن ادج  اه  يدب  زا  یکاپ  رطاخ  هب  ار  وت  و  مدرک ، ادج  لهج  زا  ملع  هلیسو  هب  نارگید  زا  ار  وت  »

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  همادا  رد 

« .ِقاثیِْملِاب ِثْمَّطلا  ِنَع  ِْملِْعلِاب َو  یلاعَت  َكَرابَت َو  ُهَّللا  اَهَمَطَف  ْدََقل  ِهَّللا  «َو 
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« .دومن هزیکاپ  كاپ و  مومذـم  قالخا  اه و  يدـب  لهج و  زا  ملع  هلیـسو  هب  ار  وناب  نآ  قاثیم  ملاع  رد  دـنوادخ  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  »
(52)

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه 

(53 «) .ًابَسَح ًانیِد َو  ًالْضَف َو  اِهنامَز  ِءاِسن  ْنَع  اهِعاطِْقنِإل  َهَمِطاف  ْتَیِّمُس  »

« .دوب ادج  زاتمم و  بسح ، نید و  يرترب و  لیلد  هب  دوخ  نامز  ناوناب  زا  هک  دش  هدیمان  همطاف  ور  نادب  »

: تسا هدمآ  رگید  یتیاور  رد 

(54 « ) .فورعم همطاف  زا 9  شندوب  زاتمم  ببس  هب  دش  هدیمان  همطاف  »

.مالسا رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دندش و  دلوتم  رفک  رد  نانآ  اریز 

اهدنسپان زا  ییادج   - 4

: دنیامرف یم  يوار  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ادج اه  يدب  زا  يو  ( 55 ( ؛ ِّرَّشلا َنِم  ْتَمُِطف  دـندومرف : .دـیزاس  هاگآ  ارم  مرالاس ! درک : ضرع  تسیچ ؟ همطاف  موهفم  یناد  یم  ایآ  »
« .تسا هدش 

: دنیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(56 «) .اِهتاوَهَش اِهتاَّذل َو  اْینُّدلا َو  ِنَع  اهِمْطَِفل  َهَمِطاف  ْتَیِّمُس  »

«. تسادج نآ  تاوهش  تاذل و  ایند و  زا  هک  دش  هدیمان  همطاف  ور  نادب  »

زا یکی  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  اج  نآ  ات  تشاد ؛ هژیو  یمارتحا  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  دزن  مان  نیا  هک  دنامن  یفخم 
: دندومرف شنارای 

هب يداهن ، همطاف  ار  ترتخد  مان  هک  کنیا  »
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(57 « ) .نزن کتک  ار  وا  نکن ، شنیرفن  وگن ، ازسان  وا 

هقیّدص

یم تسار  هراومه  هک  تسا  یـسک  هقیّدص  دنا : هتفگ  نآ  ریـسفت  رد  .دـشاب  یم  وگتـسار  رایـسب  موهفم  هب  هغلابم و  هغیـص  هژاو ، نیا 
(58) .دنز یمن  رس  وا  زا  غورد  زگره  تسوا و  یگشیمه  هریس  ییوگتسار  دیوگ و 

یم قیدصت  ار  شراتفگ  وا  رادرک  راتفر و  تسا و ) لامک  جوا  رد  ییوگتـسار  رد   ) هک تسا  یـسک  قیّدص » : » دنا هتفگ  زین  يا  هدـع 
(59) .دیامن

تـسرد راتفر  اب  ار  شیوخ  ییوگتـسار  دشاب و  تسار  شا  هشیدنا  هدـیقع و  راتفگ و  هک  یـسک  دـنا : هدرک  ریـسفت  نینچ  مه  یخرب 
(60) .دیامن تباث 

نیرتالاب هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ینعی  تسا ؛ ندومن  رواـب  ییوگتـسار و  رد  هغلاـبم  هقیّدـص » : » دـیوگ یم  یـسلجم  همـالع 
هـشیپ یتسار  شراتفگ  رد  مادم  و  دومن ، قیدصت  دروآ ، ادخ  بناج  زا  شراوگرزب  ردپ  ار  هچنآ  هدیـشک و  رپ  قیدصت  رواب و  هلحرم 
نویعلا ءـالج  رد  موـحرم  نآ  ور ، نیا  زا  ( 61) .تسا تمـصع  يانعم  نیمه ، و  دومن ؛ یم  قیدـصت  ار  وا  راتفگ  شرادرک  و  تخاـس ،

.تسا هدرک  همجرت  هموصعم »  » هب ار  هقیّدص » »

نادیهـش ناربمایپ ، فیدر  مه  ار  ناقیّدص  دنوادخ  هک  تسالاو  نانچ  قیّدص »  » ماقم هک  دوش  یم  هدـیمهف  هنوگ  نیا  ینآرق  تایآ  زا 
(62) .تسا هداد  رارق  یعقاو  نانمؤم  ناحلاص و  قح ، هار 

ردـپ اذـل  تسا ؛ رگ  هولج  شا  یگدـنز  رـسارس  رد  یتسرد  یتسار و  عشعـشت  هک  تسا  يراوگرزب  يوناب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف 
.تسا هدیزگرب  هقیّدص »  » ار وا  مان  دنوادخ  نامرف  هب  شراوگرزب 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(63  «) یلوُْالا ُنوُرُْقلا  ِتَراد  اِهتَفِْرعَم  یلَع  يْربُْکلا َو  ُهَقیِّدِّصلا  َیِه  َو  »... 

« .دز یم  رود  وا  تفرعم  تخانش و  روحم  رب  نیشیپ  نورق  و  تساربک ، هقیّدص  همطاف  ترضح  »

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  نینچمه 

(64 « ) ...دوب هدیهش  هقیّدص  مالسلا  اهیلع  همطاف  انامه  »

اهیلع ارهز  همطاف 
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زا ینـس  هعیـش و  .دـنا  هداد  یهاوگ  نآ  هب  نمـشد  تسود و  هک  يروط  هب  دوب ؛ یتسرد  یتسار و  داـمن  تّوبن و  ینارون  ؤلؤل  مالـسلا 
: دنا هدرک  تیاور  هشیاع 

(65 «) .اهابَأ َّالإ  اهنِم  قَدْصَأ  ُْتیَأَر  ام  »

« .ما هدیدن  شردپ  زج  رتوگتسار  همطاف  زا  »

وا يونعم  يدام و  نوئـش  مامت  شتیدوبع ، شملع و  شمهف ، شدوجو ، دوب ؛ هقیّدص  نطاب  رهاظ و  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
.تسا ندوب  هقیّدص  هاوگ 

: دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

، تسا هدش  ینازرا  وت  هب  نم  دننامه  ینز  ردپ  تسا : هدشن  هداد  نم  هب  یتح  سک ، چیه  هب  هک  هدش  ینازرا  وت  هب  اهبنارگ  تمعن  هس  »
نینچ نم  هب  هک  تسا  هدـش  ینازرا  هقیّدـص »  » مرتـخد نوچ  يردـقنارگ  رـسمه  وت  هب  .مرادـن  ار  وت  نز  ردـپ  لـثم  نم  هک  یلاـح  رد 

.تسا هدشن  اطع  نم  هب  هک  تسا  هدش  هداد  وت  هب  نیسح »  » و نسح »  » نوچ ینادنزرف  .تسا و  هدشن  اطع  یتبهوم 

« ْمُْکنِم اَنَأ  ِنِم َو  یّ ْمُکَّنِکل  «َو 

(66 « ) .متسه امش  زا  نم  نم و  زا  امش  یلو  »

خـساپ رد  داد ؟ لسغ  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  رکیپ  یـسک  هچ  مدرگ ! تیادـف  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  لـضفم 
.مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  دندومرف :

: دندومرف راوگرزب  نآ  ور  نیا  زا  .دمآ  نارگ  نم  رب  بلطم  نیا  ییوگ 

« هقیّدص  » همطاف هک  ارچ  دیآ ؛ نارگ  وت  رب  دیابن  دندومرف : مدرگ ! تیادـف  يرآ ، مدرک : ضرع  دـمآ ؟ نارگ  وت  رب  تیعقاو  نیا  ایوگ  »
!؟ دادن لسغ  یسیع  ترضح  زج  یسک  ار  میرم  ترضح  هک  یناد  یمن  ایآ  .دهد  لسغ  ار  وا  هک  دیاشن  ار  یـسک  قیّدص »  » زج دوب و 

(67)

هکرابم

.تسا ییاجرب  اپ  تابث و  یتخب ، کین  شیازفا ، ّومن و  يانعم  هب  و  تکرب »  » هژاو زا 

عاونا ناهج ، راگدیرفآ 
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يویند روما  و  داد ، رارق  لامک  لضف و  ملع و  ندعم  تاریخ و  همشچرس  تاکربلا ،» ُّما   » ار وا  داهن ؛ ترضح  نآ  دوجو  رد  ار  تاکرب 
زا ار  تاـکرب  تاریخ و  همه  .دـیناسر  اوساـم  هب  ار  ضیف  تـمحر و  شدوـجو  عـبنم  زا  و  داـهن ، وا  يدوـجو  يارجم  رد  ار  يورخا  و 
رس رب  ار  رثوک  جات  دیزگرب و  موصعم  نایاوشیپ  ردام  و  اهیبأ » ُّما   » اه و یبوخ  راس  همشچ  ار  وا  .دیناسر  رمث  هب  وا  هبیط  هکرابم  هرجش 

.دیرفآ وا  زا  ار  شربمایپ  راختفا  رپ  لسن  داهن و  شکرابم 

نارازه مالـسلا ، مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  رب  هوالع  ناشیا ، نایم  رد  دـنیوا و  لسن  زا  تاداس  مامت  هک  نیا  زا  رتـالاب  رترب و  یتکرب  هچ 
.دراد دوجو  راگزور  هغبان  هنازرف و  هتخیهرف ، هتسجرب ، تیصخش 

مالـسلا اهیلع  همطاف  ترـضح  لسن  درب ، مان  يرـشب  نامدود  هلـسلس  رد  ناوت  یم  هک  ینادناخ  نیرت  تلیـضف  اب  نیرت و  گرزب  يرآ 
.تسا

هرهاط

.تسا یکاپ  يانعم  هب  و  رهط »  » هژاو زا 

.یصاعم یقالخا و  لیاذر  صقن و  یگدولآ و  زا  یکاپ  تمصع و  هکلم  لیلد  هب  دنا  هدیمان  هرهاط  ار  ترضح 

: دندومرف هک  تسا  هدومن  لقن  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  رقاب  ماما 

تداع زگره  وناب  نآ  و  دنا ؛ هدـیمان  هرهاط » ، » یتشز يدـیلپ و  یگدولآ و  ره  زا  شا  یگزیکاپ  یکاپ و  رطاخ  هب  ار  همطاف  ترـضح  »
(68 « ) .دیدن سافن  هنانز و 

.تسا بلطم  نیا  هاوگ  ( 69  ) ریهطت هیآ  .تسا  يونعم  يروص و  یتاذ و  تراهط  ياراد  ناشیا 

هّیکز

.دور یم  راک  هب  یگزیکاپ  یکاپ و  زین  ومن و  دشر و  يانعم  هب  هیکزت »  » برع گنهرف  رد 

هتـساریپ اه  يدـب  همه  زا  و  هتـسارآ ، یقالخا  ياه  شزرا  تاریخ و  تالامک و  هب  راوگرزب ، يوناـب  نیا  هک  تسا  نآ  هناـشن  ماـن  نیا 
.تسا

هیضار

ریدـقت ریبدـت و  زا  یگدـنز ، ياـه  بیـشن  زارف و  همه  رد  قـشع ، یهاـگآ و  جوا  رد  یمدآ  هک  تسا  نآ  ناـمیا  تاـجرد  نیرترب  زا 
ناوریپ مالـسلا و  مهیلع  ناموصعم  يارب  زج  لماک  ياضر  ماقم  .دـشاب و  یـضار  هدومن ، رّدـقم  شیارب  هچنآ  راگدـیرفآ و  هنامیکح 

تاریدـقت اهریبدـت و  زا  یگدـنز  لحارم  همه  رد  نایاوشیپ ، مام  هک  تسا  تقیقح  نیا  هناشن  مان  نیا  .دوش  یمن  لصاح  نانآ ، یعقاو 
.تسا هدوب  دونشخ  یهلا 
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هار رد  دوب و  یـضار  داد ، یم  خر  شیارب  هک  ییاه  يراوگان  اه و  بیـشن  زارف و  همه  رد  دوب ، هّنئمطم  سفن  ياراد  هک  ترـضح  نآ 
يادخ و  دیرخ ، ناج  هب  ار  اهرازآ  اه و  هجنکش  اه ، ینمشد  اهرقف ، تالکشم ، عاونا  يولع ، هقلطم  تیالو  تابثا  فیاظو و  هب  لمع 

(70  ) .وا زا  دنوادخ  دوب و  یضار  ادخ  زا  وا  هک  یلاح  رد  درک ، تاقالم  ار 

هیضرم

شرادرک راوتسا و  شراتفگ  دروآ ؛ دورف  میلست  رس  دشاب و  وا  عیطم  لامک ، مامت و  هب  هک  تسا  دونشخ  يا  هدنب  زا  یماگنه  دنوادخ 
نیا هتبلا  .دشاب  هناگی  یگدنب  رد  و  درادرب ؛ ماگ  یگنادرم  يرادیاپ و  یهاوخ و  تلادع  يراکتـسرد ، هار  رد  هراومه  دشاب ، هتـسیاش 

.دراد صاصتخا  یعقاو  نانمؤم  مالسلا و  مهیلع  ناموصعم  هب  اهنت  لماک  روط  هب  زین  اه  یگژیو 

، دشاب هتشاد  ار  يدونشخ  لامک  یهلا ، تاردقم  زا  هک  تسا  یسک  هیـضار  اریز  دشاب ؛ یم  اوقا  فرـشا و  هیـضار »  » زا هیـضرم »  » بقل
.راگدیرفآ زا  تیاضر  نیا  تسا و  هدنب  زا  تیاضر  نآ  دشاب ؛ دونشخ  وا  زا  راگدرورپ  هک  تسا  یسک  هیضرم  اّما 

هراوـمه هک  تسیز  یم  يا  هنوـگ  هب  دوـب و  هتفاـی  تسد  ـالاو  ماـقم  نیا  هب  ناروآ  ماـیپ  متاـخ  تخد  هـک  تـسا  نآ  هاوـگ  ماـن ، نـیا 
.دوب دونشخ  وا  زا  شراگدرورپ 

راتفگ رظن  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف 
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و دروآ ، مهارف  ار  مالـسلا  مهیلع  شرـسمه  مالـسا و  یمارگ  لوسر  دـنوادخ و  يدونـشخ  تاـبجوم  یگدـنب ، تداـبع و  و  راـتفر ، و 
.دندرک یم  زاربا  ار  دنوادخ  يدونشخ  هار  نیا  زا  و  دنداتسرف ، یم  دورد  مالس و  وا  هب  راگدیرفآ  بناج  زا  هشیمه  ناگتشرف 

هثَّدحُم

یم ار  هتـشرف  زاوآ  ثّدـحم »  » هک تسا  هدـمآ  نینچ  تایاور  رد  .دـنیوگ  نخـس  وا  اب  هکئالم  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  هثَّدـحم » »
.تسا تاماقم  نیرتالاب  زا  تماما ، توبن و  ماقم  زا  دعب  ماقم ، نیا  ( 71) .دنیبن ار  وا  هچرگ  دونش ،

؟ درگنب ار  ناگتشرف  دناوت  یم  مه  يرگید  نانآ ، زج  ایآ  و  دنیوگ ؟ یم  نخس  یهلا  ناربمایپ  زج  یسک  اب  هکئالم  ایآ 

: دنا هتفگ  نخس  نانآ  اب  هکئالم  هک  دنک  یم  یفرعم  ار  یخرب  نآرق 

(72  ) .میرم ترضح  * 

(73) .یسوم ترضح  ردام  * 

(74) .میهاربا ترضح  رسمه  * 

(75) .نینرقلاوذ * 

اریز دسر ؛ یمن  رظن  هب  راوشد  تسا ، هدوب  هثّدحم »  » مالـسلا اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  تقیقح  نیا  شریذـپ  تایآ ، رد  تقد  زا  سپ 
.تسا هدوبن  رتمک  هراس  میرم و  ترضح  زا  ناشیا  ماقم 

ناشیا اب  دـنیوگ و  نخـس  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  اب  اـت  داتـسرف  یم  یناگتـشرف  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  یناوارف  تاـیاور  رد 
فحـصم  » .دنهد يرادلد  ردپ  گوس  رد  ار  وا  ات  دندمآ  یم  شدزن  هک  شراوگرزب  ردپ  تشذـگرد  زا  سپ  هژیو  هب  دـنوش ؛ سونأم 

.تسا بلطم  نیا  رب  رگید  یهاوگ  زین  ( 76 « ) همطاف

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هک هنوگ  نآ  دندرک ؛ یم  وگ  تفگ و  وا  اب  و  هدمآ ، دورف  نامسآ  زا  ناگتـشرف  هک  دنا  هدیمان  هثّدحم »  » ور نادب  ار  همطاف  ترـضح  »
: دنتفگ زین  همطاف  هب  دنداد ، ادن  ار  میرم  هک  هنوگ  نامه  و  دنتفگ ، یم  نخس  میرم  ترضح  اب 

« .َنیَِملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  ِكَرَّهَط َو  ِكافَطْصا َو  َهَّللا  َّنِإ  ُهَمِطاف ! ای  »

دیزگرب و ار  وت  دنوادخ  همطاف ! يا 
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دیزگرب یتیگ  نانز  رب  ار  وت  تخاس و  تا  هزیکاپ 

(77 « ) ...همطاف اب  ناشیا  درک و  یم  ثیدح  هکئالم  اب  همطاف  سپ  ... 

ارهز

هک تسا  یمارگ  يوناب  نآ  بقل  نیرتروهشم  همطاف »  » مان زا  دعب  ارهز »  » .تسافص یگدنشخرد و  ینشور و  يانعم  هب  رهز »  » هژاو زا 
.دنا هدومن  دای  نآ  زا  اهاعد  تارایز و  تایاور و  رد  مالسلا  مهیلع  هّمئا 

: دندومرف دنا ؟ هدیمان  ارهز  ار  همطاف  ترضح  ارچ  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یفعج  رباج 

هب نیمز  اـه و  نامـسآ  تفرگ ، ندیـشخرد  شرون  هک  یماـگنه  و  دـیرفآ ، شیوـخ  تمظع  روـن  زا  ار  وناـب  نآ  گرزب  يادـخ  اریز  »
دنوادخ تسا ؟ يرون  هچ  نیا  اهلا ! راب  دندرک : ضرع  هدومن ، هدجـس  ار  يادخ  دـش ، هریخ  هکئالم  نامـشچ  دـندش و  نشور  شرون 
نیرترب بلص  زا  ار  وا  و  مدیرفآ ، ار  وا  مدوخ  تمظع  زا  مدومن و  نکاس  نامسآ  رد  ار  وا  تسا ، نم  رون  زا  رون  نیا  هک  داتسرف  یحو 

( منید و   ) نم قح  هب  ار ) مدرم   ) دـنیامن و مایق  مرما  هب  هک  مدروآ  دوجو  هب  ار  نایاوشیپ  همئا و  رون ، نیا  زا  .مدروآ  دوجو  هب  ناربماـیپ 
(78 « ) .مهد یم  رارق  دوخ  نانیشناج  افلخ و  نیمز ، رد  ار  نانآ  یحو ، عاطقنا  زا  سپ  و  دننک ، تیاده 

: دندومرف خساپ  رد  دش ، لاؤس  كرابم  مان  نیا  هراب  رد  ترضح  نآ  زا  رگید ، یتیاور  رد 

رب ناگراتـس  هک  هنوگ  نامه  تخاـس ؛ یم  نشور  ار  اـه  نامـسآ  لـها  شلاـمج  رون  داتـسیا ، یم  تداـبع  بارحم  رد  هک  یماـگنه  »
(79 «. ) دنشخرد یم  ناینیمز 

: دندومرف خساپ  رد  درک ، لاؤس  مالسلا  اهیلع  ارهز  مان  تلع  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  زین  يرفعج  مشاهوبا 

رهظ ماگنه  و  درک ، یم  یناشفا  رون  تشاچ  ماگنه  دیـشروخ  ناسب  دادـماب  زاغآ  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  يارب  يو  نابات  هرهچ  »
دننام
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(80 « ) .دوب هدنشخرد  هراتس  دننامه  بورغ  تقو  و  نابات ، هام 

یهاگ تسا ؛ هتـشاد  ینوگانوگ  تایلجت  هک  دوش  یم  هدیمهف  نینچ  اهنآ  زا  تسا و  ناوارف  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رون  هراب  رد  تایاور 
ار تملظ  هاگ  و  هدومن ، هولج  ابیز  تروص  هب  اوح  مدآ و  رظن  رد  تشهب  رد  مه  ینامز  و  نامـسآ ، رد  هاگ  و  نایامن ، شرع  قاـس  رد 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تیاور  نیا  ریظن  تسا ؛ هتخاس  فرطرب  هکئالم  يور  شیپ  زا 

ار رگیدکی  دنتـسناوتن  هک  يروط  هب  داتـسرف ، ناشیارب  کیرات  يربا  دیامن ، شیامزآ  ار  هکئالم  دومرف  هدارا  دنوادخ  هک  هاگ  نآ  »... 
نیا هک  دنگوس  اهرون  نیا  هب  ار  وت  .میا  هدیدن  نینچ  زگره  يدیرفآ ، ار  ام  هک  يزور  نآ  زا  ام ! رالاس  اهلا ! دـنتفگ : هکئالم  .دـنرگنب 

.زاس فرطرب  ام  زا  ار  تملظ 

هناگ تفه  تاقبط  اه و  نامـسآ  سپ  .تخیوآ  شرع  رانک  رب  لیدنق  دننام  ار  نآ  دیرفآ و  ار  ارهز  همطاف  رون  دنوادخ  لاح ، نیا  رد 
دنوادخ هک  دندومن  یم  سیدقت  حیبست و  ار  ادخ  هکئالم ، .دنا  هدـیمان  ارهز  ار  همطاف  لیلد  نیا  هب  .دـش  ناراب  رون  دیـشخرد و  نیمز 

رهوش و ردـپ و  همطاـف و  ناتـسود  يارب  تماـیق  زور  اـت  ار  امـش  سیدـقت  حـیبست و  شاداـپ  هک  ملـالج  تّزع و  هب  دومرف : ناـشیا  هب 
(81 « ) ...داد مهاوخ  رارق  شنادنزرف 

هدوب ّقح  ترـضح  شنیرفآ  نیتسخن  مالـسلا  مهیلع  یمطاف  رون  يولع و  رون  يدّمحم و  رون  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا 
(82) .دنا

لوتب

.تسا نارگید  زا  ادج  عطقنم و  يانعم  هب 

هک میا  هدینـش  امـش  زا  رّرکم  دـندرک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  هک  دـنک  یم  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح 
نیا دنا ؛ هدش  هدیمان  لوتب » ، » همطاف ترضح  میرم و  ترضح 
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: دندومرف خساپ  رد  تسانعم ؟ هچ  هب 

(83 « ) .تسا دنسپان  ناربمایپ  نارتخد  رد  هناهام  تداع  هک  ارچ  تسا ؛ هدیدن  نوخ  زگره  هک  دوش  یم  هتفگ  ییوناب  هب  لوتب  »

، ریهطت هیآ  ( 84) .تسا هدیدن  سافن  زین  هناهام و  تداع  زگره  مالـسا  یمارگ  يوناب  هک  هدش  لقن  ینـس  هعیـش و  زا  یناوارف  تایاور 
.تسا بلطم  نیا  رب  رگید  یهاوگ 

ار وا  .دوشن  هدولآ  یحور  یمـسج و  تالکـشم  ضراوع و  نیا  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  دوب  نیا  ناهج  راگدیرفآ  هدارا 
(85  ) .درک رود  شسدقم  دوجو  زا  ار  اهنیا  تخاس و  هزیکاپ  كاپ و 

ار همطاف  ترضح  و  دنا ، هدیمان  لوتب »  » جاودزا كرت  نادرم و  زا  يرود  لیلد  هب  ار  میرم  ترضح  دنیوگ : یم  تنس  لها  زا  يرامش 
عطقنم ایند  زا  هک  ور  نآ  زا  ای  و  تشادـن ؛ اتمه  دوب و  ادـج  بسح ، نید و  تلیـضف و  رظن  زا  شیوخ ، نامز  نانز  زا  هک  نآ  لـیلد  هب 

(86) .دنا هدیمان  لوتب  دوب ، هدروآ  يور  هناگی  يادخ  هب  هتشگ و 

.دنا هدرک  تباث  ار  يرترب  تلیضف  هتساوخان  یلو  دننک ، راکنا  ار  یتلیضف  هک  دنا  هدوب  ددص  رد  نانیا  دسر  یم  رظن  هب 

هّیسنإ ءاروح 

.دشاب یم  امن  ناسنا  هیروح  يانعم  هب  و  تسا ، هدمآ  ینس  هعیش و  تایاور  رد  هک  همطاف  ترضح  روهشم  ياه  مان  زا 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اذل  دوب ؛ یتشهب  ياذغ  هراصع  زا  ینامسآ و  ناغمرا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هزیکاپ  كاپ و  هفطن 
(87) .دندومرف یم  باطخ  هیمدآ » ءاروح   » ای هّیسنا » ءاروح   » ار دوخ  هیامنارگ  رتخد  اهراب 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا 

(88 «) .ُهَّیِْسنْإلا ُءارْوَْحلا  َیِه  َو  ّیَْبنَج ، َْنَیب  ِیتَّلا  َیِحوُر  َیِه  َو  يِداُؤف ، ُهَرَمَث  َیِه  َو  ِیْنیَع ، ُرُون  َیِه  َو  ِنِم ، یّ ٌهَعَْضب  َیِه  «َو 

هویم نم ، مشچ  رون  وا  تسا ؛ منت  هراپ  همطاف  »

اه تلیضف  www.Ghaemiyeh.comمام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 377زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


« .ناسنا هرهچ  رد  تسا  يا  هیروح  يو  تسا ؛ نم  دوجو  رد  هک  تسا  نم  ناج  مبلق و 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  قداص  ماما 

؟ تسین اه  ناسنا  خنـس  زا  همطاف  سپ  ربماـیپ ! يا  دـنتفگ : یخرب  .دـیرفآ  نامـسآ  نیمز و  شنیرفآ  زا  شیپ  ار  همطاـف  رون  دـنوادخ  »
: دندومرف

؟ تسا هیسنا  ءاروح  يو  هنوگچ  دنتفگ : .تسا  هّیسنا » ءاروح   » همطاف

هک یماگنه  .دـیرفآ  شیوخ  رون  زا  ار  همطاف  حاورا ، ملاع  رد  مدآ ، ترـضح  شنیرفآ  زا  شیپ  گرزب ، يادـخ  دـندومرف : خـساپ  رد 
...داد ناشن  وا  هب  ار  يو  دیرفآ ، ار  مدآ 

دزن ار  بیس  نآ  لیئربج  داد و  رارق  یتشهب  بیـس  رد  ار  رون  نآ  دنک ، جراخ  نم  بلـص  زا  ار  همطاف  درک  هدارا  دنوادخ  هک  یماگنه 
...دروآ نم 

رب متفرگ و  ار  نآ  نم  .تسا  هداتـسرف  وـت  يارب  تشهب  زا  ار  نآ  گرزب  دـنوادخ  هک  تسا  يا  هفحت  نـیا  دـمحم ! يا  درک : ضرع  و 
.مداهن هنیس 

زا يرون  مدنک ، ار  نآ  زا  يا  هکت  هک  یماگنه  .روخب  ار  بیـس  نیا  هک  دیامرف  یم  تمظع  اب  يادخ  دمحم ! يا  درک : ضرع  لیئربج 
ییوناـب رون  يدـید ، هچنآ  اریز  سرتن ؛ روخب و  يروخ ؟ یمن  ار  نآ  ارچ  درک : ضرع  لـیئربج  .مداـتفا  عزف  هب  هک  دـیدرگ  عطاـس  نآ 

(89 « ) ...دوش یم  هدیمان  همطاف »  » نیمز رد  و  هروصنم »  » نامسآ رد  هک  تسا 

(90  ) اهیبا ّمُا 

(91) .تسا ردپ  ِردام  يانعم  هب  و  دنا ، هدرک  تیاور  ینس  هعیش و  هک  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ياه  هینک  زا 

: دندومرف هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  امهیلع  شراوگرزب  ردپ  زا  قداص  ماما 

(92 «) .اهِیبَأ ُّمُأ  یّنَُکت  َْتناک  مالسلا  اهیلع  َهَمِطاف  َّنِإ  »

« .تسا هدوب  اهیبا » ُّما   » همطاف ترضح  هینک  هک  یتسار  هب  »

«، هشیر لصا و  «، » ردام : » هلمج زا  دراد ؛ یناوارف  یناعم  تغل  رد  ُما » »
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.ددرگ یم  رب  انعم  کی  هب  همه  هک  نأشلا ،» میظع  «، » فده دوصقم و  »

: زا دنترابع  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يارب  اهیبا » ُما   » هینک باختنا  ياه  لیلد  زا  یخرب 

هب يو  زا  زین  ردپ  ییاهن  ضرغ  العا و  دصقم  .دوب  توبن  تخرد  یلـصا  هویم  ردـپ و  رمع  لصاح  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح   - 1
ترضح هک  تفگ  ناوت  یم  .دوب  وا  نویدم  مالسا  تایح  تفای و  هرابود  يدلوت  تیالو  نید و  ارهز ، ترـضح  دوجو  اب  .دمآ  دوجو 

.تسا توبن  همادا  تلاسر و  ییاغ  تلع  یلصا و  فده  مالسلا  اهیلع  ارهز 

، یعمجلا عمج  هبتر  بحاص  تیالو و  تلاسر و  هبترم  نایم  طسو  ّدح  هّیلک و  تیالو  ماقم  ياراد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح   - 2
توبن و راثآ  همه  .تسا  توکلم  کُلم و  ملاع  رد  تاکرب  تاریخ و  مامت  أـشنم  نید و  همئا  رداـم  ّیلو و  لوسر و  نیب  لاـصتا  هقلح 

.تفای یمن  قّقحت  تیالو  تلاسر و  تشادن  دوجو  ترضح  نآ  رگا  .دش  رهاظ  وناب  نیا  زا  تیالو 

: تسا هدمآ  یسدق  ثیدح  رد  هک  نانچ  دوب ؛ ردپ  تقلخ  ببس  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح   - 3

« .امُُکتْقَلَخ اَمل  ُهَمِطاف  الَول  »

«. مدیرفآ یمن  ار  مالسلا ) امهیلع  یلع  ترضح  دمحم و  ترضح   ) رفن ود  امش  دوبن ، همطاف  رگا  »

.تسا رتخد  ردپ و  نایم  یحور  تدحو  هب  هراشا   - 4

.دنزرف ردپ و  هقالع  هن  دوب ، دنزرف  ردام و  هقالع  دننام  شرتخد ، هب  مالسا  ربمایپ  هقالع  هتبلا  .تسا  تبحم  هقالع و  تدش  رگنایب   - 5

همه شراوگرزب  ردـپ  هک  درک  یم  اضتقا  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رتخد  يـالاو  دـنمجرا و  ماـقم  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
زین يرگید  ياه  لیلد  هتبلا  .دزاس  رختفم  اهیبأ » ُما   » هینک هب  ار  وا  دشاب و  هتشاد  رظن  ّدم  ار  هدش  دای  هوجو 
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.تسا ناوتان  اهنآ  هب  یبایتسد  زا  رشب  صقان  لقع  هک  دراد  دوجو  يراذگمان  نیا  يارب 

مولعلا ّمُا 

انعم نیا  هب  تسا  نکمم  .تشاد و  لماک  هطاحا  هدـنیآ  لاح و  هتـشذگ و  هب  دوب و  هاگآ  مولع  ماـمت  زا  ترـضح  نآ  هک  اـنعم  نیدـب 
.تسا هتفرگ  همشچرس  دوب ، نید  همئا  ردام  نانمؤم و  ریما  رسمه  هک  يو ، زا  مولع  همه  هک  دشاب 

لئاضفلا ّمُا 

هدنبیز لیاضفلا » ُّما  ، » ور نیا  زا  دوب ؛ یعیرشت  ینیوکت و  يرهاظ ، ینطاب ، یناسفن ، لیاضف  تالامک و  همه  عماج  زارفارس ، يوناب  نآ 
.تسوا

.دیآ یم  رامش  هب  لیاضف  زا  یکی  اهنت  ملع »  » اریز تسا ؛ رت  عماج  مولعلا » ُما   » زا هینک  نیا 

هناخ رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  يامیس  جاودزا و  : مّود شخب 

هناخ رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  يامیس  جاودزا و 

نوچمه يردام  ناروآ و  مایپ  متاخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ناسب  يردـپ  رانک  یحو ، هناـخ  رد  مالـسا  یمارگ  يوناـب 
یم وا  هب  ار  ینامـسآ  قیاقح  یناـّبر و  فراـعم  یهلا و  مولع  شراوگرزب  ردـپ  .تفاـی  ّومن  دـشر و  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  ترـضح 
یم ترـضح  نآ  راثن  ار  اـه  تبحم  نیرترب  ریظن ، یب  رداـم  ردـپ و  نیا  .ار  تیبرت  هویـش  یناگدـنز و  مسر  هار و  شرداـم  تخومآ و 

.دندرک

اهیلع هجیدـخ  ترـضح  شردام  زوسناج  تلحر  ینعی  رابمغ ؛ گرزب و  يا  هعجاف  اب  یگدـنز ، راهب  نیمجنپ  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
.تخاس ناریح  ار  ناگمه  شا  ییابیکش  اّما  دیدرگ ، ور  هب  ور  مالسلا ،

ناراگتساوخ

يارب ییاه  لاـس  ناـسب  شزور  ره  هکلب  شهاـم  ره  ّومن  دـشر و  رظن  زا  هک  یلاـح  رد  تشذـگ ، یم  يرگید  زا  سپ  یکی  اـه  لاـس 
یهلا ياه  تبهوم  تایانع و  لومـشم  يونعم  یحور و  رظن  زا  مه  دـش و  یم  رادروخرب  یمـسج  لامک  دـشر و  زا  مه  .دوب  نارگید 

رمع زا  راـهب  ُهن  زوـنه  هک  يروـط  هـب  تخاـس ؛ یم  رتزارفارـس  رترب و  ییوناـب  ره  زا  ار  وا  ناوارف ، تازاـیتما  نـیمه  .تـفرگ  یم  رارق 
وا يراگتساوخ  هب  ربمایپ  دزن  هداتفا ، عمط  هب  راصنا  رجاهم و  نادرم  گرزب  شیرق و  فارـشا  هک  دوب  هتـشاذگن  رـس  تشپ  ار  شیوخ 

.دوب مهاوخ  ادخ  نامرف  رظتنم  هراب  نیا  رد  دندومرف : هدرک ، یهاوخرذع  نانآ  همه  زا  ترضح  نآ  یلو  دنتفاتش ؛

هب دنوادخ  فرط  زا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  .دندوب  رمع  رکبوبا و  دنا ، هدرب  مان  ینس  هعیش و  هک  ناراگتـساوخ  هلمج  زا 
: دنتشاد راهظا  ود  نآ  هب  دندوبن ، نوذأم  يراک  نینچ 
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«. متسه ادخ  نامرف  راظتنا  رد  هراب  نیا  رد  »

(93) .تسا کچوک  زونه  مرتخد  هک  دندروآ  رذع  نینچ  ترضح  نآ  اه ، لقن  یخرب  قبط 

.دوب ناراگتساوخ  رگید  زا  فوع ، نب  نامحرلادبع  فورعم ، دنمتورث 

اه تلیضف  www.Ghaemiyeh.comمام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 377زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


یم يدام  هاـگن  زا  ار  لـئاسم  همه  هک  تسا  ناـنآ  دـننام  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  تشادـنپ  یم  يرکف ، هتوک  رثا  رب  يو 
مدـنمتورث و يدرف  نم  اریز  دـیامن ؛ جـیوزت  نم  هب  ار  وا  مناـمگ  هب  .منک  یم  يراگتـساوخ  ار  همطاـف  مور و  یم  تفگ : اذـل  دـنرگن ؛
هک یلاح  رد  يو  .دنادرگ  زاین  یب  ار  دوخ  ات  دراد  جایتحا  نم  لام  هب  تیعقوم  نیا  رد  و  تسدیهت ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

يروآرد نم  يرسمه  هب  ار  همطاف  رگا  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : نینچ  دش و  دراو  ترـضح  نآ  رب  دوب ، هدرک  نت  هب  یتمیق  ياه  سابل 
(94) .منک شرهَم  هرقن  الط و  زینک ، مالغ ، دنفسوگ ، رتش ، رادقم  نالف  مرضاح 

هب اه  هزیر  گنس  نآ  بوشآرهش ، نبا  لقن  رب  انب  .دیشاپ  وا  فرط  هب  هزیر  گنس  یتشم  یتحاران  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ 
(95) .دمآرد ناجرم  ؤلؤل و  تروص 

قرف اه  جاودزا  رگید  اب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  جاودزا  هلأسم  و  درادـن ، زاین  اهزیچ  هنوگ  نیا  هب  هک  دـنامهف  وا  هب  راک  نیا  اب  ترـضح 
(96) .دریذپ یم  ماجنا  لاعتم  يادخ  روتسد  هب  اهنت  دراد و 

رد شا  هیامنارگ  تخد  هک  دراد  راهظا  تحارـص  هب  دهد و  یفنم  خـساپ  ًاتعفد  نانآ  رارـصا  اضاقت و  ربارب  رد  تساوخن  راوگرزب  نآ 
.تسا هتشاد  هاگن  تسوا  نأش  مه  اتمه و  هک  يدرمناوج  يارب  اهنت  ار  وا  تسا و  يرتالاو  رتالاب و  حطس 

دنتخادرپ وگ  تفگ و  هب  سوا ، هلیبق  سیئر  ذاعم ، نب  دعس  اب  دندوب ، هدش  دیمون  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  اب  يرسمه  زا  هک  نانآ 
، ور نیا  زا  .درادن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رتخد  اب  يرسمه  یگتسیاش  یسک  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زج  هک  دنتفایرد  و 

یلع ترضح  یپ  رد  یعمج  هتسد 

اه تلیضف  www.Ghaemiyeh.comمام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 377زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


: دنتفگ دـندرک و  ترـضح  هب  ور  نانآ  .دوب  تعارز  لوغـشم  هک  دـنتفای  راصنا  زا  یکی  غاب  رد  ار  وا  ماجنارـس  .دنتفاتـش  مالـسلا  هیلع 
ادـخ نامرف  هب  همطاف  راک  هک  هدومرف  ربمایپ  یلو  دـنا ، هدرک  يراگتـساوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  رتخد  زا  شیرق  فارـشا 

(97) .دینش دیهاوخ  تبثم  خساپ  دینک  يراگتساوخ  دیراد  هک  یلیاضف  ناشخرد و  قباوس  نآ  اب  امش  رگا  کش  یب  .دبای  یم  ناماس 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  يراگتساوخ 

.تفرگ شیپ  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  هار  هاگ  نآ  .دروآ  ياج  هب  زاـمن  تعکر  ود  تسخن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
رس اذل  دیوگب ؛ ینخس  هک  دش  عنام  ربمایپ  تمظع  ایح و  اما  تسـشن ؛ راوگرزب ، نآ  هاگـشیپ  هب  بدا  ضرع  ناشیا و  زا  هزاجا  زا  دعب 

.دیزگرب ار  توکس  دنکفا و  ریز  هب 

: دندومرف هتسکش ، ار  توکس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

؟ يا هدمآ  مرتخد  يراگتساوخ  يارب  ایوگ  »

خساپ شیوخ ، ناشخرد  قباوس  هب  هراشا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  غیرد  یب  فاطلا  ندرمشرب  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
(98 «) .يرآ داد :

همطاف مرتخد  يراگتساوخ  هب  يرایسب  امش  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  تیعقاو  ناج ! یلع  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  یتیاور ، قبط 
.ما هدید  وا  يامیس  رد  ار  تقفاوم  مدع  يدنسروخان و  راثآ  اما  ما ، هداهن  نایم  رد  وا  اب  ار  نانآ  ياضاقت  نم  دنا و  هدمآ 

ار شیوخ  راتفگ  دومن و  وگزاب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياضاقت  دمآ ، شا  هنازرف  رتخد  دزن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگ  نآ 
هتـساوخ ادـخ  زا  نم  .تسا  نشور  ام  رب  مالـسا  رد  شماقم  تلیـضف و  هک  تسا  یناسک  زا  بلاطوبا ، دـنزرف  یلع ، درک : زاغآ  نینچ 

، تسا هدمآ  وت  يراگتساوخ  هب  وا  نونکا  .دروآرد  دوخ  هدیرفآ  نیرتهب  دقع  هب  ار  وت  هک  مدوب 
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؟ ییامرف یم  هچ  هراب  نیا  رد 

ياـج زا  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  درک و  يدونـشخ  زاربا  دوـخ  هداـشگ  هرهچ  توکـس و  اـب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح 
: دومرف تساخرب و 

« اهُراْرقِإ اُهتوُکُس  ُرَبْکَأ ، ُهَّللَا  »

(99 « ) .تسوا ياضر  هناشن  شتوکس  .دیآ  فصو  هب  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  ادخ  »

(100) .درک غالبا  ناحبس  راگدرورپ  فرط  زا  ار  كرابم  هدنخرف و  جاودزا  نیا  نداد  ماجنا  روتسد  دش و  لزان  لیئربج  نآ  لابند  هب 

: دومرف داد و  تراشب  نومیم  جاودزا  نیا  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

(101 «) .ِضْرَْألا ِیف  َکَجِّوَزُأ  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِءامَّسلا  ِیف  اهَکَجَّوَز  ْدَق  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإَف  نَسَْحلا ! َابَأ  ای  »

نامـسآ رد  ار  وا  گرزب  يادـخ  مروآرد ، وت  يرـسمه  هب  نیمز  رد  ار  همطاف  نم  هک  نآ  زا  شیپ  نسحلا ! اـبا  يا  ار  وت  داـب  تراـشب  »
« .تسا هدومن  جیوزت  وت  يارب 

ینأش مه  ییاتمه و 

سونایقا زا  يا  هرطق  دوش ، هتفگ  هچره  هک  تسالاو  الاب و  ردق  نآ  مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترـضح  مالـسا ، جرا  نارگ  يوناب  تالامک 
وا زا  سک  ره  هک  تسین  یتفگـش  ياج  نیا ، رب  انب  .تسا  یتسه  ناهج  يوناب  نیرترب  نیرت و  لـماک  نیرتاـناد ، وا  اریز  دوب ؛ دـهاوخ 

نانمؤم ریما  نافراع ، ياوشیپ  ناراگزیهرپ ، رالاس  لماک ، ناـسنا  هک  یماـگنه  اـما  دروآ ؛ رذـع  شراوگرزب  ردـپ  درک ، يراگتـساوخ 
.تشاد نالعا  زین  ار  شا  هنازرف  رتخد  گرزب و  يادخ  ياضر  هک  شیوخ ، تقفاوم  اهنت  هن  دومن ، يراگتساوخ  مالسلا  هیلع  یلع 

راگدـیرفآ رگا  و  دوب ، طونم  راگدرورپ  نامرف  هب  مهم  راک  نیا  دـنراد ، تلالد  تحارـص  هب  ینـس  هعیـش و  تایاور  هک  هنوگ  ناـمه 
هک نانچ  ( 102) .تشادن دوجو  ینأش  مه  اتمه و  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يارب  دیرفآ ، یمن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ناهج 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

َْمل ٌِّیلَع  الَْول  »
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(103 «) .ٌْوفُک َهَمِطاِفل  ْنُکَی 

: دنا هدومرف  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هب مدآ  زا  ینأشمه ، اتمه و  شیارب  نیمز  رد  زگره  دروآ ، یمن  رد  دوخ  ِيرسمه  هب  ار  همطاف  ترضح  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  رگا  »
(104 « ) .دش یمن  تفای  زیخاتسر ، زور  ات  دعب ،

رامـش هب  نامیا  دیحوت و  ناکرا  زا  و  دـنا ، يرهاظ  ینطاب و  تراهط  تمـصع و  ماقم  یهلا و  هقلطم  هّیلک  تیالو  ياراد  ود  ره  يرآ ،
هیلع یلع  ترـضح  يارب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ِيرـسمه  اذـل  و  ( 105) .دنراد ار  رگیدکی  يرـسمه  یگتـسیاش  و  دـنیآ ، یم 

.دیزگرب رگیدکی  يارب  ار  ود  نآ  ناهج  راگدیرفآ  دوب و  یهلا  باختنا  مالسلا 

قلخ هک ز  سب  نیمه  شتفارـش  ردـق و  رد  تسوا  رهوج  رهگ  نیا  تسا و  ضرع  یتیگ  تسوا  رهوگ  همطاـف  تسا و  فدـص  ملاـع 
تسوا رهوش  یضترم  تسا و  ردپ  دمحا 

یسورع هنیزه  رهَم و 

ریما اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .تساه  لسن  اه و  نرق  همه  هنادواج  يوگلا  مالـسلا  اـمهیلع  همطاـف  یلع و  ترـضح  جاودزا 
: دومرف تسشن و  وگ  تفگ و  هب  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم 

؟ تسه امش  رایتخا  رد  جاودزا  يارب  ایند  لام  زا  يزیچ  ایآ  »

، ریشمش کی  اهنت  متورث  رضاح  لاح  رد  تسین ؛ هدیشوپ  امـش  رب  مروما  تیادف ! مردام  ردپ و  داد : خساپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
.تسا راک  بسک و  يارب  يرتش  هرز و  کی 

ناشیاج ِرـس  ار  نانمـشد  هدومن ، داهج  ادخ  هار  رد  ات  يدنمزاین  نآ  هب  هک  تریـشمش  اما  دـندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
« .مدونشخ یهد  رارق  جاودزا  هیرهم  ار  نآ  هک  تهرز  لوپ  اب  یلو  تسوت ؛ دمآرد  راک و  هلیسو  هک  ترتش ، اما  .یناشنب 

تخورف مهرد  یتیاور 400 -  هب  و  هب 480 -  ار  دوخ  هرز  ترضح  نآ  روتسد  هب  نانمؤم  ریما 
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لزنم و ثاثا  یخرب  نآ  اب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  هب  .دـشاب  رهم  زا  یـشخب  اـت  دروآ  راوگرزب  نآ  تمدـخ  ار  نآ  لوپ  و 
(106) .دش هدیرخ  یسورع  دقع و  مزاول  ریاس 

(107) .تسا هدوب  مهرد  دصناپ  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  رهَم  رهاظ  رد  تایاور  رب  انب 

.تسا هدش  هابتشا  هرز  شورف  لوپ  اب  ًارهاظ  و  تسین ، دامتعا  لباق  هک  هدش ، لقن  زین  يرگید  لوق  هتبلا 

و دروآرد ؛ لیاضف  ریما  نانمؤم و  رالاس  دقع  هب  یگداس  نیمه  اب  ار  شیوخ  هنومن  رتخد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ناس ، نیدب 
نیمأت ریذبت ، فارسا و  لمجت ، تورث ، وترپ  رد  یگداوناخ ، تینما  يزارفرـس و  یتخب و  کین  هک  تخومآ  اه  ناسنا  هب  ار  سرد  نیا 

تاناکما هنوگ  همه  زا  هک  ییاه  هدوناخ  رایـسب  هچ  .دروآ  یمن  ناغمرا  هب  ار  تداعـس  لماکت و  زین  ایند  قرب  قرَز و  .تشگ  دهاوخن 
.دنرادن خزود  رد  یگدنز  ساسحا  زج  یساسحا  اما  دنرادروخرب ،

هدـش هدرپس  یـشومارف  هتوب  هب  وا  تفارـش  تمارک و  تلزنم و  هک  تسین  نآ  ناوناب ، هوسا  يوس  زا  كدـنا  رهَم  نیا  شریذـپ  ياـنعم 
.دیامن یم  ناربج  اه  شاداپ  نیرترب  اب  ترخآ ، ایند و  رد  ار  ترضح  نآ  تمارک  تمرح و  اتمه  یب  راگدرورپ  هکنآ ، هچ  تسا ؛

: هلمج نآ  زا  تسا ؛ یندینش  هدش ، دراو  هراب  نیا  رد  هک  یتایاور 

؟ تسا هزادـنا  هچ  نامـسآ  رد  وا  رهم  اـما  میتـسناد ، ار  نیمز  رد  همطاـف  رهم  اـم  درک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  یـصخش 
: دندومرف ترضح 

.راذگاو دیآ ، یمن  تراک  هب  ار  هچنآ  و  سرپب ، دیآ  یم  تراک  هب  هچنآ  زا  »

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دومن ) رارصا  و   ) .دیآ یم  راک  هب  ادخ ! لوسر  يا  تفگ :

سک ره  .تسا  نیمز  مجنپ  کی  نامسآ ، رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  رهَم 
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« .دوب دـهاوخ  مارح  وا  رب  زیخاتـسر  زور  ات  دورب ، هار  نیمز  يور  رب  شنادـنزرف  مالـسلا و  اـهیلع  همطاـف  هب  توادـع  ضغب و  يور  زا 
(108)

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دننک  یم  تیاور  تنس  لها  زا  نارگید ، یلبرا و  موحرم 

(109 «) .ًامارَح یشَم  اَهل ]  ] ََکل ًاضِْغبُم  اْهیَلَع  یَشَم  ْنَمَف  .َضْرْألا  اَهَقادِص  َلَعَج  َهَمِطاف َو  َکَجَّوَز  َهَّللا  َّنِإ  »

نمـشد ار ] همطاف   ] ار وت  سک  ره  اذل  .داد و  رارق  وا  رهم  ار  نیمز  دومن و  جیوزت  وت  هب  ار  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف دـنوادخ  یتسار  هب  »
« .دوب دهاوخ  مارح  وا  رب  دورب ، هار  نیمز  يور  رب  دراد و 

هب ار  وا  شراوگرزب  ردپ  هک  دینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  یمارگ  رتخد  یتقو  تسا : هدـمآ  تنـس  لها  زا  رگید  یتیاور  رد 
نارتـخد رگید  نم و  قرف  درک : ضرع  ردـپ  هـب  تـسا ، هداد  رارق  مـهرد  ار  وا  رهم  هدروآ و  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  جاودزا 

تما ناراکهانگ  تعافش  ارم  رهم  هک  یهاوخب  لاعتم  يادخ  زا  ینادرگزاب و  ار  يویند  ِرهم  نیا  هک  منک  یم  اضاقت  امـش  زا  تسیچ ؟
.دهد رارق  امش 

: دوب هدش  هتشون  نآ  رد  هک  دروآ  دوخ  اب  ریرح  زا  يذغاک  دمآ و  دورف  لیئربج  یحو ) هتشرف  ، ) ماگنه نیا  رد 

« .اهِیبَأ ِهَّمُأ  ْنِم  َنِیِبنْذُْملا  َهَعافَش  ءارْهَّزلا  َهَمِطاف  َرْهَم  ُهَّللا  َلَعَج  »

« .داد رارق  شردپ  تما  ِناراکهانگ  تعافش  ار  ارهز  همطاف  ترضح  رهم  دنوادخ  »

: دومرف و  دنهد ، رارق  شا  هنیس  يور  نفک ، نورد  ار  ینامسآ  دنس  نآ  هک  درک  تیصو  گرم  ماگنه  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

مردـپ تما  ِناراـکهانگ  زا  نآ  قـبط  مریگ و  یم  تسد  هب  ار  ینامـسآ  دنـس  نیا  مدـش ، هتخیگنارب  زیخاتـسر  زور  رد  هـک  یماـگنه  »
(110 « ) .میامن یم  تعافش 

هعیش تایاور  رد 
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: تسا هدمآ  نینچ  ینس  و 

دنوادخ نامرف  هب  ناگتـشرف  مامت  دیدرگ و  رازگرب  اه  نامـسآ  رد  یهوکـش  اب  دقع  لفحم  سدقم ، دـنویپ  نیا  تشاد  یمارگ  يارب  »
(111 « ) .دننک راثن  ناگتشرف  رب  رهاوج  رویز و  رز و  ات  دیسر  نامرف  یتشهب  ناتخرد  هب  دش و  بصن  رون  زا  یهاگیاج  .دندمآ  درگ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  رب  هاگ  هک  يا  هنوگ  هب  تخیگنارب ؛ ار  دارفا  یخرب  هنیک  تداسح و  هتسجخ ، دنویپ  نیا  هنافـسأتم 
.دنتخاس یم  مهارف  ار  نانآ  يدنسرخان  تابجوم  دنتفرگ و  یم  هدرُخ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  و 

دنوادخ ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دندومرف : ترضح  نآ  .دمآ  شراوگرزب  ردپ  شیپ  نایرگ  هدید  اب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يزور 
تبـسن اوران  نانخـس  مرـسمه  نم و  هب  دندید ، ارم  نوچ  مدومن ، روبع  شیرق  نانز  زا  يا  هدع  هب  داد : خـساپ  .دـنایرگن  ار  تنامـشچ 
(112) ...تسا شیرق  نیرت  تسدیهت  هک  هدروآرد  يدرف  ِيرسمه  هب  ار  شرتخد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) دّمحم دنتفگ : دنداد و 

: دومرف شا  یمارگ  رتخد  هب  هک  دنک  یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يرادلد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نیا رد  .مدرک  یم  باختنا  تا  يرسمه  هب  ار  وا  متـشاد ، غارـس  یلع  زا  رترب  رتوکین و  یـسک  متیب  لها  نایم  رد  رگا  ادخ  هب  دنگوس  »
نامـسآ هک  ینامز  ات  داد ، رارق  ایند  مجنپ  کی  ار  ترهَم  دروآرد و  یلع  يرـسمه  هب  ار  وت  دنوادخ  هکلب  مدوبن ، ماگ  شیپ  نم  راک ،

(113 «.) تساپ رب  نیمز  و 

وت دنتفگ : یم  هدمآ ، مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  غارـس  هب  دوخ  ياه  هشقن  حرط  يارب  نازیگنا  هنتف  نادوسح و  نامه  هک  نآ  تفگش 
زا يدرک ، یم  باختنا  ار  ام  رتخد  رگا  يا !؟ هدیزگرب  ار  تسدیهت  ییوناب  هنوگچ  یتسه ، درف  نیرت  عاجـش  ییاناد و  لضف و  ندـعم 

راب دندیشک و  یم  فص  نارتش  تا  هناخ  ات  ام  هناخ 
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(114) .دوب زاهج  یگمه 

.تخاس یم  ناشاوسر  دوخ ، عطاق  خساپ  اب  دوب ، هاگآ  ًالماک  نانآ  موش  ياه  هشقن  زا  هک  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

مک يارب  ددرگ ، یم  هتـشابنا  ناشیاه  هنیـس  رد  تراقح  ياه  هدقع  دنروخ و  یم  تسکـش  یگدـنز  رد  هک  هاگ  نآ  ناراکهبت  يرآ ،
.دنروآ یم  يور  اه  ییوگ  هوای  نیا  هب  شیوخ ، ینورد  ياهدرد  ندرک 

.دنتفر هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  غارس  دندش ، سویأم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ریما و  ترضح  زا  نوچ  هک  نآ  رت  تفگش 
هب هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  مالـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  اضر  ماما 

: دندومرف نم 

یلو میدرک  يراگتـساوخ  وت  زا  ار  وا  ام  هک  دـندرک  شنزرـس  ارم  شیرق  زا  ینادرم  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  جاودزا  هراـب  رد  یلع ! اـی  »
.يدروآ رد  یلع  يرسمه  هب  ار  وا  یتفریذپن و 

ترضح يارب  ار  وا  تفریذپن و  ار  نآ  دنوادخ  هکلب  مدرک ، در  ار  امش  يراگتـساوخ  هک  مدوبن  نم  ادخ ، هب  دنگوس  متفگ : خساپ  رد 
هب مدآ  زا  مدـیرفآ ، یمن  ار  یلع  رگا  دـیامرف : یم  گرزب  يادـخ  دـمحم ! يا  تفگ : دـمآ و  دورف  نم  رب  لیئربج  .درک  باختنا  یلع 

(115 « ) .دش یمن  تفای  دشاب ، همطاف  هتسیاش  هک  يوفک  اتمه و  دعب ،

یسورع مسارم 

ترضح .دیشک  یم  تلاجخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  داتفا ، هلـصاف  یتدم  یـسورع  دقع و  مسارم  نایم 
يرامش هک  نیا  ات  ددرگ ؛ ماگشیپ  هک  دید  یمن  تحلصم  شا  یمارگ  رتخد  تمظع  هوکش و  رطاخ  هب  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم 

.دننک وگزاب  ار  هیضق  دنوش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ  هک  دندید  نآ  رد  ار  حالص  نارای  زا 

: دومرف ینک ؟ یمن  مادقا  یسورع  يارب  ارچ  ردارب ! تفگ : تفر و  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دزن  لیقع  اذل  و 
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هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دزن  مه  اب  هک  دش  نآ  رب  میمـصت  تفرگ و  یپ  ار  عوضوم  لیقع  .مراد  مرـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
.دنور هلآو 

ربمایپ رـسمه  دزن  هاگ  نآ  .دریگ  هدهع  هب  ار  راک  نیا  نداد  ماجنا  دنهد  هزاجا  هک  تساوخ  نانآ  زا  وا  .دندروخرب  نمیا  ُما  هب  هار ، رد 
: دندرک ضرع  دندش و  فرـشم  راوگرزب  نآ  رـضحم  هب  نارـسمه  رگید  هارمه  داهن و  نایم  رد  ار  بلطم  دـمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

شنامـشچ دوب ، مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  رگا  هک  میا  هدمآ  مهم  يراک  يارب  داب ، امـش  يادف  نامردام  ردپ و  ادـخ ! ربمایپ  يا 
.تشگ یم  نشور 

هک هاگ  نآ  دومن  قیدصت  ارم  وا  دوش !؟ یم  ادـیپ  وا  دـننامه  اجک  دومرف : تسیرگ و  هجیدـخ ، ترـضح  مان  ندینـش  اب  ترـضح  نآ 
هناخ هب  ار  وا  ات  داد  نامرف  نم  هب  دنوادخ  .دناسر  ددم  نم  هب  شتورث  اب  درک و  يرای  ارم  ادخ  نید  هار  رد  دندرک و  بیذکت  ناگمه 

...دوب دهاوخن  یجنر  نآ  رد  هک  مهد  تراشب  تشهب  رد  دّرمز  زا  يا 

هک دراد  اضاقت  .تسامـش  يومع  رـسپ  بسن  رظن  زا  و  ردارب ، ایند  رد  هک  تسا  یلع  نیا  درک : ضرع  ترـضح  نآ  رـسمه  همادا ، رد 
.ددرگ فرطرب  ناشیا  ییادج  دنیامن و  یگدنز  مه  اب  ات  دیزاس ، هناور  وا  هناخ  هب  ار  شرسمه 

...دیامن تساوخرد  امش  زا  هک  تسا  هدش  عنام  ناشیا  يایح  داد : خساپ  .دنک  یمن  راهظا  یلع  دوخ  ارچ  دومرف : ترضح  نآ 

نیمه دنوادخ  تساوخ  هب  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تخاس ، حرطم  ار  شا  هتساوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  هاگ  نآ 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس  .دش  لاحشوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دوب  دهاوخ  تا  هناخ  رد  ترسمه  هدنیآ  بش  ای  بشما ،
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(116) .دنروآ مهارف  ار  یسورع  نشج  تامدقم  هک  داد  روتسد  شنارسمه  هب  هلآو 

.دومن توعد  ماش  يارب  ار  ناگمه  تفر و  دجسم  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دندرک و  هیهت  ییاذغ  ناگدش ، توعد  ییاریذپ  يارب 
ربمایپ روتسد  هب  ماش ، فرص  زا  سپ  دندش و  ریـس  ناگمه  هک  يا  هنوگ  هب  دومرف ؛ اطع  تکرب  نآ  هب  دنوادخ  دوب  مک  اذغ  هک  نآ  اب 

.دنداتسرف داماد  سورع و  يارب  زین  یفرظ  .دندرب و  ناشنارسمه  يارب  دندرک و  رپ  ار  اه  فرظ  نانامهم  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هب نتفر  يارب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هارمه  راصنا  رجاهم و  نانز  بلطملادبع و  نارتخد  ات  داد  نامرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
(117) .دنزیهرپب تسین ، یضار  ادخ  هک  ییاهزیچ  بعل و  تاکرح  وهل و  تاملک  زا  دننک و  ینامداش  زاربا  دنوش و  ناور  رهوش  هناخ 

یلص ادخ  ربمایپ  شرسمه ، هناخ  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ندرب  ماگنه  یسورع ، بش  رد  تسا : هدمآ  تنـس  لها  تایاور  رد 
.دـندرک یم  تکرح  وا  یپ  زا  هتـشرف  رازه  داـتفه  و  پچ ، تمـس  رد  لـیئاکیم  تسار ، تمـس  رد  لـیئربج  شیپاـشیپ ، هلآو  هیلع  هللا 

(118) .دندروآ یم  ياج  هب  یهلا  سیدقت  حیبست و  دادماب  ات  زین  ناگتشرف 

نیا اب  يرتخد  هک  درادن  غارس  سک  چیه  .دندرک  تکرش  هوکش  رپ  مسارم  نیا  رد  نایتوسان  ناینیمز و  نایتوکلم ، ناینامسآ و  يرآ ،
مـسارم هک  تسا  هدومرف  هدارا  نینچ  ناهج  راگدیرفآ  هک  تسور  نآ  زا  نیا ، .دور  رهوش  هناخ  هب  تمظع  دـجم و  لالج و  هوکش و 

.دشاب زاتمم  رظن  ره  زا  ناربمایپ  متاخ  رتخد  یسورع 

رتشیب یمطاف  رون  مه  زیخاتسر  میظع  زور  و  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  دوعوم -  يدهم  شزیزع  دنزرف  روهظ  ناراگزور  رد 
ماقم و دوش و  یم  رگ  هولج 
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.ددرگ یم  راکشآ  ناگمه  رب  مالسلا ، اهیلع  ارهز  ترضح  تلزنم 

یگداس نیمه  هب  ناینامـسآ  يوس  زا  لالج  هوکـش و  همه  نیا  اـب  یحو ، هناـخ  رد  مه  نآ  ریظن  یب  دـنویپ  نیا  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
ناوناب يوناب  هک  تسا  نیا  رگنایب  و  هتفرگ ، همشچرس  يا  هنامیکح  هناقیمع و  شرگن  زا  تمارک  تمرح و  نیا  هکلب  هدیدرگن ، میظنت 

فافز بش  رد  مه  نآ  شریظن  یب  راثیا  نیا  هب  تسا  بوخ  هنومن  يارب  .تسا  هدوب  رادروخرب  نورد  نورب و  رد  یفرگش  تازایتما  زا 
؛ دوش هجوت 

، نآ زا  شیپ  اریز  درک ؛ هیهت  ینهاریپ  شرتخد  یـسورع  بش  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  تیاور  تنـس  لها 
تساوخرد یسابل  دمآ و  توبن  هناخ  ِرد  ییاونیب  بش ، نامه  رد  .دیشوپ  یم  راد  هلـصو  هنهک و  نهاریپ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 

: داتفا هیآ  نیا  دای  هک  دهد ، لئاس  هب  ار  هنهک  نهاریپ  نآ  تساوخ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  .درک 

(119 «) َنوُّبُِحت اَّمِم  اوُقِْفُنت  یَّتَح  َِّرْبلا  اُولانَت  َْنل  »

.داد لئاس  هب  دروآرد و  نت  زا  ار  یسورع  نهاریپ  هک  دوب  اجنیا 

هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دنوادخ  دورد  ندناسر  زا  سپ  دـمآ و  دورف  لیئربج  دـنربب ، رهوش  هناخ  هب  ار  سورع  دنتـساوخ  هک  یماگنه 
، دـشاب یم  زبس  يابید  زا  هک  یتشهب ، ياه  سابل  زا  یناـغمرا  نم  هارمه  هب  دـناسر و  یم  مالـس  همطاـف  هب  دـنوادخ  درک : ضرع  هلآو 

(120) ...تسا هداتسرف  وا  يارب 

نم هرجح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  نادادـماب ، دوـمرف : مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  هک  دـنا  هدروآ  نینچ  هـمادا  رد  یخرب 
يارب يداد  یم  ار  هنهک  سابل  رگا  دندومرف : مردپ  .مداد  هقدص  ار  نآ  متفگ : يدیشوپن ؟ ار  ون  سابل  ارچ  دندومرف : هدروآ ، فیرـشت 

ترضح مردام  هک  یماگنه  مدومن ؛ ادتقا  امش  هب  راک  نیا  رد  متفگ : .دوب  رتهب  ترهوش 
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دوخ نهاریپ  امش  دمآ و  امش  دزن  یتسدیهت  هک  نآ  ات  دیشخب ، امش  هار  رد  ار  همه  تشاد  هچ  ره  دش ، بایفرش  امـش  تمدخ  هجیدخ 
...يدناشوپ ریصح  اب  ار  دوخ  يداد و  وا  هب  ار 

یم همطاف  هچ  ره  دـیامرف : یم  دـنوادخ ) بناج  زا   ) دـناسر و یم  مالـس  وت  هب  تسا و  هدـمآ  دورف  لیئربج  دـندومرف : مردـپ  هاگ  نآ 
: مدرک ضرع  مردپ  هب  .مراد  شتسود  هک  هدب  تراشب  ار  وا  دنک و  تساوخرد  دهاوخ ،

« .ِمالَّسلا ِراد  ِیف  ِمیِرَْکلا  َّیِبَر  ِءاِقل  َْریَغ  ِیل  َهَجاح  ِِهتَمْدِخ ال  ُهََّذل  َِهلَأْسَْملا  ِنَع  ِیْنتَلَغَش  »

(121 «) .مرادن یتساوخرد  مالسلا ، راد  رد  میرک  راگدرورپ  ياقل  زج  .تسا  هتشاد  زاب  تساوخرد  زا  ارم  راگدرورپ  تمدخ  تذل  »

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .دـندرب  شرهوش  هناـخ  هب  ناوارف  مارتحا  اـب  ار  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  ناوناـب ، لاـح  ره  هب 
تـسد رد  تفرگ و  ار  شتـسد  تساوخ و  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  نآ ، زا  سپ  دـناوخارف و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

: دومرف داهن و  یلع  ترضح 

(122 «) .دزاس كرابم  وت  رب  ار  ادخ  لوسر  رتخد  دنوادخ  »

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  دیسوب و  ار  ناشنامشچ  نایم  رگید ، تیاور  هب 

« .تسوت يارب  رهوش  نیرتوکین  یلع  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  .تسوت و  يارب  رسمه  نیرتوکین  همطاف  ناج ! یلع  »

(123) .دومن ریخ  ياعد  ناشفیرش  لسن  راوگرزب و  ود  نآ  قح  رد  سپس 

: دومرف رگید  یتیاور  رب  انب 

« اهِیف ِینْظَفْحا  َهَّللا َو  ِظَفْحاَف  َكَْدنِع  ِِهلوُسَر  ُهَعیِدَو  ِهَّللا َو  ُهَعیِدَو  هِذَه  نَسَْحلا ! َابا  ای  »

(124 «) .نک يرادهگن  لوسر  ادخ و  زا  وا ، زا  يرادهگن  اب  سپ ، .تسوت  دزن  لوسر  ادخ و  تناما  همطاف  نیا =[  نسحلا ! ابا  يا  »

ار وا  ندنام  لیلد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  .دنام  امسا  اهنت  .دنتفر  نوریب  نانز  همه  ترضح ، نآ  روتسد  هب 
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ارچ مدرک : ضرع  .تسیرگ  یم  وناب  نآ  .مدوب  شرـضحم  رد  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  تلحر  ماگنه  درک : ضرع  .دش  ایوج 
!؟ تسا هداد  امش  هب  تشهب  هدژم  شترضح  دیربمایپ و  رسمه  ملاع و  ناوناب  رالاس  هک  نآ  اب  دینک  یم  هیرگ 

زا ییوناـب  دـنمزاین  فاـفز  بش  رد  يرتخد  ره  .میرگ  یم  مرتخد  يارب  هکلب  منک ، یمن  هیرگ  مندرم  يارب  دومرف : هجیدـخ  ترـضح 
میب .تسا  كدوک  همطاف  مرتخد  رـضاح  لاح  رد  .دیامن  شا  يرای  ات  دـنک  وگزاب  وا  هب  ار  دوخ  رارـسا  هک  تسا  نامرحم  ناکیدزن و 

.دهد يرای  ار  وا  هک  دشاب  هتشادن  ار  یسک  فافز  بش  رد  مراد  نآ 

نامیپ هب  هک  نیا  يارب  کنیا  .منک  يرای  ار  وا  مدوب ، هدنز  نامز  نآ  ات  رگا  هک  میامن  یم  دهع  دوخ  يادخ  اب  مرورـس ! مدرک : ضرع 
.منام یم  اجنیا  رد  میامن ، افو  دوخ 

(125) .دنامب هناخ  رد  هک  داد  هزاجا  وا  هب  دش و  نایرگ  هیضق  نیا  ندینش  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ار ردپ  ناماد  تساخرب و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دور ، نوریب  هلجح  زا  تساوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 
نیرترابدرب و جاودزا  هب  ار  وت  تسا !؟ هتـشاداو  هیرگ  هب  ار  وت  زیچ  هچ  دومرف : داد و  يرادـلد  ار  وا  ترـضح  نآ  .تسیرگ  تفرگ و 

(126) .مدروآرد مدرم  نیرتاناد 

فیرشت ریـش  زا  یفرظ  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادادماب ، یـسورع ، زا  سپ  زور  هک  دنا  هدرک  لقن  قافتا  هب  ینـس  هعیش و 
: دومرف داد و  همطاف  تسد  هب  ار  نآ  دروآ و 

« .ِكُوبَا ِكاِدف  ِیبِرِْشا ، »

!« تیادف هب  تردپ  ماشایب ، »

: دومرف داد و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسد  هب  و 

«. َکِّمَع ُْنبا  َكاِدف  ْبِرِْشا ، »

(127 !«) تیادف هب  تیومع  رسپ  ماشایب ، »

: داد خساپ  يدید ؟ هنوگچ  ار  ترسمه  دیسرپ : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  هاگ  نآ 
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.تسا يرهوش  وکین  داد : خساپ  .دومن  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  زا  ار  لاؤس  نیمه  .ادخ و  تعاطا  يارب  تسا  يروای  وکین 

: دومرف اعد  هنوگ  نیا  ناشیا  هراب  رد  ترضح  نآ  سپس 

رارق تشهب  ناثراو  زا  ار  ناشرابت  ود و  نیا  هد ؛ تفلا  رگیدکی  هب  ار  ناشیاه  لد  ناهَِرب ؛ یناشیرپ  یگدـنکارپ و  زا  ار  نانآ  اهلا ! راب  »
هب ار  مدرم  هک  هد  رارق  ینایاوشیپ  ار  نانآ  هد ، تکرب  ناشرابت  لسن و  هب  نادرگ ، ناش  يزور  تکرب  اـب  هزیکاـپ و  كاـپ و  یلـسن  هد ؛

(128 «.) دنهد نامرف  دزاس  دونشخ  ار  وت  هچنآ  هب  دننک و  يربهار  وت  يرادربنامرف 

تماما هناخ  رد 

، كرتشم یگدـنز  زاغآ  اب  و  داهن ، ماگ  تماما  هوکـشرپ  هناخ  هب  توبن  عیفر  تیب  زا  نیتسار ، نایاوشیپ  مام  ناوناب و  يوناب  ماجنارس ،
يرای جنر ، لمحت  يرابدرب و  لامک  اب  ایند ، نید و  راک  رد  ار  دوخ  یمارگ  رـسمه  و  دش ، اه  تلیـضف  ریما  نانمؤم و  رالاس  نیـشنمه 

.دومن

ياضعا ددرگ و  يزیر  یپ  ّتبحم  رهم و  یگنهاـمه و  ساـسا  رب  هک  دوب  دـهاوخ  تداعـس  یتخب و  کـین  بجوم  هاـگ  نآ  یگدـنز 
.دنراد ساپ  ار  مه  تمرح  هدومن ، كرد  ار  رگیدمه  هداوناخ 

هک هنوگ  نآ  و  تسناد ، یم  اربُک  تیالو  بحاص  ار  وا  تخانش و  یم  ار  شرهوش  یـسک ، ره  زا  شیب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
.تشاد یم  ساپ  ار  شتمرح  درازگ و  یم  مارتحا  دوب ، وا  هتسیاش 

یم اه  تلیضف  زا  يا  هعومجم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رون  زا  ییوترپ  یتیگ و  نانز  رالاس  ار  دوخ  رـسمه  زین  نانمؤم  ریما 
.درازگ یم  مارتحا  دوب ، ناشیا  راوازس  هک  هنوگ  نآ  و  تشاد ، یم  تسود  لد  ناج و  زا  ار  وا  تسناد و 

: دنیامرف یم  شا  یمارگ  تخد  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

.ما هدرکن  یهاتوک  وت  قح  رد  یهاوخریخ  زا  ادخ ، هب  دنگوس  »... 
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.ما هدروآرد  نانآ  نیرترابدرب  نیرتاناد و  و  مالسا ، هب  شیارگ  رظن  زا  درف  نیرتزابشیپ  دقع  هب  ار  وت 

.داد رارق  وت  رسمه  ار  يرگید  وت و  ردپ  ار  یکی  دیزگرب ؛ ار  رفن  ود  دومن و  نیمز  هب  یهجوت  گرزب  يادخ  مرتخد !

« .ینک ینامرفان  يو  زا  ادابم  .تسا  يرهوش  وکین  وت  رسمه  مرتخد !

ربمایپ ادخ ! لوسر  يا  کیّبل  داد : خـساپ  شترـضح  .دز  ادـص  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  سپس 
: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص 

ارم دزاس ، تحاران  ار  وا  هچنآ  .تسا  نم  نت  هراـپ  همطاـف  اریز  نک ؛ ارادـم  یناـبرهم و  ترـسمه  هراـب  رد  وش و  دوخ  هرجح  لـخاد  »
نم ياج  هبات  مراپـس  یم  ادخ  هب  تناما  ناونع  هب  ار  امـش  دنک ، یم  لاحـشوخ  ارم  دنک ، لاحـشوخ  ار  وا  هچنآ  و  دزاس ، یم  تحاران 

« .دشاب امش  نابهگن 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

كانمشخ ارم  زگره  زین  وا  .تفر  ایند  زا  ات  متخاسن  تحاران  يراک  رب  ار  وا  مدرکن و  كانمشخ  ار  همطاف  زگره  هک  دنگوس  ادخ  هب  »
« ...دـش یم  هدودز  میاـه  مغ  متـسیرگن ، یم  وا  هب  هاـگره  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  .درکن و  یناـمرفان  نم  زا  يراـک  چـیه  رد  تخاـسن و 

(129)

هن و  دزاـس ، هریت  ار  نآ  تسناوت  یم  یتسدـیهت  هن  هک  دوب  اـمرف  مکح  ود  نآ  یگدـنز  رب  یتـینارون  تیوـنعم و  افـص و  رهم و  ناـنچ 
.تشاد ار  نآ  ندرک  ناشیرپ  ِناوت  هدنهد ، ناکت  ياهدادخر 

.دیآ یمن  فصو  رد  هک  دش  یتاکرب  تاریخ و  أشنم  يونعم ، ّوج  نیمه 

.تشاد ینازرا  تاکرب  راس  همشچ  زارفرس و  یلسن  ناراوگرزب  نآ  هب  دنوادخ  ینامسآ ، دنویپ  نیا  تنمیم  هب 

زارفرس لسن 

لـسن شربمایپ  هب  جاودزا -  نیا  تکرب  هب  لاعتم -  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  دریگ  رارق  هجوت  دروم  اـجنیا  رد  دـیاب  هک  یبلطم  نیتسخن 
دهاوخ ینازرا  رفرس
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.دوب تیالو  تماما و  فیرش  تیب  نآ  شزرا  اب  تارمث  نیرترب  زا  نیا  دننامب و  راگدای  هب  خیرات  لوط  رد  هک  درک 

مالـسلا و هیلع  یلع  ترـضح  لسن  هک  دـنریذپب  ار  تیعقاو  نیا  دنتـسین  رـضاح  یـسایس ، ياه  هزیگنا  اـی  یهاـگآان و  لـیلد  هب  یخرب 
زا مه  دور و  یم  شیپ  ردـپ  فرط  زا  مه  بسن ، هلـسلس  اریز  تسادـخ ؛ لوسر  راختفا  ُرپ  لسن  نامه  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  ترـضح 

.دندرگ یم  بوسحم  ناسنا  نادنزرف  هیّرذ و  ود ، ره  يرتخد ، يرسپ و  ياه  هون  .ردام  فرط 

نمـض نوراـه  .دـش  دراو  یـسابع ، هفیلخ  نوراـه  رب  مالـسلا ، اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  موـصعم ، ياوـشیپ  نیمتفه  يزور 
: تفگ ترضح  نآ  هب  دوخ  تالاؤس 

دیتسه و یلع  نادنزرف  امش  هک  یتروص  رد  دنهد ، تبسن  ص )  ) ادخ لوسر  نادنزرف  هب  ار  امش  هک  دیهد  یم  هزاجا  مدرم  هب  هنوگچ 
!؟ تسامش ِيردام  ّدج  اهنت  ربمایپ  و  هدوبن ، شدنزرف  يارب  یفرظ  زج  همطاف  و  ددرگ ، یم  بوسنم  شردپ  هب  ناسنا 

: دندومرف خساپ  رد  ترضح  نآ 

تبثم خساپ  ترضح  نآ  هب  دیامن ، يراگتـساوخ  ترتخد  زا  ددرگ و  زاب  ناهج  نیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رگا  نوراه ! »
.منک یم  تاهابم  رخف و  مه  نایناهج  همه  رب  هکلب  مهدن ؛ تبثم  خساپ  ارچ  هَّللا ! ناحبس  تفگ : داد ؟ یهاوخ 

« .مهد یم  تبثم  خساپ  راوگرزب  نآ  هب  نم  هن  دنک و  یم  يراگتساوخ  نم  رتخد  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هن  اما  دندومرف : ماما 

.یتسین وا  دنزرف  وت  و  متسه ، وا  دنزرف  نم  هک  لیلد  نیا  هب  دندومرف : ترضح  ارچ ؟ تفگ : نوراه 

و داهنن ، ياج  رب  يرسپ  دوخ  زا  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  دیرامش ، یم  ربمایپ  لسن  هیّرذ و  ار  نتشیوخ  امش  هنوگچ  دیـسرپ : نوراه 
يرتخد نادنزرف  امش  و  دوب ، دهاوخ  وا  يرسپ  نادنزرف  فرط  زا  ناسنا  لسن 

اه تلیضف  www.Ghaemiyeh.comمام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 377زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


!؟ دیربمایپ

.دهد خساپ  نآرق  زا  ات  دومن  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  رارصا  اب  يو 

: دندومرف توالت  ار  تایآ  نیا  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

(130 «.) َنیِِحلاَّصلا َنِم  ٌّلُک  َساْیلِإ  یسیِع َو  ییْحَی َو  اَّیِرَکَز َو  ...َناْمیَلُس َو  َدُواد َو  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  «َو 

: دندومرف ماما 

«. تشادن ردپ  یسیع  تفگ : نوراه  دوب ؟ یسک  هچ  یسیع  ردپ  »

: دندومرف ترضح  نآ 

ناـمردام قیرط  زا  زین  اـم  دـنز ، یم  دـنویپ  میهاربا ) ناربماـیپ =(  لـسن  هّیرذ و  هب  شرداـم  قـیرط  زا  ار  یـسیع  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  »
« .میربمایپ لسن  هّیرذ و  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

: دندومرف تئارق  ار  هفیرش  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

ْلِهَْتبَن َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ  انَـسُْفنَأ َو  ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف  »
(131 «.) َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف 

: دندومرف سپس 

بلاط و یبا  نب  یلع  زج  یـسک  راگدرورپ ، روتـسد  هب  هلهابم  ماـگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  هدرکن  اـعدا  سک  چـیه  »
ترضح انءاسن »  » و نیـسح ، نسح و  انءانبا »  » زا روظنم  و  دشاب ؛ هدومن  لخاد  اسک  ریز  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و 

یفرعم هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارـسپ  ار  نیـسح  نسح و  هیآ ، نیا  رد  دـنوادخ   ) .تسا یلع  ترـضح  انـسفنأ »  » و همطاـف ،
(132 (.« ) تسا هدومن 

وـضو سرت  زا  نم  .دـناوخارف  ارم  داتـسرف و  نم  يوس  هب  ار  یکیپ  فورعم ،) رگمتـس  راوخنوخ و   ) جاّجح یبش  دـیوگ : یبعـش  رماع 
: تفگ نم  هب  مالـس ، زا  سپ  .مدـش  ور  هب  ور  هنهرب  يریـشمش  یمرچ و  يا  هرفـس  اب  هک  متفر ، وا  رابرد  هب  تیـصو  زا  سپ  متخاس و 

دندروآ و دوب ، ریجنز  لُغ و  رد  هک  ار  يا  هدروخ  لاس  درم  داد  روتسد  و  یناما ؛ رد  رهظ  ادرف  ات  شابم ، نارگن 
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.دندناشن شربارب  رد 

و دروایب ، نآرق  زا  هدـننک  عناق  یلیلد  دـیاب  کنیا  .دـنربمایپ  نادـنزرف  نیـسح »  » و نسح »  » هک دـیوگ  یم  صخـش  نیا  تفگ : جاّجح 
دروآ و دهاوخ  لیلد  ای  دیریگرب ، وا  زا  ار  ریجنز  دنک و  نیا  تسخن  تسا  هتسیاش  متفگ : .منک  یم  ادج  ریـشمش  اب  ار  شندرگ  هنرگ 

.درب یمن  ار  ریجنز  لغ و  وت  ریشمش  و  هن ، ای 

دوخ رب  .تسا  ریبج » نب  دیعس   » درم ریپ  نآ  مدید  مدرک ، هاگن  بوخ  نم  .دندوشگ  ار  وا  ریجنز  لغ و  داد  روتـسد  تفریذپ و  جاجح 
.دروایب لیلد  نآرق  زا  دناوت  یم  هنوگچ  متفگ : مدیزرل و 

: دومن تئارق  ار  تایآ  نیا  دیعس  .مشک  یم  ار  وت  هنرگ  و  روایب ، نآرق  زا  ار  شیوخ  لیلد  تفگ : جاجح 

(133 «.) ...َبوُقْعَی َقاحْسِإ َو  َُهل  اْنبَهَو  «َو 

.ناوخب ار  دعب  هیآ  تفگ : جاجح  هب  دش و  تکاس  و 

: دناوخ جاجح 

(134 «.) ...َساْیلِإ یسیِع َو  ییْحَی َو  اَّیِرَکَز َو  «َو 

میهاربا لسن  زا  وا  نوچ  تفگ : جاجح  درب ؟ یم  ار  یـسیع  ماـن  میهاربا ) نادـنزرف  رامـش  رد   ) اـجنیا رد  دـنوادخ  ارچ  دیـسرپ : دـیعس 
.تسا

، دور یم  رامش  هب  وا  لسن  زا  تسا ، میهاربا  يرتخد  دنزرف  رایـسب ، يا  هلـصاف  اب  درادن و  ردپ  هک  یـسیع  ترـضح  رگا  دومرف : دیعس 
!؟ دنیاین باسح  هب  وا  هّیرذ  لسن و  زا  دنرت ، کیدزن  ربمایپ  هب  هک  نآ  اب  نیسح »  » و نسح »  » ارچ

.دنربب شا  هناخ  هب  دنهد و  وا  هب  رانید  رازه  هد  داد ، روتسد  وا  يدازآ  نمض  جاجح 

شغارـس هب  .دراد  یهاگآ  نآرق  زا  وا  اریز  مزوماـیب ؛ وا  زا  ار  نآرق  یناـعم  مورب و  ریپ  نیا  دزن  متفگ : دوخ  اـب  دادـماب  دـیوگ : یبعش 
قافنا نامورحم  هب  دهد و  یم  رارق  يرانید  هد  ياه  هتسب  رد  ار  هتشذگ  بش  ياهرانید  هک  مدید  ار  وا  .دوب  دجـسم  رد  يو  اما  متفر ،

: دیامرف یم  دنک و  یم 
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(135  ) ...تسا مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  راوگرزب  ود  تکرب  هب  همه  اهنیا 

زا مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هک  دنراد  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  تنـس  لها  مانب  ِنادنمـشناد  زا  يرایـسب  هک  نآ  تفگش 
: هلمج زا  دنتسه ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هزیکاپ  كاپ و  لسن 

ترـضح دنوادخ  اریز  دنربمایپ ؛ هّیرذ  زا  نیـسح »  » و نسح »  » هک نیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  نیا  دـیوگ : یم  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  رخف 
(136) .دراد دنویپ  ترضح  نآ  هب  ردام  فرط  زا  هک  نآ  اب  تسا ، هدرمش  میهاربا  هّیرذ  زا  ار  یسیع 

هیلع هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  زا  هراب ، نیا  رد  دیوگ : یم  وا  مالک  لقن  زا  دـعب  تسا ، بّصعتم  يزار  رخف  دـننام  هک  رانملا ، هدنـسیون 
: دندومرف هدرک ، هراشا  نسح  ماما  هب  هک  تسا  هدش  لقن  ( 137  ) يراخب حیحص  رد  یثیدح  هلآو )

« ِیَس ٌدّ اذَه  ِیْنبا  َّنِإ  »

« .تسا رالاس  رورس و  مرسپ ، نیا  »

...دش یمن  قالطا  هداز  رتخد  رب  نبا »  » ظفل یلهاج )  ) برع دزن  هک  یلاح  رد 

(138) .دنتسناد یم  وا  تیب  لها  ترتع و  لوسر و  دالوا  ار  همطاف  دالوا  مدرم  لیلد ، نیمه  هب  هک  دهد  یم  همادا  سپس 

نآ نادنزرف  و  نیسح »  » و نسح »  » تسا نکمم  ایآ  هک  دنک  یم  حرطم  ار  شسرپ  نیا  تنس ، لها  گرزب  ياملع  زا  دیدحلا ، یبا  نبا 
: دروآ یم  لیلد  راهچ  هداد ، خساپ  هاگ  نآ  دروآ ؟ باسح  هب  ترضح  نآ  لسن  و  ص )  ) ادخ لوسر  نارسپ  ار  راوگرزب  ود 

.تسا نیسح  نسح و  انءانبأ »  » زا روظنم  هک  ارچ  تسا ؛ هدرمشرب  ربمایپ  نارسپ  ار  نانآ  هلهابم ، هیآ  رد  دنوادخ  لیلد : نیتسخن 

.دوش یم  لماش  زین  ار  وا  ِيرتخد  دالوا  دیهدب ، ینالف  دنزرف  هب  ار  یلام  دیامن  تیصو  یسک  رگا  لیلد : نیمود 

دنوادخ یسیِع  ییْحَی َو  ...َناْمیَلُس َو  َدُواد َو  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َو   » هیآ رد  لیلد : نیموس 
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( .دوب وا  يرتخد  هون  تشادن و  ردپ  یسیع  ترضح  هک  نآ  اب   ) .تسا هتسناد  میهاربا  هّیرذ  ار  یسیع  ترضح 

(139) ...دیآ یم  باسح  هب  وا  هّیرذ  تسا و  ناسنا  لسن  زا  يرتخد ، دنزرف  هک  دنا  قفتم  ناسانش  تغل  لیلد : نیمراهچ 

ماما همطاف و  یلع و  ترضح  اهنت  هلهابم ، ماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  دنراد  فارتعا  تنس  لها  نادنمشناد  زا  يرایسب 
ماـما نسح و  ماـما  هفیرـش ، هیآ  رد  اـنءانبأ »  » زا روظنم  عطق ، روط  هب  و  ( 140 ، ) دـندرب دوخ  اب  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و 

.تسا مالسلا  امهیلع  نیسح 

امهیلع نیسح  ماما  نسح و  ماما  انءانبأ »  » زا دارم  هک  دنراد  قافتا  ینس  هعیش و  نارسفم  دیامرف : یم  يرتشوش  هَّللا  رون  یـضاق  موحرم 
(141) .تسا مالسلا 

مان ار  تنس  لها  فورعم  ناخروم  نارسفم و  ناسانش و  ثیدح  زا  رفن  تصش  دودح  یقرواپ ، رد  زین  یفجن  یشعرم  هَّللا  هیآ  موحرم 
(142) .تسا مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  انءانبأ »  » زا روظنم  دندقتعم  هک  درب  یم 

هّیرذ مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دراد  تلالد  هک  دـنا  هدرک  لقن  ار  یتایاور  تنـس  لها  روهـشم  نادنمـشناد  هوـالع  هب 
: دنا هدومرف  ص )  ) ربمایپ هک  روهشم  تیاور  نیا  هلمج : زا  ( 143 ( ؛ دنتسه ترضح  نآ  لسن  زا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(144  «ّ.) ٍِیلَع ِْبلُص  ِیف  ِیتَّیِرُذ  َلَعَج  ِِهْبلُص َو  ِیف    ّ ٍِیبَن   ّ ِلُک َهَّیِرُذ  َلَعَج  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ  »

« .یلع بلص  رد  ارم  لسن  داد و  رارق  شدوخ  بلص  رد  ار  يربمایپ  ره  لسن  گرزب  يادخ  یتسار  هب  »

ای بصعت  زا  دنیآ ، یم  رامش  هب  وا  هّیرذ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يرتخد  نادنزرف  هک  هلأسم  نیا  اب  تفلاخم  دمآ ، هتفگ  هچنآ  قبط 
.دریگ یم  تأشن  يراک  یسایس  ای  یلهاج و  راکفا 

یتسیز هداس 

هرمث اه و  تلیضف  هویم  مالسا ، گرزب  يوناب 
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كدنا و یتورث  هب  ناشیا  .دمآ  یم  رامش  هب  ییابیکـش  ردام  تشاد و  نامیا  قشع و  زا  هدنکآ  یلد  رابُرپ و  يا  هنیـس  .دوب  اه  تمظع 
.دیزگرب ار  راثیا  تاساوم و  هار  درک و  تعانق  زیچان  یتاناکما 

رد تالامک ، اـه و  تلیـضف  ریما  اـب  شراـختفا  رـسارس  یگدـنز  و  تسیز ، تماـما  تیـالو و  هناـخ  رد  لاـس  ُهن  دودـح  ترـضح  نآ 
.دید دهاوخن  هدیدن و  دوخ  هب  يا  هرهچ  نینچ  زگره  خیرات  و  دوب ، هتفرگ  وگلا  ناروآ  مایپ  متاخ  زا  یگداس ، ییاسراپ و 

هتسویپ مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دوب ، مالسا  تفرشیپ  زاغآ  نوچ  و  داتفا ، قافتا  ترجه  تسخن  ياه  لاس  رد  هوکش ، اب  جاودزا  نیا 
اذل تشاد ؛ یم  مدـقم  ار  ناتـسدیهت  دروآ ، یم  تسد  هب  يدـمآرد  رگا  و  درب ، یم  رـس  هب  ناکرـشم  اب  گنج  شاب و  هدامآ  لاح  رد 

اب شیاه  هچب  دوخ و  هک  اهزور  هچ  و  دـش ، یم  ور  هب  ور  رایـسب  ياه  يراوشد  اب  هناخ ، روما  هرادا  يارب  مالـسلا  اـهیلع  رهطا  همطاـف 
تلیـضف و تیناسنا ، نانآ  .دنداد  یم  نارگید  هب  دیـسر ، یم  ناشتـسد  هب  یکاشوپ  كاروخ و  رگا  اما  دـندرب ، یم  رـس  هب  یگنـسرگ 

: دوش هدروآ  تسد ، نیا  زا  ییاه  هنومن  تسا  هتسیاب  کنیا  .دنتشاد  یم  مدقم  رذگدوز  ياه  یشوخ  رویز و  رز و  رب  ار  تیونعم 

ییاذغ ایآ  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  .دوب  هنسرگ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدروآ  يردخ  دیعـسوبا 
ییاذـغ تسا  زور  ود  دـیزگرب ، وا  ینیـشناج  هب  ار  امـش  تلاـسر و  هب  ار  مردـپ  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  هن ، دومرف : تسه ؟ هناـخ  رد 

.متشاد یم  مدقم  نیسح  نسح و  منادنزرف  دوخ و  رب  ار  امش  دش ، یم  تفای  يزیچ  رگا  و  میرادن ،

يادخ زا  داد : خساپ  مروآ ؟ مهارف  يزیچ  ات  يدادن  عالطا  نم  هب  ارچ  ناج ! همطاف  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
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(145) .یشاب هتشادن  ار  نآ  ناوت  هک  مراداو  يراک  هب  ار  امش  هک  منک  یم  مرش  شیوخ 

داتفا هار  هب  شا  هداوناخ  زاین  دیرخ  يارب  تفرگ و  ضرق  ار  يرانید  تفر و  نوریب  هناخ  زا  ادـخ  هب  نانیمطا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
ار شیاهاپ  نوگرگد و  ار  وا  هرهچ  گنر  دیـشروخ  ترارح  هدمآ و  نوریب  شا  هناخ  زا  مرگ  رایـسب  ياوه  رد  هک  دید  ار  دادـقم  هک 

.تسا هدرزآ 

يزیچ رادرب و  نم  زا  تسد  نسحلا ! اـبا  اـی  درک : ضرع  يدـمآ ؟ نوریب  تقو  نیا  رد  ارچ  تـفگ : دـش و  هدز  تفگـش  ترـضح  نآ 
رادرب و نم  زا  تسد  ادخ  يارب  درک : ضرع  .موش  ربخ  اب  تلاح  زا  هک  نآ  یب  مرذگب ، ترانک  زا  مناوت  یمن  مردارب ! دومرف : .سرپم 
، يزرو یم  رارصا  هک  کنیا  درک : ضرع  دادقم  .يزاس  ناهنپ  نم  زا  ار  تلکـشم  یناوت  یمن  مردارب ! دومرف : ترـضح  .سرپم  ملاح 

یگنـسرگ یگدـنز و  یتخـس  زج  يزیچ  دـیزگرب ، وا  ینیـشناج  هب  ار  وت  تلاسر و  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  هک  ییادـخ  هب 
.ما هدمآ  نوریب  ینادرگرس  هودنا و  اب  هدرزآ ، ارم  نانآ  هیرگ  نوچ  .تسا  هدرواین  نوریب  هناخ  زا  ارم  ما  هداوناخ 

دای دـنگوس  وت  هک  ییادـخ  نآ  هب  دـنگوس  دومرف : تشگ و  دولآ  کـشا  شفیرـش  نساـحم  هک  يا  هنوگ  هب  تسیرگ ، ترـضح  نآ 
هب ار  نآ  .مراد  یم  مدـقم  دوخ  رب  ار  وت  اـما  ما ، هدوـمن  ضرق  ار  يراـنید  کـنیا  .تخاـس  نوریب  هناـخ  زا  زیچ  ناـمه  زین  ارم  يدرک ،

.دروآ ياج  هب  ار  برغم  زامن  سپس  رصع و  رهظ و  زامن  .درک  تکرح  دجسم  يوس  هب  داد و  دادقم 

هب دجسم  برد  رانک  راوگرزب ، ود  نآ  .درشف  ار  ترضح  نآ  ياپ  لّوا ، فص  زا  روبع  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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ار ماش  تسا  نکمم  ایآ  دومرف : باوج  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  .درک  مالس  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .دندیـسر  مه 
؟ مشاب امش  نامهیم 

ربمایپ هک  تسناد  یم  بوخ  وا  .درک  توکس  تخادنا و  ریز  هب  رس  هناریحتم  تشاد ، مرـش  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
هناخ رد  ار  ماش  هک  داتسرف  مایپ  دوخ  ربمایپ  هب  مه  گرزب  يادخ  .تسا  ربخ  اب  شراثیا  قافنا و  وا و  لاح  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 

.دشاب یلع  ترضح 

ار ترضح  نآ  یگدنمرش  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یهد ؟ یمن  یفنم  ای  تبثم  خساپ  ارچ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
.دومن توعد 

ار شزامن  هدوب ، شیوخ  هاگتدابع  رد  وناب  نآ  زونه  .دندش  دراو  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  رب  مه  اب  راوگرزب  ود  نآ  لاح ، ره  هب 
نآ .درک  مالـس  تساـخرب و  ياـج  زا  دینـش ، ار  ردـپ  يادـص  یتـقو  .تشاد  رارق  شراـنک  رد  مه  اذـغ  زا  یفرظ  .دروآ  یم  ياـج  هب 
زور هنوگچ  مرتخد ! دومرف : دیـشک و  شرـس  رب  تبحم  تسد  داد و  خساپ  دوب -  شرظن  رد  دارفا  نیرت  توبحم  هک  وا -  هب  ترـضح 

ود نآ  ربارب  رد  ار  اذـغ  فرظ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  .رواـیب  ار  ماـش  دومرف : .یکین ] ریخ و  هب  درک : ضرع  [ ؟ يدروآ بش  ار 
...داهن راوگرزب 

یگزم شوخ  ییوب و  شوخ  یگنر و  شوخ  نیا  هب  ییاذغ  نونک  ات  يدروآ ؟ اجک  زا  ار  اذغ  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
يرانید ربارب  رد  نیا  ناج ! یلع  دومرف : داهن و  یلع  ترـضح  هناش  رب  ار  شکرابم  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .ما  هدـیدن 

(146) ...يدرک قافنا  ادخ  هار  رد  وت  هک  تسا 

: هیآ هک  یماگنه 

اَهل َنیِعَمْجَأ ا  ْمُهُدِعْوََمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  «َو 
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(147 «.) ٌموُسْقَم ٌءْزُج  ْمُْهنِم  ٍباب  ِّلُِکل  ٍباْوبَأ  ُهَْعبَس 

دوخ هب  اما  دـنداتفا ؛ هیرگ  هب  راوگرزب  نآ  هیرگ  زا  زین  نارای  باحـصا و  .تسیرگ  تدـش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـش ، لزاـن 
، دید یم  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  هاگره  هک  دوب  نینچ  ترـضح  نآ  شور  .دنیامن  لاؤس  نآ  تلع  زا  هک  دنداد  یمن  تئرج 

.دزاس ربخ  اب  نایرج  زا  ار  وا  ات  دمآ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هناخ  ِرد  هب  ناملس  اذل  تشگ ؛ یم  داش 

: دومن یم  توالت  ار  هیآ  نیا  درک و  یم  بایسآ  كرابم  تسد  اب  ار  وج  يرادقم  ناوناب ، يوناب 

(148  .) یْقبَأ ٌْریَخ َو  ِهَّللا  َْدنِع  ام  «َو 

رداچ ربخ ، نیا  ندینش  اب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  .دناسر  مالسلا  اهیلع  همطاف  عالطا  هب  ار  ربمایپ  هیرگ  ناتساد  ناملـس  ترـضح 
ناهاشداپ نارتخد  تفگ : تسیرگ و  هرظنم  نیا  ندـید  زا  ناملـس  .دـش  تکرح  مزاع  دیـشوپ و  دوب ، راد  هلـصو  هنهک و  هک  ار  دوخ 

هنوگ نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یمارگ  رتخد  رداچ  یلو  دنـشوپ ، یم  ریرح  ابید و  تمیق  نارگ  ياه  سابل  مور ، ناریا و 
! تسا

هب دـنگوس  .تسا  هدـش  هدز  تفگـش  نم  سابل  زا  ناملـس  دومرف : شا  یمارگ  ردـپ  اب  تاقالم  زا  دـعب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
يارب اهزور  هک  يدنفـسوگ  تسوپ  زج  میرادن  يزیچ  مرـسمه  نم و  هک  تسا  لاس  جنپ  هدومن ، ثوعبم  قح  هب  ار  امـش  هک  ییادـخ 

ار نآ  نورد  هک  تسا  تسوپ  سنج  زا  زین  ام  ياکتم  .میهد  یم  رارق  دوخ  شرف  ار  نآ  اه  بش  میزیر و  یم  فلع  نآ  يور  نامرتش 
.میا هدرک  رپ  امرخ  فیل  اب 

.تسا یهلا  هاگراب  ناگدنریگ  تقبس  و  نیقباس »  » هورگ زا  همطاف ، مرتخد  ناملس ! يا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

شا یمارگ  ردپ  هیرگ  تلع  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هاگ  نآ 
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اب دز و ) يا  هحیص  ، ) تایآ ندینش  اب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  .دومن  لزان  ار  هیآ  ود  نیا  لیئربج  دومرف : ترـضح  نآ  .دیـسرپ 
.ددرگ خزود  دراو  هک  یسک  رب  ياو  ياو ! دومرف : داتفا و  نیمز  هب  تروص 

هراپ ار  متسوپ  دندروخ و  یم  ارم  تشوگ  ما  هداوناخ  مدوب و  يدنفسوگ  شاک  دومرف : دینش  ار  تایآ  ناملـس  ترـضح  هک  یماگنه 
.مدینش یمن  ار  خزود  هصق  یلو  دندرک ، یم 

.مدینش یمن  ار  خزود  ناتساد  مدوب و  هدشن  دلوتم  ردام  زا  شاک  دومرف : زین  رذوبا 

یمن يزیچ  خزود  شتآ  زا  مدوب و  دازآ  باقع  باسح و  زا  متـسیز و  یم  اه  ناـبایب  رد  مدوب و  يا  هدـنرپ  شاـک  دومرف : مه  دادـقم 
.مدینش

.مدینش یمن  ار  خزود  هصق  مدوب و  هدشن  دلوتم  ردام  زا  دندرک و  یم  هراپ  ارم  ناگدنرد  شاک  دومرف : زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
: دومرف دیراب و  ورف  ناگدید  زا  کشا  ناراب  داهن و  رس  رب  ار  دوخ  تسد  هاگ  نآ 

« ُهاداز َهَِّلق  او  ُهارَفَس ! َدُْعب  او  »

! هار هشوت  ندوب  كدنا  زا  ياو  ترخآ ! رفس  ِيرود  زا  ياو  »

مخز هک  دنتـسه  یناحورجم  دوش ؛ یمن  تدایع  اـهنآ  زا  هک  دنتـسه  یناراـمیب  ناـسب  دـنوش ، یم  شتآ  دراو  رفـس  نیا  رد  هک  ناـنآ 
تسا و شتآ  زا  نانآ  یندیماشآ  كاروخ و  .دریذپ  یمن  نایاپ  نانآ  تراسا  نارود  هک  دنتسه  یناریسا  و  ددرگ ؛ یمن  اوادم  ناشیاه 

یم نت  رب  نیـشتآ  ياه  سابل  نونکا  یلو  دندیـشوپ  یم  مرن  ياه  سابل  نآ ، زا  شیپ  .دـندرگ  یم  ور  ریز و  خزود  تاـقبط  ناـیم  رد 
(149 !«) اه ناطیش  اب  نونکا  اما  دندوب  شوغآ  مه  دوخ  نارسمه  اب  ایند  رد  .دننک 

نت رب  رتش  مشپ  زا  یسابل  هک  دید  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  هک  دنا  هدرک  تیاور  ینـس  هعیش و 
ریش ار  دوخ  كدوک  رگید ، تسد  ابو   ] دنک یم  هیهت  درآ  ساتسد ، اب  دراد و 
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: دومرف تسیرگ و  هرظنم  نیا  ندید  زا  ترضح  نآ  .دهد ] یم 

« .ًادَغ ِهَرِخْآلا  ِمَِعِنل  اْینُّدلا  ِهَرارَم  یلَع  يِِربِْصا  ُهَمِطاف ! ای  »

« .یبایرد ار  ترخآ  يارس  ياه  تمعن  ینیریش  ات  شاب  ابیکش  ایند  یتخس  یخلت و  رب  ناج ! همطاف  »

: دمآ دورف  یحض  هروس  مجنپ  هیآ  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد 

 . یضْرَتَف َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  «َو 

(150 «) .يدرگ دنسرخ  ات  درک  دهاوخ  اطع  وت  هب  ردق ) نآ   ) تراگدرورپ يدوز  هب  »

راک میسقت 

تدـش هب  نامرحمان  اـب  دروخرب  زا  دوب ، اـیح  تفع و  داـمن  هتفاـی و  تیبرت  یحو  ناـماد  رد  هک  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح 
یم نامرحمان  اب  طابترا  بجوم  یعون  هب  هک  ییاهراک  زا  اذل  دناشوپب ؛ ناگناگیب  دـید  زا  ار  دوخ  تشاد  شـشوک  و  هدومن ، بانتجا 

.درک یم  زیهرپ  دش ،

، دوخ هفیظو  نیرت  یـساسا  نیرت و  مهم  هب  ات  دـهد  یم  يرتشیب  تصرف  نانآ  هب  هناخ ، نورد  ياهراک  يارب  ناوناب  باـختنا  ییوس  زا 
و دننک ، مهارف  ار  افـص  رهم و  زا  رپ  یطیحم  دنناوت  یم  اهراک  میـسقت  اب  درم  نز و  رگید ، يوس  زا  .دنبای  تسد  دـنزرف ، تیبرت  ینعی 

.دنریگ هدهع  هب  ناشناوت  اب  بسانتم  ار  لزنم  جراخ  لخاد و  ياهراک  نداد  ماجنا 

ادخ لوسر  زا  لزنم ، ياهراک  میـسقت  هراب  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ناوناب  يوناب  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  تساجنیا 
نوریب هب  طوبرم  روما  مالسلا و  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  ار  لزنم  لخاد  ياهراک  ترـضح  نآ  .دنتـسُج  دادمتـسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

: دنتشاد زاربا  نینچ  ار  دوخ  يدنسرخ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  .دنتشاذگاو  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  ار  هناخ 

(151 « ) .ِلاجِّرلا ِباقْرَأ  َلُّمَحَت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیئافْکِِإب  ُهَّللا  َِّالا  ِروُرُّسلا  َنِم  ِینَلَخَد  ام  ُمَْلعَیالَف  »

ياهراک نداد  ماجنا  زا  ارم  مردپ  هک  نیا  زا  مدش  لاحشوخ  ردقچ  نم  هک  دناد  یمن  یسک  دنوادخ  زج  »
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« .تخاس فاعم  نادرم  اب  نتشاد  راک  رس و  هناخ و  نوریب 

: تسا هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

ترـضح لباقم  رد  .تفرگ  هدـهع  هب  ار  ندومن  بوراج  و  نان ، نتخپ  ندرک و  ریمخ  هناخ ، ياهراک  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  »
(152 « ) .دش راد  هدهع  ار  هناخ  نوریب  ياهراک  مالسلا  هیلع  یلع 

: دنیامرف یم  راک  میسقت  هراب  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

و دوـب ، راد  هدـهع  ًاصخـش  ار  ندوـمن  بوراـج  هاـچ و  زا  بآ  ندیـشک  و  درک ، یم  مهارف  مزیه  هتـسویپ  مالـسلا  هـیلع  ناـنمؤم  ریما  »
(153 « ) .تخادرپ یم  نان  نتخپ  ندرک و  ریمخ  درآ و  بایسآ  راک  هب  هراومه  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

تسود و هک  يروط  هب  دوب ؛ یگداس  یگتسیاش و  ییاسراپ و  زا  زیربل  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هناخ  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  یگدنز 
.دنراد فارتعا  نمشد 

: دومرف دعس  ینب  زا  يدرم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يزور 

نیرت بوبحم  تقیقح  رد  هک  وا  میوگ ؟ نخـس  تیارب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  اـب  شیوخ  كرتشم  یگدـنز  زا  یهاوخ  یم  »
دیشک شود  رب  بآ  کشم  ردق  نآ  لاح ، نیع  رد  .دوب  نم  هناخ  رد  تفر ، یم  رامش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رظن  رد  اه  ناسنا 

ار هناخ  يردـق  هب  .درک  هلبآ  وا  ياه  تسد  هک  دومن  هدافتـسا  ردـق  نآ  بایـسآ  زا  و  دـنام ، ياـج  هب  شکراـبم  هنیـس  رد  نآ  رثا  هک 
هدـید شیاه  سابل  رد  راک  نیا  رثا  هک  تخورفا  شتآ  اذـغ  گید  ریز  ردـق  نآ  و  هتـشگ ، دولآ  رابغ  شیاه  سابل  هک  دومن  بوراج 

.دیرخ یم  ناج  هب  ار  يرایسب  تمحز  جنر و  اهراک ، نیا  ببس  هب  وا  .دش  یم 

.يدرگ هدوسآ  اهراک  نیا  جـنر  یتخـس و  زا  اـت  یهاوخب  يراـک  تمدـخ  وا  زا  يورب و  تردـپ  دزن  تساـجب  متفگ : وا  هب  ور  نیا  زا 
اهیلع همطاف  ترضح 
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نآ .تشگ  زاب  هدیشک ، تلاجخ  .دنیوگ  تفگ و  لوغشم  راوگرزب  نآ  اب  یهورگ  دید  تفر و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  مالسلا 
.تسا هتفر  وا  دزن  يراک  يارب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  تفایرد  ترضح 

: دومرف ...مالس  زا  سپ  دمآ و  ام  هناخ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  میدوب  باوخ  رتسب  رد  زونه  زور ، نآ  يادرف 

راشف زا  ندش  اهر  يارب  متساوخ  وا  زا  ...مدرک و  وگزاب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نایرج  نم  يدمآ ؟ نم  دزن  هک  یتشاد  يراک  زورید 
.دنک تساوخرد  يراک  تمدخ  امش  زا  راک ،

دیباوخب دیتساوخ  هاگره  دـشاب ؟ رتهب  يراک  تمدـخ  ره  زا  ناتیارب  هک  مزومایب  يزیچ  امـش  هب  ایآ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
.دییوگب ربکأ » هَّللا   » راب و 34  هَّلل » دمحلا   » راب و 33  هَّللا » ناحبس   » راب  33

(154 «) .مدونشخ لوسر  ادخ و  زا  دومرف : راب  هس  درک و  دنلب  رس  مالسلا  اهیلع  همطاف 

یقالخا ياه  یگژیو  تالامک و  لیاضف ، : مّوس شخب 

هراشا

، یهاگآ تفرعم و  هنیجنگ  شنیب ، شناد و  راس  همشچ  اه ، لسن  هتسجرب  يوگلا  اهرصع ، يوناب  نیرترب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
یکین اه و  یبوخ  همه  تسادق و  تقادص ، تماهش ، تلیـضف ، عشعـشت  هک  تسا  ییوناب  رون ، نایاوشیپ  مام  یمارگ و  لوسر  راگدای 

رهوش هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  شراوگرزب  ردپ  يامن  مامت  هنییآ  تسا و  رگ  هولج  شدوجو  رد  الاو  ياه  شزرا  اه و 
.دیآ یم  رامش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شا  یمارگ 

: دیامرف یم  شا  یمارگ  لوسر  هب  دنوادخ  یسدق ، ثیدح  رد 

(155 «) .امُُکتْقَلَخ اَمل  ُهَمِطاف  الَْول  َو  َُکتْقَلَخ ؛ اَمل  ٌِّیلَع  الَْول  َو  َكْالفْألا ؛ ُْتقَلَخ  اَمل  َكالَْول  دَمْحَا ! ای  »

« .مدیرفآ یمن  ار  امش  دوبن  همطاف  رگا  و  مدرک ؛ یمن  قلخ  ار  وت  دوبن  یلع  رگا  و  مدیرفآ ؛ یمن  ار  ناهج  يدوبن  وت  رگا  دمحا ! يا  »

تسا رارسا  هلمج  زا  ثیدح  نیا  دیازفا : یم  همادا  رد  رباج 
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.دوش نامتک  دنراد ، ار  نآ  تیلها  هک  نانآ  زج  ناگمه ، زا  دومرف  روتسد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

(156 « ) .اْنیَلَع ِهَّللا  ُهَّجُح  ُهَمِطاف  اُنتَّدَج  َو  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهَّللا  ُجَجُح  ُنَْحن  »

« .تسام رب  ادخ  تجح  همطاف  ترضح  ام  هّدج  و  مینامدرم ، رب  ادخ  ياه  تجح  همئا  ام  »

، شکاپ ناج  نارک  ات  نارک  رد  هدیشک و  رپ  لامک  هّلق  نیرتزارفُرپ  هب  هک  هتفرگ  جوا  نانچ  نآ  ترضح ، نآ  هیام  نارگ  دوجو  يرآ ،
.دش یم  ساسحا  ّتینارون  ینشور و 

: دومرف دمآ و  نوریب  هناخ  زا  دوب  هتفرگ  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  تسد  هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يزور 

ْدَقَف اهاذآ  ْنَمَف  .ّیَْبنَج  َْنَیب  يِذَّلا  َِیْبلَق  َیِه  َو  ِنِم ، یّ ٌهَعَْضب  َیِه  َو  ٍدَّمَُحم ، ُْتِنب  ُهَمِطاف  َیِهَف  اْهفِْرعَی  َْمل  ْنَم  َو  اهَفَرَع ، ْدَقَف  ِهِذه  َفَرَع  ْنَم  »
(157 « ) .َهَّللا يَذآ  ْدَقَف  ِیناذآ  ْنَم  َو  ِیناذآ ،

نت هراپ  وا  .تسا  ص )  ) دمحم رتخد  همطاف  وا  هک  دـنادب  دسانـش  یمن  سک  ره  و  دسانـش ، یم  هک  دسانـش  یم  ار  وناب  نیا  سک  ره  »
« .تسا هدرزآ  ار  يادخ  درازایب ، ارم  هک  نآ  و  هدرزآ ، ارم  درازایب  ار  وا  سک  ره  .دراد  رارق  منورد  رد  هک  تسا  نم  بلق  و  نم ،

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه 

(158  «) یلوُْالا ُنوُرُْقلا  ِتَراد  اِهتَفِْرعَم  یلَع  يْربُْکلا َو  ُهَقیِّدِّصلا  َیِه  َو  »... 

