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ریدغ بحاص  ، مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  تداهش 

: هدنسیون

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبن  رثوک  ناتسریدغ  زکرم  تاقیقحت  دحاو 
ملس و 

: یپاچ رشان 

 ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبن (  رثوک  ناتسریدغ  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ریدغ بحاص  ، مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  12تداهش 

باتک 12تاصخشم 

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  تداهش  12للع 

ریدغ بحاص  ياه  بصنم  12بصغ 

عیرشت 12بصنم 

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  تلزنم  ندرک  24کچوک 

لاملا 27تیب 

اهیلع هللا  مالس  هیضرم  يارهز  کلم  27كدف 

نامثع نامز  رد  لاملا  تیب  لاوما  28تشونرس 

نانیشن هفیقس  يزاس  هنیمز  30هفیقس و 

هفیقس 30ناراذگناینب 

لئابق موقا و  رد  تیلهاج  تابصعت  ندرک  30هدنز 

هفیقس دولوم  نیقرام   ، نیطساق  ، 31نیثکان

ینکش 33تمرح 

33هراشا

ترضح 33رورت 

یحو تیب  هب  36هلمح 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هناخ  رد  ندز  شتآ  36موجه و 

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  37ندز 

مالسلا هیلع  نسحم  ترضح  37تداهش 

رذابا 38دیعبت 

دوعسم نب  هللادبع  40نتشک 
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رسایرامع ندرک  لام  41دگل 

هدابع نب  42دعس 

هدابع نب  دعس  42تیصخش 

هفیقس رد  هدابع  نب  دعس  هب  42هلمح 

هدابع نب  دعس  44تبقاع 

دندومن يراذگ  هیاپ  ار  روجف  45ساسا 

راک رسرب  نیقفانم  46ندروآ 

ایند صرح  47داجیا 

ینمشد ياه  48هزیگنا 

دنتفرگ هچیزاب  هب  ار  48نید 

49تداسح

50هنیک

نینح ، ربیخ ، 50ردب

هنیک زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نداد  51ربخ 

هنیک دروم  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  52مالک 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  نابز  52زا 

مالسلا هیلع  متشه  ماما  نابز  52زا 

لییربج نداد  53ربخ 

( مالسلا هیلع  نینموملاریما  نمشد  ) دیدحلا یبا  نبا  نابز  زا  54هنیک 

نوعلم دیزی  نابز  زا  56هنیک 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  اب  ینمشد  زا  نتشاد  58رذحرب 

58هراشا

تسا وا  ربمایپ  ادخ و  ینمشد  یلع  اب  58ینمشد 

تسا شربمایپ  ادخ و  اب  ینمشد  یلع ، اب  60ینمشد 
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! یلع نانمشد  لاح  هب  61اَدب 

یلع نانمشد  رب  ادخ  نتفرگ  61مشخ 

یلع نانمشد  رب  ربمایپ  نتفرگ  62مشخ 

یلع هب  نازرو  ینمشد  رب  ربمایپ  67نیرفن 

یلع ندرزآ  هرابرد  دنوادخ  70رادشه 

تسا ربمایپ  هب  تداسح  یلع ، هب  70تداسح 

ترضح 72نانمشد 

72هصفح

72هشیاع

74شبرق

هیما 77ینب 

78ینغ

دوا 79ینب 

81هلهاب

نیلقث ندرب  نیب  86زا 

« هَّللا باتک  انبسح   » 86همزمز

نآرق ریسفت  زا  87عنم 

ثیدح لقن  زا  88تعنامم 

الوم لئاضف  91عنم 

الوم لئاضف  92فیرحت 

نامثع تلیضف  رد  بقانم  93لعج 

هباحص تلیضف  رد  بقانم  93لعج 

نایعیش هب  تبسن  لمع  94تدش 

تداهش 95خیرات 
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96تیمولظم

تداهش زا  دعب  یتح   ، ترضح هب  توادع  96هنیک و 

الوم تیمولظم  زا  ربمایپ  نداد  97ربخ 

جارعم 97رد 

رمع تاظحل  98نیرخآ 

مالسلا هیلع  یلع  زا  نتفرگ  99دهع 

يرامیب رتسب  100رد 

ترضح ياه  101هوکش 

شیرق زا  101هوکش 

نارای نیب  رد  102تیمولظم 

مدرم زا  103هوکش 

هنیدم رد  يدرم  هب  103هوکش 

شتداهش زا  لبق  شموق ، زا  ناشیا  تیاکش  رد  ترضح  نآ  104ياعد 

شتداهش بش  رد  شموق ، زا  ناشیا  تیاکش  رد  ترضح  نآ  104ياعد 

ءایبنا هب  تیمولظمرد  105تهابش 

الوم رب  هدراو  107ياهملظ 

نیموصعم مالک  رد  107تیمولظم 

ترضح دوخ  نابز  107زا 

هیواعم زیمآ  شنزرس  107همان 

ذفنق زا  همیرج  108مدع 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  نابز  108زا 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  نایب  109رد 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  نایب  110رد 