« .تسا هدز  یم  رود  وا  تخانش  تفرعم و  روحم  رب  نیشیپ  نورق  اهرصع و  و  تساربک ، هقیّدص  همطاف  ترضح  »

و دندوب ، رومأم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ییاسانش  تفرعم و  هب  نانآ ، يایصوا  ایبنا و  همه  دعب  هب  مدآ  ترـضح  زا  هک  انعم  نیدب 
زا يرازیب  وا و  یتسود  ییاسانش و  روحم  رب  ناشتُّما  تداعس  و  هدوب ، نانآ  نید  رادم  طانم و  وناب ، نآ  تفرعم 
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شا یمارگ  يوش  تیـالو  لوـبق  هب  مزلم  یهلا  ياـیبنا  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  .تسا  هدـیخرچ  یم  شنانمـشد 
.دوب ترضح  نآ  تیالو  لوبق  ییاسانش و  هزادنا  هب  نانآ  تاجرد  و  دندش ، مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

حاورا و حابشا و  ملاع  توکلم و  ملاع  هب  نآ  زا  هک  دشاب ، هیلوا  ملاوع  یلُوا » نورق   » زا روظنم  هک  دنا  هداد  لامتحا  ناگرزب  زا  یخرب 
هب نانآ ، تاجرد  دـنا و  هدـش  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تیالو  لوبق  هب  فظوم  ناگمه  فلتخم ، ملاوع  رد  و  تسا ، هدـش  ریبعت  رذ  ملاـع 

.تسا هتشاد  یگتسب  هنومن  يوناب  نآ  ییاسانش  تفرعم و 

: دیامرف یم  يرگید  تیاور  نمض  نینچمه 

(159 «) .اِهتَفِْرعَم ْنَع  اوُمُِطف  َْقلَْخلا  َّنَِأل  ُهَمِطاف  ْتَیِّمُس  امَّنِإ  »

يوناـب نآ  تقیقح  تمظع و  هنُک  هب  دـنناوت  یمن  و   ) .دـنا هدـش  هدـیرب  وا  تـفرعم  زا  مدرم  اریز  دـش ؛ هدـیمان  همطاـف  ترـضح ، نآ  »
(.« دنیامن كرد  ار  شترضح  دنسرب و  راوگرزب 

لئاسم نیرتراوشد  زا  وا ، زاتمم  الاو و  تیعقوم  میسرت  و  تساه ، تلیـضف  دامن  تالامک و  رهظم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  کش  یب 
سونایقا زا  يا  هرطق  كدـنا و  دوش  تبث  شا  هراـبرد  هچنآ  دـشاب و  یم  رتارف  یـسررب  ناـیب و  ملق و  ییاـناوت  ورملق و  زا  هکلب  تسا ،

اهدرخ رب  وناـب ، نآ  يارب  تمظع  همه  نیا  شریذـپ  اـت  تسا  هدـش  نیچلگ  هراـب  نیا  رد  یتاراـبع  نکیل  .دوـب و  دـهاوخ  وا  يدوـجو 
.ددرگن راوشد 

نآرق رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  يامیس 

« یتأ له   » هروس  - 1

ترضح نأش  رد  هروس  نیا  هک  دنا  هدرک  لقن  تنـس ، لها  نارـسفم  ناگرزب و  زا  رفن  لهچ  دودح  هعیـش و  نارـسفم  ناثّدحم و  همه 
.تسا هدش  لزان  مالسلا  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  همطاف و  ترضح  یلع و 

ود نآ  تدایع  هب  نارای  زا  يا  هدع  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دندش  رامیب  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  يزور 
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.دییامن يرذن  تنادنزرف  يافش  يارب  تسا  بوخ  دندومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دنتفر ،

ود دوبهب  تروص  رد  هک  دـندرک  رذـن  ناـنآ ، زا  يوریپ  هب  هّضف  زین  و  مالـسلا ، اـهیلع  همطاـف  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح 
مالسلا امهیلع  همطاف  ترضح  یلع و  ترـضح  اذل  دنتفای ؛ دوبهب  راوگرزب  ود  نآ  یکدنا ، زا  سپ  .دنریگب  هزور  زور  هس  ناشدنزرف ،

.دنتفرگ هزور  زور  هس  یگمه  نانآ -  زا  یسأت  هب  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  و  هّضف -  و 

اهیلع همطاف  ترضح  .دندروآ  هناخ  هب  هدومن ، ضرق  وج  يرادقم  .دندرب  یم  رـس  هب  يراوشد  تیعـضو  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
مامت دندومن و  راثیا  یگمه  .تساوخ  کمک  دمآ و  هناخ  رد  ییاون  یب  راطفا  ماگنه  .درک  هدامآ  نان  راطفا  يارب  نآ  ثلث  اب  مالـسلا 

.دندرک راطفا  بآ  اب  هداد ، وا  هب  ار  شیوخ  ياه  نان 

دیسر هار  زا  یمیتی  ناهگان  .دیسر  ارف  راطفا  ماگنه  .تخپ  نان  رگید  ثلث  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  .دنتفرگ  هزور  ار  زور  نیمود 
.دندومن راطفا  بآ  اب  دنداد و  وا  هب  ار  دوخ  ياه  نان  دندرک و  راثیا  زین  نانآ  .دومن  کمک  ياضاقت  و 

دمآ و هناخ  رد  يریسا  راطفا ، ماگنه  .درک  هیهت  نان  هدنام ، یقاب  ثلث  اب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دنتفرگ و  هزور  زین  ار  موس  زور 
.دندرک راطفا  بآ  اب  یپایپ  زور  نیموس  يارب  دنداد و  وا  هب  ار  ناشیاه  نان  دندرک و  راثیا  یگمه  زاب  .دومن  کمک  تساوخرد 

ادخ ربمایپ  رـضحم  هب  مالـسلا ، امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  شا ، هدید  رون  ود  هارمه  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زور ، نآ  دادـماب 
یگنسرگ راثآ  هک  یلاح  رد  دنتشگ ، بایفرش  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
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.دوب هدش  رادومن  نانآ  هرهچ  رد  فعض  و 

تّدـش زا  دوب و  تدابع  لاح  رد  وناب  نآ  .دروآ  فیرـشت  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  هب  ناـنآ  هارمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
.تسیرگ دش و  تحاران  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  .دوب  هتـسشن  يدوگ  هب  شناگدید  هدیبسچ و  تشپ  رب  شمکـش  یگنـسرگ 

(160) .دومن توالت  ناشیا  رب  ار  یتأ » له   » هکرابم هروس  دمآ و  دورف  لیئربج  ماگنه ، نیمه  رد 

.تسا هراب  نیا  رد  لوقنم  تایاور  كرتشم  ردق  دش ، هدروآ  هچنآ 

.تسا هدمآ  زین  یعفاش ، ِفورعم  رعش  یتح  راعشا ، رد  هدش  دای  بلطم  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ رتاوتم  تایاور  نیا  هک  دندقتعم  یخرب 
(161)

تنس لها  نارـسفم  رثکا  هدش و  دراو  ناراوگرزب  نیا  هراب  رد  یتأ » له   » هروس لوزن  نأش  رد  هک  تایاور  همه  نآ  اب  هک  نآ  تفگش 
شا یمارگ  رـسمه  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  ناـگنازرف  ریما  لـیاضف  هب  هاـگره  هـک  بّـصعتم -  ناـهاگآان  یخرب  دـنا ، هتفریذـپ 
دوخ ینورد  تثابخ  اج ، یب  ياه  یشارت  لاکشا  اب  زین -  اجنیا  رد  دنهد  یم  ناشن  تیساسح  دنسر  یم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

.دنا هدومن  راهظا  ار 

ردق هروس   - 2

: هیآ لیوأت  ریسفت و  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(162 «) ِرْدَْقلا ِهَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  »

: دنیامرف یم 

« .تسا دنوادخ  ردق »  » زا دارم  همطاف و  ترضح  هلیل »  » زا روظنم  »

: دنیامرف یم  همادا  رد  و 

(163 «) .اِهتَفِْرعَم ْنَع  اوُمُِطف  َْقلَْخلا  َّنَِأل  َهَمِطاف  ْتَیِّمُس  امَّنِإ  ِرْدَْقلا َو  َهَْلَیل  َكَرْدَأ  ْدَقَف  اِهتَفِْرعَم ، َّقَح  َهَمِطاف  َفَرَع  ْنَمَف  »

قلخ هک  دش  هدیمان  همطاف  لیلد  نادب  و  تسا ؛ هدومن  كرد  ار  ردق  بش  عقاو  رد  دسانـشب ، تقیقح  هب  ار  همطاف  ترـضح  سک  ره  »
(« .دنسرب شترضح  تقیقح  هنُک و  هب  دنناوت  یمن  و   ) .دنا هدش  هتفرگرب  ناشیا  تفرعم  تخانش و  زا 

رد هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنا  هدرک  تیاور  ینس  هعیش و 
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ار مدرم  دـنور و  یم  الاب  شربنم  رب  هیما  ینب  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  یخرب  رد  .دـنور  یم  ـالاب  شربنم  رب  اـه  هنیزوب  دـندید  باوخ 
هدـنز ات  هک  يروط  هب  دـندش ، تحاراـن  باوخ  نیا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  .دـننادرگ  یم  رب  تیلهاـج  هب  هدومن ، هارمگ 

.دیدن نادنخ  ار  شترضح  یسک  دندوب 

هام رازه  زا  ردق  بش  شابن ، تحاران  هک  درک  لزان  ار  ردق  هکرابم  هروس  دمآ و  دورف  راوگرزب  نآ  يرادلد  يارب  نامـسآ  زا  لیئربج 
(165) .تسا رترب  ( - 164  ) دوب هیما  ینب  تنطلس  تدم  هک  - 

ياوشیپ هدزای  و  میدرک ، اطع  وت  هب  دشاب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  ار  ردقلا  هلیل  ضوع ، رد  شابن ، تحاران  ربمایپ ! يا  ینعی :
.دش دنهاوخ  دلوتم  وا  زا  موصعم 

نک زاب  لد  مشچ  تسارهز  ناکف  نک  کلم  یلاو  یهللا  هّیلو  ماقم  رد  تسارهز  ناتـسود  ياه  لد  رون  تسارهز  ناـفراع  ردـقلا  هلیل 
ردـیح نکر  یبن  نوچ  تسارهز  نانج  هضور  تقلخ  شراسخر  غورف  زا  دـش  هک  نآ  تسارهز  نایع  رـضاح و  اـج  همه  ینیب  اـت  هک 

راّرک

ار وا  فرش  زا  هک  ییامه  نآ  تسارهز  نارک ، یب  رحب  یلع  نوچ 

رهاظ دشن  وا  ردق  ناهج  رد  تسارهز  نایشآ  تسا  برق  فاق 

رشحم رد  هک  وا  ردق  زا  مزان  تسارهز  ناور  ادخ  باتک  هب  نید  رکیپ  ياهوضع  رد  حور  تسارهز  ناهن  وا  ربق  نانچمه 

ادخ وا و  نیب  هک  نآ  یجتلم »  » تسارهز ناشن  وا  زا  دباین  سک  قح  همئا و  دمحا و  زج  هک  نآ  تسارهز  ناربمیپ  ریگتسد 

تسارهز نایم  رد  تسین  یبجاح 

رثوک هروس   - 3

راختفارپ لسن  رترب ، همه  زا  .داد  رارق  ار  تاکرب  تالامک و  عاونا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هیامنارگ  دوجو  رد  ناهج  راگدیرفآ 
نآرق رد  و  دیرفآ ، وا  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
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.درک دای  رثوک »  » هب وا  زا  میرک 

يروآدای هتکن  ود  تسا  هتـسیاب  ثحب ، عورـش  زا  شیپ  .دنراد  ییاه  هاگدـید  ََرثْوَْکلا » َكاْنیَطْعَأ  اَّنِإ   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  نارـسفم 
: ددرگ

« رتبا  » ترضح نآ  هب  ناکرشم  زا  يرامش  دنتفر ، ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نارسپ  هک  یماگنه  هروس  لوزن  نأش  فلا - 
.دومرف لزان  ار  هکرابم  هروس  نیا  دنوادخ  .دنتفگ  یم  لسن ) نودب  )= 

شیرق نارس  زا  هک  لئاو ، نب  صاع  اب  هار  رد  تفر ، یم  نوریب  مارحلا  دجـسم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن 
وا هب  دش ، دجسم  لخاد  صاع  نوچ  .دندوب  هتسشن  دجـسم  رد  شیرق  ناگرزب  زا  یهورگ  .دنتفگ  نخـس  مه  اب  دومن و  تاقالم  دوب ،

اهیلع هجیدخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  هَّللا ، دبع  اریز  رتبا ! درم  نیا  اب  تفگ  يدرک ؟ یم  تبحـص  یـسک  هچ  اب  دنتفگ :
یم رتبا  شدنزرف ، توف  رطاخ  هب  ار  ترضح  نآ  زین  شیرق  .دندیمان  یم  رتبا  ار  وا  تشادن ، رسپ  سک  ره  و  دوب ، هتفر  ایند  زا  مالـسلا 

(166  ) .دومرف لزان  ار  رثوک  هکرابم  هروس  دنوادخ  ور ، نیا  زا  .دنتفگ 

صاع هب  وا  هزانج  یپ  رد  ربمایپ  تفر ، ایند  زا  هکم  رد  ترـضح  نآ  دنزرف  مساق »  » نوچ هک  تسا  هدمآ  تنـس  لها  زا  رگید  لقن  رد 
(167) .دومن لزان  ار  ُرَْتبَْألا » َوُه  َکَِئناش  َّنِإ   » هفیرش هیآ  دنوادخ  .تفگ  رتبا  ترضح ، نآ  هب  صاع  .دروخرب  ورمع  شرسپ  لئاو و  نب 

هب هَّللا ،» دبع   » نآ زا  دعب  بنیز ،»  » سپـس و  مساق »  » هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد 
.درک اطع  ار  هیقر »  » ماجنارس و  همطاف » ترضح   » دعب موثلک ،» ُما   » نآ لابند 

: تفگ صاع  .دنتفر  ایند  زا  هَّللا  دبع  سپس  مساق  تسخن 
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(168) .دومن لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  .تسا  رتبا  دیدرگ و  عطقنم  ادخ  لوسر  لسن 

(169  ) .دنا هتفگ  رتبا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  زین  يرگید  دارفا  ورمع ، شفلخان  دنزرف  صاع و  زا  ریغ  هب  هتبلا 

رثوک يانعم  ب - : 

.دنا هدرک  انعم  ناوارف  هزادنا  یب  يریخ  ار  نآ  زین  یخرب  .تسا  ناوارف  ریخ  يانعم  هب  هدش و  هتفرگ  ترثک  هژاو  زا  رثوک » »

َكاـْنیَطْعَأ اَّنِإ  : » دـیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  شیاـه  تمعن  يروآداـی  يراذـگ و  ّتنم  ماـقم  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
.میدومن اطع  ناوارف  ریخ  رثوک و  وت  هب  ام  ینعی  ََرثْوَْکلا ؛»

زا نارسفم  یضعب  هعیش و  نارسفم  .تسا  تعافـش »  » دارم دنا  هتفگ  یخرب  .تشهب  رد  تسا  يرهن  رثوک ، زا  روظنم  دندقتعم : يرامش 
هدرک و هراشا  دـنا ، هدـمآ  دوجو  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  كاپ  لسن  زا  ناـنآ  همه  هک  هّیرذ ، نادـنزرف و  ترثک  هب  تنـس ، لـها 

رتشیب هک  تسا  هدومن  لقن  رثوک »  » ریسفت رد  ار  لوق  هدزناپ  يزرو ، ضرغ  يور  زا  يزار ، رخف  .دنا  هتسناد  همطاف  ار  رثوک »  » قادصم
.دنا لیلد  نودب  اهنآ 

لوزن نأش  هب  هّجوت  اب  هک  ارچ  دنا ؛ هتسناد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  كرابم  دوجو  ار  رثوک  قادصم  نیرت  نشور  هعیـش ، ناملاع 
ار هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نامدود  لسن و  هک  دشاب  یم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ردق  نارگ  دوجو  نامه  ریثک  ریخ  هیآ ،

.دراد همادا  زیخاتسر  زور  ات  تسا و  نوریب  هرامش  زا  هک  هتفای  ینوزف  ردق  نآ  هتخاس و  رشتنم 

یناسک رب  در  هروس  نیا  تسا و  ناوارف  لسن  رثوک  يانعم  رد  موس  لوق  دیوگ : یم  دراد ، هک  یبصعت  نآ  اب  يزار  رخف  هک  نآ  بلاج 
نیا هروس  يانعم  نیا ، رب  انب  .دنتفرگ  یم  هدرخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ار  رسپ  دنزرف  نتشادن  هک  تسا 
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.دنام یم  یقاب  نامز  لوط  رد  هک  دهد  یم  یلسن  وا  هب  دنوادخ  هک  تسا 

یلاح رد  نیا  .تسا  نانآ  زا  ولمم  ناهج  لاح ، نیع  رد  دندرک ، دیهش  ار  ربمایپ  تیب  لها  زا  هزادنا  هچ  رگنب  دیوگ : یم  همادا  رد  يو 
رقاب و ترـضح  دـننام  تسا ؛ ناـشیا  ناـیم  رد  ناـگرزب  ناـملاع و  زا  ردـقچ  رگنب  ...تسا  هدـنامن  یقاـب  یـسک  هیما  ینب  زا  هک  تسا 

(170) .هّیکز سفن  اضر و  ترضح  قداص و  ترضح 

: تسا هتشاگن  نینچ  هراب  نیا  رد  ییابطابط  همالع 

هللا یلص  ربمایپ  هّیرذ  دالوا و  يا  هدع  و  تشهب ، رد  يرهن  یضعب  ناوارف ، ریخ  هب  ار  نآ  یخرب  دنا ؛ هدرک  فالتخا  رثوک »  » ریـسفت رد 
رب یلیلد  چیه  لاوقا  ریاس  یلو  دنا ، هدومن  لالدتـسا  تایاور  یـضعب  هب  مود  لوا و  هاگدـید  هب  نالئاق  .دـنا  هدرک  ریـسفت  ...هلآو  هیلع 

.دنرادن دوخ  ياعدم 

: تسا هدومرف  هروس  رخآ  رد  هک  نیا  هب  رظن 

« دنرتبا وت  نانمشد  « » ُرَْتبَْألا َوُه  َکَِئناش  َّنِإ  »

هک دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  تسا ، بلق  رـصق  باب  زا  هلمج  هک  نیا  و  دـشاب ، یم  لسنلا  عوطقم  هک  رتبا »  » يانعم نتفرگ  رظن  رد  اـب  و 
یتکرب و  هتـشاد ، ینازرا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  هب  دنوادخ  هک  تسا  يا  هّیرذ  لسن و  يدایز  اهنت  اهنت و  رثوک ، زا  روظنم 

.تسا هداهن  بانج  نآ  كرابم  لسن  رد  هک  تسا 

لسن و يدایز  رگا  .تسا و  نآ  لماک  درف  نشور و  قیداصم  زا  هیرذ  لسن و  ترثک  تسا و  ناوارف  ریخ  رثوک »  » زا دوصقم  هک  نیا  ای 
؛ دوب هدیاف  یب  ُرَْتبَْألا » َوُه  َکَِئناش  َّنِإ   » هلمج ندروآ  دوبن ، روظنم  لماک ) درف  نشور و  قادصم   ) ینمـض روط  هب  ای  لالقتـسا ، هب  هیرذ 

رثوک وت  هب  ام  دیامرفب : هک  درادن  انعم  و  دناسر ، یم  زین  ار  لیلعت  قیقحت ، يانعم  رب  هوالع  ّنإ »  » هملک اریز 
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.تسا ریخ  یب  ای  لسنلا  عوطقم  وت  نمشد  نوچ  میداد ،

هتفگ یم  رتبا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  هک  هدـش  لزان  یـسک  خـساپ  رد  هروس  هک  تسا  هدـش  دراو  مه  يرایـسب  تاـیاور 
.دندوب هتفر  ایند  زا  ترضح  نآ  نارسپ  هَّللا ،» دبع   » و مساق »  » هک دوب  یماگنه  نابز ، مخز  نیا  .تسا 

رد دنوادخ  هدوب و  ریخ  زا  عاطقنا  ای  مدرم  زا  یگدیرب  رتبا »  » زا روظنم  دـیوگ : یم  هک  یـسک  نخـس  هک  دوش  یم  نشور  نایب ، نیا  اب 
.دشاب یم  تسردان  ًالماک  تسا ،» رتبا  وا  : » دیامرف یم  شراتفگ 

اطع وت  هب  اـم  ینعی  تسا ؛ هدـمآ  عـمج )  ) ریغلا عـم  مّلکتم  ظـفل  هب  اذـل  تسا ، نداـهن  تنم  ماـقم  رد  َكاـْنیَطْعَأ » اَّنِإ   » هلمج هوـالع  هب 
دیکأت ّانإ »  » اب ار  هلمج  دوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يرادـلد  روظنم  هک  اجنآ  زا  و  دـنک ، یم  تلالد  تمظع  رب  هک  میدرک ،

.تسا هدرب  راک  هب  دراد ، تیکلم  کیلمت و  رد  روهظ  هک  ار  انیطعأ »  » هژاو هدومن و 

ياهربخ زا  دوخ ، نیا  .دنتسه و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هّیرذ  مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هلمج  نیا 
، ملاع همه  رد  هک  داد  رارق  شترـضح  لسن  رد  یتکرب  نانچ  ترـضح ، نآ  تشذگرد  زا  دعب  دنوادخ  اریز  تسا ؛ میرک  نآرق  یبیغ 

نانآ زا  هورگ  هورگ  دنتشاد و  اور  ترـضح  نآ  هّیرذ  رب  هک  ییاه  يراتفرگ  اهالب و  همه  نآ  اب  دوش ، یمن  هدید  نآ  لثم  یلـسن  چیه 
.دنتشک ار 

هلمج رب  هک  رحن  زامن و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تسا  هدـمآ  نآ  رـس  رب  ف »  » فرح هک  ْرَْحنا » َکِّبَِرل َو  ِّلَصَف   » هلمج رهاظ  قایـس و  زا 
تنم وت  رب  هک  لاح  دهد : یم  انعم  نینچ  و  تسا ؛ هیرذ ) يدایز   ) تمعن رکش  باب  زا  دنا ، هدش  عرفتم  ََرثْوَْکلا » َكاْنیَطْعَأ  اَّنِإ  »
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(171  ) .نک يرازگرکش  رحن  زامن و  اب  ار  گرزب  تمعن  نیا  میدومن ، اطع  وت  هب  ار  رثوک  میداهن و 

: تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  اهنت  اهنت و  رثوک »  » زا روظنم  لیلد ، دنچ  هب  هک  نیا  ثحب  هدرشف 

هک راد  هدوسآ  رطاخ  دننک ، یم  شهوکن  ار  وت  نایوج  بیع  دنا و  هتفر  ایند  زا  تنارسپ  زورما  هچرگ  هروس : لوزن  نأش  هظحالم   - 1
زارفرس ینامدود  لسن و  وا  زا  يدوز  هب  و  رایـسب ، تقیقح  رد  اما  تسا ، نت  کی  شرامـش  رد  وا  .میتشاد  ینازرا  وت  هب  ار  همطاف »  » ام

.تخاس میهاوخ  رادیدپ 

رکذ ّتنم و  ماقم  رد  تسا و  هداد  رارق  بطاـخم  ار  ترـضح  نآ  دـیکأت  اـب  دـنوادخ  هک  َكاـْنیَطْعَأ » اَّنِإ   » هروس ردـص  رد  لـمأت   - 2
.دزاس یم  لدشوخ  ار  ناشیا  شیاه ، تمعن 

ناوارف لسن  هّیرذ و  ياطعا  مالسلا و  اهیلع  همطاف  ترـضح  اب  اهنت  تسا ، ناوارف  هزادنا  یب  ریخ  ای  ناوارف  ریخ  هک  رثوک »  » يانعم  - 3
.دراد تبسانم 

.درادن بسانت  رگید  یناعم  زا  کی  چیه  اب  دش ، هداد  حیضوت  هک  هنوگ  نامه  ْرَْحنا » َکِّبَِرل َو  ِّلَصَف   » هیآ  - 4

نآ لسن  هیرذ و  مالسلا و  اهیلع  همطاف  ترضح  اهنت  رثوک »  » زا روظنم  هک  دوش  یم  هدافتسا  ُرَْتبَْألا » َوُه  َکَِئناش  َّنِإ   » هروس لیذ  زا   - 5
.ددرگ یم  يرب  ندوب  رتبا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  انعم  نیا  اب  .تسا  ترضح 

ترـضح ریثک ، ریخ  لمکا  العا و  درف  نشور و  ِقادـصم  مییوگ : یم  دریذـپن ، ار  اهنآ  دزرو و  دانع  زاب  لیلد ، همه  نیا  اب  یـسک  رگا 
.تسا مالسلا  اهیلع  همطاف 

نینچ سابع  نبا  زا  ریبج ، نب  دیعـس  زا  رـشب ، یبا  قیرط  زا  مکاح ، و  ریرج ، نبا  يراخب ، زا  تسا ، تنـس  لها  ناـملاع  زا  هک  یطویس 
: دنک یم  تیاور 

لاعتم دنوادخ  هک  تسا  يریخ  نآ  رثوک » »
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« .دومرف اطع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب 

: داد خساپ  .تشهب  رد  تسا  يرهن  مان  رثوک »  » هک دنرادنپ  یم  یعمج  متفگ : ریبج  نب  دیعس  هب  دیوگ : یم  رشبوبا 

(172 « ) .تسا هتشاد  ینازرا  ناشیا  هب  دنوادخ  هک  تسا  ییاهریخ  زا  تسا ، تشهب  رد  هک  مه  يرهن  »

: مییوگ یم  باوج  رد  تسا ؟ هدش  ریسفت  تشهب » رد  رثوک  رهن   » هب ًابلاغ  تایاور  رد  ارچ  دوش : هتفگ  تسا  نکمم 

موق نارس  دنا و  هدوب  سنا  هریرهوبا و  نوچمه  يدارفا  ثیداحا  نیا  نایوار  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .تسا  فیعض  تایاور  نیا  دنس  ًالّوا :
تایاور نیا  دـسر  یم  رظن  هب  دـنا ، هدیـشوک  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  اب  ینمـشد  قیاقح و  ندـناشوپ  رد  هتـسویپ  زین 
یهاتوک لطاب  يالتعا  رد  ات  دنهدب  قوس  يرگید  زیچ  هب  ار  ناناملسم  ناهذا  دنتساوخ  تایاور  هنوگ  نیا  لعج  اب  نانیا  .دشاب  یلعج 

: هک دنتسنادن  یلو  دنشاب ؛ هدرکن 

(173 «.) َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  ِهِرُون َو  ُِّمتُم  ُهَّللا  ْمِهِهاْوفَِأب َو  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُِری  »

اهنآ ندوب  یلعج  و  دـندرگ ، یم  بوسحم  نآرق  فلاخم  تقیقح  رد  دـنرادن ، بسانت  تایآ  رهاظ  اب  تایاور  نیا  هک  اـجنآ  زا  ًاـیناث :
.دوش یم  تیوقت  رتشیب 

هیرذ مالـسلا و  اهیلع  همطاف  ترـضح  ایند  رد  رثوک  زا  دارم  هک  دراد  لاکـشا  هچ  .دـنک  یمن  رگید  زیچ  یفن  زیچ ، کی  تاـبثا  ًاـثلاث :
؟ تعافش ای  رثوک  رهن  ترخآ  يارس  رد  دشاب و  وا  هزیکاپ  كاپ و 

كرد زا  دارفا  بلاغ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هژیو  هب  تسین ؛ مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هب  رـصحنم  رثوک »  » قادـصم انعم ، نیا  اب  هتبلا 
زا تایاور  رد  رگا  اسب  هچ  دننک ، راکنا  ار  تقیقح  قح و  هک  دندوب  ددص  رد  مه  يرایـسب  تسا و  هاتوک  ناشتـسد  فراعم  قیاقح و 

نیا دمآ ، یم  نایم  هب  يرکذ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

اه تلیضف  www.Ghaemiyeh.comمام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 377زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدش  نایب  صقان  قادصم  اذل  دندش ؛ یم  رکنم  اهدعب  ای  دندرک  یم  تفلاخم  يرماس  ياه  هلاسوگ 

ماقم رد  ًائادتبا  هکلب  دنرادن ، طابترا  هروس  رد  رثوک »  » هب هیقب  ثیدـح ، هس  ای  ود  زج  هک  دوش  یم  نشور  تایاور  هب  هعجارم  اب  ًاعبار :
.هروس نیا  رد  رثوک  يانعم  نایب  هن  دنا ، هدوب  تشهب  رد  رثوک  رهن  تایصوصخ  نایب 

مک تسد  دریذپن ، ار  نیا  یـسک  رگا  .تسا و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هروس ، نیا  رد  رثوک »  » زا روظنم  دـمآ ، هتفگ  هچنآ  قبط 
.تسا رثوک »  » يارب لمکا  العا و  رت و  نشور  قادصم  ترضح  نآ  هک  دنک  لوبق  دیاب 

رثوک هروس  زاجعا 

هراشا

، زاـجعا رظن  زا  نینچمه  .تسا و  رت  نوزفا  همه  زا  شتکرب  ریخ و  یلو  تسین ، رثوک  هروس  زا  رت  کـچوک  يا  هروس  نآرق ، ماـمت  رد 
.دیآ یم  رامش  هب  هروس  نیرتراکشآ  نیرتایوگ و 

: دراد گرزب  ییوگشیپ  هس  هروس  نیا 

 . دهد یم  دیون  ار  نآ  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ریثک  ریخ  ياطعا   - 1

دوجو ناهج  رد  ناوارف  روط  هب  وا  نامدود  لسن و  هکلب  دوب ، دهاوخن  لسنلا  عوطقم  بقع و  الب  ترـضح  نآ  هک  دـهد  یم  ربخ   - 2
.تشاد دنهاوخ 

.دنرتبا ترضح  نآ  نانمشد  هک  دهد  یم  ربخ   - 3

رایسب یعس  تلاسر  نادناخ  نانمشد  هک  نآ  اب  .دننامب  راگدای  هب  خیرات  لوط  رد  هک  درک  ینازرا  زارفارس  یلسن  شربمایپ  هب  دنوادخ 
ناد هلابز  رد  هشیمه  يارب  هدش و  رام  رات و  دنتشاد ، هک  یتاناکما  همه  اب  تشذگن  يرید  یلو  دننک ، ناوارف  ار  دوخ  لسن  هک  دندرک 

.تسا هدنامن  یقاب  يرثا  دندوب ، هتساخرب  هلباقم  هب  نانآ  اب  هک  نایسابع  نایوما و  نوچمه  یفیاوط  زا  و  دندش ؛ نوفدم  خیرات 

سپ و  دنام ، یقاب  وا  زا  رتخد  ود  رسپ و  ود  اهنت  دیسر ، تداهش  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  یماگنه  لباقم ، رد 
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هنامحر یب  نیرت و  هناملاظ  اب  دندمآرب و  تلاسر  یحو و  نادناخ  تیذا  رازآ و  ددـص  رد  اه  تموکح  نانمـشد و  ینامز  كدـنا  زا 
ناکت ياهدادخر  رگید  اروشاع و  رابمغ  هثداح  تفای و  همادا  اه  يزیر  نوخ  اهراتشک و  .دنتـساخرب  هلباقم  هب  نانآ  اب  اه  هویـش  نیرت 

.دش رجنم  ناشیا  ندش  نتشک  نایولع و  ندش  هراوآ  هب  همه  همه و  هک  خف »  » هعقاو شنارای و  دیز و  تداهش  دمآ ، دیدپ  هدنهد 

هللا یلـص  ادـخ  ربمایپ  كاپ  لسن  ناراکمتـس ، رگید  یبویا و  نیدـلا  حالـص  نایـسابع ، نایوما ، ياه  يزیر  نوخ  اه و  تیانج  همه  اب 
؟ نیا زا  رتالاب  هزجعم  مادک  ( 174  ) .دنراد دوجو  ناهج  رسارس  رد  دیس  يولع و  نویلیم  اه  هد  هزورما  تفای و  همادا  هلآو  هیلع 

نامدود نایم  رد  هغبان  هبخن و  هنازرف ، دنمشناد ، هتسجرب ، تیـصخش  نارازه  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  رب  هوالع  تسا  ینتفگ 
.دنراد دوجو  ربمایپ 

شضویف راثآ و  زا  نایتوکلم  نایکُلم و  زیخاتسر ، زور  ات  هک  درک ، اطع  ار  رثوک ) تاکرب =(  راس  همـشچ  شربمایپ  هب  دنوادخ  يرآ ،
.دنوش یم  دنم  هرهب 

هلهابم هیآ   - 4

: تسا رارق  نیا  زا  نآ  هصالخ  هک  دراد  هراشا  یخیرات  گرزب و  يدادخر  هب  هفیرش ، هیآ  نیا 

ادخ ربمایپ  رـضحم  هب  دـندش و  دراو  هنیدـم  هب  نایدوهی  روهـشم  هرهچ  ود  زین  و  رفن ، هس  یتسرپرـس  هب  نارجن ، نایحیـسم  زا  یهورگ 
.دنیامن قیقحت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تلاسر  یسیع و  ترضح  هراب  رد  ات  دندیسر  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

اب ات  تخاس  رومأم  ار  ترـضح  نآ  دمآ و  دورف  یحو  هتـشرف  .دندشن  عناق  نارجن  ناگدنیامن  تفرگ ، تروص  هک  یتارکاذم  زا  دـعب 
: دناوخ ار  هلهابم  هیآ  و  دزیخرب ؛ هلهابم  هب  دنور  یمن  قح  راب  ریز  دنزیخ و  یم  رب  هّجاحم  هلداجم و  هب  وا  اب  هک  یناسک 

َنِم َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف  »
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(175 «.) َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأ  انَسُْفنَأ َو  ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا 

ار دوخ  ياه  سفن  نانز و  نادنزرف و  ام  ات  دییایب  وگب : دنک ، هلداجم  وت  اب  زاب  دیسر ، وت  هب  هراب  نیا  رد  هک  یهاگآ  زا  سپ  سک  ره  »
نایوگغورد رب  ار  ادـخ  تنعل  و  مینک ؛ نیرفن  هلهابم و  هاگ  نآ  دـیناوخارف ، ار  ناتیاه  سفن  نانز و  نادـنزرف و  زین  امـش  میناوخارف و 

« .میهد رارق 

.دنوش هدامآ  هلهابم  يارب  ادرف  هک  دنتشاذگ  رارق  دوخ ، هاگدید  یتسرد  تیناقح و  ندش  نشور  يارب  نیفرط 

نادنزرف و اب  رگا  دـیرگنب  دـنتفگ : دـنوش ، ور  هب  ور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  هک  نآ  زا  شیپ  ناشگرزب  یناحور  نارجن و  نارس 
شیاعدا رد  هک  دـینک  هلهابم  وا  اب  دـمآ  شنارای  اب  رگا  و  تسا ، قح  هب  هک  دیـسرتب  وا  اب  هلهاـبم  زا  دـمآ ، هلهاـبم  يارب  شا  هداوناـخ 

.تسین قداص 

رد مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شرانک و  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  .دیـسر  ارف  دادـماب 
نیا زا  .دش و  ناور  هاگداعیم  يوس  هب  دوب ، شلابند  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  و  شتسد ، رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تسد  و  شـشوغآ ،

.دنیوگب نیمآ  اعد  ماگنه  رد  هک  تساوخ  ادخ  ناگدیزگرب 

هاگن رگیدکی  هرهچ  هب  .دندیدرگ  نامیـشپ  شیوخ  میمـصت  زا  دـندش ، هجاوم  نانآ  ینارون  ياه  هرهچ  اب  هک  یماگنه  نارجن ، نارس 
تشگنا تسا ، هدروآ  هلهابم  هنحص  هب  ار  دوخ  رتخد  هناگی  هانگ و  یب  موصعم و  ياه  هشوگرگج  ترـضح  نآ  هک  نیا  زا  دندرک و 

دوخ نازیزع  هنرگ  و  دراد ، خسار  داقتعا  دوخ  ياعد  هب  تسا و  قح  هب  وا  هک  دنتفایرد  نانآ  .دنتفرگ  ناهد  هب  بجعت 
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.دهد یمن  رارق  ینامسآ  يالب  ضرعم  رد  ار 

هک دنهاوخب  گرزب  يادـخ  زا  رگا  منیب  یم  هک  ار  ییاه  هرهچ  دیـشاب ، شوه  هب  تفگ : نارجن  گرزب  فقـسا  يزار ، رخف  لقن  قبط 
يور رد  دـیوش و  یم  دوبان  هک  دـینزن  هلهابم  هب  تسد  ور ، نیا  زا  .دـش  دـنهاوخ  هدـنک  ًاروف  دـنکب ، ياج  زا  ار  اه  هوک  نیرت  گرزب 

.دنام یمن  یقاب  یحیسم  کی  نیمز ،

مالسلا و هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نادرم ، زا  هلهابم ، زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  دنرواب  نیا  رب  نارـسفم  ناثدحم و  همه 
.تشاد هارمه  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  اهنت  ناوناب  نایم  زا  و  مالسلا ، امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  نادنزرف  زا 

و نادنزرف ، ناونع  هب  مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هیآ ، نیا  رد  ترـضح  نآ  ناهارمه  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هلهابم  هیآ 
.تسا هدش  یفرعم  شفیرش  ناج  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  و  وا ، نادناخ  هب  بستنم  نز  هناگی  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

یلص ربمایپ  تیب  لها  قح  رد  هلهابم  هیآ  هک  دنا  هدرک  حیرصت  تنس ، لها  ناثدحم  نارـسفم و  ناخروم ، بلاغ  هک  نآ  هجوت  بلاج 
(176) .درب هاگداعیم  هب  دوخ  اب  ار  رفن  راهچ  نیمه  اهنت  ترضح  نآ  تسا و  هدش  لزان  هلآو  هیلع  هللا 

ماما نسح و  ماما  روبزم ، هیآ  رد  انءانبأ »  » زا دارم  هک  دنراد  قافتا  ینـس  هعیـش و  نارـسفم  همه  دیامرف : یم  يرتشوش  هَّللا  رون  یـضاق 
.تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  انسفنأ »  » مالسلا و اهیلع  همطاف  ترضح  انءاسن » ، » نیسح

هک درب ، یم  مان  ار  تنس  لها  فورعم  ناخروم  نارسفم و  ناسانـش و  ثیدح  زا  رفن  تصـش  دودح  یقرواپ  رد  زین  یـشعرم  هَّللا  هیآ 
: زا دنترابع  نانآ  زا  یخرب 

ج 9،  ) لوصالا عماج  رد  ریثا  نبا  ص 120 ؛) ج 2 ،  ) ریسفت رد  يواطنط 
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لوزنلا بابـسا  رد  يروباشین  يدحاو  ص 297 ؛)  ) هوبنلا لـئالد  رد  میعنوبا  ص 17 ؛)  ) صاوخلا هرکذـت  رد  يزوـج  نبا  ص 470 ؛)
(177  ) ...و ص 108 )  ) همهملا لوصفلا  رد  غابص  نبا  (ص 74 ؛)

.دنک یم  تباث  ار  ناراوگرزب  نآ  تلیضف  هک  تسا  یلیلد  نیرت  يوق  هیآ  نیا  دنسیون : یم  نارگید  و  فاشک ، ریسفت  رد  يرشخمز 

نارگ یناگدـنب  نیمز  يور  رد  هک  تسناد  یم  ادـخ  رگا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  یفنح  يزودـنق 
هداد نامرف  اهنت  اما  .مربب  دوخ  اب  ار  نانآ  ات  داد  یم  روتـسد  نم  هب  دنراد ، دوجو  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ترـضح  زا  رت  هیام 

.مورب هلهابم  هب  نانیا  اب  هک  دش 

(178) .دنرترب اه  ناسنا  مامت  زا  ناشیا  هک  نیا  رب  تسا  لیلد  نیمه 

.دنام یمن  یقاب  کش  ياج  رگید  تنس ، لها  رادمان  نارسفم  ناثدحم و  رثکا  ِتافارتعا  تایاور و  همه  نیا  اب 

یم گـنرد  یب  دـنروخ ، یم  رب  ناراوگرزب  نآ  زا  یتلیـضف  هب  اـج  ره  نازوـت ، هنیک  ناشیدـنا و  دـب  ناـنادان و  یخرب  هک  نآ  تفگش 
اهنت هن  نانآ  .تسا  هدرک  روک  ار  ناشیرهاظ  نامـشچ  یتح  دـنوادخ  هک  نیا  وگ  .تسا  هعیـش  قیرط  زا  یگمه  تاـیاور  نیا  دـنیوگ :

.دنا هدرک  دیدرت  حاحص ، یتح  ناشدوخ ، ربتعم  بتک  مامت  رد  هکلب  هدش ، وا  تیب  لها  ربمایپ و  لیاضف  رکنم 

ریهطت هیآ   - 5

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

(179 «.) ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  »

« .دزاس هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  دیادزب و  ار  يدیلپ  سجر و  ربمایپ )  ) تیب لها  امش  زا  اهنت  دهاوخ  یم  دنوادخ  »

نایـسن هدولآ و  رکف  یتح  يدیلپ ، سجر و  هنوگره  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نیا  رب  گرزب  دنوادخ  هدارا 
هچنآ تسا و  راگزاسان  تسادق  یکاپ و  اب  هک  ییاهزیچ  همه  شزغل و  و 
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(180) .تسا تمصع  يالاو  ماقم  نامه  نیا  .دزاس  كاپ  دیآ  یم  رامش  هب  صقن  ناسنا  يارب 

لها هعیـش و  نارـسفم  نادنمـشناد و  همه  .تسا  تلاسر  نادـناخ  يارب  الاو  ییاـه  شزرا  تمظع و  هوکـش و  هدـنراد  رب  رد  هیآ  نیا 
یم مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  همطاف و  ترـضح  یلع و  ترـضح  لماش  هیآ  نیا  دـندقتعم  زیچاـن ، يرامـش  زج  تنس ،

ریهطت هیآ  لومشم  زین  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نارـسمه  دنا ، هتـسنادن  ناراوگرزب  نیا  صوصخم  ار  هیآ  هک  یناسک  یتح  .دوش 
.دنا هتشاگنا 

هوبنا اریز  تسا ؛ تسردان  دـنا  هتـسناد  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  لماش  ار  هکرابم  هیآ  هک  تنـس  لها  یخرب  رادـنپ  اما 
هللا یلـص  ادخ  ربمایپ  یتح  .دراد  صاصتخا  راوگرزب  جـنپ  نیا  هب  هیآ  هک  تسا  نآ  يایوگ  ینـشور  هب  هراب ، نیا  رد  هدیـسر  تایاور 

.دنریگ رارق  تیبلا  لها  ِءزج  دنوش و  دراو  اسک »  » ریز دادن  هزاجا  شنارسمه  زا  کی  چیه  هب  هیآ ، لوزن  زا  شیپ  هلآو  هیلع 

ما هناـخ  رد  ریهطت » هیآ   » هک تسا  نآ  رگناـیب  یگمه  هک  دراد  دوجو  رتاوتم  یتاـیاور  هیآ ، لوزن  نأـش  رد  دـسیون : یم  ینیما  همـالع 
نیـسح ماما  نسح و  ماما  نانمؤم ، ریما  هقیّدص ، ترـضح  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ماگنه  نآ  رد  و  تسا ؛ هدـش  لزان  هملس 

امـش عمج  رد  زین  نم  هک  درک  اضاقت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  شدوخ  هملـس  ما  بانج  .دنا  هتـشاد  روضح  مالـسلا  مهیلع 
...تسا نت  جنپ  ام  صوصخم  هیآ  نیا  نوچ  ٍْریَخ » ِیف  ِْتنَأ  َو  ، » وشن لخاد  وت  هن ، دومرف : درک و  یهن  ار  وا  ترضح  موش ؛ لخاد 

هناخ هیآ ، لوزن  لحم  دنا  هتفگ  دنا و  هدرک  لقن  هنوگ  نیمه  ار  تیاور  نیا  زین  رگید  رفن  دصیس  ًابیرقت  هباحص  زا 
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(181) ...تسا هدوب  هملس  ما 

، هام شـش  لوط  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ریهطت ، هیآ  لوزن  زا  دـعب  هک  هدـش  لقن  ینـس  هعیـش و  زا  یناوارف  تاـیاور  زین 
: دومرف یم  هتفر ، مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هناخ  برد  هب  دش ، یم  جراخ  هناخ  زا  حبص  زامن  يارب  هک  یماگنه 

« .ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  ْتیَْبلا ! َلْهَأ  ای  هالَّصلَا ، »

(182 («) دومرف یم  توالت  ار  ریهطت  هیآ  (و  ...تیب لها  يا  تسا  زامن  ماگنه  »

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تسا  هدش  دراو  اسک  فیرـش  ثیدح  هراب  رد  هک  يرایـسب  تایاور  عومجم  زا 
ترضح نآ  و  دندروآ ، فیرشت  وا  شیپ  ای  دناوخارف ، ار  مالسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  همطاف و  ترـضح  یلع و  ترـضح 

: دومرف دنکفا و  نانآ  رب  ییابع 

« .امرف رود  ناشیا  زا  ار  یگدولآ  يدیلپ و  سجر و  دنا ؛ نم  نادناخ  تیب و  لها  نانیا  اهلا ! راب 

(183) .درک لزان  ار  هیآ  نیا  دمآ و  دورف  یحو  هتشرف  ماگنه  نیا  رد 

مالسلا مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هرهاط و  هقیّدص  ترـضح  یلع و  نانمؤم  ریما  هژیو  ار  ریهطت  هیآ  هک  ینادنمـشناد  ناثدحم و 
رد هعیش  عبانم  هتبلا  .تسا  هدش  یفرعم  تنس  لها  زا  عبنم  داتـشه  دودح  ّقحلا » قاقحا   » باتک رد  هک  اجنآ  ات  دنا  ناوارف  دنا ، هتـسناد 

(184) .درذگ یم  مه  رازه  زا  هراب  نیا 

.دنا هدرک  لقن  هباحص  زا  رفن  دصیس  زا  شیب  ار  تایاور  نیا  هک  دش  لقن  مه  ینیما  همالع  زا 

تمصع اهنت  هن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  دنک و  یم  تمـصع  رب  تلالد  هفیرـش  هیآ  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  هوالع ، هب 
لوط رد  نانآ  زا  یخرب  هک  نآ  هژیو  هب  تسا ، هدرکن  اهنآ  هراب  رد  مه  ییاعدا  نینچ  سک  چیه  هکلب  دنتشادن 
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نیا و  دیدرگ ، ناوارف  يزیرنوخ  ببـس  هک  لمج ) گنج   ) تقو ماما  هیلع  مایق  ریظن  دنا ؛ هداد  ماجنا  دنـسپان  ییاهراک  دوخ  یناگدنز 
.تسین راگزاس  تمصع  ماقم  اب  زگره 

لبق و هیآ  هک  هیآ ، قایـس  لیلد  هب  دوش ؛ یم  لماش  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  هیآ  نیا  دیوگ : یم  تنـس  لها  زا  همرکع  اهنت 
.دنا هدرک  يوریپ  وا  زا  زین  يا  هدع  .تسا و  طوبرم  ترضح  نآ  نارسمه  هب  نآ  زا  دعب 

.درادن رابتعا  همرکع  دنس  هک  دندقتعم  یگمه  تنس  لها  هعیش و  لاجر  ثیدح و  ریسفت و  ناملاع  ًالّوا : اّما 

نآ زا  دعب  لبق و  ریامـض  و  تسا ، نادرم  هژیو  رکذم و  همه  ریهطت ، هیآ  ریامـض  اریز  تسین ؛ حیحـص  هیآ » قایـس   » هب لالدتـسا  ًایناث :
نارـسمه لماش  ار  نآ  ناوت  یمن  هجیتن ، رد  .تسا  هدرک  رییغت  هتفرگ ، رارق  طسو  رد  هک  ریهطت  هیآ  قایـس  نیا ، رب  انب  .دنا  ثنؤم  همه 

(185) .تسناد ربمایپ 

فورعم ءاسک  ثیدح 

هراشا

، هدش لقن  ینـس  هعیـش و  عبانم  رد  ابع ، ریز  رد  راوگرزب  جنپ  نآ  ندـمآدرگ  هب  طوبرم  ثیداحا  ریهطت و  هیآ  هراب  رد  هچنآ  رب  هوالع 
ترـضح ملاوع   » باتک رد  ار  نآ  ینارحب  ثّدـحم  .تسا و  هتفای  ترهـش  اسک »  » ثیدـح هب  هک  دراد  دوجو  يرگید  ینالوط  تیاور 

(186) .دنتسه گرزب  ياملع  زا  ثیدح  نیا  نایوار  رتشیب  تسا و  هدرک  لقن  ربتعم  دنس  اب  مالسلا » اهیلع  همطاف 

ریخ و تساوخرد  اعد و  تباجا  تالکـشم ، لح  اه ، يراوگاـن  عفر  روظنم  هب  سلاـجم  لـفاحم و  رد  فیرـش  ثیدـح  نتم  ندـناوخ 
رد تقد  مهم ، هتبلا  .تسا  بّرجم  هتـشاد و  جاور  انعم  لها  ناگرزب و  نایم  نامز  رید  زا  گرزب  يادـخ  هاگـشیپ  زا  تمحر  تکرب و 

هب اهنت  اه ، تلیضف  هراب  رد  ثحب  تبسانم  هب  هک  تسا  فیرش  ثیدح  نیا  ینارون  یلاع و  نیماضم 
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: دوش یم  هدنسب  نآ  زا  یشخب  همجرت 

! ناینامسآ يا  و  ناگتشرف ! يا  دومرف : ناگتشرف  هب  گرزب  يادخ 

يِرْسَی ًاْکُلف  يِرْجَی َو ال  ًارَْحب  ُروُدَی َو ال  ًاکَلَف  ًهَئیِضُم َو ال  ًاسْمَـش  ًارِینُم َو ال  ًارَمَق  ًهَّیِحْدَم َو ال  ًاضْرَأ  ًهَِّیْنبَم َو ال  ًءامَـس  ُْتقَلَخ  ام  ّیِنِإ  »... 
« .ِءاسِْکلا َتْحَت  ْمُهَنیِذَّلا  ِهَسْمَْخلا  ِءالُؤه  ِهَّبَحَم  ِیف  ّاِلا 

يا یتشک  يراج و  ییایرد  نادرگ ، یکلف  ناشفا ، رون  يدیشروخ  هدنشخرد ، یهام  هدرتسگ ، ینیمز  هتشارفارب ، ینامسآ  زگره  نم  »
« .دنتسه ابع )  ) اسک ریز  رد  هک  تیصخش  جنپ  نیا  یتسود  يارب  رگم  مدیرفاین  مدرواین و  دیدپ  ار  هدننک  ریس 

: داد خساپ  دنوادخ  دنراد ؟ رارق  ابع  ریز  رد  هک  دنتسه  یناسک  هچ  نانیا  اراگدرورپ !  درک : ضرع  لیئربج 

« ...اهُوَنب اُهْلَعب َو  اهُوبَأ َو  ُهَمِطاف َو  ْمُه  َِهلاسِّرلا  ُنِدْعَم  ِهَُّوبُّنلا َو  ِْتَیب  ُلْهَأ  ْمُه  »... 

« .شرسپ ود  شرسمه و  شردپ و  همطاف و  دنا : تلاسر  زکرم ) و   ) هنیجنگ توبن و  نادناخ  نانیا  »

فیرش و ثیدح  نیا  رد  نتفرگ  رارق  روحم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رتخد  يارب  لامک  تلیـضف و  نیرت  مهم  دسر  یم  رظن  هب 
.تسا هداد  رارق  روحم  ار  ناوناب  يوناب  راوگرزب ، جنپ  نیا  یفرعم  ماقم  رد  لاعتم  دنوادخ  و  تساهاج ، رگید 

رون هیآ   - 6

: دیامرف یم  دنوادخ 

(187 «.) ...ٌّيِّرُد ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک  ُهَجاجُّزلا  ٍهَجاجُز  ِیف  ُحابْصِْملا  ٌحابْصِم  اهِیف  ٍهاکْشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ُرُون  ُهَّللا  »

نآ هک  دـشاب  غورف ) رپ   ) یغارچ نآ  رد  هک  تسا  یناد  غارچ  دـننامه  وا  رون  فصو ) و   ) لاـثم .تسا  نیمز  اـه و  نامـسآ  ِرون  ادـخ  »
« ...نازورف يرتخا  نوچمه  هدنشخرد ؛ فاّفش و  یبابح  دریگ ؛ رارق  یبابح  رد  غارچ 

( غارچ حابصم =( »  » ود و  تسا ، مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نادغارچ ) هاکـشم =( »  » زا روظنم  هک  دنا  هدرک  تیاور  ینـس  هعیش و 
امهیلع نیسح  ماما  نسح و  ماما  شا  هدید  رون  ود 
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همطاف ترضح  نازورف ) يا  هراتس  نوچمه  هدنشخرد  فافش و  یبابح  ٌّيِّرُد =(  ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک  ُهَجاجُّزلا  زا  روظنم  زین  .دنتسه  مالسلا 
(188) .دوب دهاوخ  ناشفا  رون  يرتخا  ناسب  یتیگ  نانز  نایم  رد  هک  تسا  مالسلا  اهیلع 

روـن فـصو  ناـیب  يارب  سپـس  .تسا  اـه  نآ  همه  رگنـشور  نشور و  هک  تـسا  نـیمز  اـه و  نامـسآ  روـن  دـنوادخ  هـیآ ، نـیا  قـبط 
رد غارچ  نآ  دـشاب و  یغارچ  نآ  رد  هک  تسا  ینادـغارچ  دـننامه  دـنوادخ  رون  تسا : هدـش  هدروآ  قیقد  ابیز و  یلاـثم  راگدـیرفآ ،

.دشاب هتفرگ  رارق  هدنشخرد  فافش و  یبابح  هظفحم و 

.دـنداهن یم  يا  هشیـش  نورد  ار  نآ  شرون ، عاعـش  ندـش  رتشیب  ناـفوط و  داـب و  تمحازم  زا  غارچ  ندـنام  ظوفحم  يارب  میدـق ، رد 
اهیلع ارهز  همطاف  ترـضح  غورف  رپ  رون  تایاور ، قبط  هک  دنک  یفرعم  ار  شدوخ  سدـقم  راونا  زا  العا  يدرف  دـهاوخ  یم  دـنوادخ 
غارچ ود  زا  روظنم  .تسا  هدش  هداهن  هدنـشخرد  فافـش و  یبابح  رد  هک  تسا  یناد  غارچ  دننامه  يدنوادخ  رون  نیا  .تسا  مالـسلا 

.تسا مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  زین  هیآ  رد 

نادغارچ اریز  تسا ؛ هدش  هیبشت  نادغارچ  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  رون  هلمج : زا  تسا ؛ هتفهن  فیرظ  ییاه  هتکن  لاثم ، نیا  رد 
نادغارچ تسا و  راوتـسا  نادغارچ  هیاپ  رب  غارچ  زین  .دـشاب  یم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تیالو  رون  نوناک  و  تسا ، غارچ  ياج 

رون هدنراد  هگن  مّویق و  وناب  نآ  تسا و  راوتـسا  مئاق و  ارهز ، ترـضح  رب  تماما  رون  تیالو و  غارچ  ینعی  دـشاب ؛ یم  غارچ  راد  هگن 
.دوش یم  بوسحم  تیالو  تماما و 

.دشاب یم  همئالاوبا  زین  تینارون  رظن  زا  تسا ، همئالا  ّما  هک  هنوگ  نامه  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  نیا ، رب  انب 

.دنک یم  ظفح  اهداب  زا  ار  غارچ  هک  تسا  يا  هظفحم  بابح )  ) هجاجز هک  نیا  رگید  هتکن 
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رون هکلب  شنادنزرف ، رون  اهنت  هن  دوبن ، ناشیا  رگا  و  تسا ، مالـسلا  مهیلع  همئا  تیالو و  راونا  ظفاح  زین  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
.دوب هدش  شوماخ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

شرسمه زا  اه  بیشن  زارف و  مامت  رد  هک  دوب  یهلا  غورف  رپ  رون  اه و  تمظع  هرمث  اه و  تلیـضف  هویم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
عییـضت عنام  شا ، یمارگ  ردپ  تشذـگرد  زا  دـعب  هک  دوب  وا  اهنت  .تشذـگ  شناج  زا  تیالو ، هملک  يالتعا  هار  رد  یتح  درک ، عافد 

دوخ و هدش  لامیاپ  قوقح  تفای و  روضح  شراوگرزب  ردپ  دجسم  رد  دیدرگ و  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  شردقنارگ  يوش  قوقح 
تابثا همه  يارب  ار  وا  تیمولظم  تیناقح و  داتسیا و  شرهوش  قح  ِنابصاغ  ربارب  رد  دومن و  هبلاطم  لالدتـسا  قطنم و  اب  ار  شرـسمه 

.درک

يا هنزور  هک  نآ  دیما  .تسا  یفاک  تقیقح  ّقح و  هار  ناگدنیوج  يارب  رطـس  دـنچ  نیمه  نکل  تسا  رایـسب  اجنیا  رد  نخـس  هچرگ 
دنوادـخ هک  دـش  هراشا  زین  رتشیپ  .تسا  ناوناب  يوناب  نآ  نکفا  وترپ  ناشخرد و  رون  هنیمز  رد  هک  یتایاور  زا  هتـسد  نآ  يارب  دـشاب 

.دومرف اطع  تیروحم  ماقم  ار  شترضح 

يربکلا هیآ   - 7

: دیامرف یم  دنوادخ 

(189 «.) ِرَبُْکلا يَدْحَِإل  اهَّنِإ  َرَفْسَأ ا  اذِإ  ِْحبُّصلا  ََربْدَأ ا َو  ْذِإ  ِْلیَّللا  ِرَمَْقلا ا َو  َّالَک َو  »

راکـشآ نوچ  دادماب  هب  دنگوس  دیامن ، تشپ  هک  یماگنه  هاگماش  هب  دنگوس  هام ، هب  دـنگوس  دـنرادنپ ،) یم  هک   ) تسین نینچ  نیا  »
« .تسا گرزب  لئاسم  زا  نآ  هک  ددرگ ،

، مظنم شدرگ  شنیرفآ ، رظن  زا  هک  هام  هب  دنگوس  دنک : دزـشوگ  ار  مهم  یبلطم  ات  دـیامن  یم  دای  دـنگوس  مهم  زیچ  هس  هب  دـنوادخ 
شوماخ هک  دنیچ ، رب  نماد  هک  یماگنه  بش  هب  دنگوس  تسا ؛ مهم  یجیردت  تارییغت  ییابیز و  رون و 
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لد ابیز و  یکیرات ، نایاپ  هک  نشور ، حبـص  هب  دنگوس  و  ( 190 ( ؛ تسا قح  ترـضح  اب  هناقـشاع  زاین  زار و  ماگنه  و  شخب ، مارآ  و 
.تسا ششوک  ماگنه  و  زیگنا ،

بحاص رون ، ياوشیپ  نیمجنپ  زا  دوخ  گنس  نارگ  ریسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  ینیلک ، موحرم  ِداتـسا  نّویمق و  گرزب  نارـسفم ، ردپ 
اهیلع همطاف  ترضح  روظنم ، هک  هدرک  تیاور  نینچ  ِرَبُْکلا » يَدْحَِإل  اهَّنِإ   » ریسفت نطب و  هراب  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  ادخ ، ملع 

(191) .تسا مالسلا 

يوس زا  .مهم  هزادنا  یب  گرزب و  رایسب  دنک  یم  دای  دنگوس  نآ  يارب  هچنآ  تسا و  میظع  دروخ ، یم  دنگوس  نآ  هب  دنوادخ  هچنآ 
، یحو زا  رظن  فرـص  هک  ماما -  ای  ربمایپ  هاگ  دنیامن و  دـیجمت  فیرعت و  یـصخش  زا  دـنیآ  یمرب  ددـص  رد  يداع  دارفا  هاگ  رگید ،
، ناریح اه  لقع  هک  اجنآ  اما  .دیاتس  یم  ار  یسک  دنز -  یم  جوم  اه  گنهرف  خیرات  هدرتسگ  هب  وا  شنیب  شناد و  هنارک  یب  سونایقا 
، هتـشارفارب دـنلب و  نامـسآ  اه و  ناشکهک  راگدـیرفآ  تسه : هاتوک  شراـختفارپ  هّلق  هب  ناـگمه  یباـیتسدو  نادرگرـس ، اـه  هشیدـنا 
زا هک  دـنک  یفرعم  ار  یتیـصخش  دـهاوخ  یم  هدوـمن ، ثوـعبم  ار  ناروآ  ماـیپ  رـالاس  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  هک  يراگدـیرفآ 

.تسا گرزب  شدوخ  هاگدید 

مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  یبرم  و  توکلم ، کلم و  هدنروآ  دیدپ  ناهج ، راگدیرفآ  يرآ ،
.تسا گرزب  مالسلا  اهیلع  همطاف  دیامرف : یم 

: دیامرف یم  دوخ  یفرعم  رد  تسوا  ناسل  هک  شرسمه 

(192 «) ِنِم .یّ رَبْکَأ  ٌهَیآ  ِهَِّلل  ام  »

« .درادن نم  زا  رت  گرزب  يا  هناشن  چیه  دنوادخ  »

: دیامرف یم  دنوادخ  اجنیا  رد  و 

« ِرَبُْکلا يَدْحَِإل  اهَّنِإ  »

: دیامرف یم  شا  یمارگ  ردپ  هک  تسین  لیلد  یب 

(193 «) .ِكُوبَأ ِكاِدف  »

« .تنابرق هب  تردپ  »

: دیامرف یم  دوخ  یفرعم  ماگنه  ایلوا ، مشچ  رون  نادیهش ، رالاس  و 

« .ءارهَّزلا  َ هَمِطاف ُْنب  اَنأ  »
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( ایرد ود   ) نیرحب  - 8

: دیامرف یم  دنوادخ 

...ِنایِْغبَی ٌخَزَْرب ال  امُهَْنَیب  ِنایِقَْتلَی ا  ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم  »
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(194 «.) ُناجْرَْملا ُُؤلْؤُّللا َو  اَمُْهنِم  ُجُرْخَی  ا 

...دنک یمن  هبلغ  يرگید  رب  یکی  هک  تسا  یلـصاف  ّدح  خزرب و  ود  نآ  نایم  .دننک  دروخرب  مه  اب  هک  داد  رارق  مه  رانک  ار  ایرد  ود  »
« .دیآ یم  رب  ناجرم  دیراورم و  ایرد  ود  نآ  زا 

دزیر و یم  اه  سونایقا  اهایرد و  هب  نیریـش  هناخدور  دنا  هتفگ  یخرب  دنراد ؛ نوگانوگ  ییاه  هاگدـید  نیرحب »  » ریـسفت رد  نارـسفم 
، تظلغ هجرد  توافت  لیلد  هب  دننار و  یم  بقع  هب  ار  روش  بآ  دنهد و  یم  لیکشت  لحاس  رانک  رد  نیریـش  بآ  زا  ییایرد  ًالومعم 

.دنوش یمن  هتخیمآ  مه  هب 

رگید يا  هیآ  رد  هک  نیریـش  روش و  ًایناث : .ایرد  هناخدور و  هن  هدـش ، ایرد  ود  هب  ریبعت  ًـالّوا : اریز  تسین ؛ ینتفریذـپ  هدـش ، داـی  نخس 
.دوش یمن  تفای  هناخدور  رد  ود ، نیا  و  دیآ ، یم  نوریب  ناجرم  ؤلؤل و  ایرد ، ود  نآ  زا  ًاثلاث : .درادن  یطبر  هیآ  نیا  هب  تسا  هدمآ 

: دنیامرف یم  روبزم  تایآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

کی چیه  دنا و  فرژ  نارک و  یب  يایرد  ود  هک  تسا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  ایرد ، ود  زا  دارم  »
هدــمآ نوریب  مالــسلا ، اـمهیلع  نیــسح  ماـما  نـسح و  ماـما  ینعی  ناـجرم ، ؤـلؤل و  اـیرد ، ود  نـیا  زا  و  دــنک ، یمن  هـبلغ  يرگید  رب 

(195 «) .تسا

دّمحم ترـضح  ایرد  ود  نیا  نایم  خزرب  زا  روظنم  دـنا : هدروآ  همادا  رد  هدرک و  لقن  هباحـص  یخرب  زا  ار  انعم  نیمه  زین  تنـس  لـها 
(196) .تسا هلآو  هیلع  هللا  یلص 

، شنیب ملع ، رون ، نارک  یب  يایرد  ود  مالسلا  اهیلع  همطاف  شا  هیامنارگ  رـسمه  مالـسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  ناگنازرف و  رالاس  يرآ ،
.دنا هتخاس  توهبم  هدز و  تفگش  ار  نمشد  تسود و  هک  دنتسه  تمظع  لالج و  تماهش ، تلیضف ، نامیا ،

تّدوم هیآ   - 9

: دیامرف یم  دنوادخ 

ِیف َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  »
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(197  .) یبْرُْقلا

« .مناکیدزن یتسود  تّدوم و  زج  مهاوخ  یمن  یشاداپ  چیه  شیوخ  تلاسر  يارب  امش  زا  نم  ربمایپ )! يا   ) وگب »

، همطاف ترضح  یلع ، ترضح  ادخ ) ربمایپ  ناکیدزن  یبرق =( »  » زا روظنم  هک  هدش  لقن  نینچ  ینـس ، هعیـش و  زا  ناوارف ، یتایاور  رد 
(198  ) .تسا مالسلا  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما 

: دسیون یم  هیآ  نیا  لیذ  تنس ، لها  گرزب  نادنمشناد  زا  يزار ، رخف 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ص 220 ) ج 4 ،  ) فاشک رد  يرشخمز 

« ...ًادیِهَش َتام  ٍدَّمَُحم  ِلآ    ّ ِبُح یلَع  َتام  ْنَم  الَأ َو  »

.دوش یم  راذگاو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ناشرما  هک  دنا  یناسک  دمحم  لآ  دهد : یم  همادا  ینالوط ، ثیدـح  نیا  لقن  زا  دـعب 
نسح یلع و  همطاف و  هک  تسین  یکـش  و  دنوش ، یم  بوسحم  لآ » ، » دشاب رت  لماک  رتشیب و  ترـضح  نآ  هب  ناشطابترا  هک  یناسک 
تسا مزال  نیا ، رب  انب  .تسا  رتاوتم  ثیداحا  زا  دافتـسم  تاملـسم و  زا  نیا ، دنتـشاد و  ادخ  لوسر  اب  ار  دنویپ  نیرت  مکحم  نیـسح  و 

.مینادب ربمایپ » لآ   » ار نانآ  هک 

ربمایپ تما  یخرب  دنناد و  یم  لآ »  » ار ربمایپ  کیدزن  نادنواشیوخ  یـضعب  دـنا ؛ هدرک  فالتخا  لآ »  » موهفم رد  دـیازفا : یم  هاگ  نآ 
رگا دنتـسه و  نانآ  اهنت  ربمایپ  لآ  مینک  لمح  لوا  يانعم  رب  ار  نآ  رگا  اریز  دوش ؛ یم  رفن  راهچ  نآ  لـماش  لآ »  » تروص ره  رد  .ار 
.دوش یم  لماش  ار  رفن  راهچ  نیا  دنوش و  یم  بوسحم  وا  ِلآ  ترـضح  نآ  کیدزن  نادنواشیوخ  مه  زاب  مینک ، لمح  مود  يانعم  رب 

.تسا فالتخا  لحم  هن ، ای  دنتسه  لآ »  » زین نانآ  ریغ  ایآ  هک  نیا  اما 

هک دـننایک  وت  ناکیدزن  ادـخ ! لوسر  يا  دـنتفگ : دـش ، لزان  تّدوم  هیآ  هک  یماگنه  دـنک : یم  لقن  نینچ  فاّشک  بحاص  زا  سپس 
ام رب  ناشتّدوم 
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.ناشدنزرف ود  همطاف و  یلع و  دندومرف : تسا ؟ مزال  بجاو و 

: دنراد تلالد  هلأسم  نیا  رب  نوگانوگ  يا  هلدا  تسا : هدروآ  همادا  رد  و 

یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ   » هلمج  - 1

: دومرف وا  هراب  رد  تشاد و  تسود  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسین  یکش   - 2

« .اهیِذُؤی ام  ِینیِذُْؤی  ِنِم  یّ ٌهَعَْضب  ُهَمِطاف  »

« .تسا هداد  رازآ  ارم  دهد ، رازآ  ار  وا  هچنآ  تسا ؛ نم  نت  هراپ  همطاف  »

، ور نیا  زا  .تشاد  یم  تسود  ار  نیـسح  نسح و  یلع و  وا  هک  هدـش  تباث  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  رتاوتم  ثیداحا  اـب  و 
: دیامرف یم  دنوادخ  اریز  تسا ؛ مزال  بجاو و  تما  مامت  رب  نانآ  یتسود 

(199 «.) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  ُهوُِعبَّتا  َو  »... 

« .دیدرگ تیاده  ات  دینک  يوریپ  وا  زا  »

(200 «.) ِهِْرمَأ ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْحَْیلَف  »... 

« .دنسرتب یهلا ) رفیک  باذع و  زا   ) دیاب دننک ، یم  تفلاخم  وا  نامرف  اب  هک  یناسک  »

(201 «.) ُهَّللا ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  »

« .درادب تسود  ار  امش  ادخ  ات  دییامن  يوریپ  نم  زا  دیراد ، یم  تسود  ار  ادخ  رگا  ربمایپ )! يا   ) وگب »

(202 «.) ...ٌهَنَسَح ٌهَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  »

«. تسا وکین  یقشمرس  وگلا و  امش  يارب  ادخ  لوسر  یگدنز  »

: تسا هتفرگ  رارق  زامن  دهشت  نایاپ  رد  اعد  نیا  اذل  تسا ؛ گرزب  يراختفا  لآ »  » يارب اعد   - 3

(203 «) .ٍدَّمَُحم ِلآ  یلَع  ٍدَّمَُحم َو  یلَع    ّ ِلَص َّمُهَّللَا  »

.تسا هدشن  دراو  لآ »  » ریغ قح  رد  یمارتحا  میظعت و  نینچ  و 

.تسا مزال  بجاو و  دمحم  لآ  ّتبحم  هک  دهد  یم  ناشن  هدش  دای  هلدا  همه  نیا ، رب  انب 
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: دوش یم  روآدای  ار  یعفاش  فورعم  راعشا  نایاپ ، رد  يزاررخف 

ُتارُْفلا َمَظَن  اـمَک  ًاـْضیَف  ینِم  یلِإ  ُجـیِجَْحلا  َضاـف  اذإ  ًارَحَـس  ِضِهاَّنلا  اـهِفیِخ َو  ِنِکاـِسب  ِْفتْها  ینِم َو  ْنِم  ِبَّصَحُْملاـِب  ِْفق  ًاـبِکار  اـی 
ًاْضفَر َناک  ْنِإ  ُِضئاْفلا 
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ٍدّمَُحم ِلآ  ُّبُح 

! ٌّیِِضفار ّیِنِإ  ِنالَقَّثلا  ِدَهْشَْیلَف 

یناسک مامت  هب  نزب  دایرف  هاگ  نآ  .تسیاب  فیخ ،) دجـسم  تارمج و  کیدزن   ) بّصحم رد  یتسه ! جـح  مزاـع  هک  يا  هراوس  يا  * 
.دنا تکرح  لاح  رد  ای  تدابع  لوغشم  فیخ  دجسم  رد  هک 

یم انم  نیمزرس  دراو  ناشورخ  میظع و  يرهن  نوچمه  دننک و  یم  چوک  انم  يوس  هب  رعشم  زا  نایجاح  هک  رحـس  ماگنه  نزب  دایرف  * 
.دنوش

! متـسه هعیـش ) یـضفار =(  نم  هک  دنهد  یهاوگ  سنا  نج و  ددرگ ، یم  ضفر »  » بجوم دمحم  لآ  تبحم  رگا  وگب : نزب و  دایرف  * 
(204)

همطاف ترـضح  یتسود  هراب  رد  تّدوم ، هیآ  بسانت  هب  دوش و  یم  رظن  فرـص  رگید  تایآ  زا  مـالک ، ندـش  ینـالوط  زا  زیهرپ  يارب 
.میهد یم  همادا  ار  ثحب  مالسلا  اهیلع 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  یتسود 

یگتسخ راوشد و  دنچره  تسین ؛ رمث  یب  هتـشگن ، باریـس  تبحم  قشع و  ماج  زا  هک  یـسک  يارب  سفن ، اب  داهج  تدابع و  شالت و 
روهط بارش  زا  يا  هعرج  یمدآ  هک  هاگ  نآ  اّما  .تسا  كرحت  یب  تسـس و  ًابلاغ  ریـسم  نیا  رد  زین  یمدآ  تمه  ناکرا  تسا و  روآ 

قوش و طاشن و  لامک  اب  دوش و  یم  هدوشگ  شیور  هب  قیفوت  تمحر و  ياـهرد  همه  دـشونب ، ار  وا  ياـیلوا  قشع  دـنوادخ و  تبحم 
.دروآ یم  يور  كولس  ریس و  شالت و  تدابع ، هب  ییاناوت ،

دوب ماگ  کی  هر  هک  مدید  لد و  هار  زا  متفر  تسا  هر  رد  نابایب  هوک و  دص  هک  ار  ناناج  يوک 

اهنت يدبا  يراگتـسر  هب  یبای  تسد  لامک و  هب  لین  و  تسوا ، تبحم  قشع و  رب  عرف  عاعـش و  ادخ ، يایلوا  هب  هقالع  رگید ، يوس  زا 
مالسلا مهیلع  ادخ  لوسر  تیب  لها  تبحم  هار  رد  دیاب  تسا ، یعقاو  يایمیک  بلاط  یسک  رگا  و  تسا ، ریذپ  ناکما  نانآ  قیرط  زا 
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.دشاب مدق  تباث 

اظفاح تسا  لاصو  ياوه  ترس  رد  رگ 

مامتها نآ  هب  هژیو  یتیانع  اب  نمیا  يداو  ِناگتفر  هر  سانـش و  نید  ِناملاع  هک  تساه  نیمه  يوش و  رنه  لها  هگرد  كاخ  هک  دـیاب 
ریذـپ ناـکما  ناراوگرزب  نآ  یتسود  هار  زا  زج  دـیآ ، لـیان  یتاـماقم  هب  دـهاوخب  سک  ره  هک  دـندوب  دـقتعم  نینچ  دـندیزرو و  یم 

(205) .تسین

یپ هدیدرگ ، ّبترتم  مالـسلا  مهیلع  لوسر  لآ  یتسود  تبحم و  رب  تایاور  رد  هک  يروآ  تفگـش  شاداپ  زمر  زار و  هب  اج  نیمه  زا 
(206) .میرب یم 

: دندومرف ناملس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  هک  تسین  تمکح  یب 

؛ َنِطاوَم ِهَِأم  ِیف  ُعَْفنَی  َهَمِطاـف  ُّبُح  ُناْملَـس !  اـی  .ِراَّنلا  ِیف  َوُهَف  اهَـضَْغبَأ  ْنَم  َو  یِعَم ، ِهَّنَْجلا  ِیف  َوُهَف  ِیتَْنبا  َهَمِطاـف  َّبَحَأ  ْنَم  ُناْملَـس !  اـی  »
« .ُهَبَساحُْملا َو  ُطارِّصلا ، َو  ُرَشْحَْملا ، َو  ُنازیِْملا ، َو  ُْربَْقلا ، َو  ُتْوَْملا ، َنِطاوَْملا  َْکِلت  ُرَْسیَأ 

رارق خزود  شتآ  رد  دراد ، نمشد  ار  وا  هک  ره  و  دوب ، دهاوخ  نم  اب  تشهب  رد  دراد ، تسود  ار  همطاف  مرتخد  سک  ره  ناملس ! يا  »
.دریگ

رد نازیم ، دزن  ربق ، رد  ندرم ، ماگنه  زا : تسا  ترابع  اهنآ  نیرت  ناسآ  هک  دـیآ  راـک  هب  فقوم  دـص  رد  همطاـف  یتسود  ناملـس ! يا 
« .باسح تقو  رد  طارص و  زا ) روبع  ماگنه  ، ) رشحم

: دندومرف همادا  رد  ترضح  نآ 

نآ .تسا  دونشخ  وا  زا  دنوادخ  مشاب ، یضار  وا  زا  نم  سک  ره  و  مدونشخ ، وا  زا  نم  دشاب ، یـضار  وا  زا  همطاف  مرتخد  هک  یـسک  »
.دیامن مشخ  وا  رب  دنوادخ  موش ، كانبضغ  وا  رب  نم  سک  ره  و  میامن ، مشخ  وا  رب  نم  دوش ، كانمشخ  وا  رب  همطاف  هک 

(207 « ) .دیامن متس  شنایعیش  هّیرذ و  هب  هک  یسک  رب  ياو  .دراد  اور  متس  نانمؤم  ریما  شرسمه  وا و  هب  هک  یسک  رب  ياو  ناملس ! يا 

، يرآ
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زا زیخاتـسر  راوشد  زور  رد  هدـش ، راگتـسر  هورگ  هورگ  وا ، یتسود  ببـس  هب  هک  تسا  تعافـش  یتشک  راد  ناکـس  رترب و  ناسنا  وا 
.دنوش یم  تشهب  دراو  هتفای ، ییاهر  تشحو  لوه و 

يداو هب  دـندرگ و  یم  فرحنم  میقتـسم  طارـص  زا  جوف  جوـف  شا ، یتـسود  رهم و  زا  باـنتجا  وا و  تخانـش  زا  فارحنا  لـیلد  هب  و 
.دنوش یم  هداد  قوس  خزود  شتآ  يوس  هب  زیخاتسر  زور  رد  دنیامن و  یم  طوقس  يدوبان 

ترضح زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  شیوخ  ردارب  زا  رفعج  نب  یلع  میظعتلا ، بجاو  هداز  ماما 
هتفرگ ار  مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تسد  هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع 

: دومرف دوب ،

(208 «) .ِهَمایِْقلا َمْوَی  ِیتَجَرَد  ِیف  یِعَم  َناک  امُهَّمُأ  امُهابَأ َو  ِْنیَذه َو  َّبَحَأ  ِینَّبَحَأ َو  ْنَم  »

« .تسا نم  هبتر  مه  زیخاتسر  زور  رد  درادب ، تسود  ار  ناشردام  ردپ و  ود و  نیا  نم و  سک  ره  »

: دومن ضرع  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  رباج  هک  دننک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

وگزاب نایعیـش  يارب  ار  نآ  هاگره  هک  دـییامرفب  میارب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تا  هیامنارگ  هّدـج  لـضف  رد  یتیاور  ربماـیپ ! دـنزرف  يا  »
.دنوش نامداش  منک ،

: دندومرف ترضح  نآ  هک  دومن  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  مهیلع  شا  هیامنارگ  ناردپ  زا  لقن  هب  رقاب  ماما 

...دوب دهاوخ  اهربنم  نیرترب  نم  ربنم  نایم  نآ  رد  .ددرگ  یم  اپ  رب  رون  زا  ییاهربنم  نالوسر ، ناروآ و  مایپ  يارب  زیخاتسر  زور 

هک یتشهب  ياه  بکرم  زا  یبکرم  یحو  هتـشرف  هاگ  نآ  تساجک ...؟ ص )  ) دمحم رتخد  همطاف  هک  دهد  یم  ادـن  لیئربج  نآ  یپ  زا 
تسا ناجرم  زا  نآ  نیز  ؤلؤل و  زا  شراهم  هتسارآ و  اهرویز  عاونا  هب 
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رازه دص  کی  دوش ، یم  نآ  راوس  هیامنارگ  يوناب  نآ  .دنز  یم  وناز  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ربارب  رد  بکرم  نآ  دروآ و  یم 
ياه لاب  رب  ار  وناب  نآ  هتشرف  رازه  دص  کی  دراد و  یم  لیسگ  پچ ، تمـس  رد  هتـشرف  رازه  دص  کی  و  تسار ، تمـس  رد  هتـشرف 

.دنناسرب تشهب  هب  هوکش ) نیا  اب   ) ار شترضح  ات  دنهد  تکرح  دننک و  راوس  شیوخ 

، يا هداتسیا  هچ  يارب  دسر : یم  ادن  دنوادخ  بناج  زا  درگن ، یم  شیوخ  رس  تشپ  دتـسیا و  یم  دسر  یم  تشهب  رد  هب  هک  یماگنه 
زا .دوش  هتخانـش  متلزنم  ردق و  يزور  نینچ  رد  مراد  تسود  اراگدرورپ ! دهد : یم  خساپ  دنربب ؟ تشهب  هب  ار  وت  ما  هداد  روتـسد  هک 

نادـنزرف زا  یکی  یتسود  ای  وت  یتسود  شبلق  رد  سک  ره  رگنب  درگ و  زاـب  نم ! بیبح  تخد  يا  ناـه  دـسر : یم  ادـن  یهلا  هاـگراب 
.زاس تشهب  دراو  ار  وا  ریگرب و  تسوت 

نایعیش و مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  مردام )  ) زور نآ  هک  دنگوس ، ادخ  هب  رباج ! يا  دنیامرف : یم  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
.دنیزگ یم  رب  هظحل ) کی  رد  ، ) دنیچ یم  رب  دب  ياه  هناد  نایم  زا  ار  بوخ  ياه  هناد  هک  يا  هدنرپ  ناسب  ار  نتشیوخ  ناراتسود 

شیوخ رـس  تشپ  هب  دیتسیاب و  هک  دنک  یم  ماهلا  ناورهر  نایعیـش و  ياه  لد  رب  دنوادخ  دنـسر  یم  تشهب  رد  رب  اهنآ  هک  یماگنه 
هک نیا  هن  رگم  دیا ؟ هداتـسیا  ارچ  مناتـسود ! يا  هک  دسر  یم  ادن  دنوادخ  بناج  زا  ماگنه  نیا  رد  .دـننک  یم  نینچ  هک  دـینک  هراظن 
ام تلزنم  ردـق و  زور  نیا  رد  میراد  تسود  اراـگدرورپ ! دـنهد : یم  خـساپ  تسا ؟ هدرک  تعافـش  ار  امـش  نم  بیبح  تخد  همطاـف 

تبحم تدارا و  ربارب  رد  ار  امش  سک  ره  دیرگنب  مناتسود ! دسر : یم  ادن  ادخ  بناج  زا  .دوش  هتخانش 
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سابل وا  یتسود  رطاخ  هب  و  درک ، یم  ماعطا  همطاف  یتسود  رطاخ  هب  امش  هب  یـسک  هچ  هک  دیرگنب  تشاد ، یم  تسود  همطاف  هب  امش 
در امش  زا  ار  هدننک  تبیغ  ِتبیغ  همطاف ، یتسود  رطاخ  هب  یـسک  هچ  دیناشون و  یم  بآ  یتبرـش  وا  یتسود  رطاخ  هب  و  دیناشوپ ، یم 

(209 «) ...دیزاس تشهب  دراو  دوخ  هارمه  هب  دیریگرب و  ار  نانیا  همه  تسد  کنیا  درک ، یم 

، دندوب يریاح  میرکلا  دبع  خیـش  جاح  هَّللا  هیآ  هتـسجرب  نادرگاش  زا  هک  هرـس  سدق  ینادـمه  یموصعم  یلعالم  هَّللا  هیآ  موحرم  زا 
: دومرف ناشیا  .مدـید  ار  هرـس  سدـق  یمق  مساقلاوبا  خیـش  هَّللا  هیآ  موحرم  یقتم  دـهاز  ملاع  ایؤر  ملاع  رد  دومرف : یم  هک  هدـش  لقن 
هک تلاـح  هب  اـشوخ  دومرف : یکی  .دنداتـسیا  نم -  پچ  فرط  رد  يرگید  تسار و  فرط  رد  یکی  کـلم -  ود  متفر  اـیند  زا  یتقو 

.يراد یم  تسود  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  تلاح  هب  اشوخ  دومرف : يرگید  تسین و  تندرگ  رد  مدرم  هملظم 

تلاسر هنییآ ي  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

شیب هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دوب و  مالسا  یمارگ  لوسر  یهلا و  هاگشیپ  رد  وناب  نیرت  بوبحم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
فطاوع ساـسا  رب  اـهنت  هک  ناردـپ -  رگید  نتـشاد  تسود  ناـسب  هن  اـما  .درمـش  یم  مرتـحم  تشاد و  یم  تسود  ار  وا  سک  ره  زا 

.روآ مایپ  انعم و  رپ  ینتشاد  تسود  هکلب  تسا -  يردپ 

ردـپ ور ، نیا  زا  .دوب  رترب  ناهج  نانز  ریاس  زا  تازایتما ، تالامک و  لیاضف و  زا  يدـنم  هرهب  لیلد  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح 
همه رد  ناگمه  هب  ار  وا  يـالاو  تیـصخش  اـت  دومن  یم  داـی  ناـشیا  زا  تمظع  هب  درک و  یم  میرکت  ار  وا  یتصرف  ره  رد  شا  یمارگ 

نآ هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .دناسانشب  اهرصع 
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هدـشن هدینـش  هدـید و  نانآ  زا  کـی  چـیه  يارب  مارکا  میظعت و  تبحم و  راـهظا  هنوگ  نیا  اـما  تشاد ؛ زین  يرگید  نارتخد  راوگرزب 
.تسا

یم هراشا  تسا ، هنازرف  يوناـب  نآ  يـالاو  تیعقوم  ریظن و  یب  تیـصخش  رگناـیب  هک  ربماـیپ ، ياـه  تبحم  زاربا  زا  یـشخب  هب  کـنیا 
: ددرگ

(210) .دوب مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شراوگرزب  رسمه  هیامنارگ و  يوناب  نآ  مالسا ، ربمایپ  دزن  دارفا  نیرت  بوبحم   - 1

: دندومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  اهراب   - 2

(211 «) .ِكُوبَأ ِكاِدف  »

« .تنابرق هب  تردپ  »

: دندومرف یم  هک  نیا  ای 

(212 «) ِمُأ .یّ ِیبَأ َو  ِكاِدف  »

« تنابرق هب  مردام  ردپ و  »

زین .دـیباوخ  یمن  دیـسوب  یمن  ار  شمـشچ  ود  ناـیم  ولگ و  ریز  اـت  هک  يروـط  هب  دیـسوب ؛ یم  ار  دوـخ  هیاـمنارگ  تخد  هشیمه   - 3
، تشگ یم  زاب  رفـس  زا  ربمایپ  هاگره  نینچمه  .دـیناشن  یم  دوخ  ياج  رد  دیـسوب و  یم  ار  وا  دـش ، یم  دراو  ناـشیا  رب  هک  یماـگنه 

(213) .دیسوب یم  ار  وا  تفر و  یم  همطاف  غارس  هب  تسخن 

: دومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 4

: هیآ هک  یماگنه  »

(214 «.) ًاضَْعب ْمُکِضَْعب  ِءاعُدَک  ْمُکَْنَیب  ِلوُسَّرلا  َءاعُد  اُولَعْجَت  «ال 

وا هب  دوب  لـیام  هک  مردـپ  یلو  مدز ؛ یم  ادـص  هَّللا » لوسر  اـی   » ناونع اـب  ار  ادـخ  لوسر  مردـپ  نارگید ، دـننامه  زین  نم  دـمآ ، دورف 
: دومرف هاگ  نآ  .دادن  خساپ  نم  هب  هبترم  نیدنچ  ردپ »! يا  : » میوگب

؛ تسین وت  لسن  نادناخ و  وت و  دروم  رد  هیآ  نیا  ناج ! همطاف 

«. وت زا  نم  یتسه و  نم  زا  وت  « » ِْکنِم اَنَأ  ِنِم َو  یّ ِْتنَأ  »

« ردپ  » ناونع اب  ارم  وت  ور ، نیا  زا  .تسا  هدش  لزان  دنزرو  یم  ّربکت  هک  شیرق  خاتسگ  نشخ و  هشیپ و  متـس  رـصانع  هراب  رد  هیآ  نیا 
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(215 « ) .دزاس یم  رتدونشخ  ار  مراگدرورپ  رت و  هدنز  ار  مبلق  هک  نزب  ادص 

ماما صاخ  بیان  حور ، نب  نیسح  زا  یصخش   - 5
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.رتخد راهچ  دومرف : دـندوب ؟ رتخد  دـنچ  ياراد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دیـسرپ : فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامز - 
اب شتبحاصم  رت و  کچوک  همه  زا  هک  نیا  اب  دیـسرپ : .مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  داد : خـساپ  دوب ؟ رترب  ناـنآ  نیمادـک  دیـسرپ :
ود نآ  درک : لاؤس  .تشاد  ینازرا  وا  هب  دـنوادخ  هک  یگژیو  تبهوـم و  ود  لـیلد  هب  داد : خـساپ  دوـب ؟ رترب  ارچ  دوـب ، رتـمک  ربماـیپ 
هب وا  زا  ترـضح  نآ  لـسن  هک  نآ  مود  .تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  ثراو  وا  هک  نآ  تسخن  دوـمرف : تـسیچ ؟ تبهوـم 

(216  ) .تشاد ینازرا  وا  هب  لد ) یکاپ  و   ) صالخا لیلد  هب  اهنت  ار  اهزایتما  نیا  دنوادخ  .دمآ  دوجو 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  ینس  هعیش و  زا  یناوارف  تایاور  رد   - 6

(217 « ) .ِیناذآ ْدَقَف  اهاذآ  ْنَم  ِنِم  یّ ٌهَعَْضب  ُهَمِطاف  »

« .تسا هدرزآ  ارم  درازایب ، ار  وا  سک  ره  تسا ؛ نم  دوجو  هراپ  همطاف  »

.تسا رتخد  ردپ و  نیا  نیب  ینتسسگان  قیمع و  دنویپ  هاوگ  یگمه  نوگانوگ ، ياهریبعت  اب  تایاور  نیا 

یتیگ يوناب  نیرترب 

« .تسا ناهج  ناوناب  نیرترب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  : » دنا مایپ  نیا  ياراد  یگمه  هک  تسا  هدیسر  ینس  هعیـش و  زا  ناوارف  یتایاور 
: ددرگ یم  هراشا  دنا ، هدش  شنیزگ  تنس  لها  بتک  زا  هک  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا 

: دنیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ   - 1

هلآو هیلع  هللا  یلـص  دَّمَُحم  ُْتِنب  ُهَمِطاـف  دـِلیَوُخ َو  ُْتِنب  ُهَجیِدَـخ  مِحاُزم َو  ُْتِنب  ُهَیِـسآ  نارْمِع َو  ُْتِنب  ُمَیْرَم  َُعبْرَأ : َنیَِملاـْعلا  ِءاـِسن  ُْریَخ  »
(218 .«)

« .مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  و  هجیدخ ، ترضح  هیسآ ، میرم ، دنرفن : راهچ  یتیگ  ناوناب  نیرترب  »

: دنا هدومرف  زین  و   - 2

مِحاُزم َو ُْتِنب  ُهَیِسآ  دَّمَُحم َو  ُْتِنب  ُهَمِطاف  ِدلیَوُخ َو  ُْتِنب  ُهَجیِدَخ  ِهَّنَْجلا : ِلْهَأ  ِءاِسن  ُلضفأ  »
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(219 «) .نیِعَمْجَأ َّنُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  نارْمِع ، ُتَْنب  ُمَیْرَم 

نارمع رتخد  میرم  و  نوعرف ) رـسمه   ) محازم رتخد  هیـسآ  دـمحم ، رتخد  همطاف  دـلیوخ ، رتخد  هجیدـخ  تشهب : لها  ناوناـب  نیرترب  »
« .دنا

: دنا هدومرف  زین  و   - 3

(220 «) .ِهَّنَْجلا ِلْهَأ  ِبابَش  ِیَس  ادّ َْنیَسُْحلا  َنَسَْحلا َو  َّنَأ  ِهَّنَْجلا َو  ِلْهَأ  ِءاِسن  ِیَس  ُهَدّ ُهَمِطاف  »

« .دنا تشهب  ناناوج  رالاس  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تشهب و  نانز  رالاس  مالسلا  اهیلع  همطاف  »

: دنا هدومرف  نینچمه   - 4

دـِلیَوُخ َو ُْتِنب  ُهَجیِدَـخ  نوَعِرف َو  ُهَءَْرمِإ  مِحاُزم  ُْتِنب  ُهَیِـسآ  َو  نارْمِع ، ُْتِنب  ُمَیْرَم  ّاِلا  ِنلا  ِءاـسّ َنِم  ْلُـمْکَی  َْمل  ٌرِیثَک َو  ِلاـجِّرلا  َنِم  َلُـمَک  »
(221 (.« ) ص  ) دَّمَُحم ُْتِنب  ُهَمِطاف 

یلص دمحم  رتخد  همطاف  هجیدخ و  نوعرف و  رسمه  هیسآ  میرم و  اهنت  ناوناب  زا  یلو  دنا ، هدیسر  لامک  جوا )  ) هب نادرم  زا  يرایسب  »
« .دنا هدمآ  لیان  لامک  جوا )  ) هب هلآو  هیلع  هللا 

.تسا رترب  نانآ  یگمه  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  کش  نودب  ناوناب ، نیا  نایم  رد  هتبلا 

: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياه  شرافس  نمض 

َُّمث يِدـَْعب ، َنیَِملاْعلا  ِلاجِر  یلَع  َكَراتْخاَف  َهَِیناَّثلا  َعَلَّطا  َُّمث  َنیَِملاْعلا ، ِلاجِر  یلَع  اْهنِم  ِینَراتْخاَف  اْینُّدـلا  یَلَع  َفَرْـشَأ  َّلَـجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ  »
(222 «) .َنیَِملاْعلا ِءاِسن  یلَع  َهَمِطاف  َراتْخاَف  َهَِعباَّرلا  َعَلَّطا  َُّمث  َكَدَْعب ، َنیَِملاْعلا  ِلاجِر  یلَع  َكِْدلُو  ْنِم  َهَِّمئَْألا  َراتْخاَف  َهَِثلاَّثلا  َعَلَّطا 

ناهج نادرم  نایم  زا  نم  زا  سپ  دومن و  هجوت  رگید  راب  دیزگرب ؛ ارم  یتیگ  نادرم  نایم  زا  دومن و  هجوت  ایند  هب  دـنوادخ  یتسار  هب  »
یتیگ نانز  نایم  زا  درک و  رظن  راب  نیمراهچ  دـیزگرب ؛ ار  وت  نادـنزرف  زا  ناماما  یتیگ  نادرم  زا  وت  زا  سپ  راب  رگید  دـیزگرب ؛ ار  وت 

« .دیزگرب ار  همطاف 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ  زا  ارم  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : یم  لضفم 
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رـصع نانز  رالاس  روظنم  ایآ  .تسا » یتیگ  نانز  رالاس  وا  : » دـندومرف مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هراب  رد  هک  دـیزاس  ربخ  اـب  هلآو 
: داد خساپ  تسوا ؟ دوخ 

نیرخآ ات  نیلّوا  زا  یتیگ  ناـنز  رـالاس  همطاـف  ترـضح  یلو  دوب ، دوخ  رـصع  ناـنز  رـالاس  هک  تسا  میرم  ترـضح  هب  طوبرم  نیا  »
(223 « ) .تسا

ناوارف و دراد ، يرترب  یتیگ  نانز  ریاس  رب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  دـنا  تیعقاو  نیا  رگنایب  تحارـص  هب  هک  یتاـیاور  يرآ 
(224) .دنا هدرک  لقن  ار  اهنآ  دوخ  ربتعم  ياه  باتک  رد  ینس  هعیش و  سانش  ثیدح  دنمشناد و  اه  هد  و  دنرتاوتم ،

ریظن رگید ، هتـسیاش  هنومن و  ناوناب  هراب  رد  هک  یتایآ  تسا و  هیامنارگ  يوناب  نآ  هب  طوبرم  هک  یتایآ  هسیاقم  اب  تایاور ، رب  نوزفا 
هژیو زاتمم و  یتیعقوم  هزادنا  هچ  ات  یهلا  هاگشیپ  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  ددرگ  یم  نشور  تسا ، هیسآ  میرم و  ترضح 

.دراد

درادب تسود  نارگید  زا  شیب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دوبن  راوازـس  ایآ  هوکـش ، تمظع و  دجم و  همه  نیا  اب  لاح 
؟ دنراد اور  وا  ّقح  رد  رازآ  متس و  همه  نآ  تما  نارگدادیب  شتلحر ، زا  سپ  دوب  راوازس  ایآ  دیامن ؟ میرکت  و 

دوب رارسا  هنیجنگ  تفرعم  زک  يا  هنیس 

دوب راوید  رد و  نآ  راشف  راوازس  یک 

يدوجو داحتا 

لماک يدوجوم  چیه  و  تسا ، طوبرم  نآ  هدنهد  لیکشت  ياضعا  لماک  ِدوبن  دوب و  هب  میقتـسم  روط  هب  يدوجوم ، ره  صقن  لامک و 
هب نآ ، ياضعا  زا  وضع  نیرتمک  نادقف  هک  نانچمه  دیامن  یهارمه  ار  نآ  لماک  روط  هب  شیاضعا  درف  درف  هک  یماگنه  رگم  تسین 

.ددرگ یم  رادیدپ  دوجوم  نآ  رد  هک  تسا  یصقن  یمامتان و  هباثم 

راوس هقان  ناوناب و  يوناب  هوکش  تلزنم و  رگنب  کنیا 
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ییادـج هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـج  حور و  اـه و  ناـسنا  نیرت  لـماک  نت  هراـپ  هلزنم  هب  هک  ار  ناـیتشهب  زاتـشیپ 
.تسین ریذپ  ناکما  شا  یمارگ  رتخد  راوگرزب و  نآ  نایم  ندنکفا 

یخرب هک  دنا  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هراب  نیا  رد  ناوارف  یتایاور  ینس  هعیش و  ناسانـش  ثیدح  نادنمـشناد و 
: دوش یم  يروآدای  اهنآ  زا 

(225 «) .ِینَءاس ْدَقَف  اهَءاس  ْنَم  ِینَّرَس َو  ْدَقَف  اهَّرَس  ْنَم  ِنِم  یّ ٌهَعَْضب  ُهَمِطاف   - » 1

هتخاس تحاراـن  ارم  دـنک ، تحاراـن  ار  وا  سک  ره  و  هدومن ، رورـسم  ارم  دـیامن ، داـش  ار  وا  سک  ره  .تسا  نم  دوجو  هراـپ  همطاـف  »
« .تسا

، دوب هتفرگ  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  كرابم  تسد  هک  یلاـح  رد  دـمآ و  نوریب  هناـخ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور   - 2
: دومرف

دوجو هراپ  وا  .تسا  دمحم  رتخد  همطاف  وا  هک  دـنادب  دسانـش ، یمن  ار  وا  سک  ره  و  هتخانـش ، هک  دسانـش  یم  ار  وناب  نیا  سک  ره  »
.دراد رارق  منورد  رد  هک  تسا  نم  حور ) و   ) بلق نم و 

(226 « ) .تسا هدرک  تیذا  ار  ادخ  دهد ، رازآ  ارم  هک  نآ  و  هدومن ، تیذا  ارم  دهد ، رازآ  ار  وا  سک  ره 

.تسا مسج  حور و  نتخاس  ادج  عقاو ، رد  نانآ ، نایم  ندنکفا  ییادج  هک  دندبلاک  ود  رد  حور  کی  ناسب  راوگرزب  ود  نآ 

یـضْرَی َهَمِطاف َو  ِبَضَِغل  ُبِضْغََیل  یلاعَت  َكَراـبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  َو  ( 227  ) اهَّرَـس ام  ِینُّرُـسَی  اهاذآ َو  ام  ِینیِذُْؤی  ِنِم  یّ ٌهَنْجَـش  َهَمِطاف  َّنِإ   - » 3
(228 «) .اهاضِِرل

وا ینامداش  ثعاب  هچنآ  و  دـنک ، یم  هدرزآ  ارم  دزاس ، هدرزآ  ار  وا  هچنآ  .تسا  نم  يدوجو  تخرد  زا  يا  هخاش  همطاـف  یتسار  هب  »
هب دنک و  یم  بضغ  همطاف  مشخ  هب  لاعتم  دنوادخ  انامه  دیامن ، یم  نامداش  ارم  دوش ،
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« .ددرگ یم  دونشخ  وا  يدونشخ 

هکلب دنک » یم  مشخ  ادخ  دیامن  یم  بضغ  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  یماگنه  : » دیامرف یمن  فیرش  ثیدح  نیا  رد  هک  نآ  مهم  هتکن 
نوصم سوه  اوه و  اطخ ، شزغل ، هانگ ، زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  رگا  دیامن .» یم  بضغ  همطاف  مشخ  اب  دنوادخ  : » دیامرف یم 

ّدح زا  هاـگره  بضغ  اـضر و  اریز  تسا ؛ تمـصع  ماـقم  نیرتـالاب  نیا  .دـش  یمن  دـنوادخ  بضغ  اـضر و  وا ، بضغ  اـضر و  دوبن ،
.دوش یم  دنوادخ  مشخ  اضر و  وا  مشخ  اضر و  هلحرم ، نآ  رد  و  دسر ، یم  ّتیهلا  هلحرم  هب  درذگب ، ینالقع  یناویح و 

.دندوب هدیسرن  نآ  هب  مالسلا  مهیلع  میهاربا  یسوم و  یسیع و  ترضح  یتح  هک  دوب  تمصع  زا  يا  هجرد  ياراد  وناب  نآ  نیا ، رب  انب 
(229)

(230 «) .اهَبَْصنَأ ام  ِیُنبِْصنَی  اهاذآ َو  ام  ِینیِذُْؤی  ِنِم  یّ ٌهَعَْضب  ُهَمِطاف   - » 4

« .ددرگ نم  يراوشد  ثعاب  دزادنا  تمحز  هب  ار  وا  هچنآ  و  دزاس ، هدرزآ  ارم  درازایب ، ار  وا  هچنآ  .تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  »

یم رتاوت  دح  هب  هک  دنا  هدرک  لقن  دوخ  ياه  باتک  رد  ینس  هعیش و  فورعم  سانش  ثیدح  دنمـشناد و  اه  هد  ار  تایاور  نیا  ریاظن 
ریدـغلا و باتک  رد  هللا  همحر  ینیما  همالع  اـهنت  ( 231) .دوش یم  يراددوخ  اه  نآ  همه  لقن  زا  ثحب ، ندـشن  ینـالوط  يارب  .دنـسر 

مان ار  ینس  ناسیون  خیرات  نارـسفم و  ناسانـش و  ثیدح  ناگرزب و  زا  رفن  تصـش  دودح  ( 232  ) مالـسلا اهیلع  ءارهزلا  همطاف  باتک 
، دـنا هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  اهنآ  هک  ینـس  ياملع  زا  يرامـش  ندرب  مان  ثیداحا و  نیا  زا  یخرب  لقن  زا  دـعب  ناشیا  .درب  یم 

: دنسیون یم 

لالدتـسا حیرـص  روط  هب  دـش ، رکذ  هک  تایاور  نیا  هب  و  تسا ، تیمها  زئاح  رایـسب  زین  تنـس  لها  ياـملع  دزن  ثحب  دروم  بلطم  »
هک دنا  هدرک  تباث  هدومن و 
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ًاقیمع ار  عوضوم  نیا  ام  اذـل  تسا ؛ رفاـک  دـشاب ، هدرزآ  ار  وا  يوحن  هب  اـی  هتـشادن  تبحم  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هب  سک  ره 
: مینک یم  یسررب 

هب هجوت  اب  .تسا  یمالـسا  یمومع و  دص  رد  دص  یعوضوم ، یهاگ  یلو  دننک  یم  ناونع  یبهذم  هب  نادقتعم  طقف  ار  یبلطم  یهاگ 
سک ره  هک  تسا  یمالـسا  بلطم  کی  نیا  دوش  یم  تباث  ًـالماک  دـش ، لـقن  ینـس  هعیـش و  نادنمـشناد  زا  هک  يدانـسا  كرادـم و 

.تسا رفاک  دوش ، دونشخان  هدرزآ و  لد  وا  زا  ترضح  نآ  دهد و  رازآ  ار  اهیلع  هَّللا  مالس  ارهز  هقیّدص  ترضح 

: دندومرف هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  زیگنا  تریح  مهم و  هداعلا  قوف  تسا  یتیاور 

« .اهاضِِرل یضْرَی  َهَمِطاف َو  ِبَضَِغل  ُبِضْغَی  یلاعَت  َكَرابَت َو  َهَّللا  َّنِإ  »

« .ددرگ یم  دونشخ  وا  يدونشخ  هب  دنک و  یم  بضغ  مالسلا  اهیلع  همطاف  مشخ  هب  لاعتم  دنوادخ  انامه  »

: دندومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  رگید ، یتیاور  رد 

« .ِكاضِِرل یضْرَی  ِِکبَضَِغل َو  ُبِضْغَی  َهَّللا  َّنِإ  »

« .ددرگ یم  دونشخ  وت  يدونشخ  اب  و  دیامن ، یم  مشخ  وت  مشخ  اب  دنوادخ  همطاف ! يا  »

...دنا هدرک  لقن  تنس  لها  نادنمشناد  زا  رایسب  يرامش  ار  بیجع  تیاور  ود  نیا 

تسین لوقعم  ور  نیا  زا  تسا ، نوگانوگ  یتالوحت  شوختسد  تعاس ، ره  رد  دراد و  فلتخم  یتالاح  یناسنا  ره  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
ياضر شتیاضر  دشاب و  ادخ  هجوت  دروم  اج  همه  هشیمه و  اه ، ینوگرگد  همه  نآ  دوجو  اب  یناگدـنز  تاظحل  مامت  رد  یـسک  هک 

هب سک  ره  رب  و  دشاب ، ادخ  اب  ینمشد  وا  اب  ینمشد  و  ادخ ، یتسود  شتبحم  ادخ ، يدونشخ  شتّرـسم  ادخ ، مشخ  شبـضغ  و  ادخ ،
هدوب هقلطم  تیالو  ماقم  بحاص  صخش  نآ  هک  نیا  رگم  درگنب ؛ وا  رب  تراقح  رظن  اب  زین  ادخ  دنک  هاگن  تراقح  مشچ 
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نیا رد  اـهنت  .دـشاب  هتـشاد  دـندوب  اراد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هـک  ار  یماـقم  ناـمه  و  دـشاب ؛
.دسر یم  رظن  هب  لوقعم  عوضوم  نیا  تروص ،

: دنشاب دقتعم  اه  ینس  هک  تسا  هدش  بجوم  تیالو  نوئش  هب  هجوت  مدع 

« .دوش یم  كانمشخ  دیوگ و  یم  ازسان  مانشد و  مدرم  ریاس  دننامه  زین  مرکا  ربمایپ  »

: دنتفگ وا  هب  دوب  گرم  رتسب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  یتقو  هک  دندناسر  ییاج  هب  ار  نخس  هرخالاب  و  ... 

« .دیوگ یم  نایذه  درم  نیا  « ؛» رُجْهََیل َلُجَّرلا  َّنِإ  »

دومن یفرعم  شتما  مامت  هب  ار  وا  رمع  رخآ  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  یسدقم  دوجو  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
.دومرف نایب  ار  شا  يونعم  تاماقم  و 

يدونـشخ شتیاضر  ادخ ، تعاطا  شتعاطا  ادـخ ، تبحم  شتبحم  هک  يرـشب  نآ  تسا  نهربم  نشور و  ًالماک  دـش ، هتفگ  هک  نانچ 
رد .دشاب  هقلطم  تیالو  خماش  ماقم  بحاص  دیاب  تسادخ ، مشخ  شبـضغ  ادـخ ، طخـس  شطخـس  ادـخ ، ینامرفان  شتفلاخم  ادـخ ،

لها ياملع  هک  تسا  یبلطم  نیا  .تسا  رفاک  دـشاب ، هتـشادن  لد  رد  ار  شتبحم  درواین و  ناـمیا  تیـالو  بحاـص  هب  سک  ره  هجیتن ،
(233 «.) ...تسا يرورض  دیفم و  نانآ  تارابع  زا  یضعب  لقن  اجنیا  رد  .دنراد  داقتعا  نامیا و  نآ  هب  زین  تنس 

: دنک یم  تیاور  نینچ  دوخ  حیحص  باتک  رد  تنس ، لها  بصعتم  ناسانش  ثیدح  زا  يراخب ،

: دومرف ربمایپ  تفگ : رکبوبا  .درک  تساوخرد  ار  شردپ  ثرا  وا  زا  دمآ و  رکبوبا  دزن  همطاف  ترضح  ادخ ، لوسر  تافو  زا  دعب  »

« .ٌهَقَدَص ُهانْکَرَت  ام  ْثِّرَُون ، «ال 

«. تسا هقدص  میراذگب  هچره  میراذگ ؛ یمن  ثرا  هب  يزیچ  ام  »

(234 « ) .تفر ایند  زا  ات  دوب  لاح  نیمه  هب  هتسویپ  دیزگ و  يرود  وا  زا  دش و  نیگمشخ  همطاف  ترضح 

نیمه يراخب 
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: تسا هدروآ  همادا  رد  هدومن و  لقن  ربیخ  هوزغ  باب  رد  ار  تیاور 

نآ .تفر  ایند  زا  ات  تسج  يرود  وا  زا  دـش و  تحاران  يو  زا  همطاـف  ترـضح  .درکن  اـنتعا  همطاـف  ترـضح  تساوخرد  هب  رکبوبا  »
ارهز اریز  درازگ ؛ زامن  وا  رب  دومن و  نفد  ار  وا  هنابـش  یلع  شرهوش  تفر ، ایند  زا  نوچ  .دوب  هدنز  هام  شـش  ربمایپ  زا  دـعب  ترـضح 

(235 « ) .دزاسن ربخ  اب  ار  رکبوبا  دیامن و  نفد  بش  رد  ار  وا  هک  دومن  تیصو 

: هفیرش هیآ  تایاور و  نیا  هب  هجوت  اب  لاح 

(236 «.) ًانیِهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  ِهَرِخْآلا َو  اْینُّدلا َو  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ  »

!؟ دینک یم  يرواد  هنوگچ  فرژ ، یشرگن  زا  سپ  فصنم ، ناگدنناوخ  امش  و  تشاد ؟ دنهاوخ  یخساپ  هچ  هفیقس  باحصا 

اربُک تمصع 

، اطخ زا  یناسفن ، تالامک  نتشاد  ِرثا  رد  هک  تسا  یتمظع  اب  صخش  موصعم ، زا  روظنم  .تسا  ندوب  ظوفحم  تینوصم و  تمـصع ؛
هیلع هللا  یلص  ناروآ  مایپ  متاخ  هک  دراد  یتاجرد  یناسفن ، تاکلم  ریاس  دننامه  تمـصع  هتبلا  .دشاب  ناما  رد  هانگ  شزغل و  هابتـشا ،

.دنرادروخرب نآ  تاجرد  نیرتالاب  زا  مالسلا  مهیلع  شا  هیامنارگ  رتخد  نانیشناج و  هلآو و 

اما تسا ، ترضح  نآ  باقلا  زا  اربک » تمصع   » هدوب و تمصع  هکلم  ياراد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  دنا  قفتم  هعیش  ناملاع 
.دنا تقیقح  نیا  رکنم  یخرب 

رهظم هیهلا و  هیلک  تیالو  ماقم  ياراد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  نآ  هچ  تسا ؛ راوشد  ثحب  نیا  ندرک  لابند  ام  يارب  هچرگ 
دننام اهنت  هن  هک  دنز  یم  جوم  نانچ  تالامک  لیاضف و  وا ، يدوجو  هنارک  یب  سونایقا  رد  و  تسا ، راگدرورپ  تافـص  امـسا و  مامت 

يایرد زا  دناوتب  سک  ره  ینعی  تسا ؛ نیرفآ   Ř هکلب ع تسا ، رادروخرب  تمصع  ماقم  زا  شرهوش  ردپ و 
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نآ لیاضف  نارکنم  رب  تجح  مامتا  يارب  نونکا  .دیآ  لیان  تمـصع  زا  يا  هجرد  هب  دناوت  یم  دشونب ، يا  هعرج  وا  تبحم  تفرعم و 
: ددرگ یم  هراشا  ترضح  نآ  تمصع  هراب  رد  تایاور  تایآ و  یخرب  هب  تمارک ، يوناب 

هب یتیگ  راگدـیرفآ  گرزب و  يادـخ  هدارا  هک  تسا  ریهطت  هیآ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  تمـصع  دوجو  رب  هیآ  نیرتراکـشآ   - 1
(237) .تسا هتفرگ  قلعت  راوگرزب  جنپ  نیا  ینطاب  يرهاظ و  تراهط 

اهنت هن  نانآ  .دـنا  هزیکاپ  كاپ و  یـصقن ، هنوگ  ره  زا  ناراوگرزب  نیا  و  دوش ، یمن  هصالخ  هانگ  رد  سجر » ، » دـش هراشا  هک  ناـنچ 
دیآ و یم  رامـش  هب  صقن  ناسنا  يارب  هک  ییاهزیچ  ریاس  شزغل و  اطخ ، نایـسن ، زا  هکلب  دوبن ، هدولآ  ناشراکفا  دندرک و  یمن  هانگ 

.دندوب نوصم  تسین ، راگزاس  تسادق  یکاپ و  اب 

: تسا هدمآ  نینچ  هریبک  هعماج  ترایز  رد 

« ًاریِهْطَت ْمُکَرَّهَط  َسْجِّرلا َو  ُمُْکنَع  َبَهْذَأ  ِسَنَّدلا َو  َنِم  ْمُکَرَّهَط  ِنَتِْفلا َو  َنِم  ْمُکَنَمآ  َِللَّزلا َو  َنِم  ُهَّللا  ُمُکَمَصَع  »

زا ار  يدـیلپ  و  تخاس ، كاپ  اه  یگدولآ  زا  و  تشاد ، ناما  رد  تافارحنا  اه و  هنتف  زا  و  دومن ، ظفح  اه  شزغل  زا  ار  امـش  دـنوادخ  »
« .دینادرگ هزیکاپ  كاپ و  ًالماک  ار  امش  درک و  رود  امش 

ّدر يارب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  .دندرک  یم  لالدتـسا  هفیرـش  هیآ  نیمه  هب  تمـصع ، تابثا  يارب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ 
نیمه هب  شزارفرس  رـسمه  تمـصع  تابثا  و  درک -  كدف  يارب  هاوگ  تساوخرد  مالـسلا  اهیلع  اربک  هقیّدص  زا  هک  رکبوبا -  راتفگ 

: دندومرف هدرک ، لالدتسا  هیآ 

یهاوگ وناب  نیا  تمـصع  تراهط و  هب  گرزب  دنوادخ  .یتفریذپ  ار  نارگید  تداهـش  يدرک و  در  ار  دنوادخ  هاوگ  تداهـش و  وت  »
زا دنوادخ  دزن  يریذپب ، ار  رگید  یهاوگ  ینک و  در  ار  دنوادخ  هاوگ  هاگره  .تسا  هداد 
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(238 « ) .ییآ رامش  هب  نارفاک 

یلهاج تابـصعت  یکیرات  هک  یـسک  رگم  دـنام ، یمن  یقاب  ناشیدـنا  دـب  يارب  هنازرف  يوناب  نآ  تمـصع  رد  کش  ياج  رگید  لاح 
.دشاب زجاع  قیاقح  كرد  زا  روک و  شتریصب  نامشچ  هتفرگ و  ارف  ار  وا  دوجو 

يراک هلهابم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  .تسا و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هلهابم ، هیآ  رد  اـنءاسن »  » زا دارم  هک  دـش  هراـشا  رت  شیپ   - 2
مالـسا رفک و  هک  نآ  هژیو  هب  تخاس ؛ اوسر  بولغم و  ار  لباقم  فرط  دز و  هلهابم  هب  تسد  ناوت  یمن  يداع  دارفا  اب  تسین و  يداع 

هیضق نیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگا  .دوب  هدروخ  هرگ  هلهابم  نیا  هب  مالـسا  تشونرـس  هتـساخرب ، رگیدکی  اب  هلباقم  هب 
بناج زا  هک  دـندش  یم  رـضاح  هلهابم  نیا  يارب  یناسک  تسیاب  نیا ، رب  اـنب  .تشگ  یم  دوباـن  مالـسا  هشیمه  يارب  دـش ، یمن  زوریپ 

هب مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  اذل  و   ) دنشاب هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ناسب  یگتـسیاش  رظن  زا  دنـشاب و  هدش  باختنا  راگدرورپ 
.تمصع زا  رتارف  ریطخ و  تسا  يرما  هلهابم ، نیا  رد  روضح  تقایل  ور ، نیا  زا  تسا .) هدش  ریبعت  انسفنأ » »

؛ دشاب لیلد  دـناوت  یم  زین  ناشیا  تمـصع  يارب  هدـش ، هدروآ  مالـسا  یمارگ  يوناب  لیاضف  تابثا  يارب  هک  یتایآ  رثکا  تسا  ینتفگ 
.دوش یم  يراددوخ  هراب  نیا  رد  لیصفت  حیضوت و  زا  ثحب ، ندشن  ینالوط  روظنم  هب  اما 

رت شیپ  اهنآ  زا  یخرب  هک  دـیامن  یم  یفرعم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ِوفک  اتمه و  ار  هنازرف  يوناـب  نآ  تاـیاور ، زا  يرامـش   - 3
: هلمج زا  دش ؛ هدروآ 

« .تشادن دوجو  يوفک  اتمه و  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يارب  دش ، یمن  هدیرفآ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  رگا  »

: تسا هدمآ  نینچ  رگید  يریبعت  رد 

یلع ترضح  رگا  »
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« .دش یمن  تفای  دعب  هب  مدآ  زا  ییاتمه  وفک و  شیارب  نیمز  رد  زیخاتسر  زور  ات  دش ، یمن  وناب  نآ  رسمه  مالسلا  هیلع 

هدوب موصعم  مکحم ، هلدا  اب  هک  دـشاب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نأشمه  اـتمه و  تسا  نکمم  هنوگچ  دـشابن ، موصعم  یـسک  رگا 
هک تسا  لوقعم  ایآ  هدـش ، هتـسناد  رترب  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  همه  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ریخا ، ثیدـح  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا ؟

(239 (!؟ دشابن موصعم  تسا  رتالاب  رترب و  راوگرزب  نآ  زا  هک  یسک  دنشاب و  موصعم  ایبنا 

.دـنک یم  تلالد  ترـضح  نآ  تمـصع  رب  زین  تسا  دـنوادخ  مشخ  اضر و  همطاف ، مشخ  اضر و  دـیامن  یم  تابثا  هک  یتاـیاور   - 4
یمدآ هک  تسین  لوقعم  و  دوش ، یم  نوگانوگ  تالوحت  شوختـسد  هظحل  ره  رد  دراد و  فلتخم  یتالاح  رـشب  دش ، هتفگ  هک  نانچ 
بحاص تمـصع و  هکلم  ياراد  هک  نیا  رگم  دشاب ؛ ادخ  مشخ  وا  مشخ  ادخ و  يدونـشخ  شا  يدونـشخ  یگدنز ، تاظحل  مامت  رد 

زا رتارف  رتالاب و  یماقم  رما ، نیا  .دـشاب  نوصم  هاـنگ  شزغل و  نایـسن ، اـطخ ، زا  تـالاح ، ماـمت  رد  دـشاب و  هیهلا  هیلک  تیـالو  ماـقم 
.تسا زجاع  نآ  كرد  زا  رشب  لقع  هک  دیامن ، یم  تابثا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يارب  ار  ایبنا  تمصع 

رون تقلخ و  تمـسق  رد  هک  يرتاوتم  تاـیاور  زین  بقاـنم و  لـیاضف و  شخب  رد  ینـس  هعیـش و  هک  يرتاوـتم  ناوارف و  تاـیاور   - 5
خماش ماقم  ياراد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هنازرف  رتخد  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنایب  دنا ، هدروآ  هیامنارگ  يوناب  نآ  يدوجو 

هب زین  وا  رد  تشاد ، دوجو  شا  یمارگ  رهوش  راوگرزب و  ردـپ  رد  هک  ییالاو  ياـهرایعم  اـه و  كـالم  ناـمه  و  تساـمظُع ، تیـالو 
نیرترب وناب  نآ  و  دوش ، یم  هدهاشم  یبوخ 
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یلع هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تقلخ  أشنم  وا  دوجو  هک  یـسک  تسا  لوقعم  ایآ  لاح  .دوب  اراد  ار  تمـصع  ماقم  نیرتالاو  و 
زا تسا ، نایتشهب  زاتشیپ  راوس  هقان  تسا و  یهلا  غورف  رپ  رون  عاعـش  زا  شا  يدوجو  رون  تسین و  كاخ  بآ و  نیا  زا  تساضترم و 

!؟ دیامن ینامرفان  قح  ترضح 

.دیامن یم  یفرعم  رتالاو  رترب و  یهلا  ناگتـشرف  زا  و  شا -  یمارگ  ردپ  زج  ایبنا -  همه  زا  ار  یمارگ  يوناب  نآ  ناوارف ، یتایاور   - 6
ایآ دشاب !؟ رتالاب  رترب و  دنا ، موصعم  عطاق  ناهرب  اب  یگمه  هک  هکئالم  ایبنا و  زا  اطخ ، شزغل و  نایـصع و  اب  یـسک  دراد  ناکما  ایآ 

(240 (!؟ دنشابن موصعم  ناشیا  دوخ  یلو  دنشاب  موصعم  هکئالم ، ینعی  ناشناکدوک ؛ نابنج  هراوهگ  تسا  راوازس 

دنچره ( 241  ) .دـیامن یم  تاـبثا  ار  زارفارـس  يوناـب  نآ  تمـصع  هدـش و  لـقن  هراـب  نیا  رد  هعیـش  زا  زین  يرامـش  یب  تاـیاور   - 7
.دننک یم  يراددوخ  اهنآ  لوبق  زا  دنریذپ و  یمن  ار  تایاور  نیا  نافلاخم ،

نیا هب  فارتعا  شریذـپ و  هب  رـضاح  يراکـشآ  ینـشور و  نیا  اب  نافلاخم ، زا  يرایـسب  هک  نآ  روآ  تفگـش  زیگنا و  تهب  لئاسم  زا 
نانآ .تسا  رادروخرب  شا  هلزان  هبترم  یتح  تمـصع  هکلم  زا  تسا  تفارـش  لامک و  جوا  رد  هک  ناوناـب  يوناـب  هک  دـندوبن  تیعقاو 

، نابلط هاج  نارگدادـیب و  نیگنن  لامعا  هب  نتـشاذگ  شوپرـس  یبهذـم و  تابـصعت  یلهاج و  هزیگنا  رطاخ  هب  ار  نشور  تقیقح  نیا 
! دنا هدش  رکنم 

ار ناشقوقح  هنادرمناوجان  دـنراد ، مالـسلا  مهیلع  ادـخ  ربمایپ  تیب  لها  هب  هک  يا  هنیک  دـسح و  رثا  رد  هک  نابلط  ایند  دنرایـسب  هچ  و 
زاب ششوج  ششخرد و  زا  ار  ناشدوجو  همشچ  ات  هدش ، رکنم  ار  ناراوگرزب  نآ  تاماقم  بقانم و  اه و  تلیضف  هدومن ، لامیاپ 
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یهلا رون  هک  نیا  زا  لـفاغ  دـنا  هداد  تبـسن  نارگید  هب  ار  راوگرزب  نآ  لـیاضف  یناوارف ، دراوـم  رد  هک  نآ  رتروآ  تفگـش  دـنراد و 
.تسین یندش  شوماخ  زگره 

زگره دیرگنب ، دیامن  یم  میسرت  ار  وناب  نآ  يالاو  تیصخش  هک  یتایاور  هب  فاصنا  هدید  هب  رگا  وج ! قح  نارگـشهوژپ  يا  امـش  اما 
ِینمـشد هنیک و  ياه  نابز  هتخادرپ و  هتخاس و  ار  اهنآ  لهج ، بصعت و  تناـیخ و  ياـه  تسد  هک  یـساسا  یب  یگتخاـس و  ناـنخس 

.دزاس یمن  هارمگ  ار  امش  تسا ، هتفاب  هتفگ و  ار  اهنآ  نازاس ، غورد 

مالسلا اهیلع  همطاف  فَحصُم 

نیتسخن مولع  ياه  هنیجنگ  ندروآ  ناگتشرف و  ندمآ  دورف  مالسلا ، اهیلع  ارهز  ترـضح  تازایتما  تاماقم و  نیرتالاو  نیرتالاب و  زا 
(242) .تسا یهلا  ناربمایپ  يارب  یحو  ناسب  یگژیو ، تیمها و  رظن  زا  و  هدش ، ریبعت  فحصم »  » هب نآ  زا  هک  تسوا  يارب  نیسپاو  و 

اجنیا رد  ایآ  .مراد  یلاؤس  امش  زا  مدرگ ، تنابرق  مدرک : ضرع  مدش و  فرـشم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  هب  دیوگ : ریـصبوبا 
: متفگ .سرپب  یهاوخ  یم  هچ  ره  دندومرف : قاتا  هدرپ  ندز  الاب  زا  سپ  ترضح ، نآ  دونـشب ؟ ار  منخـس  هک  تسه  مرحم ) ان   ) یـسک

ملع باـب  رازه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  دـننک  یم  تـیاور  امـش  نایعیـش  موـش ، تناـبرق 
! تسا نیا  لماک )  ) ملع ادخ  هب  دنگوس  ...دش  یم  هدوشگ  باب  رازه  نآ  باب  ره  زا  هک  تخومآ 

: دندومرف هاگ  نآ  .تسین  لماک )  ) ملع یلو  تسا ، ملع  نآ  دندومرف : هدرک ، لمأت  یتعاس  ترضح  نآ 

؟ تسیچ همطاف  فحصم  دنناد  یم  هچ  مدرم  .تسام  دزن  همطاف  ترضح  فحصم  یتسار  هب  »... 

؟ تسیچ همطاف  فحصم  مدرک : ضرع 

: دندومرف

(243 « ) ...تسامش تسد  رد  هک  نآرق  ربارب  هس  تسا  یفحصم 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تشاد هودنا  مغ و  نانچ  ردپ ، تلحر  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  »... 
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نخس ناشیا  اب  دهد و  يرادلد  ار  وا  هک  داتسرف  ورف  يا  هتشرف  ور ، نیا  زا  .تسناد  یمن  ار  شا  هزادنا  یـسک  گرزب  دنوادخ  زج  هک 
هتشرف ِندمآ  هاگ  ره  دندومرف : ترضح  نآ  .داد  شرازگ  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  ار  نایرج  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  .دیوگ 

اب هتشرف  ِندمآ  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  .وگب  نم  هب  يدینـش ، ار  شیادص  يدومن و  ساسحا  ار 
لالح زا  يزیچ  فحصم ، نآ  رد  ...دمآ  دیدپ  یفحصم  ات  تشون ، یم  دینش ، یم  هچ  ره  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تخاس و  یم  ربخ 

(244  ) .تسا هدنیآ  ياهداد  يور  زا  یهاگآ  نآ ، رد  هکلب  تسین ، مارح  و 

: تسا هدمآ  ترضح  نآ  زا  رگید  یتیاور  رد 

گوس زا  دومن و  یگدـنز  ناـهج  نیا  رد  زور  هلآو 75  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  »... 
ناشیا و هاگیاج  ردپ و  زا  ار  وا  وناب ، نآ  هب  يرادلد  تیلـست و  نمـض  دمآ و  یم  دورف  لیئربج  مادم  اذل  دوب ؛ هدز  هودنا  تخـس  ردپ 

یم ار  اـه  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تخاـس و  یم  ربـخ  اـب  داد ، دـهاوخ  خر  شا  هّیرذ  هراـب  رد  وا  زا  سپ  هـک  ییاـهداد  يور 
(245  ) .تسا همطاف » فحصم  ، » نیمه .تشون و 

یم قاـفتا  هک  یثداوح  اهدادـیور و  همه  زا  ار  یتیگ  ناـنز  رورـس  هک  تسین  راوشد  شخب  یتسه  راگدـیرفآ  يارب  هک  تسا  نشور 
.تساناوت يراک  ره  رب  وا  .دشخب و  یهاگآ  دتفا ،

هدرتسگ شناد 

مالسلا و هیلع  نانمؤم  ریما  اب  ناگتـشرف ، اب  ندش  تبحـص  مه  هثّدحم و  ماقم  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  دش  هراشا  رت  شیپ 
رد تسا ، هَّللا  هّیلو  وناب  نآ  نوچ  .تسین  ریذپ  ناکما  ّیلو ، يارب  زج  ماقم ، نیا  زارحا  .تسا  کیرش  رگید  موصعم  هدزای 
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ار هدنیآ  ياهداد  يور  ثداوح و  ینامسآ و  مولع  قیاقح و  زا  يرایسب  دنتفگ و  یم  نخـس  وا  اب  یهلا  ناگتـشرف  شتیالو  ماقم  هیاس 
.دندرک یم  وگزاب  شیارب 

یم دورف  شرهطم  بلق  رب  ناگتـشرف  اـی  دوـمرف  یم  ماـهلا  زارفرـس  يوناـب  نآ  هـب  دـنوادخ  هـک  هدرتـسگ  یهاـگآ  شناد و  رب  نوزفا 
اریز تفرگ ؛ یم  ارف  شراوگرزب ، ردـپ  ینعی  نارک ؛ یب  ياـیرد  یحو و  همـشچرس  زا  ار  ینامـسآ  فراـعم  یناـّبر و  مولع  دـندروآ ،

اب ندب  هطبار  دننام  هَّللا ، لوسر  اب  ود  نآ  هطبار  دندوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هب  اه  ناسنا  نیرت  کیدزن  شرهوش  همطاف و 
شزرا نیرترب  ینامـسآ و  فراعم  هب  ار  نانآ  دوشگ و  یم  ناشیارب  ار  ینّابر  مولع  ياهرد  یهلا ، راگزومآ  نآ  ور ، نیا  زا  .دوب  حور 

.تخاس یم  نومنهر  یناسنا ، ياه 

اهیلع همطاف  ملع  و  تسا ، هدوب  یهلا  یحو  همـشچرس  زا  هتفرگرب  ّقح و  ترـضح  زا  يا  هضافا  یماـهلا و  وناـب  نآ  شناد  نیا ، رب  اـنب 
.تسا یهلا  شناد  زا  هتفرگرب  ربمایپ  شناد  و  ربمایپ ، ملع  زا  ناشموصعم  نادنزرف  همطاف و  یلع و  ملع  و  یلع ، ملع  نامه  مالسلا 

! راّمع يا  متفگ : منک ؟ لقن  تیارب  ار  روآ  تفگش  يزیچ  یهاوخ  یم  ایآ  تفگ : نم  هب  راّمع  هک  تسا  هدش  لقن  ناملس  ترضح  زا 
: تفگ .نک  لقن 

مالسلا اهیلع  همطاف  نامشچ  هک  یماگنه  .دش  دراو  مالسلا  اهیلع  همطاف  رب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يزور  هک  مدوب  هاوگ  نم  »
: دومرف داتفا ، ترضح  نآ  رب 

« ...ِهَمایِْقلا ِمْوَی  یلِإ  ْنُکَی  َْمل  اِمب  ٌِنئاک َو  َوُه  اِمب  َناک َو  اِمب  َُکثِّدَحُِال  ُنْدُأ  »

(246 « ) ...دش دهاوخ  هچ  زیخاتسر  زور  ات  تسه و  هچ  هدوب و  هچ  یتسه ) ناهج  رد   ) هک میوگب  وت  هب  ات  ایب  کیدزن 

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

ًاِّیلَع َو َلَعَج  َهَّللا  َّنِإ  »
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(247 «) .ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  َيِدُه  ْمِِهب  يدَتْها  ِنَم  ِیتَّمُأ ، ِیف  ِْملِْعلا  ُباْوبَأ  ْمُه  ِهِْقلَخ َو  یلَع  ِهَّللا  َجَجُح  ُهَءاْنبَأ  ُهَتَجْوَز َو 

ياه هزاورد  نانآ  .داد  رارق  شناگدنب  رب  شیوخ  ياه  تجح  ار  وا  نادنزرف  همطاف و  شرـسمه  یلع و  ترـضح  دنوادخ  یتسار  هب  »
« .ددرگ یم  نومنهر  تسار  هار  هب  دیوجب ، نانآ  زا  ار  يراگتسر  تیاده و  سک  ره  .دنتسه  نم  تما  نایم  رد  شناد 

هدـنام راگدای  هب  ناشیا  زا  هک  تسا  یثیداحا  اه و  هبطخ  نامه  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نارک  یب  ملع  رب  هاوگ  هنومن و  نیرتهب 
یم هک  يا  هبطخ  .درک  داریا  لوا  هفیلخ  اب  جاجتحا  رد  شردپ ، دجـسم  رد  هک  وا  زاس  خیرات  اوتحم و  رپ  هبطخ  هژیو  هب  ( 248 ( ؛ تسا

ّما  » ار وناب  نآ  هک  تسین  لیلد  یب  .دومن  هسیاقم  هغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ياـه  هبطخ  تارقف  اـب  ار  نآ  دـنب  دـنب  ناوت 
.دنا هداد  بقل  لئاضفلا » ّما   » و مولعلا »

دنلب فراعم  قیاقح و  مولع و  زا  ار  ام  وناب ، نآ  هاتوک  یگدنز  شراوگرزب و  ردپ  زا  دعب  ساسح  تیعضو  رابمغ و  ثداوح  هنافسأتم 
شناد زا  ار  ناهج  کش  یب  تشاد ، راـیتخا  رد  ار  مزـال  يدازآ  یفاـک و  تصرف  تسیز و  یم  نیا  زا  شیب  رگا  .درک  مورحم  ناـشیا 

وربآ زج  هک  دننک  یم  نایب  ار  یبلاطم  نادـناعم  یخرب  هک  تسا  تفگـش  ياج  همه ، نیا  اب  .تخاس  یم  زیربل  یهلا  فراعم  یعقاو و 
.درادن رب  رد  يا  هرمث  ناشدوخ ، يارب  يزیر 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  دهز 

يایند يدام و  ياه  شزرا  هب  یتبغر  یب  دهز و  رد  شا ، یمارگ  رهوش  دننامه  مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترضح  راختفا  رـسارس  یگدنز 
(249) .دوب هتفای  رولبت  رذگدوز 

وگلا نانمؤم  ریما  شزارفارـس  رهوش  ناروآ و  مایپ  متاخ  شراوگرزب  ردـپ  زا  يدام  روما  هب  یتبغر  یب  دـهز و  رد  یمارگ  يوناـب  نآ 
.دوب هتفرگ 

یگدنز رسارس 

اه تلیضف  www.Ghaemiyeh.comمام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 377زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


هک ار  ییاه  هنومن  کنیا  .دـنا  هداد  تداهـش  نآ  هب  نمـشد  تسود و  هک  اجنآ  ات  تسوا ، دـهز  رب  قداص  یهاوگ  شبیـشن ، زارفرپ و 
: میوش یم  روآدای  هدش ، هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  زین  نیا  زا  شیپ 

دراو مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هناخ  هب  تسخن  تشگ ، یم  زاب  رفس  زا  هاگره  هک  دوب  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هویش 
(250) .دنام یم  شرانک  رد  ینالوط  یتدم  دش و  یم 

ود دنبولگ و  هرقن و  دنبتسد  ود  دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  شرهوش  مهس  هک  یمیانغ  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  اهرفس  زا  یکی  رد 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  .تخاس  هیهت  شرسمه -  ردپ و  ییامرف  فیرـشت  يارب  هناخ -  رد  يارب  يا  هدرپ  هراوشوگ و 
نوچ دندوب ، رظتنم  هناخ  نوریب  رد  نارای  باحصا و  تفر ، مالسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  هب  تسخن  هشیمه  لثم  تشگزاب و  رفس  زا  هلآو 
ربنم رانک  تفر و ) دجـسم  هب   ) یتحاران اب  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  گنرد  یب  ربمایپ  زور  نآ  اـما  .دومن  یم  ثکم  رایـسب  ترـضح  نآ 

.تسشن

نیـسح ماما  نسح و  ماما  هلیـسو  هب   ) ار همه  اذل  تسین ؛ شردپ  رطاخ  ِدنـسپ  اه  نیا  هیهت  هک  تشادـنپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
.دینک قافنا  ادخ  هار  رد  ار  همه  دیوگ : یم  دناسر و  یم  مالس  امش  رتخد  دومرف : داتسرف و  ترضح  نآ  دزن  مالسلا ) امهیلع 

هبترم هس  ترضح  نآ  دندیناسر ، ناشیا  ضرع  هب  ار  نایرج  دندش و  فرـشم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  ناگداتـسرف  نوچ 
هعرج تشاد ، شزرا  يا  هشپ  لاب  هزادنا  هب  دنوادخ  دزن  ایند  رگا  .تسین  دمحم  لآ  دمحم و  هدـنبیز  ایند  .شنابرق  هب  شردـپ  دومرف :

.داد یمن  رفاک  هب  یبآ 

(251) .تفر مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  لزنم  هب  تساخرب و  هاگ  نآ 

قرب قرز و  تورث و  يرآ ،
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رگا و  دوـمن ، یم  تعاـنق  كدـنا  یکاـشوپ  كاروـخ و  زیچاـن و  یتاـناکما  هب  ناـشیا  و  درک ، یم  هوـلج  ریقح  وناـب  نآ  رظن  رد  اـیند 
.تشاد یم  مدقم  دوخ  رب  ار  ناتسدیهت  دمآ ، یم  تسد  هب  يدمآرد 

: دیوگ یم  هَّللا  دبع  نب  رباج 

شدرگ رب  مدرم  تسشن و  بارحم  رد  ترضح  نآ  زامن ، زا  سپ  .میدناوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ار  رـصع  زامن  يزور  »
، یناوتان يریپ و  رثا  رب  تشاد و  نت  رب  هراپ  هنهک و  یـسابل  .دش  دراو  دجـسم  هب  برع  نیرجاهم  زا  يا  هدروخلاس  هاگان  .دندز  هقلح 

ارم مرادن  سابل  دـییامن ؛ مریـس  ما ، هنـسرگ  تخـس  درک : ضرع  .دـش  ایوج  شلاح  زا  ترـضح  نآ  .تشادـن  ار  شیوخ  لرتنک  ناوت 
.دیزاس زاین  یب  ارم  متسدیهت  دیناشوپب ؛

کین يراـک  هب  ار  يرگید  سک  ره   » هک اـجنآ  زا  اـما  منک ، کـمک  وت  هب  اـت  مرادـن  يزیچ  دوخ  دوـمرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
ادخ دراد و  یم  تسود  ار  شربمایپ  ادخ و  هک  منک  یم  نومنهر  یـسک  هناخ  هب  ار  وت  تسا » نآ  هدنهد  ماجنا  ناسب  دـنک ، ییامنهار 

وا داد  روتـسد  لالب  هب  و  ورب ؛ همطاف  مرتخد  هناخ  هب  کنیا  .دراد  یم  مدقم  شیوخ  رب  ار  ادخ  دـنراد و  یم  تسود  ار  وا  زین  ربمایپ  و 
.دنک ییامنهار  ار 

امش رب  مالس  داد : ادن  اسر  يادص  اب  دیسر ، مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هناخ  هب  هک  یماگنه  .داتفا  هار  هب  لالب  هارمه  نیـشن  ارحص 
راگدرورپ دزن  زا  نآرق  لوزن  نیما و  لیئربج  ِدورف  لحم  ناگتـشرف و  دـمآ  تفر و  هاگیاج  ناتیارـس  هک  امـش  رب  و  تلاـسر ! نادـناخ 

ناسنا رورـس  تردپ ، رـضحم  هب  هک  متـسه  يا  هدروخلاس  درم  تفگ : یتسیک ؟ وت  دیـسرپ : داد و  ار  وا  خساپ  وناب  نآ  .تسا  نایملاع 
، ما هنسرگ  هنهرب و  کنیا  .مدش  فرشم  اه ،
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.دینک کمک  نم  هب 

نایرج نیا  و  دندوب ، هدروخن  ییاذغ  مالسلا  مهیلع  ادخ  لوسر  یلع و  ترضح  همطاف و  ترـضح  هک  دوب  يزور  نیموس  ماگنه ، نآ 
...دنتسناد یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ار 

نیشن ارحص  هب  دوب -  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  شیومع  رتخد  همطاف  هیده  هک  تشاد -  ندرگ  رد  هک  ار  يدنب  ندرگ  ناوناب  يوناب  نآ 
.دنک ینازرا  وت  هب  ار  نآ  زا  رتهب  دنوادخ  تسا  دیما  .شورفب  ریگب و  دومرف : داد و 

هب ار  نایرج  درم  ریپ  .دوب  هتـسشن  ناراـی  هقلح  رد  زونه  ربماـیپ  هک  یلاـح  رد  تشگ ؛ زاـب  دجـسم  هب  تفرگ و  ار  نآ  هدروخلاـس  درم 
همطاف ار  نآ  هک  یلاح  رد  دیاشگن ) وت  راک  زا  هرگ  و   ) دهدن ریخ  وت  هب  ادخ  هنوگچ  دومرف : تسیرگ و  راوگرزب  نآ  .دیناسر  ضرع 

.تسا هدیشخب  وت  هب  ناوناب  رورس  دمحم ، رتخد 

(. دیرخ ار  نآ  ربمایپ  هزاجا  هب  و  ( ...؟ مرخب ار  دنب  ندرگ  نیا  دیهد  یم  هزاجا  ایآ  ادخ ! ربمایپ  يا  درک : ضرع  رسای  راّمع 

هک شیوخ -  مالغ  هب  دـیچیپ و  ینامی  درب  رد  تخاس و  نیگآرطع  کشم  اـب  تفرگ و  درم  نآ  زا  ار  دـنب  ندرگ  راّـمع  لاـح ، ره  هب 
نآ تمدـخ  رد  سپ  نیا  زا  زین  تدوخ  اـمن و  میدـقت  ادـخ  ربماـیپ  هب  ار  نیا  تفگ : درپـس و  دوب -  ربـیخ  میاـنغ  زا  و  مهـس »  » شماـن

.شاب ترضح 

مرتخد دزن  دومرف : ترـضح  نآ  .دـناسر  ناشیا  ضرع  هب  ار  راّـمع  ماـیپ  دروآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  دزن  ار  نآ  مـالغ 
.شاب وا  تمدخ  رد  زین  تدوخ  راد و  میدقت  وا  هب  ار  دنب  ندرگ  ورب و  همطاف 

يوناب نآ  .دیناسر  ار  ترضح  نآ  مایپ  درب و  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دزن  ار  دنب  ندرگ  مالغ 
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.تخاس دازآ  ادخ  هار  رد  ار  مالغ  تفرگ و  ار  دنب  ندرگ  یمارگ 

ارم دنب  ندرگ  نیا  ناوارف  تکرب  داد : خساپ  .درک  لاؤس  شا  هدنخ  تلع  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  .دیدنخ  نایرج  نیا  زا  مالغ 
رخآ رد  دومن و  دازآ  ار  يا  هدنب  تخاس ، زاین  یب  ار  یتسدیهت  و  دیناشوپ ، ار  يا  هنهرب  دومن ، ریـس  ار  يا  هنـسرگ  هک  دنکفا  هدنخ  هب 

(252 « ) .تشگزاب شبحاص  هب 

وت یهاوخ  یمن  دومرف : ترضح  نآ  .دومن  يرتشگنا  ياضاقت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يزور 
.دوش یم  هدروآرب  هاوخب ، هادخ  زا  ار  تا  هتساوخ  بش ، زامن  زا  سپ  مهد ؟ یهاگآ  نآ  زا  رتهب  هب  ار 

، دز رانک  ار  هداجس  .تسا  تا  هداجس  ریز  یهاوخ  یم  هچنآ  همطاف ! يا  دمآ : ادن  نینچ  .دومن  لمع  ردپ  روتـسد  قبط  ارهز  ترـضح 
رد تسا ؛ تشهب  رد  هک  دـید  باوخ  ملاـع  رد  دـعب  بش  .درک  تسد  رد  یلاحـشوخ  اـب  ار  نآ  .تفاـی  توقاـی  زا  اـهبنارگ  يرتشگنا 

رتخد همطاف  يارب  دنداد : خساپ  تسیک ؟ زا  اهرـصق  نیا  دیـسرپ : وناب  نآ  .دوب  هدیدن  ار  شدـننام  تشهب  رد  هک  ابیز  رـصق  هس  لباقم 
همطاف .تشاد  هیاپ  هس  اهنت  هک  دید  ار  یتخت  اجنآ  رد  .دش  اهرصق  نآ  زا  یکی  لخاد  یلاحشوخ  اب  .تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم 

اه هیاپ  زا  یکی  ور ، نیا  زا  .تسا  هدومن  اضاقت  يرتشگنا  دنوادخ  زا  شبحاص  دنداد : خساپ  دراد ؟ هیاپ  هس  ارچ  دیسرپ : مالسلا  اهیلع 
.تسا هدمآرد  وا  يارب  يرتشگنا  تروص  هب 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  .درک  لقن  ار  نایرج  دش و  فرشم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  دادماب 

.دوب دهاوخ  تشهب  امش  هاگ  هدعو  .تسا  ترخآ  هنادواج  يارـس  اهنت  امـش  يارب  .تسین  امـش  هدنبیز  ایند  بلطملادبع ! نادناخ  يا  »
دینک یم  هچ 
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«. تسین شیب  ارذگ  يا  هدنبیرف  نآ  هک  ایند  اب 

شباوخ شا  هداجس  يور  رب  نوچ  .درک  ار  راک  نیمه  زین  وا  .دراذگب  هداجـس  ریز  ار  يرتشگنا  نآ  شرتخد  هک  داد  روتـسد  هاگ  نآ 
لاؤس رما  نیا  تلع  زا  یتقو  .دراد  هیاپ  راهچ  تخت  راب  نیا  اما  تسا ، هدـش  یتشهب  رـصق  نامه  لخاد  هک  دـید  باوخ  ملاع  رد  درب ،

(253) .دش لماک  شتخت  ياه  هیاپ  داتسرف و  سپ  ار  يرتشگنا  شبحاص  دنداد : خساپ  درک ،

تماقتسا ییابیکش و 

هکلب ناسنا  شنیرفآ ، ماظن  رد  .دوش  یم  ور  ریز و  ثداوح  جاوما  اب  یپ  رد  یپ  هک  تسا  يزیگنا  تریح  مطالتم و  ياـیرد  یگدـنز ،
اب هزراـبم  ناـماد  رد  دـسر ، یم  دوخ  لاـمک  جوا  هب  هک  یماـگنه  اـت  دـشوپ ، یم  یتسه  هماـج  هک  يزور  نیتسخن  زا  يا ، هدـیدپ  ره 

.دبای یم  شرورپ  تالکشم 

ار اه  يراوشد  نیگمهـس  جاوما  مارآ ، نئمطم و  یحور  نیدـالوپ و  يا  هدارا  راوتـسا و  یناـمیا  وترپ  رد  یهلا  ياـیلوا  ناـیم ، نیا  رد 
رذگدوز و همه  اهالب  ندروآ  يور  اه و  تمعن  لاوز  تسین ؛ هنادواج  يارـس  اجنیا  دـنناد  یم  بوخ  هک  نآ  هچ  دننکـش ؛ یم  مهرد 

.میدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  ِنآ  زا  همه  .دوب  دهاوخ  یهلا  هنامیکح  هدارا  هب 

شربمایپ هیامنارگ  تخد  یگدـنز  هک  دوب  هتفرگ  رارق  نآ  رب  یتیگ  راگدـیرفآ  تمکح  داد و  یم  همادا  شیوخ  شدرگ  هب  راـگزور 
، ریظن یب  تماقتسا  راوتسا و  ياه  ماگ  اب  هنازرف  يوناب  نآ  لباقم ، رد  .دشاب  هتخیمآ  ناوارف  تالکـشم  اه و  جنر  هب  نایاپ ، ات  زاغآ  زا 
هب ار  اه  یتخس  زاب  شوغآ  اب  اهنت  هن  و  داهن ، یم  رس  تشپ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اهنآ  شلاثم ، یب  میلست  و  مارآ ، نئمطم و  حور  و 

.دوب راگدرورپ  رازگساپس  هراومه  هکلب  دیرخ ، یم  ناج 

.دوب شراوگرزب  ردپ  رانک  رد  هراومه  راوگان ، ياهداد  خر  تالکشم و  رد  ربمایپ  رتخد 
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هک ماگنه  نآ  رد  و  دودز ، یم  ردپ  يامیس  زا  ار  اه  نآ  نایرگ  ینامشچ  اب  تخیر ، یم  شیور  رس و  رب  رتسکاخ  نمشد  هک  هاگ  نآ 
سابل شیوخ  کچوک  ناتسد  اب  تفر و  شیپ  دومن ، تراسج  ترـضح  نآ  هب  يرتش  ناد  هچب  اب  هدجـس  لاح  رد  ناکرـشم  زا  یکی 

.تخاس موکحم  ار  ناشتشز  لمع  داتسرف و  نعل  ناهارمگ  نآ  رب  درک و  كاپ  ار  ردپ 

؛ دش ور  هب  ور  هجیدخ  ترضح  شا  هیامنارگ  ردام  زوسناج  تلحر  اب  ناهگان  هک  دوب  هدشن  يرپس  شفیرش  رمع  زا  یلاس  دنچ  زونه 
يرادیاپ نانچ  یلو  دیامن ، ناربج  ار  نآ  تسناوتن  زیچ  چیه  دنکفا و  هیاس  شا  یگدنز  رب  هشیمه  يارب  نآ  جـنر  مغ و  هک  يا  هعجاف 

! دمآ تفگش  هب  ییابیکش  هک  درک 

« دمحم  » هک دروآرب  دایرف  ناطیش  دنتشاذگ و  رارف  هب  اپ  شراوگرزب  ردپ  هاپـس  ِنیقفانم  دش و  هتخورفا  دُحا  گنج  شتآ  هک  هاگ  نآ 
اب ار  دوخ  زیزع  ردـپ  هک  یماگنه  دنتفاتـش و  دـحا  فرط  هب  تعرـس  هب  نانز  زا  دـنچ  ینت  اب  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  همطاـف  دـش ، هتـشک 

داد و وش  تسش و  ار  ردپ  تروص  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  شرسمه  کمک  اب  درک ، هدهاشم  حورجم  يا  یناشیپ  هتسکش و  ینادند 
.داد يرادلد  ار  ردپ  شیوخ ، تبحم  زاربا  اب  تسب و  ار  شیاه  مخز 

شراوگرزب ردپ  رانک  رد  نابرهم  يوناب  نآ  ...و  هکم  حتف  ماگنه  هب  و  تشاد ، رارق  نمشد  هرـصاحم  رد  هنیدم  هک  بازحا  گنج  رد 
.درک یم  نیمأت  ار  وا  ياهزاین  زا  یشخب  دوب و 

ردپ نارـسمه  یخرب  دسح  هنیک و  درک ، یم  تحاران  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هزادـنا  یب  هک  ییاه  يراتفرگ  تالکـشم و  زا 
اه لاس  اهدسح  اه و  هنیک  نیا  .دندیشک  یم  دایرف  شرس  رب  هنارگشاخرپ  هاگ  هک  يروط  هب  دوب ؛ شراوگرزب 
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.تشگ راوگان  ثداوح  زا  يرایسب  أشنم  هک  اج  نآ  ات  تشاد ؛ همادا 

رـس هب  یتخـس  تیاهن  رد  یگدنز ، مزاول  ریاس  كاشوپ و  كاروخ و  رظن  زا  رامـش ، یب  ياه  يراوشد  رب  هوالع  شرـسمه ، هناخ  رد 
نآ روای  رای و  اه  یتخـس  رد  لاح ، نیع  رد  .درک  یمن  راهظا  زین  شنابرهم  رـسمه  هب  دوب و  هنـسرگ  يدامتم  ياهزور  یتح  درب ؛ یم 
یم هدـهاشم  ار  شا  ینارون  هرهچ  هاگره  هک  يا  هنوگ  هب  داد ؛ یم  يرادـلد  ار  شرهوش  تبحم ، زاربا  يراکادـف و  اـب  .دوب  ترـضح 

.دش یم  هدودز  شیاه  مغ  درک ،

رد اسرف ، تقاط  ياه  تبیـصم  همه  اب  دنتـشاد ، زیتس  ِرـس  شرـسمه  وا و  اب  نارگدادـیب  دومن و  تلحر  شراوگرزب  ردـپ  هک  هاگ  نآ 
.تخاس وا  يادف  ار  شفیرش  ناج  تبقاع  تشادن و  غیرد  وا  تیامح  زا  يا  هظحل  داتسیا و  ییاهنت  هب  شرسمه ، قح  نابصاغ  لباقم 

ار وا  دوب و  شرـسمه  هارمه  ماگ  هب  ماگ  دـش ، یم  يرپس  تالاح  نیرتزیگنا  ساره  نیرت و  تخـس  اب  هک  شهاتوک  رمع  رـسارس  رد 
.دز یم  جوم  يدونشخ  يرادیاپ و  شدوجو ، نارک  ات  نارک  رد  درک و  یم  تیامح 

یگدنب تدابع و 

تاظحل همه  .دـش  اهرـصع  مامت  يوگلا  شنوگانوگ -  داعبا  لـماک و  موهفم  هب  ادـخ -  تداـبع  رد  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح 
.دوب یهلا  سدقا  تاذ  رد  قرغتسم  هکلب  ادخ ، تدابع  اهنت  هن  شراختفارپ  یگدنز 

: دنیامرف یم  یثیدح  نمض  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

نم ناج  وا  .تسا  مبلق  هویم  ناگدید و  رون  نم ، ِدوجو  هراپ  وا  .تسا  نیسپاو  ات  نیتسخن  زا  اهرصع ، ناوناب  رورس  همطاف ؛ مرتخد  اما  »
.ناسنا هرهچ  رد  تسا  يا  هیروح  يو  .دراد  رارق  ما  هنیس  نایم  هک  تسا 

هک هنوگ  نامه  دزاس ؛ یم  نشور  ار  نامسآ  ناگتشرف  شدوجو  رون  دتسیا ، یم  شراگدرورپ  ربارب  رد  شیوخ  هاگشتسرپ  رد  هاگره 
يا ناه  دیامرف : یم  ناگتشرف  هب  گرزب  يادخ  .دنشخرد  یم  نیمز  لها  يارب  ناگراتس 
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اب دزرل و  یم  دوخ  رب  تیـشخ  فوخ و  زا  تسا و  هداتـسیا  مربارب  رد  هک  دـیرگنب  مناگدـنب ، رالاس  همطاف ، ما  هدـنب  هب  نم ! ناگتـشرف 
« .مهد یم  رارق  ناما  رد  خزود  شتآ  زا  ار  شناوریپ  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  امش  کنیا  .تسا  هدروآ  يور  نم  شتسرپ  هب  دوجو  همه 

(254)

: دندومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دوجـس عوکر و  هب  مادـم  حبـص ، هدـیپس  ات  هک  مدـید  شیوخ  تداـبع  بارحم  رد  ار  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  مرداـم  يا ، هعمج  بش  »
.درکن اعد  دوخ  يارب  یلو  درک  یم  اعد  ناوارف  ناشن ، مان و  اب  ار  نمؤم  نانز  نادرم و  هک  مدینش  .دینارذگ 

! مدنزرف داد : خساپ  ینک ؟ یمن  اعد  شیوخ  يارب  ینک ، یم  اعد  ار  همه  هک  هنوگ  نامه  ارچ  ناج ! ردام  مدرک : ضرع 

(255 « ) .هناخ لها  هاگ  نآ  هیاسمه ، تسخن  « » راَّدلا َُّمث  راْجلَا  »

تاجانم اعد و  نآرق ، زامن ، اب  مادم  تخادرپ ، یم  شنادنزرف  هناخ و  روما  ریبدـت  هب  دوخ  هک  نآ  اب  مالـسلا  اهیلع  یتیگ  ناوناب  رالاس 
: دیوگ یم  شا  هرابرد  يرصب  نسح  وا ، سانشرس  نمشد  هک  يروط  هب  دوب ؛ سونأم 

(256) .درک مرو  شیاهاپ  هک  داتسیا  تدابع  هب  يا  هزادنا  هب  .دوبن  همطاف  ترضح  زا  رتدباع  سک  چیه  تما ، نایم  رد 

رد هک  يا  هنوگ  هب  دـش ، یم  دوخ  یب  دوخ  زا  هتـشگ و  قح  ترـضح  تمظع  رد  قرغ  دوجو  مامت  اب  تدابع ، ماـگنه  ناوناـب  يوناـب 
ار شدنزرف  هراوهگ  ات  داتـسرف  یم  ار  يا  هتـشرف  ناهج  راگدیرفآ  ور ، نیمه  زا  .تشگ  یم  لفاغ  زیچ  همه  زا  و  قرغتـسم ، دـنوادخ 

(257) .دزاس مارآ  ار  شکدوک  دنابنجب و 

ناوناب ششوپ  مالسلا و  اهیلع  همطاف 

زا رود  نما و  یطیحم  هب  يراـب ، دـنب و  یب  یقـالخا و  تاـفارحنا  یفنم و  ياـه  شیارگ  ءوـس  راـثآ  زا  یمدآ  تسارح  ظـفح و  يارب 
.تسا زاین  تاکیرحت 

رثا رب  راوگان  دادخر  نارازه 
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رگید نینج و  طقـس  یگداوناخ ، ياه  تنایخ  و  دیآ ، یم  دیدپ  نادرم  نانز و  طالتخا  و  یباجح ، دب  یباجح و  یب  يراب ، دـنب و  یب 
.دراد یپ  رد  ار  اه  يراکهبت 

و هدرک ، داهنشیپ  ار  هتسیاش  شـشوپ  نز ، تمارک  ظفح  یـسنج و  هزیرغ  راهم  یناسنا و  يالاو  ياه  شزرا  زا  يرادساپ  يارب  مالـسا 
.تسا هدیهوکن  تدش  هب  ار  یباجح  دب  یباجح و  یب  یتفع ، یب 

میظع و راثآ  زا  ار  نانآ  هدومن و  توعد  باجح  ایح و  يراد ، نتـشیوخ  تفع ، هب  ار  ناناملـسم  ناشراتفر  راتفگ و  اب  مالـسا  ياـیلوا 
اهیلع ارهز  همطاف  ترـضح  نانز ، يوگلا  نیرت  هتـسجرب  نیرترب و  ناوناب و  يوناب  نایم ، نیا  زا  .دـنا  هتخاـس  ربخ  اـب  روما  نیا  يونعم 

زیمآراختفا و تما ، ناوناب  یلاعت  دشر و  رد  وا  نیرفآ  لوحت  زاس و  راک  شقن  و  تسا ، نانز  دمآرس  تفع ، ششوپ و  رظن  زا  مالـسلا 
.تسا ریظن  یب 

ات تسا ، مالسا  شرگن  رد  نز  باجح  فافع و  زا  نخس  تقیقح  رد  مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترـضح  شـشوپ  تفع و  زا  نتفگ  نخس 
.دراد هجوت  نز  تیصخش  هب  هزادنا  هچ  ات  ینامسآ  نید  نیا  هک  دوش  نشور  هلیسو  نیدب 

.دوب رگ  هولج  فافع  یکاپ و  تسادق و  شا  یگدنز  نارک  ات  نارک  رد  تسا و  ینمادکاپ  تفع و  دامن  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

هتـسیاش نیرتهب و  هک  دندومن  حرطم  ار  لاؤس  نیا  ترـضح  نآ  .میدوب  هتـسشن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـضحم  رد  يزور  »
نایرج متفر و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دزن  میدش ، قرفتم  نوچ  .دندنامرد  نآ  خساپ  رد  یگمه  .تسیچ  نانز  يارب  زیچ  نیرت 

: دومرف ناشیا  .متفگ  ار 

« ُلاجِّرلا َّنُهارَی  َلاجِّرلا َو ال  َْنیَرَی  ْنَأ ال  ِنِلل  ِءاسّ ٌْریَخ  »

زین نادرم  دننیبن و  ار  هناگیب  نادرم  هک  تسا  نآ  ناوناب  يارب  زیچ  نیرتوکین  »
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«. دننیبن ار  نانآ 

.مدومن نایب  ار  همطاف  خساپ  متشگ و  زاب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  هاگ  نآ 

یتسار هب  دندومرف : یتفگش  اب  ناشیا  .مالـسلا  اهیلع  همطاف  زا  مدرک : ضرع  یتفایرد ؟ یـسک  هچ  زا  ار  خساپ  دندومرف : ترـضح  نآ 
(258 «) .تسا نم  دوجو  هراپ  وا  هک 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دنک  یم  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دیناشوپ  وا  زا  ار  دوخ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  .دـش  لزنم  دراو  تفرگ و  هزاجا  ییانیبان  درم  »
سح نیا ) رب  نوزفا  ( ؛ مرگن یم  ار  يو  هک  نم  اـما  دـنیب ، یمن  وا  داد : خـساپ  يدـناشوپ ؟ ار  دوـخ  ارچ  تساـنیبان ، هـک  وا  دندیـسرپ :

.دراد هک  ییایوب 

(259 «) .ینم دوجو  هراپ  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

: دومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  شرسمه  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  تسا  هدروآ  تنس ، لها  ياملع  زا  یبهذ 

« .دننیبن ار  وا  نانآ  دنیبن و  ار  اهدرم  وا  داد : خساپ  تسیچ ؟ نز  يارب  زیچ  نیرتوکین  ناج ! همطاف  »

: دومرف یم  هشیمه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(260 «.) اْهَیلِإ َنوُرُْظنَی  ْمِْهَیلِإ َو  ُرُْظنَت  ِلاجِّرلا  َْنِیب  ُجُرْخَت  ُهَتَءَْرما  ْمُکُدَحَأ  ُكُْرتَی  َنوُراُغت ! الَأ  َنُویْحَتْسَت ! الَأ  »

( هناگیب  ) نادرم هب  وا  اهدرم ؛ نایم  رد  دور  یم  نوریب  دینک  یم  اهر  ار  دوخ  رـسمه  هک  دـیزرو  یمن  تریغ  ایآ  دـینک ؟ یمن  ایح  ایآ  »
« .دنرگن یم  ار  وا  نانآ  دنک و  یم  هاگن 

: دوب نیا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ياه  تیصو  هلمج  زا 

(261 « ) .دنا هداد  ناشن  نم  هب  ار  نآ  لکش  ناگتشرف  هک  هنوگ  نامه  امن ، هیهت  یتوبات  میارب  منک  یم  شرافس  ومع ! رسپ  يا  »

یلص ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  دندومرف : دش ، لاؤس  دنتخاس ، توبات  وا  يارب  هک  یـسک  نیتسخن  هراب  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(262) .دوب هلآو  هیلع  هللا 

نیتسخن دندومرف : زین  و 
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.دوب مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دش ، هداد  رارق  توبات  وا  يارب  مالسا  رد  هک  یسک 

رد تفگ : امـسا  ددرگ ، یم  مولعم  ندـب  مجح  هک  دـنراذگ  یم  زابرـس  یتوبات  يور  ار  شا  هزاـنج  هک  نیا  زا  یتحاراـن  زاربا  زا  سپ 
.تخاـس ار  نآ  تخرد  هخاـش  بوچ و  اـب  هاـگ  نآ  .دـناشوپ  یم  ار  ناـنآ  ندـب  هک  دـنزاس  یم  یتوباـت  هزاـنج  يارب  هشبح  نیمزرس 

زا ار  وت  دـنوادخ  هک  دـناشوپب ، ارم  ات  نک  هیهت  نیا  لثم  یتوبات  میارب  امـسا ! يا  دومرف : یلاحـشوخ  اب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
(263) .دناشوپب خزود  شتآ 

ياه بل  رب  هک  دوب  يدنخبل  اهنت  نیا  شراوگرزب  ردپ  توف  زا  سپ  هک  دنز  يدنخبل  یلاحـشوخ  زا  دید ، ار  توبات  نوچ  یلقن  رب  انب 
(264) .دوش یمن  صخشم  هزانج  ندوب  درم  نز و  هک  تسوکین  ابیز و  هچ  توبات  نیا  دومرف : تسشن و  شکرابم 

هناخ نوریب  راک  زا  ارم  مردپ  هک  نیا  زا  مدش  لاحشوخ  ردقچ  دومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تشذگ ، نیا  زا  شیپ  هک  نانچ 
(265) .مشاب هتشادن  راک  رس و  اهدرم  اب  ات  تشاد  فاعم 

تفع و میرح  زا  يرادساپ  رگید ؛ و  يولع ، تیالو  میرح  زا  عافد  دش : هنازرف  يوناب  نآ  تداهش  ببـس  زیچ  ود  هک  دسر  یم  رظن  هب 
ان اـت  تشگ  ناـهنپ  رد  تشپ  ترـضح  نآ  دـندروآ ، موجه  شا  هناـخ  هب  ناـبلط  تساـیر  نارگدادـیب و  یتقو  هک  نآ  هاوگ  .باـجح 

.دناسر تداهش  هب  ار  نسحم  شدنزرف  ربمایپ و  یمارگ  رتخد  رد ، راشف  اب  رگمتس  نآ  و  دننیبن ، ار  وا  نامرحم 

، دروش یم  افلخ  هیلع  دجسم  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هنوگچ  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  دش ، نایب  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب 
تسد رگا  هک  دنز  یم  دایرف  ای  و  دور ، یم  راصنا  رجاهم و  ياه  هناخ  رد  رب  شرسمه  اب  هنابش  ای  و 
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؟ دناوخ یم  هبطخ  نارگدادیب  روضح  رد  و  منک ، یم  نیرفن  ار  امش  دیرادن  رب  مالسلا  هیلع  یلع  زا 

تیعقوم رد  تعاطا  و  تسا ، تعاطا  ادـخ  هب  برق  كالم  اریز  درک ؛ لمح  ییوگ  ضقانت  رب  ار  اـه  نیا  دـیابن  مییوگ : یم  خـساپ  رد 
ناوت و یمن  تسین ، راک  رد  یترورـض  هک  اج  نآ  یلب ، .تسین  ناسکی  نوگانوگ  دارفا  اب  توافتم و  ياه  ترورـض  فلتخم و  ياـه 
هک نید -  ظفح  لآملاب  ّیلو و  ناج  ظفح  تیالو و  ّقح  نوچمه  يرت ؛ گرزب  ّقح  هک  اجنآ  اـما  .تشاد  يدروخرب  نادرم  اـب  دـیابن 

.تسین يا  هراچ  دروخرب  هنوگ  نیا  زج  تسا ، نایم  رد  دشاب -  یم  باجح  فافع و  نآ  زا  یئزج 

نید و ظفح  يارب  ّیلو  نذا  هب  دومن و  یشم  هویش  نیمه  رب  زین  مالسلا  اهیلع  اربک  بنیز  ترضح  يرغص ، تمصع  شا  یمارگ  رتخد 
.درک تکرح  تیالو 

هک يا  هقیلـس  اب  ای  و  دروآ ، نایم  رد  ار  یموصعم  ياپ  دهد و  ماجنا  يراک  دوخ  هاوخ  لد  هب  سک  ره  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  هتبلا 
.درذگب قح  رس  زا  دریذپ و  رثا  ناگناگیب  گنهرف  زا  هک  نیا  ای  دیامن ، هیجوت  دوخ  داهتجا  يأر و  اب  ار  یهلا  ماکحا  دراد ،

ینامسآ هدئام 

رد اهنآ  زا  یخرب  و  دش ، هراشا  رت  شیپ  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هدش  لقن  ینـس  هعیـش و  نادنمـشناد  زا  رایـسب  یتایاور  هراب  نیا  رد 
: دوش یم  هدروآ  اجنیا 

: دیوگ یم  هَّللا  دبع  نب  رباج 

کی ره  هناخ  هب  .دیدرگ  راوشد  شیارب  یگنسرگ  لمحت  ور ، نیا  زا  .دوب  هدروخن  ییاذغ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زور  دنچ  »
ضرع دوش ؟ یم  تفای  یکاروخ  وت  دزن  مرتخد ! دومرف : دمآ و  همطاف  ترضح  هناخ  هب  .تفاین  يزیچ  درب ، فیرـشت  هک  نارـسمه  زا 

تیادف هب  یلع  تردارب  نم و  ناج  ادخ ! هب  هن  درک :
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! داب

اهیلع همطاف  ترضح  .دروآ  یمارگ  يوناب  نآ  يارب  تشوگ  يرادقم  نان و  صرق  ود  يزینک  تفر ، نوریب  ترضح  نآ  هک  یماگنه 
شناگدید رون  ود  دیناشوپ و  ار  نآ  يور  داد و  رارق  یفرظ  رد  ار  اهنآ  تشاد ؛ مدقم  نارگید  دوخ و  رب  ار  شا  یمارگ  ردـپ  مالـسلا 

.دننادرگزاب ار  ربمایپ  ات  داتسرف  ار  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما 

زا هک  تفایرد  یتفگـش  اب  .تسا  تشوگ  ناـن و  زا  رپ  دـید  تشادرب ، ار  فرظ  نآ  دـمآ ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هک  یتقو 
...تسا لاعتم  يادخ  بناج 

مالسلا مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  همطاف و  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  مّرکم  یبن  هک  نیا  زا  سپ 
تکرب نآ  رد  دنوادخ  هک  یتسار  هب  .درک  عیزوت  ناگیاسمه  نایم  رد  ار  نآ  سپـس  .دوب  اذغ  زا  رپ  فرظ  نآ  مه  زاب  دندروخ ، اذـغ 

(266 « ) .دوب هداد  رارق  یناوارف  ریخ  و 

تسا هدروآ  همادا  رد  و  هدومن ، لقن  میرم ) ایرکز و  ترضح  هیـضق  رد   ) فاشک رد  ار  تیاور  نیمه  ریظن  تنـس ، لها  زا  يرـشخمز 
: دومرف مالسلا ) اهیلع  ارهز  ترضح  هب  باطخ   ) هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک 

(267 «.) ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاق  اذه  َِکل  یَّنَأ  »

: دومرف ترضح  نآ 

(268 « ) ...داد رارق  لیئارسا  ینب  نانز  رورس  میرم ، ناسب  ار  وت  هک  ار  يادخ  ساپس  »

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ماجنا ار  لزنم  تفاظن  نتخپ و  نان  ندرک ، ریمخ  لیبق  زا  لزنم ؛ لخاد  ياـهراک  ماـمت  هک  داد  دـهعت  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  »
.تفرگ هدهع  هب  ار  كاروخ  مزیه و  هیهت  دننام  لزنم ؛ زا  جراخ  ياهراک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شرسمه  لباقم  رد  .دهد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  يزور 
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هـس هداد ، رارق  گرزب  ار  وت  قح  هک  ییادخ  هب  دنگوس  داد : خـساپ  يراد ؟ يزیچ  هناخ  رد  دومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف  شرـسمه  هب 
؟ يدادن ربخ  نم  هب  ارچ  دومرف : ترضح  نآ  .میرادن  يزیچ  هک  تسا  زور 

ترسمه رگا  دومرف : و  میامن ؛ تساوخرد  امـش  زا  يزیچ  هک  نیا  زا  دومن  یهن  ارم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مردپ  داد : خساپ 
.نکم تساوخرد  يزیچ  وا  زا  زگره  هنرگو  ریذپب  دروآ ، تیارب  يزیچ 

هک یماگنه  ...دروآ  مهارف  هناخ  يارب  یماعط  ات  دومن  ضرق  ار  يرانید  هار  نیب  رد  دش و  جراخ  هناخ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
زامن لوغـشم  شیوخ  هاگتدابع  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هتـسشن و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دومن  هدـهاشم  تشگ ، زاب  هناـخ  هب 

.دراد رارق  ناشرانک  رد  زین  هدیشوپ  رس  یفرظ  تسا و 

.دیشک ولج  دوب ، تشوگ  نان و  زا  رپ  هک  ار  فرظ  نآ  زامن ، زا  تغارف  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

، دهاوخب ار  سک  ره  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  ادخ  بناج  زا  داد : خساپ  تساجک ؟ زا  اذغ  نیا  ناج ! همطاف  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
.دهد یم  رامش  یب  يزور 

شهاگتدابع رد  دش ، دراو  میرم  ترـضح  رب  هک  یماگنه  یتسه ، ایرکز  ناسب  وت  دندومرف : همادا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
دهاوخب ار  سک  ره  دنوادخ  هک  تسادخ ، بناج  زا  دومرف : تسا ؟ هدمآ  وت  يارب  اجک  زا  هک  دیـسرپ : وا  زا   » .دومن هدهاشم  ییاذـغ 

(269 «) .دهد یم  رامش  یب  ِيزور 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترضح  هک  تسا  نامه  فرظ ، نآ  .دش  یمن  مامت  دندروخ و  یم  اذغ  نآ  زا  هام  کی  تدم 
(270 « ) .تسا دوجوم  ام  دزن  نونکا  مه  دروخ و  دهاوخ  اذغ  نآ  زا  - 

رامیب مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
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، رارصا زا  دعب  يراد ؟ لیم  زیچ  هچ  دومرف : تفرگ و  نماد  هب  ار  شرهطم  رـس  .دروآ  فیرـشت  هناخ  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  .دوب 
ادابم هاوخم ، يزیچ  زگره  ترـسمه  زا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مردپ  اریز  مهاوخ ؛ یمن  يزیچ  درک : ضرع  وناب  نآ 

.تسوکین دشاب  يرانا  رگا  درک : ضرع  .نک  تساوخرد  يراد  لیم  هچنآ  نم ، قح  هب  دومرف : ترضح  نآ  .دشکب  تلاجخ 

رب ترـضح  .دیلان  یم  درد  تدش  زا  هک  دومن  هدهاشم  ار  یبیرغ  رامیب و  انیبان و  صخـش  رانا ، هیهت  زا  دعب  دمآ ، نوریب  ترـضح  نآ 
دیناروخ و وا  هب  ار  رانا  تشاد و  مدقم  ار  ناوتان  بیرغ  نآ  ترضح  .دومن  رانا  تساوخرد  زین  وا  .دیسرپ  شلاح  زا  .تسشن  وا  نیلاب 

.دراد رارق  شرسمه  لباقم  رد  يرانا  قبط  دومن  هدهاشم  نوریب  زا  .دیشک  یم  تلاجخ  هناخ  هب  دورو  زا  یلو  دش ؛ هناخ  راپسهر 

ار هناخ  ِرد  هک  تشذگن  یتدم  دیدرب ، فیرشت  هک  یماگنه  درک : ضرع  مالـسلا  اهیلع  همطاف  .دش  ایوج  نآ  ِنایرج  زا  دورو ، ماگنه 
ترضح يارب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  فرط  زا  نیا  دومرف : دروآ و  ار  رانا  قبط  نیا  یـصخش  تفر ، رد  تشپ  هّضف  نوچ  .دندیبوک 

(271) .تسا همطاف 

زیخاتسر زور  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  هوکش 

وا ریذپان  فصو  تمظع  هوکـش و  نابرهم ، راگدرورپ  یتیگ و  راگدیرفآ  ناوناب ، يوناب  ِزاتمم  تیعقوم  تاماقم و  نیا  همه  رب  نوزفا 
يوس هب  هدش ، هتخیگنارب  ناشیاه  هاگمارآ  زا  اه  ناسنا  مامت  هک  يزور  تخاس ؛ دهاوخ  راکشآ  زیخاتـسر  زور  رگید و  يارـس  رد  ار 

.تشگ دنهاوخ  راپسهر  رشحم 

ناروآ مایپ  متاخ  زارفرس  تخد  دنشک ، یم  رب  هاسفناو »  » دایرف یهلا  ناروآ  مایپ  یتح  هک  روآ  تهب  كانتـشهد و  زور  نآ  رد  يرآ ،
فص یهلا  ناگتشرف  دوش و  یم  رشحم  دراو  زاتمم  یتمظع  هوکش و  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
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.دننک یم  یهارمه  ار  وا  هدیشک ،

؛ دوش یم  افتکا  اهنآ  زا  یخرب  لقن  هب  اهنت  ثحب ، ندـشن  ینالوط  يارب  هک  هدـش  لقن  ینـس  هعیـش و  زا  یناوارف  تایاور  هراب ، نیا  رد 
.دش هدروآ  رت  شیپ  زین  يرامش  هتبلا 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

يدانم هاگ  نآ  .دیامن  یم  عمج  ناکم  کی  رد  ار ، نیرخآ  نیلوا و  زا  ناگدـنب  همه  دـنوادخ  دـسر ، ارف  زیخاتـسر  زور  هک  یماگنه  »
روبع طارص  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  رتخد  همطاف  ات  دینکفا  ریز  هب  ار  دوخ  ياهرـس  و  دیهن ، مه  رب  ار  ناتناگدید  دهد : یم  ادن 

.دیامن

یم فیرشت  تسا ، راوس  یتشهب  ياه  هقان  زا  یکی  رب  هک  یلاح  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دندنب و  یم  ار  دوخ  ناگدید  مدرم 
(272 « ) ...دنیامن یم  تعیاشم  ار  یمارگ  يوناب  نآ  هتشرف  رازه  داتفه  دروآ و 

تـشهب زا  هیروـح  رازه  هدزاود  هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هک  هدـمآ  نینچ  ساـبع  نبا  تـیاور  رد  و 
(273) ...درک دنهاوخن  هدرکن و  لابقتسا  ار  یسک  زگره  هک  درک ، دنهاوخ  لابقتسا  ار  وا  سودرف 

: دنا هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دننک  یم  تیاور  يراصنا  رباج  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

زا يا  هّبق  ...تسا  راوس  یتشهب  ياه  هقان  زا  یکی  رب  هک  دـیآ  یم  یلاح  رد  همطاف  مرتخد  دـسر ، یم  ارف  زیخاتـسر  زور  هک  یماگنه  »
دنوادخ تمحر  نآ  نورب  و  راگدرورپ ، وفع  يواح  نآ  نورد  راکـشآ ، نوریب  زا  نآ  نوردـنا  هک  هدـش  بصن  هقان  نآ  تشپ  رب  رون 

.تسا

يا هراتـس  ریظن  هک  تسا  عّصرم  توقاـی  ّرُد و  اـب  نآ  زا  ینکر  ره  .تسا  نکر  داـتفه  ياراد  هک  دراد  رـس  رب  روـن  زا  یجاـت  وناـب  نآ 
.دشخرد یم  ناشخرد 

اب هتفرگ ، ار  هقان  راهم  لیئربج  .دوب  دهاوخ  هتشرف  رازه  داتفه  مادک  ره  پچ ، تسار و  فرط  رد 
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ربمایپ و چیه  زور  نآ  رد  .دیامن  روبع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  رتخد  همطاف  ات  دیدنبب  ار  ناتناگدید  دـنز : یم  دایرف  دـنلب  يادـص 
رد دـیامن و  یم  روبع  زارفارـس  يوناب  نآ  هک  نآ  اـت  ددـنب  یم  ار  نتـشیوخ  ناگدـید  هک  نآ  زج  تسین  يدیهـش  قیّدـص و  لوسر و 

(274 « ) ...دریگ یم  رارق  یهلا  شرع  لباقم 

فیلکت ملاع  نآ  رد  ًالّوا  اریز  تسین ؛ ناشندوب  مرحمان  لیلد  هب  دندنبب ، ار  دوخ  نامشچ  دوش  یم  تساوخرد  قیالخ  زا  هک  نیا  هتبلا 
يا هزادنا  هب  هکلب  ایصوا ، ایبنا و  زا  يرایسب  تاداس و  دننام  دنا ، مرحم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  اب  اهنآ  زا  يرایـسب  ًایناث  تسین ،
نآ رد  هک  ارچ  دنرادن ، ار  نآ  ِندید  تردق  ناروآ ، مایپ  یتح  سک ، چـیه  هتخاس و  هریخ  ار  ناگدـید  هک  هدومن  هطاحا  وناب  نآ  رون 

.دریگ یم  ارف  ار  رشحم  رسارس  شا  يدوجو  رون  دوش و  یم  یّلجتم  بجح  هدرپ و  نودب  زارفارس  يوناب  نآ  ملاع 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تنس ، لها  لقن  قبط 

يا هک  دهد  یم  ادن  باجح  يارو  زا  يرگادن  دنریگ ، یم  رارق  دنوادخ  لباقم  رد  ناگدـنب  دـسر و  یم  زیخاتـسر  زور  هک  یماگنه  »
! مدرم

«. ِطارِّصلا یَلَع  ُزوُجَت  ص )  ) ٍدَّمَُحم َْتِنب  َهَمِطاف  َّنِإَف  ْمُکَسوُؤُر  اوُسِّکَن  َو  ْمُکَراْصبَأ ، اوُّضُغ  »

(275 «) .دیامن یم  روبع  طارص  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  رتخد  همطاف  هک  دینکفا  ریز  هب  ار  دوخ  ياهرس  و  دیدنبب ، ار  ناتناگدید 

تعافش مالسلا و  اهیلع  همطاف  ترضح 

، یهلا ياـه  تبهوـم  نیرت  گرزب  زا  یکی  دـیدرت  یب  ( 276  ) .تسا تعافـش »  » هلأسم ثیداـحا ، نآرق و  رد  نشور  لـئاسم  هلمج  زا 
نامیا و ناکرا  ینورد ، تقایل  زا  يرادروخرب  دعاسم و  يا  هنیمز  نتـشاد  رثا  رب  یمدآ  هک  تسا  ترخآ  ایند و  رد  وا  يایلوا  تعافش 

ینورد و ياه  یتساک  ای  دیامن ، يزاسزاب  تسا ، هتسکش  مهرد  هانگ  نیگمهس  نافوط  رثا  رب  هک  ار  شیوخ  داقتعا 
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اب طابترا  هلیـسو  هب  بولطماـن ، یتیعقوم  زا  هک  دروآ  مهارف  یتاـبجوم  دزاـس و  عفترم  ار  یلمع  ياـهدوبمک  یقـالخا و  ياـه  فعض 
.دیامن دوعص  رتالاب  هجرد  هب  يا  هجرد  زا  ای  دریگ و  رارق  رتهب  یعضو  رد  دوخ ، عیفش 

رد تشاک و  ایند  رد  دیاب  ار  تعافـش  رذـب  رگید ، ترابع  هب  .دـسر  یم  رمث  هب  ترخآ  يارـس  رد  ددرگ و  یم  زاغآ  ایند  رد  تعافش 
.دومن تشادرب  ترخآ 

تعافـش زیخاتـسر ، زور  رد  شزارفارـس  تخد  موصعم و  نانیـشناج  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ناربمایپ  متاخ  يـالاو  ـالاب و  تاـماقم  زا 
.دیامن یم  تابثا  ناراوگرزب  نیا  يارب  ار  تعافـش  ماقم  هک  تسا  دوجوم  ینـس  هعیـش و  لوبق  دروم  عبانم  رد  یناوارف  تایاور  .تسا 

، یمارگ لوسر  ینارون  ؤلؤل  یهلا ، رارـسا  يانیـس  هنیـس  تعافـش  ماقم  هب  هک  دوش  یم  هراشا  ییاهنآ  زا  یخرب  هب  اـهنت  ثحبم  نیا  رد 
.تسا هدش  حیرصت  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تما ، ناوناب  رالاس 

: دنا هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  تیاور  يراصنا  رباج  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

...تسا راوس  یتشهب  ياه  هقان  زا  یکی  رب  هک  دیآ  یم  یلاح  رد  همطاف  مرتخد  دسر ، ارف  زیخاتسر  زور  هک  یماگنه  »

! اهلا راب  دنک : یم  ضرع  دیآ و  یم  دورف  بکرم  نآ  زا  .دریگ  یم  رارق  یهلا  شرع  لباقم  رد  ات  دـیامن  یم  روبع  زارفارـس  يوناب  نآ 
.نک تواضق  دنا  هدومن  دیهش  ارم  دنزرف  زین  دنتشاد و  اور  متس  نم  قح  رد  هک  يدارفا  نآ  نم و  نیب  مرالاس ! رورس و 

یم سک  ره  هراب  رد  .میامن  اـطع  وت  هب  اـت  اـمن  تساوخرد  نم  زا  مبیبح ! دـنزرف  يا  ما ! هبیبح  يا  دـسر : یم  ادـن  دـنوادخ  بناـج  زا 
مرظن زا  يرگمتس  چیه  متس  ملظ و  زورما  هک  دنگوس  ملالج  تّزع و  هب  .مریذپب  نم  ات  امن ، تعافش  یهاوخ 
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.دش دهاوخن  وحم 

ِتسود نم و  لسن  نارادتسود  ناوریپ و  مهار ، ناورهر  نارادتـسود و  نم ، لسن  مرالاس ! رورـس و  اهلا ! راب  دنک : یم  ضرع  هاگ  نآ 
.هد رارق  تیانع  دروم  ار  منادنزرف  نارادتسود 

ِتـسود وا و  نارادتـسود  شهار و  ناورهر  همطاـف و  لـسن  نادـنزرف و  دـنیاجک  دـسر : یم  ادـن  یهلا  هاـگراب  زا  هک  تـسا  هاـگ  نآ 
مالـسلا اهیلع  همطاـف  ترـضح  دـنیآ و  یم  دـنا ، هتفرگ  رب  رد  ار  اـهنآ  تمحر  ِناگتـشرف  هک  یلاـح  رد  ناـنآ  وا ؟ لـسن  نارادتـسود 

(277 «) .دنوش یم  دراو  تشهب  هب  یگمه  نانآ  شیپاشیپ 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تیاور  رد 

نوزحم مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  دومن  هدهاشم  دـش ، دراو  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  »
...مداتفا مدرم  فوقو  رشحم و  دای  هب  درک : ضرع  ینوزحم ؟ ارچ  مرتخد ! دومرف : .تسا 

نایعیش اراگدرورپ ! ینک : یم  ضرع  وت  .نک  تساوخرد  ار  تا  هتـساوخ  ناج ! همطاف  دنک : یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هاگ  نآ 
...مداد رارق  وفع  دروم  ار  اهنآ  کش  نودب  دیامرف : یم  خساپ  رد  گرزب  يادخ  .مهار  ناورهر  و 

تـسد دزرو و  ماصتعا  وت  هب  سک  ره  ورب ، دیامرف : یم  خساپ  رد  دـنوادخ  .مهار  ناورهار  ِناتـسود  اراگدرورپ ! ینک : یم  ضرع  وت 
.دوب دهاوخ  تشهب  رد  وت  اب  دوش ، وت  نماد  هب 

« َنیِّیِمِطاف اُوناک  ْمُهَّنَأ  ُِقئالَْخلا  ُّدَوَی  َِکلذ  َْدنِعَف  »

(278 !...«) دندوب نویمطاف  زا  شاک  يا  دننک ؛ یم  وزرآ  قیالخ  مومع  زور ، نآ  رد  »

جنر يارب  دـنا و  نارگید  داـی  هب  هتـسویپ  هکلب  دنتـسین ؛ نتـشیوخ  رکف  هب  زگره  یتسه ، زا  رت  گرزب  هدیـشک و  رپ  ِياـه  حور  يرآ ،
جاودزا ماگنه  رد  یتسه  مامت  زا  هدیشک  رپ  نآ  مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترـضح  تعافـش ، یتشک  راد  ناکـس  اذل  دنزوس ؛ یم  ناشیاه 

ینادرگزاب ار  يویند  رهَم  نیا  هک  منک  یم  اضاقت  امش  زا  تسیچ ؟ نارتخد  رگید  نم و  قرف  دنک : یم  ضرع  شراوگرزب  ردپ  هب 

اه تلیضف  www.Ghaemiyeh.comمام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 377زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


دمآ دورف  لیئربج ، یحو  هتـشرف  وگ ، تفگ و  نیح  رد  .دهد  رارق  تما  ناراکهانگ  تعافـش  ارم  رهم  هک  یهاوخب  لاعتم  يادخ  زا  و 
: دوب هدش  هتشون  نآ  رد  هک  دروآ  دوخ  اب  ریرح  زا  يذغاک  و 

(279 «.) ...داد رارق  شردپ  تما  ناراکهانگ  تعافش  ار  ارهز  همطاف  ترضح  رهَم  دنوادخ  »

فیرـشت مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  همطاف و  یلع و  ترـضح  دندوب و  هتـسشن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور 
: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دنتشاد ،

شیپ پچ ، تسار ، فرط  رد  .تسا  راوس  رون  زا  يا  هقان  رب  زیخاتـسر  زور  رد  هک  مرگن  یم  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  مرتخد  ایوگ  »... 
.دنک یم  ییامنهار  تشهب  هب  ار  متما  ناوناب  وا  دنراد و  رارق  هتشرف  رازه  داتفه  فرط  ره  زا  شلابند ، ور و 

هناخ جـح  تعاطتـسا ) تروص  رد  و  ، ) دریگب هزور  ار  ناضمر  كرابم  هام  دروآ ، ياج  هب  ار  هناگ  جـنپ  بجاو  زاـمن  هک  ییوناـب  ره 
، دنادب دوخ  تسرپرس  دراد و  تسود  ار  یلع  نم  زا  سپ  دیامن ، تعاطا  شرـسمه  زا  دزادرپب ، ار  شلام  تاکز  دروآ ، ياج  هب  ادخ 

.تسا یتیگ  نانز  رالاس  رورس و  وا  اریز  دوش ؛ یم  دراو  تشهب  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  مرتخد  تعافش  هب 

اهیلع همطاف  مرتخد  اـما  دوب ؛ نینچ  میرم  ترـضح  دـندومرف : تسا ؟ شیوخ  رـصع  ناوناـب  رـالاس  وا  اـیآ  هَّللا ! لوسر  اـی  دـش : لاؤس 
.تسا نیسپاو  ات  نیتسخن  زا  ناهج  نانز  رالاس  مالسلا 

رارق باطخ  دروم  میرم  ناسب  ار  وا  دـننک و  یم  مالـس  وا  هب  بّرقم  هتـشرف  رازه  داـتفه  دتـسیا ، یم  تداـبع  بارحم  هب  هک  یماـگنه 
(280 «) ...َنیَِملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  ِكَرَّهَط َو  ِكافَطْصا َو  َهَّللا  َّنِإ  همطاف ! يا  دنیوگ : یم  هداد ،

نایتشهب زاتشیپ 

نآ مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يالاو  تازایتما  اه و  یگژیو  زا  یکی 
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.دوش یم  تشهب  دراو  ناگمه  زا  شیپ  هک  تسا 

: دنیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(281 «.) هَمِطاف َهَّنَْجلا  ُلُخْدَی  ٍصْخَش  ُلَّوَأ  »

: دنیامرف یم  ترضح  نآ  رگید ، یتیاور  رد  .تسا » همطاف  ترضح  دوش ، یم  تشهب  دراو  هک  يدرف  نیتسخن  »

(282 «.) ...هَمِطاف َهَّنَْجلا  َّیَلَع  ُلُخْدَی  ٍصْخَش  ُلَّوَأ  »

« .تسا همطاف  دوش ، یم  دراو  نم  رب  تشهب  رد  هک  يدرف  نیتسخن  »

تالامک ریاس  تلیضف و  اوقت ، رظن  زا  وناب  نآ  اریز  تسا ؛ یـسک  نینچ  قاتـشم  نیرب  تشهب  تسا و  تاماقم  نیرترب  نیا  لاح ، ره  هب 
نسح و ماما  شناگدید  رون  ود  ردقنارگ و  يوش  راوگرزب و  ردـپ  ناشیا و  تسد  هب  تشهب  حاتتفا  ور ، نیا  زا  .دراد  ار  نیتسخن  ماقم 

.دوب دهاوخ  مالسلا  مهیلع  نیسح  ماما 

: دنیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(283 «) .ُْنیَسُْحلا ُنَسَْحلا َو  ُهَمِطاف َو  ٌِّیلَع َو  اَنَأ َو  َهَّنَْجلا  ُلُخْدَی  ْنَم  َلَّوَأ  َّنِإ  »

« .دوب میهاوخ  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  نم و  دوش ، یم  تشهب  دراو  هک  یسک  نیتسخن  »

، مالسا نایعدم  یخرب  هنوگچ  تالامک ، لیاضف و  همه  نیا  اب  دینک  هظحالم  فصنم ! هاوخ و  تلادع  وج و  قح  ناگدنناوخ  يا  امش 
یمارگ يوش  وا و  ِقح  دندناشچ و  وا  هب  ار  اه  تبیـصم  اه و  جنر  عاونا  تواسق ، اب  و  دندرکن ، تیاعر  یگدنز  رد  ار  شتمرح  میرح 

.دندومن لامیاپ  ار  شا 

نانآ .ار  نآرق  تایآ  ادـخ و  تمرح  هن  و  ار ، شا  یمارگ  ردـپ  تمظع  هن  و  دنتـشاد ، ساپ  ار  وناـب  نآ  تمرح  هن  درد ! غیرد و  يرآ ،
عاونا اب  ار  وا  دـندروآ و  موجه  شا  هناخ  هب  دـندرپس ، یـشومارف  هب  اه  لسن  اهرـصع و  هنازرف  نآ  هراـب  رد  ار  تاـیاور  تاـیآ و  همه 

.دندرزآ اه  هجنکش 

باذع هب  .دیامن و  یم  نوزفا  ار  ناشنیگنن  رادرک  رفیک  دـنادرگ و  یم  اوسر  ار  نانآ  زیخاتـسر ، زور  رد  ناهج  راگدـیرفآ  کش ، یب 
هک دزاس  یم  راتفرگ  كاندرد  ياه 
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.تسا ناراکمتس  نیمک  رد  دنوادخ 

راوگان ياهدادیور  اه و  جنر  : مراهچ شخب 

هراشا

: دوش هراشا  ارذگ  روط  هب  یلئاسم  هب  دراد  ترورض  شخب ، نیا  عورش  زا  شیپ 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ینیشناج 

هب نوگاـنوگ و  ياـهاج  رد  ترـضح ، نآ  رمع  نیـسپاو  تاـظحل  اـت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ینلع  توعد  زور  نیتسخن  زا 
مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  تماما  تفالخ و  ینیـشناج و  هلأسم  لیاضف ، ناـیب  اـب  زین  میقتـسم و  تروص  هب  فلتخم ، ياـه  تبـسانم 

هنوگ نیا  يا  هلأسم  چیه  داعم ، دیحوت و  زا  دعب  مالسا ، رد  هک  يروط  هب  دش ؛ دراو  هراب  نیا  رد  تیاور  هیآ و  اهدص  تشگ و  حرطم 
.تفرگن رارق  هجوت  دروم 

توعد اب  هارمه  هک  دوش  یم  رومأم  لاعتم  راـگدرورپ  بناـج  زا  دوخ ، راکـشآ  توعد  زاـغآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 
عمج رد  و  دـهد ، یم  بـیترت  ار  یتفایـض  ترـضح  نآ  اذـل  دـیامن ؛ حرطم  ار  شیوـخ  ینیـشناج  هلأـسم  مالـسا ، هـب  دوـخ  ناـکیدزن 

: دنیامرف یم  هبترم  هس  ینانخس  زا  دعب  ناکیدزن ،

«. ْمُکِیف ِیتَفِیلَخ  ِیِصَو َو  یّ یِخَأ َو  َنوُکَی  ْنَأ  یلَع  ِْرمَْألا  اَذه  یلَع  ِینُرِزاُوی  ْمُکُّیَأَف  »

« .دشاب امش  نایم  نم  نیشناج  ّیصو و  ردارب و  ات  دوب  دیهاوخ  نم  نابیتشپ  امش  زا  کی  مادک  »

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  و  درک ، یگدامآ  راهظا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اهنت 

«. ُهوُعیِطَأ َُهل َو  اوُعَمْساَف  ْمُْکیَلَع  ِیتَفِیلَخ  یِّیِصَو َو  یِخَأ َو  اذه  َّنِإ  »

(284 « ) .دییامن يوریپ  وا  زا  دیهد و  شوگ  وا  نانخس  هب  تسامش ؛ نایم  رد  نم  نیشناج  یصو و  ردارب و  ناوج ، نیا  »

زا تماما  تفالخ و  تلاسر و  بصنم  هک  تسا  نآ  يایوگ  تلاسر ، زاغآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ینیـشناج  تیاصو و  نالعا 
زا دنا و  لصتم  رگیدکی  هب  ریجنز  ياه  هقلح  ناسب  ماقم  ود  نیا  .دهد  یم  لیکـشت  هدولاش  کی  ار  ود  ره  ساسا  دنتـسین و  ادـج  مه 

.دنوش یمن  ادج  مه 

، دعب لحارم  رد 
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ًابلاغ رامش و  یب  یثیداحا  و  ( 286 « ) تّدوم  » هیآ و  هلهابم »  » هیآ و  ریهطت »  » هیآ و  ( 285 « ) ُهَّللا ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   » هیآ لیبق  زا  ناوارف  یتایآ 
«، تلزنم  » ثیدح ( 288 «، ) رشع ینثا  یئافلخ   » ثیدح ( 287 «، ) نیلقث  » ثیدح ریظن  تسا ؛ هدش  لقن  ینس  هعیـش و  زا  رتاوت ، ّدح  رد 

ثیدح ( 292 ، ) اسک ثیدح  ( 291 «، ) ّقحلا عم  ّیلع  ّیلع و  عم  ّقحلا   » ثیدـح ( 290 «، ) اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » ثیدـح ( 289)
شیپ زور  داتفه  هک  ریدغ  هعقاو  هب  دسر  یم  ات  ( 294 «. ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  وخأ  ّیلع   » ثیدح ( 293 «، ) ...یّنم ًاّیلع  ّنإ  »

یم فرـشم  جح  هب  هعفد  نیرخآ  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  .تسویپ  عوقو  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا 
ریما الوم  هک  ددرگ  یم  رومأم  دیکأت  تدش و  اب  ترضح  نآ  دوش و  یم  لزان  ( 295 « ) غیلبت  » هیآ لامعا ، نداد  ماجنا  زا  دعب  دنوش و 

.دیامن یفرعم  مدرم  هب  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤم 

مرگ و ياوه  نآ  رد  رفن ، رازه  دص  روضح  رد  دـنوش ، یم  ادـج  رگیدـکی  زا  جاجح  هک  ییاج  نآ  ریدـغ  نیمزرـس  رد  راوگرزب  نآ 
: هیآ و  دومرف ، بصن  یمالسا  تما  تماما  يربهر و  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نازوس ،

(296 «.) ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  ِیتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَا  »

(297  ) .دیسر مامتا  لامکا و  هب  دش و  یلو  هارمه  نید  دش و  لزان 

، ادخ لوسر  مداخ  ءارمح » یبا   » زا دنک  یم  تیاور  یبرقلا » هدوم   » باتک رد  تنس  لها  زا  ینادمه  یلع  دیس  هک  نیا  رتروآ  تفگش 
: دومرف وا  هب  دش و  دراو  هشیاع  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  هک 

«. بَرَْعلا ِیَس  َدّ ِیل  یِعُْدا  »

«. دیآ نم  دزن  وگب  ار  برع  رالاس  »

دزن ات  تساوخ  ار  رکبوبا  شردپ  هشیاع 
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ار رمع  شردـپ  زین  وا  .دـیآ  نم  دزن  وگب  ار  برع  رـالاس  دومرف : دـمآ و  هصفح  دزن  .تفریذـپن  ار  وا  دـمآ  نوـچ  .دـیآ  ترـضح  نآ 
ما .دیآ  نم  دزن  وگب  ار  برع  رالاس  دومرف : دروآ و  فیرـشت  هملـس  ما  شرـسمه  دزن  .تفریذـپن  ار  يو  ترـضح  نآ  یلو  تساوخ ،

.دمآ ترضح  نآ  دزن  ات  تساوخ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تشاد ،) یهاگآ  شرسمه  مارم  هب  هک   ) هملس

زا رفن  تصش  برع ، زا  رفن  داتـشه  شیرق ، زا  رفن  دص  ورب  دومرف : دوخ ، مداخ  ءارمحوبا ، هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هاگ  نآ 
دندروآ نوچ  .دیروآ  مدزن  تسوپ  زا  يا  همان  هفیحص و  دومرف : دندش ، رـضاح  نوچ  .امن  رـضاح  نم  دزن  هشبح  زا  رفن  لهچ  مجع و 

: دومرف هدیشک ، فص  هب  تعامج -  زامن  فص  ناسب  ار -  فلتخم ) ماوقا  زا   ) رفن داتشه  تسیود و  نآ 

هداد ییاه  یهن  رما و  نم ) هب  هتخاس و  رختفم  یتاروتـسد  هب   ) ارم هک  تسین  مناج  زا  نم  هب  رتراوازـس  یلوا و  دنوادخ  ایآ  مدرم ! يا  »
! ادخ لوسر  يا  يرآ ، دندرک : ضرع  مرادن ؟ ییهن  رما و  هنوگ  چیه  وا  رب  نم  و 

نم رب  امش  مداد و  روتسد  ییاه  یهن  رما و  هب  ار  امش  هک  متسین  ناتناج  زا  امش  هب  رترایتخا  بحاص  رتراوازس و  نم  ایآ  دومرف : سپس 
.يرآ دندرک : ضرع  دیرادن ؟ ییهن  رما و  هنوگ  چیه 

ییاه یهن  رما و  هب  ار  امـش  لوسر ) ادخ و  ناسب   ) هک دوب  دـهاوخ  وا  يالوم  یلع  نیا  تسوا ، يالوم  لوسر  ادـخ و  سک  ره  دومرف :
...دیرادن ییهن  رما و  هنوگ  چیه  وا  رب  امش  دهد و  یم  روتسد 

(298 « ) ...راد هاگن  دوخ  دزن  ریگب و  ار  همان  نیا  یلع ! ای  دومرف : هاگ  نآ 

تماما تیالو و  راکنا 

راگزور تانایرج  نیرتروآ  تهب  نیرتروآ و  تفگش  زا 
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قح نیا  ات  دندمآرب  ددص  رد  هدش  باسح  ياه  هشقن  اه و  حرط  اب  یخرب  اه ، شرافـس  اهدـیکأت و  همه  نآ  اب  هک  تسا  نیا  مالـسا ،
مخ ریدغ  رد  دوخ  هک  نآ  اب  و  دنیامن ؛ راکنا  دوب  رتراکشآ  رت و  نشور  باتفآ  زا  هک  ار  شترضح  تیاصو  تفالخ و  يولع و  ملسم 
ادـخ ربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ  یفخم ، ياه  تیلاعف  هلـسلس  کی  اب  دـنریگ و  رارق  نیفلاخم  ههبج  رد  هدومن ، تعیب  ترـضح  نآ  اـب 

.دنیامن هضبق  ار  تفالخ  تموکح و  هلآو ، هیلع  هللا  یلص 

تکرـش هماسا  هاپـس  رد  نانآ  نارـس  هک  دـندیزرو  رارـصا  نانآ ، هشقن  تیلاعف و  ندرک  یثنخ  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 
يراددوخ هماـسا  هاپـس  رد  تکرـش  زا  دوخ ، ياـه  هشقن  يارجا  يارب  تسایـس  هنحـص  نارگیزاـب  یلو  دنـشابن ؛ هنیدـم  رد  دـنیامن و 

.دندرک

دجـسم دراو  تشاد ، دـیدش  بت  هک  نآ  اب  دوب ، ربخ  اب  نانآ  نارتخد  زا  یخرب  ياه  تیلاعف  تاکرح و  زا  هک  ترـضح  نآ  نینچمه 
: دومرف دش ، یم  هدینش  مه  دجسم  نوریب  زا  هک  يروط  هب  دنلب ، ییادص  اب  داتسیا و  ربنم  رانک  رد  دش و 

نم ّدـض  رب  يزیواتـسد  عون  چـیه  امـش  هدروآ و  يور  کیرات  بش  ياه  هراـپ  ناـسب  هنتف  هدـش و  هتخورفارب  هنتف )  ) شتآ مدرم ! يا  »
(299 « ) .تسا هدومن  مارح  نآرق  ار  هچنآ  رگم  مدومنن  مارح  و  هدومن ، لالح  نآرق  ار  هچنآ  رگم  مدرکن  لالح  نم  انامه  .دیرادن 

روحم زا  تفالخ  هلأـسم  فارحنا  زا  يریگـشیپ  يارب  لاـح ، نیع  رد  .درک  یم  تیاـکح  ترـضح  نآ  دـیدش  ینارگن  زا  تراـبع  نیا 
: دومرف روتسد  اذل  دراذگب ؛ راگدای  هب  تفالخ  هراب  رد  هدنز  يدنس  تفرگ  میمصت  دوخ ، یلصا 

.دیوشن هارمگ  نم  زا  سپ  هک  مسیونب  يزیچ  امش  يارب  ات  دیروایب  میارب  یتاود  ذغاک و 

هدرک هبلغ  ربمایپ  رب  يرامیب  تفگ : رمع 
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(300) .تسا یفاک  ام  يارب  ادخ  باتک  تسامش ، رایتخا  رد  نآرق  دیوگ -  یم  نایذه  ربمایپ  تایاور ، یخرب  قبط  و  تسا - 

ترضح تفالخ  عنام  ات  هدش ، ترضح  نآ  توف  رکنم  یخرب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تشذگرد  زا  دعب  ینـس ، هعیـش و  هتفگ  هب 
رییغت ار  هشقن  هلـصافالب  دروآ ، گنچ  هب  ار  تفالخ  ناوت  یم  تسا و  هدامآ  هنیمز  هک  دندش  هجوتم  نوچ  دـنوش و  مالـسلا  هیلع  یلع 

يرادازع لوغـشم  مدرم  و  دـنتخادرپ ، یم  ترـضح  نآ  زیهجت  نفد و  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یلع و  ترـضح  هک  یماگنه  هداد ،
هیلع هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ياه  شرافـس  مامت  دـندناسر و  هفیقـس  هب  ار  دوخ  گنرد  یب  هدـش  یحارط  شیپ  زا  ياه  هشقن  اب  دـندوب ،

روحم زا  ار  تفالخ  هدرپس ، یـشومارف  هب  ار  راوگرزب  نآ  مادـم  ياهرادـشه  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  تیب و  لها  هراـب  رد  هلآو 
شوماخ تیاده  غارچ  هجیتن  رد  .دـندروآ  مهارف  يدادبتـسا  یتوغاط و  ياه  تموکح  يارب  ار  هنیمز  هتخاس و  فرحنم  دوخ  یلـصا 

دیدپ ناناملـسم  يارب  ار  يراتفرگ  جنر و  نارازه  مالـسا ، خیرات  لوط  رد  و  تفرگارف ، ار  اج  همه  یهارمگ  تملظ  یکیرات و  دـش و 
.دروآ

يدـنب ياپ  ریظن  تسا -  نانآ  ذوفن  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  بتکم  تفرـشیپ  ثعاب  یلماوع  هچ  دنتـسناد  یم  یبوخ  هب  هک  ناـنآ  و 
یشاپ مس  اب  يدعب  ياه  ماگ  رد  يداصتقا -  تاناکما  زا  يرادروخرب  و  دنمناوت ، يوق و  نارای  و  تقیقح ، نید و  هب  تلاسر  نادناخ 

ناراوگرزب نآ  يدوبان  ددـص  رد  كدـف ، نتفرگ  و  دـنمناوت ، ناراـی  يدوباـن  تیب ، لـها  ندرک  راد  هشدـخ  ثیداـحا و  لـعج  اـه و 
ریما ناراگزیهرپ ، ياوشیپ  نیتسخن ، ياهزور  نامه  رد  .دـننک و  هدـنکارپ  نانآ  فارطا  زا  ار  مدرم  دنتـسناوت  مک  تسد  و  دـندمآرب ،

یلع نانمؤم 

اه تلیضف  www.Ghaemiyeh.comمام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 377زکرم  هحفص 155 

http://www.ghaemiyeh.com


.دندروآ ناغمرا  هب  یمالسا  تما  يارب  ار  تیمورحم  اه  لاس  دندرک و  نیشن  هناخ  ار  مالسلا  هیلع 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ینیشن  هناخ  لماوع 

حیضوت

هب ارذـگ  تروص  هب  کنیا  .دـندومن  رظن  فرـص  دوخ  قح  قاقحا  زا  و  هتخاس ، هشیپ  ار  ییابیکـش  یللع  هب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما 
: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب 

مالسا ندوب  اپ  ون   - 1

دنبیاپ نید  هب  ینامز  ات  تسا و  یحطـس  دارفا  بلاغ  نامیا  هک  نآ  هچ  دوب ، هتفاـین  هار  مدرم  زا  يرایـسب  بولق  رد  زونه  یعقاو  ناـمیا 
دوب و هتفرگ  ارف  ار  نانآ  ساره  میب و  یلو  دنتشادن ، هقالع  ندش  میلست  هب  زین  یخرب  .دشاب  هتشادن  يّداضت  نانآ  يایند  اب  هک  دنتـسه 

تروص ره  رد  .دندش  یم  ناملسم  تاماقم ، یخرب  هب  ندیسر  رتشیب و  تلیضف  بسک  يارب  مه  يرامـش  .دنتـشادن  يا  هراچ  نیا  زج 
يا هدـع  فارحنا  يارب  ار  هنیمز  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يـالاو  تیـصخش  یتح  مالـسا و  نآرق و  زا  یفاـک  تخانـش  مدـع 

.دندرک یم  هنوراو  ار  دوجوم  عضو  دنتفای ، یم  تصرف  رگا  هک  درک  یم  مهارف 

نارای دوبمک   - 2

يارب ار  طوقـس  یهارمگ و  اـی  يراگتـسر  تیادـه و  تاـبجوم  هدز ، قرو  ار  شیوخ  تشونرـس  هک  دـنا  مدرم  ِدوـخ  نیا  کـش  یب 
تقیقح قح و  هب  ای  و  دنور ، یم  نیتسار  نایاوشیپ  لابند  هب  دنا و  يراگتسر  تلادع و  قح و  ناهاوخ  ای  دنزاس ؛ یم  مهارف  ناشدوخ 

زین يدادبتسا  یتوغاط و  ياه  تموکح  زاس  هنیمز  هکلب  دندروآ  یم  مهارف  ار  دوخ  یهارمگ  طوقس و  تابجوم  اهنت  هن  هدرک ، تشپ 
.دنوش یم 

مالسلا هیلع  یلع  تیالو  رب  شفیرش  رمع  تاظحل  نیسپاو  ات  شیوخ ، توعد  ياهزور  نیتسخن  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
دارفا بلاغ  اما  تشاذگن ؛ یقاب  ینارگن  يارب  ییاج  چیه  هدومن و  ییاه  شرافـس  دـیزرو و  رارـصا  وا  ياه  یگتـسیاش  نداد  ناشن  و 

ار هار  دنتشگ و  هدنکارپ  مالـسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نایاوشیپ ، رالاس  فارطا  زا  دندیزرل ، یم  يداب  ره  اب  دندوب و  ایند  بلاط  هک 
ناروآ مایپ  متاخ  باکر  رد  فلتخم  ياه  گنج  رد  زین  ناحلاص  زا  يا  هدع  .دندش  فرحنم  میقتـسم  طارـص  زا  دنتخانـشن و  هاچ  زا 

یلع الوم  اذل  و  دندوب ؛ هدیسر  تداهش  هب 
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دنتـسشن و شوماخ  نارگدادیب  میب  زا  دندوب ، وا  هارمه  هک  مه  كدنا  يرامـش  .درکن  عافد  وا  زا  سک  چیه  دنام و  اهنت  مالـسلا  هیلع 
.دندربن شیپ  زا  يراک 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ترـضح رگا  و  دندیـسر ، یمن  دوخ  دوصقم  هب  دندوب ، رـضاح  ود  نآ  نایرج  رد  رفعج  هزمح و  ترـضح  رگا  ادخ ، هب  دـنگوس  »... 
مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  دنتـشاذگ  یمن  و   ) دنتـشک یم  ار  ود  نآ  دندرک  یم  هدـهاشم  لاح ) نادـب   ) ار رفن  ود  نآ  رفعج  هزمح و 

(301 («) دوش نیشن  هناخ 

: دندومرف مدرم  هب  باطخ  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  دیوگ : یم  مثیهوبا 

«. ...مدنادرگ یم  رب  قح  هب  ریشمش  اب  ار  امش  دوب ، ردب  لها  ای  تولاط  نارای  دادعت  هب  یناروای  نم  يارب  رگا  ادخ  هب  »... 

: دومرف درک و  روبع  دندوب ، سأر  دودح 30  هک  ینادنفسوگ ، يرادهگن  لحم  زا  دش و  جراخ  دجسم  زا  سپس 

« .مدرک یم  علخ  تموکح  زا  ار  رکبوبا  متشاد  شلوسر  ادخ و  ِهاوخریخ  نادرم  نادنفسوگ ، نیا  هزادنا  هب  رگا  ادخ ، هب  دنگوس  »

: دندومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  .دنیامن  یهارمه  ناج  ّدح  ات  هک  دندرک  تعیب  ترضح  نآ  اب  رفن   360 دیسر ، ارف  بش  نوچ 

راّمع نامی و  نب  هفیذح  دادقم ، رذوبا ، زج  درکن  یهارمه  سک  چـیه  هک  دـیوش ، رـضاح  عضوم  نالف  رد  هدیـشوپ ، مزر  سابل  ادرف  »
(302 « ) ...دروآ فیرشت  ناملس  ترضح  رخآ ، رد  و  رسای ،

.دنتسویپ نافلاخم  هب  ًالمع  دندرک و  یلاخ  ار  هنحص  مه  سابع  نبا  لاثما  هک  نآ  تفگش 

هیلع هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تشذـگرد  زا  دـعب  هک  دـنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  میهاربا ، نب  یلع  موحرم  نویمق ، خـیش 
دنلب يادـص  اب  ار  هیآ  نیا  ترـضح  نآ  دـندوب ، هدرک  عامتجا  مدرم  هک  یلاح  رد  دـش ، دجـسم  دراو  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هلآو ،

: دومرف تئارق 

َنیِذَّلا »

اه تلیضف  www.Ghaemiyeh.comمام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 377زکرم  هحفص 157 

http://www.ghaemiyeh.com


(303 «.) ْمَُهلامْعَأ َّلَضَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَص  اوُرَفَک َو 

يا هیآ  دومرف : دـینک ؟ یم  توالت  ار  رافک ) هب  طوبرم   ) هیآ نیا  ناناملـسم ) روضح  رد   ) ارچ نسحلا ! ابا  يا  درک : ضرع  ساـبع  نبا 
.مدناوخ ار  نآرق  زا 

: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  يرآ ، دومرف : دیدومن ؟ تئارق  يرما  يارب  دبال  درک : ضرع 

(304 «.) اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  ُهوُذُخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  «َو 

ریغ هک  مدینشن  ترضح  نآ  زا  درک : ضرع  دومن ؟ دوخ  نیشناج  ار  رکبوبا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یهد  یم  یهاوگ  ایآ 
عامتجا رکبوبا  فارطا  مدرم  داد : خساپ  يدرکن ؟ تعیب  نم  اب  ارچ  سپ  دومرف : ترضح  نآ  .دهد  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  یـسک  امش 

.مدش مدرم  هارمه  مه  نم  دندرک ) تعیب  وا  اب  و   ) دندرک

ترـضح زا  و   ) دنتفر يرماس  هلاسوگ  لابند  یـسوم ) ترـضح  بایغ  رد   ) هک لیئارـسا  ینب  ریظن  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
: دومن توالت  ( 305  ) ار هیآ  نیا  هاگ  نآ  .دومن  شیامزآ  ار  امش  هلیسو  نیدب  دنوادخ  دندرکن ) يوریپ  وا  نیشناج  نوراه ،

رد شوماخ و  ار  ناشرون  ادخ  دومن ، نشور  ار  دوخ  نوماریپ  نوچ  و  تسا ، هتخورفا  یشتآ  هک  دنتسه  یـسک  ناسب  ناقفانم )  ) نانیا »
دندرگ یمن  زاب  اطخ ) هار  زا  هاگ  چیه   ) نیارب انب  .دـنروک  و  گنگ ، رک ، اهنآ  .دـنک  یم  ناشیاهر  دـننیب  یمن  هک  ییاه  یکیرات  نایم 

(306 .«.)