فعاضم 110تیمولظم 
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مدرم شیامزآ  هلیسو  ، 112یلع

خیرات زا  لقن  هب  112تیمولظم 

ریدغ ربارب  رد  هفیقس  ياه  112هرهچ 

مالسلا اهیلع  همطاف  نفد  ماگنه  ترضح  نآ  113تیمولظم 

الوم هناخ  هب  114موجه 

تیب 115قارحا 

راصنا سلاجم  رد  117تیمولظم 

رذوبا 118نایبرد 

يروش 118يارجام 

هللا همحر  یمق  ثدحم  مالک  رد  121تیمولظم 

ارعش مالک  رد  123تیمولظم 

تداهش 123عیاقو 

تداهش زا  نداد  123ربخ 

هینابعش هبطخ  رد  الوم  تداهش  هب  ربمایپ  123ربخ 

دوخ تداهش  زا  الوم  نداد  125ربخ 

يدوهی ملاع  هب  نداد  125ربخ 

ناضمر هام  زور 13  125رد 

ناضمر هام  بش 19  126رد 

تداهش زا  لبق  127عئاقو 

دوش یم  هفوک  دراو  مجلم  127نبا 

موثلک ما  نابز  زا  تداهش  زا  لبق  129عئاقو 

دجسم ات  هناخ  زا  130عئاقو 

دجسم لخاد  132عئاقو 

دجسم هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  132دورو 
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الوم رخآ  134ناذا 

مجلم نبا  ندومن  134رادیب 

الوم قرف  رب  135هبرض 

ندروخ تبرض  زا  دعب  ترضح  136راتفگ 

هبعکلا ّبر  136تزف و 

لتاق 136یفرعم 

ادخ لوسر  ادخ و  هدعو  ندش  136ققحم 

الوم ندروخ  تبرض  ماگنه  ملاع ، رد  137عئاقو 

نامسآ ایرد و  نیمز و  137رد 

لیئربج 137يادن 

ترضح 137يایاصو 

نفد دروم  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  137تیصو 

ایاصو 139نیرخآ 

نادهاش مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  139تّیصو 

تماما عیادو  ندرپس  مالّسلا و  مهیلع  همئا  139یفرعم 

مجلم نبا  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  140مالک 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  همانتّیصو  140نتم 

حالصا قح ، رب  داحتا  مالسا ، 141يوقت ،

ناگیاسمه نآرق ، ماتیا ، محر ، 141هلص 

داهج ءارقف ، هزور ، تاکز ، زامن ، 142جح ،

ترضح نآ  باحصا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  142نادنزرف 

رگید کی  هب  یکین  فورعم ، هب  رما  143نانز ،

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  143یظفاحادخ 

مالسلا هیلع  یلع  الوم  تداهش  رد  یبن  رضخ  144يراوگوس 
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146لتاق

نیرخالا 146یقشا 

لتاق اب  146دروخرب 

لتاق 147صاصق 

لتاق يویند  149باذع 

زکرم 151هرابرد 
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ریدغ بحاص  ، مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  تداهش 

باتک تاصخشم 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  : هسانشرس

یفیرش اضردمحم  / ریدغ بحاص  ، مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  تداهش  : روآدیدپ مان  ناونع و 

هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

یلع ع ماما  ریدغ -  عوضوم :

1 ص :

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  تداهش  للع 

ریدغ بحاص  ياه  بصنم  بصغ 

عیرشت بصنم 
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: دومرفوداد رارق  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  يارب  مخ  ریدغ  رد  ار  عیرشت  بصنم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

مکنم هعیبلا  ذـخآ  نأ  ترمأف  دـحاو ، ماقم  یف  مارحلا  نع  یهنأو  لالحلاب  رمآف  امهفرعأو  امهیـصحأ  نأ  نم  رثکأ  مارحلاو  لـالحلا  نإ  ـالأ 
، همئاـق مهیف  هماـمإ  هنمو  ینم  مه  نیذـلا  هدـعب  نم  ءایـصوألاو  نینمؤملاریمأ  یلع  یف  لـجو  زع  هللا  نع  هب  تئج  اـم  لوـبقب  مکل  هقفـصلاو 