: دندومرف دندرک و  دنلب  نامسآ  هب  رس  ترضح  نآ  تعیب ، يارب  دجسم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ندرب  هفیقس و  يارجام  زا  سپ 

هتفگ نامه  نیا  و  نک ؛ داهج  یتشاد ، روای  رفن  تسیب  رگا  دندومرف : نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یناد  یم  دوخ  وت  اهلا ! راب  »
: تسا نآرق  رد  وت 

(307 «.) ِْنیَتَئاِم اُوِبْلغَی  َنوُِرباص  َنوُرْشِع  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  »

هناخ هب  هاگ  نآ  .دومن  رارکت  هبترم  هس  ار  هیآ  .دشن و  ادیپ  مه  رفن  تسیب  اهلا ! راب 
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(308 « ) .تشگزاب

اهدسح اه و  هنیک   - 3

هیلع یلع  نانمؤم  ریما  الوم  هراب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ررکم  ياه  شرافـس  اـب  مالـسا و  شیادـیپ  زاـغآ  ناـمه  زا 
هنیک و زا  شیرق ، یکیرات  زا  راشرـس  ياه  لد  اه و  هنیـس  ترـضح ، نآ  یتسرپرـس  تیالو و  ینلع  مالعا  ریدـغ و  نایرج  ات  مالـسلا 

.دیدرگ ولمم  تلاسر  نادناخ  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  هب  تداسح 

رب ینبم  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  ترـضح  نآ  نامرف  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  نتـشک  هب  هکم  نارـس  میمـصت  نینچمه 
.تخاس مهارف  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  دسح  ینمشد و  يارب  ار  هنیمز  نآ ، ریاظن  بانج و  نآ  باوختخر  رد  ندیباوخ 

هب شیرق  نارس  ندش  هتـشک  اه و  تعاجـش  اه و  تماهـش  زاربا  اه و  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تکرـش  رت ، مهم  همه  زا 
.درک رترو  هلعش  نانآ  ياه  لد  رد  ار  ینمشد  هنیک و  شتآ  هک  دوب  راوگرزب  نآ  تسد 

لثم یسانشرس  دارفا  هلمج  زا  دندش ؛ هتشک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسد  هب  رفن   36 اهنآ ، هتشک  رفن  داتفه  زا  ردب ، گنج  رد  اهنت 
شردارب و  هحلط ، یبا  نب  هحلط  نیکرشم ، رادملع  زین  دحا  گنج  رد  .لهجوبا و  نایفس و  یبا  نب  هلظنح  هبتع ، نب  دیلو  هبیـش ، هبتُع ،

.دندش كاله  ترضح  نآ  ياناوت  تسد  هب  بعصم 

ياهاج رد  ناوارف  ياه  هزجعم  رودـص  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  ترـضح  ناوناب ، يوناب  اب  جاودزا  يارب  فلتخم  دارفا  يراگتـساوخ  ّدر 
دننام وا ، باسح  یب  لـیاضف  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  دزن  ترـضح  نآ  تیبوبحم  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  زا  فلتخم 

نأش رد  رامش  یب  یتایآ  لوزن  ترـضح ، نآ  باب  زج  اهرد  همه  نتـسب  تلزنم ، ثیدح  هلهابم ، نایرج  ربیخ ، حتف  مالـسا ، رد  تقبس 
ياه هنیس  رد  ار  دسح  هنیک و  مشخ ، ياه  هلعش  همه ، همه و  بانج ، نآ 
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.دنهد زورب  ار  اهنآ  ات  دنتشگ  یم  تصرف  لابند  ور ، نیا  زا  .تخورفارب  شیپ  زا  شیب  ناهاوخدب  شیرق و 

هب تناـها  كدـف و  بصغ  تلاـسر و  نادـناخ  يارب  راوگاـن  ثداوح  عوقو  تفـالخ و  بصغ  يارب  ار  هنیمز  تسد ، نیا  زا  یلماوـع 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  تعاس  دنچ  تشذگ  زا  سپ  .دروآ  مهارف  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  سدـقم  تحاس 

تمصع نادناخ  زا  هنابـصاغ  ار  مالـسا  یناهج  تموکح  دندرک و  هاتوک  تما  یتسرپرـس  تیالو و  زا  رهاظ  هب  ار  ادخ  تجح  تسد 
؛ دنتـشذگ ثداوح  نیا  رانک  زا  یناسآ  هب  یلمعلا ، سکع  نیرت  کچوک  نودب  زورید ، ییادف  تما  .دنتخاس و  جراخ  مالـسلا  مهیلع 

: دنیامرف یم  ترضح  نآ  هک  يروط  هب 

نآ رد  كاشاخ  هک  ار  یمـشچ  و  دندرگ ؛ هتـشک  نانآ  هک  مدشن  یـضار  مرادن ، يروای  دوخ  تیب  لها  زا  ریغ  هب  هک  مدید  نوچ  »... 
رب و  هودـنا ) مغ و  يرایـسب  زا   ) سفن هار  نتفرگ  رب  و  مدـیماشآ ؛ دوب ، هتفرگ  ار  میوـلگ  هک  یناوختـسا  اـب  مداـهن و  مه  رب  دوـب ، هتفر 

(309 « ) ...مدومن ییابیکش  خلت ) رایسب  یهایگ  مْقلَع =(  معط  زا  رت  خلت  ثداوح 

دجـسم هب  تعیب  يارب  ربج  هب  ار  وا  دنزادنیب و  نیتملا  هَّللا  لبح  ندرگ  هب  نامـسیر  دندرک  یم  تئرج  هنوگچ  دوبن ، اه  هنیمز  نیا  رگا 
سک چیه  دننک و  نیشن  هناخ  لاس  ار 25  ارذع  لوتب  رسمه  یفطصم و  ّمع  رسپ  ادخ و  تجح  هفیلخ و  دنتـسناوت  یم  هنوگچ  دنربب ؟

(310 « ) .دندرک عطق  لاملا  تیب  زا  ار  شا  هیمهس  لاس  نآ  رد  تفشآرب ، هک  مه  هملس  ُما  « ؟ دیوگن يزیچ 

زا سپ  ایآ  تشاد ، دیـشر  غلاـب و  يرـسپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگا  دومن : لاؤس  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  یـصخش 
ترضح نآ  تشذگرد 
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: دومرف خساپ  رد  دسرب ؟) تفالخ  هب  وا  دنتشاذگ  یم  و   ) دندش یم  يو  رما  میلست  اه  برع 

يارب يا  هلیـسو  ار  ادـخ  لوسر  مسا  شیرق  رگا  ...دنتـشک  یم  ار  وا  داد ، یم  ماجنا  مدرک ، نم  هچنآ  زا  ریغ  يراک  رگا  هکلب  زگره ! »
تدابع ار  ادخ  مه  زور  کی  یتح  راوگرزب  نآ  تشذگرد  زا  سپ  دنتسناد ، یمن  تردق  هب  ندیـسر  يارب  ینابدرن  يویند و  تسایر 

(311 « ) .دندرک یمن  شتسرپ  و 

: تفگ یم  هشیمه  رمع  .دندرک  تعیب  رکبوبا  اب  هدروآ و  يور  هفیقس  هب  تعرس  اب  نیا ، رب  انب 

(312 «.) ُهُوُلْتقاَف اهَْلثِم  یلإ  ْمُکاعَد  ْوَأ   ) یتَأ ْنَم  اهَّرَش َو  َنیِِملْسُْملا  ُهَّللا  یَقَو  ًهَْتلَف  رَْکب  ِیبَأ  ُهَْعَیب  َْتناک  »

هفیلخ باختنا  رد  لکش  نیا  هب  سک  ره  و  دومن ، ظفح  نآ  ّرش  زا  ار  ناناملـسم  دنوادخ  و  دوب ، یناهگان  هدزباتـش و  رکبوبا  اب  تعیب  »
« .دیشکب ار  وا  دیامن ، لمع 

(313) .دنتشادن تکرش  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نفد  رد  هشیاع  رمع و  رکبوبا و  یتح  هک  اجنآ  ات 

: دنیامرف یم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

ام دزن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هزانج  .مرادن  غارـس  عامتجا  نیا  زا  رتدب  ار  یعامتجا  چیه  مرادن ، غارـس  زور  نیا  دـننامه  »
زاب ام  هب  ار  ام  مّلـسم  قح  و   ) دـیداد ماجنا  دـیتساوخ  هچ  ره  دوخ  نیب  اـم  تروشم  یب  و  دیتفاتـش ) هفیقـس  بناـج  هب  و   ) دـیدرک اـهر 

(314 (.« ) دیدنادرگن

: هلمج زا  دنتشادرب ؛ اه  ماگ  تاضارتعا ، ندرک  شوماخ  عناوم و  نتشادرب  نایم  زا  دوخ و  تموکح  همادا  يارب  هاگ  نآ 

یم تنـس  لها  ًالثم  دـندرک ؛ یم  جراخ  هنحـص  زا  متـش ، برـض و  نتـشک و  هب  دـیدهت  اـب  ار  يا  هدـع  .تشحو  بعر و  داـجیا   - 1
: دنسیون

رمع تشادن و  ار  نانآ  شیاجنگ  اه  هچوک  هک  دندش  عمج  نآ  ياه  هچوک  رد  نانچ  هنیدم ، هب  ندش  دراو  زا  سپ  ملسا » ینب   » هلیبق
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(315) .مدرک ادیپ  نیقی  يزوریپ  هب  مدید ، ار  ملسا  هلیبق  هک  نیمه  تفگ : یم 

: دسیون یم  ریثا  نبا 

(316 «.) ُدَْعب ُساَّنلا  َعَیاب  ْمِِهب َو  ُرَْکبُوبَا  َيِوَقَف  ْتَعَیابَف ، ُمَلْسَأ  َْتئاج  «َو 

« .دندرک تعیب  وا  اب  مدرم  هاگ  نآ  دش و  يوق  رکبوبا  سپ  .دندومن  تعیب  دندمآ و  ملسا  ینب  هلیبق  »

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  دیفم  خیش 

هللا یلـص  ربمایپ  تشذگرد  تلع  هب  هنیدم  مدرم  اما  دندش ؛ هنیدم  دراو  رابراوخ  هقوذآ و  هیهت  يارب  نیـشنارحص  بارعا  زا  یهورگ  »
.دنداهن ندرگ  ار  وا  رما  دندرک و  تعیب  دیدج  هفیلخ  اب  زین  نانآ  .دندرکن  انتعا  نانآ  هب  هلآو  هیلع 

دییآرد و مدرم  يوس  هب  دـیریگرب و  ضوع ، نودـب  دـیراد  زاین  هچنآ  هفیلخ ، اب  تعیب  ِيازا  رد  تفگ : دـیبلط و  ار  اهنآ  رمع  هاگ  نآ 
«. دینزب ندرگ  دومن ، عانتما  هک  ره  و  دینک ، تعیب  هب  راداو  هدروآ  درگ  ار  اهنآ 

لیامح ندرگ  رب  ار  اهراتسد  دندرک و  مکحم  ار  اهدنبرمک  هظحل  نامه  رد  ینابایب  هلیبق  نآ  هک  مدید  ادخ ، هب  دنگوس  دیوگ : يوار 
(317) .دندومن یم  تعیب  هب  راداو  روز  هب  ار  نانآ  دندز و  یم  ار  مدرم  مکحم  نآ  اب  هدرک ، هلمح  مدرم  يوس  هب  بوچ  اب  دندومن و 

دیسر شدایرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دندش  رو  هلمح  ناملـس  هب  ( 318 (.) دنتسشن شا  هنیس  رب  و   ) دنتسکش ار  ریبز  ریـشمش 
هدیشک ریشمش  رکبوبا  ربارب  رد  هفیقس  رد  هک  نیا  مرج  هب  ناشخرد ، قباوس  همه  نآ  اب  گرزب  یباحـص  نآ  رذنم ، نب  بابُح  (. 319)

(320  ) .دندومن كاخ  زا  رپ  ار  شناهد  دندرک و  شبوکدگل  دنتفرگ و  ار  اج ا و  نامه  رد  دوب ، هتفریذپن  ار  شتفالخ  و 

نالعا دنتشک و  يریت  اب  یکیرات  رد  ار  وا  هنابش  دندرک و  شدیدهت  ندرکن ، تعیب  لیلد  هب  ار  جرزخ  هلیبق  گرزب  هدابع ، نب  دعس 
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هک دندوب  هدینـش  شیپ  زا  یگمه  هک  یلاح  رد  ( 321  ) .دندورس مه  رعـش  شیارب  اهنآ  نابز  زا  و  تسا ، هتـشک  نج  ار  وا  هک  دندرک 
(322) .دشکب ار  وا  ادخ  دیشکب  ار  دعس  دز : دایرف  هفیقس  رد  رمع 

نآ دوب ، عاجش  يوق و  هک  نآ  اب  ارچ  دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  قح  تفالخ  رگا  دیـسرپ : قاط » نمؤم   » زا هفینحوبا  دنیوگ : یم 
(323  ) .دشکب نج  ار  وا  دیسرت  تفگ : خساپ  رد  درکن ؟ هبلاطم  ار 

.دنتشک تاکز  نتخادرپن  مرج  هب  ار  هانگ  یب  دارفا  زا  يرایسب 

(324) .دییامرف هظحالم  ار  دلاخ  طسوت  شرسمه  اب  ندش  رتسبمه  و  ربمایپ ، یباحص  هریون ، نب  کلام  نتشک  نایرج  تسین  دب 

.دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  حورشم  .دنشکب  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرهاط ، هقیّدص  دنتفرگ  میمصت  هک  دندناسر  ییاج  هب  ار  راک 

راب نیدـنچ  هک  تعیب  ماگنه  هلمج  زا  دـندشن ؛ قفوم  هک  دـننک  رورت  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـنتفرگ  میمـصت  راب  نیدـنچ  زین 
يارب ار  اهریشمش  ذفنق ، دلاخ و  رمع و  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .میـشک  یم  ار  وت  دنتفگ : دینک ؟ یم  هچ  منکن ، تعیب  رگا  دومن : رارکت 

.دندوب هداتسیا  شرانک  رد  هدرک و  هدامآ  نتشک 

داتفا ساره  هب  راک  نیا  زا  رکبوبا  هک  دنک  رورت  ار  ترضح  نآ  رکبوبا ، زامن  رخآ  مالـس  ماگنه  هک  دندرک  رومأم  ار  دلاخ  زین  اهدعب 
: تفگ زامن  لاح  رد  دش و  نامیشپ  و 

«. ِِهب َُکتْرَمَأ  ام  ْلَعْفَت  ال  ِدلاخ ! ای  »

(325 «) .نکن ارجا  مداد ، روتسد  وت  هب  هچنآ  دلاخ ! يا  »

ادـخ ربمایپ  شرافـس  ساسا  رب  هک  دوب  يدـیدش  هیقت  تلع  هب  درب ، رد  هب  ملاس  ناج  رورت  تسایـس  زا  تسناوت  ترـضح  نآ  هک  نیا 
تالکشم رد  و  دروآ ، يور  تعارز  تدابع و  هب  اذل  ( 326  ) .دوب هتفرگ  شیپ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
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.درک یم  يرای  ار  یمالسا  تما  لئاسم ، و 

؟ درب رد  هب  ملاس  ناج  ندش  هتـشک  زا  تسناوت  ینالوط  یتدم  رد  یلع  ترـضح  هنوگچ  دـسرپ : یم  دوخ  داتـسا  زا  دـیدحلا  یبا  نبا 
شور زا  دروآ و  يور  نآرق  زامن و  تدابع و  هب  تشادزاب و  روضح  زا  ار  دوخ  وا  .دش  یم  هتشک  تشگ  یمن  میلست  رگا  داد : خساپ 

(327) ...تشاذگ يرانک  هب  ار  شریشمش  تشادرب و  تسد  دوخ  هتشذگ 

نانز نایم  رد  یلوپ  دمآ ، راک  رـس  رب  رکبوبا  هک  یماگنه  دننک : یم  لقن  تنـس  لها  هک  اجنآ  ات  لوپ ؛ اب  مدرم  ندـیرخ  عیمطت و   - 2
؟ تسیچ يارب  لوپ  نیا  دیـسرپ : نز  نآ  .دندرب  ّيدـع  ینب  هلیبق  زا  ینز  يارب  ار  يرادـقم  نایم ، نیا  رد  .درک  میـسقت  راصنا  رجاهم و 

: تفگ نز  نآ  تسا .) هدیسر  وت  هب  زین  یمهس  و   ) هداد نانز  يارب  رکبوبا  هک  تسا  یلوپ  دنتفگ :

»...؟ ِینیِد ْنَع  ِینَنوُشاُرتَأ  »

« .دینادرگرب رکبوبا  هب  ار  نآ  .تفریذپ  مهاوخن  يزیچ  وا  زا  زگره  دنگوس ، ادـخ  هب  دـیهدب ؟ هوشر  نم  هب  نید  رما  رد  دـیهاوخ  یم  »
(328)

يانب ریز  هک  دنتـسناد  یم  بوخ  نانآ  هلآو ؛ هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زارفارـس  رتخد  ناوناب ، يوناـب  تسد  زا  كدـف  نتفرگ   - 3
نیتسخن رد  اذـل  دـشاپ ؛ یم  مه  زا  تموکح  دـنوش و  یم  هدـنکارپ  مدرم  دـشابن ، راک  رد  میـس  رز و  رگا  و  تسا ، داصتقا  تموکح ،

نانآ .دنتفرگ  خیرات  همولظم  تسد  زا  دوب -  راقفلاوذ  ناسب  هک  ار -  كدف  تیاور ، کی  لعج  اب  دندیـسر ، تردـق  هب  هک  ییاهزور 
.دنداد رارق  نانآ  ربارب  رد  ار  مدرم  مه  و  دندومن ، بلس  تیب  لها  زا  ار  يداصتقا  تردق  مه  تیاور ، نیا  لعج  اب 

کی زا  .تسا  جیار  ینونک  يایند  رد  هک  تساوه  ود  ماب و  کی  تسایس  نامه  نیا ،
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هژیو هب  مدرم ، نایم  رد  ار  لاـملا  تیب  لاوما  رگید ، يوس  زا  دـنریگ و  یم  تیب  لـها  مالـسا و  یمارگ  يوناـب  تسد  زا  ار  كدـف  وس 
.دننک بلج  دوخ  يوس  هب  دنزاس و  هدنکارپ  تیب  لها  فارطا  زا  ار  مدرم  هار ، نیا  زا  ات  دننک ، یم  میسقت  ناوناب  سانشرس و  دارفا 

كدف

یعورزم و تمـسق  ود  لـماش  تشاد و  هلـصاف  هنیدـم  رهـش  اـت  رتمولیک  دودـح 140  هک  دوب  زیخ  لـصاح  داـبآ و  ییاتـسور  كدـف 
رد نکاس  نایدوهی  بیـصن  ار  یناوارف  دـمآرد  لاس ، ره  رد  دـندیمان و  یم  هناگتفه  ياه  غاب  طـئاوح و  ار  نآ  و  دـش ، یم  ناتـسلخن 

.تخاس یم  اجنآ 

نکاس ِيدوهی  نارس  شیپ  يریفس  اه ، هنتف  عفد  يارب  ربیخ ، گنج  اب  نامزمه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترجه ، متفه  لاس  رد 
.دنامب ظوفحم  ناشلام  ناج و  هیزج  ِنداد  اب  ای  دنوش و  ناملسم  ای  دننک ؛ نشور  ار  دوخ  فیلکت  ات  داتسرف  كدف 

ربخ هک  یماگنه  ات  دنتفر ؛ هرفط  نداد  خساپ  زا  يزور  دـنچ  دـندوب ، هتفای  یهاگآ  ربیخ  گنج  هب  ناناملـسم  ِنتفر  زا  هک  دوهی  نارس 
دربن رب  ار  میلست  حلص و  تفرگارف و  ار  اهنآ  ناوارف  تشحو  سرت و  .دیسر  اهنآ  هب  ربیخ  مکحم  ياه  هعلق  حتف  ناناملـسم و  يزوریپ 
لقن یخرب  رب  انب  و  ار -  دوخ  ياه  غاب  اه و  نیمزرس  زا  یمین  دندش  رضاح  دنتفریذپن ، ار  مالسا  هک  نآ  اب  و  دنداد ، حیجرت  هناحلـسم 

.دنیامن یگدنز  مالسا  ياول  ریز  رد  ات  دننک  راذگاو  مالسا  ربمایپ  هب  ار -  اهنآ  همه  اه ،

هب دش و  یم  هدیمان  تمینغ  دمآ  یم  تسد  هب  نمشد  زا  یماظن  تردق  گنج و  هلیسو  هب  مالـسا  رد  هک  ییاه  نیمزرـس  لاوما و  هتبلا 
کی زج  ینس ، هعیش و  تایاور  لافنا و  هروس  هیآ 41  بجوم 
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يریگرد يزیر و  نوخ  گنج و  نودـب  هک  ییاـه  نیمزرـس  لاوما و  لـباقم ، رد  .تشاد  قلعت  ناناملـسم  همه  هب  سمخ ،)  ) نآ مجنپ 
تایآ 6 و 7 بجوم  هب  دـش و  یم  هدـیمان  یف ء » ، » دـندرک یم  راذـگاو  ار  اجنآ  ناشدوخ  اه  نآ  نابحاص  دـش و  یم  حـتف  هناحلـسم 

نآ اـب  شراـیتخا  تشاد و  قـلعت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  صخـش  هب  ( 329 ، ) ینـس هعیـش و  ناوارف  تاـیاور  رـشح و  هروس 
هب يریگرد  گنج و  نودب  كدف  نوچ  نیا ، رب  انب  .دزاس  فرطرب  هنادـنموربآ  ار  شناکیدزن  دوخ و  ياه  يدـنمزاین  ات  دوب  راوگرزب 

(330) .دوب راوگرزب  نآ  تسد  هب  شرایتخا  ادخ و  لوسر  ِنآ  زا  ناحبس  راگدرورپ  روتسد  هب  انب  دمآ ، تسد 

: هفیرش هیآ  هک  نیا  ات  دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رایتخا  رد  كدف 

(331 «.) ُهَّقَح یبْرُْقلااَذ  ِتآ  «َو 

زا ناسانـشرس  ناگرزب و  هاـگ  نآ  .درک  راذـگاو  يو  هب  ار  كدـف  تساوخ و  ار  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  مالـسا  ربماـیپ  .دـیدرگ  لزاـن 
ناونع هب  يا  همان  رد  و  دومن ، مالسلا  اهیلع  همطاف  میلست  ار  نآ  ياه  غاب  كدف و  نانآ  روضح  رد  و  دومن ، رـضاح  ار  دوخ  باحـصا 

.دراد صاصتخا  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  وا ، نادنزرف  همطاف و  ترضح  هب  نآ  عفانم  همه  اب  كدف  هک  تشون  هقیثو 

نایم هدـش ، لزاـن  ناراوگرزب  نآ  قح  رد  هیآ  تسوا و  نادـنزرف  مالـسلا و  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  یبرقلا » اذ   » زا روظنم  هک  نیا  رد 
(332) .دراد دوجو  رظن  قافتا  ینس  هعیش و  زا  مالسا ، نارسفم  ناثدحم و  نادنمشناد و 

ناگرزب و زا  يرایسب  تسا و  قافتا  هعیش  نایم  دیشخب ، شا  یمارگ  رتخد  هب  هیآ  نیا  لوزن  ماگنه  ار  كدف  ربمایپ  هک  نیا  هراب  رد  اما 
: دوش یم  هراشا  اهنآ  كرادم  هب  اهنت  هک  دنا ، قفاوم  نآ  اب  زین  ینس  نادنمشناد 

مکاح
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: تسا هدومن  تیاور  قیرط  تفه  هب  مجنپ ، نرق  رد  تنس  لها  ناگرزب  زا  یناکسح ،

(333 «) ًاکَدَف اهاطْعَأَف  َهَمِطاف  ص )  ) هَّللا ُلوُسَر  اعَد  ُهَّقَح » یبْرُْقلااَذ  ِتآ  َو   » َْتلََزن اَّمل 

« .دیشخب وا  هب  ار  كدف  تساوخ و  ار  همطاف  ترضح  ص )  ) ادخ ربمایپ  دش ، لزان  ُهَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هیآ هک  یماگنه  »

(334) .دنا هدرک  لقن  ینس  ناملاع  ناثدحم و  زا  رگید  یخرب  ار  نآ  ریظن 

هک دوب  یـصخش  زا  دیـسر  وا  تسد  هب  هک  يا  همان  نیتسخن  .تسـشن  صوصخم  یـسرک  رب  تایاکـش ، هب  خـساپ  يارب  نومأم  يزور 
؟ تسیک وناب  نآ  عفادم  تفگ : تسیرگ و  همان  ندناوخ  زا  سپ  نومأم  .درک  یم  یفرعم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  عفادم  ار  دوخ 

...دومن یفرعم  وا  عفادم  ار  دوخ  تساخرب و  يدرمریپ 

اهیلع همطاف  ترـضح  نادنزرف  هب  ار  كدـف  دـسیونب و  يا  همان  داد  روتـسد  ناوید  سیئر  هب  دـید و  موکحم  ار  دوخ  نومأم  ماجنارس 
(335) ...دنادرگرب مالسلا 

ناثّدـحم زا  یکی  یـسوم -  نب  هَّللا  دـبع  هب  دـنادرگرب ، مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  نادـنزرف  هب  ار  كدـف  تساوخ  یتقو  نومأـم 
ادخ ربمایپ  دش ، لزان  یبْرُْقلااَذ   » هیآ هک  یماگنه  هک  دناوخ  ار  ثیدـح  نیا  وا  .تساوخ  ییامنهار  وا  زا  تشون و  يا  همان  فورعم - 

(336) .دینادرگ زاب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  نادنزرف  هب  ار  كدف  نومأم  .دیشخب  شرتخد  هب  ار  كدف  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

: دسیون یم  فینح ، نب  نامثع  هرصب  رادنامرف  هب  شا  همان  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

«. ُهَّللا ُمَکَْحلا  َمِْعن  َنیِرَخآ َو  ٍمْوَق  ُسوُُفن  اَْهنَع  ْتَخَس  ٍمْوَق َو  ُسوُُفن  اَْهیَلَع  ْتَّحَشَف  ُءاَمَّسلا  ُْهتَّلَظَأ  اَم  ِّلُک  ْنِم  ٌكَدَف  اَنیِْدیَأ  ِیف  َْتناَک  یَلب  »
(337)

یهورگ و  دندیزرو ، لخب  نآ  رب  یهورگ  هک  دوب ، ام  تسد  رد  كدف  اهنت  تسا ، هدـنکفا  هیاس  نآ  رب  نامـسآ  هچنآ  مامت  زا  يرآ ، »
، رگید
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« .تسا يرواد  وکین  دنوادخ  هک  یتسار  .دنتشذگ  نآ  زا  هنادنمتواخس  یحلاصم ) يور  )

نیا هب  حیرـصت  اب  لاح  .تسا  هدوب  راوگرزب  نآ  رایتخا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  كدف  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  يانعم 
!؟ درک دیدرت  نآ  قدص  رد  ناوت  یم  هنوگچ  بلطم 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  كدف 

لوا تمسق 

نامز رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  دوش  یم  تباث  ینـشور  هب  تیعقاو  نیا  ناـخروم ، نارـسفم و  ناثدـحم ، تاحیرـصت  زا 
تلحر زا  سپ  اما  تفرگ ؛ تسد  هب  ار  شرایتخا  دومن و  فرـصت  ار  نآ  زین  ناـشیا  دیـشخب ، شا  یمارگ  رتخد  هب  ار  كدـف  شتاـیح 

يارب دوـخ  تموـکح  زور  نیمهد  رد  دز ، هیکت  تردـق  هکیرا  رب  رکبوـبا  هک  یماـگنه  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  زوسناـج 
كدف دننک و  نوریب  ار  وناب  نآ  نارگراک  داد  روتسد  تلاسر ، دزم  يادا  ترضح و  نآ  هیامنارگ  رتخد  تیب و  لها  هب  تیلست  ضرع 

! دومن هرداصم  ار 

لاؤس ربمایپ  هدـنام  یقاب  لاوما  هراب  رد  ناشیا  زا  میتفر و  بلاط  یبا  نب  یلع  دزن  تفر ، اـیند  زا  ربماـیپ  هک  یماـگنه  دـیوگ : یم  رمع 
.میدرک

: دومرف هنوگچ ؟ كدـف  میتفگ : .تساـم  يارب  دومرف : روطچ ؟ ربیخ  میتفگ : .دوب  دـهاوخ  اـم  يارب  ربماـیپ  لاوما  دومرف : ترـضح  نآ 
(338) .ینک ادج  ار  ام  ياه  ندرگ  یچیق  اب  هک  نآ  رگم  تفریذپ  دهاوخن  ققحت  روما  نیا  میتفگ : .دوب  دهاوخ  ام  يارب 

اب هک  یماگنه  دندومرف : ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حیحـص  دنـس  اب  میهاربا ، نب  یلع  نییمق  خیش 
ترضح لیکو  درک و  لیسگ  كدف  هب  ار  یهورگ  دمآ ، قئاف  راصنا  نیرجاهم و  رب  و  تسـشن ) تردق  دنـسم  رب  و   ) دش تعیب  رکبوبا 

(339  ) .دومن جارخا  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف 

زا نآ  نتفرگ  هک  دنک  یم  تباث  یبوخ  هب  كدف  هدنورپ  یسررب 
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يارب هک  دوب  نآ  زا  رت  نشور  هیضق  و  دوب ، یسایس  ینایرج  وناب ، نآ  عورشم  قح  زا  يرادزاب  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رتخد 
.دنامب ناهنپ  تقو  مکاح 

هجیدخ ترضح  تورث  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  راقفلاوذ  ریشمش و  اب  رگا  مالسا ، نیتسخن  راگزور  رد  دنتـسناد  یم  بوخ  نانآ 
اذل وا ؛ تماما  تیالو و  همادا  مالـسلا و  هیلع  یلع  يارب  تسا  يراقفلاوذ  كدف ، زورما  دومن ، تفرـشیپ  مالـسا  هک  دوب  مالـسلا  اهیلع 

هلـصافالب دـندرک ، بوکرـس  ار  نافلاخم  رگید  نیرجاهم و  دـندومن و  مکحم  ار  دوخ  تموکح  ياه  هیاپ  هک  ینامز  راک ، زاـغآ  رد 
.دنداد ار  نآ  هرداصم  روتسد  و  جارخا ، كدف  زا  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  نارگراک 

و تشادن ، تعسو  نانچ  نآ  كدف  دیوگ : یم  هعیـش ، نادنمـشناد  زا  یکی  یقن  نب  یلع  هب  تنـس ، لها  ناگرزب  زا  دیدحلا ، یبا  نبا 
نآ رد  همطاف  ترـضح  نافلاخم  هک  تشادن  شزرا  ردقنیا  دوبن ، اجنآ  رد  رتشیب  امرخ  تخرد  دنچ  زج  هک  یکچوک  نیا  هب  ِنیمزرس 

( .دیامن هئربت  ار  خیرات  نارگدادیب  دزاس و  فرحنم  ار  ناگنازرف  راکفا  كدف  نداد  هولج  شزرا  مک  اب  تساوخ  یم  وا   ) .دنزرو عمط 

هفوک گرزب ) رهـش   ) ِینونک يامرخ  ناتخرد  زا  اجنآ  ياه  لخن  رامـش  اریز  ینک ؛ یم  هابتـشا  رادنپ  نیا  رد  وت  دومرف : خساپ  رد  يو 
زا مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ادابم  هک  دوب  نیا  يارب  زیخ  لصاح  نیمزرـس  نیا  زا  ربمایپ  نادناخ  نتـشادزاب  مّلـسم ، روط  هب  .دوبن  رتمک 

مورحم كدـف  زا  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  اهنت  هن  ور ، نیا  زا  .دریگب  کمک  تفالخ  هاگتـسد  اب  هزراـبم  يارب  اـجنآ  دـمآرد 
تسد هب  افلخ  نامز  رد  هک  یمئانغ  سمخ  ینعی  دوخ -  عورـشم  قوقح  زا  ار  بلطملادبع  نادنزرف  مشاه و  ینب  همه  هکلب  دنتخاس ،

 - دندروآ یم 
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(. دندومن راومه  زین  سابع  ینب  هیما و  ینب  تموکح  يارب  ار  هار  و   ) دنتشاد زاب 

عـضو اب  هزرابم  هشیدنا  زگره  دنرب ، رـس  هب  يدـنمزاین  لامک  اب  دـنورب و  شاعم  رارما  یگدـنز و  لابند  دـیاب  هک  یتیعمج  دـیدرت  یب 
(340) .دننارورپ یمن  رس  رد  ار  دوجوم 

یم يوریپ  دوخ  ناردپ  ناگتـشذگ و  زا  اهنت  هن  نانآ  .دـنیامن  اضما  ار  نامکاح  ِراک  نیا  تنـس ، لها  نادنمـشناد  هک  تسین  لیلد  یب 
، تقیقح رد  دـنتخاس ، مورحم  شمّلـسم  قح  زا  ار  ربمایپ  یمارگ  رتخد  قحان  هب  اـفلخ  دـنریذپب  رگا  هک  دـنناد  یم  بوخ  هکلب  دـننک 

.دور یم  لاؤس  ریز  افلخ  ِینیشناج  نتفریذپ 

نانآ هنوگچ  دشاب ، نینچ  نیا  زین  ادخ  لوسر  راگدای  هناگی  اب  ناشرادرک  و  دشابن ، لوسر  ادخ و  بناج  زا  افلخ  باختنا  رگا  یتسار 
ار دوخ  نامشچ  دننک و  شوماخ  ار  دوخ  نادجو  لقع و  غارچ  هک  رتهب  هچ  سپ  دنناد !؟ عاطم  ار  ناشنامرف  دنراد و  مدقم  دوخ  رب  ار 
، لیبق نیا  زا  یتالمج  اب  و  دنـشاب ، هتـشادن  یعالطا  هنوگ  چیه  دوخ  فارطا  زا  ات  دـنرواین ، نوریب  فرب  ریز  زا  ار  دوخ  رـس  دـندنبب و 

« .دنوش یم  هدوشخب  دننک  ییاطخ  رگا  و  دندهتجم ،  » و دنریما » ام  رب  نانآ  : » هک دنزاس  هدوسآ  ار  دوخ 

ایآ و  دوب ؟ وگتسار  دوخ  ياعدا  رد  ربمایپ  رتخد  ایآ  مدیسرپ : دادغب  هسردم  داتـسا  یقراف  نب  یلع  زا  دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا  زین 
؟ تشاذگن شرایتخا  رد  ار  وا  مّلسم  ّقح  هفیلخ  ارچ  سپ  متفگ : .يرآ  تفگ : خساپ  رد  تسناد ؟ یم  وگتسار  ار  وا  هفیلخ 

بـصغ قح  دـمآ  یم  ادرف  تفریذـپ ، یم  ار  همطاف  ترـضح  ياعدا  هفیلخ  رگا  تفگ : دز و  يدـنخبل  دوب ، راقو  اب  هشیمه  هک  داتـسا 
وگتسار ار  وا  اریز  دنادرگرب ؛ یلع  ترضح  هب  ار  تفالخ  دوب  راچان  هفیلخ  و  دومن ، یم  هبلاطم  ار  شرسمه  هدش 
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(341) .تخاس عونمم  شمّلسم  قح  زا  ار  وا  ددنبب ، ار  اهاضاقت  هار  هک  نیا  يارب  هفیلخ  اما  .تسناد  یم 

: دسیون یم  دیامن و  یم  هیجوت  ار  نایرج  رگید  يا  هنوگ  هب  تسا ، تنس  لها  روهشم  ناخّروم  زا  هک  یبلح 

يارب هک  تسا  يدنس  تفگ : تسیچ ؟ نیا  دیـسرپ : دش و  دراو  رمع  ناهگان  .دوب  هتـشون  همطاف  ترـضح  يارب  ار  كدف  همان  رکبوبا 
رد درک ؟ یهاوخ  نیمأت  ار  ناناملـسم  جراخم  اجک  زا  ینک ، در  ار  كدف  رگا  تفگ : رمع  .شردـپ  ثاریم  هراب  رد  ما ، هتـشون  همطاف 

(342) .درک هراپ  تفرگ و  ار  دنس  هاگ  نآ  .دنا  هدروآ  يور  وت  گنج  هب  اه  برع  هک  یلاح 

ار نارگید  لاوما  گـنج ، هنیزه  ناناملـسم و  جراـخم  هناـهب  هب  تسا  زیاـج  تنـس ، نآرق و  مکح  هب  اـیآ  دوش : یم  لاؤس  وا  زا  لاـح 
!؟ دومن بصغ 

ار نانآ  هکلب  تشاد ، فاعم  ار  ناناملـسم  رگید  اهنت  هن  دومن و  بصغ  هرداصم و  ار  ادخ  ربمایپ  زارفارـس  رتخد  لاوما  گنرد  یب  ارچ 
: ثیدح هب  دانتسا  اب  لوا  هفیلخ  زورید  ارچ  یهگناو  داد !؟ رارق  هفیلخ  يایاطع  ششوپ  تحت 

«. ُثِّرَُون ِءاِیْبنَْألا ال  َرِشاعَم  اَّنِإ  »

هنوگ نیا  يارب  نارگید  یبـلح و  اـیآ  دـنیب ؟ یم  يرگید  زیچ  رد  ار  تحلـصم  رگید  هفیلخ  زورما  و  داد ، ار  كدـف  هرداـصم  روتـسد 
!؟ دنراد یخساپ  اه  شسرپ 

هب مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ملـسم  قح  كدف  هک  تسا  نشور  ریذپان ، هشدخ  كرادم  دانـسا و  دوجو  اب  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
: هلمج زا  دوب ؛ یسایس  ياه  هزیگنا  ياراد  هنارادمروز و  هنابصاغ و  يراک  نآ ، هرداصم  و  دمآ ، یم  رامش 

ریما نایوگ و  تسار  ياوشیپ  راتفگ  تحارـص  اب  ًاصوصخ  دوب ؛ وناب  نآ  راـیتخا  رد  مالـسلا و  اـهیلع  همطاـف  تسد  رد  كدـف  فلا - 
: دندومرف هک  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  رالاس  نایقتم و 

« ٌكَدَف اَنیِْدیَأ  ِیف  َْتناَک  یََلب  »

هناشن فّرصت  نتشاد و  تسد  رد  نیمه 
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نآ زا  درک و  نوریب  ار  نارگراک  تفالخ ، هاگتـسد  مالـسا ، ریغ  مالـسا و  ییاضق  نیزاوم  مامت  فالخرب  لاح ، نیا  اب  .تسا  تیکلام 
.دنهاوخ یمن  هاوگ  لام ، رب  ّطلسم  و  دیلا » وذ   » زا ایند  ياج  چیه  رد  هک  یتروص  رد  دیبلط ؛ هاوگ  ناوناب  يوناب 

هنوگچ .دـننادرگرب  وا  هب  ار  نآ  هک  درک  تساوخرد  اـهنآ  زا  كدـف ، هرداـصم  زا  دـعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  رتخد  ب - 
ار شیاعدا  دـندومن و  در  دـهد ، یم  یهاوگ  وا  تمـصع  هب  دـنوادخ  تسا و  هدـش  لزان  وا  نأش  رد  ریهطت  هیآ  هک  ار  ییوناـب  نخس 

؟ دنتفریذپن

هب ار  كدف  دوخ ، تایح  نامز  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  ینس  هعیش و  زا  یناوارف  تایاور  ج - 
هب يزارد  تسد  ایآ  دندرک !؟ هرداصم  ار  نآ  دنتفرگ و  هدـیدان  ار  ترـضح  نآ  لمع  یتئرج  هچ  اب  نانآ  .دیـشخب  شا  یمارگ  رتخد 

!؟ تسین هنابصاغ  هناملاظ و  يراک  يزیواتسد ، ره  اب  ناروآ ، مایپ  متاخ  ششخب  هیده و 

ءزج ًاعطق  هک  « ) كدـف  » دـبال تفرگن ، تروص  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تایح  ناـمز  رد  شـشخب  نیا  مینک  یم  ضرف  د - 
فالخ رب  ارچ  .تشگ  یم  بوسحم  وا  هدنام  یقاب  لاوما  و  كرت » ام   » ءزج راوگرزب  نآ  تشذگرد  زا  دعب  دوب ) ترـضح  نآ  لاوما 

(343 (؟ دنتخاس مورحم  شیوخ  ثرا  زا  ار  ربمایپ  ثراو  هناگی  ثیدح ، کی  لعج  اب  مّلسم ، تایاور  نآرق و  تایآ 

ار شیوخ  هدـش  لامیاپ  قوقح  هداد ، ناشن  لمعلا  سکع  اهنآ  لـباقم  رد  دـید  مزـال  یفلتخم  تاـهج  زا  ناوناـب  يوناـب  لاـح ، ره  هب 
زین ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  شا  هیامنارگ  رـسمه  هتفر  تسد  زا  قوقح  تفالخ و  راـک  نیا  اـب  تقیقح ، رد  .دـیامن  تساوخرد 

.درک هبلاطم 

ِيدنلب نآ  اب  یتسار ،
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زار دوـب ، هتخاـس  رت  شزرا  یب  یـسگم  لاـب  زا  شرظن  رد  ار  نآ  يداـم  ياـه  شزرا  اـیند و  هک  ـالاو  ماـقم  يوـنعم و  هوکـش  حور و 
؟ دشاب دناوت  یم  تیالو  زا  عافد  زج  يزیچ  وا  يراشفاپ 

تخرد و بآ ، يارب  ًاعطق  درک ، شالت  شیوخ  هتفر  تسد  زا  قح  يارب  داتسیا و  نافلاخم  ربارب  رد  رگا  مالـسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدص 
(344 ( ؛ دوب يولع  تموکح  رارقتـسا  ییاپ و  رب  و  دبتـسم ، تموکح  يزادنارب  بصاغ و  نامکاح  ییاوسر  روظنم  هب  هکلب  دوبن ، لوپ 
يداـصتقا و رظن  زا  ار  تلاـسر  یحو و  نادـناخ  كدـف ، بصغ  اـب  دـنراد  رظن  رد  ناـنآ  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  ترـضح  نآ  اریز 

ناشیور رد  ور  هکلب  دندش ، یم  هدنکارپ  نانآ  فارطا  زا  مدرم  اهنت  هن  هجیتن ، رد  .دـنزاس  یناوتان  فعـض و  راچد  یگدـنز  تاناکما 
.دنتفرگ یم  رارق 

بجوم نابـصاغ ، تسد  رد  تسا -  هدش  لقن  ( 345  ) رانید رازه  داتفه  ات  هک  نآ -  هنـالاس  دـمآرد  كدـف و  دوجو  رگید ، يوس  زا 
، تلادـع تناید و  تیادـه ، ناکرا  هجیتن ، رد  .ددرگ  هدوزفا  ناشتردـق  رب  رت و  مکحم  نانآ  ِیتموکح  ياه  هیاپ  زور  ره  هک  دـش  یم 

.دوش رت  تسس  زور  هب  زور 

اوسر لطاب  دهاوخ  یم  هکلب  دبلط ، یم  ار  شیوخ  هتفر  تسد  زا  قح  طقف  هن  دتـسیا ، یم  نافلاخم  ربارب  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رگا 
.ددرگ بوکرس  تنس  نآرق و  فلاخم  روز و  قطنم  دوش و 

، دوب يونعم  ياه  شزرا  رولبت  ییاسراپ و  داـمن  هک  نآ  اـب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  اـه  نیا  زج  اـه و  نیا 
.دزارفارب دق  نافلاخم  لباقم  رد  دنک و  هبلاطم  ار  كدف »  » هلمج زا  شیوخ ؛ هدش  لامیاپ  قوقح 

دزن ار  یسک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  تنس ، لها  ناثدحم  ناگرزب و  هتفگ  هب  انب  ماگ ، نیتسخن  رد 
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.درک هبلاطم  ار  ربیخ  سمخ  هدنام  یقاب  كدف و  داتسرف و  رکبوبا 

: دومرف ربمایپ  تفگ : رکبوبا 

« ...ِلاْملا اَذه  ْنِم  ٍدَّمَُحم  ُلآ  ُلُکْأَی  امَّنِإ  ٌهَقَدَص  ُهانْکَرَت  ام  ْثِّرَُون  «ال 

نخـس وا  اب  تسج و  يرود  وا  زا  دوب  هدـنز  ات  و  دـش ؛ تحاراـن  يو  زا  وناـب  نآ  دادـن و  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هب  يزیچ  ماجنارـس  و 
(346) ...تفگن

دوخ یصخش  کلم  ناونع  هب  ار  كدف  دمآ و  رکبوبا  دزن  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  تسا  هدمآ  تنـس  لها  ِتایاور  یخرب  رد 
ّما مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  .تساوخ  دـهاش  یمارگ  يوناب  نآ  زا  رکبوبا  .دومن  تساوخرد  وا  زا 

.تفریذپن ار  شناهاوگ  یلو  درب ، وا  دزن  هاوگ  ناونع  هب  ار  نمیا 

ربمایپ هک  دومن  اعدا  همطاف  ترـضح  تفر ، ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماگنه  دنـسیون : یم  نارگید  يزار و  رخف 
زیزع و نم  دزن  يزاین ، یب  لاح  رد  هچ  یتسدیهت و  لاح  رد  هچ  وت  تفگ : رکبوبا  .تسا  هدیـشخب  وا  هب  ار  كدف  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

ناکیدزن زا  یکی  نمیا و  ّما  .میامن  مکح  وت  عفن  هب  مناوت  یمن  مراد و  دـیدرت  وت  راتفگ  تحـص  یتسرد و  هب  نم  اما  یتسه ؛ بوبحم 
مان اه ، لقن  یخرب  رد  ...تفریذـپن و  ار  ود  نآ  تداهـش  رکبوبا  یلو  .دـنداد  یهاوگ  همطاـف  عفن  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

(347) .تسا هدمآ  دهاش  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

تسیرگ رکبوبا  تفگ ، نخس  وا  اب  كدف  هراب  رد  دمآ و  رکبوبا  دزن  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نوچ  تسا : هدمآ  رگید  یلقن  رد 
ثرا هب  يزیچ  ناربمایپ  تسا  هدومرف  شدوخ  هتشاذگن و  ثرا  هب  یمهرد  رانید و  تردپ  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  تفگ : و 
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.دنراذگ یمن 

یهاوگ ار  بلطم  نیا  یـسک  هچ  تفگ : رکبوبا  .تسا  هدیـشخب  نم  هب  ار  كدف  ادخ  لوسر  دندومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
دـندمآ و مه  فوع  نب  نامحرلادـبع  رمع و  وس ، نآ  زا  .دـنداد  یهاوگ  دـندمآ و  نمیا  ّما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  دـهد ؟ یم 

.درک یم  میسقت  ار  كدف  دمآرد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنداد  یهاوگ 

یم تسار  یگمه  .نامحرلادـبع  رمع و  مه  نمیا و  ّما  یلع و  مه  ییوگ ، یم  تسار  وت  مه  ادـخ ! لوـسر  رتـخد  يا  تفگ : رکبوـبا 
(348) ...دییوگ

مود تمسق 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

درک و لیسگ  كدف  هب  ار  یهورگ  دمآ ، قیاف  راصنا  نیرجاهم و  رب  و  تسشن ) تردق  دنـسم  رب  و   ) دش تعیب  رکبوبا  اب  هک  یماگنه  »
.دومن جارخا  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  لیکو 

رد يدنار ، نوریب  كدف  زا  ارم  لیکو  یتشادزاب و  مردپ  ثرا  زا  ارم  ارچ  دندومرف : دندمآ و  رکبوبا  دزن  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
!؟ دومن راذگاو  نم  هب  ادخ  نامرف  هب  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  یلاح 

دروـم رد  ار  ادـخ  ربماـیپ  راـتفگ  اـت  رکبوـبا ! يا  تفگ : دـمآ و  یهاوـگ  يارب  نمیا  ّما  سپ  .رواـیب  ار  تناـهاوگ  داد : خـساپ  رکبوـبا 
.داد مهاوخن  یهاوگ  منکن ، يروآدای  نتشیوخ 

رکبوبا تسا ؟» تشهب  ناوناب  زا  نمیا  ّما  : » دـندومرفن هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ایآ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  دوزفا : هاـگ  نآ 
ِتآ َو  : » دومرف یحو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  دـنوادخ  نوچ  مهد : یم  یهاوگ  کـنیا  تفگ : نمیا  ما  .مناد  یم  يرآ ، تفگ :
یلع ترضح  سپس  .دیشخب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  ار  كدف  ادخ ، نامرف  هب  ندرک  لمع  يارب  ترـضح  نآ  ُهَّقَح » یبْرُْقلااَذ 

.داد یهاوگ  هنوگ  نیمه  دروآ و  فیرشت  مالسلا  هیلع 

نیا زا 
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رکبوبا زا  دـش و  دراو  رمع  هاگان  .داد  وناب  نآ  هب  ار  هماـن  دـینادرگزاب و  همطاـف  ترـضح  هب  ار  كدـف  تشون و  يا  هماـن  رکبوبا  ور ،
نم .دنا  هداد  یهاوگ  زین  یلع  نمیا و  ّما  تسوا و  ِنآ  زا  كدف  هک  دنک  یم  اعدا  همطاف  داد : خساپ  رکبوبا  تسیچ ؟ همان  نیا  دیسرپ :

(349 «.) درک هراپ  ار  نآ  دنکفا و  ناهد  بآ  تفرگرب ، ار  همان  رمع  .مداد  وا  هب  هراب  نیا  رد  يا  همان 

نامه تفر و  دجسم  هب  رکبوبا  یپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دش  جراخ  اجنآ  زا  نیگمغ  نایرگ و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
یلاح رد  يراد ، یم  زاب  شا  يردپ  ثرا  زا  ار  همطاف  ارچ  دومرف : وا  هب  دوب ، هتـسشن  راصنا  نارجاهم و  زا  یهورگ  هقلح  رد  هک  هنوگ 

یف ء میاـنغ و  زا  كدـف  تفگ : رکبوـبا  دوـب ؟ هدرک  نآ  ِکـلام  ار  وا  دوـخ  تاـیح  ناـمز  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـک 
یقح چـیه  نآ  رد  هنرگ  و  مهد ) یم  وا  هب  ، ) تسا هدیـشخب  وا  هب  ار  نآ  ربماـیپ  هـک  درواـیب  یناـهاوگ  همطاـف  رگا  .تـسا  ناناملـسم 

.تشاد دهاوخن 

؟ ینک یم  يرواد  یمالسا  تاررقم  ادخ و  نوناق  فالخرب  تلاسر ، نادناخ  ام  دروم  رد  رکبوبا ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
یم هاوگ  فرط  مادـک  زا  موش  نآ  یعدـم  نم  دـشاب و  يزیچ  یناملـسم  تسد  رد  رگا  دوـمرف : ترـضح  نآ  .هن  داد : خـساپ  رکبوـبا 

دـشاب و يزیچ  نم  تسد  رد  هاـگ  ره  دوـمرف : ترـضح  نآ  .یتـسه  یعدـم  هک  مهاوـخ  یم  یهاوـگ  امـش  زا  داد : خـساپ  یهاوـخ ؟
اب هک ) تشاد  یهانگ  هچ  همطاف  ترضح  نایب ، نیا  اب  ( !؟ یبلط یم  هاوگ  تسه  متسد  رد  لام  هک  نم  زا  دنوش ، نآ  یعدم  ناناملسم 

ات ربمایپ  نامز  زا  كدف  نتشاد  رایتخا  رد  دوجو 
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.دش تکاس  رکبوبا  یبلط !؟ یمن  دهاش  نارگید  زا  یهاوخ و  یم  دهاش  وا  زا  نونک ،

و روایب ، لداع  یناهاوگ  یناوت  یم  رگا  .میرادن  ار  وت  لالدتسا  قطنم و  ربارب  رد  یگداتسیا  ناوت  ام  هک  نک  سب  تفگ : رمع  هاگ  نآ 
.تشاد دیهاوخن  یّقح  نآ  رد  همطاف  وت و  دوش و  یم  بوسحم  ناناملسم  میانغ  یف ء و  زا  هنرگ 

یناسک هچ  دروم  رد  هیآ  نیا  دـندومرف : .يرآ  داد : خـساپ  یناوخ ؟ یم  ار  نآرق  ایآ  رکبوبا ! يا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما 
: تسا هدش  لزان 

؟» ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  »

رگا ساسا ، نیا  رب  دومرف : .تسا  هدـمآ  دورف  امـش  هراب  رد  هک  هتبلا  داد : خـساپ  رکبوبا  نارگید ؟ ای  تسا  هدـش  لزان  ام  هراـب  رد  اـیآ 
دننام تفگ : رکبوبا  درک ؟ یهاوخ  دروخرب  هنوگچ  وا  اب  امـش  هداد ، ماجنا  دنـسپان  يراک  همطاـف  ترـضح  هک  دـنهد  یهاوگ  یخرب 
یکاپ رب  دنوادخ  یهاوگ  هک  لیلد  نادب  دومرف : ارچ ؟ دیسرپ : .يا  هدش  رفاک  تروص  نآ  رد  دندومرف : ترضح  نآ  .ناناملسم  رگید 

ادـخ و نامرف  هک  هنوگ  ناـمه  يا ؛ هتفریذـپ  ار  وا  راـکهانگ  ناگدـنب  نیغورد  یهاوگ  يا و  هدومن  در  هداـهناو و  ار  وا  یگزیکاـپ  و 
لوب دوخ  تشپ  رب  هک  ار  ینابایب  یبارعا و  تداهـش  يا و  هداهناو  تسا -  هدیـشخب  همطاف  ترـضح  هب  هک  كدف -  هراب  رد  ار  لوسر 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  یلاـح  رد  تسا ؛ ناناملـسم  لاوما  میاـنغ و  ءزج  هک  يرادـنپ  یم  نینچ  يریذـپ و  یم  دـنک  یم 

: دنا هدومرف 

« ِْهیَلَع یعَّدا  ِنَم  یلَع  ُنیِمَْیلا  یعَّدا َو  ِنَم  یلَع  ِیَْبلَا  ُهَنّ »

« .دوب دهاوخ  دنگوس  هدننک ، راکنا  هدهع  رب  و  دیامن ، هاوگ  هماقا  هک  تسا  یعدم  رب  »

وگم وگب  هب  مدرم  دش و  دنلب  ادص  رس و  هک  دوب  اج  نیمه  رد  تسرد 

اه تلیضف  www.Ghaemiyeh.comمام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 377زکرم  هحفص 177 

http://www.ghaemiyeh.com


(350) ...تشگرب هناخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دیوگ  یم  تسار  یلع  ادخ  هب  دنتفگ : یم  دنتسیرگ و  یم  یخرب  .دنتخادرپ 

: دنیامرف یم  رگید  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یلع و اذل  دنرادن ؛ يا  هتـساوخ  ایند  زج  دنتـسه و  ایند  هدـنب  مدرم  تفگ : وا  هب  رمع  تسـشن ، تردـق  دنـسم  رب  رکبوبا  هک  یماگنه  »
وت يوس  هب  هدرک ، اهر  ار  یلع  ایند  هب  هقالع  رطاخ  هب  دنتفای  یهاگآ  شناوریپ  نوچ  .راد  زاب  كدف  یف ء و  سمخ و  زا  ار  شنادناخ 
زا سک  ره  هک  تشاد  لیـسگ  مدرم  نایم  هب  یکیپ  هاگ  نآ  .تفرگ  ار  نانآ  لاوما  تفریذـپ و  ار  وا  نخـس  رکبوبا  .دـنروآ  یم  يور 

.میامن ادا  ار  نآ  ات  دیآ  نم  شیپ  هتفرگ ، يا  هدعو  ای  دراد ، یبلط  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

.تفریذپ ار  نانآ  ياعدا  دندمآ و  وا  دزن  ریرج  هَّللا و  دبع  نب  رباج 

اما درک ؛ هبلاطم  ار  یف ء  سمخ و  كدـف ، دـمآ و  رکبوبا  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع  شرـسمه  روتـسد  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح 
: دومرف دومن و  توالت  ار  ُهَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هیآ درک و  لالدتـسا  نآرق  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  .دومن  هاوگ  تساوخرد  رکبوبا 

...دیشخب ام  هب  ار  كدف  اذل  میتسه ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دارفا  نیرت  کیدزن  منادنزرف  نم و 

نانآ زا  هک  نآ  یب  ار  ریرج  رباج و  ياعدا  امـش  دومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  .امن  رـضاح  هاوگ  دوخ  ياـعدا  رب  تفگ : رمع 
...تسا دنوادخ  مالک  نآرق و  رد  نم  هاوگ  هک  نآ  لاح  دیتفریذپ ؛ دیهاوخب  هاوگ 

درک و رضاح  ار  رکبوبا  رسمه  امسا  نمیا و  ّما  مالسلا و  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  یلع و  ترـضح  همطاف ، ترـضح  ماجنارس 
ار نانآ  یهاوگ  یلو  دنداد ، یهاوگ  یگمه 
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...دنتفریذپن

ار وا  سک  ره  و  هدرزآ ، ار  ادـخ  ربماـیپ  درازاـیب  ار  وا  سک  ره  .تسا  ربماـیپ  دوجو  هراـپ  همطاـف  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
ناناوج رالاس  ربمایپ و  نادـنزرف  هک  نانیا  نیـسح ؛ ماما  نسح و  ماـما  اـما  .تسا  هدرمـش  وگغورد  ار  ادـخ  ربماـیپ  درامـش ، وگغورد 

.دنیوگتسار همه  نایتشهب  هک  ارچ  تسا ؛ هتشادنپ  وگغورد  ار  ادخ  ربمایپ  درامش  وگغورد  ار  نانآ  سک  ره  دنا ، تشهب 

: دندومرف ما  هرابرد  ادخ  لوسر  نم ؛ اما 

َكاصَع ْنَم  َو  ِینَعاطَأ ، ْدَـقَف  َکَعاطَأ  ْنَم  َو  َّیَلَع ، ُّداّرلا  َوُه  َْکیَلَع  ُّداّرلا  َو  ِهَرِخْآلا ، اْینُّدـلا َو  ِیف  یِخَأ  َْتنَأ  َو  َکـْنِم ، اـَنَأ  ِنِم َو  یّ َْتنَأ  »
«. ِیناصَع ْدَقَف 

سک ره  و  هتفریذپن ، ارم  دریذپن ، دـیامن و  در  ار  وت  سک  ره  دوب ، یهاوخ  مردارب  ترخآ  ایند و  رد  وت  وت ، زا  نم  یتسه و  نم  زا  وت  »
« .تسا هدرک  ینامرفان  ارم  دنک ، ینامرفان  وت  زا  سک  ره  و  هدومن ، يوریپ  ارم  دیامن ، يوریپ  وت  زا 

.دومرف اعد  زین  وا  لسن  امسا و  يارب  داد و  هدعو  تشهب  هب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نمیا ؛ ّما  اما 

، دنهد یم  یهاوگ  شیوخ  دوس  هب  هک  یناسک  یهاوگ  اما  .دـیدومن  فصو  ار  دوخ  هک  دـیتسه  هنوگ  نامه  امـش  يرآ ، تفگ : رمع 
یمن راکنا  دـیناد و  یم  مه  امـش  و  دـش ، هتفگ  هک  میتسه  هنوگ  نامه  ام  رگا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .تسین  هتفریذـپ 

هیلإ اـّنإ  هَّلل و  اـّنإ  .درب  هاـنپ  ادـخ  هب  دـیاب  رگید  سپ  .دوش  یمن  هتفریذـپ  ادـخ  لوـسر  یهاوـگ  اـم و  یهاوـگ  فـصو  نیا  اـب  دـینک ،
(351 «.) ...نوعجار

ار اهنآ  یبهذم  تابصعت  زا  رود  هب  میهاوخ  یم  تنس  لها  زا  دوش و  یم  حرطم  راصتخا  هب  یتالاؤس  ثحب ، همادا  رد  ترورـض  هب  انب 
: دنهد خساپ 

هدروآ رت  شیپ   - 1
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دی بحاص  زا  دندرک و  هرداصم  ار  نآ  یتئرج  هچ  اب  هنوگچ و  لاح  .دوب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  فرـصت  رد  كدـف  هک  دـش 
؟ دندومن هاوگ  دهاش و  تساوخرد 

در دوب ، هداد  یهاوگ  وا  یکاپ  تمـصع و  هب  دـنوادخ  هدـش و  لزان  وا  نأش  رد  ریهطت  هیآ  هک  ار  یـسک  ياعدا  راتفگ و  هنوگچ   - 2
لاـمتحا ناوت  یم  تسا ، ربماـیپ  دوـجو  هراـپ  ملاـع و  ناـنز  رـالاس  یتـیگ و  شنیرفآ  زمر  هک  هرهاـط  هقیّدـص  هراـب  رد  اـیآ  دـندرک ؟

؟ داد ییوگغورد 

نیا ایآ  دـنا ؟ هدادـن  یهاوگ  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ییوگتـسار  هب  هشیاـع ، شرتخد  رکبوبا و  ِدوخ  یتح  تنـس ، لـها  رگم  یهگناو ،
: تفگ یم  هک  دشن  لقن  هشیاع  زا  تیاور 

(352 (؟» مرادن غارس  همطاف  زا  رتوگتسار  ص )  ) ربمایپ زا  دعب  ار  يدحا  نم  »

هدومن یفرعم  یتیگ  نانز  رالاس  ار  وناـب  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  راـکنا  لـباق  ناناملـسم  دزن  ثیدـح  نیا  رگم 
هدش یفرعم  رترب  لیاضف ، ریاس  يراگزیهرپ و  تسادق ، یکاپ ، رظن  زا  میرم ، ترـضح  یتح  ملاع ، ناوناب  همه  زا  هک  يروط  هب  تسا ؛

؟ تسا

؟» تسا هدرزآ  ارم  درازایب  ار  وا  سک  ره  : » دندومرفن دندرکن و  یفرعم  دوخ  دوجو  نت  هراپ  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ایآ 
(353)

زور رد  رگم  دومن ؟ در  ار  ناراگزیهرپ  رالاس  نانمؤم و  ياوشیپ  نیملـسم ، ياـقتا  ملعا و  تما ، قیدـص  تداهـش  رکبوبا  هنوگچ   - 3
یکاپ تمصع و  هب  ریهطت  هیآ  رد  دنوادخ  ایآ  درکن ؟ یفرعم  دوخ  نیـشناج  ار  وا  دنوادخ  بناج  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ریدغ 

؟ درکن یفرعم  دوخ  ِناج  ردارب و  ریزو ، یصو ، ار  وا  یناوارف  دراوم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رگم  تسا ؟ هدادن  یهاوگ  وا 
زا ایآ 
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؟ دیناد یمن  مراهچ  هفیلخ  ار  وا  تنس ! لها  يا  امش  رگم  تسا ؟ یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع  هک  هدشن  تیاور  ربمایپ 

يراصنا رباج  زا  رتمک  رکبوبا  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  شردقنارگ  يوش  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  ترـضح  ماقم  ایآ  یهگناو ،
مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  نوچ  و  دیامن ، یم  هاوگ  تساوخرد  راوگرزب  نآ  زا  یلو  دهاوخ ، یمن  یهاوگ  رباج  زا  هک  ( 354  ) تسا

؟ دنک یم  در  ار  شتداهش  دهد  یم  یهاوگ 

هب ار  وا  تداهش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  دوب  رتمک  تباث  نب  همیزخ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیـصخش  ماقم و  ایآ 
(355 ( ؟ دناوخ نیتداهشلا » وذ   » ار وا  تفریذپ و  تداهش  ود  ياج 

هاگتسد رد  هنوگچ  لاح  دهدب ؟ وا  هب  ار  نآ  هک  درکن  تساوخرد  رکبوبا  زا  ایآ  دوبن ، مالسلا  اهیلع  همطاف  زا  كدف  هک  ضرف  رب   - 4
هتفریذـپ ترـضح  نآ  مشچ  رون  ربمایپ و  دوجو  هراپ  ناوناب و  يوناـب  تساوخرد  یلو  دوش ، یم  هتفریذـپ  نارگید  ياـضاقت  تفـالخ 

(356 ( ؟ دوش یمن 

تروص هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تاـیح  ناـمز  رد  كدـف  شـشخب  هک  ضرف  رب  دـش ، هراـشا  رت  شیپ  هک  هنوـگ  ناـمه   - 5
كرت و ام  ءزج  تافو ، زا  دعب  نیا ، رب  انب  .دنناد  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  لاوما  ءزج  ار  كدـف  ینـس  هعیـش و  اما  تفرگن ؛

ِءاِیْبنْألا َرِشاعَم  ُنَْحن  : » ثیدح لعج  اب  مّلسم ، تایاور  نآرق و  تایآ  فالخ  رب  ارچ  .ددرگ  یم  بوسحم  ترـضح  نآ  یثوروم  لاوما 
؟ دنتخاس مورحم  شیوخ  مّلسم  ثرا  زا  ار  ربمایپ  ثراو  هناگی  ( 357 « ) ٌهَقَدَص ُهانْکَرَت  ام  ُثِّرَُون  ال 

.دومن لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  ثیدح  نیا  هک  دوب  یسک  نیتسخن  رکبوبا ،

ات ( 358) .دنا هدرک  حیرصت  بلطم  نیا  هب  زین  تنس  لها  ناگرزب  یتح 
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(359) .تسا هتفرگ  شتیملعا  رب  هاوگ  ثیدح ، نیا  لقن  رد  ار  وا  ندوب  اهنت  رجح  نبا  هک  اجنآ 

(360 ، ) دشاب هتشاد  يرگید  يانعم  تسا  نکمم  هک  نیا  زا  رظن  فرص  ثیدح ، نیا 

.میراذگب رانک  ار  نآ  دیاب  ور ، نیا  زا  .تسا  نآرق  تایآ  فالخرب  دحاو و  ربخ 

: داد خساپ  هفیلخ  ربمایپ ؟ نادناخ  ای  يرب  یم  ثرا  ربمایپ  زا  وت  ایآ  دـندومرف : هفیلخ  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  نآ  تفگش 
.دنرب یم  ثرا  وا  زا  شنادناخ 

ثیدـح نیا  رگا  هوالع  هب  ( 361  ) تسا بیجع  هفیلخ  زا  مـالک  نیا  دـیوگ : یم  هدـنامزاب و  بلطم  نیا  هیجوـت  رد  دـیدحلا  یبا  نـبا 
فالخرب تسا  يرما  اریز  دـشاب ؛ روهـشم  فورعم و  مکح  نیا  ناربمایپ ، متاخ  نامز  اـت  مدآ  ترـضح  ناـمز  زا  دـیاب  دـشاب  حـیحص 

.دنیامن لقن  ار  نآ  تسیاب  یم  تداع و 

ات دنک  نالعا  دوخ  نادناخ  هب  دـیامن و  فارتعا  ناناملـسم  روضح  رد  ترـضح  نآ  دوب  مزال  دوب ، هقدـص  ربمایپ  لاوما  رگا  یهگناو ،
.دننکن فرصت  اهنآ  رد 

نآ تفگـش  دندومن ؟ نفد  ترـضح  نآ  هناخ  رد  ار  رکبوبا  ارچ  تسا ، هقدص  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هدنام  یقاب  لاوما  رگا 
، دنیامن نفد  نآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هزانج  دنتـساوخ  هک  یماگنه  اذل  تسناد ؛ یم  ربمایپ  هرجح  کلام  ار  دوخ  هشیاع  هک 

(362) .دوش نفد  اجنیا  رد  هک  مهد  یمن  هزاجا  یسک  هب  و  تسا ، نم  هناخ  هناخ  تفگ : هشیاع  دندش و  عنام  هیما  ینب  هشیاع و 

ترضح نادنزرف  هب  ار  نآ  افلخ  زا  یخرب  رمع و  ارچ  دش ، یم  هدرمش  حیحـص  ثیدح  نیا  دوب و  ناناملـسم  زا  كدف  رگا  هرخالاب  و 
.دمآ دهاوخ  نآ  حرش  هک  دندومن ؟ در  همطاف 

دوب هدنز  ات  و  دش ، تحاران  رکبوبا  زا  كدف ، هرداصم  زا  سپ  مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترضح  دش ، لقن  هک  نانچ   - 6
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سک ره  دنا : هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  یناوارف  تایاور  هب  هجوت  اب  لاح  .تفگن  نخس  يو  اب  تسج و  يرود  وا  زا 
بـضغ همطاف  مشخ  اب  دـنوادخ  : » دـنا هدومرف  ای  و  تسا » هدرزآ  ار  ادـخ  دزاس ، هدرزآ  ارم  سک  ره  و  هدرزآ ، ارم  درازایب ، ار  همطاف 

؟ داد دنهاوخ  یخساپ  هچ  تنس  لها  بازحا ، هروس  زا  هیآ 57  هب  هجوت  اب  زین  و  دیامن » یم 

زاربا نوگانوگ  يدیاقع  فلتخم ، عقاوم  رد  و  درادن ، یـصاخ  هدـیقع  هفیلخ  هک  دوش  یم  نشور  تنـس  لها  تایاور  یـسررب  اب   - 7
دعب دنا  هدومرف  یلو  دوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  لام  كدف  « » دوبن هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  لام  كدف  : » هلمج زا  تسا ؛ هتـشاد 
هقدص هتـشاذگ ، یقاب  هچنآ  ره  دراذگ ، یمن  یقاب  یثرا  ترـضح  نآ  اما  تسا ، ربمایپ  زا  كدف  « » دوب دـهاوخ  ناناملـسم  لام  نم  زا 

«. تسا

مه و  نمیا ، ما  یلع و  وت و  مه  ربمایپ ! رتخد  يا  دیوگ : یم  هاگ  دریذـپ و  یمن  ار  نارگید  یلع و  ترـضح  تداهـش  یهاگ  نینچمه 
نآ مود  هفیلخ  یلو  دیامن ، یم  اضما  ار  همطاف  ترضح  تیکلام  دنس  لوا  هفیلخ  زین  .دییوگ  یم  تسار  یگمه  نامحرلادبع ، رمع و 
رمع دیبلط و  یم  یهاوگ  دییامن و  یم  هرداصم  ار  نآ  هنوگچ  تسا ، مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  زا  كدـف  رگا  .دـنک  یم  هراپ  ار 

ار نآ  دریگ  یم  میمـصت  دـسیون و  یم  ار  نآ  تـیکلم  دنـس  ارچ  تـسین ، مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  زا  رگا  دـنک و  یم  هراـپ  ار  نآ  دـنس 
؟ درک دیاب  هچ  اه  ییوگ  ضقانت  تافالتخا و  همه  نیا  لباقم  رد  دنادرگرب ؟

هنادواج هبطخ 

دننادرگ و زاب  ار  كدف )  ) وا مّلـسم  قح  دنتـسین  رـضاح  مکاح ، هورگ  هک  دومن  هدـهاشم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه 
زین ار  يرشب  هنومن  هتسیاش و  ناهاوگ 
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دجـسم هب  اذـل  دـنک ؛ هبلاطم  يرگید  هار  زا  ار  شیوخ  هدـش  لامیاپ  قوقح  هک  تفرگ  میمـصت  ریزگان  دـندرک ، در  یـشارت  هناهب  اـب 
.دیامن تابثا  ناگمه  رب  ار  شیوخ  تیمولظم  هدومن ، مامتا  ار  تجح  مدرم ، ربارب  رد  ات  درب  فیرشت  شردپ 

هک دومن  باختنا  تقو  نیرت  بسانم  زین  ار  دجـسم  رد  روضح  نامز  دـیزگرب ، یهاوخ  مّلظت  يارب  ار  ناـکم  نیرترب  هک  هنوگ  ناـمه 
.دوب ُرپ  راصنا ، رجاهم و  شردپ ، نارای  زا  دجسم 

نآ اـت  دـیدرگ  بصن  يا  هدرپ  .دـش  دجـسم  دراو  دـندرک ، یم  یهارمه  ار  يو  ناـنز  زا  یهورگ  هک  یلاـح  رد  هتـسیاش ، يوناـب  نآ 
، لدتـسم تیونعم ، قیاقح ، زا  راشرـس  تغالب و  تحاصف و  تیاهن  رد  يا  هبطخ  هاگ  نآ  .دنامب  ظوفحم  نامرحمان  دـید  زا  راوگرزب 

.تشادن دننام  رظن  ره  زا  هک  دومرف  داریا  اسآ  هزجعم  روآ و  تفگش  زیگناروش ،

مارآ مدرم  هلان  ات  درک  توکـس  یتدم  سپـس  .دـندش  نایرگ  بلقنم و  زین  مدرم  .دومن  هلان  تسیرگ و  ترـضح  نآ  هبطخ ، زاغآ  رد 
سپس .دنتفرگ  مارآ  مدرم  ات  دومن  توکس  ترضح  .دش  دنلب  اه  هلان  يادص  راب  رگید  .دیامن  زاغآ  ار  نخس  تساوخ  هاگ  نآ  .دریگ 

: دوش یم  هدروآ  نآ  زا  ییاه  شخب  اهنت  هک  دومرف ، زاغآ  ار  نخس 

زج هک  مهد  یم  یهاوگ  ...مرازگ و  یم  ساپـس  هدوـمرف  ماـهلا  هچنآ  رب  هدوـمن ، شیاتـس  وا  نارک ) یب   ) ياـه تمعن  رب  ار  دـنوادخ  »
...داد رارق  صالخا  ار  نآ  حور ) و   ) لیوأت هک  تسا  ینخس  نیا )  ) .درادن یکیرش  تسین و  ییادخ  اتکی  يادخ 

ار وا  مدرم ) تیادـه  تاـجن و  يارب   ) هک نآ  زا  شیپ  .تسوا  هداتـسرف  هدـنب و  ص )  ) دـمحم ترـضح  مردـپ  هک  مهد  یم  یهاوگ  و 
...دومن باختنا  ماقم ،) نیا  يارب   ) دنیرفایب ار  وا  هک  نآ  زا  شیپ  دیزگرب و  دتسرفب ،

، دیامن لماک  مامت و  ار  شرما  ات  تخیگنارب  روآ  مایپ  ار  وا 
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.دشخب ذوفن  ار  دوخ  یمتح  تاّردقم  يراج و  ار  شیوخ  مکح  هک  نیا  رب  تفرگ  یعطق  میمصت  و 

یم شتـسرپ  تب ، يا  هتـسد  شنرک و  شتآ ، ربارب  رد  یهورگ  دنا ؛ هدـیزگرب  يا  هدـنکارپ  ياه  نییآ  هک  دومن  هدـهاشم  ار  اه  تما 
رد دـنوادخ  یعاضوا ) نینچ  رد   ) .دـندرک یم  راکنا  ار  وا  دنتخانـش  یم  شیوخ ) ترطف  وترپ  رد   ) ار دـنوادخ  هک  نآ  اـب  و  دـندرک ،

هابتشا رات  هریت و  ياهربا  دودز و  اه  لد  زا  ار  ینادان  لهج و  ياه  هدرپ  فرطرب و  ار  اه  یکیرات  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  رون  وترپ 
...دیشخب تاجن  یهارمگ  زا  ار  نانآ  تساخ و  اپ  هب  مدرم  تیاده  يارب  تشادرب و  اه  مشچ  يولج  زا  ار  ینادرگرس  و 

ثعاب ار  تاکز  و  ربکت ، رورغ و  تفآ )  ) زا امش  نتخاس  كاپ  هلیسو  ار  زامن  و  كرش ، زا  امـش  يزاس  كاپ  ببـس  ار  نامیا  دنوادخ 
ناینب نتخاس  راوتـسا  يارب  يا  هلیـسو  ار  جـح  و  صالخا ، يراوتـسا  يارب  یلماع  ار  هزور  و  ناـت ، يزور  ندـش  نوزفا  سفن و  هیکزت 

(363) .داد رارق  اه  لد  ماجسنا  ماظتنا و  بجوم  ار  تلادع  و  نید ،

و اه ، یگدـنکارپ  زا  ندـنام  ناما  رد  يارب  یلماع  ار  ام  ییاوشیپ  تماما و  و  تلم ، ماظن  ثعاب  ار  تلاسر  نادـناخ  ام  زا  يرادربنامرف 
...دومرف ررقم  مالسا  يدنلبرس  تّزع و  يارب  يا  هلیسو  ار  داهج 

زوسلد و نانمؤم  اب  و  صیرح ، امـش  تیاده  داشرا و  هب  هدمآ ، نارگ  وا  رب  امـش  ياه  جنر  هک  دمآ  ناتیوس  هب  امـش  نایم  زا  يربمایپ  »
(364 «) .دوب نابرهم 

ردارب هن  تسا ، نانمؤم  ریما  ما  هداز  ومع  ِردارب  و  امـش ، نانز  ردپ  هن  تسا ، نم  ردپ  وا  هک  دـید  دـیهاوخ  دـییوجب ، ار  وا  بسن  هاگره 
شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد  .تسا  راختفا  رپ  نیرفآ و  تّزع  باستنا ، نیا  هک  یتسار  .امش  نادرم 
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.داب

ناـنآ ندرگ  رب  تفاـترب و  يور  ناکرـشم  مسر  هار و  زا  .درب  ناـیاپ  هب  یبوـخ  هب  نداد ، مـیب  زردـنا و  رد  ار  شیوـخ  تلاـسر  ربماـیپ 
تب .دناوخ  ارف  دنوادخ  هار  هب  ار  مدرم  وکین ، ِزردنا  تمکح و  نابز  اب  درشف و  ار  نارادم  روز  يولگ  .دروآ  دورف  ار  تلادع  ریشمش 

فرطرب لهج ) كرش و  (ي  اه یکیرات  هدش ، دوبان  هدنکارپ و  ات  دیبوک  ناربکتم  متس و  ناگدرکرـس  زغم  رب  تسکـش و  مهرد  ار  اه 
یشوماخ هب  نیطایـش  ياه  هدبرع  دمآ و  نخـس  هب  نید  ياوشیپ  میعز و  .دیدرگ  راکـشآ  قح  دیـسر و  ارف  تاجن )  ) مد هدیپس  دش و 

هرهچ و دیپس  كاپ و  يدارفا  نایم  رد  امـش  دش و  هدوشگ  ینمـشد  فالتخا و  رفک و  ياه  هرگ  هتـشگ و  دوبان  قافن  ناوریپ  .دییارگ 
...دیدرک يراج  نابز  رب  ار  صالخا  هملک  اوقت  لها 

ناعاجش اب  وا  .دیشخب  تاجن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  تکرب  هب  ار  امـش  كانتـشحو ، تیعقوم  نآ  رد  دنوادخ  هک  نآ  ات 
نـشور گنج  يارب  یـشتآ  هاگره  و  دـش ، ریگرد  تخـس  باتک ، لها  زا  زیتس ، قح  ناشکرـس  برع و  راوخنوخ  ناگرگ  راگزور و 

ناهد ناکرـشم  زا  ییاهدژا  ای  تشگ ، نایامن  نیطایـش  زا  يا ) هدرکرـس   ) یخاش هاـگره  و  دومن ، شوماـخ  ار  نآ  دـنوادخ  دـندرک ،
ياـه تیرومأـم  نیا  زا  زگره  وا  .تخاـس  بوکرـس  ار  ناـنآ  هدـنکفا ، اـهنآ  ماـک  رد  ار  مالـسلا  هـیلع  یلع  شردارب  مردـپ ، دوـشگ ،

دوخ ریـشمش  اب  ار  نازورفا  شتآ  ِشتآ  درک و  یم  لامیاپ  تماهـش ) اب   ) ار نانمـشد  ياهرـس  هک  نآ  زج  تشگ  یمن  زاب  كاـنرطخ 
.تخاس یم  شوماخ 

سک همه  زا  وا  .تشاد  ار  شـشوک  تیاهن  یهلا  نامرف  نداد  ماجنا  رد  دـیرخ و  یم  ناج  هب  ار  اه  جـنر  يداهج  شالت و  ره  رد  يو 
ربمایپ هب 
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نآ رد  امـش  اـما  دوب ، شـالت  رپ  يّدـج و  هاوـخریخ ، اـشوک ، يو  .دوـب  یهلا  ياـیلوا  رـالاس  رت و  کـیدزن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ 
...دیدرک یم  یگدنز  هافر  شیاسآ و  رد  تیعقوم ،

نآ ياه  هلعـش  دیدز و  نماد  ار  اه  هنتف  شتآ  هکلب  ددرگ ، مار  ات  دیدرکن  گنرد  رادقم  نیا  هب  دـیتفرگ ، ار  تفالخ  بکرم  هک  امش 
تمه ربمایپ  ياه  تنس  نتشادرب  نایم  زا  نید و  راونا  نتخاس  شوماخ  يارب  دیتفگ و  خساپ  ار  رگاوغا  ناطیش  يادن  دیتخورفارب و  ار 

.مییامن یم  ییابیکش  هتسشن ، وا  لد  رب  هزین  كون  ولگ و  رب  دراک  ِيزیت  هک  یسک  ناسب  زین  ام  ...دیتشامگ و 

نیقی هک  یمدرم  يارب  دـنهاوخ ؟ یم  ار  تیلهاـج  ناـمز  ماـکحا  یتـسار  هب  اـیآ   » .تسین یثرا  اـم  يارب  دـیرادنپ  یم  هک  نآ  تفگش 
(365 ( »؟ تسا رتهب  ادخ  زا  یسک  هچ  يرواد  دنراد ،

ایآ ناناملسم ! يا  ناه  .مربمایپ  رتخد  نم  هک  تسا  نشور  امش  يارب  باتفآ  ناسب  دیناد ! یم  ارچ  دیناد ؟ یمن  ار  قیاقح  نیا  امـش  ایآ 
!؟ موش مورحم  دوخ  ردپ  ثرا  زا  نم  هک  تسا  هدنبیز 

: دندومرف نینچ  رکبوبا  هب  باطخ  همادا ، رد  ربمایپ ، یمارگ  رتخد 

یتسار مربن !؟ ثرا  مردپ  زا  نم  اما  يربب ، ثرا  تردپ  زا  وت  هک  تسا  هدمآ  دنوادخ  باتک  نآرق و  رد  ایآ  هفاحق ! یبا  رـسپ  يا  ناه 
: دیامرف یم  هک  يا  هدنکفا  رس  تشپ  ار  نآ  هدومن و  كرت  ار  ادخ  باتک  ًادمع  هناهاگآ و  ایآ  .يا  هدروآ  ییاوسر  غورد  ارتفا و  هک 

(366 «.) َدُواد ُناْمیَلُس  َثِرَو  «َو 

: دومرف هک  دنک  یم  میسرت  نینچ  نیا  ار  وا  ياعد  ایرکز  تشذگرس  رد  نآرق  زین  و 

(367 «.) َبوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  ِیُنثِرَی َو  اِیلَو ا  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  »

: تسا هدمآ  نآرق  رد  و 

(368 «.) ِهَّللا ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  «َو 

: دیامرف یم  زین  و 

ُْلثِم ِرَکَّذِلل  ْمُکِدالْوَأ  ِیف  ُهَّللا  ُمُکیِصُوی  »
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(369 «.) ِْنیَیَْثنُْألا ِّظَح 

: دیامرف یم  دنوادخ  و 

(370 «.) َنیِقَّتُْملا یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنِیبَْرقَْألا  ِْنیَِدلاْوِلل َو  ُهَّیِصَْولا  ًاْریَخ  َكَرَت  ْنِإ  »

ایآ تسین !؟ وا  نم و  نایم  يدـنواشیوخ  مرب و  یمن  یثرا  وا  زا  مرادـن و  يا  هرهب  مردـپ  زا  نم  هک  دـیرادنپ  یم  نینچ  تایآ ، نیا  اـب 
زا نید  ود  ناوریپ  تلم و  ود  دییوگ  یم  هک  نیا  ای  تخاس !؟ جراخ  نآ  زا  ارم  مردپ  هک  داتسرف  ورف  امش  صوصخم  يا  هیآ  دنوادخ 

لوسر مردـپ  زا  دـیرادنپ  یم  هک  نیا  ای  میرادـن !؟ نییآ  نید و  کی  میتسین و  تلم  کی  زا  مردـپ  نم و  دـنرب و  یمن  ثرا  رگیدـکی 
!؟ دیرت هاگآ  نآرق  ّصاخ  ماع و  هب  یلع  ترضح  ما  هداز  ومع  ادخ و 

رـشحم و زور  رد  هک  نادـب  اـما  نیـشنب ، نآ  رب  هداـمآ  یبکرم  ناـسب  هک  نم  ثرا  كدـف و  مه  نیا  وت و  نیا  تسا ، نینچ  هک  کـنیا 
تمایق و  هاوخداد ) و   ) میعز وکین  هچ  ص )  ) دمحم ترضح  رواد و  وکین  هچ  دنوادخ  زور  نآ  رد  درک و  دهاوخ  رادید  ار  وت  تمایق 

دهاوخن يدوس  امـش  يارب  ینامیـشپ  اما  دـنراک ، نایز  ناراک  هدوهیب  نایارگ و  لطاب  هک  تسا  هاگ  .تسا آ  یهاگ  هدـعو  بلاج  هچ 
.تشاد

.دندومرف توالت  ار  رمز  دوه و  هروس  زا  هیآ 39  ماعنا و  هروس  زا  هیآ 67  سپس 

: دندومرف هتخاس ، راصنا  هورگ  هجوتم  ار  نخس  يور  هاگ  نآ 

هراب رد  هک  تسا  يراـگنا  لهـس  یتسـس و  هچ  نیا  رخآ  مالـسا ! مکحم  ياهرگنـس  ناراـی و  يا  تلم ! ناوزاـب  يا  نادرم ! ناوج  يا 
رد ار  سک  ره  مارتحا  تمرح و  دیاب  دومرف : یمن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مردپ  ایآ  دیهد ؟ یم  ناشن  دوخ  زا  نم  قح  نتفرگ 

؟ دومن تیاعر  شنادنزرف  دروم 

دیتفر ههاریب  هب  ناباتش  هچ  و  دیتخاس ، بولطمان  نوگرگد و  ار  طیارش  دوز  هچ 
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هب لمع  ییاناوت  دـیراد و  ار  مقح  قاقحا  نم و  زا  عافد  يارب  یفاک  يورین  هک  نآ  اب  دـیتشادرب ) تسد  نید  ماکحا  اه و  تنـس  زا  (و 
...تسه امش  رد  نم  هتساوخ 

عمجم روضح و  رد  دیونش و  یم  دیرگن و  یم  امـش  موش و  عقاو  مولظم  مردپ ، ثاریم  دروم  رد  ایآ  جرزخ ! سوا و  نادنزرف  يا  ناه 
يرای ارم  اما  دـیراد ، عالطا  نم  عضو  ارجام و  زا  یگمه  دیـسر و  امـش  همه  هب  نم  توعد  دـننک ؟ یم  مورحم  ارم  دوخ  قح  زا  اـمش 

هلاـن یهاوخداد و  يادـن  .دـیراد  رپس ، ریـشمش و  یتـح  یگنج ، مزاول  گرب و  زاـس و  یگداـمآ و  هنوگ  همه  هک  نآ  اـب  دـینک ، یمن 
...دینک یمن  يرای  ارم  دیهد و  یمن  ار  مخساپ  یلو  دسر ، یم  امش  شوگ  هب  نم  تیمولظم 

نانآ هک  یلاح  رد  دـینک ، یمن  رازراک  دـندومن  ربماـیپ  ندـنار  نوریب  گـنهآ  دنتـسکش و  ار  دوخ  ياـه  ناـمیپ  هک  یهورگ  اـب  ارچ  »
وا زا  هک  تسا  رتراوازـس  دـنوادخ  دـینمؤم  رگا  هک  نآ  اب  دیـسرت ، یم  نانآ  زا  ایآ  دـندومن ؟ زاغآ  امـش  اـب  ار ) گـنج   ) راـب نیتسخن 

(371 ( »؟ دیسرتب

عفر روما و  هرادا  رد  هک  ار  یتیاـفک  اـب  ـالاو و  تیـصخش  دـیا و  هتفرگ  وـخ  یتـحار  یـشوخ و  هب  هک  مرگن  یم  نینچ  ار  امـش  يرآ ،
...دیا هداد  نت  تولخ  يا  هشوگ  رد  يرورپ  نت  شیاسآ و  یلبنت و  هب  هدز و  رانک  تسا  رتراوازس  همه  زا  اه  يراتفرگ 

نیا اب  ًانمض  .دنز  یم  جوم  ما  هنیس  رد  هک  تسا  یهودنا  ینورد و  مشخ  ندنکفا  نوریب  ناج و  ندش  زیربل  لیلد  هب  اه  نخـس  نیا  اما 
شوه هب  اما  دـیریگب ، ار  نآ  تفالخ ؛ بکرم  نیا  امـش و  نیا  متخاس ، نشور  ار  قح  هک  نونکا  .مدومن  تجح  مامتا  امـش  اب  نانخس 

شیاپ هدروخ و  مخز  شتشپ  هک  دیشاب 
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ماجنارس و  دراد ، دوخ  اب  ار  يدبا  ییاوسر  ادخ و  مشخ  زا  ناشن  دنام و  یم  امش  نماد  رب  هشیمه  نآ  راع  گنن و  هتـشادرب و  فاکش 
«. ...تسویپ دهاوخ  دنک  یم  ذوفن  زین  لد  قامعا  ات  هک  ادخ  مشخ  شتآ  هب 

زوس اب  ار  يراعشا  دنکفا و  ردپ  رونم  ربق  يور  ار  دوخ  شیوخ ، ياسآ  هزجعم  هبطخ  داریا  يرگاشفا و  زا  سپ  ربمایپ ، زارفارـس  رتخد 
.دوب هدشن  هدید  زور  نآ  ات  هک  تساخرب  درم  نز و  زا  هلان  کشا و  زا  ینافوط  همغلا » فشک   » لقن رب  انب  هک  دناوخ  روش  و 

شزورفا ناهج  دیـشروخ  عولط  راظتنا  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  یلاح  رد  تشگزاب ، شیوخ  هناخ  هب  ناوناـب  يوناـب  هاـگ  نآ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  دش ، دراو  دوخ  هناخ  هب  هک  یماگنه  .دوب 

ریگ نیمز  ماهّتا  يارـس  رد  يدیزگرب و  ار  ینیـشن  هدرپ  تسا ، ردام  محر  رد  هک  یکدوک  ناسب  هک  تسا  نوچ  بلاطوبا ! دنزرف  يا  »
.تسا هدیزرو  تنایخ  وت  هب  ناوتان  کغرم  ياهرپ  کنیا  اما  یتسکش ، یم  مه  رد  ار  يراکش  ياهزاب  ياهرپهش  مادم  وت  يا ؟ هدش 

هدوبر و نم  زا  روز  متـس و  هب  ار  منادـنزرف  یگدـنز  جراـخم  مردـپ و  هیدـه  شـشخب و  هک  تسا  هفاـحق  یبا  دـنزرف  رکبوبا ] نیا =[ 
هتـسش و نم  ِيرای  زا  تسد  راصنا  هک  اجنآ  ات  دـنک ، یم  يزوت  هنیک  نم  اـب  راـتفگ  رد  تسا و  هتـساخرب  ینمـشد  هب  نم  اـب  اراکـشآ 

متـس ربارب  رد  یـصخش  هن  دـنک و  یم  عافد  مقوقح  زا  یـسک  هن  دـنا ؛ هدیـشوپ  مشچ  نم  يرای  زا  زین  مدرم  هدـیرب و  نم  زا  نارجاهم 
.مدوب هتفر  ایند  زا  نانیا ) يرگنایغط  یگدیدمتس و   ) نیا زا  شیپ  شاک  ...دیامن  یم  یگداتسیا 

نخس هنوگ  نیا  امش  اب  هک  نیا  زا  ناج ! یلع 
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« ...مهاوخ یم  رذع  دنوادخ  هاگراب  زا  متفگ ،

: دندومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هاگ  نآ 

.تسا هتخاس  مهارف  تیارب  ار  نآ  زا  رترب  دنا ، هدرب  وت  زا  هچنآ  ربارب  رد  دنوادخ  ...تسوت و  نمـشد  رب  ياو  هکلب  تسین ، وت  رب  ياو  »
«. راذگاو ادخ  هب  زاس و  هشیپ  ییابیکش  ور ، نیا  زا 

: دندومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ماگنه  نیا  رد 

«. مراذگ یماو  وا  هب  تسا و  هدنسب  ارم  يادخ  « » .ُهَّللا َِیبْسَح  »

(372) .دندومرفن يزیچ  رگید  هداهن و  كرابم  بل  رب  توکس  رهم  و 

زور نآ  ات  هک  تساخرب  درم  نز و  زا  دایرف  هلاـن و  کـشا و  زا  یناـفوط  هک  يروط  هب  دومن ؛ بلقنم  ار  مدرم  ناوناـب ، يوناـب  ناـنخس 
رکبوبا .دیـسر  یم  شوگ  هب  وا  لامعا  هفیلخ و  هیلع  ادص  رـس و  جیردت  هب  دندوشگ و  ضارتعا  هب  نابز  نانآ  .دوب  هدشن  هدـید  نینچ 

ار رطـس  دنچ  راچان  هب  اما  دیامن ؛ یم  مرـش  اهنآ  لقن  زا  یمدآ  هک  دروآ  نابز  رب  ینانخـس  تفر و  ربنم  رب  رمع  اب  وگ  تفگ و  زا  دعب 
: میروآ یم 

نیا دـیهد ؟ یم  لد  نادـب  دیراپـس و  یم  شوگ  دوش  یم  دـنلب  هک  يراتفگ  ادـص و  ره  لابند  هب  هک  تسا  ییاولب  هچ  نیا  مدرم ! يا  »
تسا یهابور  دننامه  وا  .دیوگزاب  دیایب و  هدید ، ای  هدینش  سک  ره  کنیا  تشاد ؟ دوجو  ربمایپ  رصع  رد  اجک  اه  هتساوخ  اهوزرآ و 

نم زا  رگا  اـما  میوگ ، یم  مهاوخب ، رگا  دـینادرگ ...!! زاـب  شا  یگدوسرف  زا  سپ  ار  جرم  جره و  هنتف و  ...تسا  وا  مد  شدـهاش  هک 
...دنریگ یم  کمک  ناناوتان  نانز و  زا  هراب ، نیا  رد  .دوب  مهاوخ  تکاس  دنشاب ، هتشادن  مراک  هب  يراک  دنرادب و  تسد 

«. میاشگ یمن  دشابن  رفیک  قحتسم  هک  یسک  يور  هب  ار  شیوخ  نابز  تسد و  نم  هک  دیشاب  هاگآ 

نانخس نیا  زا  سپ 
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نیما و داماد و  یـصو و  ردارب و  نانمؤم ، ریما  ناراگزیهرپ و  ياوشیپ  هب  هدـنهد  ناـکت  ياـه  تناـها  اـه و  تراـسج  زیمآدـیدهت و  )
(373) .دمآ ریز  هب  ربنم  زا  شزارفارس ) رتخد  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ییادف 

نیا زا  هک  یماگنه  هملـس  ّما  ناربمایپ ، متاخ  یمارگ  رـسمه  اـهنت  .دنتـسب  ورف  بل  هفیلخ ، دـیدهت  سرت و  زا  ناـگمه  هک  نآ  تفگش 
ترـضح نوچ  ییالاو  تیـصخش  هراب  رد  ایآ  دومرف : دروآ و  نوریب  هناخ  زا  ار  شرـس  تفـشآرب و  تخـس  دـش ، هاگآ  اـه  تراـسج 

يور رب  هتفای و  شرورپ  ربمایپ  ناماد  رد  هک  تساه  ناـسنا  ناـیم  رد  يا  هیروح  وا  دـییوگ ؟ یم  نخـس  نینچ  مالـسلا ، اـهیلع  همطاـف 
لیان اه  تیبرت  اه و  تیصخش  نیرترب  هب  هدومن و  دشر  هزیکاپ  كاپ و  ناوناب  ناماد  رد  هتشگ و  تسد  هب  تسد  هکئالم ، ياه  تسد 

.تسا هدمآ 

: دیامرف یم  نآرق  هک  نآ  اب  هدرکن ، نالعا  وا  دوخ  هب  اما  هدومن ، میرحت  وا  رب  ار  دوخ  ثاریم  ادخ  لوسر  هک  دیرادنپ  یم  ایآ 

(374 «.) َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  «َو 

ترـضح هک  نآ  اب  دـنک ؟ یم  ثرا  هبلاطم  هدومن و ) ردـپ  یناـمرفان   ) وا اـما  هدـناسر ، وا  هب  ار  بلطم  هک  دـیرادنپ  نیا  رب  هک  نیا  اـی 
ناربمایپ متاخ  شردپ  میرم و  ترضح  ياتمه  تشهب و  ناناوج  رالاس  ود  تلیضف  ُرپ  مام  یتیگ و  ناوناب  نیرترب  مالـسلا  اهیلع  همطاف 

.تسا

تـسد وا و  رـس  ریز  ار  شتـسار  تسد  و  درک ، یم  تبقارم  امرگ  امرـس و  زا  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دـنگوس ، ادـخ  هب 
.تخاس یم  وا  ششوپ  ار  شپچ 

دراو دنوادخ  رب  يدوز  هب  درگن و  یم  ار  امش  راتفر  تسامش و  ناگدید  ربارب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  رت  هتسهآ  ناه !
.دوب دهاوخ  هنوگچ  ناترادرک  رفیک  هک  تسناد  دیهاوخ  دش و  دیهاوخ 

ّما
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يزیچ لاس  نآ  هفیلخ ، روتـسد  هب  و  تشگ ، مورحم  شیوخ  هنالاس  قوقح  زا  ربمایپ ، رتخد  زا  عاـفد  ییوگ و  قح  نیا  لـیلد  هب  هملس 
(375) .دنتخادرپن ار  شقوقح  زا 

: تسا نینچ  نآ  زا  یشخب  هک  داتسرف  رکبوبا  يارب  هدنبوک  يا  همان  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

دارفا ندرک  دودـحم  اب  ار  ناربکتم  یـشورف  رخف  ياه  جات  و  دنتفاکـش ، تاجن  ياه  یتشک  ياه  هنیـس  اب  ار  اه  هنتف  بوشآ و  جاوما  »
نایم ار  ناکین  ناکاپ و  تیب و ) لها   ) ثاریم راک ) ناـیاپ  رد  یلو   ) دـنتفرگ ینـشور  ربماـیپ )  ) رون وترپ  زا  و  دنتـشاذگ ، ورف  رگ  هلیح 
ایوگ .دندیشک  شود  هب  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  راتخم  ربمایپ  ياطع  شـشخب و  ندوبر  رثا  رب  ار -  ناهانگ  راب  و  دندومن ، میـسقت  دوخ 

.دیراد یم  رب  ماگ  نادرگرس  یهارمگ  يداو  رد  ددرگ ، یم  بایسآ  رود  هب  هک  هتسب  مشچ  يرتش  ناسب  مرگن  یم 

ياه ساد  اب  لوصحم ، ندرک  ورد  دننام  ار  امش  ياهرس  مدوب ، نوذأم  دیرادن -  یهاگآ  نآ  هب  امش  هچنآ  هب  رگا -  ادخ ! هب  دنگوس 
ناـنچ و  تشگ ؛ یم  حورجم  امـش  نامـشچ  هک  يا  هنوگ  هب  متفاکـش ؛ یم  ار  امـش  ناریلد  قرف  مدرک و  یم  ادـج  نت  زا  زیت  هدـنرب و 

...مدوب اهرکشل  فوفص  هدننکش  مهرد  هک  دیناد  یم  کین  امش  .دیداتفا  یم  تشحو  هب  هک  متفرگ  یم  امش  زا  ار  تصرف 

...تسا كانمیب  گرم  زا  تفگ : دیهاوخ  منیشنب ، تکاس  رگا  دزرو و  یم  تداسح  دییوگ  یم  میوگب ، نخس  قح  زا  رگا 

ار یخلت  ياه  هناد  دیرگنب و  ار  ناترادرک  موش  راثآ  ددرگ و  فرطرب  امش  يولج  زا  اهربا  رابغ  یگتفرگ و  هک  دشاب  دوز  رت ! هتـسهآ 
.تسا یفاک  تمایق  هاگ  هدعو  ربمایپ و  یهاوخداد  ینمشد و  دنوادخ ، يرواد  هک  دییامن  ورد  هدنشک  ّمس  تروص  هب  دیا  هتـشاک  هک 

شیوخ تمحر  زا  ار  امش  اهنت  دنوادخ 
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(376 «. ) يدهلا عبتا  نم  یلع  مالسلا  .دناسر و  تکاله  هب  ار  امش  اهنت  دزاس و  رود 

نیرت هتسیاش  هدمآ  شیپ  ياه  تصرف  زا  تشاد ، ناکما  هک  اجنآ  ات  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  نانمؤم  رالاس  ربیخ و  ردب و  رادرس 
مامتا دارفا  رب  ًایناث  و  دـنک ، تباث  نایوج  قح  نانمؤم و  همه  رب  ار  شرـسمه  دوخ و  هدـش  لامیاپ  قوقح  ًـالوا  اـت  تفرگ ، ار  اـه  هرهب 

رد قیاقح  نیا  کش ، نودـب  اه  نیا  رب  نوزفا  .دزاس  ناشهاگآ  اه  یهارمگ  زا  دـهد و  رادـشه  اهنآ  هب  هناـهاوخریخ  دـیامن و  تجح 
تلادع قح و  نایاوشیپ  دنرگنب و  هداد  يور  ار  هچنآ  دمآ ، دنهاوخ  سپ  نآ  زا  هک  ییاه  لسن  اهرـصع و  ات  دش ، دهاوخ  تبث  خیرات 

.دنسانش زاب  لطاب  نارادمدرس  نارگدادیب و  زا  ار 

دناشن یم  بکرم  رب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ناگمه ، رب  تجح  مامتا  يرگنشور و  يارب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ور ، نیا  زا 
یم خساپ  رد  اهنآ  .دننک  ینابیتشپ  وا  زا  هک  تساوخ  یم  اهنآ  زا  درب و  یم  راصنا  رجاهم و  هناخ  ِرد  هب  شدنمجرا  دنزرف  ود  هارمه  و 

.میداد یم  تبثم  خساپ  امش  هب  دیدمآ ، یم  نیا  زا  شیپ  رگا  .تشذگ  راک  زا  راک  دش و  ماجنا  رکبوبا  اب  ام  تعیب  دنتفگ :

: دندومرف یم  اهنآ  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

تموکح هراب  رد  مدرم  اب  میایب و  امـش  يوس  هب  مراذگب و  هدرکن  نفد  ار  نآ  منک و  اهر  شا  هناخ  رد  ار  ادـخ  لوسر  هزانج  نم  ایآ  »
»؟ منک هعزانم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ياج  هب 

: دندومرف یم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  و 

رجاهم یلو  دهد ، ماجنا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رهطم  رکیپ  زیهجت  هک  دوب  راوازس  مزال و  مالسلا  هیلع  یلع  نسحلا  وبا  رب  »
يراک راصنا  و 
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(377 « ) .درک دهاوخ  تازاجم  تساوخزاب و  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دندرک 

: دنیامرف یم  همادا ) رد   ) مالسلا هیلع  قداص  ماما 

!« ذاعم يا  دومرف : وا  هب  دمآ ، لبج  نب  ذاعم  هناخ  رد  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يزور  ماجنارس  »

(378 « ) ًهَرِْصنَتْسُم َُکْتئِج  ْدَق  ّیِنِإ  »

« .مبلطب کمک  وت  زا  مناوخ و  ارف  شیوخ  يرای  هب  ار  وت  يرگدادیب ) متس و  ربارب  رد  ات   ) ما هدمآ  »

عافد اهنآ  قوقح  زا  تا  هیرذ  دوخ و  زا  ندومن  عافد  دـننام  ییامن و  يرای  ار  شا  هیرذ  لسن و  وا و  هک  يا  هدومن  تعیب  ربماـیپ  اـب  وت 
نوریب اجنآ  زا  ارم  رازگراک  هدومن و  بصغ  هرداصم و  ار  كدـف  رکبوبا  کنیا  .يزاس  فرطرب  نانآ  زا  ار  یتحاران  متـس و  ییامن و 

.تسا هدنار 

تبثم خساپ  ارم  سک  چیه  هن ، دومرف : یمارگ  يوناب  نآ  دنیامن ؟ يرای  ار  امـش  هک  دنتـسه  زین  نارگید  نم  زج  ایآ  درک : ضرع  ذاعم 
(. داد یفنم  خساپ  و  ( ؟ تسا هتخاس  يراک  هچ  نم  ِيرای  اب  سپ  درک : ضرع  ذاعم  .دادن 

يارب ربمایپ  رتخد  دیـسرپ : شردپ  زا  دیـسر و  هناخ  هب  ذاعم  دـنزرف  تفر ، یم  نوریب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  ماگنه  نیا  رد 
هچ تفگ : شرـسپ  .تسا  هتفرگ  وا  زا  ار  كدف  نوچ  دـهاوخب ؛ کمک  نم  زا  رکبوبا  دـض  ات  دوب  هدـمآ  داد : خـساپ  دوب ؟ هدـمآ  هچ 

شرـسپ .يرآ  داد : خـساپ  یتساخنرب ؟ وا  يرای  هب  تفگ : شرـسپ  .دوبن  هتخاس  يراک  نم  زا  تفگ : يداد ؟ ترـضح  نآ  هب  یخـساپ 
اب هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  رادید  هماگنه  تمایق و  زور  ات  رگید  دومرف ...: تفگ : ذاعم  دومرف ؟ هچ  وت  هب  نآ  زا  سپ  تفگ :

تفگ مهاوخن  نخس  وت  اب  زین  نم  ادخ ! هب  دنگوس  ردپ ! تفگ : زین  شرسپ  .تفگ  مهاوخن  نخس  وت 
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.موش دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رب  ات 

: دنهد یم  همادا  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

اهنت رکبوبا  هک  یماگنه  دندومرف : ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شرـسمه  .دنتـشگزاب  هناخ  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  »
هک ضرف  هب  مربمایپ ؛ نیـشناج  نم  ینک  یم  اعدا  وت  هک  وگب  وا  هب  .تسا  رت  مرن  رمع  زا  رهاظ ) هب   ) وا اریز  ورب ؛ وا  دزن  تدوخ  دـشاب ،

.ینادرگرب نم  هب  ار  نآ  تسا  مزال  منک ، تساوخرد  ار  نآ  نم  یتقو  دشاب ، وت  زا  كدف 

يذغاک .یتفگ و  تسار  تفگ : رکبوبا  درک ، وگزاب  ار  ینانخس  نینچ  تفر و  رکبوبا  دزن  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه 
هک یلاح  رد  دمآ ، نوریب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  .دننادرگرب  همطاف  ترـضح  هب  ار  كدف  هک  تشون  نآ  رد  درک و  تساوخرد 

(379  ) .دیسرپ همان  نایرج  زا  وا  .دومن  تاقالم  رمع  اب  هار  رد  .تشاد  تسد  رد  ار  همان  نآ 

ياپ اب  رمع  .دومن  عانتما  ترـضح  نآ  .هدب  نم  هب  ار  نآ  تفگ : رمع  .تسا  كدف  هراب  رد  رکبوبا  زا  يا  همان  دندومرف : ترـضح  نآ 
یلیس رمع  هاگ  نآ  .دیدرگ  طقـس  مالـسلا  هیلع  نسحم  ترـضح  شدنزرف  دگل ، نآ  رثا  رب  هک  دومن ، تراسج  ترـضح  نآ  هب  دوخ 

.درک هراپ  تفرگ و  ار  همان  سپس  .تسکش  یلیس  نآ  تّدش  زا  شا  هراوشوگ  هک  تخاون  ناوناب  يوناب  هنوگ  هب  يا 

(380 «.) ...تفر ایند  زا  هاگ  نآ  .دش  رامیب  زور  تراسج 75  نیا  رثا  رب  ربمایپ  هیامنارگ  رتخد 

مهاگن قرب  ودع  یلیـس  متـشگ  یم  نسح  لابند  هب  تسد  اب  تفرگب  مهام  هرهچ  یهیـس  ربا  تفرگب  مهار  مصخ  هچوک  هب  هک  يزور 
تفرگب

افلخ رصع  رد  كدف 

راتفر نآ  اب  دوخ  هقیلس  هب  يا  هفیلخ  ره  و  تفرگ ، رارق  داضتم  ییاه  تسایس  اه و  شیارگ  شکاشک  رد  كدف  زین  رکبوبا  زا  دعب 
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راذگاو ربمایپ  يومع  سابع  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  هب  ار  نآ  رمع  هک  دنا  هدرک  لقن  يدوهمس  دننام  ناخروم  یخرب  ًالثم  درک ؛
ياه غاب  اهنت  هدوب ، هرداصم  لماع  دوخ  هک  رمع  دنرواب : نیا  رب  ( 382  ) رفظم موحرم  ریظن  ناققحم ، زا  يا  هدع  هچرگ  ( 381  ) .دومن

ربمایپ تاقدص  رمع  هک  هدش  حیرـصت  تنـس  لها  تایاور  رد  ًاصوصخ  .دوب  وا  فرـصت  رد  كدـف  اما  دـنادرگزاب ، ار  هنیدـم  فارطا 
(383) .دومن فرصت  دوخ  ار  كدف  ربیخ و  یلو  داد ، لیوحت  سابع  یلع و  ترضح  هب  ار  هنیدم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

و نامثع ، نب  ورمع  ناورم ، رفن : هس  نایم  ار  كدـف  هیواعم  ( 384  ) .دیشخب مکح  نب  ناورم  شداماد  ومع و  رـسپ  هب  ار  كدف  نامثع 
(386) .تفرگ رارق  وا  دوخ  رایتخا  رد  ماهس  همه  ناورم ، نامز  رد  و  ( 385  ) .درک میسقت  دیزی ، شدنزرف 

(387  ) .دوب زیزعلادبع  نب  رمع  داد ، لیوحت  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نادناخ  هب  ار  كدف  هک  یسک  نیتسخن 

تسد رد  نانچمه  تفرگ و  سپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دالوا  زا  ار  نآ  دیـسر ، تردق  هب  کلملادبع  نب  دیزی  هک  یماگنه  اما 
.دیدرگ لقتنم  نایسابع  تسد  هب  تموکح  هک  نیا  ات  دوب  هیما  ینب  ناورم و  ینب 

، تفرگ سپ  زاب  ار  نآ  یقیناود  روصنم  وا  زا  سپ  .دومن  راذگاو  نسح  نب  هَّللا  دـبع  هب  ار  نآ  حاّفـس  سابع ، ینب  تفالخ  نارود  رد 
ات دنتفرگ  اهنآ  تسد  زا  ار  نآ  نوراه  یـسوم و  يو ، زا  سپ  .دـینادرگزاب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  دالوا  هب  ار  نآ  يدـهم  شدـنزرف  یلو 

(388) .دومن راذگاو  ارهز  ترضح  دالوا  هب  ار  كدف  یتافیرشت  یط  وا  .دیسر  نومأم  هب  تبون  هک  نآ 

ارهز ترضح  نادنزرف  زا  ار  نآ  هاگ  .دش  نوگرگد  عاضوا  زاب  نومأم ، توف  زا  سپ 
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.دندنادرگ یم  زاب  اهنآ  هب  یهاگ  و  دنتفرگ ، یم  مالسلا  اهیلع 

زیگنا مغ  تاظحل 

تفالخ بصغ  يارب  هنیمز  دـندش  هجوتم  هک  یماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زوسناـج  تداهـش  زا  دـعب  هک  دـش  هراـشا  رت  شیپ 
مرگرـس مدرم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زیهجت  نفد و  لوغـشم  مالـسلا  مهیلع  تـیب  لـها  یلع و  ترـضح  تـسا و  هداـمآ 

يا هدـع  يارآ  هدـش  یحارط  شیپ  زا  ياـه  هشقن  اـب  هدرک ، نوگرگد  ار  عاـضوا  هفیقـس ، هب  نتفر  اـب  دـنا ، ترـضح  نآ  يراوـگوس 
تکاس ار  نافلاخم  هک  دندمآرب  ددـص  رد  دوخ ، تموکح  ياه  هیاپ  ماکحتـسا  يارب  و  دـندومن ؛ بلج  دوخ  عفن  هب  ار  هدـش  هتخانش 

.دنیامن

تیالو تماما و  ینلع  مالعا  ریدغ و  نایرج  ات  مالـسا  شیادـیپ  زاغآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رّرکم  ياه  شرافـس  نانیا 
زاربا دنتشاد ، لد  رد  اهدسح  اه و  هنیک  زا  هچنآ  هتفر ، ترضح  نآ  غارـس  تسخن  .دندرب  دای  زا  ار  همه  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح 
رتخد ناوناب ، يوناب  هب  تراسج  هناخ و  ِرد  ندز  شتآ  اب  و  دـندروآ ، موجه  یحو  هناخ  هب  شاـبوا ، يرامـش  یهارمه  اـب  و  دـندومن ،

(389) .دندرب نوریب  هناخ  زا  تعیب  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تشحو ، بعر و  داجیا  و  ربمایپ ، زارفارس 

یحو هناخ  هب  موجه 

لوا تمسق 

ار ینیـشن  هناخ  دـنا ، هدرک  یچیپرـس  شا  يرای  زا  هک  تسناد  تفایرد و  ار  مدرم  ییافو  یب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  یماگنه 
يرتشیب شمرن  رمع  زا  رهاظ ، رد  هک  رکبوبا -  .دـنک  تعیب  وت  اب  ات  یتسرف  یمن  ماـیپ  یلع  يارب  ارچ  تفگ : رکبوبا  هب  رمع  .دـیزگرب 

نشخ و يدرم  اریز  میتسرف ؛ یم  ار  ذفنق  تفگ : رمع  میتسرفب ؟ ار  یـسک  هچ  تفگ : درک -  یم  تقد  وا  زا  شیب  اهراک  رد  تشاد و 
.تسا بعک  نب  يدع  ینب  نامدود  زا  ناگدش و  دازآ  زا  وا  .تسا  رهم  یب  تخس و 

هارمه ار  ذفنق  رکبوبا 
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رکبوبا و دزن  شناهارمه  ذفنق و  .دادن  هزاجا  ترضح  نآ  یلو  دنتساوخ ، هزاجا  نانآ  .درک  هناور  نانمؤم  ریما  هناخ  يوس  هب  یهورگ 
، دادن هزاجا  رگا  .دیورب  هرابود  تفگ : رمع  .دادن  هزاجا  ام  هب  دـنتفگ : دنتـشگ و  زاب  دـندوب -  هتـسشن  مدرم  اب  دجـسم  رد  هک  رمع - 

دراو هزاجا  نودب  مراذگ  یمن  دندومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  .دنتـساوخ  هزاجا  دنتـشگرب و  نانآ  .دیوش  لخاد  هزاجا  نودب 
اب ار  ام  تفگ : دش و  نیگمـشخ  رمع  .دـندرک  وگزاب  ار  نایرج  نانآ  دـنام و  اجنآ  ذـفنق  یلو  دنتـشگ ؛ زاب  رگید  راب  .دـیوش  ما  هناخ 

همطاف و یلع و  ترـضح  هناخ  رانک  ار  اه  مزیه  نانآ  کمک  هب  دوخ  و  دـندروآ ، مزیه  ات  داد  روتـسد  نایفارطا  هب  و  راـک !؟ هچ  ناـنز 
.دندروآ مالسلا  مهیلع  شنادنزرف 

نوریب هناخ  زا  دیاب  یلع ! ای  ادخ ، هب  دنگوس  دز : دایرف  دندینش -  همطاف  یلع و  ترـضح  هک  يروط  هب  دنلب -  يزاوآ  اب  رمع  هاگ  نآ 
رمع راک !؟ هچ  وت  اب  ار  ام  رمع ! يا  دندومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  .مزورفا  شتآ  وت  رب  هنرگ  و  ینک ، تعیب  هفیلخ  اب  ییآ و 

: دندومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  .منز  یم  شتآ  ناتدوخ  اب  ار  هناخ  هنرگ  و  نک ، زاب  ار  رد  تفگ :

شتآ هب  ار  هناـخ  ِرد  نآ  اـب  تساوخ و  شتآ  درکن و  مرـش  دوخ  راـک  زا  رمع  يوـش ؟ یم  دراو  ما  هناـخ  هب  هک  یـسرت  یمن  ادـخ  زا 
.دش هناخ  دراو  رد ، هب  راشف  اب  دیشک و 

! ادخ لوسر  اباب ، دز : دایرف  دمآ و  ولج  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

! ادخ لوسر  اباب ، دش : دنلب  شا  هلان  هک  دز ، یتیگ  نانز  رالاس  يولهپ  هب  درک و  دنلب  دوب  فالغ  رد  هک  ار  شریشمش  رمع 

هنایزات راب  رگد  رمع 
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دب هچ  وت  زا  سپ  رمع  رکبوبا و  هَّللا ! لوسر  ای  دـش : دـنلب  شا  هلان  هک  دز  یمارگ  يوناب  نآ  كراـبم  يوزاـب  رب  دومن و  دـنلب  ار  دوخ 
.دندرک يراتفر 

هک يروط  هب  دـیبوک ، نیمز  رب  ار  وا  تفرگ و  ار  رمع  نابیرگ  تساخرب و  اج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نایرج ! نیا  هدـهاشم  اـب 
ار ییابیکش  هراب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهراتفگ  شرافس و  هک  دشکب  ار  وا  تساوخ  و  دش ؛ حورجم  وا  ینیب  ندرگ و 

رگا داهن ، جرا  يربمایپ  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  كاّحـص ! رـسپ  يا  دومرف : هدروآ ، دای  هب 
نم هناخ  لخاد  یناوت  یمن  هک  يدیمهف  یم  دوبن ، نایم  رد  دوب  هتفرگ  شلوسر  هک  ینامیپ  دوب و  هتفرگن  تقبـس  ادخ  مکح  باتک و 

.يوش

ریما .دـندروآ  موجه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هناـخ  هب  مدرم  .درک  يراـی  ِتساوخرد  مدرم  زا  داتـسرف و  ار  یـسک  رمع  اـجنیا  رد 
نانآ .تشگزاب  رکبوبا  دزن  دوش ، جراخ  ریشمش  اب  ترضح  نآ  ادابم  هک  نآ  سرت  زا  ذفنق  .درب  ریشمش  هب  تسد  مالسلا  هیلع  نانمؤم 

.دندوب ربخاب  کین  ترضح  نآ  تدش  تبالص و  اه و  يروالد  زا 

اب ار  هناخ  دش ، عنام  رگا  و  دـیوش ، دراو  هناتخـس  رـس  دـماین  نوریب  یلع  رگا  تفگ : وا  هب  و  ددرگرب ، هک  داد  روتـسد  ذـفنق  هب  رکبوبا 
.دینزب شتآ  نانآ 

اهنآ هک  درب  ریشمش  هب  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دندش  هناخ  دراو  هزاجا ، نودب  یتخسرس ، اب  شناهارمه  اب  تشگرب و  ذفنق 
هب ریـشمش  يا  هدـع  دـنتفرگ و  ار  ریـشمش  دوب ، داـیز  ناشدادـعت  نوچ  و  دـندروآ ، موجه  ترـضح  نآ  فرط  هب  هدرک ، یتسد  شیپ 

ندرگ هب  نامسیر  هدرک و  هرصاحم  ار  ترضح  نآ  فارطا  تسد 
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.دنتخادنا نیتملا » هَّللا  لبح  »

.دنرب نوریب  ار  ترضح  نآ  دراذگن  دوش و  عنام  رد  رانک  تساوخ  دمآ و  ولج  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

«. ِِهَتبْرَض ْنِم  ِجَْلمُّدلا  ِْلثِمَک  اهِدُضَع  ِیف  َّنِإ  ْتَتام َو  َْنیِح  ْتَتامَف  ِطْوَّسلِاب  ُذُْفُنق  اَهبَرَضَف  »

تفر و ایند  زا  نآ  رثا  رب  هک  دز  همطاف  ترـضح  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دوجو  هراپ  هشوگرگج و   ) يوزاب رب  هنایزات  نانچ  ذفنق  »
(390 «.) دوب نایامن  ناشیا  كرابم  يوزاب  رد  يدنبوزاب  ناسب  نآ  راثآ  تداهش ، زا  سپ 

(391) ...دندرب رکبوبا  دزن  تعیب  يارب  ناشک  ناشک  روز و  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هاگ  نآ 

اج زا  ذـفنق  هفیذـح و  یبا  مـالغ  ملاـس  حارج ، هدـیبعوبا  هریغم ، دـیلو ، نب  دـلاخ  ناـمثع ، رمع ، رکبوبا ، ذـفنق ، ِتشگزاـب  زا  سپ  ... 
اهیلع همطاف  ترـضح  دـندید  دندیـسر ، هک  هناخ  کـیدزن  .دـنداتفا  هار  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هناـخ  يوس  هب  هدرک ، تکرح 

، دوب امرخ  بوچ  زا  هک  رد ، هب  شیاپ  اب  رمع  دنوش -  یمن  دراو  هزاجا  یب  هک  تشادنپ  یم  وناب  نآ  .تسا -  هتسب  ار  هناخ  ِرد  مالسلا 
(392) ...دندرب نوریب  تعیب ) يارب   ) ار یلع  ترضح  دندش و  هناخ  دراو  سپس  .تسکش  ار  نآ  دز و  دگل 

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دنوادخ  جارعم ، ثیدح  رد 

هک یلاح  رد  دنیامن ، بصغ  یهد  یم  رارق  شیارب  وت  هک  یقح  دنزاس و  مورحم  شقح  زا  ار  وا  دـننک و  متـس  وا  هب  ترتخد ، اما  »... 
يرای ار  وا  تسین  یـسک  .دنزاس و  لیلذ  راوخ و  ار  وا  دـنوش ، دراو  شلزنم  میرح و  رد  وا ، زا  هزاجا  نودـب  دـننزب ، ار  وا  تسا  هلماح 

.دورب ایند  زا  دوش و  طقس  شا  هچب  کتک ، تابرض و  رثا  رب  .دنک و  عافد  وا  زا  هدومن ،

هَّلل ّانإ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
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(393 «) ...تسوت هاگرد  زا  ییابیکش  قیفوت  متسه و  وت  میلست  متفریذپ و  ار  روما  نیا  نوعجار » هیلإ  ّانإ  و 

هک یمدرم  زا  يرگدادیب  یشک و  قح  يرادمروز و  نیا  ربارب  رد  و  ریذپان -  فصو  تیعقوم  نآ  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  يرآ ،
خـساپ شا  یهاوخ  يرای  ِدایرف  هب  یـسک  هن  اما  تساوخ ، يرای  دندرک -  یم  ادتقا  شراوگرزب  ردپ  هب  ینالوط  ياه  فص  رد  زورید 

.تفاتش وا  کمک  هب  یسک  هن  و  داد ، تبثم 

هب نانآ  اب  دروآ و  درگ  ار  ناقفانم  ناگدـشدازآ و  یخرب  رمع  هک  تسا  هدروآ  یناشاک ، ضیف  ردـقنارگ ، ثدـحم  راوگرزب و  ملاـع 
ایب نوریب  هناخ  زا  یلع ! يا  دندز : دایرف  .تسا  هتسب  هناخ  ِرد  دندید  .دندش  راپـسهر  مالـسلا  هیلع  نامولظم  رالاس  نانمؤم و  ریما  هناخ 

دایرف رمع  .دننزب  شتآ  ار  هناخ  ات  دنتـشاذگ  هناخ  رد  رانک  دـندروآ و  مزیه  نانآ  .درکن  زاب  ار  رد  یـسک  .دـبلط  یم  ار  وت  هفیلخ  هک 
.مشک یم  شتآ  هب  ار  هناخ  دینکن ، زاب  ار  رد  رگا  ادخ ، هب  دنگوس  دز :

هک نآ  یب  تیعمج ، .دوشگ  ار  رد  دـننزب ، شتآ  ار  شا  هناخ  دـنهاوخ  یم  دـش  هجوتم  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هک  یماـگنه 
ربارب رد  هک  نآ  يارب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  .دـندش  دراو  راـشف  اـب  دـناشوپب ، ناـمرحمان  دـید  زا  ار  دوخ  هک  دـنهدب  تلهم 
رارق راوید  رد و  نیب  ناربمایپ  متاخ  هشوگ  رگج  ناوناـب و  يوناـب  نآ  هک  داد  راـشف  ار  رد  رمع  .تفر  رد  تشپ  هب  دـشابن ، ناـمرحمان 
روز هب  هدز ، گنچ  ار  شناماد  .دندش  رو  هلمح  وا  هب  هتفرگ ، ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  فارطا  شناهارمه  رمع و  هاگ  نآ  .تفرگ 

دنگوس دومرف : تفرگ و  رارق  شمولظم  رسمه  نانآ و  نیب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  .دندرب  دجسم  فرط  هب  ناشک  ناشک  و 
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...دیدیزرو تنایخ  شلوسر  ادخ و  هب  دوز  هچ  امش ! رب  ياو  .دیربب  متس  يور  زا  ار  وا  مراذگ  یمن  ادخ  هب 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ادخ  هبیبح  يولهپ  تشپ و  هب  هنایزات  اب  هک  دنزب ، ار  وا  هنایزات  اب  هک  داد  روتـسد  ذفنق  شیومع  رـسپ  هب  رمع 
.تشاد وناب  نآ  نینج  طقس  رد  ار  رثا  نیرت  يوق  تابرض ، نیمه  .دش  رادیدپ  شکرابم  ندب  رد  نآ  راثآ  هک  دز  نادنچ 

(394) ...دوب هداهن  نسحم »  » ار هدش  طقس  كدوک  نآ  كرابم  مان  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

: دندومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دسیون : یم  بولقلا » داشرا   » فلؤم

شلوسر ادـخ و  هب  ار  نیمجاهم  .مدوب  هداتـسیا  رد  تشپ  رد  نم  .دـننازوسب  ار  شلها  هناخ و  ات  دـندروآ  ام  هناخ  رد  هب  رایـسب  مزیه  »
دز میوزاب  هب  تفرگ و  رکبوبا  مالغ  ذفنق ، تسد  زا  ار  هنایزات  رمع  .دـنیامن  يرای  ار  ام  دـنرادرب و  ام  زا  تسد  هک  مداد  یم  دـنگوس 

.داد راشف  نم  فرط  هب  ار  رد  دز و  رد  هب  دگل  هاگ  نآ  .دنام  یقاب  دنبوزاب  دننام  نآ  رثا  هک 

وا .دینازوس  یم  ار  متروص  دیشک و  یم  هنابز  شتآ  متشاد ، محر  رد  دنزرف  هک  یلاح  رد  مداتفا ، نیمز  هب  تروص  هب  ماگنه ، نیا  رد 
هانگ یب  منسحم  تفرگ و  ارف  ارم  نامیاز  درد  تلاح  نیا  رد  .دش  هدنکارپ  عطق و  ما  هراوشوگ  هک  يا  هنوگ  هب  دز ، یم  ارم  شتسد  اب 

(395 «) .دش دیهش  طقس و 

دوب رارسا  هنیجنگ  تفرعم  زک  يا  هنیس 

؟ دوب راوید  رد و  نآ  راشف  راوازس  یک 

دوب رون  زا  یلعشم  یّلجت  يانیس  روط 

دوب ران  زا  لعتشُم  تمصع  يانیس  هنیس 

دوب رازآ  نآ  بات  ار  وا  يولهپ  اجک  زا  یهت  ولهپ  وا  شیپ  نابات  هام  يدرک  هک  نآ 

راگرپ هطقن  يرماس  يافج  زک  نیب  نود  نودرگ  شدرگ 
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دوب رامسم  زکرم  تدحو 

ررش یتسه  نمرخ  ردنا  دز  وناب  هلان 

دوب راب  شتآ  لخن  نوچ  مغ  روط  ردنا  ییوگ 

دوب رات  تمایق  ات  تبیصم  نیز  یتیگ  يور  هایس  لین  نوچ  هک  یلیس  زا  دش  یلین  یتروص 

دوب رابرد  هدنب  شنیما  لیئربج  هک  نآ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  ِدنب  هب  دش  يرایرهش 

زادگ ناج  یئاَون  اب  وناب  هاش ، يافق  زا 

دوب راتفر  تّوق  ات  نت ، هب  یئاناوت  ات 

دش هتسب  شتسد  راک  زو  دش ، هتسخ  وزاب  هچرگ 

دوب راّود  دبنگ  رب  شتمه  ياپ  کیل 

دش هاتوک  هش  ناماد  زا  هچ  رگ  وناب  تسد 

( * * * 396) دش هارمگ  نآ  تسد  زا  دنلب  نودرگرب  کیل 

دیسرپب رطضم  لد  زا  ارهز ، لاح  منادن  نم 

دیسرپب رد  زا  دولآ و  نوخ  راوید  زا  هک  ای 

دیسرپب رد  ناتسآ  زا  رگم  منادن ، نم  شمسج  داتفا  اجک  رد  اما  طقس ، دش  شنسحم 

اتفگب ناشفا  نوخ  هدیدرگ ، لجخ  رد  ِناتسآ 

دیسرپب ردام  زا  هک  دیاب  هنگ ، یب  لفط  لاح 

دیسرپب رثوک  یقاس  مشچ  کشا  دیاب ز  تفگ  شلسغ  داد  بش  ارچ  نهاریپ  ریز  زا  شمتفگ 

دیاب هک  تفگ  كدف ، زا  هدنام  اج  هب  يراثآ  متفگ 

دیسرپب رهطا  هقیّدص  خر  ِّيدوبک  زا 

دیسرپب رتخد  نآ  زا  دیاب  شردام ، لاح  حرش  میوگچ  نم  وا  اب  لاوحا  همه  رد  بنیز  هدوب 
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* * *

دوب رد  تشپ  همطاف  رد و  تخوس  یم 

دوب رت  نازوس  هلعشز  وا  لد  اما 

اما کیدزن  دوب  هّضف  همطاف  رب 

دوب رد  خیم  زینک  زا  رت  کیدزن 

* * *

هَّللاب ّالإ  هّوق  لوح و ال  ندروخ ال  یلیس  اجک و  ادخ  سومان  هآُرپ  ملاع  ود  لد  وا  مغ  زا  دش  هانگ  مرج و  یب  تشگ  هدیهـش  هک  ارهز 
* * *

درک دوبک  ارهز  تروص  هک  يا  یلیس  نآ  تسا  رتاهبرپ  رشب  نج و  کین  لاعفا  تسا ز  ردیح  تصش  زک  قدنخ  زور  هبرض  کی 

زا
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 * * * تسا رتشیب  شهانگ  سنا  نج و  مرج 

دنیچ یمن  يراک  افج  ار  لگ  نابغاب  شیپ  هب 

دنیب یمن  ار  الوم  نامشچ  ودع  مشچ  رگم 

دنیب یمن  ارهز  هرمه  ار  نسح  نمشد ، رگم  یلیس  يردام  هدروخن  یلفط  هدید  شیپ  هب 

* * *

دایرف دنک  یم  ولهپ  درد  زا  تردام  ابیبط !

دراد یمهرم  راظتنا  ردام ، هدیدمغ  وت  ز 

وگرب ار  راصنا  مدرم  مراسگمغ ! يا  ایب 

؟ دراد یمک  رمع  ردق  نیا  ارهز  هک  دش  ثعاب  هچ 

* * *

داتفا راک  زا  یتسه  قشع  هموظنم 

داتفا راک  زا  یتسرپ  ادخ  راگرپ 

داتفا راک  زا  یتسه  مامت  هظحل  کی  لوتب  تسد  رب  هنایزات  هسوب  زا 

* * *

مود تمسق 

: دنیامرف یم  لضفم  هب  ینالوط ، یثیدح  نمض  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  نایوگ ، تسار  ياوشیپ 

ریما دومرف : هّضف  .میـشک  یم  ار  وت  هنرگو  ایب ، نوریب  هناخ  زا  دنا ، هدومن  عامتجا  نادـب  نیملـسم  هچنآ  يارب  یلع ! ای  تفگ : رمع  »... 
، نانمؤم ریما  هناخ  ندز  شتآ  يارب  نانآ  .تسوا  اب  قح  دـیهد ، فاصنا  رگا  تسا  نآرق ) يروآ  عمج   ) لوغـشم مالـسلا  هیلع  نانمؤم 

.دندروآ مهارف  هناخ  ِرد  رب  مزیه  مالسلا  مهیلع  هّضف  موثلک و  ما  بنیز و  نیسح ، ماما  نسح ، ماما  همطاف ،

میمـصت شلوسر ؟ ادخ و  رب  تسا  یتأرج  هچ  نیا  رمع ! يا  وت  رب  ياو  درک : باطخ  نانآ  هب  رد  تشپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
...دومن دهاوخ  لماک  مامت و  ار  شرون  دنوادخ  هک  یلاح  رد  ییامن ، شوماخ  ار  ادخ  رون  يزادنارب و  ار  ربمایپ  كاپ  لسن  يراد 
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هایـس دـنبوزاب  رثا  ناسب  هک  تخاون  ترـضح  نآ  يوزاـب  رب  ناـنچ  هناـیزات  اـب  رمع  و  دومن ، زارد  رد  ِندوشگ  يارب  ار  شتـسد  ذـفنق 
نآ .دیدرگ  دیهش  طقـس و  شا  ههام  شـش  نسحم  درک و  تباصا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  مکـش  هب  هک  دیبوک  رد  هب  شیاپ  اب  دیدرگ و 

رمع هاگ 
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! مردپ ياو  دومرف : یم  درک و  یم  هلان  هیرگ و  دنلب  دنلب  مولظم ، يوناب  نآ  .دندروآ  موجه  هناخ  نورد  هب  دـیلو ، نب  دـلاخ  ذـفنق و  و 
« ...دنیامن یم  دیهش  ار  شمکش  رد  هچب  دننز و  یم  ار  وا  دننک ، یم  بیذکت  ار  همطاف  ترتخد  ادخ ! لوسر  ياو 

: دومرف هاگ  نآ  دش ، يراج  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نساحم  رب  کشا  ناراب 

« .دوشن نایرگ  یلو  دنک  دای  ار  اه  تبیصم  نیا  هک  یسک  نامشچ  ددرگن  نشور  »

: دومرف تسیچ ؟ اه  هیرگ  نیا  شاداپ  مرورس ! الوم و  دیسرپ : دومن و  يدیدش  هیرگ  زین  لضفم 

.دیاین رامش  هب  هک  تسا  ناوارف  ردق  نآ  »

! لضفم يا  دندومرف : دییامرف ؟ یم  هچ  ( 397 « ) ْتَِلُتق ٍْبنَذ  ِّيَِأبا  ْتَِلئُس  ُهَدُؤْوَْملا  اَذِإ  َو   » هراب رد  مرورـس ! الوم و  درک : ضرع  هاگ  نآ 
نیا زج  سک  ره  و  تسا ، نادـناخ  اـم  زا  اـهنت  هیآ  نیا  رد  لوتقم  اریز  تسا ؛ نسحم  ترـضح  لوـتقم  و  هدؤوـم » ! » ادـخ هب  دـنگوس 

(398 «) ...دییامن بیذکت  ار  وا  دیوگ ،

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

، هدومن هجوت  ام  هب  ترضح  نآ  هک  میدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  رد  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  نم و  »
ضرع .دـنهد  یم  ماـجنا  امـش  اـب  نم  زا  سپ  هچنآ  يارب  دـندومرف : دـینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  ادـخ ! لوـسر  يا  مدرک : ضرع  .تسیرگ 
همطاـف هنوـگ  رب  هـک  يا  یلیــس  زا  دــندروآ و  دورف  وـت  قرف  رب  هـک  تـسا  یتبرــض  زا  ما  هـیرگ  دــندومرف : تـسیچ ؟ اــهنآ  مدرک :

(399 «) ...دننز

نآ رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  متـس  زا  يا  هشوگ  هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ینالوط  یتیاور  سابع  نبا 
: تسا هدش  میسرت 

نم حور  ملد و  هویم  مناگدـید ، روـن  نم ، دوـجو  هراـپ  وا  .تسا  نیرخآ  نیلوا و  زا  یتـیگ  ناوناـب  رـالاس  وا  همطاـف ؛ مرتـخد  اـما  »... 
...تسا

ّتلذ هک  مرگن  یم  ایوگ 
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شلفط هتـسکش و  شیولهپ  ددرگ ، عنم  دوخ  ثرا  زا  دنیامن ، بصغ  ار  شّقح  دوش ، کته  شتمرح  دبای ، هار  شا  هناخ  هب  يراوخ  و 
نم زا  سپ  هتـسویپ  .دسرن  شدایرف  هب  یـسک  یلو  دیامن ، هثاغتـسا.دهدن  خساپ  ار  وا  یـسک  اما  ادـمحماو ! دروآرب : دایرف  دوش ، طقس 

...ارم ییادج  تقرافم و  هاگ  دروآ و  دای  هب  ار  شا  هناخ  زا  یحو  عطق  یهاگ  .دشاب  نایرگ  ناشیرپ و  نوزحم ،

: دـیوگ یم  هک  تساـجنیا  .دتـسرفب  وا  اـب  سنا  يراتـسرپ و  يارب  ار  میرم  ترـضح  دـنوادخ  ددرگ ، زاـغآ  وا  ِيراـمیب  هـک  هاـگ  نآ 
زا درف  نیتسخن  يو  .دزاس  قحلم  نم  هب  ار  وا  دنوادخ  .امن و  قحلم  مردپ  هب  ارم  ما ، هتـسخ  ایند  لها  زا  ما و  هدش  گنتلد  اراگدرورپ !

.دش دهاوخ  دراو  نم  رب  دیهش ، هدش و  بصغ  یّقح  اب  كانمغ ، ناشیرپ ، هدز ، هودنا  و  ددرگ ، قحلم  نم  هب  هک  دشاب  منادناخ 

و هدومن ، بصغ  ار  شقوقح  هک  نآ  هد  رفیک  و  دنا ، هتـشاد  اور  متـس  وا  رب  هک  ار  يدارفا  نک  نعل  ادنوادخ ! میوگ : یم  لاح  نآ  رد 
.دـیدرگ و طقـس  شدـنزرف  ات  دز  شیولهپ  هب  هک  نآ  نک  هنادواج  خزود  رد  و  تسا ، هدرک  راوخ  ار  وا  سک  ره  اـمن  لـیلذ  راوخ و 

(400 «) ...دنیوگ نیمآ  ناگتشرف  هکئالم و 

( دوب هدز  اوران  ياه  تمهت  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هک  یـسک  نامه   ) هبعـش نب  هریغم  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
: دنیامرف یم 

لوسر رتخد  همطاف  نانچ  نآ  وت  ...یتسه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هدننک  بیذکت  نآرق و  فلاخم  ادخ ، نمـشد  هریغم ! يا  وت  اما  »
ربماـیپ و ندرک  راوخ  يارب  ار  اـهرادرک  نیا  ماـمت  .يدومن  طقـس  ار  شدـنزرف  و  تشگ ، هتـشغآ  شیوخ  نوـخ  هب  هک  يدز  ار  ادـخ 

شتمرح کته  وا و  اب  تفلاخم 
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.یتسه یتشهب  ناوناب  رالاس  دیس و  همطاف ! يا  وت  دندومرف : وناب  نآ  هراب  رد  ترضح  نآ  هک  نآ  اب  يداد ، ماجنا 

(401 «.) ...دهن تندرگ  هب  ار  تنیغورد  راتفگ  هانگ  ِینیگنس  دنکفا و  خزود  هب  ار  وت  دنوادخ  هریغم ! يا 

: دوش یم  هدروآ  نآ  زا  يا  هدیزگ  هک  تسا  هتشون  يا  همان  هیواعم  هب  رمع  مود  هفیلخ 

هملس و ما  هناخ  رد  دیسر ، هنیدم  هب  وا  تیب  لها  تراسا  شنارای و  نادنزرف و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ربخ  هک  یماگنه 
دز و یم  تروص  هب  یلیـس  .دـمآ  نوریب  هناخ  زا  نانک  دایرف  رمع ، دـنزرف  هَّللادـبع  .دـش  اپ  رب  يراوگوس  راصنا  رجاهم و  ياـه  هناـخ 
دوش و یم  راتفر  ربمایپ  نادـناخ  اب  هنوگ  نیا  راصنا ! رجاهم و  يا  شیرق ! يا  مشاه ! ینب  هورگ  يا  تفگ : یم  هدرک ، كاچ  ناـبیرگ 

.مور دیزی  دزن  ات  مریگن  رارق  .دیتسه  هدنز  امش 

دیزی هب  ار  وا  ياهراک  .دومن  یم  زاریب  دـیزی  زا  ار  مدرم  دز و  یم  دایرف  تشذـگ ، یم  هک  يرهـش  ره  زا  .دـش  جراخ  هنیدـم  زا  هنابش 
.دنداد شرازگ 

لخاد وا  .دوش  شرصق  دراو  ات  داد  هزاجا  وا  هب  اهنت  دیزی  .دندرک  یم  یهارمه  ار  وا  یهورگ  هک  یلاح  رد  دش ، قشمد  دراو  هَّللا  دبع 
ار وا  دیزی  .رادرب  تسد  دوخ  ماقم  زا  .دندرکن  مور  كرت و  هک  يداد  ماجنا  يراک  تفگ : یم  دیزی  هب  باطخ  دز و  یم  دایرف  دـش و 
ایآ ییوگ ؟ یم  هچ  رمع  تردپ  هراب  رد  .نک  شوگ  منخـس  هب  هن و  ورف  ار  تمـشخ  تفگ : ییوگ ، دـمآ  شوخ  زا  سپ  و  درک ، لغب 

درب و يا  هنیزخ  هب  ار  وا  دـیزی  .درک  قیدـصت  هَّللا  دـبع  دوـبن ؟ یـضار  نآ  هب  درکن و  راذـگاو  هیواـعم  مردـپ  هـب  ار  ماـش  رما  تردـپ 
.دوب هتسبرس  يا  همان  نآ ، رد  .درک  زاب  ار  یقودنص 
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نآ رد  اوران ، ياهراتفگ  زا  يرایـسب  زا  دـعب  .دـناوخ  تفرگ و  ار  نآ  .يرآ  تفگ : تسوت ؟ ردـپ  طـخ  نیا  تفگ : دوشگ و  ار  هماـن 
: دوب هدمآ  نینچ 

اب مناتسود  صاوخ  یخرب  و  ذفنق ، دلاخ ، مدوب -  هدرک  تروشم  نارگید  اب  وا  جارخا  هراب  رد  نیا ، زا  شیپ  هتبلا  متفر -  یلع  هناخ  هب 
؟ دیهاوخ یم  هچ  ام  زا  دومرف : دمآ و  رد  تشپ  همطاف  دیدهت ، زا  دعب  .دمآ  رد  تشپ  هّضف  .مدیبوک  تّدش  هب  ار  هناخ  ِرد  .دـندوب  نم 

نیا متفگ : .تسا  مامت  وت  رب  تجح  دروآ و  نوریب  هناخ  زا  ارم  هک  دوب  وت  متـس  نایغط و  داد : خساپ  دماین ؟ تیومع  رـسپ  ارچ  متفگ :
ار شلها  هناـخ و  مزورفارب و  شتآ  مروآ و  اـجنیا  یناوارف  مزیه  هن  رگو  دـیآ ، نوریب  هناـخ  زا  وـگب  یلع  هب  نک و  اـهر  ار  اـه  فرح 

.مدز ار  همطاف  نآ  اب  متفرگ و  ذفنق  زا  ار  هنایزات  مدرب ، یم  دجسم  يوس  هب  تعیب  يارب  ار  یلع  هک  نآ  اب  .منازوسب و 

تـساوخ شتـسد  ود  اب  وا  .مشک  یم  شتآ  هب  ار  هناخ  متفگ : همطاف  هب  .دـیروایب و  مزیه  راـب  نارگید  ناورم و  وت و  متفگ : دـلاخ  هب 
زا .دنک  اهر  ار  رد  ات  مدز  وا  ياه  تسد  رب  هنایزات  اب  مداد و  راشف  ار  رد  تدـش  اب  و  هدومن ، رود  ار  وا  نم  موش ، لخاد  هک  دوش  عنام 
دای هب  موش ، فرـصنم  هدـش ، مرن  ملد  دوب  کیدزن  هک  دوب  زوسناج  نانچ  شا  هلان  هیرگ و  .تسیرگ  درک و  هلان  هنایزات ، درد  تّدـش 
هلان يادـص  مدز ، رد  رب  دـگل  هک  یماگنه  .دوب  رد  تشپ  نانچمه  وا  یلو  مدز ، رد  رب  دـگل  دوخ  ياپ  اب  ...مداـتفا و  یلع  ياـه  هنیک 

همطاف
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: دومرف لاح  نآ  رد  .دومن  ور  ریز و  ار  هنیدم  هلان  نیا  متشادنپ  هک  مدینش  ار 

«. ٍلْمَح ْنِم  ِیئاشْحَأ  ِیف  ام  َِلُتق  ِهّللا  ْدَقَف َو  ِینیِذُخَف  ِْکَیلِإ  ُهَِّضف ! ای  هآ ! َِکتَْنبا ، َِکتَبِیبَِحب َو  ُلَعُْفی  اذَکه  ِهّللا ! َلوُسَر  ای  ُهاَتبَأ  ای  »

محر رد  هک  يدنزرف  ادـخ  هب  دـنگوس  .بایرد  ارم  هّضف ! يا  هآ ! .دوش  یم  راتفر  نینچ  نیا  وت  رتخد  هبیبح و  اب  رگنب  هَّللا ! لوسر  اباب  »
« .دش هتشک  متشاد 

اب مدش  دراو  نوچ  .دش  زاب  رد  مداد ، راشف  تدش  هب  ار  رد  .تسا  هداد  هیکت  راوید  هب  رد  تشپ  نامیاز  درد  رثا  رد  همطاف  هک  متفایرد 
هراوشوگ داتفا و  نیمز  هب  هک  مدز  وا  هعنقم  شوپور و  يور  رب  یلیـس  نانچ  مشخ  تدش  زا  یلو  داتـسیا ، نم  يور  هب  ور  لاح  نامه 

(402) ...دش ادج  وا  شوگ  زا 

موس تمسق 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مالسلا ، هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تیاور  رد 

ار نآ  وت  تسا و  لوسر  ادخ و  يرادهگن  نآ  يرادهگن  تقیقح ، رد  هک  تسوت ، دزن  لوسر  تناما  ادخ و  تناما  همطاف ) نیا =(  »... 
وا زا  همطاف  هک  مدونـشخ  یـضار و  یـسک  زا  نم  ...تسا  نیرخآ  ات  نیلوا  زا  تشهب  ناوناب  رالاس  وا  یلع !  ای  .دومن  یهاوخ  تیاعر 

.دنشاب نینچ  وا  ناگتشرف  راگدرورپ و  نینچمه  و  دشاب ، یضار 

.دـیامن وا  تمرح  کته  هک  یـسک  رب  ياو  .دـیامن  بصغ  دریگب و  ار  وا  قح  هک  نآ  رب  ياو  .دراد  اور  متـس  وا  هب  هک  یـسک  رب  ياو 
هزرابم وا  اب  درادب و  نمشد  ار  وا  هک  یـسک  رب  ياو  .درازایب  ار  شرـسمه  هک  يدرف  رب  ياو  دنازوسب ، ار  شا  هناخ  ِرد  هک  نآ  رب  ياو 

.دیامن

! اهلا راب 
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(403 «) ...دنرازیب نم  زا  نانآ  رازیب و  ناشیا  زا  نم 

: تسا هدمآ  مولظم  يوناب  نآ  ترایز  رد 

(404 «) ُهَدیِهَّشلا ُهَقیِّدِّصلا  اَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  »

یم تیاور  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  شراوگرزب  ردارب  زا  رفعج  نب  یلع  بانج  زا  حیحـص  دنـس  هب  ینیلک  موحرم  و 
: دندومرف هک  دنک 

(405 «) ...ٌهَدیِهَش ٌهَقیِّدِص  مالسلا  اهیلع  َهَمِطاف  َّنِإ  »

« .تسا هدیهش  هقیّدص و  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  انامه  »

: دیامرف یم  ثیدح  لیذ  رد  یسلجم ، همالع  ریظن  یب  سانش  ثیدح  راوگرزب و  ملاع 

لباق هک   ) تسا تارتاوتم  زا  نیا ، و  تسا ، هتفر  ایند  زا  دیهـش  دـنا و ) هدرک  دیهـش  ار   ) همطاف ترـضح  هک  دراد  تلـالد  ثیدـح  نیا 
(406) .دیامن یم  میسرت  ینس  هعیش و  زا  ار  وناب  نآ  تداهش  هوحن  هاگ  نآ  تسین .) هشدخ 

ملاع ًالثم  دنا ؛ هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  ترضح  نآ  رب  دراو  ياه  متس  خیرات ، لوط  رد  ناسانش ، ثیدح  ناملاع و  زا  يرایـسب 
: دسیون یم  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  هنازرف ،

رد دندیـشک ، شتآ  هب  ار  نآ  داتـسرف و  وا  هناخ  هب  ار  يدارفا  رکبوبا  دومن ، عانتما  تعیب  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  یماگنه  »
«. دش نامیشپ  دوخ  رادرک  زا  نایاپ  رد  .دندوب و  هناخ  نآ  رد  مشاه  ینب  زا  یهورگ  مالسلا و  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  یلاح 

: تسا هدروآ  نینچ  ناشیا  ترابع  حرش  رد  یلح ، همالع  اه  نامز  هتخیهرف  راوگرزب و  ملاع 

رد دندیـشک ، شتآ  هب  ار  هناخ  داتـسرف و  وا  هناخ  هب  ار  يدارفا  رکبوبا  دومن ، عانتما  تعیب  زا  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هک  یماـگنه  »
نوریب تعیب  يارب  هارکا  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .دـندوب و  هناخ  نآ  رد  مشاه  ینب  زا  یهورگ  همطاـف و  ترـضح  هک  یلاـح 

اهر ار  همطاف  هناخ  شاک  تفگ : نینچ  گرم  ماگنه  ...دش و  طقـس  نسحم  ترـضح  شلفط  هک  دندز  ار  همطاف  ترـضح  ...دندرب و 
و هدرک ،

اه تلیضف  www.Ghaemiyeh.comمام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 377زکرم  هحفص 213 

http://www.ghaemiyeh.com


(407 «.) مدومن یمن  وا  تمرح  کته 

: دیامرف یم  شدنزرف  هب  سوواط ، نب  دیس  موحرم  راوگرزب  ملاع  نافراع ، هوسا 

تردام یلع و  ترـضح  تردپ  هناخ  ِرد  هب  ار  رمع  .درکن  افتکا  ...و ) تفالخ  بصغ  هماسا و  رکـشل  فلخت  زا   ) روما نیا  هب  اهنت  »... 
لوغـشم رـضاح و  اـج  نآ  رد  مشاـه  ینب  زا  یهورگ  ربماـیپ و  يومع  ساـبع  هک  یلاـح  رد  داتـسرف ، مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح 

دقعلا باـتک  بحاـص  هک  ناـنچ  دـننازوسب ، شتآ  اـب  ار  ناـنآ  دـندشن ، رـضاح  تعیب  يارب  رگا  داد  روتـسد  رمع  .دـندوب  يراوگوس 
.دنا هدروآ  ار  بلطم  نیا  دنتسین ، مهتم  تایاور  لقن  رد  هک  رگید  یهورگ  و  ( 408 ، ) دیرفلا

دنفورعم متس  بلق و  تواسق  هب  هک  ناهاشداپ -  نارادمامز و  هلسلس  رد  هن  ایـصوا و  ایبنا و  هلـسلس  رد  هن  سک ، چیه  ار  يراک  نینچ 
رب هوالع  درکن ، تعباتم  دـیزرو و  فلخت  ناـنآ  اـب  تعیب  زا  سک  ره  هک  تروص  نیدـب  .دـنا  هدادـن  ماـجنا  رفاـک  ناـهاشداپ  یتح  - 

.دنشکب شتآ  هب  ار  نانآ  ندز ، نتشک و  هب  دیدهت 

هب ار  نانآ  دـهد و  تاجن  نایز  تلذ و  یتسدـیهت و  زا  ار  مدرم  یهاشداپ  ای  ربمایپ  هک  هدیـسرن  اـم  هب  هدـشن و  هدینـش  زگره  مدـنزرف !
زا رتخد  کی  اهنت  دورب و  ایند  زا  رادمامز  ای  ربمایپ  نآ  سپـس  دوش ، حتف  اهرهـش  وا  وترپ  رد  دـنک و  ییامنهار  ترخآ  ایند و  تداعس 

ربمایپ نآ  يازج  دشاب و  هتشاد  لاس  تفه  زا  رتمک  كدوک  ود  تسا و  ناهج  ود  ناوناب  رالاس  وا  دیوگب : وا  هراب  رد  دنامب و  یقاب  وا 
، دنتـسه وا  بلق  حور و  هلزنم  هب  هک  ار  شکدوک  ود  رتخد و  هناگی  نآ  هک  دنتـسرفب  ار  یهورگ  هک  دـنهدب  هنوگ  نیا  ار  رادـمامز  ای 

(409 «.) ...دننازوسب

راتفگ
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.دییامرف هظحالم  دلج 4  یفاشلا ، باتک  رد  ار  یضترم ، دیس  ریظن ، یب  ملاع 

، ریظن یب  هیقف  راتفگ  هب  زین  .تسا  هدومن  لـقن  ار  اـهنآ  زا  یخرب  دلج 16 ، دوخ ، حرش  رد  ینـس ، ملاع  دیدحلا ، یبا  نبا  هناتخبـشوخ 
.دوش هعجارم  یفاشلا  صیخلت  باتک  رد  یسوط  خیش  راوگرزب ، ملاع  هتسراو ، سانش  ثیدح 

: دسیون یم  یلیبدرا  سدقم  ققحم و  نایاسراپ ، هوسا 

هک یلاح  رد  دننازوسب ، ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  هناخ  داد  روتـسد  تسا :-  ربارب  اه  نعط  همه  اب  هک  رمع -  نعاطم  زا  »
ذفنق دز و  وناب  نآ  مکـش  هب  رد  رمع  .دننزب و  ار  وناب  نآ  داد  روتـسد  زین  .تسا  رد  تشپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دنتـسناد  یم 

ایند زا  هدـش ، رامیب  ببـس ، نامه  هب  و  دـنام ، یتدـم  نآ  رثا  دـش و  طقـس  شدـنزرف  نآ  ببـس  هب  هک  دز  وا  كرابم  فتک  رب  هنایزات 
...تفر

(410 «.) تسا یحطس ) و   ) چوپ وا  ياه  خساپ  هک  یچشوق  یلع  الم  ریظن  دنا ، هدمآرب  ییوگخساپ  ددص  رد  یخرب 

یلو دنک ، نایب  ار  بلاطم  راکـشآ  روط  هب  تسناوت  یمن  دوب و  نافلاخم  طیحم  رد  هچرگ  دـیفم ، خیـش  هنازرف ، ققحم  هتخیهرف ، ملاع 
نآ زج  و  لمج »  » باتک رد  هک  یبلاطم  رب  هوـالع  ناـشیا  .تسا  هدومن  دزـشوگ  دوخ  ياـه  باـتک  يـالبال  رد  ار  تاـکن  زا  يرایـسب 

: دسیون یم  داشرا  رد  تسا ، هدروآ 

طقس ار  شرسپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  انامه  دنیوگ : یم  هک  دنتسه  یناسک  هعیـش  نایم  رد  »
(411 «.) دیمان نسحم  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  یگلماح ، ماگنه  هک  درک ،

: دسیون یم  لوا  یسلجم  موحرم  راوگرزب ، سانش  ثیدح  هتسراو ، ملاع 

: دندومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا ، امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  شراوگرزب  ردارب  زا  رفعج ، نب  یلع  زا  حیحص  تیاور  رد  »

هقیّدص مالسلا  اهیلع  همطاف  انامه  »
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« ...تسا هدیهش  و 

هیلع نانمؤم  ریما  دنتـساوخ  هک  هاگ  نآ  دوب ، وناب  نآ  مکـش  رب  هناخ  ِرد  اب  رمع  تبرـض  زا  اهیلع -  هَّللا  تاولـص  وناـب -  نآ  تداـهش 
ینـس هعیـش و  دزن  نآ  نایرج  هک  دوب ، رمع  نذا  هب  هک  وناـب  نآ  رب  هناـیزات  اـب  ذـفنق  ِندز  زین  .دـنربب  رکبوبا  اـب  تعیب  يارب  ار  مالـسلا 
لقن داشرا  رد  ار  نآ  دیفم  خیش  دش و  طقس  نسحم  ترضح  ندز ، نیا  رثا  رب  .تسا  هدمآ  لصفم  سیق  نب  میلس  باتک  رد  روهشم و 

(412 «.) تسا هدومن 

: دروآ یم  یسلجم ، همالع  ریظن  یب  سانش  ثیدح  شراوگرزب  دنزرف 

شتآ يارب  وا -  تیاضر  هب  ای  رکبوبا -  روتسد  هب  رمع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تسا ، قافتا  دروم  هک  تنـس  لها  هعیـش و  تایاور  زا  »
مالسلا مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  همطاف و  نانمؤم و  ریما  هک  یلاح  رد  درامگ ، تمه  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هناخ  ندز 

یـسک ار  لوسر  ادـخ و  دزن  نانآ  نأش  يدـنلب  هک  نآ  اـب  درک ، تیذا  رازآ و  دومن و  دـیدهت  ار  ناراوگرزب  نآ  زین  .دـندوب  هناـخ  رد 
.دشاب هدش  جراخ  مالسا  زا  هک  یسک  رگم  دنک ، یمن  راکنا 

هک نآ  ات  دناسرت ، ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  رمع  هک  تسا  هدمآ  نینچ  تنـس ، لها  ثیداحا  هکلب  هعیـش ، ناوارف  ثیداحا  رد 
رازآ مالـسلا  امهیلع  یلع  ترـضح  همطاف و  ترـضح  رازآ  هک  هدـمآ  تنـس  لها  هعیـش و  رتاوتم  تایاور  رد  .دـش و  طقـس  شا  هچب 

: دیامرف یم  مه  دنوادخ  .تسادخ  لوسر 

روآ تفخ  یباذع  ناشیارب  و  هدرک ، تنعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  دنوادخ  دنناسر ، یم  رازآ  ار  وا  ربمایپ  ادخ و  هک  یناسک  انامه  »
(414 (...«.) 413 « ) .تسا هتخاس  هدامآ 

: دیامرف یم  یلماع ، نیدلا  فرش  دیس  هتخیهرف ، ققحم 

 «ّ. ِیِعْطَْقلا ُِرتاوَّتلِاب  ٌِتباث  ِقیِرْحَّتلِاب  ًاِّیلَع  ْمُهُدیِدْهَت  »

هب »
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« .دندرک دیدهت  ندینازوس  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  تسا  تباث  یعطق  رتاوت 

(415) .دروآ یم  ار  ینس  ناملاع  راتفگ  یخرب  هاگ  نآ 

موحرم نیثدـحملا  خیـش  میهاربا و  نب  یلع  شراوـگرزب  داتـسا  ینیلک و  موـحرم  ریظن  هتـسجرب ، ناسانـش  ثیدـح  ناـگرزب و  یخرب 
.دنا هدروآ  اهنآ  زا  هراب  نیا  رد  ییاه  تیاور  قودص 

: دیامرف یم  یناپمک )  ) یناهفصا نیسح  دمحم  خیش  هَّللا  هیآ  هنازرف ، دنمشناد  هوتسن ، ملاع 

اهراد باِبب  ُراَّنلا  ُمَرُْضیَأ 

اهرانَم یلَع  ِروُّنلا  ُهَیآ  َو 

ِهَمْحَّرلا ِّیبَن  ُباب  اُهباب  َو 

ِهَّمُالا ِهاجن  ِباْوبَأ  ُباب  َو 

ِراْعلا َْریَغ  ِراَّنلِاب  اُوبَسَتْکا  اَم  یّلَجَت  ْدَق  ِهَّللا  ُهْجَو  َّمَثَف  یلْعْألا    ّ ِِیلَْعلا ُباب  اُهباب  َْلب 

ِراَّنلا ُباذَع  ِِهئارَو  ْنِم  َو 

ِربَْجنَی َْسَیل  ِْعلِْضلا  َرْسَک  َّنِکل 

رِدَتْقُم ٍزیِزَع  ِماصْمَِصب  ّاِلا 

ِهَّیِکَّزلا ُِعلْضْألا  َْکِلت  َّضَر  ْذِإ 

ٌهَّیِزَر اُهْلثِم  ٌهَّیِزَر ال 

* * *

ِرامْسِْملا َرَبَخ  يِرْدَأ  ُتَْسل  َو 

رارْسْألا َهَنازَخ  اهَرْدَص  ْلَس 

اشَْحلا یَمُْدی  ام  ِدْجَْملا  ِنِینَج  ِیف  َو 

ُءامِّدلا ُرادِْجلا َو  ُباْبلا َو  یشَف َو  ْدَق  ٍْرمَأ  ُءافِْخا  ْمَُهل  ْلَه  َو 
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ءافِخ ِِهب  ام  ٍقْدِص  ُدوُهُش 

* * *

ًامَد یِْکبَت  اَهل  یِغَْبنَی  ِهَّللاَت 

ءامَّسلا ِتَراد  ُضْرْألا َو  ِتَماد  ام 

تنس لها  ناملاع  راتفگ 

یناگرزب هکلب  دنا ، هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  اه  متس  نیا  هعیش  ناسانـش  ثیدح  ناملاع و  اهنت  هک  دنرادنپن  یمارگ  ناگدنناوخ 
: هلمج زا  416 ؛)  ) دنا هدرک  میسرت  صقان  هراشا و  روط  هب  ار  بلاطم  ًابلاغ  هچرگ  دنا ؛ هدومن  فارتعا  زین  تنس  لها  زا 

لقن يولع  نب  نیسح  زا  تنس ، لها  هعیـش و  ناملاع  نایم  ثحب  هرظانم و  سلجم  رد  یفنح ، ناملاع  زا  505 ق ) م :  ) هّیطع نب  لتاقم 
هدع حارج و  هدیبعوبا  دیلو ، نب  دلاخ  ذفنق ، رمع ، تفرگ ، تعیب  مدرم  زا  دیدهت  ریشمش و  روز  اب  هک  نآ  زا  دعب  رکبوبا  هک  دنک  یم 

اهیلع همطاف  هناخ  ِرد  دندروآ و  مزیه  داد  روتسد  رمع  .داتسرف  مالسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  ترضح  هناخ  ِرد  هب  ار  رگید  يا 
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َلْهَأ اَی  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  : » دومرف یم  داتـسیا و  یم  نآ  ِرد  يولج  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  يا  هناخ  .دز -  شتآ  ار  مالـسلا 
ات دمآ  هناخ  ِرد  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه  و  دش -  یم  هداد  دورو  نذا  ات  داتـسیا  یم  ردـق  نآ  یهاگ  ِهَُّوبُّنلا » ِْتَیب 
رد خیم  دش و  طقس  شلفط  هک  داد  راشف  تخـس  راوید  رد و  نیب  ار  یمارگ  يوناب  نآ  نانچ  نآ  رمع  دنک ، در  ار  شناهارمه  رمع و 

: دش دنلب  شا  هلان  يادص  تفر و  ورف  شکرابم  هنیس  هب  هناخ 

«. دیآ یم  دراو  ام  رب  ییاه  متس  هچ  رکبوبا  رمع و  تسد  زا  امش  زا  سپ  هک  رگنب  ادخ ! لوسر  اباب  »

وا دوجو  هراپ  ادـخ و  لوسر  هبیبح  ردـق  نآ  هدروآ ، موجه  شناهارمه  .دـینزب  ار  همطاف  تفگ : درک و  دوخ  نایفارطا  هب  یهاگن  رمع 
هب ینامز  كدـنا  زا  سپ  دـیدرگ و  نوزحم  رامیب و  تخـس  داتفا و  يرامیب  رتسب  رد  دـش و  نوخ  قرغ  شکراـبم  مسج  هک  دـندز  ار 

(417  ) .دش دیهش  رمع  تسد 

وا زا  ماظن ، هب  فورعم  راّیس ، نب  میهاربا  همجرت  رد  تسین ، هدیشوپ  یسک  رب  تلاسر  نادناخ  هب  شدانع  وا و  بصعت  هک  یناتسرهش ،
: دنک یم  لقن  نینچ 

نآ رد  هک  ره  اب  ار  هناخ  هک  دز  یم  دایرف  هتـسویپ  رمع  .دومن  طقـس  ار  شنـسحم  ات  دز  همطاف  يولهپ  هب  ردـق  نآ  تعیب  ماـگنه  رمع 
(418) .دوبن یسک  مالسلا )  مهیلع  نیسح (  نسح و  همطاف و  یلع و  زج  هناخ  رد  .دینزب و  شتآ  تسا 

هب ار  یلع  حیرص ، صن  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  ماظن  نیمه  همجرت  رد  يدفـص ، لیلخ  نیدلا  حالـص  زین 
رکبوبا رطاخ  هب  رمع  یلو  درک ؛ نییعت  دوخ  زا  سپ  ینیشناج 
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(419  ) .دش طقاس  نسحم  شدنزرف  هک  دز  ار  همطاف  نانچ  نآ  رمع  دومن و  نامتک  ار  نآ 

.دومن یفخم  ار  نآ  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رت  نشور  بلطم  اما  تسا ؛ هتفرگ  ماظن  رب  نعط  ار  عوضوم  نیمه  يدفص  هک  نآ  تفگش 

: دسیون یم  ای 276 ق )  322 م :  ) هبیتق نبا 

هناخ هب  وا  .داتـسرف  نانآ  دزن  ار  رمع  .تفای  یلع  هناخ  رد  ار  نانآ  تخادرپ و  وجتـسج  هب  دـندرکن  تعیب  هک  یناسک  هراـب  رد  رکبوبا 
دیاب ادخ ، هب  دنگوس  تفگ : درک و  مزیه  تساوخرد  رمع  .دـندیزرو  عانتما  نانآ  .دـییآ  نوریب  تعیب  يارب  هک  دز  دایرف  دـمآ و  یلع 

.مشک یم  شتآ  هب  شلها  اب  ار  هناخ  هنرگ  و  دییآ ، نوریب 

...یلع زج  دندمآ ، نوریب  همه  ریزگان  .دشاب  هناخ  رد  همطاف  هچ  رگا  تفگ : .تسا  هناخ  رد  همطاف  ترضح  دنتفگ : رمع  هب 

: دومرف دنلب  يادص  اب  دینش ، ار  نانآ  يادص  همطاف  هک  یماگنه  .دندیبوک  ار  رد  .دندمآ  همطاف  هناخ  ِرد  هب  یهورگ  اب  رمع 

«. دمآ دراو  ام  رب  ییاه  متس  هچ  رکبوبا  رمع و  زا  وت  زا  سپ  ادخ ! لوسر  اباب  »

مغ و زا  ناشیاه  لد  دوب  کیدزن  هک  دـندوب  تحاران  نانچ  نآ  و  دـندش ، قّرفتم  دندینـش ، ار  همطاف  هیرگ  هلان و  يادـص  مدرم  نوچ 
...دندروآ نوریب  هناخ  زا  ار  یلع  دندنام و  یقاب  یهورگ  اب  رمع  یلو  .دوش  هراپ  ناشیاهرگج  دشاپب و  مه  زا  هودنا 

...میا هدرک  نیگمشخ  ار  وا  ام  هک  ربب  همطاف  دزن  ار  ام  تفگ : رکبوبا  هب  رمع 

ار ربمایپ  هاگره  و  دیتخاسن ، دونـشخ  ارم  دـیدرک و  نیگمـشخ  ارم  امـش  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  شناگتـشرف  ادـخ و  دـندومرف : همطاف 
...منک یم  تیاکش  ترضح  نآ  هب  امش  زا  مدرک ، تاقالم 

نیرفن ار  وت  مناوخ ، یم  هک  يزامن  ره  زا  دعب  دندومرف : رکبوبا  هب  همطاف 
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(420) ...منک یم 

: تفگ رمع  .دندوب  یلع  هناخ  رد  نارجاهم  زا  رگید  يا  هدع  ریبز و  هحلط ، دـمآ ، یلع  لزنم  هب  رمع  دـسیون : یم  310 ق ) م :  ) يربط
(421) ...منز یم  شتآ  ار  هناخ  تعیب ، يارب  دیوشن ، جراخ  رگا  ادخ  هب 

رکبوبا تفالخ  باب  رد  دنناد ) یم  هعیش  ار  وا  یخرب  و   ) دنراد لوبق  ار  وا  ینس  هعیش و  تسا و  مراهچ  نرق  ياملع  زا  هک  يدوعـسم ،
: دسیون یم  رمع  و 

نوریب هناخ  زا  ار  وا  راشف  هارکا و  اب  دندیـشک و  شتآ  هب  ار  هناخ  ِرد  دـندروآ و  موجه  سپ  .دـندش  ریزارـس  یلع  ترـضح  هناـخ  هب 
(422) .دش طقس  نسحم  شدنزرف  هک  دنداد  راشف  نانچ  نآ  رد ، رانک  ار  نانز  رالاس  دندروآ و 

: دسیون یم  دیدحلا ، یبا  نبا  تنس ، لها  فورعم  دنمشناد 

تیاور هعیـش  یـضترم و  دیـس  ار  هچنآ  نم ، دزن  ًارهاظ  دش ، هدروآ  نیا  زا  شیپ  همطاف ، ترـضح  هناخ  هب  ندروآ  موجه  ثیدـح  اما 
(423) .تسا هدش  عقاو  اهنآ  زا  یخرب  هکلب  اهنآ ، رادنپ  همه  هن  یلو  تسا ، حیحص  دنا ، هدرک 

: دسیون یم  رگید  ییاج  رد 

یم شتآ  هب  امـش  اب  ار  هناخ  دـییاین ، نوریب  تعیب  يارب  رگا  ادـخ ، هب  دـنگوس  تفگ : دـمآ و  همطاف  هناـخ  ِرد  هب  يا  هدـع  اـب  رمع  ... 
...مشک

يروط هب  دندومن ؛ یم  اشامت  هدرک ، عامتجا  وس  ره  زا  مدرم  .دندرب  دجسم  يوس  هب  رابجا  هارکا و  اب  ار  ریبز  یلع و  ناهارمه ، رمع و 
نز .دمآ  تیعمج  نایم  ناغف  دایرف و  اب  درک ، هدهاشم  ار  رمع  راتفر  هنوگ  نیا  هک  ترضح  .دش  تیعمج  زا  رپ  هنیدم  ياه  هچوک  هک 

ردـقچ رکبوبا ! يا  دز : دایرف  داتـسیا و  هناخ  رانک  رد  همطاف  ترـضح  هاگ  نآ  .دـنتفرگ  ار  وا  فارطا  نانز ، رگید  مشاه و  ینب  ياـه 
رگید ادخ  هب  .دیدرک  تراسج  دیدرب و  شروی  ادخ  لوسر  تیب  لها  رب  دوز 
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...میامن تاقالم  ار  يادخ  ات  میوگن  نخس  رمع  اب 

: دسیون یم  همادا  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

اذـل دوب ، نیگمـشخ  تحاران و  رمع  رکبوبا و  زا  شلد  رد  تفر ، ایند  زا  هک  یماگنه  همطاـف  ترـضح  هک  تسا  نآ  حیحـص  نم  دزن 
(424) ...دننکن تکرش  وا  رب  زامن  رد  نانآ  هک  درک  تیصو 

هدش هدوشخب  روما  زا  ام  باحصا  دزن  و  دوب ، کچوک  هریغـص و  رمع  رکبوبا و  هانگ  دیوگ : یم  هدروآ ) هانگ  زا  رتدب  رذع   ) هاگ نآ 
(425) ...دندومن یم  هجوت  شدنمجرا  ماقم  هب  دندرک و  یم  مارتحا  همطاف  ترضح  هب  رمع  رکبوبا و  هک  دوب  نیا  رتهب  هچرگ  تسا ؛

ار درادـن -  ینخـس  یحو  زج  تسا و  موصعم  هک  ادـخ -  ربمایپ  هراب  رد  رمع  راتفگ  تانایرج ، نیا  لقن  زا  دـعب  ینـس ، دنمـشناد  نیا 
دوخ حیحـص  رد  ملـسم  يراخب و  ار  ثیدح  نیا  هک  دنک  یم  هفاضا  نایاپ  رد  .دیوگ  یم  نایذه  ربمایپ  هک  نیا  نآ  و  دـنک ؛ یم  لقن 

(426) .دنراد قافتا  نآ  رب  نیثدحم  همه  دنا و  هدرک  لقن 

: دسیون یم  نینچمه 

دـمآ و نانآ  دزن  رمع  .دـندوب  همطاف  ترـضح  هناخ  رد  مشاه  ینب  زا  يا  هدـع  ریبز و  یلع و  ترـضح  تسـشن ، ربنم  رب  رکبوبا  نوچ 
(427) ...منز یم  شتآ  امش  اب  ار  هناخ  دییاین ، نوریب  تعیب  يارب  رگا  ادخ  هب  تفگ :

یمن ماـجنا  شاـک  يا  هک  ما  هداد  ماـجنا  لـمع  هس  تفگ : یم  نینچ  تفر ، یم  اـیند  زا  هک  یماـگنه  رکبوبا  هک  دـنک  یم  تیاور  زین 
(428) ...مدوشگ یمن  ار  هناخ  ِرد  مدرک و  یمن  ار  همطاف  هناخ  تمرح  کته  متشاد  تسود  تسخن : مداد :

شا همامع  اب  دنتفرگ و  ار  یلع  ترـضح  هک  نیا  و  هدننک ، اوسر  روما  زا  نآ  ریظن  تانایرج  ندز و  شتآ  ِثیدـح  اما  دـیوگ : یم  زین 
هچرگ هدرک ؛ لقن  هعیش  اهنت  هک  تسا  دیعب  يرما  دندوب ، وا  فارطا  مدرم  دندرب و  دجسم  هب  ار  وا 
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(429) .مینک یم  لقن  ار  اهنآ  يدوز  هب  دنا و  هدومن  تیاور  ار  نآ  ریظن  مه  ناسانش  ثیدح  زا  یهورگ 

: دسیون یم  ومه  هک  نآ  تفگش 

تفرگ نامیپ  وا  زا  دومن ، دازآ  دوب  هدش  ریـسا  ردب  گنج  رد  هک  ار  صاعوبا  شداماد  ص )  ) ربمایپ هک  یماگنه  دنا : هدروآ  ناخّروم 
هنیدم هب  ترفاسم  هدامآ  مه  وا  تفگ ، بنیز  شرسمه  هب  ار  نایرج  دش و  هکم  دراو  نوچ  .دنک  اهر  ار  ترضح  نآ  رتخد  بنیز  هک 
لحم رد  تعرـس  هب  دـندش و  نیگمـشخ  تسا ، هتفر  اهنآ  نایم  زا  یتحار  هب  ص )  ) ربمایپ رتخد  هک  دـندش  ربخ  اـب  نوچ  شیرق  .دـش 

دناسرت دوب  هلماح  هک  ار  بنیز  دوخ  هزین  اب  دمآ و  شیپ  بلطملادبع ) هون  ، ) دوسا نب  رابه  تسخن  .دـنتفرگ  ار  وا  هار  رـس  يوُط  يذ  »
.دندومن حابم  ار  رابه  نوخ  نتخیر  ص )  ) ادخ ربمایپ  ور ، نیا  زا  .دش  طقس  شا  هچب  سرت ، رثا  رب  بنیز  .تخادنا  تشحو  هب  و 

هب ار  راـبه  نوخ  نتخیر  ص )  ) ادـخ لوسر  هاـگره  تفگ : .مدـناوخ  بیقن  رفعجوبا  مداتـسا  رب  ار  ربـخ  نیا  دـیوگ : دـیدحلا  یبا  نبا 
ِنتخیر کش  یب  دوب ، هدنز  ترضح  نآ  رگا  هک  دوش  یم  نشور  ًالماک  درامش ، حابم  شلفط  ندومن  طقـس  بنیز و  ندناسرت  رطاخ 

.درمش یم  زیاج  حابم و  دومن  طقس  ار  شا  هچب  دیناسرت و  ار  همطاف  ترضح  هک  یسک  نوخ 

: داد خـساپ  دـیدرگ ؟ طقـس  وا  نسحم  دـش و  هدـیناسرت  همطاف  ترـضح  دـنیوگ : یم  هک  منک  تیاور  وت  زا  ار  نیا  متفگ : مداتـسا  هب 
(430) .مرادن يرظن  مفقوتم و  هراب  نیا  رد  نوچ  نکن ، تیاور  نم  لوق  زا  ار  نآ  نالطب  تحص و 

یم اشفا  ار  نایرج  اراکـشآ  داد و  یم  جرخ  هب  تماهـش  دوب  بوخ  هچ  .دومن  يراددوخ  قح  راهظا  زا  تفرگ و  ارف  ار  وا  سرت  ایوگ 
.درک
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.دبای یم  رد  یبوخ  هب  ار  تیعقاو  هاگآ  ریصب و  ناسنا  هچرگ 

: دندومرف رکبوبا  هب  همطاف  ترضح  هک  تسا  هدروآ  زین 

همطاف ترـضح  .منک  یمن  يرود  وت  زا  زگره  نم  ادخ  هب  تفگ : رکبوبا  .میوگ  یمن  نخـس  وت  اب  زگره  نیا  زا  دعب  ادخ ، هب  دنگوس 
.منک یم  اعد  ار  وت  ادخ  هب  تفگ : رکبوبا  .منک  یم  نیرفن  ار  وت  ادخ  هب  دنگوس  دندومرف :

ار وا  هنابـش  ور ، نیا  زا  .دناوخن  زامن  وا  هزانج  رب  رکبوبا  هک  دومن  تیـصو  تفرگ ، رارق  گرم  رتسب  رد  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه 
(431) .دوب بش  وا 72  تافو  شردپ و  تلحر  نایم  هلصاف  .دناوخ  زامن  شا  هزانج  رب  ربمایپ  يومع  سابع  دندرک و  نفد 

: دسیون یم  یکلام  یسلدنا  ّهبر  دبع  نبا 

رد ریبز  سابع و  یلع و  اما  دندوب ؛ هدابع  نب  دعس  ریبز و  سابع ، بلاط ، یبا  نب  یلع  دندرک ، بانتجا  رکبوبا  اب  تعیب  زا  هک  یهورگ 
رگا هک  داد  نامرف  رمع  هب  و  دروآ ، نوریب  ار  ناشیا  هک  داتـسرف  نانآ  يوس  هب  ار  رمع  رکبوبا ، هک  نآ  ات  دـندوب ، هتـسشن  همطاف  هناـخ 

.امن گنج  نانآ  اب  دندماین  نوریب 

خـساپ رمع  ینازوسب !؟ ارم  هناخ  يا  هدمآ  ایآ  باطخ ! ِرـسپ  يا  دومرف : همطاف  .دـنازوسب  ناشیا  اب  ار  هناخ  هک  دروآ  یـشتآ  هراپ  رمع 
(432) .دیوش هارمه  دنا  هدرک  عامتجا  نآ  هب  مدرم  هچنآ  هب  رگم  يرآ ، داد :

رد یهورگ  دیوگ : یم  هلمج  زا  تسا ؛ هدومن  رکذ  ار  تافالتخا  ناتساد  دوخ  باتک  رد  رصم ، قبسا  يارزو  زا  لکیه ، نیسح  دمحم 
ایند زا  همطاف  ...مشک  یم  شتآ  هب  ار  امش  هناخ و  دییاین ، نوریب  تعیب  يارب  رگا  تفگ : دمآ و  یلع  لزنم  هب  رمع  .دندوب  همطاف  هناخ 

(433) .دوب تحاران  كانمشخ و  رمع  رکبوبا و  رب  هک  یلاح  رد  تفر ،

ترضح همجرت  رد  هلاحک ، اضر  رمع 
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(434) .تسا هدومن  لقن  یتافاضا  اب  ار  ّهبر  دبع  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  و  هبیتق ، نبا  راتفگ  همطاف ،

(435) .تسا رتدنت  زین  نایعیش  زا  هک  هدروآ  زیگنا  تهب  یتارابع  دوخ  باتک  رد  يرصم  دوصقملادبع  حاتفلادبع  رتکد  هرخالاب 

رگنایب دـش و  هدروآ  رت  شیپ  هک  ح 371 ) ص 34 ، ج 2 ،  ) نیطمـسلا دئارف  تیاور  ریظن  هدـش ، لقن  هراب  نیا  رد  یتایاور  اهنآ  زا  زین 
.تسا وناب  نآ  رب  هدش  دراو  ياه  متس  زا  يرایسب 

ياهبش ریدغلا ، ریظن  ییاه  باتک  هب  ( 436) .تسا هدرب  مان  ار  ینس  ناسانش  ثیدح  ناملاع و  زا  رفن  هراب 38  نیا  رد  یتالحم  موحرم 
.ددرگ هعجارم  زین  ءارهزلا  همطاف  تامالُظ  رواشیپ ،

: دوش یم  هراشا  دنا  هدرک  لقن  تنس  لها  ناسانش  ثیدح  زا  يرایسب  هک  تیاور  ود  هب  نایاپ ، رد 

:... مداد یمن  ماـجنا  شاـک  هک  ار  لـمع  هس  زج  مروخ  یمن  فسأـت  يزیچ  زا  اـیند  رد  نم  تفگ : نینچ  گرم  رتـسب  رد  رکبوـبا   - 1
(437) ...مدوشگ یمن  ار  هناخ  ِرد  مدرک و  یمن  ار  همطاف  هناخ  تمرح  کته  متشاد  تسود 

جنر رب  یهاوگ  هک  دنراد  يراتفگ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  وناب ، نآ  نفد  ماگنه  مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترضح  تداهش  زا  دعب   - 2
(438) .دنا هدومن  حرش  ار  نآ  ینس  نادنمشناد  زا  يرایسب  هک  تسوناب ، نآ  رب  هدش  دراو  ياه  متس  اه و 

تداهش هناتسآ  رد  : مجنپ شخب 

تداهش هناتسآ  رد 

هیلع نانمؤم  ریما  ِینیـشن  هناخ  تیالو ، نید و  میرح  هب  زواجت  اه ، متـس  اه و  يرگدادیب  زا  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  ترـضح  کش ، یب 
رتسب رد  تشگ و  گنت  وا  رب  شا  یگدرتسگ  همه  اب  ایند  هک  يروط  هب  دش ؛ هدرزآ  تخـس  شراوگرزب ، ردـپ  هاکناج  غاد  مالـسلا و 

.داتفا تداهش  يرامیب و 

هتفر هتفر  .تفرگ و  یم  رب  وا  دوجو  زا  ار  یناوج  یباداش  تخاس و  یم  بوذ  ار  شکرابم  رکیپ  اه  جنر  اه و  تبیـصم  اهدرد ، جاوما 
، هتفرگ تدش  وا  يرامیب  جنر و 
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رمع زا  راهب  هدجیه  طقف  هک  یماگنه  رد  تفر و  برغم  يوس  هب  شزورفا  ناهج  دیشروخ  ماجنارس  .داهن  تماخو  هب  ور  وا  تیعضو 
.دش قحلم  شراوگرزب  ردپ  هب  تشذگ ، یم  شفیرش 

، هتسکش رپ  لاب و  یغرم  زا  هتخوس  یلد  و  هدید ، ِکشا  رهوج  هتـسکش ، ملق  هلان ، هآ و  اب  زیگنا ، مغ  يارجام  نیا  زا  يا  هشوگ  کنیا 
 - فیرـشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مظعالا -  هَّللا  هّیقب  رادغاد  لد  سدقا و  تحاس  هب  یتیلـست  رذـگهر ، نیا  زا  ات  ددرگ ؛ یم  میـسرت 

.میزاس هریخذ  شیوخ  ترخآ  رشحم و  هصرع  يارب  يا  هشوت  هدومن و  ضرع 

دندرک هچ  ارهز  اب  هک  میوگ  ناس  هچ 

دندرک هچ  ارآ  ناهج  دیشروخ  هب 

وا هناگیب  فص  میوگ  ناس  هچ  یلین  تشگ  شهام  رهِچ  یلیس  یلیس ز  دروخ  ارهز  هک  میوگ  ناس  هچ 

وا هناخ  برد  هب  شتآ  دندز 

دنتسکش شیولهپ  هک  میوگ  ناس  هچ 

دنتسب دیّما  ِرد  وا  يور  هب 

نود نمـشد  دز  ارچ  هناـگی  بوبحم  هب  میوگ  ناـس  هچ  تشاد  مرو  وناـب  نآ  يوزاـب  ارچ  تشاد  مغ  دـنچ  اـت  لد  هب  میوگ  ناـس  هچ 
هنایزات

هآ کشا و  ناراب 

هژیو هب  همه ، يارب  تبیـصم  نیا  .دنتـسیرگ  دـندش و  رثأـتم  نز  درم و  دـنتفر ، اـیند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه 
هظحل هب  هظحل  هک  يروط  هب  دوب ، تحاران  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  نارگید ، زا  شیب  نایم  نآ  رد  .دوب  زوسناج  تلاسر  نادناخ 

.تفرگ یمن  مارآ  شلد  زوس  هاگ  چیه  تفای و  یم  تدش  شا  هیرگ  دش و  یم  هزات  شهودنا 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  فسوی ، ترـضح  بوقعی ، ترـضح  مدآ ، ترـضح  دندوب : رفن  جنپ  دنتـسیرگ ، یم  ناوارف  هک  يدارفا  »
.مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  و  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  دمحم  رتخد 

اهیلع همطاف  ترضح  اما  ... 
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يرایسب زا  دندرک : ضرع  شترضح  هب  دندش و  تحاران  هنیدم  مدرم  هک  تسیرگ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  نادنچ  مالـسلا 
هب سپس  تسیرگ ، یم  تساوخ  یم  هچنآ  درب و  یم  فیرشت  دُحا ) (ي  ادهش ناتسربق  هب  ترضح  نآ  .يدرک  هدرزآ  ار  ام  تا  هیرگ 

(439 «) ...تشگ یم  زاب  هنیدم 

نانچ تیالو ، نید و  میرح  هب  زواجت  شردـقنارگ و  يوش  هدـش  بصغ  ّقح  شراوگرزب و  ردـپ  گوس  رد  ربماـیپ ، هیاـمنارگ  تخد 
.دندرک یم  بارطضا  یمارآ و  ان  ساسحا  نتشیوخ  رد  ربخ  یب  ادخ  زا  رگدادیب  رصنع و  تسس  مدرم  هک  تسیرگ  یم 

ترایز يارب  متشه  زور  .دماین  نوریب  هناخ  زا  زور  تفه  شراوگرزب  ردپ  تلحر  زا  دعب  هنازرف  يوناب  نآ  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد 
يزیچ شکرابم  ياه  مشچ  هیرگ ، تدش  زا  ...دش  راپسهر  ردپ  رهطم  ربق  فرط  هب  هلان  هآ و  هیرگ و  اب  دش و  جراخ  هناخ  زا  ردپ  ربق 

، دنتفاتش وا  يوس  هب  هنیدم  نانز  .داتفا  نیمز  رب  شوه  یب  يراز  هیرگ و  هلان و  تدش  زا  داتفا ، ردپ  ربق  هب  شهاگن  نوچ  .دید  یمن  ار 
: دومرف شراوگرزب  ردپ  هب  باطخ  هاگ  نآ  .دمآ  شوه  هب  هک  نآ  ات  دندیشاپ ، شتروص  هب  بآ 

یقاب سک  یب  ناریح و  اهنت ، ناج ! ردـپ  .دـشک  یم  ارم  ناوارف  ِهودـنا  مغ و  درک ، تتامـش  منمـشد  دمآرـس ، هب  متقاـط  تفر ، مناوت  »
«. ...دیدرگ رات  هریت و  مراگزور  راوگان و  ما  یگدنز  تسکش ، مرمک  تفرگ ، میادص  مدنام ،

.شا هلان  هآ و  هن  تشاد و  ینایاپ  شکشا  هن  .درک  یم  يراز  هیرگ و  زور  بش و  دمآ و  هناخ  هب  هاگ  نآ 

نایرگ زور  بش و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دـندرک : ضرع  دنتفاتـش و  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  يوس  هب  دـندمآ و  درگ  هنیدـم  ناگرزب 
ام زا  ار  بش  باوخ  تحارتسا و  مه  وا  ياه  هیرگ  تسا و 
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يوناب نآ  دزن  ترضح  ( 440  ) .زور ای  دـیامن  يراوگوس  بش  ای  هک  دـیهاوخب  وا  زا  .ار  هنازور  ياهراک  ماـجنا  شمارآ  مه  هدوبر و 
مارآ جیردت  هب  دومن ، هدهاشم  ار  ترـضح  نآ  نوچ  یلو  درک ، یم  رثا  وا  رد  تیلـست  هن  داد و  یم  شناما  هیرگ  هن  هک  دـمآ  یمارگ 

.دیناسر ار  نانآ  مایپ  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دش و 

: دومرف ناوناب  يوناب 

هیرگ زا  اه  بش  هن  ادخ ، هب  دـنگوس  .مور  یم  نانآ  نایم  زا  يدوز  هب  و  دوب ، دـهاوخ  كدـنا  نم  گنرد  یگدـنز و  نسحلا ! ابا  يا  »
«. مدنویپب هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مردپ  هب  ات  اهزور ، هن  تفرگ و  مهاوخ  مارآ 

رانک هنیدـم ، رهـش  زا  جراخ  ترـضح  نآ  لیلد  نیمه  هب  .هدـب  ماجنا  ار  نامه  یهاوخ  یم  هچنآ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
امهیلع نیسح  نسح و  دوخ ، كدوک  ود  تسد  دادماب  ره  وناب  نآ  ( 441) .دندیمان نازحالا » تیب   » ار نآ  هک  تخاس  یناب  هیاس  عیقب ،

ریما دش ، یم  بورغ  نوچ  .دومن  یم  يراوگوس  تسیرگ و  یم  بورغ  ات  تفر و  یم  نازحالا  تیب  يوس  هب  تفرگ و  یم  ار  مالسلا 
(442) ...دینادرگ یم  زاب  هناخ  هب  ار  وا  تفر و  یم  اجنآ  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤم 

ماما رمالا  بحاص  ترـضح  باوخ ، ملاع  رد  ریدـغ ، دـیع  بش  وا  هک  تسا  هدـش  تیاکح  1329 ق ) م :  ) يدنه رقاب  دیـس  همالع  زا 
دیع رد  مدرم  همه  هک  نآ  اب  مرـالاس ! رورـس و  درک : ضرع  .تسا  نیگمغ  نوزحم و  هک  دـید  ار  هجرف -  یلاـعت  هَّللا  لّـجع  ناـمز - 

: دندومرف سپس  .مدروآ  دای  هب  ار  مردام  هودنا  نزح و  دومرف : خساپ  مرگن ؟ یم  نوزحم  ار  امش  دنرورسم ، داش و  ریدغ 

اهالَع ُتْذَخَّتا ال َو  ِینارَت  ال 

ٍروُرُس َْتَیب  ِنازْحَْالا  ِْتَیب  َدَْعب 

، دنگوس مالسلا ] اهیلع  همطاف  ترضح  شدنلب =[  هاگیاج  هب  * 
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.مریگب يداش  هناخ  نازحالا  تیب  زا  سپ  هک  ارم  ینیب  یمن 

شراوگرزب ردپ  زا  سپ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  يارب  هچنآ  ریدغ و  هراب  رد  دوش ، یم  رادـیب  باوخ  زا  موحرم  نآ  هک  یماگنه 
: تسا نینچ  نآ  علطم  هک  دیارس  یم  يا  هدیصق  تسا ، هداد  خر 

روُز ٍْکفِإ َو  ِلْوَق  ٍرْدَغ َو  ُّلُک 

( * * * 443) ریِدَْغلا َّصَن  َدَحَج  ْنَم  ُعْرَف  َوُه 

ایند زا  تشذگ  ارهز  هک  قلخ  هب  وگب  تسین  يرایتخا  هیرگ  نیا  هتفرگ و  ملد  تسین  يراک  هنیدم  رهش  مدرم  هب  ارم 

امش نامهیم  تسه  رگید  زور  دنچ  نیمه 

* * *

رخآ مریم  یم  ملد  عنم  نکم 

رخآ ریس  یناگدنز  نیز  ملد 

تسیز منک  یم  اجنآ  ارحـص و  مور  تسین  نم  ياج  اجنیا  تسا  نیا  رگا  هنیزح  راز  نیا  زا  دیهاوخ  یم  هچ  هنیدم  رهـش  مدرم  اب  وگب 
* * *

دباوخ یمن  ارهز  ارچ  مناد  یمن  ادنوادخ 

دباوخ یمن  ارهز  ارچ  تشذگب  مه  همین  زا  رحس 

دباوخ یمن  ارهز  ارچ  نم  میرک  نم  میحر  تسا  ناغفا  هآ و  رد  منیب  دش و  مد  هدیپس 

دیرگ یم  هتسویپ  وا  هک  تسولهپ  هنیس و  زوس  ز 

دباوخ یمن  ارهز  ارچ  مه  نشور  زور  مریمب ،

* * *

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ار وا  سک  چـیه  تدـم ، نیا  رد  .دوـمن  یگدـنز  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  دـعب  زور  مالـسلا 75  اهیلع  همطاف  ترـضح  »
(444 «) ...دیدن لاحشوخ 
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وا ریذپان  فصو  تلزنم  ردق و  سک  ره  زا  شیب  دوب و  هاگآ  شراوگرزب  ردپ  زوسناج  تلحر  هعجاف  قمع  هب  هک  یتیگ  ناوناب  رالاس 
هنیـس رد  هودـنا  مغ و  جاوما  ور ، نیا  زا  .دوب  رت  هدـنهد  ناکت  رت و  قیمع  شکرابم  بلق  رب  تبیـصم  نیا  يراذـگ  رثا  تسناد ، یم  ار 

: دومرف یم  هلمج  زا  داد ؛ یم  یّلست  ار  دوخ  ردپ ، گوس  رد  يراعشا  ندورس  اب  دز و  یم  جوم  شکرابم 

اهَّنَأ َْول  ٌِبئاصَم  َّیَلَع  ْتَّبُص 

یَلَع ْتَّبُص 
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اِیلاَیل َنْرِص  ِماّیَْألا 

ٍدَّمَُحم   ّ ِلِِظب ًیمِح  َتاذ  ُْتنُک  ْدَق 

اَیلامِح َناک  ٍْمیَض َو  ْنِم  یشْخَأ  ال 

اِّیئادرب یِِملاظ  ُعَفْدَأ  یِْمیَض َو  یِقَّتأ  ِلِیلَّذِلل َو  ُعَضْخَأ  َمْوَْیلاَف 

اِهْلَیل ِیف  ٌهَّیِرُمق  ْتََکب  اذإَف 

ایِحابَص ُْتیََکب  ٍنْضُغ  یلَع  ًانَجَش 

(445) ایِحاشَو َکِیف  َْعمَّدلا  َّنَلَعْجَأل  یِِسنُؤم َو  َكَدَْعب  َنْزُْحلا  َّنَلَعْجأَلَف 

.ددرگ یم  کیرات  بش  ناسب  دنوش ، دراو  اهزور  رب  اهنآ  رگا  هک  هتخیر  مناج  رب  هودنا  مغ و  ناراب  اه و  يراوگان  نانچ  نآ  * 

.متشادن ساره  يدادیب  متس و  چیه  زا  مدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تیامح  هیاس  رد  نم  * 

.دنک یم  تیامح  ارم  مرداچ  سابل و  اهنت  دادیب ، متس و  دابدنت  زا  مروآ و  یم  دورف  رس  ریزگان  هب  ناسکان  ربارب  رد  کنیا  * 

(. تسا رات  بش  ناسب  میاهزور  اریز   ) .میرگ یم  ناهاگحبص  نم  دیرگب و  دنک و  هلان  ناراسخاش  رب  هاگنابش  يرمق  * 

.دشاب مدنبولگ  رویز و  وت ، رب  کشا  رهوگ  و  مهد ، رارق  مسنوم  ار  تمغ  هودنا و  وت ، زا  سپ  * 

ءاِیْبنْألا ِمَتاِخل  يِدْقَف  َدَْعب  ِیئازَع  ِنَع  یّ َناب  يِْربَص َو  َّلَق 

ًاّحَس َْعمَّدلا  ِیبُکْسُأ  ُْنیَع ! ای  ْنیَع !

ءامِّدلا ِْضیَِفب  ِیلَْخبَت  ِْکیَو ال 

ءافَعُّضلا ِماْتیْألا َو  ِفْهَک  ِهَّللا َو  َهَرَیِخ  ای  ِهلْإلا  َلوُسَر  ای 

ًاعْمَج ُشْحَْولا  ُلابِْجلا َو  َْکتََکب  ْدَق 

(446) ءامَّسلا ِیَْکب  َدَْعب  ُضْرْألا  ُْریَّطلا َو  َو 

.تشگ راکشآ  میراوگوس  هودنا و ) راثآ   ) و دش ، كدنا  ما  ییابیکش  ربمایپ ! نیسپاو  يا  وت ، تلحر  زا  سپ  * 

.يزرو لخب  تبیصم ) نیا  رب   ) نوخ ندیراب  ورف  زا  رگا  وت  رب  ياو  رابب ، کشا  ناراب  یپایپ  مشچ ! يا  ناه  مشچ ! * 
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.ناناوتان نامیتی و  هانپ  يا  وا ! هدیزگرب  نیرترب  يا  ادخ ! ربمایپ  يا  * 

.دنتسیرگ وترب  همه  همه و  اه ، نامسآ  نیمز ، ناگدنرپ و  نابایب ، تاناویح  اه ، هوک  * 

ار دوخ  رس  هتسویپ  شراوگرزب  ردپ  زا  دعب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هک  تسا  هدش  تیاور 
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تعاس هب  تعاس  .تشاد  هتخوس  یبلق  نایرگ و  ینامشچ  .دوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ناوت  تّوق و  و  هدش ، رغال  شمـسج  .تسب  یم 
ار امش  تشاد و  یم  یمارگ  ار  امش  هتسویپ  هک  امش  ّدج  دومرف : یم  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هب  دش و  یم  شوه  یب 

دیورب هار  نیمز  يور  تشاذـگ  یمن  دوـب و  ناـبرهم  امـش  هب  رتـشیب  مدرم  هـمه  زا  هـک  سک  نآ  تساـجک ؟ تـفرگ  یم  شوـغآ  رد 
هک یتروص  رد  دریگب ، دوخ  شود  هب  ار  امـش  دـیامن و  زاب  ارم  هناخ  ِرد  هک  دـید  مهاوخن  ار  امـش  ّدـج  زگره  هک  سوسفا  تساجک ؟

(447) .داد یم  ماجنا  ار  لمع  نیا  هتسویپ 

يادهـش ناتـسربق  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تفر ، ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماگنه  تسا : هدروآ  دـیبل  نب  دومحم 
.دیراب یم  کشا  ناراب  درک و  یم  فقوت  هزمح  شیومع  ربق  دزن  دمآ و  یم  دحا 

هب .تفرگ  مارآ  اـت  متـشاذگاو  دوـخ  هب  ار  وا  .تسیرگ  یم  اـجنآ  رد  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  مـتفر ، هزمح  ترـضح  ربـق  راـنک  يزور 
وت ياه  هیرگ  زادـگ و ) زوس و   ) نیا اب  ادـخ ، هب  دـنگوس  ناوناب ! رـالاس  يا  مدرک : ضرع  مالـس ، زا  دـعب  .مدـش  فرـشم  شروضح 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  ناردپ ، ِنیرترب  هک  نآ  هچ  .منک  هیرگ  نینچ  تسا  راوازـس  رمعابا ! يا  دـندومرف : .دـش  هراپ  هراپ  ملد  ياهدـنب 

: دناوخ ار  رعش  نیا  .متسه و  ردپ  رادید  قاتشم  ردقچ  هآ ! .ما  هداد  تسد  زا  ار  هلآو  هیلع 

ُرَثْکَأ ِهَّللا  َتام َو  ُْذنُم  ِیبَأ  ُرْکِذ  ُهُرْکِذ َو  َّلَق  ٌّتِیَم  ًاموَی  َتام  اذِإ 

وا دای  تفر ، ایند  زا  مردـپ  هک  يزور  نآ  زا  ادـخ ! هب  دـنگوس  یلو  دوش ، یم  مک  وا  دای  جـیردت  هب  دورب ، ایند  زا  یـصخش  هاـگره  * 
(448) ...تسا هدش  رتشیب 

هک يدنمدرد  ناسنا 
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مه یناتـسود  یتح  دـسر ، یمن  ییاج  هب  دـنک  یم  شالت  دارفا  یتخب  کـین  تاـجن و  يارب  هچ  ره  هدـش و  هدرزآ  تخـس  هعماـج  زا 
هب دـیرب و  مدرم  زا  ناوناب  يوناب  هک  تسا  رذـگهر  نیمه  زا  .دریگ  یم  هرانک  هعماج  زا  کش  نودـب  دریگ ، تفلا  نانآ  اب  هک  درادـن 

.تسشن گوس  هب  ناروآ -  مایپ  متاخ  شراوگرزب  ردپ  اه - ، ناسنا  نیرتزیزع  نیرت و  تفارش  رپ  ساپ 

ملسم قح  هک  ار  تموکح  هدرک و  نیشن  هناخ  ار  شزارفارس  رـسمه  هدش و  زواجت  تیالو  ياهزرم  هب  هک  دروآ  یم  دای  هب  هوالع ، هب 
.دوب نایرگ  زور  بش و  دش و  بلس  وا  زا  شیاسآ  تحارتسا و  اذل  دنا ؛ هتفرگ  وا  زا  تسوا 

اهیلع همطاف  ترـضح  توف  هک  یماگنه  نیـسپاو و  تاظحل  رد  هک  دـنک  یم  تیاور  شراوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  مرالاس ! دومن : لاؤس  يو  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  .دـش  يراج  شنامـشچ  زا  کـشا  دـش ، کـیدزن  مالـسلا 

؛ شابم نایرگ  مزیزع )! : ) دومرف ترضح  نآ  .دید  یهاوخ  نم  زا  سپ  هک  ییاه  متس  اهداد و  خر  يارب  دومرف :

«. هَّللا ِتاذ  ِیف  يِْدنِع  ٌریِغََصل  َِکلذ  َّنِإ  »

(449 «.) تسا زیچان  کچوک و  ادخ  رضحم  رد  میارب  بئاصم  نیا  ادخ ، هب  دنگوس  »

درک مریس  ناج  مغ ز  هک  ما  همطاف  نم 

درک مریگ  نیمز  نارگمتس  دادیب 

درک مریپ  یلع  ینیشن  هناخ  نوچ  نم  ِرس  يوم  دیفس  دشن  هدوهیب 

* * *

ارم دناوخ  امن  هلبق  ادخ  هک  ما  یلع  نم 

ارم تخانشن  همطاف  یبن و  ادخ و  زج 

ارم تخادنا  سفن  زا  ادخ  هب  ارهز  غاد  مدنک  ربیخ  هعلق  ِرد  هرابکی  هک  نم 

وا نانچ  نآ  نارگدادیب  متس  هدوبر و  ار  شناوت  اه  يراوگان  .دوب  هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  ترـضح ، نآ  رب  هدش  دراو  تامدص  رثا  رب 
رب شا  یگدرتسگ  همه  اب  ایند  هک  دوب  هدرزآ  ار 
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شرورپ یحو  ناـماد  رد  دوب و  هموصعم  هک  نآ  اـب  .درک و  یم  يرامـش  هظحل  توکلم ، هب  زاورپ  تداهـش و  يارب  هتـشگ ، گـنت  وا 
.دربب یگشیمه  يارس  هب  ناهج  نیا  زا  ار  وا  هک  دومن  تساوخرد  دنوادخ  زا  دوب ، رت  نوزفا  شتماقتسا  راوتسا ، ياه  هوک  زا  و  هتفای ،

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

شا يرامیب  جیردت  هب  دـش و  رامیب  سپـس  .درک  یگدـنز  زور  تصـش  شراوگرزب  ردـپ  زا  سپ  ادـخ  ربمایپ  رتخد  همطاف  یتسار  هب  »
: درک یم  ضرع  تشاد و  یم  رب  ادخ  هاگراب  هب  شیاین  تسد  تفای و  تّدش 

« هلآو هیلع  هللا  یلص  دَّمَُحم  ِیبَِأب  ِینْقِْحلَأ  َهَّنَْجلا َو  ِیْنلِخْدَأ  ِراَّنلا َو  ِنَع  ِینْحِزْحَز  َّمُهّللَا  ِیْنثِغَأَف ، ُثیِغَتْسَأ ، َِکتَمْحَِرب  ُموُّیَق ، ای  ُّیَح  ای  »

تـشهب رد  زاس و  رود  شتآ  زا  ارم  اهلا ! راب  .بایرد  هدـب و  هانپ  ارم  .ما  هدروآ  هاـنپ  وت  تمحر  هب  نم  مّویق ! ّیح و  يادـخ  يا  ناـه  »
« .زاس قحلم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  مردپ  هب  روآرد و 

: دومرف یم  وا  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  یماگنه  و 

« .دراد ینازرا  وت  هب  ینالوط  يرمع  دشخب و  تیفاع  ار  وت  يادخ  »

: دومرف یم 

(450 «) ...تسا کیدزن  ردقچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  نتسویپ  تاظحل  نسحلاابا ! ای  »

: دومرف یم  نآرق  نید و  تبرغ  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  ياهداد  خر  میسرت  زا  دعب  هاگ  و 

ًاعیِرَس ِیتافَو  لِّجَع  یِهلإ  ای 

(451) َيالوَم ای  ُهایَْحلا  ِتَضَّغَنَت  ْدَقَلَف 

.تسا هدش  راوگان  یگدنز  نامگ  یب  هک  ناسرب ، ارم  گرم  گنرد  یب  اهلا ! * 

: دومرف یم  هک  دش  هدروآ  زین  رت  شیپ 

(452 « ) .امن قحلم  مردپ  هب  ارم  ما ، هتسخ  ایند  لها  زا  ما و  هدش  گنتلد  اراگدرورپ ! »

و دـیامن ، یم  شیاین  هنوگ  نیا  هک  دـیابر  یم  وا  زا  یناوج  رد  ار  ناوت  طاشن و  ناـنچ  نآ  اـه ، يرگدادـیب  تامدـص و  نآ  هک  غیرد 
شراوگرزب ردپ  هب  رتدوز  هک  دراد  وزرآ 
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! دوش قحلم 

هوکـش نم  زک  تسین ، يراک  قلخ  اب  ارم  مراد  نابـش  زور و  ناغف  هآ و  اون  رد  لـبلب  وچ  مراد  نانمـشد  روج  نوخ ز  رپ  یلد  نم  یهلا 
دندرک رس 

هگ غاد و  زا  هگ  درد و  زا  هگ  مزاس  مزوس و  یم  میرگ و  یم  ملان و  یم  یمه  مراد  ناـهن  اـه  مغ  لد  هب  میرگ ، یم  تسا  گـنت  ملد 
دنتشک منسحم  رد ، زا  تسکشب  میولهپ  یهلا  مراد  ناغف  نارجه  زا 

مراد ز ناتّما  يافج  زا  يراگزور  ناشیرپ  مراوخ  نینچ  ربمغیپ ، ناماد  لُگ  ارهز ، منم  مراد  نانمشد  ملظ  ز  رـشحم ، ات  غاد  نیا  لد  هب 
یترـسح یناگدـنز  رد  یناوـج  ره  یهلا  مراد  ناـکدوک  رب  رظن  مد  ره  رگج  زا  هآ  مشک  منازیزع  زا  نوـچ  منَک  َرب  لد  مریـس و  مرمع 

دراد

زور ردنا  نویش  میامن  اه  تبیصم  زا  اهنت  هن  مراد  ناهج  راد  رد  گرم  يوزرآ  نم  یلو 

! ارهز ای  دومرف : دوخ ، باب  مدید  باوخ  رد  یبش  مراد  نامألا  هگرحس  ات  ولهپ  درد  زا  بش  هب 

مراد نانج  رد  تراظتنا  هدید ، رون  مغ  روخم 

مامتان یناذا 

رد و  دـمآ ، یم  رامـش  هب  مالـسا  رد  نیقباس  زا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  لاـملا  تیب  راد  هنازخ  نذؤم و  یـشبح ، حاـیر  نب  لـالب 
.دوب ترضح  نآ  رانک  رد  زین  اهاج  رگید  قدنخ و  دحا و  ردب ، گنج 

: تفگ دومن و  شنزرـس  ار  وا  رمع  .دز  زاب  رـس  رکبوبا  اب  تعیب  نتفگ و  ناذا  زا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تشذگرد  زا  سپ 
: داد خـساپ  لالب  ینکن ؟ تعیب  وا  اب  هک  دوب  نیا  دیـشخب ، ییاهر  نیکرـشم  ياه  هجنکـش  زا  درک و  دازآ  ار  وت  هک  رکبوبا  شاداپ  ایآ 

تسد نم  زا  زین  ادخ  يارب  هدرک  دازآ  ادخ  يارب  ارم  رکبوبا  رگا 
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ادخ لوسر  هک  یسک  اب  نم  اریز  منک ؛ یمن  تعیب  وا  اب  زگره  یلو  متـسه ، وا  تمدخ  رد  نم  هدوب ، يرگید  زیچ  يارب  رگا  و  درادرب ،
زور ات  هداد ، رارق  دوخ  نیشناج  هک  ار  یـسک  نآ  تعیب  و  درک ، مهاوخن  تعیب  هدادن  رارق  شیوخ  نیـشناج  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هب دـیاب  و  ینامب ، هنیدـم  رد  يرادـن  قح  تسا ، نینچ  هک  لاـح  تفگ : وا ، هب  نداد  مانـشد  زا  سپ  رمع  .تسه  اـم  ندرگ  رد  تماـیق 
(453  ) .دش دیعبت  ماش  هب  .يورب و  رگید  ياج 

: دیوگب ناذا  هک  تفریذپ  راب  ود  لالب  لاح ، نیع  رد 

يراددوخ ناذا  نتفگ  زا  لالب  ماش ، هب  دـیعبت  زا  شیپ  و   ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  تسا  هدـش  تیاور   - 1
ِناذا يادص  هک  مراد  تسود  دندومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  يزور  .تفگ ) مهاوخن  ناذا  رگید  نآ ، زا  دعب  دومرف : دومن و 

همطاف تفگ ، ربکأ » هَّللا   » هک یماگنه  .تفر  دجسم  ماب  رب  نتفگ  ناذا  يارب  ترضح ، نآ  شهاوخ  قبط  لالب  .مونـشب  ار  مردپ  نّذؤم 
هآ و تفگ ، هَّللا » لوسر  ًادّمحم  ّنأ  دهشأ   » هک هاگ  نآ  .دنک  يراددوخ  هیرگ  زا  تسناوتن  داتفا و  وا  نامز  ردپ و  دای  هب  مالسلا  اهیلع 

.داتفا نیمز  رب  شوه  یب  .دش  دنلب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هلان 

هداد ناج  ترـضح  نآ  هک  دنتـشادنپ  نانآ  .تفر  ایند  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  نک  يراددوخ  ناذا  همادا  زا  دنتفگ : لالب  هب  مدرم 
(454) .دادن همادا  تشاذگ و  مامتان  ار  دوخ  ناذا  لالب  .تسا 

: دندومرف هک  دید  باوخ  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یبش  هک  نآ  ات  تشذگ  یتدم  دش ، دیعبت  ماش  هب  هک  نآ  زا  سپ   - 2
یمتس هچ  نیا  لالب !
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هدز هودنا  هک  یلاح  رد  دش ، رادیب  باوخ  زا  لالب  ینک ؟ ترایز  ار  ام  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  زونه  ایآ  يراد ؟ یم  اور  ام  رب  هک  تسا 
.دومن كرت  هنیدم  دصقم  هب  ار  قشمد  .دوب 

یماگنه .درک  هیرگ  تخادنا و  ترـضح  نآ  ربق  رب  ار  دوخ  تفر و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  مرح  هب  دیـسر ، هنیدـم  هب  هک  هاگ  نآ 
: دندومرف راوگرزب  ود  نآ  .دینابسچ  شا  هنیـس  هب  دیـسوب و  ار  اهنآ  دید ، ربق  رانک  رد  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هک 
« ربکأ هَّللا   » نوچ دش ، ناذا  لوغـشم  تفر و  دجـسم  ماب  هب  دادماب  .تفریذپ  مه  لالب  ییوگب ، ناذا  رحـس  رد  هک  میراد  تسود  لالب !
« هَّللا الا  هلا  نأ ال  دهشأ   » هک هاگ  نآ  و  دنداتفا ) وا  نارود  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دای  هب  مدرم   ) دروخ ناکت  هنیدم  تفگ ،
دندیود و نوریب  ناشیاه  هناخ  زا  نانز  درک  يراج  نابز  هب  هَّللا » لوسر  ًادّـمحم  ّنأ  دهـشأ   » نوچ دروخ و  ناکت  رتشیب  هنیدـم  تفگ ،

(455) .دندشن هدید  نایرگ  نالان و  نینچ  يزور  هک  دش  دنلب  مدرم  هیرگ  هلان و  دایرف 

يرامیب رتسب  رد 

هب زور  داتفا و  يرامیب  رتسب  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  اه ، تبیـصم  اه و  جنر  جاوما  راوگان و  خلت و  ياهدادـیور  نآ  زا  سپ 
طیارـش نیا  رد  اریز  دوشن ؛ ربخ  اب  شلاح  زا  یـسک  دومن  شرافـس  اهدادیور  ربارب  رد  يو  .دش  یم  هدوزفا  وا  يرامیب  تّدـش  رب  زور 

.درک یم  یتحاران  جنر و  ساسحا  دارفا  ندید  زا  یتح  ساسح 

: دومرف هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شراوگرزب  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

، داتفا يرامیب  رتسب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هناگی  تخد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  یماگنه  »
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هیلع نانمؤم  ریما  .دزاسن  هاگآ  وا  نایرج  زا  ار  یسک  درادب و  هنامرحم  ار  وا  يرامیب  هک  دومن  تیـصو  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب 
نآ يرامیب  زین  وا  دومن و  یم  يرای  ار  وا  راک  نیا  رد  سیمع  تنب  امسا  درک و  یم  يراتـسرپ  وا  زا  شدوخ  درک و  نینچ  زین  مالـسلا 

(456 «) ...تشاد یم  هدیشوپ  ار  هیامنارگ  يوناب 

هملس ّما  تدایع 

قیاقح هب  كدنا  كدنا  مدرم  دیسر و  ناگمه  شوگ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  رتخد  یگدرزآ  شجنر و  ربخ  جیردت  هب 
تلع ياـیوج  اـت  تشاد  نآ  رب  ار  یهورگ  هناـخ ، زا  ندـماین  نوریب  ترـضح و  نآ  ندـش  يرتسب  رگید  يوس  زا  .دـندش  هاـگآ  روما 

زا هک  دندش  نآ  رب  يا  هدع  اذل  دنتـسه ؛ يرتسب  يرامیب  جنر و  تدش  رثا  رب  مالـسا ، زارفارـس  يوناب  هک  دش  مولعم  هجیتن ، رد  .دنوش 
شیوخ تشز  درکلمع  رب  رذگهر ، نیا  زا  دنتـساوخ  مه  يا  هدـع  رطاخ و  ياّلـست  ناونع  هب  یخرب  دـنیامن ؛ تدایع  هنازرف  يوناب  نآ 

.دننکفیب یششوپ 

(457) .دوب هملس  ّما  ربمایپ ، یمارگ  رسمه  دومن ، تدایع  یمارگ  يوناب  نآ  زا  رطاخ  یلست  ناونع  هب  هک  یناسک  زا  یکی 

: دنداد خساپ  .دیسرپ  ترضح  نآ  لاح  زا  تدایع ، ماگنه  هملس  ّما 

نیشناج هب  هک  يدادیب  متس و  تلاسر ، زورفا  ناهج  دیشروخ  بورغ  مدروآ : حبص  هب  ناوارف  مغ  هاکناج و  هودنا  ود  اب  ار  هریت  بش  »
.دنتشاد اور  وا 

نآرق و رد  دـنوادخ  نامرف  فالخ  رب  ار -  شتیالو  تماما و  ماـقم  هدومن ، کـته  ار  ربماـیپ  نیـشناج  ِتمرح  هدرپ  دـنگوس ، ادـخ  هب 
ردب گنج  زا  هک  ییاه  هنیک  زج  دنتـشادن  يا  هزیگنا  نانآ  .دنتفرگرب  شفک  زا  دومرف -  نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یلیوأت 

هشیپ قافن  ياه  لد  رد  هک  ییاه  ماقتنا  دُحا و  و 
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.دوب هدنام  یقاب  اهنآ 

ام اب  ینمـشد  هب  نادـسفم ، يرایتسد  اب  درک و  زورب  ناشناهنپ  هتـشابنا و  ياه  هنیک  دروخ ، فدـه  هب  اـهنآ  ریت  مردـپ ، تلحر  زا  سپ 
يایند عفانم  هک  نآ  زا  سپ  دندز ، اپ  تشپ  نانمؤم  ریما  ینیـشناج  ربمایپ و  تلاسر  هب  دـندیرب و  ار  نامیا  دـنمک  هرابکی  دنتـساخرب و 

اه يریگ  رد  اه و  گنج  رد  ار  اهنآ  ناردپ  هک  ارچ  دـندرکن ؛ هجوت  یلع  مرـسمه  ِیبلط  يرای  هب  اهنآ  .دـندرک  ظفح  ار  دوخ  يابیرف 
(458 «) .دوب هدناسر  لتق  هب 

راصنا رجاهم و  نانز  تدایع 

ار دوخ  یگدـنز  ياهزور  نیـسپاو  دوب و  يرتسب  هدـش ، دراو  تامدـص  اه و  جـنر  رثا  رب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  یماـگنه 
زا هتـسشن ، شرانک  رد  هک  هاـگ  نآ  .دـندومن  تداـیع  وا  زا  هدـمآ ، شا  هناـخ  هب  راـصنا  رجاـهم و  ناـنز  زا  یهورگ  درک ، یم  يرپس 

اهنآ كدنا  یفالتخا  اب  تنس  لها  هعیش و  ناسانش  ثیدح  زا  يرایسب  هک  دندومرف  داریا  ار  ینانخـس  ترـضح  نآ  دندیـسرپ ، شلاح 
: دندومرف شردقنارگ  ردپ  رب  دورد  لاعتم و  راگدرورپ  شیاتس  دمح و  زا  سپ  شترضح  .دنا  هدومن  تیاور  ار 

ببـس هـب   ) امـش نادرم  زا  مرازیب و  امــش  هناـملاظ )  ) ياـیند زا  هـک  یلاـح  رد  مدروآ ، حبــص  هـب  ار  هریت )  ) بـش دـنگوس ، ادـخ  هـب  »
.مدش دونشخان  دنداد  ماجنا  هچنآ  زا  و  مدنکفا ، رود  هب  مدومزآ و  ار  نانیا  .مراد  یم  نمشد  ار  اهنآ  نیگمشخ و  ناشدرکلمع )

نید و تشونرس   ) نتفرگ یخوش  هب  تسا  دب  هچ  و  يرگدادیب ) متس و  ربارب  رد   ) اه هتسکش  ریـشمش  يدنک  تسا  تشز  هچ  یتسار ،
اه هزین  نتشادرب  فاکش  هاگ ) نآ  ندومن و  لصاح  یب  راک   ) ندز و گنـس  رب  رـس  و  اهنآ ) هار  رد   ) تیّدج شالت و  زا  سپ  هعماج )

هدنکارپ و ریبدت  هشیدنا و  فارحنا  و  ندش ) میلست  دادیب  ربارب  رد  (و 
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وا باذـع  رد  دومن و  مشخ  ناـنآ  رب  دـنوادخ  هک  دنداتـسرف  شیپ  زا  دوخ  يارب  يزیچ  دـب  هچ  و  اـه ، سوـه  اوـه و  هیحاـن  زا  شزغل 
...دوب دنهاوخ  نادواج 

یحو و يارـس  طبهم و  توبن و  ریذـپان  لزلزت  ياه  ناـینب  تلاـسر و  راوتـسا  ياـه  هوک  زا  ار  ربماـیپ  نیـشناج  هنوگچ  ناـنآ ! رب  ياو 
.تسا ریذپان  ناربج  راکشآ و  ینایز  نیا  هک  دیشاب  شوه  هب  دنتخاس ؟ رود  ایند  نید و  نوئش  هب  ِندیناهاگآ 

وا و ياه  یگنادرم  يرادیاپ و  ندز ، ریشمش  رب  دنگوس ، ادخ  هب  يرآ ، دنتـشاد ؟ يداریا  یتحاران و  هچ  نانمؤم  ریما  زا  نانیا  یتسار ،
...دنتفرگ یم  بیع  راکیپ  ياه  نادیم  رد  گرم  ربارب  رد  شتراسج 

و دوب -  هدرپس  وا  تیافک  اب  تسد  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تفالخ -  بکرم  مامز  امـش  نادرم  رگا  دنگوس ، ادـخ  هب 
دروآ و یم  هار  هب  یتحار  یمرن و  هب  ار  مدرم  هک  دندید  یم  دنتـشاد ، ار  وا  زا  عافد  تماهـش  دندرپس و  یم  وا  فک  هب  ار  روما  میظنت 
.دش و یم  هدرزآ  هتـسخ و  هراوس  هن  دیدرگ و  یم  هدوسرف  هتـسخ و  بکرم  هن  هک  يروط  هب  درک ؛ یم  تیاده  دوصقم  لزنم  رـس  هب 

...درک یم  يربهر  يراگتسر  ياراوگ  لالز و  همشچرس  هب  ار  ناوراک  نیا  ماجنارس 

ناگنـشت و نتخاس  باریـس  روظنم  هب  زج  تفرگ  یمن  يا  هرهب  ایند  زا  زگره  تفرگ ، یم  تسد  هب  ار  روما  مامز  وا  رگا  کش ، نودب 
و اـسراپ ، زا  تسرپ  اـیند  هک  دوـب  هاـگ  نآ  .تـشاد  یمن  رب  يزیچ  زاـین  هزادـنا  هـب  یکدـنا  زج  دوـخ  يارب  و  ناگنـسرگ ، ندرک  ریس 

.دش یم  هتخانش  هشیمه  يارب  زادرپ  غورد  زا  رادرک  تسار  وگتسار و 

دیدرت یب  دنتخاس ، یم  دوخ  هشیپ  ار  يراگزیهرپ  هدروآ ، نامیا  اه  يدابآ  اهرهش و  مدرم  رگا  و  ( » دندوب هدرک  نینچ  رگا  یتسار  هب  )
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رفیک هـب  زین  اـم  سپ  .دـندومن  بیذــکت  ار ) اـم  تاـیآ   ) ناـنآ یلو  میدوـشگ ؛ یم  ناـشیارب  ار  نـیمز  نامــسآ و  تاـکرب  ياـهرد ) )
...اما ( 459 « ) .میتفرگ ار  نانآ  نابیرگ )  ) ناشدرواتسد

نامـسیر و هچ  هب  و  دـندومن ، داـمتعا  هناوتـشپ  نیمادـک  هب  و  دنتـسج ، دانتـسا  دنـس  نیمادـک  هب  ناـنیا  هـک  متـسناد  یم  شاـک  يا  ... 
سپ لابند  هب  هدرک ، اهر  ار  نازاتشیپ  نانیا  ...دنتـسج  الیتسا  هدش ، مدق  شیپ  ینادناخ  لسن و  نیمادک  هب  و  دندز ، گنچ  يزیواتـسد 

.دندومن رایتخا  ار  مد  هدرک  اهر  ار  رـس  و  دنتـسشن ، ناوتان  کچوک و  ياهرپ  يور  زاورپ ، يارب  اهرپ  هاش  ياج  هب  و  دنتفر ، ناگدنام 
.داب هدیلام  تلذم  كاخ  هب  دنهد ، یم  ماجنا  یبوخ  راک  لامعا  نیا  اب  دنرادنپ  یم  هک  یهورگ  ِینیب 

(460 « ) .دنمهف یمن  دوخ  اما  دننارگداسف  نانیا  هک  دیشاب  شوه  هب  »

تیادـه دوخ  هک  نآ  رگم  دـبای  یمن  هار  هک  یـسک  ای  تسا  يوریپ  راوازـس  دـنک  یم  يربهار  قح  هب  هک  یـسک  اـیآ  ! » ناـنآ رب  ياو 
(461 ( »!؟ دینک یم  يرواد  هنوگچ  هدش و  هچ  ار  امش  دوش ؟

راثآ راظتنا  رد  هدـش ؛ هتـسب  اه ،) يراک  هبت  نیا   ) موش هفطن  و  رادراب ، نارگدادـیب ) ندروآ  راـک  يور   ) نیا دـنگوس ، مدوخ  ناـج  هب 
راتفرگ نایارگ ، لطاب  هک  تساجنآ  و  دیشودب ، هدنشک  ّمس  نوخ و  ریش ، ياج  هب  هک  تسا  هاگ  نآ  .دیشاب  نآ  كاپان  دولوم  موش و 

راثآ تفای و  دنهاوخ  رد  دندوب  نآ  راذگ  هیاپ  ناشنارادمدرـس  هک  ار  يراک  ِماجرف  ناگدـنیآ ، دـش و  دـنهاوخ  ریذـپان  ناربج  ینایز 
هدامآ دـیراد  شیپ  رد  هک  ییاه  هنتف  نومزآ و  يارب  یلو  دیـشاب ، شوخ  دوخ  ياـیند  هب  دـیورب و  کـنیا  .دـید  دـنهاوخ  ار  نآ  موش 

.دیوش

هب هک  يدادبتـسا  داب ؛ تراشب  راوخنوخ  نارگدادیب  دادبتـسا  يروتاتکید و  هدنریگارف و  جرم  جره و  هدنرب و  ياهریـشمش  هب  ار  امش 
اه و تورث  نید ، مان 
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.دنیامن ورد  یگماک ) دوخ   ) ریشمش اب  ار  امش  عمج  دنهدب و  امش  هب  زیچان  يرادقم  دننک و  بحاصت  ار  امش  ياه  جنرتسد 

نکمم ایآ  دیربخ !؟ یب  نآ  زا  هدنام ، ناهن  امـش  رب  قیاقح  هک  یلاح  رد  دـیماجنا ، دـهاوخ  اجک  هب  ناتراک  امـش ! رب  سوسفا  غیرد و 
(462 ( »؟ دیرادن شوخ  ار  نآ  ناتدوخ  هک  یلاح  رد  مزاس ، روبجم  تقیقح ) قح و  هب   ) ار امش  تسا 

شیپ تصرف  نیا  رد  دنک و  یم  رظن  فرـص  دوخ  تامدص  اه و  جنر  زا  اه  تاقالم  نیا  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  دیرگنب 
موش راثآ  مالـسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  تفالخ  تماما و  هلأسم  نایب  نمـض  دـهن و  یم  يدـیلک  یـساسا و  لئاسم  يور  تشگنا  هدـمآ ،