. یضقیو ردقی  يذلا  هللا  یقلی  موی  یلإ  يدهملا  اهمتاخ 

اوصاوتو هوظفحاو  کلذ  اورکذاف  الأ  لدبأ . ملو  کلذ  نع  عجرأ  مل  ینإف  هنع  مکتیهن  مارح  لکو  هیلع  مکتللد  لالح  لکو  سانلا ، رشاعم 
. هوریغتالو هولدبتالو  هب ،

. رکنملا نع  اوهناو  فورعملاب  اورمأو  هاکزلا  اوتآو  هالصلا  اومیقأف  الأ  لوقلا : ددجأ  ینإو  الأ 

زع هللا  نم  رمأ  هنإف  هتفلاخم ، نع  هوهنتو  ینع  هلوبقب  هورمأـتو  رـضحی  مل  نم  هوغلبتو  یلوق  یلإ  اوهتنت  نأ  فورعملاـب  رمـألا  سأر  نإو  ـالأ 
. موصعم مامإ  عم  الإ  رکنم  نع  یهن  الو  فورعمب  رمأ  الو  ینمو . لجو 

اهلـالح همه ي  هب  سلجم  کـی  رد  مناوـتب  منک و  یفرعم  مرامـشب و  ار  اـهنآ  همه ي  نم  هک  تسا  نآ  زا  شیب  مارح  لـالح و  هک  دـینادب 
فرط زا  هچنآ  دینک  لوبق  هکنیا  رب  مهدب  تسد  امش  اب  مریگب و  تعیب  امش  زا  هک  مرومأم  سپ  منک . یهن  اهمارح  همه ي  زا  مهد و  روتسد 
تسا یتماما  عوضوم ) نآ  و  ، ) دنیوا نم و  لسن  زا  نانآ  هک  ما  هدروآ  وا  زا  دعب  نانیشناج  یلع و  نینمؤملاریما  هرابرد ي  لجوزع  دنوادخ 

. دنک تاقالم  ار  ردق  اضق و  ربدم  يادخ  هک  يزور  ات  تسا  يدهم  ناشیا  رخآ  و  دوب ، دهاوخ  اپب  اهنآ  رد  طقف  هک 

رییغت ما و  هتـشگن  رب  اهنآ  زا  زگره  مدومن ، یهن  نآ  زا  ار  امـش  هک  یمارح  ره  مدرک و  ییاـمنهار  نادـب  ار  امـش  هک  یلـالح  ره  مدرم ، يا 
. دیهدن رییغت  دینکن و  لیدبت  ار  نآ  و  دینک ، شرافس  رگیدکی  هب  دینک و  ظفح  ار  نآ  دیشاب و  هتشاد  ار  بلطم  نیا  ما . هدادن 

. دیئامن یهن  تارکنم  زا  دینک و  رما  کین  راک  هب  دیزادرپب و  ار  تاکز  دیراد و  اپب  ار  زامن  منک : یم  رارکت  ار  دوخ  نخس  نم 

هب نم  فرط  زا  ار  وا  دـیناسرب و  دنتـسین  رـضاح  هک  یناسک  هب  ار  نآ  دـیمهفب و  ارم  نخـس  هک  تسنآ  فورعم  هب  رما  نیرتـالاب  هک  دـینادب 
فورعم و هب  رما  چیه  ،و  تسا نم  دزن  زا  لجوزع و  دنوادخ  بناج  زا  يروتـسد  نیا  هک  ارچ  دیئامن ، یهن  شتفلاخم  زا  دینک و  رما  شلوبق 

(1 . ) موصعم ماما  اب  رگم  دوش  یمن  يرکنم  زا  یهن 

یم رب  ار  اهنآ  ياه  تعدـب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  لاـس  جـنپ  تسیب و  زا  دـعب  هکنیا  اـت  دـندرک  فلخت  ربماـیپ  مـالک  زا  نانیـشن  هفیقس 
: دنرامش

ربمغیپ رب  دورد  یهلا  يانث  دـمح و  زا  سپ  هک  بیترت  نیدـب  دومرف  داریا  يا  هبطخ  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دـیوگ : یلاله  سیق  نب  میلس 
: دومرف سپس  داتسرف  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

سفن ياوه  زا  يوریپ  اما  زارد ، يوزرآ  سفن و  ياوه  زا  يوریپ  تسا : تلـصخ  ود  مکاـنمیب  امـش  رب  نآ  زا  رتشیب  هچنآ  هک  دیـشاب  هاـگآ 
و هدرک ، چوک  نانک  تشپ  ایند  انامه  هک  دیشاب  هاگآ  دراپـس ، یـشومارف  تسدب  ار  ترخآ  زارد  يوزرآ  اما  و  دراد ، زاب  قح  زا  ار  صخش 

هقالع و   ) نادـنزرف زا  امـش  تسا ، ینادـنم ) هقالع  و   ) نادـنزرف ود  نیا  زا  کی  ره  يارب  و  هدومن ، يور  امـش ) يوسب   ) ناـنک يور  ترخآ 
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باسح زور  تمایق  يادرف  و  تسین ، راک  رد  یباسح  تسا و  لمع  زور  هزورما  هک  اریز  دیـشابن ، ایند  نادنزرف  زا  دیـشاب و  ترخآ  نادـنم )
هک تسا  یماکحا  هدـش و  يوریپ  یناـسفن  ياـهاوه  زا  اـهبوشآ  اـه و  هنتف  عوقو  زاـغآ  هک  تسین  نیا  زج  و  تسین ، راـک  رد  یلمع  تسا و 

. دنریگ هدهعب  ار  ماکحا  نآ  یتسرپرس  رگید  نادرم  ياجب  اهنآ  رد  ینادرم  دوش و  تفلاخم  ادخ  مکح  اب  اهنآ  رد  هدش و  يرازگتعدب 

2 ص :
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دوبیم زین  قح ) زا   ) صلاخ لطاب  رگا  و  دوبن ، راک  رد  یفالتخا  چیه  دوب  مدرم ) نایم  رد  لطاب  زا   ) كاپ صلاخ و  قح  رگا  هک  دیـشاب  هاگآ 
یتشم اهنآ  مادک  ره  زا  یلو  دنام ، یمن  هدیشوپ  يدنمدرخ  چیه  رب 

ناشیارب ادـخ  بناج  زا  هک  نانآ  دـبای و  الیتسا  دوخ  ناتـسود  رب  ناطیـش  هک  تساجنیا  رد  و  دـنا ، هتخیمآ  مه  اـب  ار  اـهنآ  هدـش و  هتفرگرب 
هک یتقو  نآ  رد  دیا  هنوگچ  دومرفیم  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مدینـش  دوخ  نم  دنبای ، تاجن  هدش  ینیب  شیپ  کین  ماجنارس 

نادـب مدرم  دوش ، ریپ  نآ  رد  لاسگرزب  درم  دـبای و  شرورپ  نآ  رد  لاسدرخ  كدوک  هک  یناـنچنآ  یهارمگ ) و   ) هنتف دریگ  رب  رد  ار  اـمش 
تنـس دنیوگب : دبای  لیدبت  قح  شورب  جک  شور  نآ  زا  يزیچ  نوچ  هک  دنهد  رارق  یتّنـس  شور و  دوخ  يارب  ار  نآ  دـنورب و  جـک  هقیرط 

بوشآ هنتف و  و  دـنتفا . تراساب  ناناملـسم )  ) داژن هّیرذ و  دوش و  تخـس  يراتفرگ  الب و  سپـس  دـیایب ، مدرم  رظنب  یتشز  راک  هتفای و  رییغت 
. ار مدنگ  هناد  ایسآ  دبوکب و  ار  مزیه  شتآ  هچنانچ  دبوکب  مهرد  ار  نانآ 

یعمج هک  دوخ  نایفارطاب  ور  سپـس  دنبلط  ایند  ترخآ  ياهراک  اب  و  دنیوج ، شناد  لمع  ریغ  يارب  و  دنزومآ ، هلأسم  ادخ  ریغ  يارب  نانآ 
: دومرف درک و  دندوب  شنایعیش  ترضح و  نآ  ناصاخ  هداوناخ و  زا 

فالخ هار  دمعت  يور  زا  دندرک و  تفلاخم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  اهنآ  رد  هک  دـنداد  ماجنا  یئاهراک  نم  زا  شیپ  نانارمکح 
اهنآ یلـصا  ياجب  مراداو و  اهنآ  كرتب  ار  مدرم  مهاوخب  نم  رگا  و  دنداد ، رییغت  ار  شـشور  تنـس و  و  دنتـسکش ، ار  شنامیپ  و  دندومیپ ،
مدوخ زج  ات  دـنوش  هدـنکارپ  نم  رود  زا  رکـشل  مراد  ررقم  دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  هک  بیترت  نامهب  منادرگزاـب و 