.دیامن یم  دزشوگ  ار  نابصاغ  تشز  درکلمع  تفالخ و  بصغ 

افلخ تدایع 

اهیلع همطاف  ترضح  ینیـشن  هناخ  يرامیب و  تاعامتجا و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  روضح  مدع  تسایـس  راکـشآ ، تازرابم  نآ  زا  سپ 
يوناـب دـیدش  شجنر  شرازگ  .دـش  لیدـبت  مدرم  يرادـیب  يارب  رثؤم  یلماـع  هب  هکلب  دوب ، راـبنایز  تموکح  يارب  اـهنت  هن  مالـسلا ،
درکلمع زا  شهوـکن و  ار  رگیدـمه  مدرم  هجیتـن  رد  .دـش  یم  شخپ  اـج  همه  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  زارفارـس  تـخد  ناوناـب ،

روضح هب  تدایع  ناونع  هب  رتدوز  هچره  دندش  روبجم  نارادمامز  هک  دیـسر  اجنیا  هب  راک  .دندومن  یم  داقتنا  تموکح  نارادمامز و 
هک نآ  هچ  .دنهاکب  وناب  نآ  دیدش  یگدرزآ  جـنر و  زا  دنتـسناوت ، رگا  مه  دـننک و  مارآ  ار  مدرم  مه  ات  دنباتـشب ؛ یمارگ  يوناب  نآ 

: دنا هدومرف  اهراب  اهراب و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنتسناد  یم  بوخ  نانیا  مه  مدرم و  مه 

« .تسا هدرزآ  ار  ادخ  درازایب ، ارم  سک  ره  هدرزآ و  ارم  درازایب ، ار  همطاف  سک  ره  »

تاین و زا  ناوناب  رالاس  هک  نآ  زا  لفاغ  اما 
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.درک يراددوخ  اهنآ  شریذپ  زا  ترضح  نآ  اذل  تسا ؛ ربخ  اب  اه  هشقن 

ِرد هب  تدایع  يارب  رمع  رکبوبا و  داتفا ، تداهش  يرامیب و  رتسب  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  یتقو  هک  دنا  هدروآ  ناسانش  ثیدح 
بلج ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تیاضر  ات  درک  دای  دنگوس  رکبوبا  .دادن  دورو  هزاجا  وناب  نآ  یلو  دندمآ ، ترـضح  نآ  هناخ 

روظنم هب  رگید  هبترم  دنچ  تفگ : دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دزن  دش و ) راک  هب  تسد   ) رمع .دورن  هیاس  فقـس و  ریز  دیامنن 
رادید هزاجا  ام  يارب  دـینادب ، حالـص  رگا  میهاوخ  یم  امـش  زا  کنیا  .تسا  هدادـن  تاقالم  هزاجا  اما  میا ، هدـمآ  ربمایپ  رتخد  رادـید 

.دیریگب

یم هزاجا  نانآ  هب  هن  داد : خساپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  اما  دومن ؛ وگزاب  شرـسمه  تمدخ  ار  اهنآ  تساوخرد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
.مناسرب وا  ضرع  هب  ار  ود  نآ  تیاکش  میامن و  رادید  ار  مردپ  ات  میوگب  ینخس  نانآ  اب  مرضاح  هن  مهد و 

.ما هداد  تنامض  نانآ  يارب  نم  دندومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

شیوخ نارسمه  زا  دیاب  ناوناب  تسوت و  هناخ  هناخ  هک  ارچ  درادن ؛ یعنام  يا ، هداد  تنامـض  هک  نونکا  دومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف 
.درک مهاوخن  تفلاخم  وت  اب  اج  چیه  رد  زین  نم  دننک و  يوریپ 

نآ زا  دادن و  خساپ  وناب  نآ  اما  دندرک ؛ مالس  دندش ، دراو  هک  یماگنه  .داد  دورو  هزاجا  نانآ  هب  دش و  جراخ  هناخ  زا  ترـضح  نآ 
رتسب رد  هک  هنوگ  نامه  و  دندشن ، قفوم  یلو  دنیامن ، بلج  ار  يو  يدونـشخ  هک  دندیـشوک  راب  نیدنچ  نانآ  .دـینادرگ  رب  يور  ود 

زا ار  شا  هرهچ  داد  روتسد  دندوب  شرتسب  فارطا  رد  هک  یناوناب  هب  .نکفیب و  میور  رب  ار  هچراپ  نیا  ناج ! یلع  دومرف : دوب ، يرامیب 
ود نآ 
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(463) .دننادرگرب

میراد اضاقت  .میشاب  رذح  رب  وت  مشخ  زا  مییامن و  لصاح  ار  وت  يدونـشخ  ات  میا  هدمآ  ربمایپ ! رتخد  يا  تفگ : رکبوبا  ماگنه  نیا  رد 
ار ربمایپ  مردپ  ات  تفگ  مهاوخن  نخـس  میقتـسم  روط  هب  رفن  ود  امـش  اب  دندومرف : مالـسلا  اهیلع  رهطا  يارهز  .يرذگب  ام  درکلمع  زا 

.دیتشاد اور  نم  قح  رد  يدادیب  هچ  شتلحر  زا  سپ  هک  میوگب  وا  هب  مرب و  وا  دزن  ار  امش  تیاکش  منک و  رادید 

.امرفن هذخاؤم  رذگرد و  ام  زا  شخبب و  ار  ام  اذل  مییامن ، لصاح  تیاضر  میبلطب و  شزوپ  وت  زا  هک  میا  هدمآ  ام  دندرک : ضرع 

مهاوخن وگ  تفگ و  نانآ  اب  میقتسم  روط  هب  ناج ! یلع  دومرف : هدومن ،  هجوت  مالسلا  هیلع  یلع  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هاگ  نآ 
یتسار و هب  میریگ  یم  دـهاش  ار  ادـخ  وگب ، دـنتفگ : ود  نآ  .موش  ایوج  نانآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  راتفگ  زا  هک  نآ  اـت  درک 

.میهد خساپ  یتسرد 

دنتساوخ و ار  امش  یهاگنابش  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دیروآ  یم  رطاخ  هب  ادخ  هب  ار  امش  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
: دندومرف نینچ 

ار يادخ  درازایب  ارم  سک  ره  و  تسا ، هدرزآ  ارم  دـیرت  یب  درازایب ، ار  وا  سک  ره  .متـسه  وا  زا  نم  و  تسا ، نم  دوجو  هراپ  همطاف  »
رد ار  وا  سک  ره  و  تسا ، هدرزآ  ار  وا  نم  تایح  رد  هک  تسا  یـسک  ناسب  درازاـیب  ار  وا  نم  تلحر  زا  سپ  سک  ره  .تسا  هدرزآ 

« .تسا هدرزآ  نم  تلحر  زا  سپ  ار  وا  هک  تسا  یسک  ناسب  درازایب ، متایح  نامز 

همادا رد  سپس  .هَّلل  دمحلا  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  .میدینش  ار  يراتفگ  نینچ  ادخ  هب  يرآ ، دنداد : خساپ 
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: دومرف

ارم مگرم  هناتسآ  رد  مه  متایح و  نامز  رد  مه  نت  ود  نیا  هک  دیشاب  هاوگ  زین  امش  نارضاح ! يا  و  مریگ ، یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ ! راب  »
متـس و زا  ار  شیوخ  تیاکـش  منک و  تاقالم  ار  مراگدرورپ  اـت  تفگ  مهاوخن  ینخـس  رفن  ود  امـش  اـب  دـنگوس ، ادـخ  هب  .دـندرزآ 

« .مرب وا  هب  دیتشاد  اور  نم  هب  هک  يدادیب 

یمدرم زا  تفگش  تفگ : تفشآ و  وا  رب  رمع  اما  .دوب  هدرواین  ایند  هب  ارم  ردام  شاک  تفگ : دش و  دنلب  هالیو  او  هب  شیادص  رکبوبا 
یم یباـت  یب  ینز  مشخ  زا  هک  يا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  لـقع  یتـسه و  تفرخ  يریپ  وت  .دـنا  هداد  رارق  شیوخ  رادـمامز  ار  وـت  هک 

.دنتفر دنتساخرب و  هاگ  نآ  ( 464  ) .دنک كانمشخ  ار  ینز  یصخش  هک  دراد  یعنام  هچ  .يدرگ  یم  نامداش  وا  يدونشخ  زا  ینک و 
(465)

قوقح هک  دوبن  رتهب  .دهاوخب  ار  شیوخ  گرم  دوب  مزال  هن  و  نتسیرگ ، هن  تشاد و  یهاوخ  شزوپ  هب  يزاین  هن  هک  دسر  یم  رظن  هب 
تسا نیا  يایوگ  عاضوا  دنور  دنادرگ ؟ یم  زاب  ناراوگرزب  نآ  هب  ار  شرـسمه  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رتخد  هدش  لامیاپ 

، دوخ عضوم  رب  يراـشفاپ  دوجو  اـب  هک  دوب  نآ  رب  هکلب  دوـبن ، ترـضح  نآ  يدونـشخ  بسک  قوـقح و  يادا  هشیدـنا  رد  هفیلخ  هک 
، یتیگ نانز  رالاس  ناوناب ، يوناب  اذل  دـشخب ؛ ییاهر  تاماهتا  زا  ار  دوخ  دـهاکب و  تاداقتنا  تاضارتعا و  زا  دـنک و  تکاس  ار  مدرم 

.دومن يراددوخ  نانآ  مالس  خساپ  زا  یتح  دنادرگ ؛ يور  اهنآ  زا  دادن و  تبثم  خساپ 

ات دش و  تحاران  رکبوبا  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  تسا  هدمآ  زین  تنس  لها  ربتعم  ياه  باتک  رد  هک  نآ  تفگش 
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(467) .دنوشن هجوتم  رمع  رکبوبا و  ات  دوش  نفد  هنابش  دومن  تیصو  و  ( 466  ) .تفگن نخس  وا  اب  درک و  يرود  وا  زا  دوب  هدنز 

فورعم و نادنمـشناد  زا  یکی  هناتخبـشوخ  دوب ؟ هچ  اهاج  یخرب  رد  رکبوبا  شمرن  هزیگنا  هک  دـیآ  نهذ  هب  لاؤس  نیا  تسا  نکمم 
: دیوگ یم  وا  .تسا  هداد  ار  نآ  خساپ  هدومن و  حرطم  ار  لاؤس  نیمه  يرصب ، ظحاج  نامثعوبا  تنس ، لها  بصعتم 

رکبوبا ربارب  رد  همطاف  هچ  ره  هک  یتروص  رد  دـیناسر ، رازآ  همطاـف  ترـضح  هب  رکبوبا  هک  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  هک  دنـسرپب  رگا 
ادخ هب  دنگوس  : » دومرف یم  وا  هب  همطاف  ترضح  ًالثم  داد ؟ یم  خساپ  شمرن  لامک  اب  وا  درک ، یم  يدنت  دش و  یم  نیگمشخ  رتشیب 

« .میوگ یمن  نخس  وت  اب  زگره  سپ  نیا  زا 

.منک یمن  يرود  وت  زا  زگره  نم  تفگ : یم  رکبوبا 

«. منک یم  نیرفن  ار  وت  : » دومرف یم  وا  هب  همطاف  ترضح 

...منک یم  ریخ  ياعد  ار  وت  تفگ : یم  خساپ  رد  رکبوبا 

اریز تسین ؛ يرگدادیب  زواجت و  يدعت و  زا  یکاپ  ندوبن و  رگمتـس  ملاظ و  رب  لیلد  تفطالم ، شمرن و  دیوگ : یم  خساپ  رد  ظحاج 
اب دشاب ، لقاع  كریز و  رگا  هژیو  هب  .دوش  یم  دراو  ییامن ) مولظم  و   ) بیرف رکم و  هار  زا  راکبیرف  ملاظ و  هک  دتفا  یم  قافتا  رایـسب 

شیپ روما  زا  ار  شیوخ  هداد ، هولج  فاـصنا  اـب  لداـع و  ار  دوخ  دـنک و  یم  حرطم  ار  دوـخ  نخـس  مرن ، ياـه  هژاو  اـبیز و  تاـملک 
(468) .دهد یم  ناشن  نیگهودنا  هدمآ ،

اب هاگ  دنوش و  نادـیم  دراو  شمرن  اب  دـنناد  یم  تحلـصم  یهاگ  .تسا  ناوارف  اهرادرک  راتفگ و  هنوگ  نیا  تسایـس  ملاع  رد  يرآ ،
و نشخ ، دنت و  نخس  مانشد و  اب  یهاگ  و  درک ، یم  دروخرب  تفطالم  شمرن و  اب  عقاوم  یخرب  رد  هفیلخ  اذل  تنوشخ ؛
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.میراد مرش  نآ  رارکت  زا  هک  دش ، هدروآ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هنادواج  هبطخ  نایاپ  رد  رت  شیپ  نآ  هنومن 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  سابع  مایپ 

رد دـش و  رامیب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  یتقو  هک  تسا  هدومرف  لـقن  رـسای ، راّـمع  زا  شراوگرزب ، ردـپ  زا  رون ، ماـما  نیمجنپ 
وا هب  .دمآ  يو  هناخ  ِرد  هب  تدایع  يارب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  بلطملادبع  دنزرف  سابع  تفرگ ، رارق  تداهـش  هناتـسآ 

.تسین نکمم  وا  تاقالم  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، ینارحب  شلاح  هتفرگ و  تدش  شا  يرامیب  دنتفگ :

یم دناسر و  یم  مالس  تیومع  مردارب ! دنزرف  هک  داتـسرف  مایپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يارب  تشگ و  زاب  شیوخ  هناخ  هب  سابع 
جنر ارم  هتـسشن ، مناج  رب  نم  مشچ  رون  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مشچ  رون  بوبحم و  هودنا  مغ و  دنگوس ، ادخ  هب  دیوگ :

ار وا  .تسویپ  دهاوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هب  هک  دـشاب  ام  زا  درف  نیتسخن  وا  هک  مرادـنپ  یم  .تسا  هدوبر  ار  مناوت  هداد ،
.دزاس کیدزن  شراگدرورپ  هاگراب  هب  دراد و  یمارگ  تخس  دنیزگرب و 

شاداپ هب  مه  ات  مروآ  درگ  ار  راصنا  رجاهم و  هک  هدـب  هزاجا  سپ  تفگ ، دـهاوخ  دوردـب  ار  ناهج  وا  رگا  یتسار  هب  مدرگ ! تیادـف 
.ددرگ ادخ  نید  تمظع  هوکش و  ثعاب  مه  دنیآ و  لیان  وا  كاپ  رکیپ  عییشت 

زا .میربن و  دای  زا  ار  وت  مایپ  تبحم و  رهم و  ام  وگب  ناـسرب و  مالـس  میومع  هب  دـندومرف : ناـسر  ماـیپ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
دروم همولظم و  هراومه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  یلو  میهن ، یم  جرا  نآ  رب  میدش و  هاگآ  وت  تروشم  هاگدید و 

و تفرگ ، رارق  دادیب  متس و 
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قح ربمایپ و  قح  زین  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  شرافـس  و  تشگ ، مورحم  يردپ  ثاریم  زا  و  دش ، هتـشاد  زاب  شّقح  زا 
.تسا سب  ار  ام  نارگدادیب  زا  شماقتنا  دنوادخ و  يرواد  .دشن  تاعارم  شا  هرابرد  ادخ 

.مرادب هدیشوپ  ار  عوضوم  نیا  هک  تسا  هدرک  تیصو  وناب  نآ  اریز  یشوپب ؛ مشچ  هتساوخ  نیا  زا  هک  مهاوخ  یم  امش  زا  ناج ! ومع 

يأر هک  نآ  هچ  .دهد  رارق  دوخ  تمحر  نارفغ و  دروم  ار  ما  هداز  ردارب  ادخ  تفگ : دیسر ، سابع  هب  ترـضح  نآ  مایپ  هک  هاگ  نآ 
هداز رت  كرابم  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  يدـنزرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  زج  بلطملادـبع ، يارب  .تسا و  راوتـسا  مکحم و  وا 

رد و  رت ، عاجش  اهراشف  اه و  يراوگان  ربارب  رد  و  دوب ، رتاناد  همه  زا  زاتشیپ و  اه  تلیـضف  يراوگرزب و  تمارک و  نادیم  رد  وا  .دشن 
.دروآ نامیا  لوسر  ادـخ و  هب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  .دوب  رت  ناوت  رپ  نید ، هب  یناسر  يرای  ادـخ و  نانمـشد  اب  داـهج  راـکیپ و 

(469)

اه تّیصو 

هناتـسآ رد  ار  دوخ  تشاد ، شراوگرزب  ردـپ  هیحان  زا  هک  يا  یهاگآ  يرامیب و  جـنر  اهراشف و  رثا  رب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
لایخ اب  دراذـگ و  نایم  رد  شرـسمه  اب  ار  دوخ  زاس  تشونرـس  لئاسم  اهزار و  اـه ، تیـصو  هک  دـش  نآ  رب  اذـل  دـید ، یم  تداـهش 
هیلع نانمؤم  ریما  دنوادخ ، تجح  هب  هک  دوب  يرارسا  زا  دنام و  هدیشوپ  اه  نیا  زا  يرایـسب  هتبلا  .دیامن  زاورپ  توکلم  ملاع  هب  تحار 

.تسا هدش  لقن  خیراوت  تایاور و  رد  هدنکارپ  روط  هب  دنامب ، هدیشوپ  تشادن  ترورض  هک  هچنآ  اما  دش ؛ هدرپس  مالسلا 

تنب امسا  نمیا و  ّما  دید ، گرم  هناتسآ  رد  ار  دوخ  ملاع  همولظم  هک  یماگنه 
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: دومرف هاگ  نآ  .دمآ  مه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شرسمه  ات  داتسرف  تساوخ و  ار  سیمع 

یم تیـصو  وت  هب  مراد  لد  رد  هک  یبلاـطم  ور ، نیا  زا  .تسویپ  مهاوخ  شیوـخ  ردـپ  هب  يدوز  هب  هدیـسر و  ارف  مگرم  ما ! هدازوـمع 
ار همه  تسشن و  دوخ  رسمه  نیلاب  رب  هاگ  نآ  .وگب  يراد  تسود  هچنآ  ربمایپ ! رتخد  يا  دندومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .میامن 

.داتسرف نوریب  قاتا  زا 

هک یتقو  زا  و  يدـیدن ، راک  تنایخ  وگ و  غورد  ارم  یگدـنز  رد  هاـگ  چـیه  ما ! هداز  ومع  دـندومرف : مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح 
.ما هدرکن  ار  وت  ینامرفان  مدوب ، ترسمه 

هک ینآ  زا  رت  سرتادـخ  رتراوگرزب و  رتراگزیهرپ ، رتراکوکین ، رتاناد ، وت  ادـخ  هب  ادـخ ، رب  هانپ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
.درک ناوت  یم  هچ  اما  تسا ؛ نارگ  یـسب  نم  رب  وت  ییادـج  يرود و  مزیزع )!  ) .منک شنزرـس  دوخ  ینامرفان  دروم  رد  ار  وت  مهاوخب 

هیلإ ّانإ  هَّلل و  ّانإ   » .تسا گرزب  یـسب  نم  رب  وت  نادـقف  قارف و  .يدرک  هزات  نم  يارب  ار  ادـخ  ربمایپ  هاکناج )  ) غاد دـنگوس ، ادـخ  هب 
.دوب دهاوخن  ریذپ  ناربج  ادخ  هب  هک  تسا  يروآ  هودنا  زوسناج و  كاندرد ، تبیصم  هچ  هآ ! نوعجار »

یتیصو ره  دندومرف : هدینابسچ ، شیوخ  هنیس  هب  ار  شرـسمه  سدقم  رـس  زارفارـس ، ریما  هاگ  نآ  .دنتـسیرگ  یتعاس  راوگرزب  ود  نآ 
.مهد حیجرت  شیوخ  هتساوخ  رب  ار  وت  هتساوخ  مناسر و  ماجنا  هب  یهد  نامرف  ار  هچنآ  هک  وگب ، يراد 

نم زا  سپ  هک  تسا  نآ  نم  تیـصو  نیتسخن  .دراد  ینازرا  ار  اه  شاداپ  نیرترب  امـش  هب  ادـخ  ما ! هداز  ومع  دـندومرف : ناوناب  يوناب 
ریزگان هب  امـش  تسا و  نابرهم )  ) ناشردام ناـسب  منادـنزرف  رب  وا  هک  ارچ  ینیزگرب ؛ شیوخ  يرـسمه  يارب  ار  هماـما  مرهاوخ ، رتخد 

...يراد رسمه  هب  زاین 

: دومرف هاگ  نآ 

ْنَأ َکیِصوُأ  »
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ْنَأ َكُْرتَت  هلآو َو ال  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُّوُدَع  يِّوُدَع َو  ْمُهَّنِإَف  .یِّقَح  اوُذَخَأ  ِینوُمَلَظ َو  َنیِذَّلا  ِءالؤه  ْنِم  ِیتَزانِج  ٌدَحَأ  َدَهْـشَی  ال 
« .ُراْصبَْألا ِتَمان  ُنُویُْعلا َو  ِتَأَدَه  اذإ  ِْلیَّللا  ِیف  ِیِنفْدا  َو  مِهِعاْبتَأ ، ْنِم  مُْهنِم َو ال  ٌدَحَأ  َّیَلَع  ِلَُصی  َیّ

مرکیپ عییشت  رد  دنتفرگ ، ارم  قح  دنتشاد و  اور  متس  نم  رب  هک  ناگـشیپ  متـس  زا  یـسک  ادابم  هک  تسا  نیا  امـش  هب  مرگید  تیـصو  »
ناشناوریپ ای  نانآ  زا  یکی  یهد  هزاجا  ادابم  .دنتسه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نمشد  نم و  نمشد  نانیا  هک  ارچ  دنوش ؛ رضاح 
(470 «) .يراپسب كاخ  هب  دنا  هتفر  باوخ  هب  اه  مشچ  هک  یتقو  هاگنابش  ارم  هک  تسا  نیا  نم  شرافس  .دنرازگ  زامن  نم  رب 

(471) ...درک زاورپ  شحور  هاگ  نآ 

قبط يراپـس -  كاـخ  مسارم  عییـشت و  رد  نارگدادـیب  روضح  مدـع  رب  رتشیب  دـیکأت  مالـسلا و  هیلع  ناـنمؤمریما  ییوگ  خـساپ  يارب 
، تفر ایند  زا  هک  هاگ  نآ  .داهن  شرانک  رد  هتـشون ، يا  همان  رد  ار  دوخ  يایاصو  زا  يا  هراپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  یتیاور - 

: دوب هدش  هتشون  نآ  رد  .تشادرب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

درادن و دوجو  هناگی  يادخ  زج  يدوبعم  هک  دهد  یم  یهاوگ  .تسادـخ  ربمایپ  رتخد  همطاف  تیـصو  نیا  .میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  »
دنوادخ دمآ و  دهاوخ  تمایق  کش  نودب  تسا و  قح  خزود  تشهب و  دیدرت  یب  .دشاب  یم  وا  لوسر  هدنب و  ص )  ) دمحم ترـضح 

.دومن دهاوخ  ثوعبم  ار  ناگمه 

امـش .مشاب  وت  يارب  ترخآ  ایند و  رد  ات  دروآرد  وت  جاودزا  هب  ارم  لاعتم  دنوادخ  هک  دـمحم  ترـضح  تخد  همطاف  منم  ناج ! یلع 
.يرتراوازس نارگید  زا  میاهراک  نداد  ماجنا  رد 

ِْلیَّللِاب َو ِیِنفْدا  َّیَلَع َو    ّ ِلَص ِْلیَّللِاب َو  ِینِّفَک  ِیْنلِّسَغ َو  ِنَح َو  ِینْطّ »
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« .ِهَمایِْقلا ِمْوَی  یلِإ  َمالَّسلا  َيِْدلُو  یلَع  ُأَْرقَأ  َهَّللا َو  َکُعِدْوَتْسَأ  ًادَحَأ َو  ِْمْلُعت  ال 

یم ادـخ  هب  ار  وت  ( 472  ) .نکم ربخ  اب  ار  سک  چـیه  و  هد ، ماجنا  بش  رد  ار  ما  يراپـس  كاخ  زاـمن و  نفک ، لـسغ ، طونح ، مسارم 
(473 «) .مناسر یم  مالس  منادنزرف  هب  تمایق  زور  ات  مراپس و 

رسمه  ) هملس ّما  رگم  زاسم ، هاگآ  ار  سک  چیه  متفر ، ایند  زا  هک  نآ  زا  سپ  دومن : تیصو  زین  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  شرـسمه  هب 
، راّمع ناملس ، ربمایپ ،) يومع   ) سابع مالسلا ) امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما   ) مدنزرف ود  نادرم ، زا  .ار و  هّضف  نمیا و  ّما  ربمایپ ،)

یم هدیـشوپ  ار  شندب  مخز  دوب ، هدنز  ات  هک  نآ  هچ   ) يرگنب ارم  هک  مدرک  لالح  ار  وت  مندرم  زا  سپ  .ار  هفیذـح  و  رذوبا ، دادـقم ،
(474) .نکم هاگآ  مربق  زا  ار  سک  چیه  نک و  نفد  هنابش  ارم  هدب و  لسغ  ارم  هدش ) دای   ) ناوناب کمک  اب  و  تشاد )

دهاوخ وا  تیمولظم  دنس  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  رصع -  ماما  شدنبلد  دنزرف  روهظ  نامز  ات  ترضح  نآ  ربق  ندوب  یفخم 
.دوب

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

زا هک  تفایرد  و  دیدرگ ، زاغآ  همطاف  ترضح  يرامیب  تدش ) ، ) تشذگ هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  هک  بش  هاجنپ  »
ترضح نآ  زا  تشاذگ و  نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  ياه  تیصو  تساوخ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ور ، نیا  زا  .تفر  دهاوخ  ایند 

.دهد ماجنا  ار  اه  نآ  هک  تفریذپ  دوب ، نیگمغ  تحاران و  تخس  هک  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  .دیامن  لمع  اهنآ  هب  هک  تفرگ  نامیپ 

و مدنویپ ، یم  وا  هب  هک  متسه  شنادناخ  زا  درف  نیتسخن  هک  داد  ربخ  نم  هب  تلحر  هناتسآ  رد  مردپ  نسحلا ! ابا  ای  دومرف : هاگ  نآ 
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نفک هدب ، لسغ  هنابش  ارم  .شاب  دونشخ  وا  تاردقم  رب  زاس و  هشیپ  ییابیکـش  یهلا  رما  ربارب  رد  ور ، نیا  زا  .تسین  نیا  زج  يا  هراچ 
(475 «) .داد ماجنا  ار  همه  ترضح  نآ  .راپسب و  مکاخ  هب  نک و 

، مالـسلا هیلع  نیـسحلا  هَّللا  دـبع  یبا  نادیهـش  رالاس  ًاـصوصخ  شدـنبلد ؛ نادـنزرف  هراـب  رد  دـمآ -  دـهاوخ  هک  رگید -  تیاور  رد 
(476) .دومن شرافس 

! مع رسپ  يا  مرانک  نیشنب  ایب  بشما  مناناج  خر  لصو  اشوخ  بشما  مناج  هدیسر  بل  رب  مغز  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  لاح  نابز 

مدیـشک نارود  نیا  رد  اه  تنحم  هچ  بشما  مناهاوخ  ردپ  يور  لگ  یناگدنز  زا  یلگ  نوچ  مدـیچن  بشما  مناهرب  مغ  دـیق  زا  یمد 
 * * * بشما مناسحا  هر  زا  ياشخبب  ییاطخ  ارهز  زا  وت  يدید  رگا  بشما  منامیپ  دش  زیربل  رگد 

هب ور  یعمش  نانچ  هدنام  سفق  رد  يرپ  لاب و  تشم  وت ، رتوبک  زا  نک  اشامت  هدنام  سفن  کی  نم  دوجو  زا  یهاگرحس ، عمش  ناسب 
.مناج یلع  يا  نک  ملالح  مناج ، یلع  يا  نک  ملالح  منافوط 

یعمـش نانچ  منامهم  وت  رب  رگید  بش  کی  مداد ، تتمحز  نیدـنچ  رگا  مناینب  هدـنک  نازخ  داـب  تسدز  هشیر ، رب  هشیت  هدروخ  رگد 
.مناج یلع  يا  نک  ملالح  مناج ، یلع  يا  نک  ملالح  منافوط  هب  ور 

یعمـش نانچ  مدرک  اعد  نم  بش ، زامن  رد  رگید ، سک  ره  زا  شیب  ار  وت  مدرک  اه  هلان  مدـید ، اه  هچوک  متفر ، رد  تشپ  وت  قشع  هب 
.مناج یلع  يا  نک  ملالح  مناج ، یلع  يا  نک  ملالح  منافوط  هب  ور 

هب ور  یعمـش  نانچ  مدرب  ولگ  رد  ار ، میاه  هلان  يوشن ، ربخ  اب  ات  ملاـح  مدرمژپ ز  وت  اـب  متفکـشب ، وت  اـب  ار ، مرمع  همین  هناـخ  نیا  رد 
يا نک  ملالح  منافوط 
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.مناج یلع  يا  نک  ملالح  مناج ، یلع 

* * *

باتک و هنایـشآ  ار ز  افـص  ربم  هنال  رپم ز  نم  ِرتوبک  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  لاـح  ناـبز 
دش قرو  قرو  ترتع 

دش قفش  خر  هنوگ  بورغ 

دش قمر  یب  وت  تسد  هنوگچ 

هب هدناشن  ارم  هچوک  نایم  هدناشک  ار  وت  نماب  هدرک  هچ  وت  اب  هتشگ  هچ  نمشد  هدرک  هچ  دناد  هچ  یسک  هناش  هدرکن  بنیز  يوم  هک 
؟ يدیمخ ارچ  اّما ، یناوج  مبیکش  ربم  هرارش ، نزم  مبیبط  ییوت  مدرد ، مامت  هناخ  جنک 

اّما یتفرگ  شاداپ  ناشن  يدیدن  یشوخ  نم ، هناخ  هب 

 * * * هناشن نم  هب  يدادن  ناشن 

درادن رحس  نم  مغ  بش 

درادن ربخ  ملاح  یسک ز 

درگرب هناخ  هب  هناخ ! يافص 

درگرب هنال  هب  نم ! رتوبک 

دنراظتنا رد  تناگجوج  هک 

درادن ردپ  نالفط  باوج 

دز نم  غاب  هب  شتآ  هک  یسک 

دز نم  غاد  هب  هشیمه  کمن 

درادن رذگ  نشلگ  غاب و  هب  میوبب  یلگ  دهاوخن  ملد 

مالـسلا هیلع  یلع  شرـسمه  هب  راضتحا  ماگنه  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  هدومن  لـقن  شناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
: دومن تیصو 
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نیچب و ارم  دـحل  راذـگب ، مربق  رد  تدوخ  ناوخب و  زامن  ما  هزانج  رب  نک ، نفک  هدـب ، لسغ  ارم  تدوخ  متفر ، اـیند  زا  هک  هاـگ  نآ  »
هک تسا  یتعاس  ماگنه ، نآ  هک  نآ  هچ  .نک  اعد  ناوخب و  نآرق  رایسب  و  نیشنب ، میور  لباقم  رس ، يالاب  سپـس  .زیرب  مربق  رب  كاخ 

.منک یم  شرافس  یکین  هب  منادنزرف  هراب  رد  مراپس و  یم  ادخ  هب  ار  وت  .دراد  زاین  اه  هدنز  اب  سنا  هب  ّتیم 

دنوادـخ و  دـشاب ، وا  ِنآ  زا  هناخ  ثاثا  دیـسر ، غولب  ّدـح  هب  هک  یتقو  دومرف : دینابـسچ و  شا  هنیـس  هب  ار  موثلک  ما  شرتخد  هاـگ  نآ 
(477 «) .داب وا  نابیتشپ 

هب
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.دـندوب هدومن  میـسرت  ار  نآ  ناگتـشرف  هک  یلکـش  نامه  هب  دـیامن ، هیهت  یتوباـت  شیارب  هک  دومن  شرافـس  زین  دوخ  یمارگ  رـسمه 
(478)

شیاه یتحاران  زا  یکی  هک  نآ  هچ  .دوب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دـش ، هداد  رارق  توبات  شیارب  مالـسا  رد  هک  یـسک  نیتسخن 
نیمزرـس رد  درک : ضرع  امـسا  ور ، نیا  زا  .ددرگ  مولعم  شندـب  مجح  هک  دـنراذگ  زابرـس  یتوباـت  يور  ار  شا  هزاـنج  هک  دوب  نیا 

یلاحـشوخ اب  ترـضح  نآ  .تخاس  ار  نآ  تخرد  بوچ  اب  هاگ  نآ  .دـناشوپ  یم  ار  نآ  هک  دـنزاس  یم  یتوباـت  هزاـنج  يارب  هشبح 
(479) .دناشوپب خزود  شتآ  زا  ار  وت  دنوادخ  هک  دناشوپب ، ارم  ات  نک  هیهت  نیا  لثم  یتوبات  میارب  دومرف :

شکراـبم ياـه  بل  رب  هک  دوب  يدـنخبل  اـهنت  نیا  شراوـگرزب ، ردـپ  تلحر  زا  سپ  هک  دز  يدـنخبل  یلاحـشوخ  زا  یتـیاور ، رب  اـنب 
(480) .تسشن

ره هب  شدوخ  لام  زا  هک  دومن  تیصو  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  دنک  یم  تیاور  شراوگرزب  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دنهدب يرادقم  زین  شا  هداز  رهاوخ  هماما  هب  هیقوا و  هدزاود  مشاه  ینب  نانز  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  زا  مادک 

.دیشخب بلطملادبع  نادنزرف  مشاه و  ینب  هب  دوخ  لام  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور  زین  یلع  نب  دیز  زا  و 
(481) .دیشخب زین  نارگید  هب  داد و  ماجنا  ار  راک  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

تاظحل نیسپاو 

یم تلحر  ایند  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  يزور  نآ  رد  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  عفاروبا  رسمه  یملس  زا  ینـس  هعیش و 
ار دوخ  ِون  ياه  سابل  داد و  ماجنا  وکین  یلسغ  ترضح  نآ  .مدرک  هدامآ  ار  بآ  .زاس  هدامآ  میارب  بآ  يرادقم  دومرف : نم  هب  درک ،

هلبق هب  ور  .نارتسگب  قاتا  طسو  رد  ار  مرتسب  دومرف : هاگ  نآ  .دیشوپ 
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(482) ...مور یم  ایند  زا  کنیا  دومرف : هتشاذگ ، شا  هنوگ  ریز  ار  دوخ  تسد  دیباوخ و  نآ  يور 

اب هک  ار  ییاه  سابل  منک و  یم  لامعتسا  هک  ار  يرطع  نآ  دومرف : امسا  هب  تفرگ ، وضو  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  نآ  زا  سپ 
هک یماگنه  .نیشنب  مرـس  يالاب  دومرف : امـسا  هب  تشاذگ و  نیمز  رب  ار  دوخ  كرابم  رـس  هاگ  نآ  .نک  رـضاح  مناوخ ، یم  زامن  نآ 

...تسرفب یلع  ترضح  لابند  هب  ار  یصخش  مدشن ، دنلب  رگا  .نک  ادص  ارم  دیسر ، ارف  زامن  تقو 

و دوخ ، يارب  ار  تمـسق  کی  .دروآ  تشهب  زا  يروفاک  ربمایپ  يارب  لیئربج  دومرف : امـسا  هب  تداهـش  ماگنه  هک  تسا  هدـش  تیاور 
ار شسابل  هماج و  هاگ  نآ  .نک  رضاح  تساج ، نالف  رد  هک  ار ، نآ  .داد  رارق  نم  يارب  ار  نآ  ثلث  و  یلع ، ترضح  يارب  ار  یتمسق 

دراو مردپ  رب  ما و  هتفر  ایند  زا  هک  نادب  مدادن ، ار  وت  خساپ  رگا  .نزب  ادـص  ارم  هاگ  نآ  .نک  ربص  يا  هظحل  دومرف : دیـشک و  رـس  رب 
.ما هدش 

یخساپ اما  یفطصم ...! دّمحم  رتخد  يا  دز : ادص  هرابود  .دینـشن  یخـساپ  یلو  دز ، ادص  ار  همولظم  يوناب  نآ  یتاظحل  زا  دعب  امـسا 
یم ار  وا  تخادنا و  ترضح  نآ  يور  ار  دوخ  امـسا  ( 483  ) .تسا هتفر  ایند  زا  دید  .تشادرب  شکرابم  تروص  زا  ار  هچراپ  .دینـشن 

.ناسرب ترضح  نآ  تمدخ  ارم  مالس  یتفر  تردپ  دزن  هک  هاگ  نآ  ناج ! همطاف  تفگ : یم  دیسوب و 

: داد خساپ  دیباوخ ! یمن  تعاس  نیا  رد  ام  ردام  امسا ! دندومرف : هدش ، دراو  مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  لاح ، نیمه  رد 
حور هک  نآ  زا  شیپ  ناج ! ردام  دومرف : یم  دیسوب و  یم  ار  ردام  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  .تسا  هتفر  ایند  زا  هکلب  هدیباوخن ، ناتردام 

دور نوریب  مندب  زا 
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، وگب نخس  نم  اب  منیسح ، وت  دنزرف  ناج ! ردام  دومرف : یم  دیسوب و  یم  ار  ردام  ياپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .يوگب و  نخـس  نم  اب 
.دسر ارف  مگرم  دوش و  هتفاکش  مبلق  هک  نآ  زا  شیپ 

کیدزن .دندش  دجـسم  هناور  ود  نآ  .دیزاس  ربخ  اب  ردام  گرم  زا  ار  وا  دیورب و  ناتردـپ  دزن  درک : ضرع  راوگرزب  ود  نآ  هب  امـسا 
.دش دنلب  هیرگ  هب  اهنآ  يادص  دجسم 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ناتدج  هاگیاج  هب  ناترظن  دبال  .دنایرگن  ار  امش  نامشچ  ادخ  دینایرگ ؟ ارچ  دندرک : ضرع  باحـصا 
هیلع نانمؤم  ریما  تسا ؟ هتفر  ایند  زا  ام  ردام  هک  تسین  نینچ  ایآ  دندومرف : دینک ؟ یم  هیرگ  ترـضح  نآ  هب  هقالع  تدش  زا  هداتفا و 

(484) ...دنداتفا نیمز  رب  ور  هب  زوسناج  ربخ  نیا  ندینش  اب  مالسلا 

: دنک یم  تیاور  نینچ  هقرو 

رگم دیـسرپ : .دید  هدز  هودنا  نایرگ و  ار  نازینک  .دوب  هناور  لزنم  يوس  هب  دروآ و  ياج  هب  ار  رهظ  زامن  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ... 
میرادـنپ نینچ  .بایرد  ار  ارهز  ترـسمه  نینمؤم ! رالاس  دـندرک : ضرع  مرگن ؟ یم  تحاران  نوگرگد و  ار  امـش  هک  تسا  ربخ  هچ 

.دید یهاوخن  هدنز  ار  وا  رگید  هک 

ترضح نآ  .تسا  نداد  ناج  لاح  رد  هداتفا و  رتسب  نایم  رد  هک  دید  ار  شرسمه  .دمآ  هناخ  هب  گنرد  یب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
یلو ناج ! ارهز  داد : رد  ادن  تفرگ و  نماد  هب  ار  همولظم  نآ  كرابم  رـس  دنکفا و  كرابم  رـس  زا  ار  همامع  و  شود ، زا  ار  ابع  ادر و 

رد ار  تاکز  هک  یسک  نآ  رتخد  يا  دومرف : راب  نیموس  .دینشن  یخساپ  یفطصملا ! دمحم  تنب  ای  دومرف : راب  نیمود  .دینشن  یخـساپ 
رگد .دینشن  یخساپ  درب ! یم  ارقف  دزن  هتفرگ  ناماد 
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: دش دنلب  شا  هلان  .دینشن  یخساپ  یلو  دندروآ ! ياج  هب  زامن  وا  اب  هکئالم  هک  یسک  نآ  رتخد  يا  دومرف : راب 

«. ٍبلاط ِیبَا  ُْنب  ُِّیلَع  ِکِّمَع  ُْنبا  اَنَأَف  ِلَک ! ِینیِمّ ُهَمِطاف ! ای  »

« .متسه یلع  تیومع  رسپ  نم  وگب ! نخس  نم  اب  ناج ! همطاف  »

تیومع رـسپ  نم  هدش ؟ هچ  ار  وت  دومرف : زارفارـس  يوناب  نآ  هب  .دنتـسیرگ  ود  ره  .دومن  زاب  وا  يور  هب  ار  دوخ  نامـشچ  همولظم  نآ 
نم زا  سپ  يراچان  هک ) تسا  نیا  مشرافس   ) .تسین يا  هراچ  نآ  زا  هک  مشاب ، یم  گرم  هناتـسآ  رد  کنیا  داد : خساپ  متـسه ! یلع 

يور رب  مرسمه ! .هد  رارق  منادنزرف  يارب  مه  ار  یبش  زور و  شاب و  وا  اب  ار  یبش  زور و  يدومن ، رایتخا  رـسمه  نوچ  ییامن ، جاودزا 
رب ياو  .دنهد  یم  تسد  زا  ار  ردام  زورما  تفر و  ایند  زا  ناشّدج  زورید  .دنا  هتسکش  لد  بیرغ و  میتی ، اریز  نزم ؛ دایرف  مدنزرف  ود 

: هلمج زا  دومرف ؛ اشنا  ار  يراعشا  هاگ  نآ  .دنزرو  یم  ینمشد  نانآ  اب  دنشک و  یم  ار  ود  نآ  هک  یهورگ 

نوخ هب  دیهـش  نآ  و  نک ، هیرگ  ردام  یب  ناکدوک  نم و  رب  کنیا  قارِْعلا *    ّ ِفَِطب ِيْدَْـعلا  َلـِیتَق  َْسنَت  ـال  یماـتَْیِلل َو  ِکـْبا  ِینِْکبِا َو 
.نکم شومارف  ار  رارشا -  تسد  هب  البرک -  رد  هتفخ 

تعاس نیمه  داد : خساپ  تسا ؟ هدش  عطق  ام  نادـناخ  زا  یحو  هک  نآ  اب  یتفایرد ، اجک  زا  ار  ربخ  نیا  مرـسمه ! دومرف : ترـضح  نآ 
: دندومرف دید ، ارم  نوچ  .مدرک  ترایز  دیفس  ّرد  زا  هوکش  رپ  يرصق  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مبوبحم  باوخ ، ملاع  رد 

« .ٌقاتْشُم ِْکَیلِإ  ّیِنِإَف  ُهَّیَُنب ! ای  ََّیلِإ  یُِّملَه  »

« .ماوت رادید  قاتشم  هک  ایب  نم  يوس  هب  مبوبحم ! دنزرف  »

: مدرک ضرع 

« .َِکئاِقل یلِإ  َْکنِم  ًاقْوَش  ُّدَشََأل  ّیِنِإ  ِهَّللا  «َو 

هب دنگوس  »
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« .مراد يرتشیب  قایتشا  امش  رادید  هب  نم  ادخ 

.دوب یهاوخ  نم  دزن  بشما  نیمه  دندومرف : همادا  رد  مردپ 

یم ارف  مگرم  يدومن ، تئارق  ار  سی  هروس  هک  هاـگ  نآ  ناـج ! یلع  .درک  دـهاوخ  اـفو  دوخ  هدـعو  هب  تسا و  تسار  مردـپ  راـتفگ 
(485) ...دسر

.تفر ایند  زا  اشع  برغم و  نیب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  دنک  یم  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دنت هاگن  راضتحا ، ماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رتخد  همطاف  هک  دنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شّدج  زا  نسح  نب  هَّللا  دبع 
: دومرف دنکفا و  شیوخ  فارطا  هب  یقیمع  و 

تمالس هاگلزنم  رهم و  هناخ  راوج و  ناوضر و  رد  اهلا -  راب  تربمایپ -  هارمه  ارم  ایادخ ! راب  .ادخ  ربمایپ  رب  مالـس  لیئربج ، رب  مالس 
.هد ياج  شیوخ 

ناگتشرف بکوم  هوبنا  اهنیا ، دومرف : دینیب ؟ یم  هچ  رگم  دندیسرپ : دینیب ؟ یم  زین  امش  مرگن ، یم  ار  هچنآ  دومرف : نارـضاح  هب  سپس 
رد هچنآ  هک  ایب  ام  دزن  مرتخد ! دیامرف : یم  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  مردـپ  مه  نآ  و  لیئربج ، زین  نیا  اه و  نامـسآ 

.تسا رتوکین  وت  يارب  يراد  ور  شیپ 

هلآو و هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  لیئربج ، هب  راضتحا ، ماگنه  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور  یلع  نب  دیز  زا  و 
(486  ) .دندومن مامشتسا  زین  ار  شوخ  يوب  نیرتهب  دندینش و  ار  اهنآ  فیرظ  يادص  هکئالم و  سح  نارضاح  .درک  مالس  لیئارزع 

هدـمآ مالـس  ضرع  يارب  هک  تسا  لیئربج  نیا  ما ! هداز  ومع  مالـسلا » مکیلع  : » دومرف تفر ، اـیند  زا  ناوناـب  يوناـب  هک  یبش  نآ  رد 
: دیامرف یم  تسا و 

هب تشهب  عیفر و  هاگیاج  رد  زورما  .دناسر  یم  مالس  وت  هب  دنوادخ  کنیا  لوسر ! لد  هویم  ادخ و  بیبح  هبوبحم  يا  »
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.تشگرب هاگ  نآ  .تسویپ » یهاوخ  وا 

.دنک یم  وگزاب  ار  لیئربج  شردارب  راتفگ  نامه  هک  تسا  لیئاکیم  نیا  ما ! هداز  ومع  مالسلا » مکیلع  : » دومرف وناب  نآ  مود  راب 

هک تسا  لیئارزع  نیا  ادخ  هب  دنگوس  ما ! هداز  ومع  دومرف : هدومن ، زاب  یتخس  هب  ار  شنامشچ  و  مالـسلا » مکیلع  : » دومرف راب  نیموس 
.دندومرف فصو  نینچ  ار  وا  مردپ  هک  تسا  نامه  نیا  هدومن و  نهپ  برغم  قرشم و  رد  ار  دوخ  ياه  لاب 

: دومرف سپس  .زاسم  ما  هدرزآ  اّما  ریگرب ، ارم  حور  رتدوز  هچره  اه ! ناج  هدننک  تفایرد  يا  دومرف : هاگ  نآ 

«. ِراَّنلا َیلِإ  یِّبِر ال  َْکَیلِإ  »

«. شتآ يوس  هب  هن  مناور ، وت  يوس  هب  مراگدرورپ ! »

(487) .تفر ایند  زا  دومن و  زارد  ار  شیوخ  كرابم  ياهاپ  اه و  تسد  داهن ، مه  يور  ار  اه  کلپ  هاگ  نآ 

هک تفرگ  ارف  نانز  نادرم و  زوسناج  ياه  هیرگ  ار  رهـش  رـسارس  .دش  شخپ  هنیدم  رهـش  رد  ناوناب  يوناب  تداهـش  ربخ  گنرد  یب 
نویـش و هب  هچراپکی  و  هدش ، هدز  تریح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رابمغ  تلحر  زور  دـننام  مدرم  و  دروآرد ، هزرل  هب  ار  رهش 

(488) .دنتساخرب هلان 

دنداد رس  نویش  هلان و  نانچ  نآ  هدومن ، عامتجا  همولظم  نآ  هناخ  رد  مشاه  ینب  نانز  .دندرک  یم  دایرف  هلان و  ادص  کی  رهش  یلاها 
!« ادخ ربمایپ  رتخد  يا  نانز ! رالاس  يا  هَّللا ! لوسر  تنب  ای  هاتدّیس ! ای  : » دنتفگ یم  نانک  نویش  .دمآرد  هزرل  هب  رهش  هک 

هیلع یلع  زارفارس ، ریما  درگ  رب  همه  .دنتفرگ  شیپ  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  هار  ناباتش  نابسا ، لای  ناسب  مدرم  هوبنا  نآ  یپ  زا  و 
نآ هیرگ  اب  دـندش و  هلان  مه  وناـب  نآ  گوس  رد  دـندمآ و  درگ  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  شدـنزرف  ود  مالـسلا و 

.دنتسیرگ یم  ناراوگرزب 

دنلب يا  هماج  هک  یلاح  رد  موثلک  ّما 
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: دومرف یم  تسیرگ و  یم  دوب ، هتخادنا  يرداچ  نآ  يور  تشاد و  نت  رب 

« ًاَدبَأ ُهَدَْعب  َءاِقل  ًادْقَف ال  َكانْدَقَف  ًاّقَح  َنآلَا  هَّللا ! َلوُسَر  ای  ُهاَتبَأ ! ای  »

(489 «) .دوب دهاوخن  يرادید  هاگ  چیه  زیخاتسر  زور  ات  هک  میا  هداد  تسد  زا  ار  وت  نونکا  ییوگ  ادخ ! ربمایپ  يا  ناج ! ردپ  »

يروآدای .دادن و  خساپ  راوگرزب  نآ  یلو  دنتفگ ؛ تیلست  ار  ترضح  نآ  دندمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هناخ  هب  رمع  رکبوبا و 
رکبوبا هب  رمع  .دادن  خساپ  راب  رگد  ترضح  .هدب  عالطا  ام  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  رکیپ  رب  زامن  رد  روضح  يارب  هک  دندرک 

(490) .درادن ییوگ  خساپ  ناوت  همطاف  يرود  مغ و  تدش  زا  یلع  تفگ :

اهنت يور  یم  يدوب ، ما  یتسه 

ارهز يا  رخآ  نم ، رب  نک  محر 

، هدوسآ یتشگ  مناج  همطاف  مناج  همطاف  لکـشم  نم  هب  دـش  وت ، یب  یگدـنز  لد  دـیما  يا  یتفر ، مفک  زا  مناج  همطاف  مناـج  همطاـف 
اه مغ  زا  رخآ 

اهنت مدش  نم  تحار ، يدش  وت 

، ناهنپ دوخ  ضغب  مناج  همطاف  مناج  همطاف  میوگ  لد  درد  هاچ ، اب  مور  یم  میوج  رد  خـیم  زا ، هناشن  نم  مناج  همطاـف  مناـج  همطاـف 
متـسه ارچ  نم  یتفر ، ارچ  وت  متـسد  زا  یتفر  يدوب ، ما  یتسه  مناج  همطاف  مناج  همطاـف  مراد  ور  شیپ  ار ، بنیز  مشچ  مراد  ولگ  رد 

ربمغیپ شیپ  ارهز ، يا  یتفر  مناج  همطاف  مناج  همطاف 

رت اهنت  هتشگ  اهنت ، یلع 

نم تباب ، خر  زا  مناج  همطاف  مناج  همطاف  مشوگ  رد  هدـنام  وت ، ياه  هلان  مشوپ  هیـس  نم  یـشوپ ، نفک  وت  مناج  همطاف  مناج  همطاـف 
هگن نم  يدروخ ، کتک  وت  مدرک  هنگ  یب  لفط  رب  هیرگ  مناج  همطاف  مناـج  همطاـف  مشاـب  نم  هدـنز  هتـشک ، يدـش  وت  مشاـب  لـجخ 

دش رواد  تیب  شتآ ، هعمط  مناج  همطاف  مناج  همطاف  مدرک 

ردام لتق  دنزرف و  لتق 

اه تلیضف  www.Ghaemiyeh.comمام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 377زکرم  هحفص 262 

http://www.ghaemiyeh.com


دش

هیلع یلع  ترـضح  هب  دورب ، ایند  زا  هک  نآ  زا  شیپ  زور  هس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : رباج  مناج  همطاف  مناج  همطاف 
ود هک  دـشک  یمن  یلوط  .میامن  یم  شرافـس  دوخ  يویند  لگ  هناحیر و  ود  هراب  رد  نیتناحیرلا » ابا  کـیلع  مالـسلا  : » دومرف مالـسلا 

[. مراپس یم  ادخ  هب  ار  وت   ] .داد یهاوخ  تسد  زا  ار  شیوخ  نکر 

نآ هک  دوب  نم  نکر  ود  زا  یکی  نیا  دندومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دومن ، تلحر  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  یماگنه 
ترضح نآ  هک  دوب  ینکر  نیمود  نیا  دندومرف : تفر ، ایند  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  هاگ  نآ  داد و  ربخ  نم  هب  ترـضح 

(491) .تخاس ربخاب  نآ  زا  ارم 

راب مغ  یبش 

دندوب ناوناب  يوناب  كاپ  رکیپ  ندمآ  نوریب  راظتنا  رد  دندرک و  یم  نویـش  هلان و  هدرک ، عامتجا  هناخ  فارطا  يدایز  دارفا  هتفر  هتفر 
.دنیامن عییشت  ار  وا  دنناوخب و  زامن  نآ  رب  ات 

.داتفا ریخأت  هب  يراپـس  كاخ  عییـشت و  مسارم  هک  دـیدرگ  زاب  شیوخ  ياه  هناخ  هب  مدرم ! يا  داد : ادـن  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  رذوبا 
.دندش هدنکارپ  راتفگ  نیا  ندینش  اب  مدرم 

صاوخ زا  یهورگ  مالسلا و  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  اب  نانمؤم  ریما  تفر ، باوخ  هب  ناگدید  تشذگ و  بش  زا  یساپ  نوچ 
(492  ) .دندومن نفد  ار  وا  هدناوخ ، زامن  خیرات  همولظم  نآ  رکیپ  رب  مشاه  ینب  و 

(493) .میوشن رضاح  وا  هزانج  رب  ام  دننک و  نفد  ناهنپ  ار  همطاف  هک  تسا  نآ  ناشیا  ضرغ  تفگ : رکبوبا  هب  رمع 

تیـصو نیا  هب  و  دنناوخن ، زامن  وا  رب  مود  لوا و  هفیلخ  هک  دننک  نفد  هنابـش  ار  وا  درک  تیـصو  همطاف  دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
(494) .تفرگ نامیپ  دهع و  نآ  رب  دومن و  حیرصت 

هاگنابش
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 - ار خیرات  همولظم  رکیپ  نامولظم  رالاس  دیـسر ، یمن  شوگ  هب  ییادص  رـس و  هنیدم  ياه  هچوک  رد  دندوب و  باوخ  رد  نامدرم  هک 
يرای نداد  لسغ  رد  ار  ترضح  نآ  تشاد و  روضح  افواب ، يوناب  امسا  زوسناج ، تاظحل  نیا  رد  ( 495  ) .داد لسغ  شتّیصو -  قبط 

.داد یم 

: دومرف شیاین  نینچ  نداد  لسغ  ماگنه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

شنابز رب  ار  وا  نشور  لـیلد  ادـنوادخ ! .تسا  تناگدـیرفآ  نیرترب  تخد  تا و  هدـیزگرب  ربماـیپ  رتخد  وت و  هدـنب  نیا  ایادـخ ! راـب  »
نیشنمه هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  شردپ  اب  ار  وا  زاس و  رتالاب  رترب و  ار  وا  تاجرد  راوتسا و  میظع و  ار  شناهرب  يراج و 

(496 «) .هد رارق 

.تسا ناوتان  شمیسرت  زا  ملق  هک  دوب  تلاسر  نادناخ  یناگدنز  رد  ریذپان  فصو  رابمغ و  يا  هظحل  نیا  یتسار ،

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تسا : هدمآ  هقرو  تیاور  رد 

لـسغ مروآ ، نوریب  نت  زا  ار  شنهاریپ  هک  نآ  یب  نهاریپ ، نورد  رد  ار  وا  وناب ) نآ  تیـصو  قبط  ، ) مدـش نداد  لسغ  لوغـشم  دوخ  »
مدرک و طونح  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  طونح  هدنام  یقاب  زا  سپـس  .دوب  هزیکاپ  كاپ و  دنگوس ، ادخ  هب  ( 497  ) .مداد

(498 « ) .مدیناشوپ وا  رب  نفک 

:( دنیامرف یم  ور  نیا  زا  تشادرب ، رگید  یجوم  ناراگزور ، ردپ  نیرترهم  رپ  نیرتالاو و  نآ  فطاوع ، نارک  یب  جاّوم  يایرد  )

: مداد ادن  مدنبب ، ار  نفک  ياهدنب  متساوخ  هک  یماگنه  »

« ِهَّنَْجلا ِیف  ِللا  ُءاقّ َو  ُقارِْفلا ، اَذهَف  ِمُأ ، ْمُکّ ْنِم  اوُدَّوَزَت  اوُُّملَه  ْنیَسُح ! ای  نَسَح ! ای  هِّضف ! ای  هَْنیَکُس ! ای  بَْنیَز ! ای  مُوْثلُک ! َُّما  ای  »

يا هشوت  وا  زا  دـینک و  عادو  ناـتردام  اـب  دـییایب  مناـج !)  ) نیـسح يا  و  مناـج ،)  ) نسح يا  هّضف ، هنیکـس ، بنیز ، يا  موـثلک ، ّما  يا 
تسا و ییادج  هظحل  کنیا  هک  دیریگرب ،
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« .دوب دهاوخ  تشهب  رد  رادید  رگید 

یم عمـش  يور  رب  هک  يا  هناورپ  ناسب  دندمآ و  ردام  رکیپ  يوس  هب  تعرـس  هب  دندوب ، راظتنا  رد  هنابات  یب  هک  هتخوس  لد  ناکدوک  )
هلعش هچ  هآ ، دندومرف : یم  هلان  هآ و  اب  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  دنتخادنا ) ندب  نینزان  نآ  يور  رب  ار  نتـشیوخ  دتفا ،

هک مالـسلا -  اهیلع  ارهز  همطاف  نامردام  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دّـمحم  نامّدـج  نادـقف  يارب  تسا -  یهودـنا  ترـسح و 
سپ وگب  وا  هب  ناسرب و  وا  هب  ار  ام  مالس  نامّدج  اب  رادید  ماگنه  نیـسح ! مام  يا  نسح ! ردام  يا  ناه  .تسین  یندش  شوماخ  زگره 

.میدنام میتی  ناهج  نیا  رد  وت  زا 

هدش هتخیگنارب  وس  ره  زا  هودنا  مغ و  جاوما  دیشک و  یم  هنابز  تاساسحا  شتآ  .دوب  راب  تقر  رایسب  روآ و  هودنا  يا  هرظنم  یتسار  )
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  .دوب )

ْدَقَلَف امُهْعَفِْرا  ِنَسَْحلا ! َابَا  ای  ِءامَّسلا : َنِم  ٍِفتاِهب  ًاِذا  ًاِّیلَم َو  اهِرْدَص  یلِإ  اْهتَّمَـض  اْهیَدَی َو  ْتَّدَم  ْتَّنَأ َو  ْتَّنَح َو  ْدَق  اهَّنَأ  َهَّللا  ُدِهُْـشا  ّیِنِإ  »
« ...ِبُوبْحَْملا َیلِإ  ُبِیبَْحلا  َقاتْشا  ِدَقَف  ِتاومَّسلا ، َهَِکئالَم  ِهَّللا  ایَْکبَأ َو 

دروآ و رب  نفک  زا  ار  دوخ  ياـه  تسد  دیـشک و  هاـکناج  يا  هلاـن  هآ و  نفک ، نورد  همطاـف  ترـضح  هک  مریگ  یم  هاوـگ  ار  ادـخ  »
یفتاه اذل ) داد ؛ ناکت  ار  ناینامـسآ  زیگنا ، نزح  هدنهد و  ناکت  هرظنم  نیا   ) .داد همادا  یتدم  دینابـسچ و  شا  هنیـس  هب  ار  شنادنزرف 

هیرگ هب  ار  نامـسآ  ناگتـشرف  ادخ  هب  هک  رادرب  ناشردام  رهطم  رکیپ  يور  زا  ار  دنزرف  ود  نآ  ناج ! یلع  داد : رد  ادـن  ناینامـسآ  زا 
(499 «) ...مدرک دنلب  ناشردام  هنیس  يور  زا  ار  كدوک  ود  نآ  .دشاب  یم  دوخ  بوبحم  ِقاتشم  تسود  کنیا  .تسا  هدنکفا 

هم يا  باتب 
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نم هک  هم  يا  باتب  یلیس  ياج  بش  لد  رد  میوشب  یلین  يور  منیب  هک  هم  يا  باتب  نم  هناخ  بشما  تسا  شوماخ  هک  نم  هناشاک  رب 
موثلک و ات  هک  هم  يا  باتب  هنایزات  ياج  هدید  کشا  هنابش ز  نم  میوش  هک  هم  يا  باتب  هتسکش  يولهپ  لسغ  نم  مهد  هتسخ  بلق  اب 

درادن ردام  نسح  هم  يا  باتب  بش  لد  رد  ردام  يور  دننیبب  بنیز 

درادن رس  رب  یسک  نم  نیسح 

دش نازخ  مناتسلگ  هم  يا  باتب 

دش ناوج  يارهز  كاخ  ریز  هب 

 * * * كالول ناطلس  ِرب  بشما  دور  كاخ  لد  زا  ارهز  هک  هم  يا  باتب 

امسا ناور  بآ  زیرب 

ارهز رهطا  مسج  هب 

اهنت کت و  نم  میوشب 

رادیب یلع  باوخ و  همه  هتسهآ  هتسهآ  یلو  نهاریپ  ریز  زا  شنت  نمشد  زا  یفخم  میوشب  نم  ات  ناور  بآ  زیرب  هتسهآ  هتسهآ  یلو 

راوید رب  هداهنب  شرس 

رابنوخ یلد  اب  دیرگب 

وا غارس  اه  بش  مور  هتسهآ  هتسهآ  یلو 

وا غارچ  یب  ربق  هب 

وا قارف  زا  میرگب 

امسا يا  يراج  نوخ  دوب  هتسهآ  هتسهآ  یلو 

ارهز يولهپ  زا  زونه 

اه تبیصم  نیا  زا  لانب 

رون يا  نسح  هتـسهآ  هتـسهآ  یلو  شیوررب  بآ  زیر  دوخ  وت  شیوزاـب  هدـیدرگ  هیـس  شیولهپ  هتـسکشب  نیبب  هتـسهآ  هتـسهآ  یلو 
! منامشچ
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! مناج تحار  يا  نیسح 

! منازیزع يا  دیلانب 

 * * * هتسهآ هتسهآ  یلو 

درک یم  هیرگ  نوخ  ملد  دناد  ادخ 

درک یم  هیرگ  نوماه  تشد و  ملاح  هب 

درک یم  هیرگ  نوخ  نفک  مدید  یلو  بش  نآ  رد  ار  ولهپ  مخز  مدیدن 

* * *

ار همطاف  ندب  ات  ادخ  هب  مدُرم  مدید  یلیس  ياج  دوبک و  يور  ات  مدیدرگ  ناج  هظحل ز  نآ  رد  ریس  نم 

 * * * مدیچیپ نفک  لسغ و  بش  لد  مداد 

ینیب تروص  وت  یلین  يور  نم  ینیب و  ارهز  وت 
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هتسکش يولهپ  وت  ینیب  یمن  هتـسخ  راز و  ار  یلع  ینیب  یم  وت  هنایزات  ياج  وت  ینیب  یمن  هنابـش  هآ  یلع  زا  ینیب  وت  یلیـس  ياج  نم  و 
* * *

درک نفک  ار  ارهز  مسج  نوچ  یلع 

درک نمسای  رد  ناهن  ار  قیاقش 

دندیسر هر  زا  شا  هدید  رون  ود 

دندیود ردام  بناج  يراز  هب 

روجنر مسج  نآ  رب  دندنکفا  دوخ 

رون یلع  ٌرون  ِینعم  دش  نایع 

درب ناششوغآ  رد  داشگب و  لغب 

درب ناششوه  رس  زک  دیلان  نانچ 

ریگ رب  هب  تنامیتی  ردام  يا  هک  هدید  ار ز  ام  يا  هدنکفا  کشا  وچ  هدیمر  ام  زا  تلد  ردام  ایا 

ریگ رپ  ریز  تناگجوج  تفآ  و ز 

درک رس  هلان  همغن  هب  لبلب  لگ و 

درک رب  هب  شیاه  لگ  داشگب و  لغب 

دمآ بت  مغ  زا  نایسدق  مسج  هب  مرات  ياه  بش  سنوم  سینا و  مرارق  ربص و  يا  هک  اتفگ  نیسح 

دمآ بنیز  ردام  شعن  دزن  هک 

* * *

هتفرگ افش  ارهز  هتفرگ  ازع  الوم  هنایزات  برض  زا  هناشن ، نت  هب  دراد  هنایفخم  هداد  ناج  هنیدم ، همولظم 

هتفرگ افش  ارهز  هتفرگ  ازع  الوم  هداهن  رس  هب  یتسد  ناملس ، شود  هب  یتسد  هداتف  اپ  رگید ز  ربیخ ، ردب و  رادرس 

ام ربهر  الوم و  قداص ، ماما  دومرف 
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ام ردام  دنتشک  هنایزات ، برض  اب 

هتفرگ افش  ارهز  هتفرگ  ازع  الوم 

هتفرگ افش  ارهز  هتفرگ  ازع  الوم  هدیکچ  نفک  زا  نوخ  ارهز ، نفد  ماگنه  هدینش  یضترم  زا  ار  نخس  نیا  دادقم 

ار ترّهطم  ِّدج  نک ، ددم  ایب  يدهم 

ار تردام  توبات  هناخ  ربب ز  نوریب 

هتفرگ افش  ارهز  هتفرگ  ازع  الوم 

يراپس كاخ  زامن و  مسارم 

هب راوگرزب ، نآ  نادنزرف  نارای و  زا  يرامش  و  ( 500  ) یهلا برقم  ناگتشرف  .دیـسر  ارف  ناوناب  يوناب  رکیپ  رب  زامن  ندناوخ  هماگنه 
ملاع همولظم  رهطم  كاپ و  رکیپ  رب  مالسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  تماما 
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.دندروآ ياج  هب  زامن 

نبا هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  سابع  دوعـسم ، نبا  هفیذـح ، راّمع ، دادـقم ، رذوبا ، ناملـس ، ترـضح  نوچ  ییاه  تیـصخش 
مسارم رد  هنایفخم  روط  هب  توکـس و  تیاعر  اب  بش  یکیرات  نآ  رد  ( 501  ) امـسا هّضف و  ناوناب  زا  و  هدیرب ، و  ریبز ، لیقع ، سابع ،

هلآو و هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زارفرـس  تخد  ّقح  نابـصاغ  اب  تعیب  زا  هک  دندوب  یناسک  نانیا  .دندومن  تکرـش  يراپـس  كاخ  زامن و 
.دندوب نوذأم  وناب  نآ  هیحان  زا  دنتفرن و  تلذ  گنن و  راب  ریز  هدومن ، يراددوخ  شرسمه 

هنامولظم هنابیرغ ، ار  مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدص  هزیکاپ  كاپ و  هزانج  زامن ، زا  سپ  .دش  رازگرب  ترـضح  نآ  هناخ  رد  زامن  مسارم 
هتخانـشان دارفا  يارب  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  رـصع -  یلو  ترـضح  روهظ  اـت  هک  يا  هطقن  يوس  هب  هاگنابـش  سانـشان ، و 

.دوش هدرپس  كاخ  هب  نابلط ، تسایر  ناقفانم و  رصنع و  تسس  مدرم  مشچ  زا  رود  هب  ات  دنداد ، تکرح  تسا 

ًاّرِس ُنَفُْدت  ِرُومُْالا    ّ ِيَِأل َو 

اهاَرث یفُْعی  یفَطْصُْملا َو  ُهَعَْضب 

ًاوْجَش ِساَّنلا  ُمَظْعَأ  َیِه  ْتَضَمَف َو 

اهاوَح ْنَم  ُهَّصُغ  ِرْهَّدلا  ِمَف  ِیف 

بوچ دنچ  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رابمغ ، یناملظ و  بش  نآ  رد  ( 502  ) اهاْوثَم ُهُّمُـضَی  ٍسُْدق  ُّيَأ  ًيْوثَم  ُساَّنلا  اََهل  يُرتال  ْتََوث  َو 
زورفا ناهج  دیـشروخ  نآ  يارب  يربق  ناـیم ، نآ  رد  ( 503  ) .دـنیامن هدافتـسا  نآ  ییانـشور  رون  زا  ات  دومن  نشور  شتآ  اب  ار  اـمرخ 

هک یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  .دندرب  نآ  يوس  هب  ار  توبات  مغ ، هودـنا و  زا  زیربل  نازوس و  یبلق  اب  ( 504  ) .دوب هدش  هدامآ 
هرهچ داهن و  ربق  رد  دوب ، هدش  بوذ  نارگدادیب  راشف  زا  هک  ار  یسدقم  رکیپ  دوب ، يراج  شیاه  هنوگ  زا  کشا  ناراب 
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ربمایپ مادـم  داهن و  یم  كاخ  هب  دـنوادخ  ربارب  رد  هدجـس  يارب  رگید  تاقوا  نادادـماب و  ناـهاگماش و  هتـسویپ ، هک  ار  یناـشفا  رون 
: دومرف داهن و  ربق  كاخ  يور  رب  تخاس ، یم  ناراب  هسوب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یمارگ 

! نیمز يا  ياه  »

«. ِهَّللا ِلوُسَر  ُْتِنب  ِهِذه  ِیتَعیِدَو ، ِْکتَعِدْوَتْسَأ  »

« .تسادخ ربمایپ  رتخد  نیا  هک  نادب  .مراپس  یم  وت  هب  ار  نتشیوخ  تناما  کنیا  »

نیمز اب  دودسم و  ار  ربق  ترضح  نآ  .شابم  نوزحم  مومغم و  درگرب و  .مرت  نابرهم  يو  هب  امش  زا  نم  ناج ! یلع  داد : رد  ادن  نیمز 
(505) .دش دهاوخن  مولعم  زیخاتسر  زور  ات  ربق  نآ  دومن و  حطس  مه 

دمآ و نوریب  ربق  زا  یتسد  دروآ ، ربق  کیدزن  ار  شا  همولظم  رـسمه  هزانج  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  یماگنه  تسا : هدش  تیاور 
(506) .تشگزاب هتفرگ ، رب  ار  هزانج  نآ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دومرف داهن ، ربق  رد  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  مردام )  ) رکیپ مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  یماگنه  »

«. ِهَّللا ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهَِّلم  یلَع  ِهَّللِاب َو  ِهَّللا َو  ِمِسب  .میِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِسب  »

: دندومرف همادا  رد  و 

« .َِکل یلاعَت  ُهَّللا  َیِضَر  اِمب  َِکل  ُتیِضَر  ِنِم َو  یّ ِِکب  یلْوَأ  َوُه  ْنَم  یلِإ  ُهَقیِّدِّصلا  اَُهتَّیَأ  ُِکتْمَّلَس  »

، ددنـسپب لاعتم  يادـخ  هچنآ  وت  يارب  .تسا و  رت  هتـسیاش  رتراوازـس و  مدوخ  زا  هک  مراپـس  یم  یـسک  هب  ار  وت  کـنیا  ما ! هقیّدـص  »
.متسه یضار 

: دندومرف توالت  ار  هیآ  نیا  هاگ  نآ 

(507  .) يرْخُأ ًهَرات  ْمُکُجِرُْخن  اْهنِم  ْمُکُدیُِعن َو  اهِیف  ْمُکانْقَلَخ َو  اْهنِم  »

ار ترضح  نآ  تسد  سابع  شیومع  .تسـشن  نوزحم  نایرگ و  ربق ، رانک  هدیـشاپ ، نآ  رب  بآ  يرادقم  دومن و  راومه  ار  ربق  سپس 
(508 «) .درب هناخ  هب  تفرگ و 

درپس و كاخ  هب  ار  شنازورف  دیشروخ  ارهز و  هرهز  هاکناج ، یمغ  نازوس و  یلد  اب  وا  يرآ ،
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: دومرف یم  هلمج  زا  تشاد ؛ بل  رب  ییاه  همزمز  دز و  یم  جوم  هودنا  مغ و  شدوجو  نارک  ات  نارک  زا 

ٌهَسُوبْحَم اِهتارَفَز  یلَع  یِسْفَن 

امَّنِإ ِهایَْحلا َو  ِیف  ِكَدَْعب  َْریَخ  تارَفَّزلا ال  َعَم  ْتَجَرَخ  اهَْتَیل  ای 

(509) ِیتایَح َلوُطَت  ْنَأ  َهَفاخَم  یِْکبَأ 

.دمآ یم  نوریب  میاه  هلان  اب  مناج  شاک  .تسا  هدش  ینادنز  منورد  رد  میاه  هلان  اب  مناج  * 

.دماجنا لوط  هب  وت  زا  سپ  ما  یگدنز  ادابم  هک  مراد  میب  نیا  زا  اهنت  .دوب  دهاوخن  يریخ  یناگدنز  رد  وت  زا  سپ  * 

.تخاس ناهن  هریت  كاخ  لد  رد  ار  یتیگ  ناوناب  رالاس  اه و  تلیضف  مام  هک  درد  غیرد و  يا 

؟ يا هدش  نازخ  ارچ  مراهب  هشیمه  لگ 

؟ يا هدش  ناهن  ارچ  مزیزع  كاخ  ریز  هب 

هب ناس  هچ  منیب  تا  یلاع  تاماقم  هک  ربب  ارم  تسین  وت  ياکّتم  تشخ  دـحل  رـس ز  رآ  رب  تسین  وت  ياـج  كاـخ  ریز  یکلف  هرهز  وت 
؟ منیب تا  یلاخ  ياج  مور  هناخ 

* * *

هب رگ  ما  عنم  هدـید  يا  نکم  بشما  ناهن  لِگ  رد  ملگ  مزاـس  دوخ  تسد  اـب  نم  هک  بشما  نامـسآ  زا  کـشا  ربا  يا  راـبب  ملاوحا  رب 
ناس هچ  مغ  زا  نیَبنیز  ناشیرپ  نایرگ ، نیسح  نالان ، نسح  بشما  ناوج  يارهز  نارجه  زا  نم  میرگ  یم  هک  مراب  نوخ  کشا  ياج 

بـشما ناغف  هآ و  منک  رـس  تقارف  زا  لبلب  وچ  نوخ  لد  ِنم  تربق  رـس  رب  هگرحـس  ات  منیـشن  بشما  ناردام  یب  نیا  نم  میاـمنب  مارآ 
ارادـم ارهز  هدـیجنر  رکیپ  اب  نیمز  بشما  ناکدوک  ردام  دـنهاوخ  نمز  رگ  میوگ  هچ  مدرگرب  هناـخ  يوس  هب  مزیخرب  هک  نآ  متفرگ 

 * * * بشما نامهیم  دشاب  وت  رب  هتسکش  ولهپ  نیا  هک  نک 

يایرد اه  هصغ  زا  شلد  تسا  نوزف  بش  نارتخا  زا  شمغ  هتسشن  ارهز  تبرت  رانک  هتسخ  بلق  اب  نینمؤملاریما 
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؟ وک نم  ِهام  نودرگ  هام  دیوگب  گنت  لد  اب  ارهز  غاد  زا  یلع  گنهابش  ناغرم  وچمه  دلانب  تسا  نوخ 

؟ وک نم  هارمه  نشور  غارچ 

؟ درسفا هگان  یناوجون  رد  ارچ 

؟ درمژپ زاب  هتفکشن  شرمع  لگ 

ربمیپ غاب  لگون  نآ  ارچ 

رپرپ دیدرگ  یگلاس  هدجه  هب 

دش رو  هلعش  مناج  عمش  تغاد  هنایفخم ز  بش  مرپسب  تکاخ  هب  هنابش  تلسغ  مهد  دیاب  ارچ 

دش رس  هب  ات  اپ  مغ  نازوس ز  یلع 

 * شوگ رب  وت  شخب  ناج  توص  دیاین  شوماخ  وت  دعب  ما  هناشاک  هدش  مزور  ِلاح  نآ  بش ، ِلاح  نیا  دَُوب  مزوسب  اه  مغ  هلعش  نایم 
* *

زامن تاجانم و  ياج  نم  شوپ  هیـس  لافطا  همغن  نم  ِشوماخ  هناخ  نیبب  زیخ و  همطاف  منـسح  نیـسح و  مام  همطاف  منمجنا  کمن  يا 
لد زار  مرحم  هایس  ماش  هدرپ  رد  وت  دعب  تا  هداجس  هب  تسا  هتفرگ  سنُا  تا  هداتفا  مغ  ِكاخ  رب  رتخد  تبنیز  همزمز  مونش  یم  تبش 
نم يارهز  هنیـس  رد و  خیم  نم  ياو  نم و  ياو  نم و  ياو  نم  سومان  هنیـس  رد و  خـیم  نم  زوس  هگآ ز  دوش  تسیک  هاچ  هتـشگ  نم 
یم ار  شکرابم  بلق  هودنا  مغ و  نانچ  نآ  تاظحل ، نآ  رد  یتسار ، نم  يارهز  هنیـس  زا  دـکچ  نوخ  نم  ياو  نم و  ياو  نم و  ياو 

ار زوسناج  ياه  هنحـص  نآ  دناوت  یمن  یملق  چیه  و  دنک ، كرد  ار  ترـضح  نآ  تلاح  دـناوت  یمن  ییالاو  هشیدـنا  چـیه  هک  درـشف 
یگدنز ریظن  یب  کیرـش  اتمه و  شنادنزرف ، ياتمه  یب  مام  شا ، هناوتـشپ  شا ، همطاف  شنازورف ، دیـشروخ  هک  ارچ  دـیامن ؛ میـسرت 
تلاسر نادناخ  زا  دیهش  نیتسخن  گوس  رد  وا  درک و  بورغ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  شردارب  هب  اه  ناسنا  نیرت  هیبش  شا و 

ایند زا  نارگدادیب  دادیب  رثا  رب  دش و  لامیاپ  شقوقح  هک  تسشن ،
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.تفر

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

كاپ كاخ  رابغ  زا  ار  دوخ  تسد  درپس ، كاخ  هب  ار  همطاف  ما ) همولظم  ردام   ) ندب مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  مردـپ )  ) هک یماگنه  »
«. دومن

«. ِْهیَّدَخ یلَع  ُهُعُومُد  َلِسْرُأَف  ُنْزُْحلا ، ِِهب  َجاه  »

شیاـه هنوگ  رب  هک  دـیراب ، ورف  شناگدـید  زا  کـشا  بالیـس ) دوبر و  ار  شناوت  باـت و  و   ) دروآ يور  وا  رب  هودـنا  مغ و  جاوـما  »
«. دش يراج 

: دومن همزمز  هنوگ  نیا  دروآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  كاپ  تبرت  بناج  هب  ور  »

ُهَّللا ِراَتْخُْملا  َِکتَعُْقِبب  يرَّثلا  ِیف  ِهَِتئاَْبلا  َِکتَِرئاَز َو  َِکْنیَع و  ِهَُّرق  َِکتَبِیبَح َو  َِکتَْنبا َو  ِنِم  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللا ، َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  »
َِکتَّنُِـسب َو ِیل  یِّسَأَّتلا  ِیف  َّنَأ  اَّلِإ  يِدُّلَجَت  ِءاَسِّنلا  ِهَدِّیَـس  ْنَع  َفُعَـض  يِْربَص َو  َِکتَّیِفَـص  ْنَع  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َّلَق  .َِکب  ِقاَحِّللا  َهَعْرُـس  اََـهل 

َُکتْـضَّمَغ يِرْدَـص َو  یلَع  َکُسْفَن  ْتَضاَف  ْنَأ  َدـَْعب  َكِْربَق  ِهَدوُْحلَم  ِیف  َُکتْدَّسَو  ْدَـقَلَف  يِّزَعَّتلا  َعِضْوَم  َِکْقارِِفب  ِیب  َّلَـح  يِذَّلا  ِنْزُْحلا 
.َنوُعِجاَر ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  ِلُوبَْقلا  َمَْعنَأ  ِهَّللا  ِباَتِک  ِیف  ْمَعَن َو  یِسْفَِنب  َكَْرمَأ  ُْتیَّلَوَت  يِدَِیب َو 

ِیْلَیل اَّمَأ  ٌدَمْرَـسَف َو  ِینْزُح  اَّمَأ  ِهَّللا ! َلوُسَر  اَی  َءاَْربَْغلا ، َءاَرْـضَْخلا َو  َحَْبقَأ  اَمَف  ُءاَرْهَّزلا  ِتَِسُلتْخا  ُهَنیِهَّرلا َو  ِتَذِخُأ  ُهَعیِدَْولا َو  ِتَعِجُْرتْسا  ِدَق 
َیلِإ اَنَْنَیب َو  ُهَّللا  َقَّرَف  اَم  َناَعْرَس  ٌجِّیَهُم  ٌّمَه  ٌحِّیَقُم َو  ٌدَمَک  ٌمیِقُم  اَهِیف  َْتنَأ  ِیتَّلا  َكَراَد  ِیل  ُهَّللا  َراَتْخَی  ْوَأ  ِیْبلَق  ْنِم  ُنْزُْحلا  ُحَْربَی  َال  ٌدَّهَسُمَف ،

.وُکْشَأ ِهَّللا 

ًالِیبَس َو ِهَِّثب  َیلِإ  ْدِجَت  َْمل  اَهِرْدَِصب  ٍِجلَتْعُم  ٍلِیلَغ  ْنِم  ْمَکَف  َلاَْحلا  اَهِْربْخَتْساَف  اهَّقَح  اَهِمْضَه  یلَع  َّیَلَع َو  َِکتَّمُأ  ُِرفاَظَِتب  َُکتَْنبا  َُکئِّبَُنتَـس  َو 
« ...َنیِمِکاَْحلا ُْریَخ  َوُه  ُهَّللا َو  ُمُکْحَی  ُلوُقَتَس َو 

تنامشچ و ِرون  و  تا ، هبوبحم  ترتخد و  دورد  مالس و  ادخ ! ربمایپ  يا  وت  رب  دورد  مالس و  »
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دوز ار  امـش  هب  وا  ِندیـسر  شیادـخ  هدـیمرآ و  كاـخ  رد  تتبرت  راـنک  رد  هاـگمارآ و  رد  هک  ومه  داـب ؛ وـت  رب  تا ، هدـننک  تراـیز 
.تسا هدیزگرب 

ناوناب رالاس  گوس  رد  ما  يراد  نتشیوخ  ماکحتسا و  تفای و  شهاک  تا  هدیزگرب  رتخد  قارف  زا  ما  ییابیکش  ادخ ! لوسر  يا  ناه 
زین اجنیا  رد  مدـیزرو ، ییابیکـش  تزادـگناج  تبیـصم  رد  هک  هنوگ  نامه  امـش ، مسر  هار و  هب  یـسأت  اب  هک  نآ  زج  .تفر  تسد  زا 
دوب مشوغآ  رد  تکرابم  ِرس  هک  نآ  زا  سپ  مه  نآ  مداهن ، ربق  رد  ار  امش  شیوخ  تسد  اب  نم  هک  نآ  هچ  .تسا  یقاب  تیلـست  ياج 

باتک رد  يرآ ، .مدـیزگرب  ار  تا  يراپـس  كاخ  نفک و  لسغ ، مسارم  دوخ  و  متـسب ، ار  تنامـشچ  شیوخ  تسد  اـب  يداد و  ناـج 
.نوعجار هیلإ  ّانإ  هَّلل و  ّانإ  تسا ؛ هدمآ  لّمحت ) و   ) شریذپ نیرترب  میارب  ادخ 

هریت و نیمز  نوگلین و  نامـسآ  سپ  نیا  زا  .تشگ  هدوبر  متـسد  زا  ارهز  و  دـش ، هداد  لیوحت  ناگورگ  هدـنادرگزاب و  تناما  کنیا 
.دنک یم  هولج  تشز  ردقچ  مربارب  رد  رات 

ات تفر  دهاوخن  نوریب  مبلق  زا  هودنا  مغ و  نیا  و  تسا ، يرارق  یب  یباوخ و  یب  رد  میاه  بش  یگـشیمه و  مهودنا  ادـخ ! لوسر  يا 
 - دنک یم  نوخ  ار  لد  هک  زوس -  رگج  یهودنا  دنیزگرب ؛ میارب  يراد  تماقا  نآ  رد  هک  ار  یگشیمه  يارـس  نامه  دنوادخ  هک  نآ 

.مرب یم  تیاکش  ادخ  هب  قارف  مغ  نیا  زا  .داتفا  ییادج  ام  نایم  دوز  هچ  .مراد  زیگناروش  يا  هصغ  و 

قیاقح امش  .دندش  تسدمه  وا  قح  نتخاس  لامیاپ  يارب  نم و  هیلع  تّما  هنوگچ  هک  داد  دهاوخ  شرازگ  امـش  هب  ترتخد  يدوز  هب 
ناسب شا  هنیس  هک  تشاد  لد  رد  ییاهدرد  اسب  هچ  هک  دیوش  ایوج  وا  زا  ار 
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ادـخ و  تفگ ، دـهاوخ  نونکا  و  تفاـین ، اـهنآ  نتخیر  نوریب  نتفگزاـب و  يارب  یهار  اـج  نیا  رد  یلو  دیـشوج ، یم  ناـشوج  گـید 
« ...تسا نارواد  نیرتهب  وا  هک  دومن ، دهاوخ  يرواد 

ِلِیلَج یلَع  یلْکَّثلا  َلاَوـْعِإ  ُْتلَوْعَأـَل  ًاـفوُکْعَم َو  ُهَدـْنِع  َثُّبَلَّتلا  ًاـماَِزل َو  َكِْربَـق  َدـْنِع  َماَـقُْملا  ُْتلَعََجل  اـْنیَلَع  َنِیلْوَتْـسُْملا  ُهَـبَلَغ  ـالَْول  َو  »... 
« ...ِهَّیِزَّرلا

ار وا  رانک  رد  ندنام  ناگدنوش ، فاکتعا  ناسب  مدنام و  یم  وت  تبرت  رانک  رد  دوبن ، نارگدادـیب  ناگدـنوش و  هریچ  هبلغ  میب  رگا  «و 
(510 «) ...متسیرگ یم  گرزب  تبیصم  نیا  رب  هدرم  ناوج  ناردام  دننامه  مدیزگ و  یم  رب 

(511) .دومن همزمز  زوسناج  يراعشا  شا  یمارگ  رسمه  ربمایپ و  هنازرف  تخد  ادخ و  هبیبح  قارف  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

تبرت دوش و  لکـشم  مدرم  رب  راک  ات  دروآ  دـیدپ  ار  ربق  لهچ  ای  تفه  تروص  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ناوناب ، يوناـب  نفد  زا  سپ 
.دنامب هتخانشان  وا  كاپ 

اب اما  دندمآ ؛ مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هناخ  هب  عییشت  رد  تکرش  يارب  نامکاح  مدرم و  نادادماب  .دیـسر  نایاپ  هب  راب  هودنا  بش  نآ 
.دش دنلب  مدرم  هلان  هّجـض و  يادص  ور ، نیا  زا  .تسا  هدـش  هدرپس  كاخ  هب  هنابـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  هک  دـندش  ربخ 
هنوگ هب  نارگدادیب  تشاذگ و  راگدای  هب  رتخد  کی  اهنت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  دندرک  یم  شهوکن  ار  رگیدکی  مدرم 

، تفر ایند  زا  نوچ  و  تساوخ ، ادـخ  زا  ار  شیوخ  گرم  هاگ  نآ  و  درک ، یم  هلاـن  هیرگ و  مادـم  زور  بش و  هک  دـندومن  لـمع  يا 
.دندرکن هاگآ  ار  یسک  دندرپس و  كاخ  هب  ار  وا  هنابش 

رد ترـضح  نآ  یلو  دندومن ؛ تساوخزاب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دندش ، ریحتم  تخـس  ناوناب  يوناب  هنامیکح  ریبدت  ربارب  رد  هک  نانآ 
: دومرف خساپ 

راک نیا  »
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(512 «.) تسا هتفرگ  ماجنا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تیصو  قبط 

مالـسلا اهیلع  همطاف  ترـضح  هناخ  فرط  هب  هزانج ، رب  زامن  ِندروآ  ياج  هب  يارب  مدرم  دش ، زور  نوچ  دـسیون : یم  يربط  نب  دامع 
ایآ رکبوبا ! يا  تفگ : رمع  .میدرپس  كاخ  هب  ار  وا  رکیپ  هتـشذگ  بش  ام  تفگ : وا  هب  دروخرب ، رکبوبا  هب  دادـقم  .دـندومن  تکرح 
رب امـش  ات  دومن  تیـصو  نینچ  همطاف  ترـضح  دومرف : دادقم  .دنراپـس  یم  كاخ  هب  ناهنپ  ار  هزانج  هک  مدادـن  رادـشه  وت  هب  زورید 

.دیرازگن زامن  وا  هزانج 

اما دندرک ؛ اهر  رمع  تسد  زا  ار  وا  دـندوب ، رـضاح  هک  مدرم  .دـش  هتـسخ  هک  دز  دادـقم  يور  رـس و  رب  نادـنچ  وا  رب  شروی  اب  رمع 
تابرـض رثا  رب  هک  تفر  اـیند  زا  یلاـح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  دومرف : درک و  یگداتـسیا  ناـشیا  ربارب  رد  دادـقم 

.مرت کچوک  همطاف  یلع و  ترضح  زا  امش  دزن  نم  .دوب  يراج  وا  يولهپ  تشپ و  زا  نوخ  امش  هنایزات  ریشمش و 

رسپ يا  تفگ : رمع  .دندوب  وا  فارطا  باحصا  دوب و  هتسشن  هناخ  ِرد  رب  ترضح  نآ  .دندمآ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دزن  هاگ  نآ 
...درک یهاوخن  كرت  ار  میدق  دسح  نیا  بلاطوبا !

ار ربمایپ  رتخد  زورید  امـش  .دیتسه  وا  نادناخ  ربمایپ و  هب  مدرم  نیرتزرو  دسح  امـش  ادخ  هب  درک : زاغآ  هنوگ  نیا  ار  وا  خـساپ  لیقع 
(513) ...دوبن یضار  امش  زا  دوب و  دولآ  نوخ  امش ) تابرض  رثا  رب   ) شیولهپ تشپ و  هک  تفر  ایند  زا  یلاح  رد  وا  دیدز و  کتک 

رد .دنتفر  عیقب  ناتسربق  هب  دندش ، هاگآ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تافو  زا  ناناملـسم  یتقو  تسا : هدمآ  نینچ  رگید  تیاور  رد 
ترضح نآ  ربق  اذل  دنتفای ؛ هزات  ربق  لهچ  اج  نآ 
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هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دنتفگ : یم  دندرک و  یم  شنزرـس  ار  رگیدمه  .تساخرب  اهنآ  زا  هیرگ  هّجـض و  يادص  .دندرکن  ادـیپ  ار 
وا ربق  دیدشن و  رـضاح  وا  نفد  زامن و  مسارم  رد  دـش و  هدرپس  كاخ  هب  تفر و  ایند  زا  وا  یلو  تشاذـگ ؛ راگدای  هب  رتخد  کی  اهنت 

.دیسانش یمن  ار 

مییامن و ادیپ  ار  همطاف  هزانج  ات  دننک  شبن  ار  اهربق  نیا  هک  دیروایب  ار  ناملسم  نانز  زا  يا  هدع  دیورب  دنتفگ : نامکاح  موق و  نارس 
رثا یب  ار  ناوناب  يوناب  هنامیکح  ریبدت  موش ، هشقن  نیا  اب  ات  دندیشوک  نانآ   ) مینک ترایز  ار  شربق  نآ  زا  سپ  و  میناوخب ، زامن  وا  رب 

( دنزاس

.دمآ نوریب  هناخ  زا  دوب -  هدش  خرس  شنامشچ  بضغ  تّدش  زا  و  نیگمشخ -  .دش  ربخ  اب  میمصت  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
هیکت شراقفلاوذ  رب  دیشوپ و  دیشوپ ، یم  اه  يراوگان  ماگنه  هک  ار  يدرز  يابق  دوب و  هتشگ  نوخ  زا  رپ  شکرابم  ندرگ  ياه  گر 

دنگوس و  دیآ ، یم  هک  تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  نیا  دنتفگ : مدرم  .دـیناسرت  اهربق  شبن  زا  ار  مدرم  دـمآ و  عیقب  ناتـسربق  هب  دومن و 
.دینارذگ دهاوخ  شزیتس ) متس   ) ریشمش مد  زا  ار  امش  رفن  نیرخآ  ات  دوش ، اج  هب  اج  اهربق  نیا  زا  گنس  کی  رگا  هک  هدومن  دای 

يا تفگ : درک و  تاقالم  ار  ترـضح  نآ  دوخ  باحـصا  اب  و  تفرگن ) يّدج  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  رادشه  هک   ) دوب رمع  اهنت 
یم زاـمن  وا  رب  هدروآ ، نوریب  ار  هزاـنج  میفاکـش و  یم  ار  اـهربق  اـم  ادـخ  هب  يا ؟ هداد  ماـجنا  هک  تسا  يراـک  هچ  نـیا  نـسحلا ! اـبا 

دیبوک نیمز  هب  ار  وا  دناچیپ و  ار  وا  سابل  نماد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .میرازگ 
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: دیشورخ و 

َْتمر َو ِْنَئل  ِهِدَِـیب    ّ ٍِیلَع ُسْفَن  يِذَّلاَوَـف  َهَمِطاـف  ُْربَـق  اـّمَأ  مِِـهْنیِد َو  ْنَـع  ُساَّنلا  َّدَـتْرَی  ْنَأ  َهَفاـخَم  ُهـُتْکَرَت  ْدَـقَف  یِّقَح  اـّمَأ  ءادوَّسلا ! َْنباَـی  »
!« رَمُع ای  ْلَْعفاَف  َْتئِش  ْنِإَف  ْمُکِءامِد  ْنِم  َضْرَْألا  َّنَیَقْسَُأل  َِکلذ  ْنِم  ًاْئیَش  َُکباحْصَأ 

رد اما  دندرگ ؛ جراخ  نید  زا  دترم و  مدرم  هک  نآ  میب  زا   ، متـشذگ دوخ  هدـش ) لامیاپ   ) قح زا  نم  هّیـشبح ! هایـس  نز  نآ  رـسپ  يا  »
، دینزب نآ  هب  تسد  تنارای  وت و  رگا  تسوا ، تردق  فک  رد  یلع  ناج  هک  ییادخ  هب  دـنگوس  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  ربق  شبن  دروم 

« .نک مادقا  یهاوخ  یم  رگا  رمع ! يا  .تخاس  مهاوخ  باریس  امش  نوخ  زا  ار  نیمز 

هک ار  يزیچ  ام  .نک  اـهر  ار  رمع  ادـخ  تمرح  قح و  هب  ادـخ و  لوسر  قح  تمرح و  هب  نسحلا ! اـبا  اـی  تفگ : دـمآ و  شیپ  رکبوبا 
(514) .میهد یمن  ماجنا  دشابن ، وت  دنیاشوخ 

ار رکبوبا  دومن و  نفد  ار  وا  یلع  .تفرگ  ماجنا  بش  رد  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  يراپـس  كاخ  مسارم  دـنک : یم  لقن  هشیاع 
(515) .دروآ ياج  هب  زامن  شرکیپ  رب  یلع  زین  تخاسن و  هاگآ 

هتخانشان يربق 

لسن اهرصع و  یهاگآ  يارب  دوب و  نیگمشخ  دونشخان و  تخس  نارگدادیب ، رصنع و  تسـس  دارفا  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
كاخ عییـشت و  زامن و  مسارم  رد  ناـنآ  دادـن  هزاـجا  ساـسا ، نیا  رب  دـناسرب ، تبث  هب  خـیرات  رد  ار  دوخ  تیمولظم  تساوخ  یم  اـه 
.تسا هتخانـشان  ناناملـسم  يارب  نونک  ات  زور  نآ  زا  شرهطم  ربق  لیلد ، نیمه  هب  .دوش  هتخانـش  شرازم  دـنبای و  روضح  شا  يراپس 

.تسین شیب  ینامگ  سدح و  دوش ، یم  زاربا  هراب  نیا  رد  هچنآ 

رتخد ربق  هک  دنتشاد  يراشفاپ  مادم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تسا و  رت  هاگآ  هناخ  هب  هناخ  بحاص  هوالع ، هب 
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(516  ) .دوش یّقلت  وناب  نآ  تیمولظم  دنس  ات  دنامب  ناهنپ  دیاب  نانچمه  تسا و  یفخم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هنازرف 

فیرش ربق  هک  دیامن  یم  دییأت  ار  عیقب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ربنم  ربق و  نیب  همولظم ، نآ  هناخ  ریظن  ییاه  ناکم  تایاور ، هتبلا 
ربمایپ زا  تنس  لها  هعیـش و  ًالثم  ( 517  ) .تسا هدشن  نییعت  قیقد  روط  هب  یلو  دـشاب ، اه  ناکم  نآ  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

: دنا هدومرف  ترضح  نآ  هک  دنا  هدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

(518 «.) ِهَّنَْجلا ِضایِر  ْنِم  ٌهَضْوَر  يِرَْبنِم  َو  ِیْتَیب ) .ل.خ   ) يِْربَق َْنَیب  ام  »

« .تسا تشهب  ياه  غاب  زا  یغاب  مربنم ، و  نم ) هناخ   ) نم ربق  نایم  »

: دنیامرف یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ياـهرد زا  يرد  رب  نم  ربنم  تسا و  تشهب  ياـه  غاـب  زا  یغاـب  نم ، ربنم  نم و  ربـق  نیب  دـندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  »
«. دراد رارق  یتشهب 

:( دنیامرف یم  نایب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دعب  )

تـشهب ياـه  غاـب  زا  یغاـب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  فیرـش  ربق  دـشاب و  یم  شترـضح  ربنم  ربق و  نیب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ربق  اریز  »
(519 «) .تسا

: تسا هدمآ  رگید  تیاور  رد 

(520 «) .ِهَضْوَّرلِاب اهَنَفَد  »

« .دومن نفد  يوبن  هضور  رد  ار  یمارگ  يوناب  نآ  »

: دندومرف خساپ  رد  مدیسرپ : مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ربق  هراب  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : یم  رصن  یبا  نب  دمحا 

(521 «.) دِجْسَْملا ِیف  ْتَراص  دِجْسَْملا  ِیف  َهَّیَُما  ُوَنب  ْتَداز  اَّمَلَف  اِهْتَیب ، ِیف  ْتَِنفُد  »

« .تفرگ رارق  دجسم  ءزج  دنداد  هعسوت  ار  دجسم  هیما  ینب  هک  هاگ  نآ  دش و  نفد  شیوخ  هناخ  رد  »

هیلع نانمؤم  ریما  ترـضح  هک  دـش  هراـشا  رت  شیپ  و  ( 522  ) .تسا هدـش  نفد  عیقب  رد  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  مه  تاـیاور  یخرب  زا 
.دنامب هدیشوپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ربق  ات  دروآ  دیدپ  عیقب  رد  ربق  تروص  لهچ  ای  تفه  مالسلا 

رظن هب  دیعب 
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ولج قاتا  لـخاد  رد  ناـشیا  فیرـش  ربق  درک  رواـب  ناوت  یم  هنوگچ  اریز  دـشاب ؛ هدـش  نفد  شیوخ  هناـخ  رد  وناـب  نآ  هک  دـسر  یم 
هودنا نزح و  تاساسحا و  زا  ناشکرابم  دوجو  نارک  ات  نارک  هک  دشاب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زین  ردام و  یب  نادنزرف  نامـشچ 

(523) .دنورب ایند  زا  دوب  نکمم  هظحل  ره  هودنا ، تدش  رثا  رب  دز و  یم  جوم 

دوب نآ  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زیتس  متس  هنامیکح و  ریبدت  هک  نآ  هچ  تسا ؛ دیعب  زین  عیقب  رد  ترـضح  نآ  ربق  ندوب  نینچمه 
؛ ددرگ راکشآ  هتفهن  زار  دنوش و  ربخ  اب  یخرب  تشاد  ناکما  نآ  ره  دندرب ، یم  دجسم  زا  نوریب  ار  هزانج  رگا  .دنامب  یفخم  ربق  هک 

ربق لـهچ  تروص  عیقب ، رد  و  ( 524) .دـش هدرپس  كاخ  هب  ربنم  ربق و  نیب  شا  یگـشیمه  بوبحم  راوگرزب و  ردـپ  یکیدزن  رد  اذـل 
.دزاس راکشآ  ترضح  نآ  ناگتفیش  رب  ار  ربق  دیامن ، یم  روهظ  شدنبلد  دنزرف  هک  هاگ  نآ  و  دنامب ، هدیشوپ  ًالماک  ات  تخاس 

چیه دوب و  دهاوخ  هدوب و  ربق  ندناشوپ  رب  انب  ًاساسا  هک  نآ  هچ  .دوش  هدناوخ  لحم  هس  ره  رد  وناب  نآ  ترایز  هک  تسا  راوازس  هتبلا 
.دیامن نیعم  ناشیا  ربق  يارب  ار  قیقد  یلحم  مزج  روط  هب  دناوت  یمن  سک 

دیایب يدهم  مراظتنا  مشچ  مدرکن  ادیپ  ار  وت  ربق  یلو  متشگ  مدرکن  او  لد  هدقع  نم  همطاف  ای 

دیامن ادیپ  ار  تتبرت  ات 

دنا هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  تسخن  قیاقح ، نداد  هولج  هنوراو  نارادمامز و  لامعا  رب  نتشاذگ  شوپرس  يارب  تنـس  لها  یخرب 
ایوگ .دـنامب  هدیـشوپ  ماوع  رب  قیاقح  ات  ( 525) .دـنا هدومن  نییعت  ار  یناـکم  نآ  لاـبند  هب  و  تسا ، عیقب  رد  همطاـف  ترـضح  ربـق  هک 

روهشم ناسیون  خیرات  ناسانش و  ثیدح  زا  يرایسب  هک  دنا  هدرک  شومارف 
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: دنا هدروآ  يراخب  ریظن  تنس ، لها  ناگرزب  زا  يرایسب  ًالثم  دنا ؛ هتفگ  ار  نآ  فالخ  اهنآ 

(526 «.) ٌِّیلَع اْهیَلَع  یّلَص  رَکبْابَا َو  اِهب  ْنَذُْؤی  َْمل  ًْالَیل َو  ٌِّیلَع  اهُجْوَز  اهَنَفَد  ِفُُوت  ْتَیّ اَّمَلَف  »

كاخ زامن و  رد  رکبوبا  هک  دادن  هزاجا  وناب  نآ  دومن و  نفد  هنابـش  ار  وا  یلع ، شرـسمه  تفر  ایند  زا  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه  »
« .درازگ زامن  شا  هزانج  رب  یلع  ترضح  .دیامن و  تکرش  وا  يراپس 

هک دومن  دـیکا  شرافـس  و  دـننک ، تکرـش  يراپـس  كاخ  زامن و  مسارم  رد  نانآ  دادـن  هزاجا  همولظم  يوناب  نآ  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
دفاکـش و یم  ار  اهربق  تروص  هک  دومن  دیدهت  رمع  و  دوب ، یفخم  ربق  لحم  افلخ  نامکاح و  رب  یتح  دوشن و  هاگآ  وا  ربق  زا  یـسک 

تیب لها  تفرگ و  ار  وا  يولج  تدش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دشاب و  مولعم  ناگمه  رب  ربق  لحم  ات  دروآ  یم  نوریب  ار  هزانج 
!؟ دش راکشآ  يا  هدع  شیپ  ربق  لحم  ناهگان  اه  لاس  زا  سپ  هنوگچ  دنتشاد ، يراشفاپ  ربق  ندرک  ناهنپ  رب  مه  مالسلا  مهیلع 

: دسیون یم  يوون  ظفاح  هلمج ؛ زا  تسا ، یفخم  ربق  هک  دنا  هدومن  حیرصت  تنس  لها  ناگرزب  یخرب  هوالع ، هب 

(527 «) ...ِنیِقَْیلا َو    ّ ِتَْبلِاب ْفَْرُعی  َْمل  ًالوُهْجَم  ًامُوتْکَم  اهِْربَق  ُعِضْوَم  َناک  َِکلِذل  َِکلذ َو  َلَعَفَف  ًْالَیل  َنَفُْدت  ْنَأ  ْتَصْوَأ  »

نیقی مزج و  روط  هب  سک  چیه  تسا و  لوهجم  موتکم و  وا  ربق  لحم  اذل  دنیامن ؛ نفد  هنابش  ار  وا  هک  دومن  تیصو  همطاف  ترـضح  »
« ...درادن یعالطا  نآ  زا 

: دسیون یم  نالع  دمحم  خیش 

(528 «.) اهَْربَق یفْخَأ  ُساَّبَْعلا َو  ٌِّیلَع َو  َِکلذ  ّیلَوَت  ًْالَیل َو  ْتَِنفُد  «َو 

« .تشاد هاگن  یفخم  ار  وا  ربق  و  تفرگ ، ماجنا  سابع  یلع و  ترضح  تسد  هب  شا  يراپس  كاخ  مسارم  و  دش ، نفد  هنابش  »

دمحم نب  لضف  نب  دمحا  خیش 
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کی هب  یلو  درادن ، دوجو  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  بوسنم  يربق  عیقب  رد  هک  دراد  فارتعا  مه  1047 ق ) م :  ) یمرضح ریثکاب 
: دسیون یم  هدش ، کّسمتم  نارگید  زا  لوقنم  هفشاکم  لیلد ؛ یب  ياعّدم 

...تسا عیقب  رد  همطاف  ترضح  ربق  دنا  هتفگ 

همطاف هب  بوسنم  يربق  سابع  يور  شیپ  رد  هک  نآ  زج  .تسین  دشاب  ترضح  نآ  هب  بوسنم  هک  يربق  عیقب  رد  دیازفا : یم  هاگ  نآ 
(529) ...دنا هتفای  عالطا  نآ  زا  هفشاکم  رد  ایلوا  یضعب  دنا  هتفگ  هک  تسا 

مالسلا اهیلع  همطاف  گوس  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

دوخ نامرآ  هدیا و  هار  نادیهـش  ناگدرم و  رب  دنرادروخرب ، یناسنا  كاپ  تاساسحا  فطاوع و  زا  هک  گنهرف  اب  ِنامدرم  کش ، یب 
نتـشیوخ زین  .دنیامن  زاربا  ار  دوخ  رثأت  فّسأت و  نازیم  دنهن و  جرا  دوخ  هتفر  تسد  زا  زیزع  رب  هار ، نیا  زا  ات  دنیامن ، یم  يراوگوس 

.دنهاکب دوخ  نورد  رد  هتفهن  ياهدرد  اه و  جنر  زا  هدیشخب ، یّلست  ار 

لـیلجت و روـخ  رد  يا  هتـسراو  ناـسنا  هتـسجرب و  تیـصخش  ره  زا  شیب  یتـیگ ، ناـنز  رـالاس  ناوناـب ، يوناـب  هک  تسا  نآ  تـیعقاو 
نآ هچ  .دنزاس  ناور  کشا  بالیس  دننیشنب و  گوس  هب  دارفا  شزوسناج  تداهـش  رد  هک  تسا  هتـسیاش  و  تسا ، میرکت  ینادردق و 

صوصخم تسا و  یگنهرف  یعامتجا و  يدرف ، داعبا  همه  رد  اه  لسن  هتسجرب  يوگلا  اهرصع و  نانز  نیرترب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک 
.تسا اه  گنهرف  خیرات و  هرتسگ  هب  شا  يدوجو  رون  عاعش  و  دوب ، دهاوخن  هدوبن و  يرصع  ای  یلسن 

بات یسک  ره  و  دیامن ، یم  ینیگنس  راوتسا  ياه  هوک  رب  هک  تسا  نیگمهـس  میظع و  نانچ  راوگرزب  نآ  زادگناج  تبیـصم  یتسار ،
.ددرگ یم  گنت  وا  رب  شا  یگدرتسگ  همه  نآ  اب  ایند  دنک  هنال  يا  هنازرف  ره  لد  رد  درادن و  ار  نآ  لمحت 

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ياوشیپ  ناگدازآ و  رالاس  ناگنازرف و  ریما 
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هدز و مغ  تخـس  وا  نداد  تـسد  زا  مـغ  رد  دوـب ، هاـگآ  هموـلظم  يوناـب  نآ  تداهـش  هعجاـف  قـمع  هـب  رگید  سک  ره  زا  شیب  هـک 
اب هاگ  و  دوب ، نیرق  هیرگ  هلان و  زادگ و  زوس و  اب  مادم  و  درک ، یم  سح  رتشیب  ار  تبیـصم  نیا  زادگناج  رثا  و  دـیدرگ ، نیگهودـنا 

(530) .دومن یم  زاربا  ار  دوخ  هودنا  يراعشا ، همزمز 

هرانک مدرم  زا  ینالوط  یتدم  دـش و  هدز  هودـنا  تخـس  وناب  نآ  نادـقف  رد  تفر ، ایند  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه 
ماـما و مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـنتفگ : رگیدـکی  هب  نیتسار  نایعیـش  ناـنمؤم و  زا  یهورگ  .درک  یمن  راکـشآ  ار  دوخ  تفرگ و 
وا زا  رگید  مینیب و  یمن  ار  وا  زامن ، ماگنه  زج  .تسا  هتفرگ  هرانک  اـم  زا  هک  تسا  ناـنمؤم  همه  رـالاس  اـم و  رب  مکاـح  ّیلو و  اوشیپ ،

.مینادرگرس ناپوچ  یب  يا  هلگ  ناسب  میا و  هدش  مورحم  شروضح  ضیف  زا  میونش و  یمن  ثیدح 

، هزاجا زا  سپ  دیوگ : یم  راّمع  .دریگ  هزاجا  تاقالم  يارب  دیاش  ات  دوش ، فرـشم  ترـضح  نآ  تمدخ  هک  دندرک  باختنا  ار  راّمع 
نسح و ماما  شا ، هدید  رون  ود  و  هتفرگ ) لغب  هب  مغ  يوناز   ) هتـسشن هناخ  رد  ترـضح  نآ  مدـید  اما  مدـش ؛ راوگرزب  نآ  هناخ  دراو 

.دراب یم  ورف  کشا  ناراب  دنا و  هتسشن  شرانک  رد  مالسلا ، امهیلع  نیسح  ماما 

هب راب  تبیـصم  ياهداد  خر  رد  ار  ام  امـش  مدومن : ضرع  هزاـجا  زا  سپ  هاـگ  نآ  .متـسشن  شراـنک  رد  یتعاـس  مدرک و  مالـس  وا  رب 
؟ تسیچ يارب  ناوارف  هودنا  نیا  سپ  .دیناوخ  یم  ارف  ییابیکش 

: دندومرف نامزارفارس  ریما 

هللا یلص  ربمایپ  هزات  ییوگ  ما ، همطاف  نداد  تسد  زا  اب  ! ) راّمع يا  .تسا  نارگ  تخـس  نتـسشن ، ییوناب  نینچ  گوس  رد  راّمع ! يا  »
سپ هک ) ارچ  ما ؛ هداد  تسد  زا  ار  هلآو  هیلع 
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شوگ دوشگ ، یم  نخـس  هب  بل  یتقو  دوب ) مرطاخ  شمارآ  ییابیکـش و  هیاـم  و   ) دوب وا  نیزگیاـج  همطاـف  ترـضح ، نآ  تلحر  زا 
تبیـصم و درد  دـنگوس ، ادـخ  هب  .درک  یم  تیاکح  شا  يراوگرزب  زا  تفر ، یم  هار  نوچ  و  دـش ؛ یم  رپ  شزاونلد  نخـس  زا  مناج 

« .مدرک ساسحا  وا  نداد  تسد  زا  اب  ار  قارف  زوس 

(531) ...متسیرگ شزوسرگج  ياه  هیرگ  زوسناج و  راتفگ  زا  دیوگ : یم  راّمع 

نداد لسغ  ماگنه  هک  دوب  نیا  ادخ  بوبحم  نآ  ِتداهش  زا  رت  نارگ  راّمع ! يا  دندومرف : ترضح  نآ  هک  دنا  هدروآ  همادا  رد  یخرب 
هدیشوپ نم  زا  ار  بلطم  نیا  وا  اما  تسا ، هتشگ  دوبک  هنایزات  برض  زا  شیولهپ  هتسکش و  شیولهپ  ياه  ناوختـسا  زا  یکی  مدید  وا 

هک نآ  زج  منک  یمن  هراظن  بنیز  رب  و  ددنب ، یم  ار  میولگ  هار  هیرگ  هک  نآ  زج  دـتفا  یمن  نیـسح  نسح و  رب  مناگدـید  راّمع ! .دوب 
(532) .دهد یمن  مناما  هیرگ  دوش و  یم  رو  هلعش  مبلق  مرب و  یم  تقر  وا  رب 

درک نوگژاو  خرچ  نیا  ار ، ام  دیما  لخن  بشما  مراذگ  یم  رس  تربق ، كاخ  يور  رب  بشما  مرارق  یب  نم  هم ، يا  تیور  رجه  زا 

ره بشما  مرارق  ربص و  ناوت و  فک  هتفر ز  مهاوخن  یگدنز  نم  ناناج ، بوخ  يور  یب  بشما  مرامش  رتخا  تدای ، هب  رحـس  ات  بش 
دوش نوزفا  تباب  دزن  هب  اناج  تیاکـش ، نکم  نم  زا  بشما  مرادـن  لد  نم  بنیز ، ياه  هلان  زا  هناـهب  نیـسح  دریگ  هناـخ ، هب  مور  هگ 

اهنت بیرغ و  مدنام  ایند ، يدش ز  تحار  بشما  مرادجات  ناز  تلاجخ ،

بـشما مراسگمغ  یب  رای ، سک و  یب  هدـنام  نم  یناوجون  نس  رد  یتفر ، كاخ  ریز  وت  بشما  مراید  نیا  رد  هتـسکش ، رپ  غرم  نوچ 
مربص بشما  مرادجات  ناز  نک ، نایب  نم  رذع  دوخ  تلاسر  ترضح  اب  تاقالم ، ار  وت  دش  نوچ 
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اب ینامب  ما  هنیـس  رد  دنچ ، یک و  ات  هلان ! يا  بشما  مراگزور  رب  دـش ، اه  هچ  یهگآ  دوخ  یناد  هک  نانچ  دـش  مک  تبیـصم ، نیا  رد 
دیآ رب  ما  هلان  اب  مد ، نیا  رد  ناج  شاک  يا  بشما  مراک  متخ  نک  وش ، نورب  نت  ناج ز 

الوم هدینش  یفرح  ارهز ، ربق  ایوگ ز  بشما  مرای  يور  یب  مشابن ، رگد  یلیخ 

دنا نیعم  روای و  یب  بشما ، مراز  نالفط  بشما  مراز  نالفط  يوس ، هب  وَر  زیخ  رب 

دنا نیمغ  لد  راگفا و  راتسرپ ، ردام و  یب 

* * *

هک مریگ  یم  لغب  هب  ار  مغ  يوناز  ردق  نآ  نم  مدمه  هدـش  هاچ  مدـش  هناگ  یب  هک  سب  نم  مغ  کیرـش  هک  ات  دوش  تسین  رفن  کی 
 * * * نم متام  رد  همه  یناهج  دننیشن 

دوب هتسب  متسد  زور  نآ  نم  دناوخ و  یم  ارم  وا  مرسمه  هاگلتق  يزور  هناخ  نیا  دوش  هک  مرواب  دش  یمن  زگره  یگدنز  تسخن  زا 

دوبن مرای  رفن  کی  یتح  هک  ییاهنت  زور  مرکیپ  زا  نورب  دش  یم  نم  ناج  اجنآ  شاک 

مرهوش عافد  زا  اجنآ  تسد  مرادن  رب  تفگ  هک  نآ  مرج  هب  دز  ار  وا  تساوخ  نمـشد  هچ  ره  مروای  اهنت  هداتفا  رد  تشپ  اجنیا  مدـید 
دنام هدنز  مراد  هدنز  بش  رسمه  تارطاخ 

 * * * مرتخد زا  شبش  تاجانم  گناب  دسر  یم 

ما هناخ  هچ  رگا  دشاو ، نم  تسد  هنیدم  متـسد  زا  هتفر  ارهز  هک  نم  اب  نک  هیرگ  هنیدم  متـسشنب  هناخ  رانک  اهنت  سک و  یب  بیرغ و 
دنتسب

دنتسکشب هک  یتسد  نآ  رب  نم  اب  نک  هیرگ  بشما  وت 

دندید دوخ  مشچ  اب  همه  مدرم  ارم  یبیرغ  هلال  لگ و  دش  رپرپ  هک  هلان ، نابغاب  اب  نزب 

دندیچ دگل  اب  ار  ملگ  شتآ  هلعش  رانک 

دز یم  سفق  رد  رپرپ  هک  لبلب  نآ  غاد  زا  لانب 

مرج هب 
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دز یم  سفن  رد  تشپ  هب  نتفگ  یلع  ای 

بش ره  امن  يرادازع  ارهز  تردام  يارب  بنیز  نک  هداجس  رس  رب  يراج  هدید  زا  بالگ  هلال  لگ و  دش  رپرپ  هک  هلان ، نابغاب  اب  نزب 
دـش رپرپ  هک  هلان ، نابغاب  اـب  نزب  میارهز  هب  دز  یلیـس  هک  یتسد  دنکـشب  یهلا  میارحـص  هوک و  رد  بل  هب  نیرفن  نیمه  بش  ره  دوب 

 * * * هلال لگ و 

دوب رو  هلعش  شتآ  هک  مدید  مدوخ 

دوب رد  تشپ  ارهز  هک  مدید  مدوخ 

دوب رت  مشچ  اب  شردام  رانک  هداتسیا  بنیز  هک  مدید  مدوخ 

دیدرگ هتشک  نسحم  هک  مدید  مدوخ 

دوب رگج  نینوخ  هّضف  شرانک 

درک یم  هلان  ارهز  هک  مدید  مدوخ 

دوب رمک  رب  شتسد  هک  مدید  مدوخ 

دوب رد  برض  زا  شیولهپ  هتسکش  بش  نآ  رد  هم  رون  هب  مدید  مدوخ 

ار وا  یلین  خر  مدید  مدوخ 

ار مرکیپ  مامت  شتآ  دز  هک 

ار مرسمه  بش  لد  متسش  مدوخ 

ار مرتهب  ناج  زا  هدید  کشا  هب 

* * *

دمآرب تملظ  دش و  بش  هراب  ود 

دمآ ردیح  ارهز  ربق  رانک 

درب ناشباوخ  نالفط  هک  ینآ  زا  سپ  هنابش  درادرب  هتسهآ  مدق  هناگی  هاش  مرح  ات  هناخ  ز 

درب ناشبات  یب  لد  زا  بات  کلف 
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! هتفخ كاخ  رد  يوناب  يا  مالس 

! هتسکش ولهپ  يا  مارآ  باوخب  هتفگ  دوز  ار  یگدنز  دورد 

! منیع ود  رون  يا  مارآ  باوخب  هتسشن  تربق  رس  ردنا  یلع 

ار ودع  منیب  مور  نوچ  دجسم  هب  منیشن  بنیز  اب  کشا و  مزیرب  منیبن  تیور  مور  نوچ  هناخ  هب  منیسح  راتسرپ  وت  نوچ  نم  هک 

ار وا  یلیس  مغ  مرآ  دای  هب 

! مناج مارآ  ارم  يا  تسبوخ  هچ 

 * * * منامب تربق  رس  رب  هشیمه 

اهنت هکی و  هدش  الوم ، لد  هتفرگ 

ارهز تبرت  يور  ار ، دوخ  خر  هداهن 

همطاف ایب  مناوت ، بات و  یئوت 
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وت نارجه  متسب ز  همه  يور  هب  هناخ ، رد  وت  زا  سپ  متـسشنب  اپ  زا  نم  متـسد ، ياصع  يا  وت  منامک  دق  نیبب  مدیمخ ، وت  غاد  مناج ز 
، ردام رداچ  همه  شوپ  هیـس  نامیتی  شوماخ ، هناخ  نآ  رد  كاخ  لد  هب  مداهن  ار ، تلگ  وچمه  نت  كاچ  ما  هدز  ناـبیرگ  كاـپ ، يا 

 * * * شوغآ رد  دنا  هتفرگ 

هب متـسد  هتفر ز  ملگ  هنامز  روج  زا  نم  میوگ  هک  هب  ایادخ  تیارب  هیرگ  دنک  مه  سفق  هک  مریمب  تلاب  رپ و  يادف  رجاهم ، يوتـسرپ 
هنایزات برض 

تداهش خیرات 

خیرات رد  ناسانـش ، ثیدـح  ناخروم و  .تسوا  تداهـش  زور  ندوب  ناهنپ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  ياـه  تیمولظم  زا  رگید  یکی 
: تسا هعیش  ناملاع  ِلوبقم  هاگدید  ود  یلو  دنراد ، نوگانوگ  ییارآ  شراختفا  رپ  رمع  ياه  لاس  رد  زین  تداهش و 

مالسلا 75 اهیلع  همطاف  ترضح  زورفا  ناهج  دیـشروخ  بورغ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تداهـش  نیب  هلـصاف  هک ؛ نآ  تسخن  * 
(533) .تسا هدوب  زور 

دوب هدنز  زور  شراوگرزب 75  ردپ  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دیامرف : یم  ینیلک ، مالسالا  هقث  هعیش  روهشم  سانش  ثیدح 
یم تیاور  مالـسلا ، هیلع  قداص  ترـضح  رون ، ماما  نیمـشش  زا  همادا  رد  دوب و  زور  لاس و 75  تداهش 18  ماگنه  شفیرـش  رمع  و 

(534) .درک یگدنز  زور  هلآو 75  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شراوگرزب  ردپ  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  دنک 

: دندومرف هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يربط  .تسا  هدوب  زور  تدم 95  نیا  هک  نآ  مود  * 

هک دوب  نیا  شتافو  تلع  .تفر  ایند  زا  يرجه  مهدزای  لاس  ِیناـثلا  يداـمج  موس  هبنـش  هس  زور  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  »... 
هب ریشمش  فالغ  اب  وا  روتسد  هب  رمع ، مالغ  ذفنق ،
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هب دش  يرتسب  هک  هاگ  نآ  .دیدرگ و  وا  دیدش  يرامیب  بجوم  رما  نیمه  .دش  طقـس  نسحم  ترـضح  شدنزرف  هک  دز  ترـضح  نآ 
(535 «) ...دنورب شتدایع  هب  دادن  هزاجا  دنتشاد ، اور  متس  وا  هب  هک  يدارفا  زا  سک  چیه 

دنهدب و تیمها  لوق  ود  ره  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ناوریپ  ناتـسود و  تسا  راوازـس  اما  ( 536  ) .تسا رت  يوق  هاگدـید  نیا 
یتیگ همولظم  ناوناـب و  رـالاس  گوس  رد  هدومن ، اـپ  رب  يرادازع  سلاـجم  تسا -  روهـشم  هّیمطاـف  ماـّیا  هب  هک  زور -  تسیب  نیا  رد 

.دنوش هلان  مه  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترضح  شا  یمارگ  دنزرف  اب  دننیشنب و 

لوغـشم يرادازع  هب  مدرم  ددرگ و  یم  اپرب  يراوگوس  سلجم  رازه  اه  هد  هیمطاف  مایا  رد  هلاس  ره  ام  نامز  رد  هک  ار  يادـخ  ساپس 
.دننک یم  نایب  ار  شیاه  جنر  اهدرد و  زین  وناب و  نآ  یگتسیاش  لیاضف و  زا  يا  هشوگ  دنوش و  یم 

دنتـساوخ یم  یناـمز  هلـصاف  نیا  حرط  اـب  دـسر  یم  رظن  هب  هک  دـنا ، هتفگ  هاـم  شـش  ار  تدـم  نیا  تنـس  لـها  ناـگرزب  بلاـغ  اـما 
هک تسا  مولعم  یلو  تسا ، قفاوم  هاگدید  نیا  اب  مه  تایاور  یخرب  هچ  رگا  .دـنهد  هولج  گنر  مک  ار  نارادـمامز  ياه  يرگدادـیب 

.تسا هدش  رداص  هیقت  باب  زا 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  دای 

یم سک  ره  زا  شیب  ار  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هژیو  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـیاوشیپ 
تیـصخش هدرتسگ  ياهزرم  هب  دـندرب و  یم  هرهب  یبوخ  هب  اه  تیعقوم  زا  دـندوب ، عالطا  اب  وا  ِيدوجو  رون  زمر  زار و  زا  دـنتخانش و 

دراو شفیرـش  دوجو  رب  هک  ار  ییاه  يراوگان  اهدرد و  اه ، جـنر  زا  يا  هشوگ  رگید ، يوس  زا  .دـندرک  یم  هراشا  وا  يونعم  یهلا و 
وگزاب دوخ  ناوریپ  ناتسود و  يارب  دش ، یم 
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.دنتخاس یم  هاگآ  ترضح  نآ  زادگناج  تداهش  هعجاف  قمع  هب  ار  نانآ  دندومن و  یم 

اجنیا رد  زین  یخرب  دش و  لقن  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  رگید  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ناربمایپ  متاخ  زا  تایاور  نیا  زا  یخرب  رت  شیپ 
.دوش یم  هدروآ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

هجوت ام  هب  راوگرزب  نآ  .میدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـضحم  رد  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف و  نم و  يزور  »
.دنروآ دراو  امش  رب  نم  زا  سپ  هک  تسا  ییاهداد  يور  رطاخ  هب  ما  هیرگ  دندومرف : هچ ؟ يارب  مدرک : ضرع  .تسیرگ  هدومن ،

( مدنزرف  ) هنوگ رب  هک  يا  یلیس  زا  و  دنروآ ، دورف  وت  قرف  رب  هک  تسا  یتبرـض  زا  ما  هیرگ  داد : خساپ  دنا ؟ مادک  اهنآ  مدرک : ضرع 
نیـسح مدـنزرف )  ) ِنتـشک زا  و  دـنناشون ، وا  هب  هک  يرهز  دـنروآ و  دورف  نسح  ما ) هدـید  رون   ) ِنار رب  هک  يا  هزین  زا  و  دـننز ، همطاف 

(537 «) ...دنتسیرگ یگمه  تیب  لها  سپ  .دوب  دهاوخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح 

دوبن و هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تیـصو  هدنـسیون  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  رگم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مردـپ  هب  »
: دومرف هاگ  نآ  تخادنا و  ریز  هب  رس  یتدم  ترضح  دندوبن ؟ نآ  ناهاوگ  بّرقم  ناگتشرف  ریاس  لیئربج و 

لیئربج ار  نآ  هدـش ، رهُم  دـنوادخ  بناج  زا  تیـصو  رما  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تلحر  هماگنه  یلو  یتفگ ، هک  دوب  نانچ 
دور نوریب  تنیشناج ، زج  تسه  ترانک  رد  سک  ره  هد  روتـسد  دّمحم ! يا  درک : ضرع  لیئربج  .دروآ  دورف  نیما  ناگتـشرف  هارمه 

...دریگب ام  زا  ار  هتشون  نیا  وا  ات 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هاگ  نآ 

رب وا  طرش  تناما و  نیا  درک و  نم  اب  راگدرورپ  هک  تسا  ینامیپ  نیا  مناج ! یلع 
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ربمایپ گرزب ، يادـخ  ناـمرف  لـیئربج و  روتـسد  هب  هک  ییاـهزیچ  زا  تفرگ و  هاوگ  ناـشیا  زا  ...مدـیناسر و  وت  هب  ار  نآ  تسا و  نم 
: دوب نیا  دومن ، طرش  یلع  ترضح  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

ادخ هب  هک  یناسک  زا  .دراد و  تسود  ار  شلوسر  ادخ و  هک  نآ  نتشاد  تسود  زا  نک ، افو  تسا  تیـصو  نیا  رد  هچنآ  هب  یلع ! يا 
و امن ، ییابیکـش  تتمرح  کته  و  وت ، زا  سمخ  بصغ  تّقح و  نتفر  نیب  زا  تروص  رد  .شاـب و  رازیب  دـنزرو ، ینمـشد  شلوسر  و 

.ربب ورف  ار  تمشخ 

.دنتفریذپ زین  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هاگ  نآ 

هب دمحم ! يا  درک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  مدینش  لیئربج  زا  دیرفآ ، ار  ناسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  دنگوس 
، دنیامن نیگنر  شرـس  هزات  نوخ  زا  ار  شنـساحم  دوش و  یتمرح  یب  تسا -  لوسر  ادخ و  میرح  هک  وا -  میرح  هب  هک  نامهفب  یلع 
اه تنـس  دوش ، یتمرح  یب  نم  میرح  هب  هچ  رگا  متـسه ، یـضار  مراد و  لوبق  يرآ ، متفگ : و  مداتفا ، نیمز  رب  ور  هب  مدز و  دایرف  هک 
هب منک و  ییابیکـش  هراومه  .دوش  نیگنر  مرـس  هزات  نوخ  زا  منـساحم  ددرگ و  دوباـن  هبعک  هناـخ  دورب ، نیب  زا  نآرق  ددرگ ، لـیطعت 

.موش دراو  وت  رب  ات  مروآ  ادخ  باسح 

ریما هب  ار  هچنآ  دـناوخارف و  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  همطاف و  ترـضح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاگ  نآ 
(538 «) ...دنداد تبثم  خساپ  وا  دننامه  زین  ناشیا  درک و  مالعا  زین  نانآ  هب  دوب ، هدومرف  مالعا  مالسلا  هیلع  نانمؤم 

: دنیامرف یم  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  نینچمه 

ماما مردپ  هب  »
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: دومرف دش ؟ هچ  دنتفر ، نوریب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  شیپ  زا  ناگتـشرف  هک  نآ  زا  سپ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص 
روتسد دندوب ، اج  نآ  هک  يدارفا  همه  هب  دناوخ و  دوخ  دزن  ار  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ترـضح  راوگرزب ، نآ 

وا .ایب  کیدزن  دومرف : هدومن ، یلع  هب  ور  هاگ  نآ  .دوشن  دراو  یـسک  اـت  تسیاـب  هناـخ  ِرد  رب  دومرف : هملـس  ّما  هب  .دـنور و  نوریب  داد 
تفرگ و ار  یلع  تسد  شرگید  تسد  اب  داهن و  شا  هنیـس  يور  رب  ینالوط  تدـم  تفرگ و  ار  همطاـف  تسد  سپـس  .تفر  کـیدزن 

هیرگ هب  تخـس  هرظنم  نآ  زا  زین  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  همطاف و  .دادـن  ناـما  ار  وا  هیرگ  هک  دـیوگب  نخـس  تساوخ 
...دنداتفا

: دومرف داهن و  یلع  تسد  رد  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  تسد  ترضح  نآ 

«. اهِیف ِینْظَفْحا  َهَّللا َو  ِظَفْحاَف  َكَْدنِع  ٍدَّمَُحم  ِِهلوُسَر  ُهَعیِدَو  ِهَّللا َو  ُهَعیِدَو  ِهِذه  نَسَْحلا ! َابَا  ای  »

یم .نک و  يرادهگن  لوسر  ادخ و  زا  وا ، زا  يرادهگن  اب  سپ  .تسوت  دزن  دّمحم ، شلوسر  ادخ و  تناما  همطاف ] نیا =[  ناج ! یلع 
.دومن یهاوخ  تیاعر  ار  نآ  وت  هک  مناد 

...تساربک میرم  وا  ادخ  هب  .تسا  نیرخآ  ات  نیلوا  زا  تشهب  نانز  رالاس  وا  ادخ  هب  دنگوس  مناج ! یلع 

.دوب دنهاوخ  دونشخ  وا  زا  ناگتشرف  راگدرورپ و  نینچمه  و  دشاب ، دونشخ  وا  زا  همطاف  هک  ما  یضار  یسک  زا  نادب !

یسک رب  ياو  .دیامن  وا  تمرح  کته  هک  یـسک  رب  ياو  .دریگب  ار  وا  ّقح  هک  یـسک  رب  ياو  .دراد  اور  متـس  وا  هب  هک  یـسک  رب  ياو 
ياو .دهد  رازآ  ار  شرسمه  هک  نآ  رب  ياو  .دنازوسب  ار  وا  هناخ  ِرد  هک 
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(539 «) ...دیامن هزرابم  وا  اب  دنک و  ییوگ  بیع  وا  زا  هک  یسک  رب 

: دنیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ار وا  مگرم  زا  سپ  سک  ره  و  درازایب ، ار  وا  نم  گرم  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  ناسب  دهد ، رازآ  ار  همطاف  متایح  نامز  رد  سک  ره 
ار ادـخ  درازایب  ارم  سک  ره  و  هدرزآ ، ارم  درازایب ، ار  وا  سک  ره  .تسا  هدرزآ  ار  وا  متایح  نامز  رد  هک  تسا  یـسک  ناسب  درازایب ،

: هیآ زا  دنوادخ  روظنم  تسا  نیا  .تسا  هدرزآ 

(540 «.) ًانیِهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  ِهَرِخْآلا َو  اْینُّدلا َو  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ  »

كاندرد و)  ) یباذع ناشیارب  هدرک و  تنعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  ادخ  دنناسر ، یم  رازآ  ار  ربمایپ  ادخ و  هک  یناسک  نامگ  یب  »
« .تسا هتخاس  هدامآ  روآ  تفخ 

؟ يا هدز  هودنا  ارچ  دندومرف : ترـضح  .دوب  كانهودنا  هک  یلاح  رد  دش ، بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  نارای  زا  یکی 
وا هب  وت  رمع  زا  تسا ، دنوادخ  هدهع  رب  وا  ِيزور  تسا ، نیمز  شود  رب  وا  ینیگنس  : » دندومرف .هدروآ  يرتخد  مرـسمه  درک : ضرع 

« .دروخ یمن  وت  ِيزور  زا  دنهد و  یمن 

: مدرک ضرع  يداهن ؟ مان  هچ  ار  وا  دندیـسرپ : هاگ  نآ  .دش  فرطرب  مهودـنا  مغ و  دـندومرف ، نینچ  ترـضح  نآ  نوچ  دـیوگ : يو 
.همطاف

: دومرف همادا  رد  ...تسشن  نیگهودنا  داهن و  دوخ  یناشیپ  هب  ار  كرابم  تسد  سپس  هآ ! هآ ! هآ ! دومرف :

«. اْهبِرْضَت اْهنَْعلَت َو ال  اهّبُسَت َو ال  الَف  َهَمِطاف  اهَْتیَّمَس  اذإ  »

(541 «.) نزن ار  وا  نکن و  نیرفن  نعل و  هدن ، مانشد  ار  وا  يداهن ، همطاف  ار  شمان  هک  کنیا  »

نم هب  .درک  یم  لیم  امرخ  ترـضح  نآ  .مدـش  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  هفوک  رهـش  رد  دـیوگ : یم  يراکم  راّشب 
نیا زا  دومرف :
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رب هک  یّقح  هب  دومرف : .مدرک  هدـهاشم  ار  كاندرد  ینایرج  مدـمآ ، یم  هک  هار  رد  داب ! اراوگ  تنابرق ، مدرک : ضرع  .نک  لیم  امرخ 
رب یتموکح  نارومأم  زا  یکی  مدرک : ضرع  يا ؟ هدـید  هچ  وگب  نونکا  دومرف : ندروخ ، زا  دـعب  .نک  لیم  اـمرخ  اـیب و  ولج  مراد ، وت 

.درب یم  نادنز  هب  ار  وا  دز و  یم  ییوناب  رس 

ضرع هچ ؟ يارب  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما  .درک  یمن  یسردایرف  ار  وا  یـسک  درک و  یم  هثاغتـسا  لوسر  ادخ و  هب  هدروآرب ، دایرف  وا 
: تفگ نینچ  داتفا و  نیمز  رب  دیزغل و  وناب  نآ  مدرک :

« هَمِطاف ای  ِکیِِملاظ  ُهَّللا  َنََعل  »

«. دنتشاد اور  متس  وت  رب  هک  نانآ  رب  ادخ  نیرفن  نعل و  ناج ! همطاف  »

سیخ کشا  زا  شکرابم  هنیس  فیرش و  نساحم  هک  تسیرگ  یم  هتسویپ  دیشک و  تسد  امرخ  ندروخ  زا  یتحاران ، زا  ترضح  نآ 
ار ناراـی  زا  یکی  .مییاـمن و  تساوخرد  دـنوادخ  زا  ار  وناـب  نآ  يدازآ  میورب و  هلهـس  دجـسم  هب  مه  اـب  زیخرب  دومرف : نم  هب  دـش و 

.دروایب يربخ  وا  زا  هک  داتسرف 

اعد و زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ماما  .میدروآ  ياج  هب  زامن  تعکر  ود  مادـک  ره  .میدـش  هلهـس  دجـسم  هناور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اب 
: تفگ داد و  ربـخ  نز  نآ  ِيدازآ  زا  ترـضح  نآ  هداتـسرف  هار ، رد  .میدـش  جراـخ  دجـسم  زا  .دـندرک و  اـهر  ار  وا  دومرف : هدـجس ،
رد وناب  نآ  هک  ددرگ ، دونشخ  وا  زا  ات  داتـسرف  وا  يارب  هرقن )  ) مهرد تسیود  غلبم  درک و  رداص  ار  وا  يدازآ  روتـسد  مکاح  ناهگان 

.تفریذپن یتسدیهت  نیع 

نوچ .ناسرب  مالس  وا  هب  نم  بناج  زا  نک و  میدقت  وا  هب  ورب و  نز  نآ  هناخ  هب  دومرف : داد و  وا  هب  الط )  ) رانید تفه  ترضح  نآ 
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ار شنابیرگ  يرآ ، متفگ : دناسر ! یم  مالس  نم  هب  قداص  ماما  ایادخ ! تفگ : هبترم  هس  نز  نآ  دناسر ، ار  ترضح  مایپ  صخـش  نآ 
.دومن شغ  داتفا و  دز ، كاچ 

اریز دشخبب ؛ ارم  هک  دهاوخب  ادخ  زا  ات  هاوخب  راوگرزب  نآ  زا  تفگ : تفریذپ و  ار  ترـضح  نآ  هیده  دمآ ، شوه  هب  هک  نآ  زا  دعب 
فیرعت مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  ار  وا  نایرج  تشگزاب ، هار  رد  .مرادن  غارـس  شناردپ  وا و  زا  رترب  ادخ  دزن  ندش  هطـساو  يارب  یـسک 

(542) ...دومن اعد  شیارب  تسیرگ و  ترضح  نآ  .مدرک 

، دوش یم  نیگهودـنا  هنوگ  نیا  هداد ، خر  شناتـسود  زا  ییوناـب  يارب  هک  يراوگاـن  هثداـح  ندینـش  اـب  ترـضح  نآ  رگا  یتـسار  هب 
هک دـننکفا  یم  رظن  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ناشردام  رب  هک  ییاه  يراوگان  اهدادـیور و  رب  هک  هاـگ  نآ  دـش  دـهاوخ  هنوگچ 

(543 ( ؟ دش ادج  ششوگ  زا  هتسکش و  هراوشوگ  تبرض ، نآ  تدش  رثا  رب  هک  دز  ناشردام  كرابم  هنوگ  رب  یلیس  يرگمتس 

اوادم ار  دوخ  درـس  بآ  اب  دـیدرگ ، یم  بت  راچد  هک  یماگنه  دـنا : هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  رون  ماما  نیمجنپ  هراب  رد 
هناخ زا  نوریب  شکرابم  يادـص  هک  يا  هنوگ  هب  دّـمحم »! تنب  همطاف  اـی  : » دـندومرف یم  اـسر  يادـص  اـب  يراـمیب  رتسب  رد  هدومن و 

(544) .دش یم  هدینش 

همولظم ردام  بئاصم  اه و  يراوگان  رطاخ  هب  شهودـنا  ندـناشوپ  تشاذـگ ، یم  رثا  ترـضح  فیطل  مسج  رد  بت  هک  هنوگ  نامه 
شردام دای  اب  دودز ، یم  شکرابم  ندـب  زا  بآ  هلیـسو  هب  ار  بت  یمرگ  هک  هنوگ  نامه  .دوب و  راذـگ  رثا  شفیرـش  بلق  رد  زین  شا 

ياه سفن  نازوس و  هآ  اب  نیگهودـنا  ِناسنا  هک  نانچ  تساک ، یم  شرادـغاد  هنیـس  هودـنا  تدـش  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  ياه  يراوگان  بئاصم و  ریثأت  اریز  دهاک ؛ یم  دوخ  هودنا  زا  قیمع 
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هک نآ  هچ  .تسا  رتدیدش  شتآ  شزوس  زا  رت و  كاندرد  دراک ، ریـشمش و  ندیرب  زا  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  شنادـنزرف ، لد  رد 
، ور نیا  زا  .دنتـشادن  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ناشردام  بئاصم  ندومن  راکـشآ  رب  تردق  دـندومن و  یم  هیقت  هک  دـندوب  یتیعـضو  رد 
ره هک  يروط  هب  دـش ؛ یم  هودـنا  زا  رپ  ناشیاه  بلق  دـش ، یم  هدرب  نانآ  روضح  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  مان  هک  یماـگنه 

(545  ) .درک یم  هدهاشم  نانآ  هرهچ  رد  ار  هودنا  راثآ  يرایشوه  كریز و  ناسنا 

نس هک  یلاح  رد  .دمآ  شروضح  هب  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  هاگان  .مدوب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رضحم  رد  دیامرف : یم  مدآ  نب  ایرکز 
.تفر ورف  رکف  رد  هدومن ، دنلب  نامسآ  هب  ار  شرس  دز و  نیمز  رب  ار  شتسد  دش ، دراو  نوچ  .دوب  رتمک  لاس  راهچ  زا  شکرابم 

: دندومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

»؟ َكُرِْکف َلاط  َِمل  َْتنَأ  یِسْفَِنب  »

»؟ يا هتفر  ورف  ینالوط  قیمع و  يا  هشیدنا  رد  ارچ  تیادف ! هب  مناج  »

هک ار  يرفن  ود  نآ  ادخ ، هب  دنگوس  .دندروآ  دراو  مالسلا  اهیلع  همطاف  مردام  رب  هک  ییاه  يراوگان  اهدادیور و  رطاخ  هب  داد : خساپ 
.میامن یم  هدنکارپ  ایرد  رد  ار  ناشرتسکاخ  منازوس و  یم  شتآ  اب  مروآ و  یم  نوریب  روگ  زا  دنتشاد ، اور  متس  مردام  رب 

: دندومرف هدرک ، ناراب  هسوب  ار  شکرابم  مشچ  ود  نیب  دناوخ و  ارف  ار  شندنزرف  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

« اَهل َْتنَأ  ِمُأ ، یّ َْتنَأ َو  ِیبَِأب  »

(546 «) .یتماما ماقم  ییاوشیپ و  هتسیاش  وت  تیادف ! هب  مردام  ردپ و  »

لّسوت

هراشا

دوخ يونعم  ياه  هتـساوخ  ندش  هدروآرب  يارب  تسا ، نارگید  ِيرای  دـنمزاین  شیوخ  يدام  تاجایتحا  عفر  يارب  هک  نانچمه  ناسنا 
ناوت یهاگآ و  زا  هک  يدارفا  ِيرای  هب  تسا -  يدام  ياهزاین  زا  رت  مهم  رت و  ساّسح  بتارم  هب  هک  زین - 
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يونعم و تاـکرب  دریذـپ ، یم  تروص  دیـشروخ  هلیـسو  هب  یتـیگ  تشد  نهپ  رب  رون  شباـت  رگا  .دراد  جاـیتحا  دـنرادروخرب  یفاـک 
.ددرگ یم  لزان  دنمزاین  ناگدنب  رب  تیالو  تلاسر و  دیشروخ  طسوت  زین  یهلا  فاطلا 

ارف یهاگآ  ان  زاین و  ار  ام  دوجو  رـساترس  هک  اجنآ  زا  .تسا  یتسه  أدـبم  زا  ضیف  بسک  يارب  ییوج  هلیـسو  و  بّرقت ، نامه  لـسوت 
تمحر هب  یبای  هار  يارب  هک  هتشگ  راوتسا  نیا  رب  مه  یبوبر  هدارا  تسا ، ینالوط  نیسپاو  ملاع  زینو  تالامک  هب  ندیسر  هار  هتفرگ و 

مهیلع ناموصعم  تارـضح  هیلاع و  سوفن  اب  دنویپ  قیرط  زا  یقیقح ، دوصقم  هب  ندیـسر  اه و  یتساک  ناربج  شغیرد و  یب  نارفغ  و 
.میدرگ لیان  دصقم  نیا  هب  ناشسدقا  تحاس  هب  لسوت  اب  میوش و  دراو  مالسلا 

تاکرب لوزن  هطساو  ار  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  فیرش  دوجو  عیشت ، بتکم  تیالو و  نییآ  ناوریپ  هک  تسین  نیا  زج  لسوت  موهفم 
نآ زا  لاعتم ، راگدرورپ  هاگـشیپ  هب  بّرقت  هژیو  هب  شیوخ ؛ يونعم  يداـم و  ياـه  هتـساوخ  هب  ندیـسر  يارب  دـنهد و  رارق  ینامـسآ 

.دنیوج تناعتسا  دادمتسا و  ناراوگرزب 

: دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ 

(547 «.) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِِهلِیبَس  ِیف  اوُدِهاج  َهَلیِسَْولا َو  ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َهَّللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »

( تسین یحو  نادـناخ  هب  کـسمت  لّـسوت و  زج  هک   ) ار هلیـسو  ادـخ  هـب  بّرقت  يارب  دـینک و  هـشیپ  یهلا  ياوـقت  ناـنمؤم ! يا  ناـه  »
(548 «) .دیدرگ راگتسر  هک  دشاب  .دییامن  داهج  وا  هار  رد  دینیزگرب و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(549 «.) ...اِهب ُهوُعْداَف  ینْسُْحلا  ُءامْسَْألا  ِهَِّلل  َو  : » ِهَّللا ُلْوَق  َوُه  ِهَّللا َو  یَلَع  اِنب  اُونیِعَتْساَف  ٌهَّدِش  ْمُِکب  َْتلََزن  اذِإ  »

يارب : » هیآ نیا  زا  دـنوادخ  روظنم  دـیریگب و  کـمک  اـم  زا  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دروآ ، يور  امـش  هب  یتّدـش  يراـتفرگ و  هاـگره  »
ياه مان  ینسحلا و  ءامسا  دنوادخ 
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« ...دیناوخب اهنآ  اب  ار  يادخ  سپ  .تسا  نیمه  تسوکین ،»

زین یهلا  گرزب  ناربمایپ  هکلب  دنا ، تما  ادخ و  نیب  طبار  تاجن و  یتشک  یمالـسا  تما  دوخ و  ناوریپ  يارب  تلاسر  نادناخ  اهنت  هن 
.دنتـسج یم  تناعتـسا  ناـنآ  زا  راوگاـن  ياـهداد  خر  تالکـشم و  رد  دـندرک و  یم  زارد  ناراوـگرزب  نآ  تاـیانع  هب  لـسوت  تسد 

زا سپ  هک  دنا  هدروآ  مدآ  ترـضح  هراب  رد  ًالثم  تسا ؛ هدش  دراو  رتاوت  ّدح  هب  ناوارف و  تنـس  لها  هعیـش و  زا  هراب  نیا  رد  تایاور 
نآ هب  دمآ و  دورف  لیئربج ، یحو ، کیپ  .دومن  دنلب  زاین  تسد  ادخ  هاگرد  هب  و  ( 550 ، ) تسیرگ لاس  دصیس  یلوأ ، كرت  باکترا 

.دریذپب ار  تا  هبوت  دنوادخ  ات  ناوخب  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، دمحم ، ترضح  قح  هب  ار  يادخ  دومرف : ترضح 
(551) .تفریذپ ار  وا  هبوت  راگدرورپ  دناوخ ، راوگرزب  جنپ  نیا  تلزنم  ماقم و  هب  ار  دنوادخ  مدآ  ترضح 

: دندومرف هک  دنا  هدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  تنس  لها 

زا تیـصخش  جـنپ  نیا  دومرف : ...دـنایامن  وا  هب  ار  نت  جـنپ  تارـضح  سدـقم  راونا  دـیرفآ و  ار  مدآ  ترـضح  دـنوادخ  هک  یماگنه  »
نانیا رگا  .متفرگرب  نانآ  يارب  ار  شیوخ  ياـه  ماـن  زا  ماـن  جـنپ  نم  .مدـیرفآ و  یمن  ار  وت  دـندوبن ، ناـنیا  رگا  .دنتـسه  وت  نادـنزرف 

.مدیرفآ یمن  ار  نج  سنا و  ناگتشرف ، نیمز ، نامسآ و  یسرک ، شرع و  خزود ، تشهب و  دندوبن ،

«، نسح  » نیا ما و  « ناسحا  » نم همطاف ،»  » نیا متـسه و  رطاف »  » نم یلع ،»  » نیا ما و  « یلاع  » نم و  دـمحم ،»  » نیا متـسه و  دومحم »  » نم
...تسا نیسح »  » نیا متسه و  نسحم »  » نم

«. وج لسوت  هیامنارگ  دوجو  جنپ  نیا  هب  یتشاد ، يا  هتساوخ  تجاح و  نم  زا  هاگره  مدآ ! يا 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هاگ  نآ 
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: دندومرف همادا  رد  هلآو 

«. ِْتیَْبلا َلْهَأ  اِنب  ْلَئْسَْیلَف  ٌهَجاح  ِهَّللا  َیلِإ  َُهل  َناک  ْنَمَف  َکَلَه ، اْهنَع  َداح  ْنَم  یَجن َو  اِهب  َقَّلَعَت  ْنَم  ِهاجَّنلا ، ُهَنیِفَس  ُنَْحن  »

دوش نادرگور  ام  زا  سک  ره  تفای و  دهاوخ  تاجن  دوش ، کیدزن  ام  هب  دشاب و  ام  اب  سک  ره  .میتاجن  یتشک  تلاسر ) نادناخ   ) ام »
تلأسم تیب  لها  ام  هلیسو  هب  دیاب  دراد ، دنوادخ  هاگراب  زا  يا  هتـساوخ  تجاح و  سک  ره  ور ، نیا  زا  .ددرگ  دوبان  دیوج ، يرود  و 

(552 «) .دیامن

(553) .تسا هدش  لقن  ...و  مالسلا  مهیلع  یسوم ، حون ، میهاربا ، ترضح  هراب  رد  تایاور  نیا  ریظن 

اـه و هنتف  هک  هاـگ  نآ  .دـنک  یم  دـیدهت  ار  یمدآ  ندـش  قرغ  رطخ  نآ ، ره  هک  تسا  یمطـالت  رپ  جاّوـم و  ياـیرد  یگدـنز  يرآ ،
هک دنا  تلاسر  نادناخ  تاجن ، یتشک  نئمطم و  هاگهانپ  اهنت  دنریگ ، یم  ارف  ار  ناسنا  راوگان  ياهدادیور  تالکـشم و  اه و  بوشآ 

.تسا هدیزگرب  قلخ  تاجن  ییاهر و  يارب  تمحرم  فطل و  هار  زا  ار  نانآ  گرزب ، دنوادخ 

تالـسوت اهاعد و  دوش  بجوم  تایدام ، هب  ندروآ  يور  تایونعم و  زا  نتفرگ  هلـصاف  یگدولآ و  هانگ و  ریظن  یعناوم  تسا  نکمم 
يونعم و تاماقم  یلاع و  فادها  هب  یبایتسد  يارب  عیشت  خیرات  لوط  رد  هک  یناگرزب  دارفا و  رایـسب  هچ  یلو  دوش ، عقاو  رثؤم  رتمک 
هدش و لسوتم  ناراوگرزب  نآ  ینارون  ماقم  هب  راوگان ، ياهداد  يور  تالکشم و  زورب  ماگنه  ًاصوصخ  دوخ ، عورشم  ياه  هتـساوخ 

.دنا هدیسر  دوخ  ياه  هتساوخ  هب 

دوب امش  يوک  رس  كاخ  رذگهر  زا 

داتفا رحس  میسن  تسد  رد  هک  هفان  ره 

: دوش یم  هراشا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  زارفرس  يوناب  يایاده  تالسوت و  زا  یخرب  هب  نایاپ ، رد 

رون ياعد   - 1

ترضح ار  اعد  نیا  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  ناملس  زا  سوواط  نب  دیس 
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، يوشن التبم  بت  هب  زگره  یهاوخ  یم  رگا  دومرف : یم  دناوخ و  یم  ار  نآ  ماش  حبص و  ماگنه  تخومآ ، نم  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
.نک تموادم  نآ  رب 

(554  ) .دنتفای افش  اعد  نیا  تکرب  هب  هنیدم  هکم و  رد  بت  هب  التبم  رازه  زا  شیب  دیامرف : یم  همادا  رد  ناملس 

!« دّمحم تنب  همطاف  ای  : » دندومرف یم  اسر  يادص  اب  بت ، ماگنه  هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رت  شیپ 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست   - 2

.باوخ زا  شیپ  اه و  هلفان  زا  سپ  هناـگ ، جـنپ  ياـهزامن  زا  سپ  هژیو  هب  تسا ؛ هدـش  دراو  نآ  راـثآ  تلیـضف و  رد  یناوارف  تاـیاور 
(555)

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوش  یم  هدنسب  تیاور  نیا  هب  اهنت 

(556 «) .ٍمْوَی   ّ ِلُک ِیف  ٍهَعْکَر  ْفلَأ  ِهالَص  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ٍهالَص    ّ ِلُک ِْربَد  ِیف  ٍمْوَی    ّ ِلُک ِیف  مالسلا  اهیلع  هَمِطاف  ُحِیبْسَت  »

ره رد  ندناوخ  زامن  تعکر  رازه  زا  رت  بوبحم  زامن ، ره  ندناوخ  زا  سپ  زور ، ره  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  حیبست  نم  دزن  »
« .تسا زور 

مالسلا اهیلع  لوتب  ترضح  هثاغتسا  زامن   - 3

(557  ) .دنا هدیسر  دوخ  ياه  هتساوخ  جیاوح و  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هثاغتسا  زامن  ندناوخ  اب  رفن  نارازه 

اعد  - 4

شرافـس راوگرزب  نآ  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مظعالا -  هَّللا  هّیقب  ترـضح  اب  یـشعرم  یفجن  هَّللا  هیآ  موحرم  تاقالم  رد 
: دوش هدناوخ  اهزامن  تونق  رد  ًاصوصخ  اعد ، نیا  جیاوح ، ندش  هدروآرب  يارب  هک  دندومن 

ٍدَّمَُحم َو یلَع  ِلَُصت  َیّ ْنَأ  اهِیف  ِعَدْوَتْسُْملا  ِّرِّسلا  اهِیَنب َو  اِهْلَعب َو  اهِیبَأ َو  َهَمِطاف َو    ّ ِقَِحب َُکلَأْسَأ  ّیِنِإ  َّمُهَّللا  .ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع    ّ ِلَص َّمُهَّللا  »
(558 «) .نیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  ُُهلْهَأ ، اَنَأ  ام  ِیب  َلَعْفَت  ُُهلْهَأ َو ال  َْتنَأ  ام  ِیب  َلَعْفَت  ْنَأ  ِِهلآ َو 

تاولص  - 5

يارب دندومرف : یم  يرئاح ، میرکلادبع  خیـش  هَّللا  هیآ  هتـسجرب  نادرگاش  زا  نادمه و  ياملع  زا  یموصعم ، یلع  الم  هَّللا  هیآ  موحرم 
: دوش هدناوخ  هبترم  تاولص 530  نیا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  لّسوت 

(559 «) .َکُْملِع ِِهب  َطاحَأ  ام  ِدَدَِعب  اهِیَنب  اِهْلَعب َو  اهِیبَأ َو  َهَمِطاف َو  یلَع    ّ ِلَص َّمُهَّللا  »

بلق فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامز  بحاـص  يدـهم  مظعـالا ، هَّللا  هّیقب  شنیرفآ ، هراـصع  روهظ  رد  لـیجعت  اـب  اراـگدرورپ !
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.امرف رورسم  ار  اهیلع  هَّللا  مالس  هّیضرم  يارهز  نایاپ ، یب  هودنا  ِبحاص  نینزان 

اه تشون  یپ 

ات 60  1

؛  ص 512 یمعفک ، حابـصم  ص 733 ؛  یسوط ، خیش  حابصم  مالـسلا ؛  اهیلع  ارهز  ترـضح  دلوم  باب  ص 381 ، ج 1 ، یفاـک ، ( 1
ج راونألاراحب ، ص 48 ؛  مالسلا ج 1 ، اهیلع  ارهز  ترـضح  مولعلا ، ملاوع  ص 427 ؛  ج 1 ، هّمغلا ، فشک  ص 147 ؛  يرولا ، مالعا 

تیب ص 273 ؛  یمق ، ثدـحم  روهـشلا  لـمع  یف  مـالعلا  ضیف  ص 129 ؛  ج 1 ، لاــمآلا ، یهتنم  ص 196 ؛  ج 98 ، و  ص 7  ، 43
هضور ص 41 ؛  همـصاعلا ، هـّنج  ص 357 ؛  ج 3 ، بوشآرهـش ، نبا  بقاـنم  ص 59 ؛  ج 1 ، هعیرـشلا ، نیحاـیر  ص 4 ؛  نازحـالا ،

ص 143 نیظعاولا ج 1 ،

همئألا خیرات  ص 291 ؛  ج 2 ، بهذـلا ، جورم  ص 20 ؛  ج 2  یبوقعی ، خـیرات  ص 87 ؛  تداهـش ، ات  تدالو  زا  ءارهزلا  همطاـف  ( 2
ص 6 يدادغب ، بتاک 

ح 10 مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  دلوم  باب  ص 380 ، ج 1 ، یفاک ، ( 3

، تسا مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  یگدـنز  هراب  رد  هک  دـعب ، باب  رد  تسیاب  یم  تیاور  نیا  یفاک ، ياه  باب  بیترت  هب  هجوت  اـب 
.تسا هدش  جرد  باب  نیا  رد  ًاهابتشا  ایوگ  .دش  یم  هدروآ 

، همامإلا لئالد  ( 4

اه تلیضف  www.Ghaemiyeh.comمام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 377زکرم  هحفص 302 

http://www.ghaemiyeh.com


ح 16 ص 9 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ص 10 ؛ 

گرم هب  ترضح  نآ  هک  لامتحا  نیا  تروص ، نیا  رد  و  تسا ، هتـشاد  لاس   28 تافو ، ماگنه  هرّدـخم  نآ  نانآ ، هتفگ  قبط  اریز  ( 5
.ددرگ یم  تیوقت  تسا  هتفر  ایند  زا  یعیبط 

1 ص 10 -  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  .ر ك : ( 6

ص 411. راونألاراحب ج 15 ، ص 43 ؛ همصاعلا ، هّنج  ( 7

« تیبرت گنهرف   » باتک رد  تیبرت  لماوع  اهدرب و  هار  رد  تثارو  ثحب  هب  .ر ك : ( 8

ار وا  یگدنز  روما  زینک  مالغ و  دص  راهچ  دـندرک و  یم  لقن  لمح و  ار  وا  يراجت  لاوما  رتش  رازه  داتـشه  هک  هدـمآ  خـیرات  رد  ( 9
.دوب زیچان  رایسب  شتورث  ییاراد و  اب  هسیاقم  رد  نادنمتورث  تورث  دندومن و  یم  یگدیسر 

ص 63. ج 19 ، راونألاراحب ، ( 10

ص 2 یکلام ، يولع  نب  دمحم  زا  يربکلا  هجیدخ  بقانم  ( 11

ِْنب   ّ ِِیلَع ِْفیَس  اِهلاِمب َو  ّْاِلا  ْمُقَی  َْمل  َمالْسْإلا  َّنَأ  فَرَش  َقْوَف  ًافَرَش  اهافَک  َو  : » تسا هدمآ  ءاسن  لصف  ص 77 ، ج 3 ، لاقملا ، حیقنت  رد  و 
سب مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  يارب  تسا  تفارش  نیرترب  هک  تفارش  راختفا و  نیمه  « » ًارتاوتم يور  امک  مالسلا  هیلع  ِبلاط  ِیبَا 

«. تسا هدش  لقن  رتاوتم  روط  هب  بلطم  نیا  هک  نانچ  دشن ، اپ  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ریسمش  هجیدخ و  تورث  اب  زج  مالسا  هک 

ص 16. ج 19 ، راونألاراحب ، ( 12

دومن یم  زاربا  مالسا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  ار  يراکادف  ینابرهم و  تیاهن  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  هک  نآ  اب  ( 13
زا دوـب و  ناـساره  ادـخ  سرت  زا  گرم  هناتـسآ  رد  لاـح  نیع  رد  دـش ، یم  هداد  تشهب  هدژم  وا  هب  ترـضح  نآ  يوـس  زا  هتـسویپ  و 

اعد و ياضاقت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  شرسمه 
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دـهد و رارق  صاـخ  فطل  دروم  ار  وا  يراپـس  كاـخ  گرم و  ماـگنه  هک  تساوخ  یم  ترـضح  نآ  زا  و  دوـمن ، یم  شزرمآ  بلط 
ترـضح نآ  هک  دـیامن ، نفک  دوخ  ياه  سابل  زا  یکی  اب  ار  شرکیپ  هک  دومن  اضاقت  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  شرتخد  طسوت 

یم مالـس  دـنوادخ  هَّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  دـش و  لزاـن  یتشهب  هّلح  اـب  لـیئربج  توف ، زا  سپ  هچرگ  ، ) تفریذـپ ار  وا  ياـضاقت 
يربق هکم  رهـش  يّالعم  ناتـسربق  رد  تفر  ایند  زا  هک  هاگ  نآ  و  .دییامن ) نفک  یتشهب  سابل  نیا  اب  ار  هجیدخ  دـیامرف : یم  دـناسر و 

ار كاپ  رهوگ  نآ  ندمآ ، نوریب  زا  سپ  دشاب و  ناما  رد  ربق  راشف  زا  ات  دیباوخ  ربق  نایم  رد  دوخ  نفد ، زا  شیپ  دومن و  رفح  وا  يارب 
.درپس كاخ  هب 

ص 21. ج 19 ، راونألاراحب ، ( 14

: هلمج نآ  زا  تسا  هدش  لقن  یناوارف  تایاور  هراب  نیا  رد  ( 15

زا کشا  تارطق  دمآ ، نایم  هب  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  زا  نخـس  دوب ، دوخ  نارـسمه  دزن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور 
دیاـب دـسا  ینب  زا  يور  دیفـس  نز  هریپ  کـی  يارب  اـیآ  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  هشیاـع  تـشگ ، ریزارـس  ترـضح  نآ  نامـشچ 
نامیا نم  هب  وا  دیدوب  رفاک  هک  هاگ  نآ  و  دومن ، قیدصت  ارم  وا  دیدرک  بیذکت  ارم  امش  هک  یماگنه  دومرف : ترضح  نآ  تسیرگ ؟

.دیتسه ازان  امش  هک  یلاح  رد  دروآ  ینادنزرف  نم  يارب  و  دروآ ،

ص 8. ج 16 ، راونألاراحب ، ص 479 ؛ ج 1 ، هّمغلا ، فشک 

دننامه اجک  دومرف : تسیرگ و  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  مان  ندینش  اب  ترضح  نآ  هک  دمآ  دهاوخ  یسورع » مسارم   » لصف رد 
ارم ادخ  نید  هار  رد  و  دومن ، قیدصت  ارم  وا  دندرک  بیذکت  ارم  ناگمه  هک  هاگ  نآ  دوش !؟ یم  ادیپ  وا 
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مهد تراشب  دّرمز  زا  تشهب  رد  يا  هناخ  هب  ار  وا  ات  داد  نامرف  نم  هب  دـنوادخ  دـیناسر ، ددـم  دوخ  ییاراد  تورث و  اب  درک و  يراـی 
.دوب دهاوخن  يدرد  جنر و  نآ  رد  هک 

فلتخم باوـبا  رد  هک  ترـضح -  نآ  لـیاضف  ص 34 ) ج 3 ،  ) راـحبلا هنیفـس  كردتـسم  رد  يزاـمن  هَّللا  هیآ  موـحرم  هتفگ  هب  ( 16
.دیآ شرامش  هب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  هدمآ -  تایاور 

ص 345. ج 29 ، راونألاراحب ، ( 17

ص هدوملا ، عیبانی  ص 264 ؛  ج 8 ، هباصالا ، ص 44 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  ص 594 ؛  ج 2 ، يروباشین ، مکاح  كردتسم  تنـس : لها  زا 
ج 4، باعیتسالا ، ص 71 ؛  ج 2 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 391 ؛  ج 12 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 411 ؛ ج 9 ، دادغب ، خیرات  173 و 262 ؛

ح 34404. ص 143 ، ج 12 ، لامعلا ، زنک  ص 1821 ؛ 

ح 22 و 23. ب 4 ، ص 205 ، ج 1 ، لاصخ ، ص 427 ؛  ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 2 ؛ ص 162 و ج 16 ، ج 13 ، راونألاراحب ، ( 18

ص ج 4 ، باـعیتسالا ، ص 160 ؛ ) ج 3 ،  ) ص 497 ج 2 ، مکاح ، كردتـسم  و 316 ؛ ص 293  ج 1 ، دمحا ، دنسم  تنـس : لها  زا 
ص 391؛ ج 12 ، بیذهتلا ، بیذـهت  ص 264 ؛  ج 8 ، هباـصالا ، ص 72 ؛  ج 2 ، هیاهنلا ، هیادـبلا و  ص 42 ؛ یبقعلا ، رئاـخذ  1821 ؛ 

نب دمحا  هباحصلا ، لئاضف  ص 172 و 173 و 246 ؛ هدوملا ، عیبانی  ات ح 34411 ؛  143 ح 34402  ص 145 -  ج 12 ، لامعلا ، زنک 
ص ج 5 ، یئاسن ، يربکلا ، ننسلا  ص 223 ؛  ج 9 ، یمثیه ، دئاوزلا  عمجم  ص 74 ؛  لبنح ،
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ص 246. ج 6 ، روثنملا ، ردلا  ص 83 ؛  ج 4 ، یبطرق ، ریسفت  93 ؛ 

ص 201. ص 2 و ج 14 ، ج 16 ، راونألاراحب ، ح 58 ؛ ب 4 ، ص 225 ، ج 1 ، لاصخ ، ( 19

ص 99. ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ص 118 ؛ ج 1 ، ملاوع ، ص 53 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 20

قشمد خیرات  ص 72 ؛  ج 2 ، هیاهنلا ، هیادـبلا و  ص 266 ؛ ج 10 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ص 120 ؛ ج 1 ، ملاوع ، ( 21
ص 25. ج 35 ، لامکلا ، بیذهت  ص 112 ؛  ج 70 ، رکاسع ، نبا 

ص 358. ج 3 ، يربط ، ریرج  نبا  نایبلا  عماج  ص 118 ؛ ج 1 ، ملاوع ، ( 22

ص 482. ج 1 ، همغلا ، فشک  نآ ؛ ریظن  ص 7 و  ج 16 ، راونألاراحب ، ( 23

ص 8. ج 16 ، راونألاراحب ، ص 478 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ( 24

تسا و هدـش  هدـیرفآ  عیفر  دـنلب و  ماقم  نییّلع و  زا  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  تنیط  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  یناوارف  تاـیاور  رد  ( 25
رامـش هب  ناراوگرزب  نآ  ياه  ندـب  هبتر  رد  نانمؤم  حاورا  و  بتارم ، نیرترب  تاجرد و  نیرت  یلاع  زا  رتالاب و  یملاع  زا  ناـنآ  حور 

.دیآ یم 

و دومرف ؛ قلخ  نآ  زا  رتالاب  زا  ار  ام  حاورا  دـیرفآ و  نییلع  زا  ار  اـم  ِندـب ) مسج و   ) دـنوادخ دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
تسا و یـشیوخ  تبارق و  رظن  نیا  زا  نانآ  ام و  نایم  اذل  دـیرفآ ؛ نآ  زا  رت  نییاپ  زا  ار  ناشیاه  ندـب  نییلع و  زا  ار  ام  نایعیـش  حاورا 

مالسلا ح 1. مهیلع  هّمئألا  نادبا  قلخ  باب  ص 319 ، ج 1 ، یفاک ، .تسا  قاتشم  ام  يوس  هب  ناشیاه  لد 

تمظع رون  زا  ار  ام  حاورا )  ) دنوادخ دیامرف : یم  رگید  ياج  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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نآ رد  ار  رون  نآ  دومن و  يدنب  لکش  شرع  ریز  زا  هدیـشوپ  هنازخ و  رد  یلِگ  زا  ار  ام  ياه ) ندب   ) شنیرفآ هاگ  نآ  .دیرفآ  شیوخ 
.دادـن رارق  يا  هرهب  داهن ، اـم  تقلخ  رد  هچنآ  زا  سک ، چـیه  يارب  میدوب و  ینارون  يرـشب  هدـیرفآ و  اـم  سپ  .تخاـس  نیزگ  ياـج 

نییاپ هدیشوپ  هنازخ و  رد  یلِگ  زا  ار  ناشندب  و  دنتسه .) همئا  ياه  ندب  هبتر  رد  نایعیش  ینعی   ) .دیرفآ ام  لِگ  زا  ار  ام  نایعیـش  حاورا 
( تقیقح رد   ) ام نایعیـش  ام و  ور ، نیا  زا  .دادـن  يا  هرهب  ناشیا  تقلخ  زا  ار  ایبنا  زج  سک  چـیه  دـنوادخ  و  دومن ، قلخ  ام  لِگ  زا  رت 

یم نآ  يوس  هب  دنا و  خزود  راوازـس  هک  مهفن ) نادان و   ) دنا یناوتان  کچوک و  ناسگم  مدرم  ریاس  میتسه و  یعقاو )  ) ناسنا رـشب و 
.دنور

ح 1 و 4. نمؤم ، تنیط  باب  ص 2 ، نآ ج 2 ، ریظن  و  ح 2 ، ص 320 ، ج 1 ، یفاک ،

.تسا یتوکلم  ینامسآ و  یتشهب و  ياذغ  زا  نانآ  یندب  هدام  هک  نیا  رب  لاد  یناوارف  تایاور  هلمج ، نآ  زا  ( 26

امهیلع قداص  ماما  رقاب و  ماـما  زا  ص 12 . ج 43 ، راونـألاراحب ، ح 1 ؛  ب 143 ، ص 179 ، ج 1 ، قودص ، خیش  عیارـشلا  للع  ( 27
.دمآ دهاوخ  زین  نآ  ریاظن  .مالسلا 

ح 17. ص 18 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 28

ص 6 ح 6. ج 43 ، راونألاراحب ، دعر ؛) هروس   ) ص 365 ج 1 ، یمق ، ریسفت  ( 29

رد يربط  ءارـسا ؛) هروس  هیآ 1  لیذ   ) ص 153 ج 4 ، روثنملا ، ردـلا  رد  یطویـس  دـنا : هدرک  تیاور  ار  بلطم  نیا  زین  تنـس  لها  زا 
ص 197. هّدوملا ، عیبانی  رد  يزودنق  ف 5 ؛ ص 63 ، نیسحلا ، لتقم  رد  یمزراوخ  ص 36 ؛ یبقعلا ، رئاخذ 

هبتر رد  ترضح  نآ  ( 30
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.يربمایپ یتوکلم و  هبنج  زا  هن  دمآ ، عزف  هب  یکُلم 

لتقم ح 3 ؛ ص 4  نآ ، ریظن  و  ح 17  ص 18 ، ج 43 ، راونـألاراحب ، مور ؛) هروـس   ) ح 435 ص 321 ، یفوـک ، تارف  ریـسفت  ( 31
...و ص 36  یبقعلا ، رئاخذ  زا  لقن  هب  ص 6  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ص 293 ؛ ج 5 ، دادغب ، خیرات  ص 64 ؛ یمزراوخ ، نیسحلا 

یتشهب ياه  هویم  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هفطن  هک  هدـش  لقن  ّتنـس  لها  زا  یناوارف  تاـیاور  زین  ج 10 )  ) ّقحلا قاـقحا  رد 
.تسا هدوب 

.كدنا صیخلت  اب  ص 78 ، ج 16 ، راونألاراحب ، ( 32

ص 55. ج 1 ، ملاوع ، ص 340 ؛ ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ص 8 ؛ همامإلا ، لئالد  ح 1 ؛ م 87 ، ص 593 ، قودص ، یلاما  ( 33

: هلمج زا  دنا ؛ هدرک  تیاور  ار  ردام  محر  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  نتفگ  نخس  تنس ، لها  ناگرزب  زا  يرایسب 

رد دوب و  کبـس  يراب  مدش ، رادراب  ار  همطاف  هک  یماگنه  هک  دنا  هدرک  تیاور  هجیدخ  ترـضح  زا  نارگید  یعفاش و  نامحرلادبع 
.تفگ یم  نخس  نم  اب  محر 

ص 227. ج 2 ، سلاجملا ، ههزن  زا  لقن  هب  ص 12 ، ج 10 ، قحلا ، قاقحا 

.تسا هدرک  لقن  ب 56 ) ص 198 ،  ) هّدوملا عیبانی  رد  یفنح  يزودنق  ار  تیاور  نیمه 

نیا زا  دنوادخ  تسا و  رتخد  دازون  نیا  هک  هجیدخ ! يا  داب  هدژم  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـیازفا  یم  یعفاش  نیدـلازع 
.دمآ دنهاوخ  يرگید  زا  دعب  یکی  ناشردپ  نم و  زا  سپ  همه  هک  تسا  هداد  رارق  ار  نم  نانیشناج  زا  نت  هدزای  رتخد ،

ص 99. شیجلا ، زیهجت  زا  لقن  هب  ص 12 ، ج 10 ، قحلا ، قاقحا 

هک دنتساوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ناکرشم  یتقو  دسیون : یم  يرصم  دعس  نب  بیعش 
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دمحم ترضح  هک  یسک  داب  هدنکفارـس  دیمون و  دومرف : دوب -  رادراب  ار  همطاف  هک  یلاح  رد  هجیدخ -  ترـضح  دوش ، هتفاکـش  هام 
ادن ردام  مکـش  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ماگنه ، نیا  رد  .دـیامن  بیذـکت  تسا ، ناربمایپ  نیرترب  هک  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

، داهن ماگ  ایند  هب  دیـسر و  نایاپ  هب  وا  يرادراب  نارود  هک  یماگنه  .تسا  نم  ردـپ  اب  ادـخ  هک  سرتن  شابم و  نارگن  رداـم ! يا  داد :
ص 214. قئافلا ، ضورلا  زا  لقن  هب  ص 12 ، ج 10 ، قحلا ، قاقحا  .تخاس  ناراب  رون  ار  اضف  شا  هرهچ  رون 

هب ص 12 ، ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ص 198 ؛ هّدوملا ، عیبانی  ص 2 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ح 1 ؛ م 87 ، ص 593 ، قودص ، یلاما  ( 34
ص 227. ج 2 ، سلاجملا ، ههزن  ص 77 ؛ لآملا ، هلیسو  ص 44 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  زا  لقن 

ص ج 5 ، ریثک ، نبا  هیاهنلا  هیادـبلا و  ص 128 ؛ ص 128 و ج 12 ، ج 3 ، رکاسع ، نبا  خـیرات  ص 14 ؛ ج 10 ، ّقحلا ، قاـقحا  ( 35
.328

«. تیبرت گنهرف   » باتک يراذگ  مان  ثحب  هب  ك.ر : ( 36

هیآ 31. هرقب ، هروس  ( 37

هیآ 7. میرم ، هروس  ( 38

.دیدرگ همجرت  رگید  حیحص  هخسن  زا  تیاور  هلمج  نیا  ( 39

مان دنوادخ  هک  هدش  حیرـصت  زین  رد ح 7  ح 9 ؛ ص 13 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ح 4 ؛ ب 142 ، ص 179 ، ج 1 ، عیارـشلا ، للع  ( 40
.دومن باختنا  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف 

ُْتقَقَش َهَمِطاف َو  ُْتقَلَخ  ّیِنِإ  : » دیامرف یم  یـسدق  ثیدح  رد  ادخ  ...و ح 3 ، دمحم  ءامـسا  یناعم  باب  ص 53 ، رابخألا ، یناعم  ( 41
، هداز دامع  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  یناگدنز  َضْرْألا » ِتاومَّسلا َو  ُرِطاف  اَنأ  ٌهَمِطاف َو  َیِهَف  ِیئامْسَأ ؛ ْنِم  ًامِْسا  اَهل 

اه تلیضف  www.Ghaemiyeh.comمام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 377زکرم  هحفص 309 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 77.

ح 1. ص 10 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ح 3 ؛ ص 178 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 42

رامـش دوخ  هدرمـش و  رب  ار  اـهنآ  زا  ماـن  تسیب  یمق  رفعجوبا  زا  لـقن  هب  ص 357 ) ج 3 ،  ) بقاـنم باـتک  رد  بوشآ  رهـش  نبا  ( 43
ار بقل  تسیب  اهنت  هدرب و  مان  یمارگ  يوناب  نآ  كرابم  مان  قباطم  بقل   135 همطاف ، صئاصخ  رد  .تسا  هدوزفا  اهنآ  رب  ار  يرگید 

.تسا هدش  روآدای  ار  اهنآ  زا  مان   140 ص 14 ) ج 1 ،  ) هعیرشلا نیحایر  رد  زین  یتالحم  هَّللا  هیآ  .تسا  هداد  حرش 

تسیب نیا  و  دنا ؛ هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  نامز  رد  همطاف  مان  هب  رفن  تسیب  دسیون : یم  سوماق ، باتک  رد  ( 44
همطاف ریبز و  رتخد  همطاف  دـسا و  تنب  همطاف  اربک و  هجیدـخ  ردام  همطاف  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنتـسه  هناگ  ُهن  ياه  همطاـف  زا  ریغ  رفن ،

.دش رختفم  مان  نیا  هب  مالسا  رد  هک  تسا  ینز  نیتسخن  زین  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  .دنا  هدوب  هزمح  ترضح  رتخد 

ص 41. ج 1 ، هعیرشلا ، نیحایر 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  زا  نایوار  رگید  سابع و  نبا  ناملـس ، زا  ثیدح  لهچ  زا  شیب  تنـس  لها  ياملع  اهنت  دنیوگ : یم  یخرب  ( 45
ج 10. قحلا ، قاقحا  ك.ر : .دنا  هدرک  لقن  هلآو  هیلع 

ح 10 و 14. ص 14 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ح 5 ؛ ج 1 ص 179 ، عیارشلا ، للع  ( 46

16 ج 10 ص 24 -  قحلا ، قاقحا  ح 12 ؛ ص 15 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 47

ح 11. ص 14 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ح 6 ؛ ص 179 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 48

ص 99؛ ج 1 ، ملاوع ، ح 58 ؛ ص 65 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ص 581 ؛ یفوک ، تارف  ریسفت  ( 49
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ح 411. ص 364 ، یلزاغم ، بقانم 

ح 17. ص 18 ، ج 43 ، راونألاراحب ، مور ؛ ) هروس   ) ح 435 ص 321 ، یفوک ، تارف  ریسفت  ( 50

.تسا هدش  هدافتسا  يرگید  حیحص  هخسن  زا  تمسق ، نیا  همجرت  رد  ( 51

ح 9. ص 13 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ح 4 ؛ ب 142 ، ص 179 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 52

(53

ج 1 ص 42. هعیرشلا ، نیحایر  3 و -  ( 54

ح 1. ب 2 ، ص 10 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 55

ج 1 ص 43. هعیرشلا ، نیحایر  ( 56

ح 1. دالوا ، ماکحا  زا  ب 87  ص 482 ، ج 21 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 57

ص 277. بغار ، تادرفم  ( 58

ص 461. ج 3 ، قئاقدلا ، زنک  ( 59

ص 277 تادرفم ، ( 60

ات 130  61

ص 315. ج 5 ، لوقعلا ، هآرم  ( 61

هیآ 41 و 56. میرم ، هروس  هیآ 19 ؛ دیدح ، هروس  هیآ 69 ؛ ءاسن ، هروس  ك.ر : ( 62

.دمآ دهاوخ  هحفص 109  رد  تیاور  نیا  يانعم  حیضوت  ص 105 . ج 43 ، راونألاراحب ، ( 63

 . ص 381 ج 1 ، یفاک ، ( 64

ص ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 1896 ؛ ج 4 ، باعیتسالا ، ص 56 ؛ یمزراوخ ، لـتقم  نآ : ریظن  ص 53 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 65
ص 259. ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ص 312 ؛ ج 2 ، ریدغلا ، ص 44 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  ص 41 ؛ ج 2 ، ءایلوالا ، هیلح  ، 160

ص 202. ج 2 ، هرضنلا ، ضایرلا  زا  لقن  هب  ص 312 ، ج 2 ، ریدغلا ، ( 66
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ص 206. ج 43 ، راونألاراحب ، ب 148 ؛ ص 184 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ح 4 ؛ ءارهزلا ، دلوم  باب  ص 382 ، ج 1 ، یفاک ، ( 67

ح 20. ص 19 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 68

هیآ 33. بازحا ، هروس  ( 69

هیآ 27 و 28. رجف ، هروس  ك.ر : ( 70

ح باب 6 ، ءزج 7  ص 323 ، تاجردلا ، رئاصب  ص 213 ؛ ج 1 ، یفاک ، ( 71
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ص 67 و 68. ج 26 ، راونألاراحب ، 9 ؛

42 هیآ 45 -  نارمع ، لآ  هروس  ( 72

هیآ 7. صصق ، هروس  ( 73

 . 71 هیآ 73 -  دوه ، هروس  ( 74

.تسا هدرب  راک  هب  انلق »  » هژاو هک  هیآ 86 ، فهک ، هروس  ( 75

نآ درک و  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يارب  دینـش و  یم  هکئـالم  زا  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هک  تسا  یبلاـطم  ( 76
.دومن یم  تشاددای  ار  اهنآ  ترضح 

ص 78 ح 65. ج 43 ، راونألاراحب ، ح 1 ؛ ب 146 ، ص 182 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 77

ح 5. ص 12 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ح 1 ؛ ب 143 ، ص 179 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 78

ح 6. ص 12 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ح 3 ؛ ص 181 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 79

ح 14. ص 16 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 80

ح 30. ص 17 ، ح 16 و ج 25 ، ص 17 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 81

ج 15 و 25. راونألاراحب ، ك.ر : ( 82

ح 13. ص 15 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ب 144 ؛ ص 181 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 83

ص هّدوملا ، عیبانی  نآ  ریظن  و  ص 241 و 247 ، بلاطملا ، حجرا  زا  لقن  هب  و ص 310  ص 25 ، ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  تنس : لها  زا 
ب 11. ص 103 ، یبرقلا ، هّدوم  ب 56 ؛ ، 260

ات 86. ص 68 و 72 و 75 و 76 و 83  ج 1 ، ملاوع ، و ص 21 و 153 ؛ ص 19 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 84

زا حیحص  رد  یئاسن  و  ص 328 ؛ ج 12 ، دادغب ، خیرات  ص 465 ؛  ج 2 ، هقرحملا ، قعاوصلا  ص 260 ؛ هدوملا ، عیبانی  ّتنس : لها  زا 
«. ثُمْطَت َْمل  ْضِحَت َو  َْمل  هَّیِمَدآ  ٌءارْوَح  ُهَمِطاف  : » هک دنک  یم  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ج قحلا ، قاقحا 
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بقانملا زا  لـقن  هب  ص 25  و  ص 128 . ج 2 ، نیودـتلا ، ص 391 و  ج 1 ، رکاـسع ، نبا  ریبکلا  خـیراتلا  زا  لـقن  هب  ص 309 ، ، 10
ص 241 و 247. بلاطملا ، حجرا  ص 103 و  یبرقلا ، هّدوم  ص 119 و  هیوضترملا ،

.قشمد خیرات  ص 238 و  نازیملا ج 3 ، ناسل  زا  لقن  هب  ص 85 ، ج 1 ، ملاوع ، و 

، تسیز یم  ناهج  نیا  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه  ات  گرزب  يادـخ  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 85
ترـضح اریز  دـندومرف : هنوگچ ؟ درک : ضرع  ریـصبوبا  .دومن  مارح  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رب  ار  يرگید  رـسمه  ندرک  راـیتخا 

.دوب رود  هب  نانز  تداع  زا  و  هزیکاپ ، كاپ و  مالسلا  اهیلع  همطاف 

ح 12. ص 153 ، ج 43 ، راونألاراحب ،

، ءاسنلا مالعا  ص 220 ؛ ج 7 ، سورعلا ، جات  ص 43 ؛ ج 11 ، برعلا ، ناسل  ص 52 ؛ ج 1 ، برالا ، یهتنم  ص 95 ؛ ج 1 ، هیاهن ، ( 86
(. ص 127 ج 4 ،  ) قشمد ص 1217 ط  ج 3 ،

.34 ص 43 -  ج 1 ، ملاوع ، ح 17 ؛ و ص 18 ، ح 8 ، و ص 7 ، ح 5 ، و ص 6 ، ح 2 ، ص 4 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 87

ص ج 5 ، دادغب ، خیرات  ص 160 ؛ ج 5 ، نازیملا ، ناسل  ب 56 ؛ ص 194 ، هدوملا ، عیبانی  ص 26 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  تنـس : لها  زا  و 
ص 328. 293 و ج 12 ،

ص 214. قئافلا ، ضورلا  و  ص 78 ، لآملا ، هلیسو  زا  لقن  هب  ص 9 و 10 ، ج 10 ، قحلا ، قاقحا 

ص 172. ج 43 ، راونألاراحب ، نمض ح 2 ؛ م 24 ، ص 113 ، قودص ، یلاما  ( 88

ص 4، ج 43 ، راونألاراحب ، ح 53 ؛ رداون ، باب  ص 376  رابخالا ، یناعم  ( 89
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ح 3.

« ُما  » اب ار  نانز  مان  و  با »  » اب ار  نادرم  مان  هک  تروص  نیدـب  دـنرب ؛ یم  راک  هب  هینک  صاخـشا ، میظعت  يارب  برع ، گـنهرف  رد  ( 90
«. نینسحلا ُما   » و مساقلاوبا »  » دننام دننک ؛ یم  زاغآ 

َناک اهَناکَم َو  ُعَفْرَی  اهَنْأَش َو  ُمِّظَُعی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  َناک  : » دیامرف یم  ص 438) ج 1 ،  ) همغلا فشک  رد  یلبرا  موـحرم  ( 91
ار اهیبا  ُما  هینک  درب و  یم  الاب  ار  شتلزنم  داهن و  یم  جرا  ار  شماقم  نأش و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  مادـم  « ؛ » ...اهِیبَأ   ّ ِمُاـِب ِنَُکی  اـهیّ

«. دیزگرب شیارب 

ص 89. ج 1 ، ملاوع ، ح 19 ؛ ص 19 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 92

ح 392؛ ص 340 ، یلزاغم ، نبا  بقاـنم  ص 29 ؛ مالـسلا ،) امهیلع  یلع  نب  نسحلا  همجرت   ) نییبلاطلا لتاقم  ّتنـس : لـها  بتک  رد  و 
بیذهت ص 211 ؛ ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 158 ؛ ج 3 ، قشمد ، خیرات  ص 1899 ؛ ج 4 ، باعیتسالا ، ص 520 ، ج 5 ، هباغلا ، دُسا 

ص 262. ج 8 ، هباصالا ، ص 391 ؛ ج 12 ، بیذهتلا ،

باب هلابند  ص 175 ، هدوملا ، عیبانی  ح 364 ؛ ف 20 ، ص 343 ، یمزراوخ ، بقانم  ص 114 ؛  یئاسن ، صئاصخ  ّتنـس : لها  زا  ( 93
ص 495. ج 2 ، ءابدالا ، تارضاحم  ص 205 ؛ ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  55 ؛

ص بلاطملا ، حجرا  ص 108 ؛) ج 4 ،  ) ص 1199 ج 3 ، ءاسنلا ، مـالعا  زا  لـقن  هب  ، 326 ص 333 -  ج 10 ، ّقحلا ، قاـقحا  ك.ر :
ص 214. قئافلا ، ضورلا  فجن ؛ ص 316 ط  صاوخلا ، هرکذت  ص 23 ؛  نیطمسلا ، دئارف  253 و 440 ؛

اهنآ یگمه  هک  مشچ  یبآ  هایـس و  رتـش  دـص  مرـضاح  تفگ : نامحرلادـبع  هک  دـنا  هدروآ  صاوخلا  هرکذـت  زا  لـقن  هب  یخرب  ( 94
، رانید رازه  هد  اب  دشاب ، يرصم  يالعا  ناتک  ياه  هچراپ  ناشراب 
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.منک شرهم 

.مهدب ار  رهم  نیمه  مرضاح  مه  نم  تفگ : زین  نامثع 

لوپ و هدنب  يرادنپ  یم  دومرف : دیـشاپ و  نامحرلادبع  فرط  هب  هزیر  گنـس  یتشم  هدش ، كانمـشخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
!؟ ینک یم  راختفا  نم  رب  شیوخ  تورث  لوپ و  اب  هک  متورث 

ص 108. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 345 ؛ ج 3 ، بقانم ، ( 95

ص 80 ج 1 ، هعیرشلا ، نیحایر  ك.ر : ( 96

ح 364. ف 20 ، ص 343 ، یمزراوخ ، بقانم  ( 97

ص 339 و 345 و 357. ج 1 ، همغلا ، فشک  ك.ر : ( 98

ص 93 و 111. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 38 ؛ ج 1 ، یسوط ، خیش  یلاما  ( 99

ص 93 و 102 و 127 و 128. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 100

نمض ح 364. ص 346 ، یمزراوخ ، بقانم  تنس  لها  زا  و  ص 127 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 101

عیبانی تنس  لها  زا  و  ص 372 ؛ ج 1 ، ملاوع ، ح 6 ؛ لیذ ح 3 و ص 97 ، نآ ص 92 ، ریظن  و  ص 107 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 102
ص 177 و 237 و 250. هدوملا ،

ح 49. ح 37 و ص 145 ، ص 141 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 103

ص 66. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  تنس  لها  زا  نآ  ریظن  و 

...و ص 57  یبرقلا ، هّدوم  ح 5170 ؛  ص 418 ، ج 3 ، رابخألا ، سودرف  زا  لقن  هب  ص 368 ، ج 1 ، ملاوع ،

ب ص 414 ، ج 1 ، لاصخ ، لیذ ح 3 ؛ ب 142 ، ص 178 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  لیذ ح 18 ؛ م 86 ، ص 592 ، قودص ، یلاما  ( 104
ح 10. ص 383 ، ج 1 ، یفاک ، نآ  ریظن  لیذ ح 1 ؛ ص 10 ، ج 43 ، راونألاراحب ، لیذ ح 3 ؛ ، 9

یلع ترضح  هک  نیا  رب  دنک  یم  تلالد  فیرش  ثیدح  نیا  هک  دندقتعم  ناگرزب 
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.دنرترب هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  زج  نانآ  يایصوا  و  مزعلا ، اولوا  یتح  ناربمایپ  همه  زا  مالسلا  امهیلع  همطاف  و 

فالخ رب  ار  وا  دزاس و  دوخ  عیطم  ار  هموصعم  قساف ، صخـش  دشاب  اور  دیاب  دشاب ، زیاج  موصعم  ریغ  هب  هموصعم  جیوزت  رگا  ( 105
.دهد روتسد  دنوادخ  ياضر 

نمض ص 346 و 349 ، یمزراوخ ، بقانم  ص 346 و 357 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 127 و 130 و 94 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 106
ح 364.

باوبا زا  ب 4  ص 244 ، ج 21 ، لـئاسو ، و 112 ؛ ص 105  ج 43 ، راونـألاراحب ، ص 351 ؛ ج 3 ، بوشآرهـش ، نبا  بقاـنم  ( 107
.روهم

.تسا هدش  روهشم  هّنسلا » رهَم   » هب هک  دنا  هداد  رارق  هریس  تنس و  ار  نیمه  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ 

هدوم زا  لقن  هب  ص 368 ، ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  تنس : لها  زا  نآ  ریظن  ص 113 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 351 ؛ ج 3 ، بقانم ، ( 108
.روهال ص 92 ط  یبرقلا ،

ص 141 و 145. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 446 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ( 109

ص 66، ج 1 ، نیسحلا ، لتقم  ح 345 ؛ ف 19 ، ص 328 ، یمزراوخ ، بقانم  ب 56 ؛ ص 236 و 264 ، هدوملا ، عیبانی  تنـس  لها  زا 
ف 5.

ص 367 ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ك.ر : ( 110

.مالسلا اهیلع  ءارهزلا  جیوزت  یف  هکئالملا  یلع  للُحلا  یلحلا و  نانجلا  راثن  باب  ص 382 ، ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ك.ر : ( 111

ح 3. نآ ص 485 ، ریظن  ح 1 ؛ ب 20 ، ص 483 ، ج 1 ، ملاوع ، ( 112

ح 43 و 44. نمض ح 5 و ص 144 ، ص 94 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 113

ص 92. ج 1 ، هعیرشلا ، نیحایر  ( 114

ب 21، ص 177 ، ج 1 ، رابخالا ، نویع  ( 115
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ح 3. ص 92 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ح 3 و 4 ؛

ص 130. ج 43 ، راونألاراحب ، نمض ح 364 ؛ ف 20 ، ص 350 ، یمزراوخ ، بقانم  ( 116

ص 60. مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترضح  خیراوتلا  خسان  ( 117

، دادغب خیرات  ب 56 ؛ ص 197 ، هدوملا ، عیبانی  ح 362 ؛ ف 20 ، ص 342 ، یمزراوخ ، بقانم  ص 66 ؛ ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ( 118
ص 74. ج 2 ، نازیملا ، ناسل  ص 32 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  ص 211 ؛  ج 5 ،

ص 392. ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ك.ر :

هار رد   ) دیراد یم  تسود  هچنآ  زا  هک  نیا  ات  دیـسر ، دیهاوخن  يراکوکین  یکین و  جوا  هب  زگره  . » هیآ 92 نارمع ، لآ  هروس  ( 119
« .دینک قافنا  ادخ )

ص 401. ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ك.ر : ( 120

ص 105. ج 1 ، هعیرشلا ، نیحایر  ك.ر : ( 121

ص 355. ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ( 122

ص 132. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 123

رد ترابع  نیا  راـحب  رد  هتبلا  ص 484  ج 22 ، راونألاراحب ، م 12 ؛ ص 56 ، ج 2 ، یبوط ، هرجـش  ص 482 ؛ ءارهزلا ، همطاـف  ( 124
.تسا هدشن  هدروآ  یسورع  بش  يایاضق 

ص 138. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 355 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ( 125

هدـمآ ینـس -  هعیـش و  بتک  رد  سیمع - » تنب  امـسا   » مان اهراب  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  ترـضح  جاودزا  مسارم  هراب  رد  تایاور  رد 
شرهوش اب  دنک ، ترجه  هنیدم  هب  ربمایپ  هک  نآ  زا  شیپ  و  دوب ، بلاط  یبا  نب  رفعج  رسمه  امسا  هک  دنا  هدرک  لاکـشا  یخرب  .تسا 

.دنام اجنآ  رد  ترجه  متفه  لاس  ات  تفر و  هشبح  هب 

: هک نیا  دهاش  .تسا  هتشگرب  هرابود  هدمآ و  هنیدم  هب  ربمایپ  رتخد  جاودزا  ماگنه  هک  دراد  لامتحا  تفگ : ناوت  یم  باوج  رد 

.دننک تکرح  داماد  سورع و  هارمه  ینادرم  نانز و  هک  دهد  یم  روتسد  ربمایپ  یتیاور ، قبط 
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.دروخ یم  مشچ  هب  نایم  نآ  رد  امسا ، رهوش  رایط » رفعج   » مان

ص 226) تداهش ، ات  تدالو  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  )

ص 141. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 358 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ( 126

ص 422. ج 10 ، قحلا ، قاقحا  ص 117 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 356 ؛ ج 3 ، بقانم ، ص 447 و 356 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ( 127

ص 117. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 356 ؛ ج 3 ، بقانم ، ( 128

ص 133. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 129

سایلا یسیع و  ییحی و  ایرکز و  نینچمه )  ) و دندوب )  ) ...نامیلـس دوواد و  میهاربا )  ) وا لسن  زا  و  : » 84 هیآ 85 -  ماعنا ، هروس  ( 130
«. دنناگتسیاش زا  همه  هک  ار 

ات 186  131

ام ات  دـییایب  وگب : دـنک ، هلداجم  وت  اب  زاب  دیـسر ، وت  هب  هراب  نیا  رد  هک  یهاـگآ  زا  سپ  سک  ره  : » هیآ 61 نارمع ، لآ  هروـس  ( 131
نیرفن هلهابم و  هاگ  نآ  دـیناوخارف ، ار  ناتیاه  سفن  نانز و  نادـنزرف و  زین  امـش  میناوخارف و  ار  دوخ  ياه  سفن  ناـنز و  نادـنزرف و 

« .میهد رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  و  مینک ؛

ریـسفت مالـسلا : هیلع  رقاب  ماما  زا  نآ  ریظن  ص 127 ؛ ج 48 ، راونـألاراحب ، نمـض ح 9 ؛ ب 7 ، ص 69 ، ج 1 ، راـبخالا ، نویع  ( 132
ص 232 و 233. ج 43 ، راونألاراحب ، ماعنا ؛) هیآ 85  لیذ  ، ) ص 209 ج 1 ، یمق ،

(133

هیآ 84 و 85. ماعنا ، هروس  1 و -  ( 134

ص 229. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 135

ثارتلا ءاـیحا  راد  زا  لوا  پاـچ  و ص 53 ، هسماخلا ) هلأـسملا  ) ماـعنا هروس  هیآ 84  لـیذ  ص 66 ، ج 13 ، يزار ، رخف  ریــسفت  ( 136
 . 1415 ه یبرعلا ،

ح 4290؛ ص 311 ، ج 2 ، دواد ، یبا  ننس  ص 99 ؛ و ج 8 ، ص 170 ، ج 3 ، يراخب ، حیحص  ( 137
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...و ص 175  ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 38 و 44 ؛ ج 5 ، دمحا ، دنسم  ح 3862 ؛ ب 108 ، ص 323 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس 

(. هیآ 84 و 85 ماعنا ، هروس   ) ص 589 ج 7 ، رانملا ، ریسفت  ( 138

لیذ خ 200. ص 26 ، ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 139

، مکاح كردتسم  ح 115 ؛ ف 9 ، ص 108 ، یمزراوخ ، بقانم  ص 185 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 120 ؛ ج 7 ، ملسم ، حیحص  ( 140
ریسفت هلهابم ؛) هیآ  لیذ  ، ) ص 80 و 81 ج 8 ، يزار ، رخف  ریبک  ریسفت  ص 212 ؛  ج 3 ، يربط ، نایبلا  عماج  ریسفت  ص 150 ؛ ج 3 ،

ص 46. ج 3 ، ّقحلا ، قاقحا  ك.ر : ...و  يواطنط  یسولآ و  و  ص 368 ؛  ج 1 ، يرشخمز ، فاشک 

ص 46. ج 3 ، ّقحلا ، قاقحا  ( 141

46 ص 62 -  ج 3 ، ّقحلا ، قاقحا  ( 142

.تسا هدومن  لقن  فلتخم  ظافلا  اب  یناوارف  ثیداحا  ص 266 ب 57  هّدوملا ، عیبانی  رد  يزودنق  ًالثم  ( 143

ج 2، لادتعالا ، نازیم  ص 67 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  ص 266 ب 57 ؛ هدوملا ، عیبانی  ح 339 ؛ ف 19 ، ص 327 ، یمزراوخ ، بقانم  ( 144
ح 1717. ص 262 ، ج 1 ، ریغصلا ، عماجلا  ص 172 ؛ ج 9 ، دئوازلا ، عمجم  ص 333 ؛ ج 1 ، دادغب ، خیرات  ح 4954 ؛  ص 586 ،

ص 4 ج 7 ، ّقحلا ، قاقحا  ك.ر :

تمحز هب  نآ  هیهت  رد  تسا  نکمم  ، ) نکن تساوـخرد  يزیچ  ترـسمه  زا  دوـمرف : مردـپ  هک  تـسا  هدـمآ  رگید  یتـیاور  رد  ( 145
...و ح 38 ، ص 31 ، ج 43 ، راونألاراحب ، دتفا .)

یلاما ص 59 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 444 ؛ ج 1 ، همغلا ، فـشک  نارمع ؛) لآ  هیآ 37  لیذ   ) ح 60 ص 83 ، تارف ، ریـسفت  ( 146
ج 2، یسوط ،
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...و ص 214  ج 1 ، ملاوع ، ك.ر : .دنا  هدرک  تیاور  ینس  هعیش و  ياملع  زا  يرایسب  ار  نآ  ریظن  ثیدح و  نیا  ص 228 .

میـسقت اـهنآ  زا  ینّیعم  هورگ  يرد ، ره  يارب  دراد و  رد  تفه  تساـهنآ -  همه  هاـگداعیم  منهج  : » و 44 هیآ 43  رجح ، هروـس  ( 147
« .دنا هدش 

« .تسا رترادیاپ  رتهب و  تسادخ  دزن  هچنآ  : » هیآ 60 صصق ، هروس  ( 148

ص 87. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 149

ص 85. ج 43 ، راونألاراحب ، ف 5 ؛ ص 64 ، ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ( 150

ص 81. ج 43 ، راونألاراحب ، ح 1 ؛ حاکن ، تامدقم  زا  ب 89  ص 172 ، ج 20 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 151

ص 31. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 152

نکل تفرگ ، هدـهع  هب  ار  ندرک  بوراج  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  نآ  اب  ح 3 . ب 123 ، ص 222 ، ج 20 ، لـئاسو ، ( 153
.دومن یم  يرای  هناخ  راک  رد  ار  يو  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

ص 82 و ج ج 43 ، راونألاراحب ، ص 256 ؛ ج 1 ، ملاوع ، ح 947 ؛ ص 320 ، ج 1 ، هیقف ، ص 366 ب 88 ؛ ج 2 ، عیارشلا ، للع  ( 154
ص 329. ص 193 و ج 85 ، ، 76

ص 29، ج 2 ، دواد ، یبا  ننس  ص 50 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  ص 70 ؛ ج 1 ، ءایلوالا ، هیلح  دنا : هدرک  تیاور  زین  تنس  لها  ار  نآ  رـصتخم 
ح ص 503 ، و  ح 41974  ص 500 ، و  و 41972  ح 41971  ص 499 ، و  ح 41985  ص 508 ، ج 15 ، لاــمعلا ، زنک  ح 2988 ؛ 

.41978

فرـشا فجن  رد  هک  یماگنه  دـسیون : یم  ثیدـح  لیذ  یناـهجریم ، هَّللا  هیآ  موحرم  مرتحم  فلؤم  ص 148 . همـصاعلا ، هّنج  ( 155
لباقم رد  یطخ  یباتک  .مدش  بایفرش  نیسحلا ،» راصنأ  یف  نیعلا  راصبِا   » باتک فلؤم  يوامس ، دمحم  خیش  همالع  تمدخ  مدوب ،
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مهن نرق  گرزب  ياملع  احلـص و  زا  یّلح ، باهولادبع  دـنزرف  حـلاص ، خیـش  لیلج ، ملاع  فیلأت  یلائللا » فشک   » نآ مان  .دوب  ناشیا 
همه و  ، ) تسا هدومن  لقن  ار  نآ  دنـس  هک  مدروخرب  هدـش  داـی  ثیدـح  هب  ناـهگان  .مدـش  هعلاـطم  لوغـشم  هتفرگ ، ار  وا  باـتک  .دوب 

: تسا هنوگ  نیا  هب  دنس  مدومن ؛ خاسنتسا  ار  دنس  هلسلس  ناشیا ، هزاجا  اب  دنتسه .) املع  تاقث و  ناگرزب ، زا  تاور ،

نیز خیـش  زا  یّلح ، دـهف  نب  دـمحا  راوگرزب  ملاع  زا  يریازج ، لاله  نب  یلع  خیـش  زا  قاّرذ ، میهاربا  خیـش  زا  یلائللا  فشک  فلؤم 
ثدـحم زا  دوخ  فورعم  ياهدنـس  اـب  ناـشیا  لّوا ،) دیهـش   ) یکم نب  دـمحم  هَّللا  دـبع  یبا  راوـگرزب  ملاـع  زا  يریاـح ، یلع  نیدـلا 

زا هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  يراصنا ، رباج  زا  یفعج  رباج  زا  دوخ  فورعم  ياهدنـس  اب  ناشیا  و  قودـص ، خیـش  راوگرزب 
.یلاعت كرابت و  دنوادخ 

(. هیآ 3 لیذ  نج ، هروس   ) ص 225 ج 13 ، نایبلا ، بیطا  ریسفت  ( 156

ص 148. ج 1 ، ملاوع ، ص 54 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 442 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ( 157

، راصبالا رون  ص 228 ؛ ج 2 ، سلاجملا ، ههزن  ص 128 ؛ همهملا ، لوصفلا  زا  لقن  هب  ص 212 ، ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  تنس : لها  زا 
مالعا و 180 ؛ ص 171  هدوملا ، عیباـنی  ص 103 ؛ قیاـقحلا ، زونک  ص 269 ؛ ریغـصلا ، عماجلا  ص 245 ؛ بلاطملا ، حـجرا  ص 41 ؛

ص 1216. ج 3 ، ءاسنلا ،

ص 458. ج 1 ، ملاوع ، ص 105 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 280 ؛ ج 2 ، یسوط ، خیش  یلاما  ( 158

ص 65. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 581 ؛ تارف ، ریسفت  ( 159

تماما رب  لالدتسا  لصف  ، ) ص 373 ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 398 ؛ ج 2 ، یمق ، ریسفت  ك.ر : ( 160
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عمجم ص 52 ؛ ج 14 ، قئاقدلا ، زنک  ریـسفت  ص 469 ؛ ج 5 ، نیلقثلا ، رون  ریـسفت  تنـس ؛ لها  ناـگرزب  زا  رفن  هد  زا  لـقن  هب  نیطبس )
ص ج 20 ، نازیملا ، ریـسفت  ص 158 ؛  ج 1 ، هعیرـشلا ، نیحایر  ح 11 ؛  م 44 ، ص 256 ، قودـص ، یلاما  ص 404 ؛ ج 10 ، نایبلا ،

.132

، روثنملا ردلا  يروباشین ؛ ریسفت  ص 244 ؛  ج 30 ، يزار ، رخف  ریبک  ریسفت  ص 670 ؛ ج 4 ، يرشخمز ، فاشک  ریسفت  تنس : لها  زا 
عیبانی ص 21 ؛  ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ص 201 ؛ بلاطلا ، هیاـفک  ص 322 ؛ صاوخلا ، هرکذـت  ص 299 ؛ ج 6 ،

ب 22. ص 93 ، هدوملا ،

ناگرزب ناثدحم و  نارـسفم و  زا  رفن  دودح 40  ات 111 ) ص 107  ج 3 ،  ) ریدغلا و  ات 170 ) ص 157  ج 3 ،  ) قحلا قاقحا  رد  اـهنت 
.دنا هدرب  مان  ار  اهنآ 

ص 101. تیب ، لها  یناهج  عمجم  پاچ  تاعجارملا ، یقرواپ  ك.ر :

: تسا هدورس  نینچ  یعفاش  ( 161

 ! یتَْفلا اَذَه    ّ ِبُح ِیف  ُبَتاعُأ  یتَم  یّتَح  َو  یلِإ َم ؟ یلِإ َم ؟

؟ ُهَْریَغ ُمِطاف  ْتَجِّوُز  ْلَه  َو 

یتَأ ْلَه  یتَأ  ْلَه  ِهِْریَغ  ِیف  َو 

له  » رگم دـش ؟ جـیوزت  وا  زا  ریغ  هب  همطاف  رگم  دـینک !؟ یم  شنزرـس  درمناوج  نیا  تبحم  رد  ارم  ینامز  هچ  ات  و  یک ؟ ات  یک ؟ اـت 
؟ دش لزان  وا  ریغ  هراب  رد  یتأ »

ص 158. ج 3 ، ّقحلا ، قاقحا 

«. میدرک لزان  ردق  بش  رد  ار  نآرق  ام  : » هیآ 1 ردق ، هروس  ( 162

ص 99. ج 1 ، ملاوع ، ص 65 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 581 ؛ یفوک ، تارف  ریسفت  ( 163

لوط هام  رازه  هیما  ینب  تنطلس  تدم  هک  دنا  هدومرف  هبـساحم  زا  دعب  نارگید  و  موص ب 59 ) باـتک   ) یفاو رد  ضیف  موحرم  ( 164
رتمک هن  دیشک ،
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.رتشیب هن  و 

...و ص 431  ج 2 ، یمق ، ریسفت  ح 280 ؛ ص 222 ، هضور ،)  ) و ج 8 ح 10 ؛ ردقلا ، هلیل  باب  ص 159  ج 4 ، یفاک ، ك.ر : ( 165

ص 188 ج 30 ، یناعملا ، حور  ص 31 ؛  ج 32 ، يزار ، رخف  ریبک  ریسفت  ص 371 ؛ ج 6 ، روثنملا ، ردلا  تنس : لها  زا 

ص 445. ج 2 ، یمق ، ریسفت  نآ  ریظن  ص 549 ؛ ج 10 ، نایبلا ، عمجم  ( 166

ج 6 ص 404. روثنملا ، ردلا  ( 167

ص 208. ج 18 ، برالا ، هیاهن  ص 504 ؛ ج 5 ، ریدقلا ، حتف  ص 133 ؛ ج 1 ، دعس ، نبا  تاقبط  ص 404 ؛ ج 6 ، روثنملا ، ردلا  ( 168

 . هرامش 30 و 31 متشه ، لاس  انثارت ،»  » هلجم ( 169

.رثوک هکرابم  هروس  لیذ  ثلاثلا ) لوقلا  ، ) ص 124 ج 32 ، يزار ، رخف  ریبک  ریسفت  ( 170

ص 371. ج 20 ، نازیملا ، ریسفت  ( 171

ص 402. ج 6 ، روثنملا ، ردلا  ( 172

مامت لماک و  ار  دوخ  رون  دـنوادخ  نکل  دـننک ، شوماخ  دوخ  ناهد  اـب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخ  یم  اـهنآ  : » هیآ 8 فص ، هروـس  ( 173
« .دیآ شوخان  ار  نارفاک  دنچره  درک ؛ دهاوخ 

.دنا هتسناد  نویلیم  لهچ  زا  شیب  ار  تاداس  نایولع و  ینونک  رامش  یخرب  ( 174

هیآ 61. نارمع ، لآ  هروس  ( 175

ح 115؛ ف 9 ، ص 108 ، یمزراوـخ ، بقاـنم  ص 185 ؛  ج 1 ، لـبنح ، نب  دـمحا  دنـسم  ص 120 ؛ ج 7 ، ملـسم ، حیحـص  ( 176
ریسفت ص 80 ؛  ج 8 ، يزار ، رخف  ریبـک  ریـسفت  ص 212 ؛  ج 3 ، يربط ، نایبلا  عماـج  ریـسفت  ص 150 ؛  ج 3 ، مکاح ، كردتـسم 
روثنملا ردلا  ص 22 ؛  ج 2 ، يواضیب ، ریـسفت  ص 190 ؛  ج 3 ، یسولآ ، یناعملا  حور  ریـسفت  ص 368 ؛ ج 1 ، يرـشخمز ، فاّشک 

ص ج 2 ، یطویس ،
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...و ص 244 ، يزودنق ، هّدوملا  عیبانی  ص 468 ؛  ج 4 ، ینالقسع ، هباصالا  38 ؛ 

ص 99. تیب ، لها  یناهج  عمجم  پاچ  تاعجارملا ، یقرواپ  46 و  ص 62 -  ج 3 ، ّقحلا ، قاقحا  ك.ر : ( 177

ص 244 هدوملا ، عیبانی  ( 178

هیآ 33 بازحا ، هروس  ( 179

تیدودحم نیا  يارب  یلیلد  چیه  اریز  تسین ؛ تسرد  هک  دـنا ، هدرک  دودـحم  ناهانگ  یـضعب  ای  ناهانگ  هب  ار  سجر »  » یخرب ( 180
زا نینچمه  .دوش  یم  لماش  ار  يدـیلپ  یتشز و  هنوگره  تسا ، هدـمآ  سنج  مـال  فلا و  اـب  هک  سجر »  » قـالطا هکلب  درادـن ، دوجو 

ْمُکَرِّهَُطی َو   » هیآ لـیذ  هوـالعب  .دوش  یم  هدافتـسا  قـالطا  تیمومع و  هیآ ، ریـسفت  رد  هدـش  دراو  تاـیاور  زین  نآ و  لامعتـسا  دراوـم 
.ددرگ یم  لماش  ار  یگزیکاپ  یکاپ و  هنوگ  همه  دراد و  تیمومع  زین  ًاریِهْطَت »

ص 16. ینیما ، همالع  زا  ءارهزلا ، همطاف  ( 181

؛ ...و ح 637 و ص 20 ح 638 و 639  ص 18 ، ج 2 ، لیزنتلا ، دهاوش  هیآ ؛ لیذ  ص 198 ، ج 5 ، روثنملا ، ردلا  تنس : لها  زا  ( 182
ص 108 ب 33. هدوملا ، عیبانی 

.دومرف یم  رارکت  هبترم  هس  ترضح  هک  تسا  هدمآ  اه  لقن  یضعب  رد 

ص 80؛ ج 8 ، يزار ، رخف  ریبک  ریـسفت  هلهابم ؛ ) هیآ  لـیذ  ، ) ص 369 ج 1 ، فاشک ، ریسفت  ص 277 ؛ ج 10 ، دادغب ، خـیرات  ( 183
ص 21. یبقعلا ، رئاخذ  ب 33 ؛ ص 107 ، هدوملا ، عیبانی  ص 12 ؛ ج 2 ، هباغلا ، دسا 

.94 ص 98 -  تیب ، لها  یناهج  عمجم  پاچ  تاعجارملا ، یقرواپ  502 ؛  ص 562 -  ج 2 ، ّقحلا ، قاقحا  ك.ر : ( 184

ص 18. ینیما ، همالع  زا  ءارهزلا  همطاف  ( 185

ص 930. ج 2 ، ملاوع ، ( 186

زا لقن  هب  ثیدح  دانسا  اذل  درادن ؛ دنس  فیرش  ثیدح  نیا  دنرادنپ  یم  دننک ، قیقحت  هک  نآ  یب  يرامش 
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: دوش یم  هدروآ  راوگرزب  ملاع  نیا 

، یناث دیهش  فورعم  ملاع  دنزرف  نسح  خیش  شداتسا  زا  ینارحب ، دجام  دیس  شداتسا  زا  ینارحب ، مشاه  دیـس  لیلج  ملاع  زا  ینارحب 
ملاـع زا  يرئازج ، لـاله  نـب  یلع  خیـش  زا  یکرک ، یلاعلادـبع  نـب  یلع  شداتـسا  زا  یلیبدرا ، سدـقم  راوـگرزب  ملاـع  شداتــسا  زا 
ردـپ زا  لوا ، دیهـش  راوـگرزب  ملاـع  دـنزرف  یلع  نیدلاءایـض  خیـش  زا  نزاـخ ، نب  یلع  شداتـسا  زا  یّلح ، دـهف  نب  دـمحا  راوـگرزب 
ملاع شراوگرزب  داتـسا  زا  یّلح ، همالع  لیلج  ملاـع  شراوگرزب  ردـپ  زا  نیققحملا ، رخف  راوگرزب  ملاـع  زا  لوا ، دیهـش  شراوگرزب 
نبا راوگرزب  ملاع  زا  یـسوط ، هزمح  یبا  زا  سیردا ، نبا  راوگرزب  ملاع  زا  یّلح ، امن  نبا  راوگرزب  ملاع  شداتـسا  زا  ققحم ، فورعم 
ملاـع شراوگرزب  ردـپ  زا  یـسوط  دـمحم  نب  نسح  شداتـسا  زا  جاـجتحا ،»  » باـتک فلؤم  یـسربط  راوگرزب  ملاـع  زا  بوشآرهش ،

زا یمق ، هیولوق  نب  دمحم  نب  رفعج  شراوگرزب  داتسا  زا  دیفم ، خیش  فورعم  ملاع  شراوگرزب  داتسا  زا  یسوط ، خیش  هعیش  فورعم 
زا یطنزب ، رـصن  یبا  نبا  زا  یمق ، میهاربا  شردپ  زا  میهاربا ، نب  یلع  راوگرزب  ثدـحم  شداتـسا  زا  ینیلک ، خیـش  راوگرزب  ثدـحم 
دبع نب  رباج  فورعم  یباحص  زا  یفعج ، رباج  همئا  رارـسا  بحاص  زا  بلغت ، نب  نابا  زا  ریـصب ، یبا  زا  یفوک ، ءالج  ییحی  نب  مساق 

.مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  زا  يراصنا ، هَّللا 

.دش رظن  فرص  نآ  لقن  زا  ثیدح  نتم  ندوب  روهشم  تلع  هب  هک  دوش  یم  يروآدای 

فلؤم  ) یحیرط بختنم  ص 554 ؛ ج 2 ، ّقحلا ، قاقحا  تسا : هدمآ  زین  يرگید  عبانم  رد  هدـش ، دای  تیفیک  اب  فیرـش  ثیدـح  نیا 
؛) متـشه نرق  رد  هعیـش  ناگرزب  زا  بولقلا  داشرا  باتک  فلؤم   ) یملید راثآلا  ررُد  راـبخالا و  ررغ  نیرحبلا ؛) عمجم  فورعم  باـتک 

همئالا لئاضف  یف  هّجحملا  جهن 
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يدهمدیـس هعومجملا  ياـفوتم 1355 ؛)  ) يزار داوـج  دـمحم  خیـش  قاـفآلا  روـن  مهدزاود ؛) نرق  ياـملع  زا   ) ییاـسحا یقت  یلع  زا 
(. يافوتم 1391  ) مّرقم زا  ءارهزلا  هقیّدصلا  هافو  يافوتم 1380 ؛)  ) يزاریش

ملاع دـننام  گرزب ، يارعـش  یخرب  زین  .دـنا  هتخادرپ  نآ  حرـش  هب  هتـشون و  فیرـش  ثیدـح  نیا  هراب  رد  لقتـسم  یباتک  املع  یخرب 
.دنا هدروآرد  مظن  هب  ار  نآ  ینیوزق ، يدهم  دیس  تامارک ، بحاص  روهشم  ملاع  دنزرف  ینیوزق ، دمحم  دیس  راوگرزب 

.روپ يدهم  ربکا  یلع  زا  اسک » فیرش  ثیدح  دنس   » هوزج ص 557 و  ج 2 ، ّقحلا ، قاقحا  ك.ر :

ات 235  187

هیآ 35. رون ، هروس  ( 187

ج 9، قئاقدلا ، زنک  ریسفت  ص 602 ؛ ج 3 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ح 5 ؛ ّلجوّزع ، هَّللا  رون  همئالا  ّنأ  باـب  ص 151  ج 1 ، یفاک ، ( 188
.مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ص 308 ،

نبا بقانم  زا  لقن  هب  ص 458  ج 3 ، ّقحلا ، قاقحا  دنا ؛ هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  ار  فیرش  ثیدح  نیمه  تنـس  لها 
...و یلزاغم 

.32 هیآ 35 -  رثّدم ، هروس  ( 189

دوب يرحس  درِو  بش و  ياعد  نُمی  زا  ظفاح  هب  داد  ادخ  هک  تداعس  جنگ  ره  ( 190

ص 458. ج 5 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ص 399 ؛ ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 191

.دوش یم  يراددوخ  هدش ، لالدتسا  اهنآ  هب  شخب  نیا  رد  هک  یتایآ  ریاس  هیآ و  نیا  ریسفت  هب  نتخادرپ  زا  تسا  ینتفگ 

ص 164. ج 4 ، هعطاسلا ، راونالا  ص 1 ؛  ج 36 ، راونألاراحب ، ( 192

ص 117. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 193

.19 هیآ 22 -  نمحرلا ، هروس  ( 194

ص 191. ج 5 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ص 344 ؛ ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 195

ب 39. ص 118 ، هدوملا ، عیبانی  تنس : لها  زا  و 

ص 113، یمزراوخ ج 1 ، لتقم  ص 142 ؛ ج 6 ، روثنملا ، ردلا  ( 196
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ف 9. ص 245 ، صاوخلا ، هرکذت  ص 118 ؛ هدوملا ، عیبانی  ص 107 ؛ ج 27 ، یسولآ ، یناعملا  حور  ف 6 ؛

ص 201 ج 9 ، نایبلا ، عمجم  ص 274 ؛  ج 3 ، ّقحلا ، قاقحا  ك.ر :

.دراد رب  رد  زین  ار  یتسود  راهظا  یبلق ، تبحم  رب  هوالع  تّدوم  هتبلا  هیآ 23 . يروش ، هروس  ( 197

رد هک  هدرب ، مان  تنس  لها  ناثدحم  نارـسفم و  ناگرزب ، زا  باتک  هاجنپ  دودح  ( 2 ص 18 -  ج 3 ، ، ) ّقحلا قاقحا  باتک  رد  ( 198
حیحص ص 669 ؛ ج 2 ، لبنح ، نب  دـمحا  هباحـصلا  لئاضف  هلمج : زا  دـنروخ ، یم  مشچ  هب  زین  اهنآ  نیبصعتم  زا  يا  هدـع  اهنآ  نایم 

ص 166؛ ج 27 ، يزار ، رخف  ریسفت  ص 219 ؛ ج 4 ، يرشخمز ، فاشک  ص 172 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 29 ؛ ج 6 ، يراخب ،
ص 53. ج 4 ، يواضیب ، ریسفت  ص 31 ؛ ج 25 ، یسولآ ، یناعملا  حور  ص 7 ؛ ج 6 ، یطویس ، روثنملا  ردلا 

.تسا هدروآ  ار  ینس  مانب  ناثدحم  نادنمشناد و  زا  رفن  مان 45  ینیما  همالع  نینچمه 

ص 306. ص 172 و ج 2 ، ج 3 ، ریدغلا ،

هیآ 158 فارعا ، هروس  ( 199

هیآ 63 رون ، هروس  ( 200

هیآ 31 نارمع ، لآ  هروس  ( 201

هیآ 21 بازحا ، هروس  ( 202

ْكِراب میِهاْربإ َو  ِلآ  میِهاْربإ َو  یلَع  َْتیَّلَـص  امَک  ٍدَّمَُحم  ِلآ  یلَع  ٍدَّمَُحم َو  یلَع    ّ ِلَص َّمُهَّللَا  : » دنناوخ یم  زامن  دهـشت  رد  هماع  ( 203
«. ٌدیِجَم ٌدیِمَح  َکَّنِإ  میِهاْربإ  ِلآ  میِهاْربإ َو  یلَع  َتْکَراب  امَک  ٍدَّمَُحم  ِلآ  یلَع  ٍدَّمَُحم َو  یلَع 

ص 515. ج 3 ، زیزعلا ، حتف  ص 140 ؛  ج 1 ، یعفاش ، زا  ّمُألا »  » باتک

ص 166. ج 27 ، يزار ، رخف  ریبک  ریسفت  ( 204

.ّتبحم شخب  قالخا » گنهرف   » باتک ك.ر : ( 205

: دوش هظحالم  دنا  هدرک  تیاور  تنس  لها  هک  يروهشم  ثیدح  لقادح  ( 206

ج 4، فاّشک ، ریسفت 
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ص 260. قالخا ، گنهرف  ص 111 ؛ ج 27 ، راونألاراحب ، ص 165 ؛ ج 27 ، يزاررخف ، ریسفت  ص 220 ؛

ص 116. ج 27 ، راونألاراحب ، ( 207

ص ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ك.ر : ف 5 . ص 59 ، ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ب 56 ؛ ص 263 ، هدوملا ، عیبانی  تنـس : لها  زا  و 
.166

ف 2. ب 31 ، ص 16 ، ج 2 ، همکحلا ، عیبانی  ص 171 ؛ ج 1 ، ملاوع ، ( 208

مجعملا ص 50 ؛ ج 3 ، ریبکلا ، مجعملا  ح 3816 ؛ ب 92 ، ص 305 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  ص 77 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  تنس : لها  زا 
هرکذت ص 406 ؛ ج 2 ، هقرحملا ، قـعاوصلا  ص 29 ؛ ج 4 ، هباغلا ، دـسا  ص 289 ؛ ج 13 ، دادغب ، خـیرات  ص 70 ؛ ج 2 ، ریغـصلا ،

...و ب 9  ص 244 ، صاوخلا ،

ص 64 ج 43 ، راونألاراحب ، هیآ 100 ؛) ءارعش ، هروس   ) ح 403 ص 298 ، یفوک ، تارف  ریسفت  ( 209

 - ص 335 ج 3 ، بوشآرهـش ، نبا  بقانم  و 38 ؛ ص 23  ج 43 ، و  ص 120  ج 40 ، راونـألاراحب ، ص 161 ؛ ج 1 ، ملاوـع ، ( 210
.331

، هباغلا دسا  ص 35 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  ح 36457 ؛ ص 145 ، ج 13 ، لامعلا ، زنک  ص 155 و 157 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  تنس : لها 
ف 55، و 172 ، ص 166 ف 54 ، هدوملا ، عیبانی  ص 1897 ؛ ج 4 ، باعیتسإلا ، ص 354 ؛ ج 2 ، هقرحملا ، قعاوصلا  ص 522 ؛ ج 5 ،
ف 6، ص 79 ، یمزراوخ ، بقانم  ف 5 ؛ و 57 ، ص 56 ، ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ج 11 ص 428 ؛ دادغب ، خیرات  و ص 204 ف 56 ؛

ح 63.

ص 162. ج 1 ، ملاوع ، 167 و  ص 182 -  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ك.ر :

ص 117 ج 43 ، راونألاراحب ، ( 211
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ص 183. ج 1 ، ملاوع ، و 139 ؛

ص 130. یبقعلا ، رئاخذ  ف 5 ؛ ص 66 ، ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  تنس : لها 

ص 156. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  تنس : لها  زا  و  ص 182 ؛ ج 1 ، ملاوع ، ( 212

.175 ص 182 -  ج 1 ، ملاوع ، ص 6 و 25 و 40 و 42 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ك.ر : ( 213

ف 56؛ ص 197 ، هدوملا ، عیبانی  ف 5 ؛ ص 54 ، ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 36 و 40 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  تنس : لها  زا 

ص 159؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 249 ؛ ج 13 ، يذمرت ، حیحـص  زا  لقن  هب   250 ص 185 و 256 -  ج 10 ، ّقحلا ، قاـقحا  و 
(. ص 126 ج 4 ،  ) ص 1217 ج 3 ، ءاسنلا ، مالعا  ص 86 ؛ ج 10 ، لوصالا ، عماج  ص 119 ؛ قیاقحلا ، زونک 

« .دیهدن رارق  رگیدکی  ندرک  ادص  دننام  ناتدوخ ، نایم  رد  ار  ربمایپ  ندرک  باطخ  . » هیآ 63 رون ، هروس  ( 214

یلزاغم نبا  بقانم  زا  لـقن  هب  ص 250  ج 1 ، ملاوع ، ص 32 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 320 ؛ ج 3 ، بوشآرهـش ، نبا  بقانم  ( 215
ح 411. ص 364 ، یعفاش ،

ص 141. ج 1 ، ملاوع ، ص 37 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 323 ؛ ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ( 216

.دمآ دهاوخ  اهنآ  زا  ثحب  يدوز  هب  تسا و  رتاوتم  هراب  نیا  رد  تایاور  ( 217

عیبانی ص 391 ؛ ج 12 ، بیذهتلا ، بیذـهت  ص 264 ؛ ج 8 ، هباصالا ، ص 43 ؛ یبقعلا ، رئاـخذ  ص 1821 ؛ ج 4 ، باـعیتسالا ، ( 218
ص 173. هدوملا ،

ج 1، ریغصلا ، عماجلا  ص 371 ؛ ج 1 ، ریثک ، نبا  ریسفت  ص 71 ؛ ج 2 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 411 ؛ ج 9 ، دادغب ، خـیرات  نآ : ریظن  و 
ص 262؛ هدوملا ، عیبانی  ح 4088 ؛ ص 629 ،
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ح 34404. ص 143 ، ج 12 ، لامعلا ، زنک 

...و ص 80 ، لآملا ، هلیسو  زا  لقن  هب  ص 43  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  و 

ص یبقعلا ، رئاخذ  ص 160 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 1821 ؛ ج 4 ، باعیتسالا ، ص 293 ؛ ج 1 ، لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  ( 219
ح ص 143 ، ج 12 ، لامعلا ، زنک  ص 391 ؛ ج 12 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 264 ؛ ج 8 ، هباصالا ، ص 72 ؛ ج 2 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  72 ؛

ص 172 و 173 و 246. هدوملا ، عیبانی  ح 1307 ؛ ص 195 ، ج 1 ، ریغصلا ، عماجلا  34402 ؛

...و ص 134 ، بیذهتلا ، بیهذت  زا  لقن  هب  ص 52  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  و 

، یمزراوخ لتقم  ص 190 ؛ ج 4 ، ءایلوالا ، هیلح  ص 151 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  نآ : ریظن  ص 391 و  ج 5 ، دمحا ، دنسم  ( 220
ح ص 102 ، و  ح 34158  ص 96 ، ج 12 ، لاـمعلا ، زنک  ص 129 ؛ یبقعلا ، رئاـخذ  ص 574 ؛ ج 5 ، هباغلا ، دـسا  ص 55 ؛ ج 1 ،
ج ریغصلا ، عماجلا  ص 117 ؛ یئاسن ، صئاصخ  ص 156 ؛ ج 2 ، یطویس ، يربکلا  صئاصخلا  ص 326 ؛ ج 5 ، يذمرت ، ننس  34192 ؛

ص 165. هدوملا ، عیبانی  ص 546 ؛ ج 2 ، هقرحملا ، قعاوصلا  ح 93 ؛ ص 20 ، ، 1

ص ج 3 ، ءالبنلا ، مالعأ  ریـس  ص 275 ؛ بلاطلا ، هیاـفک  ص 82 ؛ ج 10 ، لوصالا ، عماـج  زا  لـقن  هب  ص 69  ج 10 ، ّقحلا ، قاـقحا 
...و ، 168

عماج یلإ  لوصولا  ریـسیت  ص 10 ؛ لوؤسلا ، بلاـطم  ص 127 ؛ همهملا ، لوـصفلا  زا  لـقن  هب  ص 100  ج 10 ، ّقحلا ، قاـقحا  ( 221
ص 511. ج 2 ، دمحا ، دنسم  تایثالث  حرش  ص 159 ؛ ج 2 ، لوصالا ،

ح 25؛ ب 4 ، ص 206 ، ج 1 ، لاصخ ، ( 222
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ب 56. ص 247 ، هدوملا ، عیبانی  تنس : لها  زا  ص 125 و  ج 1 ، ملاوع ، ص 26 ؛ ص 270 و ج 43 ، ج 26 ، راونألاراحب ،

ص 133؛ ج 1 ، ملاوع ، ح 25 ؛ ص 26 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ص 54 ؛ همامالا ، لیالد  ص 106 ؛ رابخالا ، یناعم  ( 223

.27 ص 115 -  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  118 ؛ ص 140 -  ج 1 ، ملاوع ، ...و ؛ ج 43  راونألاراحب ، ك.ر : ( 224

ص 332؛ ج 3 ، بوشآرهـش ، نبا  بقاـنم  ص 24 ؛ ج 1 ، یـسوط ، خیـش  یلاما  ح 2 ؛ م 31 ، ص 151 ، دـیفم ، خیـش  یلاـما  ( 225
ص 144. ج 1 ، ملاوع ، ص 23 و 39 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ،

ص 173. هدوملا ، عیبانی  ص 548 ؛ ج 2 ، هقرحملا ، قعاوصلا  ص 301 ؛ ج 9 ، یناغالا ، تنس : لها  زا  نآ  ریظن 

ص 148. ج 1 ، ملاوع ، ص 54 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 242 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ( 226

رون ص 228 ؛ ج 2 ، سلاـجملا ، ههزن  ص 128 ؛ ج 1 ، همهملا ، لوـصفلا  زا  لـقن  هب  ص 212 ، ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  تنـس : لـها  زا 
ص ج 3 ، ءاسنلا ، مـالعا  ص 171 و 180 ؛ هدوملا ، عیباـنی  ص 103 ؛ قیاـقحلا ، زونک  ص 245 ؛ بلاطملا ، حـجرا  ص 41 ؛ راصبالا ،

.1216

یم لـماش  ار  تما  همه  هک  تسا  هتفر  راـک  هب  نَم »  » هژاو هدـش ، لـقن  تنـس  لـها  هعیـش و  زا  هک  تاـیاور  نیا  زا  يرایـسب  رد  ( 227
رد رت  شیپ  هک  یتیاور  ثیدح و  نیا  ریظن  تسا ؛ هدمآ  ام »  » هژاو تایاور  یخرب  رد  .دشاب و  هک  یماقم  ره  رد  سک  ره  ینعی  ددرگ ؛

.درازایب ار  وا  هچنآ  دشاب و  هچ  ره  وناب  نآ  مشخ  أشنم  ینعی  دش ؛ لقن  يزار  رخف  ریسفت  زا  تّدوم  هیآ  ثحب 

لها ياملع  لاح 
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اهیلع همطاف  ترـضح  ایآ  دـشن !؟ مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  رازآ  مشخ و  أشنم  كدـف ، بصغ  اـیآ  هک  دـنهد  خـساپ  دـیاب  تنس 
!؟ تشگن كانمشخ  نآ  نابصاغ  زا  مالسلا 

ص 148. ج 1 ، ملاوع ، ص 26 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ح 2 ؛ هنجش ، ینعم  باب  ص 288 ، رابخالا ، یناعم  ( 228

.یناسارخ دیحو  هَّللا  هیآ  هنازرف  دنمشناد  ینارنخس  زا  ( 229

ج لامعلا ، زنک  ص 558 ؛ ج 2 ، هقرحملا ، قعاوصلا  ص 159 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 5 ؛ ج 4 ، لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  ( 230
جات بصن ؛»  » ص 62 ج 5 ، ریثا ، نـبا  هیاـهن  ص 758 ؛ ج 1 ، برعلا ، ناـسل  ص 172 ؛ هدوملا ، عیباـنی  ح 34215 ؛ ص 107 ، ، 12

ص 485. ج 1 ، سورعلا ،

...و ص 245 ، بلاطملا ، حجرا  ص 247 ؛ ج 13 ، يذمرت ، حیحص  زا  لقن  هب  ص 187  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا 

، بوشآرهش نبا  بقانم  143 ؛ ص 159 -  ج 1 ، ملاوع ، مالسلا ؛ اهیلع  همطاف  ترضح  بقانم  باب  ج 43 ، راونألاراحب ، ك.ر : ( 231
ج 3 ص 332.

ص 236 ج 7 ، ریدغلا ، 143 ؛ ص 159 -  ج 1 ، ملاوع ، 187 و  ص 228 -  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  تنس : لها  عبانم  اب  ییانـشآ  يارب  و 
.91 ص 98 -  ینیما ، همالع  ءارهزلا  همطاف  ص 20 و 21 ؛ 231 و ج 3 ، - 

ص 93. مالسلا ، اهیلع  ارهزلا  همطاف  ص 232 ؛  ج 7 ، ریدغلا ، ( 232

ص 94. ءارهزلا ، همطاف  ( 233

ص 42. ج 4 ، يراخب ، حیحص  ( 234

وهف انکرت  ام  ثرون  ال  ( » ص  ) یبنلا لوق  باب  ص 153 ، ج 5 ، ملسم ، حیحص  ربیخ ؛ هوزغ  باب  ص 82 ، ج 5 ، يراخب ، حیحص  ( 235
ص 448؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 6 و 9 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  هقدص ؛ »
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ص 300. ج 6 ، یقهیب ، يربکلا ، ننسلا 

ات 295  236

هدرک و تنعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  ادخ  دنناسر ، یم  رازآ  ار  ربمایپ  ادخ و  هک  یناسک  نامگ  یب  : » هیآ 57 بازحا ، هروس  ( 236
« .تسا هتخاس  هدامآ  روآ  تفخ  یباذع  ناشیارب 

.دوب سب  هیآ  نیمه  دوبن ، مالسلا  اهیلع  رهطا  يارهز  نأش  رد  يرگید  تلیضف  چیه  رگا  دیامرف : یم  ینیما  همالع  ( 237

تسا و تیالو  بصنم  نوئش و  هلمج  زا  تمصع  .تسا  هموصعم  مالـسلا  اهیلع  هقیّدص  ترـضح  هک  نیا  رب  تسا  یناهرب  ریهطت  هیآ 
ربمایپ ای  تسا  ّیلو  تسا ، موصعم  هک  سک  ره  رخآ ، ات  مدآ  تقلخ  يادتبا  زا  .میرادن  غارس  دشاب  موصعم  هک  یسک  ّیلو ، زا  ریغ  ام 

ص 19 ءارهزلا ، همطاف  .تسا  نانآ  زا  یکی  زین  مالسلا  اهیلع  هقیّدص  ترضح  و  دوب ، دهاوخ  قیّدص  ای  ماما و  ای  تسا 

...و ح 99  ح 93 و ص 274 ، ص 272 ، ج 4 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ( 238

.دنا موصعم  یگمه  مالسلا  مهیلع  ناماما  ایبنا و  هک  دنا  نآ  رب  یلقن ، یلقع و  هلدا  هب  کسمت  اب  نایعیش  ( 239

روتسد نانآ  هب  دنوادخ  هچنآ  زا  « ؛» َنوُرَمُْؤی ام  َنُولَعْفَی  ْمُهَرَمَأ َو  ام  َهَّللا  َنوُصْعَی  ال  : » دیامرف یم  هکئالم  تمـصع  هراب  رد  نآرق  ( 240
هیآ 6) میرحت ، هروس  « ) .دنهد یم  ماجنا  دنرومأم  ار  هچنآ  دننک و  یمن  ینامرفان  یچیپرس و  تسا ، هداد 

ره زا  شا  یگزیکاپ  یکاپ و  لیلد  هب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  هتفگ  شیپ  تیاور  ریظن  ( 241
.دنا هدیمان  هرهاط » ، » یتشز يدیلپ و  یگدولآ و 

42 تایآ 45 -  هب  دنا : هتفگ  نخس  نانآ  اب  هکئالم  هک  دیامن  یم  یفرعم  ار  يرامش  نآرق  میتفگ : هثَّدحم »  » يانعم رد  رت  شیپ  ( 242
دوه و  71 تایآ 73 -  صصق و  هیآ 7  نارمع و  لآ 
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ِتایاور هب  هعجارم  اب  یخرب  اریز  دـشاب ؛ یحور  ناراـمیب  نـالدروک و  يارب  نکـش  نادـند  یخـساپ  اـت  دوش ، هعجارم  فهک  هیآ 86 
هتفای مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  هعیش و  هیلع  ییوگدب  یشاپ و  مس  يارب  بسانم  ینادیم  نآ ، ریاظن  و  فحصم »  » ِنوماریپ

.دنا هدیمهفن  هدیدن و  تشذگ ، هک  ار  یتایآ  هک  نیا  وگ  دنا و 

ح 3. ب 14 ، ج 3 ، ص 171 ، تاجردلا ، رئاصب  ح 1 ؛ همطاف ، فحصم  رفج و  هفیحص و  باب  ص 185  ج 1 ، یفاک ، ( 243

ص 80. ج 43 ، راونألاراحب ، ح 18 ؛ ص 177 ، تاجردلا ، رئاصب  ح 2 ؛ ص 186 ، ج 1 ، یفاک ، ( 244

ص 79 ج 43 ، راونألاراحب ، ح 6 ؛ ص 173 ، تاجردلا ، رئاصب  ح 5 ؛ ص 187 ، ج 1 ، یفاک ، ( 245

ص 8. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 54 ؛ تازجعملا ، نویع  ( 246

ح 89. ص 76 ، ج 1 ، یناکسح ، لیزنتلا  دهاوش  تنس : لها  زا  ( 247

ج 2 ملاوع ، ك.ر : ( 248

، يویند روما  هب  نتسبن  لد  ندوبن و  ریسا  يانعم  هب  هکلب  تسین ، يویند  تاناکما  زا  ندوبن  رادروخرب  نتشادن و  يانعم  هب  دهز » ( 249
یجوم چـیه  دـهاز  دوجو  تعـسو  رد  اه ، نتفرگ  اـه و  نداد  هک  يروط  هب  دریذـپ ، قلعت  گـنر  هچنآ  ره  زا  يدازآ  تسا ؛ يدازآ  و 

.دنکن داجیا 

هب وا  یگتـسبلد  رت و  قـیمع  قـح ، ترـضح  هب  وا  ناـمیا  ددرگ ، نوزفا  ناـسنا  تفرعم  یهاـگآ و  درخ و  هزادـنا  ره  هک  تسا  نشور 
هاگیاج یپ  رد  هکلب  دوش ، یمن  عناق  رذـگدوز  يایند  هب  تفرعم ، یهاگآ و  رثا  رب  دـهاز  ساسا ، نیا  رب  .دوش  یم  رتشیب  یقاـب  ناـهج 

.تسا قلطم  یتسه  يوس  هب  زاورپ  لاح  رد  رتدنلب ،

زا شدنلب ، رکف  یلقع و  دشر  تفرعم و  لیلد  هب  .تسا و  كدنا  دیوگ  یم  هکلب  تسا ، دب  ایند  دیوگ  یمن  دهاز 
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رد مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .درادن  یشزرا  ایند  یگدنز  هنوگ  بارس  رذگدوز و  ياه  تذل  شرظن  رد  هدومن ، روبع  یکدوک  هلحرم 
: دنیامرف یم  هراب  نیا 

، نآ نداد  تسد  زا  ای  دـنک ، لاحـشوخ  ار  نانآ  هک  تسا  نآ  زا  رت  کـچوک  یهلا ، ياـیلوا  اـیبنا و  دزن  دـنوادخ و  هاگـشیپ  رد  اـیند  »
« .ددرگ لاحشوخ  ایند  رادیاپان  عاتم  زا  هک  يدنمدرخ  ملاع و  چیه  يارب  تسین  راوازس  نیا ، رب  انب  .دیامن  نیگمغ  ار  ناشیا 

.لمن هروس  هیآ 36  لیذ  ص 346 ، ج 6 ، نایبلا ، حور  ریسفت 

عادو هک  ار  یسک  نیسپاو  تشاد  رفس  دصق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگره  هک  تسا  هدمآ  نینچ  یناوارف  تایاور  رد  ( 250
.تفر یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  هناخ  هب  تسخن  زین  رفس  زا  تشگزاب  ماگنه  و  دوب ، مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  درک ، یم 

نآ ص 83. ریظن  ص 20 و  ج 43 ، راونألاراحب ، ح 7 ؛ م 41 ، ص 234 ، قودص ، یلاما  ( 251

.تسا هدش  تیاور  نآ  ریظن  زین  تنس  لها  زا 

ص 56. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 252

ص 47. ج 43 ، راونألاراحب ، تازجعم ؛) لصف  ، ) ص 339 ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ( 253

ص 172. ج 43 ، راونألاراحب ، نمض ح 2 ؛ م 24 ، ص 113 ، قودص ، یلاما  ( 254

ص 56. همامالا ، لئالد  ص 81 ح 3 و 4 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، نآ ح 2 ؛ ریظن  ح 1 و  ب 145 ، ص 181 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 255

ص 76. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 341 ؛ ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ( 256

ص 45. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 257

ص 54. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 441 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ح 7 ؛ حاکن ، تامدقم  زا  ب 24  ص 67 ، ج 20 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 258

ص ج 2 ، ءایلوالا ، هیلح  تنس : لها  زا  نآ  ریظن 
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ص 202. ص 255 و ج 9 ، ج 4 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 62 ؛ ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  40 ؛

ص 187. نیبغارلا ، فاعسا  ص 244 ؛ بلاطملا ، حجرا  زا  لقن  هب  ملاوع  و 

ص 275. ج 1 ، ملاوع ، ك.ر :

ص 276. ج 1 ، ملاوع ، ح 16 ؛ ص 91 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 259

ح 428. ص 380 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  زا  لقن  هب  ملاوع  تنس : لها  زا 

ص 176. ج 1 ، یبهذ ، رئابکلا  ص 258 ؛  ج 10 ، قحلا ، قاقحا  ( 260

ص 182. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 261

ص 212. ج 43 ، راونألاراحب ، ح 184 ؛ ص 469 ، ج 1 ، بیذهت ، ( 262

ص 189 و 212. ج 43 ، راونألاراحب ، ك.ر : ( 263

ح 37756. ص 686 ، ج 13 ، لامعلا ، زنک  ص 28 ؛ ج 8 ، دعس ، نبا  تاقبط  تنس : لها  زا  نآ  ریظن 

ص 474. ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 145 ؛ نازحالا ، تیب  ( 264

ح 1. حاکن ، تامدقم  زا  ب 89  ص 172 ، ج 20 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 265

ص 27 و 68. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 266

يزور دهاوخب  سک  ره  هب  دنوادخ  تسادخ ، بناج  زا  تفگ : تسا ؟ هدمآ  وت  يارب  اجک  زا  نیا  : » هیآ 37 نارمع ، لآ  هروس  ( 267
«. دهد یم  رامش  یب 

ص 57. ج 3 ، یبلعث ، ریسفت  ص 358 ؛ ج 1 ، فاشک ، ریسفت  ص 358 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 268

هیآ 37 نارمع ، لآ  هروس  ( 269

رئاخذ تنـس :  لها  زا  و  دیدرگ .  لقن  ًالبق  ثیدـح  نیا  ریظن  ص 31 و  ج 43 ، راونألاراحب ، ص 171 ؛ ج 1 ، یشایع ،  ریـسفت  ( 270
ص 199. هدوملا ، عیبانی  ص 46 ؛ یبقعلا ،

...و ص 223 ، بلاطلا ، هیافک  زا  لقن  هب  ص 323 ، ج 10 ، ّقحلا ،  قاقحا  و 

ج 1، هعیرشلا ، نیحایر  سلجم 36 ؛ ص 263 ، ثلاث ،) دیهش  موحرم   ) نیقتملا سلاجم  ك.ر : ( 271
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ص 142.

ص 1173. ج 2 ، ملاوع ، ص 224 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ح 6 ؛ م 15 ، ص 76 ، دیفم ، خیش  یلاما  ( 272

ص 224. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 273

ص 1180. ج 2 ، ملاوع ، ص 219 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ح 4 ؛ م 5 ، ص 17 ، قودص ، یلاما  ( 274

و ص 108، ح 34210 و 34211 ، ح 34209 و ص 106 ، ص 105 ، ج 12 ، لامعلا ، زنک  ص 153 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 275
ص ج 5 ، هباغلا ، دسا  ص 48 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  ص 182 و 199 و 260 ؛ هدوملا ، عیبانی  ص 127 ؛ ج 1 ، ریغصلا ، عماجلا  ح 34219 ؛

هرکذت ص 557 ؛ ج 2 ، هقرحملا ، قعاوصلا  ص 55 ؛ ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 182 ؛ یفنح ، يدنرز  زا  نیطمـسلا  ررُد  مظن  523 ؛
.ترابع رد  يرصتخم  فالتخا  اب  ص 237 ، ج 3 ، نازیملا ، ناسل  ص 136 ؛ ج 8 ، دادغب ، خیرات  ص 320 ؛ صاوخلا ،

رابخا ح 380 ؛ ص 49 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  ص 186 ؛ نیبغارلا ، فاعسا  ح 404 ؛ ص 355 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  زا  لقن  هب  ملاوع 
...و ص 42 ، راصبالا ، رون  ص 129 ؛ همهملا ، لوصفلا  ص 87 ؛ لودلا ،

...و ص 92 لآملا ، هلیسو  ص 151 ؛ ج 1 ، ریبکلا ، حتفلا  زا  لقن  هب  قحلا  قاقحا  و 

.68 ص 70 -  139 و ج 19 ، ص 154 -  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ص 1149 ؛ ج 2 ، ملاوع ، ك.ر :

.دوش هعجارم  دیاقع  ثیدح و  ریسفت ، ياه  باتک  هب  هراب  نیا  رد  .تسین  تعافش  هلأسم  یسررب  اجنیا  رد  ام  فده  ( 276

ص 1180. ج 2 ، ملاوع ، ص 219 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ح 4 ؛ م 5 ، ص 17 ، قودص ، یلاما  ( 277

ص 225 و 227 ج 43 ، راونألاراحب ، ( 278

ص 367، ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ( 279
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.دش هدروآ  رت  شیپ  ثیدح  مامت  ...و  ص 88  لودلا ، رابخا  زا  لقن  هب 

هیآ 42. نارمع ، لآ  هروس  رد  هیآ  و  ص 24 . ج 43 ، راونألاراحب ، ح 18 ؛ م 73 ، ص 486 ، قودص ، یلاما  ( 280

ص 44. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 329 ؛ ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ( 281

ص 16. ج 4 ، نازیملا ، ناسل  ح 5057 ؛ ص 618 ، ج 2 ، لادتعالا ، نازیم  تنس : لها  زا  و 

ص 136. ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ك.ر :

ح 34234. ص 110 ، ج 12 ، لامعلا ، زنک  ص 390 ؛ ج 2 ، يربکلا ، صئاصخلا  ص 76 ؛ ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  تنس : لها  ( 282

.135 ص 138 -  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ك.ر :

ص 103. هللا ، همحر  ینیما  همالع  زا  ءارهزلا  همطاف  ( 283

ص ج 16 ، یبطرق ، ریسفت  ص 185 ؛  ج 1 ، لیزنتلا ، دـهاوش  نآ : ریظن  و  ح 34166 ؛ ص 98 ، ج 12 ، لامعلا ، زنک  تنـس : لها  زا  و 
.22

زنک ص 111 ؛  ج 1 ، دمحا ، دنـسم  هلمج : زا  دنا ؛ هدومن  لقن  تنـس  لها  ناثدـحم  نارـسفم و  بلاغ  ار  نایرج  ثیدـح و  نیا  ( 284
ص 586؛ ج 1 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 461 ؛ ج 1 ، هیبلحلا ، هریسلا  ح 36371 ؛ و ص 114 ، ح 36419 ، ج 13،ص 133 ، لامعلا ،

ص 113. ص 302 و ج 9 ، ج 8 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 210 ؛  ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

ص 248. تیب ، لها  یناهج  عمجم  پاچ  تاعجارملا  یقرواپ  و  ص 279 ، ج 2 ، ریدغلا ، ك.ر :

دوخ ریسفت  رد  یلو  دیامن ، یم  لقن  لصفم  روط  هب  ار  نایرج  ص 63 ) ج 2 ،  ) دوخ خیرات  رد  يافوتم 310 )  ) يربط هک  نآ  تفگش 
یصو ردارب و   » هلمج دروم  ود  ره  رد  َنِیبَْرقَْألا » َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو   » هیآ لیذ  (ج 19 )
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هیادـبلا و رد  زین  يافوتم 732 )  ) یماش ریثک  نبا  .تسا  هدرب  راـک  هب  اذـک » اذـک و   » نآ ياـج  هب  هدومن و  فذـح  ار  نم » نیـشناج  و 
.تسا هدومن  يوریپ  وا  زا  ص 364 ) ج 3 ،  ) دوخ ریسفت  رد  و  ص 53 ) ج 3 ،  ) هیاهنلا

اپ تسد و  روط  هب  ار  ناـیرج  تسخن  پاـچ  رد  دـمحم » هاـیح   » باـتک رد  رـصم ، گـنهرف  قبـسا  ریزو  لـکیه ، رتکد  رخاوا ، نیا  رد 
هک تسین  يرگید  زیچ  تنایخ  یبهذم و  بصعت  زج  نیا  .تسا و  هدرک  فذـح  ار  همه  موس  مود و  پاچ  رد  هدومن و  لقن  هتـسکش 

.تسا هدش  يربط  لاثما  ریگ  نماد 

عمجم پاچ  تاـعجارملا ، یقرواـپ  ص 52 و  ج 2 ، ریدـغلا ، ص 399 و  ج 2 ، ّقـحلا ، قاـقحا  ك.ر : هیآ 55 . هدـئام ، هروـس  ( 285
ص 107. تیب ، لها  یناهج 

.تشذگ رت  شیپ  هفیرش  هیآ  هس  نیا  هراب  رد  ثحب  ( 286

.تسا یمازلا  ترتع  نآرق و  زا  يوریپ  هک  دنک  یم  نشور  ار  تقیقح  نیا  یگمه  هدش و  دراو  یفلتخم  دراوم  رد  ثیدـح  نیا  ( 287
ثیدح رتمک  دنا و  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هباحص  زا  رفن  دصیس  دودح  تنس ، لها  نادنمشناد  هتفگ  هب 

.دراد ترهش  هنوگ  نیا  يرتاوتم 

هیمالـسالا و بهاذـملا  نیب  بیرقتلاراد  زا  نـیلقثلا » ثیدـح   » هلاـسر و  ج 43 ؛ راونـألاراحب ، ص 309 ؛ ج 9 ، ّقـحلا ، قاـقحا  ك.ر :
.تیب لها  یناهج  عمجم  پاچ  ، 66 ص 75 -  تاعجارملا »  » یقرواپ

ج 1. هادهلا ، تابثا  1 ؛ ص 74 -  ج 13 ، ّقحلا ، قاقحا  ك.ر : .تسا  هدش  لقن  ینس  هعیش و  قیرط  زا  تیاور  اهدص  ( 288

.265 ص 270 -  تاعجارملا ، یقرواپ  132 ؛ ص 234 -  ج 5 ، ّقحلا ، قاقحا  ( 289

دنس دص  اب  مارملا  هیاغ  رد  ینارحب  موحرم 
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.تسا هدومن  لقن  تنس  لها  نادنمشناد  زا 

ص 327 و 328. تاعجارملا ، یقرواپ  469 ؛ ص 500 -  ج 5 ، ّقحلا ، قاقحا  ( 290

ص 355. تاعجارملا ، یقرواپ  623 ؛ ص 638 -  ج 5 ، ّقحلا ، قاقحا  ( 291

.تشذگ رت  شیپ  نآ  ثحب  ( 292

ص 331. تاعجارملا ، یقرواپ  274 ؛ ص 317 -  ج 5 ، ّقحلا ، قاقحا  ( 293

ص 451. تاعجارملا ، یقرواپ  54 ؛ ص 69 -  ج 4 ، ّقحلا ، قاقحا  ( 294

هیآ 67 هدئام ، هروس  ( 295

ات 355  296

هیآ 3 هدئام ، هروس  ( 296

هعیش نیب  هنوگ  نیا  یثیدح  رتمک  تسا و  رتاوتم  ثیداحا  هلمج  زا  و  دنا ، هدرک  تیاور  یباحـص  دودح 110  ار  ریدغ  ثیدح  ( 297
همالع زا  دلج ، هدزای  رد  ریدغلا ، گنـسنارگ  باتک  دننام  دـنا ؛ هتـشون  یناوارف  ياه  باتک  هراب  نیا  رد  .تسا  هدـش  روهـشم  ینـس  و 

.هرس سدق  ینیما  راوگرزب 

ص 394. یمق ،) ثدحم  موحرم  زا   ) ریدقلا ضیف  ( 298

ص 216. ج 2 ، دعس ، نبا  تاقبط  ص 1068 ؛ ج 4 ، ماشه ، نبا  هیوبنلا ، هریسلا  ( 299

: دنا هدرک  لقن  تنس  لها  فورعم  ناخروم  ناثدحم و  زا  يرایسب  هعیش ، رب  هوالع  ار  راوگان  هعقاو  نیا  ( 300

.ء یش  هل  سیل  نمل  هّیصولا  كرت  باب  ص 75 و 76  ج 5 ، دوخ : حیحص  رد  ملسم  هلمج : زا 

ص 222 و 324 و 336. ج 1 ، سابع ) نب  هَّللا  دبع  دنسم  شخب  ، ) دنسم رد  دمحا  و 

ص 242 و 244. ج 2 ، تاقبط ، رد  دعس  نبا  و 

جهن حرـش  رد   ) دـیدحلا یبا  نبا  ًالثم  دـنا ؛ هدومنن  وگزاب  ار  شترابع  نتم  دـنا و  هدرک  ینعم  هب  لقن  ار  رمع  راـتفگ  يا  هدـع  هچرگ 
رب يراـمیب  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  هک  تفگ  يا  هلمج  رمع  دـیوگ : یم  يرهوج  رکبوبا  هک  دـنک  یم  لـقن  ص 51 ) ج 6 ، هغالبلا ،

.تسا هدمآ  بلاغ  ادخ  لوسر 

؛ تسا هدومن  تیاور  ار  نایرج  نیا  یفلتخم  ظافلا  اب  زین  يراخب 
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یلو دنک  یمن  لقن  ار  هدـنیوگ  مان  هتافو ) یبنلا و  ضرم  باب  ص 137  و ج 5 ، داهج ، باتک  ص 31 ، ج 4 ، : ) دوخ حیحص  رد  ًالثم 
دنک یم  یفرعم  رمع  ار  هدنیوگ  فالخلا ، هیهارک  باب  ص 161  و ج 8 ، بطلا ، یضرملا و  باتک  ص 9  ص 37 و ج 7 ، رد ج 1 ،

.تسا هدرک  هبلغ  ربمایپ  رب  يرامیب  تفگ : هک 

زیگنارب لاؤس  دوش -  یم  بوسحم  ناـنآ  باـتک  نیرت  مهم  نآرق  زا  دـعب  هک  یباـتک  رد  ًاـصوصخ  نآ -  ریاـظن  فـالتخا و  نیا  هتبلا 
.دنا هدرک  يراذگ  هیاپ  ناشناینیشیپ  هک  دراد  تیاکح  يا  هشقن  زا  تسا و 

ح 216. ص 189 ، هضور ) ، ) ج 8 یفاک ، ( 301

ص 14. ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ك.ر : تنس : لها  زا  نمض ح 5 و  ص 32 ، هضور ) ، ) ج 8 یفاک ، ( 302

اهنآ لامعا  دنوادخ ) ، ) دنتـشاد زاب  ادخ  هار  زا  ار ) مدرم   ) دندیزرو و رفک  هک  نانآ  : » هیآ 1 هلآو ، هیلع  هللا  یلص  دمحم  هروس  ( 303
« .دومن دهاوخ  دوبان  هابت و  ار 

ار امـش  هچنآ  زا  و  دینک ) لمع  و   ) دـیریگب دومرف ،) رما  نآ  هب  و   ) دروآ امـش  يارب  ادـخ  لوسر  ار  هچنآ  : » هیآ 7 رـشح ، هروس  ( 304
« .دیتسیا زاب  دومن ، یهن 

هیآ 17 و 18. هرقب ، هروس  ( 305

ح 7. ص 26 ، ج 5 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ص 300 ؛ ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 306

هیآ 65. لافنا ، هروس  ( 307

ص 182. دیفم ، خیش  موحرم  صاصتخا  لیذ ح 76 ؛ لافنا ، هروس  ص 68 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ( 308

خ 26. ص 92 ، مالسالا ، ضیف  همجرت  هغالبلا  جهن  ( 309

ص 39. همامإلا ، لئالد  ( 310

ص 298. ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 311

ثیدح باب  ص 55 ، ج 1 ، لبنح ، نب  لمحا  دنسم  ( 312
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ص 92؛ ج 1 ، هقرحملا ، قـعاوصلا  ص 24 ؛ ج 2 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ص 26 ؛ ج 8 ، يراخب ، حیحص  هفیقـسلا ؛
ص 67. ءافلخلا ، خیرات 

(. رکب یبا  هفالخ  هفیقسلا و  ثیدح   ) ص 327 ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ك.ر :

ص 1076 و 1077. ج 4 ، ماشه ، نبا  هیوبنلا ، هریسلا  ( 313

لیذ ح 17. ص 232  ج 28 ، راونألاراحب ، ح 9 ؛ م 6 ، ص 30 ، دیفم ، خیش  یلاما  ( 314

ص 30. ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  تنس : لها  زا  و 

« ...کَکَّسلا ُمِِهب  َقَیاضَت  یّتَح  اِهتَعامَِجب  ْتَلَْبقَا  َمَلْسَأ  َّنِإ  . » ص 458 ج 2 ، يربط ، خیرات  ( 315

ص 194. ج 2 ، ینابیش ، نسحلاوبا  لماک  ( 316

ص 219) ج 1 ،  ) هغالبلا جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ار  نآ  زا  یتمسق  تنس : لها  زا  و  ص 119 . دیفم ، خیش  موحرم  لَمَج  ( 317
.تسا هدرک  لقن 

ص ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  تنـس : لها  زا  و  ص 59 . نازحالا ، تیب  ح 9 ؛ م 6 ، ص 30 ، دیفم ، خیش  یلاما  ( 318
.48

...و ص 123  نآ ، همجرت  و  ص 75 ، نازحالا ، تیب  ( 319

، تاعجارملا یقرواپ  ص 75 و  ج 7 ، ریدغلا ، ص 8 و 9 . ص 173 و ج 6 ، ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ك.ر : ( 320
.دنا هدومن  لقن  يا  هدع  زا  تیب  لها  یناهج  عمجم  پاچ  ص 510 

.پاچ نامه  ص 510  تاعجارملا ، یقرواپ  ك.ر : ( 321

ص 616. ج 3 ، دعس ، نبا  تاقبط  ص 174 ؛ ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 322

ص 223. ج 17 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 323

ح 14091. ص 619 ، ج 5 ، لامعلا ، زنک  ص 158 ؛ ج 7 ، ریدغلا ، ( 324

ص 49. ص 222 و ج 11 ، ج 17 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ك.ر : ( 325

حورشم
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.دییامرف هظحالم  هعیش  ياه  باتک  زا  ار  ناتساد 

ْنِقْحا ْمُهِْعیابَف َو  ًاناوعأ  ْدِـجَت  َْمل  ْنِإ  ْمُهْذـِبان َو  ْمُهْدِـهاجَف َو  ًاـناوْعَأ  مِْهیَلَع  َتْدَـجَو  ْنِإ  : » دـندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  ( 326
ظفح ار  دوخ  نوخ  هدومن ، تعیب  اهنآ  اب  هنرگ  و  امن ، هبلاطم  ار  دوخ  قح  نک و  داهج  اـهنآ  اـب  يدومن ، ادـیپ  ینارواـی  رگا  « » َکَـمَد

ص 274 ج 28 ، راونألاراحب ، .امن »

ص 301. ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 327

ص ج 3 ، دعـس ، نبا  تاقبط  ص 53 ؛ ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ح 14072 ؛ ص 607 ، ج 5 ، لاـمعلا ، زنک  ( 328
ص 326. ج 28 ، راونألاراحب ، 182 ؛

تساوخرد هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  هباحص  دیوگ : یم  ص 284 ) ج 29 ،  ) دوخ ریسفت  رد  یف ء »  » هراب رد  يزار  رخف  ( 329
، رشح هروس  تایآ 6 و 7  رد  دنوادخ  اذـل  دومن ؛ یم  میـسقت  ار  میانغ  هک  هنوگ  نامه  دـیامن ، میـسقت  اهنآ  نیب  ار  یف ء  هک  دـندومن 

يارب یلو  دیدش ، راوس  بکرم  رب  داهج ، يارب  دیا و  هدومن  تقشم  لمحت  تمینغ ، يارب  هک  دومن  نایب  هنوگ  نیا  ار  ود  نآ  نیب  قرف 
فرـصم تساوخ  هک  اج  ره  رد  هک  تسا  هتـشاذگ  شربمایپ  هدهع  هب  ار  نآ  رایتخا  دـنوادخ  سپ  .تسا  هدوبن  راک  رد  یتقـشم  یف ء 

.دیامن

ای درک : لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ریـضن ، ینب  هفیاط  لاوما  هراـب  رد  رمع  دـسیون : یم  ص 377 ) ج 1 ،  ) يزاغم رد  يدـفاو 
نارگید هب  تـسا  هداد  رارق  نـم  صوـصخم  ادـخ  ار  هـچنآ  دـندومرف : ترـضح  نآ  دـینک ؟ یمن  سیمخت  ار  میاـنغ  اـیآ  هَّللا ! لوـسر 

.داد مهاوخن 

لوسر صوصخم  یف ء  هک  دومن  نالعا  مدرم  هب  دنوادخ  دـسیون : یم  تایآ  لیذ  رد  ص 518 ) ج 1 ،  ) فارشالا باسنا  رد  يرذالب 
تسادخ و
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.دشاب یمن  نارگید  يارب 

یم ص 813 ) ج 3 ،  ) هیوبنلا هریسلا  رد  ماشه  نبا  .تسا  هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  صوصخم  كدف  ینس ، هعیش و  رظن  زا  ( 330
تقـشم و نودب  و   ) دندشن راوس  یبکرم  رب  نآ  حتف  يارب  ناناملـسم  اریز  دوب ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  صوصخم  كدـف  دـسیون :

(. دمآ تسد  هب  گنج 

رب نآ  حتف  يارب  ناناملـسم  هک  تسا  ینیمزرـس  كدف  دیوگ : یم  كدـف » هژاو  ( » ص 270 ج 4 ،  ) نادـلبلا مجعم  رد  يومح  توقای 
.تسادخ لوسر  صوصخم  سپ  .دندشن  راوس  یبکرم 

.تسا هدش  لقن  ...و  ح 107 ) ص 34 ، ج 1 ،  ) نادلبلا حوتف  رد  نآ  ریظن 

و 306؛ ص 303  ج 2 ، يربط ، خـیرات  ص 231 ؛ ج 4 ، هیاـهنلا ، هیادـبلا و  كدـف ؛) رکذ   ) ص 224 ج 2 ، ریثا ، نـبا  لـماک  ك.ر :
ص 502. ج 4 ، فاشک ،

«. زادرپب ار  ناکیدزن  یبرقلا و  يذ  قح  : » هیآ 26 ءارسا ، هروس  ( 331

ص 119، هدوملا ، عیبانی  ص 177 ؛ ج 4 ، روثنملا ، ردلا  467 ؛ ح 473 -  ، 438 ص 442 -  ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  تنس : لها  زا  ( 332
ب 39.

ص 163. ج 3 ، هسمخلا ، لئاضف  ص 549 ؛ ج 3 ، ّقحلا ، قاقحا  ك.ر :

نیا .دومرف  توالت  ار  هیآ  نیمه  دـیامن ، یفرعم  یماش  درم  هب  ار  دوخ  تساوخ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  هک  یماـگنه  ماـش ، رد 
.دومن قیدصت  یماش  درم  نآ  هک  دوب  نشور  دنتشاد  رارق  هیما  ینب  ذوفن  تحت  هک  نایماش  یتح  ناناملسم و  نایم  رد  نانچ  بلطم 

ص 439. ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  ( 333

ب ص 119 ، هدوملا ، عیبانی  ص 767 ؛ ج 3 ، لامعلا ، زنک  ص 177 ؛ ج 4 ، روثنملا ، ردلا  ص 49 ؛ ج 7 ، دئاوزلا ، عمجم  ك.ر : ( 334
ص 268؛ ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  39 ؛
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ص 62. ج 15 ، یناعملا ، حور 

همان 45. لیذ  ص 217 ، ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 335

ص 37. ج 1 ، نادلبلا ، حوتف  ( 336

ص 417. حلاص ، یحبص  ص 208 ؛ ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  همان 45 ؛ نمض  ص 967 ، ضیف ، هغالبلا  جهن  ( 337

ص 40. ج 9 ، تنس ) لها  زا  ، ) دئاوزلا عمجم  ( 338

و ص 178 )  ) صاـصتخا رد  زین  هللا  همحر  دـیفم  خیـش  .مور  هروـس  رد  یبرقلا » يوذ   » هیآ لـیذ  ص 155  ج 2 ، یمق ، ریـسفت  ( 339
.دنا هدومن  لقن  ص 119 ) ج 1 ،  ) جاجتحا رد  یسربط  موحرم 

ص 232) ج 16 ،  ) دـیدحلا یبا  نبا  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  ار  تیمک  نسحلاوبا و  فورعم  رعاـش  ود  يوگ  تفگ و  تسا  بساـنم 
.دییامرف هظحالم 

همان 45. لیذ  ص 236 ، ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 340

ص 284. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 341

ص 488. ج 3 ، هیبلحلا ، هریسلا  ( 342

.دمآ دهاوخ  رگید  یتاراشا  دعب ، تاحفص  رد  هتبلا  .دبلط  یم  هدرتسگ  یلاجم  ثحب ، نیا  ( 343

یسوم هک  یماگنه  دوب ، تهج  نیمه  هب  و  دوب ، تلاسر  نادناخ  هدش  بصغ  ّقح  هبلاطم  زا  يدامن  كدف  تساوخرد  هبلاطم و  ( 344
ارچ دومرف : ترضح  نآ  .دنادرگ  یم  زاب  هتفرگ ، ملظ  هب  مدرم  زا  هچنآ  هک  دید  دش و  دراو  یـسابع  يدهم  رب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب 
نآ هک  ( ...؟ تسا هدش  هتفرگ  امـش  زا  يزیچ  هچ  تفگ : يدهم  دوش ؟ یمن  هدنادرگ  رب  ام  هب  هدـش  هتفرگ  متـس  ملظ و  هب  ام  زا  هچنآ 

(. دومن فیرعت  ار  كدف  يارجام  ترضح 

ار یمالسا  ياه  نیمزرس  مامت  ًابیرقت  هک  دومن  صخـشم  ار  يدودح  ترـضح  نآ   ) .دییامن صخـشم  ار  كدف  دودح  تفگ : يدهم 
يدهم .تفرگ ) یم  رب  رد  دوب  سابع  ینب  يافلخ  تموکح  تحت  هک 
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.منک رکف  دیاب  نآ  هراب  رد  تسا و  يدایز  رادقم  تفگ : يدهم  يرآ ، دومرف : ترضح  تسامش ؟ زا  اهنیا  همه  تفگ :

ح 29. ص 156 ، ج 48 ، راونألاراحب ، ح 36 ؛ ص 148 ، ج 4 ، بیذهت ، ح 5 ؛ لافنا ، یف ء و  باب  ص 456 ، ج 1 ، یفاک ،

.دشاب یم  یلعف  يالط  لاقثم  هک 52500  الط ، یعرش  ِلاقثم  رازه  داتفه  ینعی  ( 345

ص ج 4 ، يراخب ، حیحـص  هقدـص ؛ وهف  انکرت  ام  ثرون  هلآو ال  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لوق  باب  ص 153  ج 5 ، ملسم ، حیحص  ( 346
ص 300. ج 6 ، يربکلا ، ننسلا  ص 6 و 9 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  ربیخ ؛ هوزغ  باب  ص 82  و ج 5 ، 42 ؛

هغالبلا جهن  حرش  ص 35 ؛ ج 1 ، نادلبلا ، حوتف  ص 94 ؛ ج 1 ، هقرحملا ، قعاوصلا  ص 284 ؛ ج 29 ، يزار ، رخف  ریسفت  ك.ر : ( 347
ياه 214 و 215 و 219 و 223 و 268 و 274. هحفص  ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا 

.دربب تحارص  هب  ار  ترضح  نآ  مان  دراد  مرش  ایوگ  .تسا  هدشن  هدروآ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  مان  يزار ، رخف  لقن  رد 

ص 216. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 348

ص 275. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  هیآ 38 ؛) مور ، هروس  ، ) ص 155 ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 349

خیـش صاصتخا  نآ  ریظن  ص 128 و  ج 29 ، راونألاراحب ، ص 121 ؛ ج 1 ، یـسربط ، جاجتحا  ص 156 ؛  ج 2 ، یمق ، ریـسفت  ( 350
ص 178. دیفم ،

ص 194. ج 29 ، راونألاراحب ، ( 351

ص 160. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 53 ؛  ج 43 ، راونألا ، راحب  ( 352

.دش هدروآ  هراب  نیا  رد  تایاور  یخرب  رت  شیپ  ( 353

ار یلاوما  یمرضح  ءالع  فرط  زا  هک  یماگنه  دننک : یم  تیاور  نینچ  تنس  لها  ناگرزب  ( 354
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ار نآ  دیآ و  ام  شیپ  تسا ، هداد  يا  هدـعو  وا  هب  ربمایپ  ای  دراد ، یبلط  ربمایپ  زا  سک  ره  تفگ : مدرم  هب  رکبوبا  دـندروآ ، هنیدـم  هب 
.دریگب

رازه و هس  تفریذپ و  رکبوبا  .دهدب  نم  هب  رادقم  نالف  هک  داد  هدعو  نم  هب  ربمایپ  تفگ : تفر و  هفیلخ  دزن  هک  دوب  يدارفا  زا  رباج 
.داد وا  هب  مهرد  دصناپ 

یکی .دندرک  تفایرد  ار  یغلابم  دندمآ و  وا  دزن  یهورگ  دش ، رشتنم  يربخ  نینچ  رکبوبا  فرط  زا  هک  یماگنه  دیوگ : یم  دیعسوبا 
.مورب وا  دزن  دـندروآ ، ترـضح  نآ  رب  یلام  هاگ  ره  دومرف : نم  هب  ص )  ) ربمایپ تفگ : هفیلخ  هب  هک  دوب  ینزام  رـشبوبا  دارفا ، نآ  زا 

.داد مهرد  دص  راهچ  رازه و  يو  هب  رکبوبا 

ص 341. سوواط ، نب  دیس  نیقیلا  ص 382 ؛  ج 17 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 355

ات 415  356

یلاها دندروآ ، ص )  ) ادخ ربمایپ  دزن  ناریسا  هارمه  ار  صاعلاوبا  نوچ  دسیون : یم  تنس ، لها  نادنمـشناد  زا  دیدحلا  یبا  نبا  ( 356
زا داتسرف ؛ ار  ییاه  لام  شرسمه  يدازآ  يارب  زین  ص )  ) ربمایپ رتخد  بنیز  .دنداتـسرف  یم  ار  یلاوما  دوخ  ناریـسا  تاجن  يارب  هکم 
دنب ندرگ  نآ  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  یماگنه  .دوب  هداد  وا  هب  فافز  بش  رد  ار  نآ  هک  هجیدخ ، ترـضح  شردام  دـنب  ندرگ  هلمج ،

: دومرف ناناملسم  هب  تخوس و  بنیز  شرتخد  لاح  هب  شلد  تخس  دش و  تحاران  دید ، ار 

ناج و ادخ ! لوسر  يا  دندرک : ضرع  دنتفریذپ و  ناناملـسم  .دینادرگرب  ار  وا  هیدف  هدرک و  اهر  ار  بنیز  ریـسا  دـینادب ، حالـص  رگا 
.دندومن دازآ  ار  صاعلاوبا  دندنادرگرب و  ار  وا  هیدف  و  تیادف ! هب  ناملام 

رد رمع  رکبوبا و  ایآ  تفگ : مدناوخ ، رفعجوبا  مداتسا  يارب  ار  نایرج  نیا  هک  یماگنه  دیوگ : یم  همادا  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
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دنزاس داش  ار  شلد  دنشخبب و  وا  هب  ار  كدف  هک  درک  یمن  اضتقا  همطاف  ترضح  هب  ناسحا  میرکت و  ایآ  دندوبن ؟ رضاح  نایرج  نیا 
هک نآ  اـب  دوب ، رتمک  بنیز  شرهاوخ  ماـقم  زا  ادـخ  لوسر  دزن  همطاـف  ماـقم  اـیآ  دنـشخبب ؟ ار  كدـف  هک  دـنهاوخب  ناناملـسم  زا  و 
ای تسا و  همطاف  یثوروم  کلم  كدف  هک  دوشن  تباث  هک  دوب  یتروص  رد  ششخب  نیا  هتبلا  دوب ؟ یتیگ  نانز  رورس  همطاف  ترـضح 

؟ تسا هدیشخب  وا  هب  ار  نآ  ربمایپ 

نیملسم زا  ار  نآ  هک  دوبن  زیاج  رکبوبا  يارب  و  دوب ، ناناملسم  قوقح  زا  كدف  هدرک ، لقن  رکبوبا  هک  یتیاور  قبط  متفگ : مداتـسا  هب 
نآ هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دوب و  ناناملسم  قوقح  زا  زین  صاعلاوبا  هیدف  تفگ : خساپ  رد  .دهدب  همطاف  ترـضح  هب  دریگب و 

.دومن تساوخرد  اهنآ  زا  ار 

تـسناوت یمن  رکبوبا  ایآ  تفگ : .دوبن  نینچ  رکبوبا  یلو  دوب ، تعیرـش  مکح  وا  مکح  تعیرـش و  بحاص  ص )  ) ادخ لوسر  متفگ :
؟ دنشخبب بنیز  هب  ار  هیدف  هک  تساوخ  ناناملـسم  زا  ربمایپ  هک  نانچ  دنـشخبب ، همطاف  ترـضح  هب  ار  كدف  ات  دهاوخب  ناناملـسم  زا 

یم هبلاطم  ار  كدف )  ) امرخ تخرد  دنچ  نیا  تسامش و  ربمایپ  رتخد  همطاف  نیا  ناناملـسم ! يا  تفگ : یم  ناناملـسم  هب  رکبوبا  رگا 
! زگره هن ، دنداد ؟ یم  یفنم  باوج  ناناملسم  ایآ  دنک ،

يدرمناوج و يور  زا  رمع  رکبوبا و  یتسار  هب  تفگ : رفعجوبا  .دوب  دـقتعم  نینچ  زین  راّبجلادـبع  نسحلا  وبا  تاـضقلا  یـضاق  متفگ :
.دندرکن راتفر  همطاف  ترضح  اب  کین  قلُخ 

همان 9 لیذ  ج 14 ص 190  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

« .دوب دهاوخ  هقدص  میراذگاو ، ار  هچنآ  .میراذگ  یمن  ياج  هب  ثرا  ناربمایپ  ام  ( 357

نآ هراب  نیا  رد  تایاور  رثکا  دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا  ( 358
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ص 221 ج 16 ، هغالبلا ، جهن  حرش  .تسا  هدرکن  لقن  یسک  رکبوبا  زج  ار  ثیدح  نیا  هک  تسا 

: دیسیون یم  زین  دّلجم  نامه  رد ص 227  .تسا  تیاور  نیمه  زین  یباحص  دحاو  ربخ  لوبق  ندوب  یعامجا  رب  هماع  ياهقف  لیلد  هکلب 
ار هدش  دای  ثیدح  زین  سوا  نب  کلام  هک  دوش  یم  هتفگ  طقف  .دوب  اهنت  ثیدح  نیا  لقن  رد  رکبوبا  ص )  ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ 

.دنا هداد  یهاوگ  نآ  تحص  هب  رمع  تفالخ  نارود  رد  نارجاهم  زا  یخرب  يرآ ، .تسا  هدومن  لقن 

ص 19. هقرحملا ، قعاوصلا  ( 359

تاقدص زا  هچنآ  : » دوب دهاوخ  هنوگ  نیا  ثیدح  يانعم  هجیتن  رد  .میناوخب  بوصنم  ار  هقدص »  » تسا نکمم  دـنا  هتفگ  یخرب  ( 360
نیا ثیدح  نیا  هدننک  لعج  اریز  تسین ؛ لاکـشا  زا  یلاخ  انعم  نیا  یلو  دنرادن .» یقح  نآ  رد  ام  ناثراو  میراذگ ، یم  دوخ  زا  سپ 
یقح نآ  رد  ثاّرو  دراذـگب ، دوخ  زا  سپ  یتاقدـص  سک  ره  درادـن و  صاصتخا  ربماـیپ  هب  مکح  نیا  ًاـیناث  تشادـن  روظنم  ار  اـنعم 

.دنرادن

ص 219. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 361

ص 225. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ب 8 ؛ ص 223 ، صاوخلا ، هرکذت  ص 48 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  ( 362

هناد طاـبترا  دـنویپ و  هک  هنوگ  ناـمه  اریز  تسین ؛ نیا  زا  رت  قیقد  رت و  عماـج  یفیرعت  تلادـع  يارب  هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب  ( 363
یگداوناـخ و يدرف ، دـُعب  رد  زین  تلادـع  دـنوش ، یم  هدیـشاپ  مه  زا  اـه  هناد  نآ ، نودـب  ددرگ و  یم  لـصاح  خـن  اـب  حـیبست  ياـه 

قح يریگرد و  یگدـنکارپ و  و  دروآ ، یم  دـیدپ  ار  هعماـج  هناـخ و  رد  یگنهاـمه  مظن و  هداد ، دـنویپ  مه  هب  ار  اـه  لد  یعاـمتجا ،
ره رب  هکلب  تسین ، نایضاق  نارادمامز و  هژیو  داد  لدع و  یمالسا ، شرگن  رد  .دزاس  یم  فرطرب  ار  یشک 
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.دنیآ لیان  دوخ  قوقح  هب  هدومن ، تکرح  نآ  هیاس  ریز  رد  دارفا  دزاس و  دوخ  هشیپ  ار  تلادع  تسا  مزال  یناملسم 

هیآ 128 هبوت ، هروس  ( 364

هیآ 50 هدئام ، هروس  ( 365

«. درب ثرا  دوواد  زا  نامیلس  : » هیآ 16 لمن ، هروس  ( 366

«. درب ثرا  بوقعی  نادناخ  نم و  زا  هک  شخبب ، نم  هب  ینیشناج  ّیلو و  دوخ  بناج  زا  اراگدرورپ )! : ») هیآ 5 و 6 میرم ، هروس  ( 367

«. دنرتراوازس ناگناگیب ) زا  هدومرف  رّرقم  ادخ  هک  یماکحا  رد   ) رگیدکی هب  تبسن  نادنواشیوخ  و  : » هیآ 75 لافنا ، هروس  ( 368

« .تسا رتخد  ود  مهس  هزادنا  هب  رسپ  مهس  هرهب و  هک  دنک  یم  شرافس  ناتنادنزرف  دروم  رد  دنوادخ  : » هیآ 11 ءاسن ، هروس  ( 369

تیصو هدیدنسپ  يا  هنوگ  هب  نادنواشیوخ  ردام و  ردپ و  يارب  دراذگ ، اج  هب  یتورث  لام و  یسک  رگا  : » هیآ 180 هرقب ، هروس  ( 370
«. ناراگزیهرپ رب  تسا  یقح  نیا  .دیامن 

هیآ 13 هبوت ، هروس  ( 371

ج یضترم ، دیس  موحرم  زا  یفاشلا  ص 31 ؛ همامالا ، لئالد  ص 453 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 131 ؛ ج 1 ، یسربط ، حاجتحا  ( 372
نیحایر ات 741 ، ص 652  ج 2 ، ملاوع ، ص 220 ؛ ج 29 ، راونألاراحب ، ح 368 ؛ ص 409 ، سوواط ، نب  دیس  زا  فئارط  ص 69 ؛ ، 4

ص 314. ج 1 ، هعیرشلا ،

زا يرایـسب  .تسا و  هدروآ  عیارـشلا » للع   » باتک رد  ار  هبطخ  نیا  زا  ییاـه  شخب  قودـص  خیـش  هنازرف ، ثدـحم  راوگرزب و  ملاـع 
.دنا هتفریذپ  هدرک و  یسررب  ار  نآ  دانسَا  هدومن و  حرش  ار  نآ  زین  فورعم  ناسانش  ثیدح  ناگرزب و 

ص ج 3 ، ءاسنلا ، مـالعا  و 249 ؛ ص 211  ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ص 26 ؛ ءاسنلا ، تاغالب  تنـس : لـها  زا  و 
(. ص 117 ج 4 ،  ) 1208

ریثا نبا  هیاهن  زین  و 
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ار نآ  زا  ییاه  شخب  دنراد و  فیرش  هبطخ  نیا  هب  یتاراشا  ب 11 ،) ص 327 ،  ) صاوخلا هرکذت  و  مل )  ) برعلا ناسل  و  همل ) هژاو  )
.دنا هدومن  لقن 

ص 163. ص 296 و ج 19 ، ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ص 311 و  ج 1 ، هعیرشلا ، نیحایر  ك.ر :

ص 215. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 38 ؛ همامالا ، لئالد  ( 373

يو زا  مدـناوخ و  يرـصب  ییحیوبا  بیقن  دوـخ  داتـسا  يارب  ار  نانخـس  نیا  دـیوگ : یم  ناـیرج ، نیا  لـقن  زا  دـعب  دـیدحلا ، یبا  نبا 
، دوبن هیاـنک  هشوگ و  داد : خـساپ  تسا ؟ هدز  هیاـنک  هشوگ و  یـسک  هچ  هب  هدوـب و  یـصخش  هچ  نانخـس  نیا  زا  شروـظنم  مدیـسرپ 

بلاط یبا  نب  یلع  شروظنم  داد : خساپ  دیدنخ و  .مدرک  یمن  لاؤس  امـش  زا  دوب ، حیرـص  رگا  متفگ : .تسا  هتفگ  راکـشآ  حیرص و 
يرآ درک : راهظا  هنوگ  نیا  ار  نخـس  نیرخآ  و  يرآ ، تفگ : تسا ؟ هتفگ  یلع  ترـضح  هراب  رد  ار  همه  متفگ : .تسا  مالـسلا  هیلع 

.دوب راک  رد  تسایر  تنطلس و  هلأسم  مرسپ ،

« .هدب رادشه  ار  تکیدزن  ناشیوخ  : » هیآ 214 ءارعش ، هروس  ( 374

ص 39. همامالا ، لئالد  ( 375

ص 140. ج 29 ، راونألاراحب ، ص 127 ؛ ج 1 ، یسربط ، جاجتحا  ( 376

ص 14. ص 13 و ج 11 ، ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 377

« ِکب ًاثیِغَتْسُم  َُکْتئِج  ْدَق  ّیِنِإ  : » دندومرف اهلقن ، یضعب  قبط  ( 378

.دوب ربخاب  همان  نایرج  زا  اذل  ...داتسرف  همطاف  هار  رس  رب  ار  رمع  رکبوبا  هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب  ( 379

ص 189. ج 29 ، راونألا ، راحب  ص 179 ؛ دیفم ، خیش  صاصتخا  ( 380

هریغم و هب  یخرب  رد  هدش ، هداد  تبسن  ذفنق  هب  شا  همولظم  ردام  نسحم و  ترضح  تداهـش  ثیداحا  یـضعب  رد  هک  دوشن  شومارف 
رب تسا  هدمآ  یضعب  رد 
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نیا یلو  دندیسر ، تداهـش  هب  راوید  رد و  نیب  هناخ  رد  هک  دندقتعم  مه  روهـشم  و  ثیدح -  نیا  لثم  هچوک -  رد  رمع  تابرـض  رثا 
دنـشکب ار  یـصخش  رفن  دنچ  هک  نآ  لثم  .تسا  هدش  رکذ  لتق  ياه  ببـس  زا  یکی  مادک  ره  رد  اریز  دنرادن ؛ یتافانم  مه  اب  تایاور 

.یتسه لتاق  وت  تفگ : ناوت  یم  مادک  ره  هب  هک 

زور زا 75  دـعب  هک  تسا  نینچ  ثیدـح  نیا  ترابع  اریز  دومن ؛ لح  ار  تداهـش  زور  لکـشم  ناوت  یم  ثیدـح  نیا  اب  تسا  ینتفگ 
تاـیاور یخرب  رد  هک  نیا  .تسا و  هدوـب  زور  ردپ 75  زا  دـعب  ترـضح  نآ  رمع  یگدـنز و  تدـم  هک  نآ  هن  تفر ، ایند  زا  يرامیب 
.تسا هدیشک  لوط  زور  لهچ  ترضح  نآ  يرامیب  تّدش  اریز  درادن ، تافانم  نیا  اب  تسا ، هدمآ  زور  لهچ  وناب  نآ  يرامیب  تدم 

ص 160. ج 2 ، ءافولا ، ءافو  ( 381

ص 54 و 148. ج 3 ، قدصلا ، لئالد  ( 382

ص 955. ج 3 ، ءافولا ، ءافو  ص 207 ؛ ج 1 ، هرونملا ، هنیدملا  خیرات  ص 386 ؛ ج 10 ، لوصالا ، عماج  ( 383

ص 1000. ج 3 ، ءافولا ، ءافو  ص 283 ؛ ج 4 ، دیرفلا ، دقع  ص 301 ؛ ج 6 ، یقهیب ، يربکلا ، ننسلا  ( 384

(385

ص 216. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 195 ؛ ج 7 ، ریدغلا ، 5 و -  ( 386

ص 35. ج 1 ، نادلبلا ، حوتف  ص 216 ؛ ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 467 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  ( 387

ص 195 و 196. ج 7 ، ریدغلا ، ( 388

َنِذَأ ٍتُوُیب  ِیف  : » رون هروس  هیآ 36  توالت  ماگنه  هک  دنا  هدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هعیـش  تنـس و  لها  ( 389
هک ییاه  هناخ  رد  « » ُهُمْسا اَهِیف  َرَکُْذی  َعَفُْرت َو  ْنَأ  ُهَّللا 
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هناخ هچ  روظنم  دندیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  .دوش » دای  اهنآ  رد  شمان  و  دبای ، تعفر  اهنآ ) تلزنم  ردـق و   ) ات هداد  تصخر  دـنوادخ 
زا درک -  همطاـف  یلع و  ترـضح  هناـخ  هب  هراـشا  و  هناـخ -  نیا  دیـسرپ : رکبوبا  .ناربماـیپ  ياـه  هناـخ  دـنداد : خـساپ  تسا ؟ ییاـه 

«. تساهنآ نیرترب  زا  هناخ  نیا  يرآ ، « » اِهلِضافَأ ْنِم  ْمَِعن ، : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تساهنآ ؟

...و هیآ ؛ نیمه  لیذ  ص 174  ج 18 ، یناعملا ، حور  ح 568 ؛ ص 534 ، ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  ص 50 ؛ ج 5 ، روثنملا ، ردلا 

لماـک روط  هب  ار  ذـفنق  قوقح  یلو  دومن ، مک  همیرج  ناونع  هب  ار  شنارازگراـک  همه  قوقح  فـصن  رمع  اـه  لاـس  یخرب  رد  ( 390
، رذوبا ناملس ، زج  .دنا  هتسشن  هک  مدید  ار  یهورگ  .متفر  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دجسم  هب  دیوگ : یم  میلـس  .درک  تخادرپ 
هب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  يومع  ساـبع  .دـندوب  مشاـه  ینب  زا  یگمه  سیق ، هملـس و  یبا  نب  رمع  رکب ، یبا  نب  دـمحم  دادـقم ،

دوخ فارطا  هب  ترـضح  نآ  تخادرپ ؟ مامت  ار  شقوقح  درکن و  همیرج  ار  ذـفنق  رمع  ارچ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
هک يا  هنایزات  تبرض  ببس  هب  دنک ، يرازگساپس  وا  زا  تساوخ  دومرف : دش و  ریزارـس  شنامـشچ  زا  کشا  ناراب  سپـس  .درک  هاگن 

.تشاد دوجو  دنبوزاب  دننام  وا  يوزاب  رب  نآ  رثا  تفر  ایند  زا  هک  یماگنه  و  دز ؛ همطاف  ترضح  هب 

ص 91. نازحالا ، تیب  ص 134 ؛ سیق ، نب  میلس 

.304 ص 308 -  ج 1 ، ییاهب ، لماک  ص 197 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 90 ؛ نازحالا ، تیب  ص 83 ؛ سیق ، نب  میلس  ( 391

ص 181. دیفم ، خیش  صاصتخا  ح 76 ؛) لافنا ، هروس   ) ص 67 ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ( 392

ص تارایزلا ، لماک  ( 393

اه تلیضف  www.Ghaemiyeh.comمام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 377زکرم  هحفص 354 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 98. نازحالا ، تیب  ح 11 ؛ ب 108 ، ، 332

ص 93. نازحالا ، تیب  ف 20 ؛ ب 14 ، ص 686 ، ج 2 ، نیقیلا ، ملع  ( 394

دوش و یم  طقس  امش  زا  هک  یکدوک  دندومرف : هک  مالـسلا  مهیلع  نانمؤم  ریما  زا  شناردپ  زا  قداص  ماما  زا  هدومن  تیاور  یفاک  رد 
یلـص ادخ  لوسر  و  يدرکن ؟ نییعت  ارم  مان  ارچ  تفگ : دهاوخ  دنک ، تاقالم  ار  شردپ  هک  تمایق  زور  دیراذگ ، یمن  وا  يارب  یمان 

ح 23 ص 195 ، ج 43 ، راونألاراحب ، .دوب  هداهن  مان  دلوت  زا  شیپ  ار  نسحم  هلآو  هیلع  هللا 

ص 97 نازحالا ، تیب  ( 395

( یناپمک  ) یناهفصا نیسح  دمحم  خیش  هَّللا  هیآ  هنازرف ، ياسراپ  هتخیهرف و  ملاع  ناوید  زا  ( 396

.»؟ تسا هدش  هتشک  هانگ  نیمادک  هب  روگ ، هب  هدنز  كدوک  نآ  زا  دنسرپ  هک  ماگنه  نآ  رد  : » هیآ 8 و 9 ریوکت ، هروس  ( 397

ص 18 و 19 و 23. ج 53 ، راونألاراحب ، ( 398

ح 2. م 28 ، ص 134 ، قودص ، یلاما  ( 399

...و ص 172  ج 43 ، راونألاراحب ، ح 2 ؛ م 24 ، ص 113 ، قودص ، یلاما  ( 400

( هیواعم سلجم  رد  ترضح  نآ  جاجتحا  ، ) ص 413 ج 1 ، یسربط ، جاجتحا  ( 401

ص 96. نازحالا ، تیب  ص 287 ؛ ج 30 ، راونألاراحب ، ( 402

ص 484. ج 22 ، راونألاراحب ، ( 403

ص 278؛ نیمالا ، دلبلا  ص 10 ؛ ج 6 ، بیذهت ، ص 573 ؛ ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 195 و 198 ؛ ج 100 ، راونألاراحب ، ( 404
(. يدلج کت   ) هللا ص 624 همحر  سوواط  نب  دیس  لابقا 

.تسا هدش  هراشا  شترضح  بئاصم  زا  رگید  یخرب  هب  هدش ، لقن  وناب  نآ  يارب  هک  یتارایز  رد  هتبلا 

ح 2. مالسلا ، اهیلع  ءارهز  دلوم  باب  ص 381  ج 1 ، یفاک ، ( 405

ص 318 ج 5 ، لوقعلا ، هآرم  ( 406

ص 296، دیرجت ، حرش  ( 407
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ص 271 ّقحلا ، جهن  ك.ر : هلأسم 6 . دصقم 5 ،

ص 12. ج 5 ، ضایر ، هبتکم  پاچ  ص 259 و  ج 4 ، دیرفلا ، دقعلا  ( 408

.یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  زا  مجنپ  پاچ  ف 88  ص 101 ، هّجحملا ، فشک  همجرت  ( 409

ص 265. هعیشلا ، هقیدح  ( 410

ص 117. لمج ، ك.ر : و  مالسلا ؛) هیلع  نانمؤم  ریما  نادنزرف   ) ص 356 ج 1 ، داشرا ، ( 411

ص 342 ج 5 ، نیقتملا ، هضور  ( 412

هیآ 57 بازحا ، هروس  ( 413

ص 408 ج 28 ، راونألاراحب ، ( 414

.تیب لها  یناهج  عمجم  پاچ  م 82  ص 511 ، تاعجارملا ، ( 415

ات 490  416

تیب لها  لیاضف  زین  تارابع و  هنوگ  نیا  هک  دـندش  نآ  رب  بصعت ، یلهاج و  حور  ِنتـشاد  لـیلد  هب  يرایـسب  هک  نآ  تفگـش  ( 416
.دنا هداد  ماجنا  يراک  نینچ  مه  دراوم  یخرب  رد  و  دنیامن ، فذح  تنس  لها  هتشذگ  ناملاع  بتک  زا  ار  مالسلا  مهیلع 

همامالا و  » مان هب  فالتخا ، يرـصتخم  اـب  ناـنبل ، رد  باـتک  نیمه  ًاریخا  نآ ص 123 ؛ هـمجرت  ص 63 ، دادـغب ، ءاـملع  رمتؤم  ( 417
.دییامرف هظحالم  ار  نآ  .تسا ص 160  هدش  پاچ  هفالخلا »

ص 57. ج 1 ، لحنلا ، للملا و  ( 418

ص 15 ج 6 ، تایفولاب ، یفاولا  ( 419

( مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تعیب  تیفیک   ) ص 20 ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  ( 420

( هفیقسلا ثیدح  باب   ) ص 443 ج 2 ، يربط ، خیرات  ( 421

ص 304. ج 1 ، بهذلا ، جورم  ك.ر : و  هفیقسلا .) هیاکح  یف   ) ص 124 هیصولا ، تابثا  ( 422

ص 168. ج 17 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 423

رمع رکبوـبا و  زا  شلد  رد  تفر ، اـیند  زا  هک  هاـگ  نآ  همطاـف  ترـضح  هک  دـش  هدروآ  ملـسم  حیحـص  زا  نآ  تیاور  رت  شیپ  ( 424
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...دوب نیگمشخ  تحاران و 

هبطخ 66. لیذ  ص 50 ، ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 425

رگا دیسرپ  دیاب  لاح 
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تراـسج و شرـسمه و  تفـالخ  بصغ  زین  شلاوما و  بصغ  وا و  تیذا  رازآ و  یتیگ و  ناـنز  رـالاس  ناوناـب و  يوناـب  هب  تراـسج 
هدـش هدوشخب  هانگ  اه  نیا  رگم  یهگناو ، تسا !؟ مادـک  هریبک  هانگ  سپ  تسا ، هریغـص  هانگ  ادـخ  لوسر  ردارب  یـصو و  هب  تناـها 

ار هتشاد  اور  متس  هنوگ  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يدوجو  هراپ  هب  تبسن  هک  یسک  بصاغ و  راک ، متـس  دنوادخ  زگره  تسا !؟
.دشخب یمن 

ص 51. ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 426

لیذ خ 26. ص 56 ، ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 427

.هصالخ روط  هب  ص 46 ، نامه ، ( 428

لیذ خ 26. ص 21 ، نامه ، ( 429

همان 9. لیذ  ص 193 ، ج 14 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 430

نآ ص 263 و 270 و 281. ریظن  و  همان 45 . لیذ  ص 214 ، ج 16 ، نامه ، ( 431

ص 12. ج 5 ، ضایر ، هبتکم  پاچ  ص 259 و  ج 4 ، دیرفلا ، دقعلا  ( 432

.موس پاچ  ، 60 ص 62 -  ص ،)  ) دمحم هایح  ( 433

(. ص 114 ج 4 ،  ) ص 1207 ج 3 ، ءاسنلا ، مالعا  ( 434

لقن ص 102  ج 3 ، ریدغلا ، رد  نآ  ص 190  دلج 1 ، زا  يرطـس  دـنچ  .بلاط و  یبا  نب  یلع  مامالا  هلماکلا  هعومجملا  ك.ر : ( 435
.تسا هدش 

ات 292. ص 281  ج 1 ، هعیرشلا ، نیحایر  ( 436

ص ص 46 و ج 6 ، ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 189 ؛ ج 4 ، نازیملا ، ناسل  ص 619 ؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  ( 437
ج یناربط ، ریبکلا  مجعملا  ص 24 ؛ ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  ص 203 ؛ ج 5 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 109 ؛ ج 3 ، لادتعالا ، نازیم  51 ؛

ص 301. ج 2 ، بهذلا ، جورم  ص 62 ؛ ، 1

هغالبلا جهن  ( 438
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ص 319 حلاص ، یحبص  خ 195 ؛ ص 265 ، ج 10 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  تنـس  لها  زا  و  خ 193 ؛ ص 651 ، ضیف ،
،خ 202.

خیش و  ص 107 ) ج 1 ،  ) یلاما رد  یسوط  خیش  و  ح 3 ) ءارهزلا ، دلوم  باب  ص 381 ، ج 1 ،  ) یفاـک رد  ینیلک  موحرم  ار  نآ  ریظن  و 
.دنا هدروآ  ح 7 ) سلجم 33 ، ص 165 ،  ) یلاما رد  دیفم 

ص 155. ج 43 ، راونألاراحب ، ح 5 ؛ م 29 ، ص 140 ، موحرم ، نآ  یلاما  ح 15 ؛ ب 5 ، ص 272 ، ج 1 ، قودص ، خیش  لاصخ  ( 439

رد دشاب ، هتـشاد  رارق  مارآ و  دناوت  یم  وناب  نآ  هنوگچ  .دریگ  مارآ  دـنیوگ : یم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  هک  نآ  تفگـش  ( 440
رسارس هتشاذگ و  شکرابم  دوجو  رد  یقیمع  راثآ  اهنت  هن  نابـصاغ ، یـشک  قح  ناروآ و  مایپ  متاخ  نوچ  يردپ  تبیـصم  هک  یلاح 
تحت امظع  بئاصم  نیا  زا  يرادـیب  هفطاع و  اب  ناـسنا  ره  هکلب  دز ، یم  جوم  هودـنا  نزح و  تاـساسحا و  زا  وناـب  نآ  ناور  ناـج و 
یتسار هب  .درک  یم  ینیگنس  راوتـسا  ياه  هوک  رب  هک  دوب  نیگمهـس  میظع و  نانچ  اه  يراوگان  نیا  هکنآ  هچ  تفرگ ، یم  رارق  ریثأت 

!؟ دـشاپ یمن  مه  زا  اه  هوک  هک  تسا  هنوگچ  دـنکن !؟ ادـیپ  همادا  هک  تسا  یهودـنا  مادـک  دـباین و  ناـیرج  هک  تسا  یکـشا  مادـک 
!! دیآ یمن  رد  هزرل  هب  نیمز  دنور و  یمن  ورف  اهایرد  بآ  هک  اتفگش 

یکچوک هناخ  زاغآ  رد  ناکم  نیا  .تسا  هدوب  یکچوک  دجسم  نآ ) لامش  رد   ) مالـسلا مهیلع  همئا  روبق  کیدزن  عیقب ، لخاد  ( 441
دجسم نیا  اهدعب  .تسا  هدوب  ترضح  نآ  هیرگ  لحم  تشاد و  ترهـش  نازحالا » تیب   » هب مالـسلا و  اهیلع  همطاف  ترـضح  هب  قلعتم 

تیب لها  راثآ  ات  دندومن  عیقب  همیمض  ار 
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...و ص 795  ج 2 ، ملاوع ، یقرواپ  ك.ر : .ددرگ  دوبان  مالسلا  مهیلع 

هب هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رب  مالـس  زا  سپ  زور  ره  رئاز  تسا  بحتـسم  هک  هدروآ  ص 260 ) ج 1 ،  ) مولعلا ءاـیحا  رد  یلازغ 
.درازگب زامن  همطاف  ترضح  دجسم  رد  ...دورب و  عیقب 

ف 1. ب 4 ، ص 137 ، یمق ، ثّدحم  موحرم  نازحالا  تیب  ص 792 ؛ ج 2 ، ملاوع ، 175 ؛ ص 178 -  ج 43 ، راونألاراحب ، ( 442

ص 97. مّرقم ،) موحرم   ) مالسلا اهیلع  ءارهزلا  هقیدصلا  هافو  ( 443

زا ص 470  ج 1 ، هّمغلا ، فـشک  نآ  ریظن  ص 195 و  ج 43 ، راونألاراحب ، ح 3 ؛ روبقلا ، هرایز  باـب  ص 228 ، ج 3 ، یفاـک ، ( 444
.مالسلا هیلع  رقاب  ماما 

(. یثر  ) ص 302 ج 3 ، راحبلا ، هنیفس  ( 445

ص 177. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 446

ص 181. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 362 ؛ ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ( 447

ص 783. ج 2 ، ملاوع ، ص 352 ؛ ج 36 ، راونألاراحب ، ص 141 ؛ نازحالا ، تیب  ( 448

.دنا هدیسر  نآ  هب  هتسراو  نافراع  هک  دراد  يدنلب  یناعم  ثیدح  هتبلا  ص 218 . ج 43 ، راونألاراحب ، ( 449

ص 141. نازحالا ، تیب  ص 217 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 450

نمض ح 15. ص 177 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 451

ص 173. ج 43 ، راونألاراحب ، ح 2 ؛ م 24 ، ص 114 ، قودص ، یلاما  ( 452

ج هعیشلا ، نایعا  ص 183 ؛ ج 1 ، لاقملا ، حیقنت  مالـسلا ؛) هیلع  قداص  ماما  زا   ) ص 366 ج 3 ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  ك.ر : ( 453
ص 103. ، 14

ص 157 ج 43 ، راونألاراحب ، ح 907 ؛ ص 297 ، ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ( 454

ص 183. ج 1 ، لاقملا ، حیقنت  ص 208 ؛ ج 1 ، هباغلا ، دُسا  ( 455

، یسوط خیش  یلاما  ح 7 ؛ م 33 ، ص 164 ، دیفم ، خیش  یلاما  ( 456
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ص 210. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 107 ؛ ج 1 ،

هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  دمآ ، لئان  تداهـش  راختفا  هب  هتوم  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زارفارـس  ردارب  راّیط  رفعج  هک  یماگنه 
دنزرف هَّللا » دبع   » دورو ماگنه  .دومن  تکرح  رفعج  هناخ  يوس  هب  ترضح  نآ  دنتسیرگ و  زوسناج  ربخ  نیا  ندینـش  زا  نارای  هلآو و 

، دوب رفعج  رـسمه  نامز  نآ  رد  هک  امـسا  .دیـشک  وا  يور  رـس و  رب  تبحم  رهم و  تسد  دیناشن و  نماد  رد  ار  وا  .دناوخ  ارف  ار  رفعج 
: دندومرف ترـضح  نآ  تسا ؟ هدش  میتی  هَّللا  دـبع  ایوگ  درک : ضرع  اذـل  تسا ؛ هداد  خر  يراوگان  دادـیور  رفعج  يارب  هک  تفایرد 

...دز هقلح  شکرابم  نامشچ  رد  کشا  .دیسر و  تداهش  هب  رفعج  زور  نیا  رد  يرآ ،

اذغ هیهت   ) هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دیـسر ، تداهـش  هب  رفعج  هک  هاگ  نآ  تسا : هدمآ  نینچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  رد  و 
روتـسد همطاف ، ترـضح  شیوخ  رتخد  هب  هکلب ) درکن ، راذگاو  یمـشاه  ناوناب  رگید  شیوخ و  نارـسمه  هب  ار  رفعج  هداوناخ  يارب 

.دیامن هیهت  اذغ  امسا  يارب  زور  هس  ات  هک  داد 

ص 54. ج 21 ، راونألاراحب ،

.دوب مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  راکددم  رای و  هراومه  ساسح ، ياه  تیعقوم  رد  امسا  اذل 

شیاه يریگ  عضوم  زین  وا و  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ربارب  رد  هملس  ّما  درک  لمع  ترـشاعم و  کش ، نودب  ( 457
ییوناب اهنت  يو  ترضح ، نآ  نارسمه  نایم  زا  .دوب  زیگنارب  نیسحت  هتـسیاش و  ترـضح ، نآ  زا  سپ  تلاسر ، نادناخ  نانمـشد  هیلع 

.تفاتش ناوناب  يوناب  روضح  هب  يرادلد  تدایع و  دصق  هب  هک  دوب 

یکدنا اب  ص 156 ، ج 43 ، راونألاراحب ، تیبلا ؛) لهأ  همالظ  لصف   ) ص 49 ج 2 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ( 458
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.همجرت رد  رییغت 

هیآ 96 فارعا ، هروس  ( 459

هیآ 12. هرقب ، هروس  ( 460

 . هیآ 35 سنوی ، هروس  ( 461

خیش یلاما  ...مالـسلا ؛ اهیلع  همطاف  لوق  ینعم  باب  ص 336  قودص ، خیـش  رابخالا  یناعم  ص 146 ؛ ج 1 ، یسربط ، جاجتحا  ( 462
ص 814. ج 2 ، ملاوع ، ص 158 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 39 ؛ همامالا ، لئالد  ص 384 ؛ ج 1 ، یسوط ،

ص 233. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 32 ؛ ءاسنلا ، تاغالب  تنس : لها  زا 

(. ص 128 ج 4 ،  ) ص 1219 ج 3 ، ءاسنلا ، مالعا  زا  لقن  هب  ص 307  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا 

ار مالسا  يوناب  مایپ  دنتشگزاب و  شیوخ  ياه  هناخ  هب  نانز  ینارنخـس ، نیا  زا  دعب  هک  تسا  هدمآ  همادا  رد  اه  لقن  نیا  زا  یخرب  رد 
رالاس يا  دندرک : ضرع  هناهاوخرذع  هدیسر ، وناب  نآ  تمدخ  راصنا  رجاهم و  ناسانـشرس  زا  یهورگ  .دنتفگ  زاب  دوخ  نارـسمه  هب 

ار ترـضح  نآ  زج  زگره  درک ، یم  ناـیب  اـم  يارب  ار  تقیقح  نیا  یلع  ترـضح  رگا  مینک  تعیب  رکبوبا  اـب  هک  نآ  زا  شیپ  ناوناـب !
غورد و اب  ، ) گرزب هانگ  ندرک و  یهاتوک  نیا  زا  دـعب  دـیوش ! رود  داد : خـساپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  .میدرک  یمن  باختنا 

.تسین هتفریذپ  امش  رذع  دینک ؛ یم  یهاوخ  رذع  ییوج ) هناهب 

دوخ يور  رب  دوب  رداق  هن  هنایزات  یلیـس و  رثا  رب  ناتردام ، مهاوخ ، یم  ترذـعم  ارهز ! نادـنزرف  تاداس ! نامز ! ماـما  مرـالاس ! ( 463
.دنادرگ رب  ار  دوخ  يور  تسناوت  یم  هن  و  دنکفیب ، يا  هچراپ 

.دوب دح  هچ  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دوجو  هراپ  ادخ و  هبیبح  یتیگ و  ناوناب  رالاس  هب  یکاّته  دیرگنب  ( 464

ص 202 ج 43 ، راونألاراحب ، مالسلا ؛ هیلع  رون  ماما  نیمشش  زا  نمض ح 2 ، ب 149 ، ص 185 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 465
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و 198.

(. ص 123 ج 4 ،  ) ص 1214 ج 3 ، ءاسنلا ، مالعا  ص 20 ؛  ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  كدنا : فالتخا  اب  تنس : لها  زا  و 

لوق باب  ص 154  ج 5 ، ملسم ، حیحص  ربیخ ؛ هوزغ  باب  ص 82  و ج 5 ، سمخلا ، ضرف  باب  ص 42  ج 4 ، يراخب ، حیحص  ( 466
ص 300. ج 6 ، يربکلا ، ننسلا  ص 6 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  هقدص ؛ وهف  انکرت  ام  ثرون  یبنلا ال 

ص 50. ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 333 ؛ ج 6 ، ریثک ، نبا  خیرات  ( 467

.یضترم دیس  موحرم  راوگرزب  ملاع  زا  لقن  هب  ص 127  نازحالا ، تیب  ص 300 ؛ لئاسر ، ( 468

ص 209. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 155 ؛ ج 1 ، یسوط ، خیش  یلاما  ( 469

نارادـمامز دارفا و  زا  شترـضح  یتحاراـن  مشخ و  نازیم  هکلب  ددرگ ، یم  موـلعم  ناـشیا  جـنر  درد و  نازیم  تیـصو ، نـیا  اـب  ( 470
سک ره  زا  دنتـسه و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  راـی  هک  ناوـنع  نـیا  اـب  ناـنیا  تـسناد  یم  بوـخ  هـک  نآ  هـچ  .دوـش  یم  راکـشآ 
دوخ هب  ار  مدرم  راکفا  اه  يزاس  هنحـص  نیا  اب  دنراد  دـصق  دـنیامن ، عییـشت  ار  وا  دـنناوخب و  زامن  شرتخد  هزانج  رب  هک  دـنرتراوازس 

.دنیامن یسایس  يرادرب  هرهب  دوخ  عفن  هب  مسارم  نیا  زا  دنزاس و  هجوتم 

اهنت و  دوش ، بآ  رب  شقن  نانآ  ياه  هشقن  هلیـسو  نیدـب  ات  ...و  دـنناوخب  زاـمن  هنابـش  شکاـپ  رکیپ  رب  اـت  درک  تیـصو  ترـضح  نآ 
نانمؤم ریما  ّقح ، هب  هفیلخ  زا  راوگان  ثداوح  لباقم  رد  دنتـشادرب و  ماگ  تماما  تیالو و  طخ  رد  هک  داد  روضح  هزاـجا  ار  یناـسک 

.دندومن يرادفرط  مالسلا  هیلع 

ص 191. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 151 ؛ ج 1 ، نیظعاولا ، هضور  ( 471

زامن عییشت و  دومرف : تیصو  هک  نیا  ( 472
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ارچ اما  دننکن ؛ تکرش  مسارم  نیا  رد  دنتشاد ، اور  متس  وا  رب  هک  یناسک  هک  دوب  نیا  يارب  دریذپ ، تروص  بش  رد  يراپس  كاخ  و 
ياه تحارج  اه و  مخز  شردقنارگ  رسمه  هک  دوب  نیا  يارب  دیاش  دهد ؟ لسغ  هنابـش  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دومن  تیـصو 

.دنیبن بش  یکیرات  رد  ار  شیولهپ  وزاب و 

ف 5. ص 85 ، یمزراوخ ، لتقم  زا  لقن  هب  ص 214  ج 43 ، راونألاراحب ، ( 473

ص 44. همامالا ، لئالد  ص 149 ؛ نازحالا ، تیب  ( 474

ص 142. نازحالا ، تیب  ص 201 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 475

ص 178. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 476

ص 149. نازحالا ، تیب  ( 477

ص 182. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 478

ص 145. نازحالا ، تیب  ص 474 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  مالسلا 480 ) هیلع  قداص  ماما  زا  ص 212  ج 43 ، راونألاراحب ، ( 479

يوناب نآ  زا  يوریپ  یتسود و  ياعدا  هک  یناوناب  ًانمـض  .دـش  هدروآ  تایاور  نیا  ناوناب » شـشوپ  مالـسلا و  اهیلع  همطاف   » شخب رد 
.دنیامن تقد  تایاور  نیا  رد  هک  تسا  بوخ  دنراد ، زارفارس 

.تسا هدوب  هرقن  هکس  مهرد و  زا  يرادقم  هیقوا » ، » ص 218 ج 43 ، راونألاراحب ، ص 42 ؛ همامالا ، لئالد  ( 481

ج 6، دمحا ، دنسم  ص 172 و 187 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 473 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 413 ؛ ج 2 ، یسوط ، خیش  یلاما  ( 482
ف 5. ص 81 ، ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 53 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  ص 461 ؛

، شا یمارگ  رسمه  ندمآ  زا  سپ  هک  دعب  تیاور  لیلد  هب  .دندوب  شوه  یب  و  هتفرن ، ایند  زا  زونه  همولظم  نآ  هک  دراد  لامتحا  ( 483
.زاس ربخ  اب  ار  یلع  مرسمه  مدادن ، خساپ  رگا  دومرف : امسا  هب  هک  تشذگ  شیپ  تیاور  رد  و  تفر ، ایند  زا  ترضح  نآ  نماد  رد 

ج همغلا ، فشک  ( 484
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ص 185. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 471 ؛ ، 1

ص 217. خسان ، ص 178 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 485

ص 150 نازحالا ، تیب  ص 200 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 486

ص 44. همامالا ، لئالد  ( 487

ص 199. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 488

ص 192 ج 43 ، راونألاراحب ، ص 151 ؛ ج 1 ، نیظعاولا ، هضور  ( 489

ص 311. ج 1 ، ییاهب ، لماک  ( 490

ات 559  491

...و ءایلوالا ؛ هیلح  لبنح و  نب  دمحا  هباحصلا  لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  ص 173 و 180  ج 43 ، راونألاراحب ، ( 491

ص 192. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 152 ؛ ج 1 ، نیظعاولا ، هضور  ( 492

ص 312. ج 1 ، ییاهب ، لماک  ( 493

ج 16 ص 281. دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 494

: دومن مادقا  نداد  لسغ  هب  دوخ  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  لیلد  دنچ  هب  ( 495

.دیامن لمع  شرسمه  تیصو  هب  تساوخ  یم  * 

.دهدب لسغ  دیاشن  رگید  موصعم  زج  ار  موصعم  رهطم  ندب  * 

.دزاس نشور  رتشیب  ار  شرسمه  تسادق  تمظع و  دجم و  تساوخ  یم  راک ، نیا  اب  * 

ص 153. نازحالا ، تیب  ( 496

.ددرگن راکشآ  شیافواب  رسمه  رب  نارگدادیب  برض  راثآ  اه و  مخز  تساوخ  یم  تیصو ، نیا  اب  دیاش  ( 497

کـشخ ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رهطم  ندـب  هک  يا  هچراـپ  اـب  لـسغ ، ناـیاپ  زا  سپ  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  ( 498
.درک کشخ  ار  نآ  دوب ، هدومن 
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ص 179. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 499

ص 154 نازحالا ، تیب  ( 500

ص 171 و 183 و 193 و 200 و 210. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 501

.ددرگ راومه  نیمز  اب  شربق  دوش و  نفد  هنایفخم  هدیزگرب ، ِربمایپ  ِنت  هراپ  رکیپ  هچ  يارب  ( 502

.دوب رتشیب  مدرم  ياه  هودنا  همه  زا  وا  هودنا  مغ و  راگزور ، خلت  يانگنت  رد  هک  تفر  ایند  زا  یلاح  رد  ترضح  نآ 

.دندیدن ار  نآ  مدرم  دش و  هتخانشان  وا  ربق 
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؟ تسا هداد  ياج  دوخ  رد  اروا  ربق  هک  تسا  یسّدقم  نیمز  مادک 

ص 204. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 503

ص 215. نامه ، ( 504

، يوق لامتحا  هب  .دشاب و  ربق  راشف  ِیتخس  هراب  رد  نیمز ، هب  ترضح  نآ  شرافـس  تسا  نکمم  ص 215 . ج 43 ، راونألاراحب ، ( 505
تشادرب و یجوم  راوگرزب  نآ  فطاوع  نارک  یب  جاوم  يایرد  هدروآ ، رطاخ  هب  دوب ، هدمآ  دراو  شرـسمه  رکیپ  رب  هک  ییاه  هبرض 

.دیامن ارادم  شا  همولظم  رکیپ  اب  نیمز  ات  دومن  شرافس 

ص 184. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 365 ؛ ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ( 506

نآ زا  ار  امـش  زیخاتـسر ) هماگنه  هب   ) رگید راب  مینادرگ و  یم  زاـب  نآ  هب  میدـیرفآ و  كاـخ  زا  ار  امـش  : » هیآ 55 هط ، هروـس  ( 507
«. میروآ یم  نوریب 

ص 156. نازحالا ، تیب  ( 508

ف 5. ص 84 ، ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 213 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 509

ح 3؛ ءارهزلا ، دلوم  باب  ص 281  ج 1 ، یفاک ، ص 107 ؛ ج 1 ، یسوط ، خیش  یلاما  ح 7 ؛ م 33 ، ص 164 ، دیفم ، خیش  یلاما  ( 510
ج 43، راونألاراحب ، ص 364 ؛ ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ص 475 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  خ 193 ؛ ص 651 ، ضیف ، هغالبلا  جهن 

.یکدنا فالتخا  اب  ص 1121  ج 2 ، ملاوع ، ص 193 و 210 ؛

نبا هغالبلا  جهن  حرش  و  هبطخ 202 ؛ ص 319 ، یحبص ، هغالبلا  جهن  ص 131 ؛) ج 4 ،  ) ص 1221 ج 3 ، ءاسنلا ، مالعا  تنس : لها  زا 
ص 265. ج 10 ، دیدحلا ، یبا 

ص 1125. ج 2 ، ملاوع ، ص 216 و 217 و 207 و 184 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 511

ص 205. ج 43 ، راونألاراحب ، نمض ح 2 ؛ ب 149 ، ص 189 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 512

ص 312. ج 1 ، ییاهب ، لماک  ( 513

، همامالا لئالد  ( 514
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، دیفم خیش  صاصتخا  نآ  ریظن  ص 1112 و  ج 2 ، ملاوع ، ص 171 و 212 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 156 ؛ نازحالا ، تیب  ص 46 ؛
ص 180.

.478 ص 481 -  ج 10 ، قحلا ، قاقحا  و  ص 162 ، ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  تنس : لها  زا  ( 515

رایسب مردپ  هک  درک  یم  لقن  1338 ق ) م :  ) یشعرم دومحم  دیس  شردپ  زا  ررکم  هرس  سدق  یفجن  یـشعرم  هَّللا  هیآ  موحرم  ( 516
یمتخ دوصقم  نیا  يارب  اذـل  دروآ ؛ تسد  هب  ار  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  ربق  لـحم  هدـش  هک  یقیرط  ره  هب  هک  دوب  دـنمقالع 

رد .درک  تحارتسا  ناوارف ، لسوت  متخ و  نداد  ماجنا  زا  دـعب  ملهچ  بش  .دومن  تموادـم  نآ  رب  بش  لهچ  .درک  باختنا  ار  بّرجم 
ترـضح نآ  .دـش  فرـشم  تسا ) یـشعرم  موحرم  زا  دـیدرت   ) مالـسلا امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  سدـقم  رـضحم  هب  ایؤر  ملاع 

.نزب گنچ  تیب  لها  همیرک  نماد  هب  تیبلا » لهأ  همیرکب  کیلع  : » دندومرف

يارب ار  متخ  نیا  زین  نم  .مدرگ  تنابرق  یلب ، درک : ضرع  .تسا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ترضح ، نآ  روظنم  دومن  روصت  ناشیا 
مالسلا اهیلع  هموصعم  ترـضح  فیرـش  ربق  نم  روظنم  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  .منادب  ار  راوگرزب  نآ  ربق  لحم  هک  متفرگ  نیمه 
ناگمه زا  هشیمه  يارب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  فیرـش  ربق  لحم  هک  تسا  هدومرف  هدارا  دـنوادخ  یحلاصم  لیلد  هب  .تسا  مق  رد 

رارق رگا  .تسا  هداد  رارق  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  فیرـش  ربق  هاگیلجت  ار  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ربق  اذل  دشاب ؛ یفخم 
ار نامه  لاعتم  دـنوادخ  دوب  رّدـقم  فیرـش  ربق  نآ  يارب  هک  یتوربج  لالج و  ره  دـشاب ، رهاظ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ربق  دوب 

هموصعم ترضح  رهطم  ربق  يارب 
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.تسا هداد  رارق  مالسلا  اهیلع 

.دوش فرشم  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  هب  دریگ  یم  میمصت  باوخ ، نیا  زا  دعب  یشعرم ، دومحم  دیس  موحرم 

اهیلع ارهز  ترـضح  ربق  دنتـساوخ  یم  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  تارـضح  هک  تسا  نآ  لـیلد  تاـیاور ، فـالتخا  نیمه  دوخ  ( 517
.دننک مگ  ار  اپ  ّدر  فورعم  لوق  هب  و  دنامب ، یفخم  مالسلا 

ج 2، يراخب ، حیحص  ص 192 ؛ ص 185 و ج 100 ، ج 43 ، راونألاراحب ، رازم ؛ زا  باب 18  ص 369 ، ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 518
باب ص 367 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  ح 10 و 11 ؛  ص 197 ، ج 1 ، أطوم ، ص 236 ؛ ج 2 ، دمحا ، دنسم  هنیدملا ؛ مرح  باب  ص 224 ،

.هیف هالصلا  یبنلا و  دجسم  لضف  ص 35 ، ج 2 ، یئاسن ، يربکلا ، ننسلا  هنیدملا ؛ لضف  یف  ءاج  ام 

.تسا هدروآ  هنجلا ) ضایر  نم  هضور  ربنملا  ربقلا و  نیب   ) مان نیمه  هب  یباب  رد  ددعتم  ثیداحا  ص 123  ج 4 ، ملسم ، حیحص  رد 

نآ ح 4. ریظن  و  ح 5 ، ص 369 ، ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 519

ص 171. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 46 ؛ همامالا ، لئالد  ( 520

ح 3 ص 368 ، ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 521

ص 212 و 215. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 522

ود مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  اریز  دندرک  یم  یگدنز  دوب  مشاه  ینب  هلحم  رد  هک  یلزنم  رد  ترـضح  نآ  مییوگب  هک  نیا  رگم  ( 523
.تسا هدوب  هناخ  نآ  رد  ...و  تیب  قارحا  لئاسم  ًاتعیبط  هک  مشاه  ینب  هلحم  رد  رگید  یبنلا و  دجسم  رانک  یکی  دنتشاد  لزنم 

دیدجت وا  اب  ات  ربب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  رانک  ار  ما  هزانج  تسا : هدمآ  نینچ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تیـصو  رد  ( 524
.نادرگرب مردام  ربق  فرط  هب  ارم  هاگ  نآ  .منک  دهع 
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.نک نفد  عیقب  رد  ارم  سپس 

نآ هدش ، نفد  هسدقم  هضور  رد  دنک  یم  دییأت  هک  ییاهزیچ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  صن  هراشا و  باب  ص 238  ج 1 ، یفاک ،
.دیایب شرسمه  تبرت  رانک  تسناوت  یم  اه  بش  یتحار  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  الوم  هک  تسا 

باسح هنارهام و  يا  هشقن  هناشن  نیا  و  دنا ؛ هدومن  باختنا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ردام  همطاف  ربق  لحم  هک  نآ  تفگش  ( 525
رد دـییامن ، نفد  همطاف  مردام  رانک  ارم  دـندومرف : هک  دـنهد  یم  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ار  یترابع  ًاصوصخ  تسا ، هدـش 

.تسا ناشیا  ردام  مه  بلاطوبا  رسمه  همطاف  هک  یتروص 

ص 6 و ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 154 ؛ ج 5 ، ملسم ، حیحـص  ربیخ ؛ هوزغ  باب  ص 82  ص 42 و ج 5 ، ج 4 ، يراخب ، حیحص  ( 526
تاقبط ص 162 ؛ ج 3 ، مکاح ، نیحیحصلا  كردتـسم  ص 448 ؛ ج 2 ، يربط ، خـیرات  ص 300 ؛ ج 6 ، یقهیب ، يربکلا ، ننـسلا  9 ؛
هغالبلا جهن  حرش  ص 42 ؛ ج 2 ، ءایلوالا ، هیلح  ص 269 ؛ ج 8 ، هباصالا ، ص 83 ؛ ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 29 ؛ ج 8 ، دعس ، نبا 

.دنا هدرک  لقن  ترابع  رد  فالتخا  اب  ص 46 و ج 16 ص 280 ، ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا 

ص 476. ج 10 ، قحلا ، قاقحا  ( 527

(. ص 353  ) ص 617 ج 2 ، تاغللا ، ءامسالا و  بیذهت  ك.ر :

ص 51. ج 2 ، هّینابرلا ، تاحوتفلا  زا  لقن  هب  ص 190 ، مالسلا ، اهیلع  ءارهزلا  تامالُظ  ص 176 ؛ ج 19 ، ّقحلا ، قاقحا  ( 528

ص 478. ج 10 ، قحلا ، قاقحا  ك.ر : ص 93 ؛ لآملا ، هلیسو  ( 529

ص 1125. ج 2 ، ملاوع ، ص 184 و 207 و 216 و 217 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 530

ج 2، یحیرط ، بختنم  ( 531
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ب 3. م 6 ، ص 356 ،

ص 773 تداهش ، ات  تدالو  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ( 532

یـضعب دش ، هراشا  رت  شیپ  هک  هنوگ  نامه  یلو  زور ، تصـش  ای  زور  لهچ  ریظن  تسا ؛ هدمآ  نیا  زا  رتمک  تایاور ، یخرب  رد  ( 533
.يرامیب تّدش  نامز  هب  رظان  یضعب  و  تسا ، ترضح  نآ  يرامیب  نامز  رگنایب 

.جیارخ زا  لقن  هب  ص 156  ج 43 ، راونألاراحب ، مالسلا ح 1 ؛ اهیلع  ءارهز  دلوم  باب  ص 381  ج 1 ، یفاک ، ( 534

ص 160. نازحالا ، تیب  ص 170 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 45 ؛ همامالا ، لئالد  ( 535

لیوأت لباق  زور  اما 75  تسین ، لیوأت  لباق  هدش و  حیرـصت  تسا  یناثلا  يدامج  موس  هک  تداهـش  زور  هب  تیاور  نیا  رد  اریز  ( 536
روظنم تسا  نکمم  هک  نیا  رگید  .دشاب  دون  تسا  نکمم  دنوش و  یم  هتـشون  مه  هیبش  دون  داتفه و  یفوک  طخ  هب  هک  نآ  هچ  تسا :

هدش حیرصت  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیفم  خیـش  تیاور  رد  هک  روط  نامه  دشاب ، ترـضح  نآ  يرامیب  تدم  زور ، زا 75 
ص 192 ج 29 ، راونألاراحب ، ص 180 ؛ صاصتخا ، .تسا 

بوچ ییانـشور ، يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  عیارـشلا  لـلع  تیاور  رد  هلمج : زا  تسه ؛ زین  يرگید  تادـّیؤم 
.درک هدافتسا  هام  رون  زا  ناوت  یمن  هک  دراد  تبسانم  رتشیب  هام  لیاوا  اب  نیا  .دومن  نشور  امرخ 

ح 2. م 28 ، ص 134 ، قودص ، یلاما  ( 537

ص 479. ج 22 ، راونألاراحب ، ح 4 ؛ هَّللا ، نم  دهعب  الا  ًائیش  اولعفی  مل  همئألا  ّنأ  باب  ص 222 ، ج 1 ، یفاک ، ( 538

ص 484. ج 22 ، راونألاراحب ، ( 539

هیآ 57. بازحا ، هروس  زا  هیآ  ص 196 و  ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 540

، دالوا ماکحا  زا  ب 87  ص 482 ، ج 21 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 541
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ح 1.

.همجرت رد  رییغت  یکدنا  اب  ص 379 ، ج 47 ، راونألاراحب ، ص 1130 ؛ ج 2 ، ملاوع ، ( 542

ص 102. نازحالا ، تیب  ( 543

ص 102. ج 62 ، راونألاراحب ، ح 87 ؛ ص 109 ، هضور ،)  ) ج 8 یفاک ، ( 544

ص 100. نازحالا ، تیب  ( 545

ص 59. ج 50 ، راونألاراحب ، مالسلا ؛ هیلع  داوج  ماما  تازجعم  لصف  ص 212 ، همامالا ، لئالد  ( 546

هیآ 35. هدئام ، هروس  ( 547

برقت ببس  هک  ار  يریخ  راک  ره  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  تارضح  هب  لسوت  رب  هوالع  هداد ، میمعت  ار  هلیـسو »  » موهفم یخرب  ( 548
حلاص و لمع  نامیا و  هدنرادرب  رد  هک  هیآ  لیذ  ردص و  هب  هجوت  اب  یلو  دنا ، هدرمش  رب  نآ  قیداصم  زا  دوش  یهلا  سدقا  تحاس  هب 

دهاوخ رتراگزاس  ینآرق  تایآ  تغالب  اب  رت و  نشور  رایـسب  یحو  نادـناخ  هب  لسوت  هب  هلیـسو  صاـصتخا  تسادـخ ، هار  رد  داـهج 
.ددرگ هعجارم  ( 190 ص 206 -  « ) قالخا گنهرف   » باتک هب  لسوت  هراب  رد  .دوب 

هیآ فارعا : هروـس  زا  هیآ  و  ص 5 و 22 . ج 94 ، راونألاراحب ، ح 4 ؛ ءاـعد ، زا  ب 35 ، ص 229 ، ج 5 ، لئاسولا ، كردتـسم  ( 549
.180

ص 46. ینیما ، همالع  ءارهزلا ، همطاف  ( 550

عیبانی ح 15 ؛ ب 35 ، ص 238 ، ج 5 ، لئاسولا ، كردتـسم  و 7 ؛ و 4  ح 3  اـعد ، زا  ب 37  ص 98 ، ج 7 ، هعیـشلا ، لئاسو  ( 551
ات 120. ص 115  ج 1 ، همکحلا ،

...و ب 24  ص 97 ، هدوملا ، عیبانی  ص 60 ؛ ج 1 ، روثنملا ، ردلا  تنس : لها  زا  نآ  ریظن  و 

.یمزراوخ بقانم  و  نیطمسلا ، دئارف  زا  لقن  هب  ص 40 ، ینیما ، همالع  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  همطاف  ( 552

.76 ص 78 -  ج 3 ، ّقحلا ، قاقحا  ك.ر :

زا ب 37  ص 100 ، ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 553

اه تلیضف  www.Ghaemiyeh.comمام  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 377زکرم  هحفص 372 

http://www.ghaemiyeh.com


...و ، 76 ص 78 -  ج 3 ، قحلا ، قاقحا  ص 116 ؛ ج 1 ، همکحلا ، عیبانی  ص 319 ؛ ج 26 ، راونألاراحب ، ح 6 و 7 و 13 ؛ ءاعد ،

( نانجلا حیتافم  فلؤم  ، ) یمق سابع  خیـش  موحرم  راوگرزب ، ثدـحم  باوخ  ملاع  رد  یبش  دومن : لقن  يریمـشک  موحرم  زا  یگرزب 
ملاع رد  تفگ : .دیوگب  دهاوخ  یم  هچ  هک  مدومن  زیت  ار  میاه  شوگ  .میوگب  تیارب  خزرب  ملاع  زا  ینایرج  دومرف : یم  هک  مدـید  ار 

، دنیامن تساوخرد  دنوادخ  زا  هک  دـیآ  یم  شیپ  یتجاح  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  يارب  هاگره  هک  مدـید  میاه  مشچ  اب  خزرب 
دیامرف و یم  اعد  دتسیا و  یم  ولج  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  .دنیآ  درگ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ناشردام  هناخ  رد  یگمه 

.دنریگ یم  دنوادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  دنیوگ و  یم  نیمآ  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  نادنزرف 

؛ » .اْنیَلَع ِهَّللا  ُهَّجُح  ُهَمِطاف  اُنتَّدَج  َو  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهَّللا  ُجَجُح  ُنَْحن  : » دش هدروآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  لئاضف  تمـسق  رد  رت  شیپ 
« .تسام رب  ادخ  تجح  همطاف  ترضح  ام  هّدج  و  مینامدرم ، رب  ادخ  ياه  تجح  همئا  ام  »

.تسا هدمآ  زین  نانجلا  حیتافم  رد  ص 7 ، تاوعدلا ، جهم  ( 554

...و بیقعت ، زا  ات 11  ب 7  ص 439 ، ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  ك.ر : ( 555

ح 2. ب 9 ، ص 443 ، ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 556

(. ص 1145 ج 2 ،  ) ملاوع نانجلا و  حیتافم  هیشاح  رد  تاحلاصلا  تایقاب  ك.ر : زامن ، نیا  ندناوخ  ّتیفیک  اب  ییانشآ  يارب  ( 557

ص 430. هداز ، دامع  موحرم  یقیقح ، مقتنم  هللا ؛  همحر  یشعرم  یفجن  هَّللا  هیآ  موحرم  یناگدنز  ( 558

ص 1146. ج 2 ، ملاوع ، ( 559
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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