لج زع و  يادخ  باتک  يور  زا  ارم  تماما  تعاطا و  بوجو  هتخانش و  ارم  يرترب  هک  نم  نایعیـش  زا  یکدنا  ای  منامن و  ياجب  اهنت  کت و 
. دننام ياجب  دنا  هتسناد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنس  و 
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وبأ دوب و  هدومرف  ررقم  يروطب  ار  اهنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  عوضوم  دنچب  هنومن  يارب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اجنیا  رد  )
:( دیامرفیم هراشا  هداد  رییغت  ار  اهنآ  رمع  صوصخب  نارگید و  رمع و  رکب و 

ار نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نآ  یلـصا  ياجب  ار  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ماقم  ات  مدادیم  روتـسد  نم  هک  دیدیدیم  رگا 
. مدنادرگیمرب دروآ ) ینونک  ياجب  ار  نآ  رمع  و   ) دوب هداهن  اجنآ  رد 

. مدنادرگیمرب مالّسلا  اهیلع  همطاف  هثروب  تفرگ ) مالّسلا  اهیلع  همطاف  زا  بصغب  رکب  وبا  هک   ) ار كدف  و 

اب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  یبآ  رادقم  عاص   ) مدنادرگیمرب دوب  هک  وحن  نامهب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  عاص  و 
یمدرم دومرف : زین  ترـضح  نآ  دوخ  دنتـسناد و  مک  ار  رادـقم  نیا  ترـضح  نآ  زا  سپ  دوب و  لطر  شـش  نآ  رادـقم  درکیم و  لسغ  نآ 

(. دنناد مک  ار  نآ  هک  دنیایب 

شناـبحاصب ار  اـهنآ  نم  تشگن  ارجا  ترـضح  نآ  مکح  یلو  درک  راذـگاو  یمدرمب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ار  یئاـهنیمز  و 
. منک ارجا  ار  ترضح  نآ  مکح  مهدب و 

. منک بارخ  دجسم  زا  ار  تمسق  نآ  منادرگزاب و  شا  هثروب  دنا ) هدرک  مارحلا  دجسم  رد  لخاد  هک   ) ار رفعج  هناخ  و 

روهشم ياهتعدب  زا  نآ  ریغ  لوع و  نوناق  ءاسن و  هعتم  جح و  هعتم  میرحت  دننام   ) هدش مکح  اهنادب  روز  متـس و  يور  زا  هک  ار  یماکحا  و 
. منادرگزاب سلجم ) کی  رد  قالط  هس  زاوج  رمع و 

نودب هک  ار  ینانز  دننام   ) مدـنادرگیم زاب  دوخ  یقیقح ) عورـشم و   ) نارهوش يوسب  دنتـسه  ینادرم  رایتخا  تحت  رد  قحانب  هک  ار  ینانز  و 
جورف و هراب  رد  ادـخ  مکح  اب  اهنآ  هراب  رد  و  دـنتفرگیم ) ینزب  هدـع  ءاضقنا  زا  سپ  دـندادیم و  قالط  رهط  لاح  ریغ  رد  ای  نیلدـع  روضح 

. مدشیم وربور  ماکحا 
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ررقم اـهنآ  رب  هاـکز  ربارب  ود  نآ  ياـجب  تشادرب و  ناـنآ  زا  ار  هیزج  تهج  نودـب  رمع  هک   ) مـتفرگیم تراـساب  ار  بـلعث  ینب  نادـنزرف  و 
(. تسا خیراوت  رد  هچنانچ  تشاد ،

. مدنادرگیمرب دوب  هدش  میسقت  رمع ) نامز  نیذفنتم  نایم   ) ربیخ نیمزرس  زا  هچنآ  و 

یمهس هک  شرسپ  هَّللا  دبع  رمع  نامز  رد  هک  دوب  وحن  نیدب  دیامرف  هراشا  نادب  ترـضح  هک  ربیخ  یـضارا  میـسقت  نایرج  دیوگ : مجرتم  )
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روتـسدب  هک  ربیخ - دوهی  هلمح  دروم  هنابـش  تفر و  ربیخب  دوخ  لاوما  یـشکرس  يارب  یماگنه  تشاد  ربیخ  رد 

هللا یلص  ادخ  لوسر  هکنیا  اب  ار - روبزم  دوهی  دیسر  باطخ  نب  رمع  شوگب  هک  نایرج  نیا  تفرگ ، رارق  دنتشاد - تنوکس  اجنآ  رد  هلآو 
- تفرگیم اهنآ  زا  تالوصحم  زا  یمهـس  لباقم  رد  هدرک و  راذـگاو  اهنآب  ار  ربیخ  ياهنیمز  دوب و  هداد  نکـسم  اجنآ  رد  ار  اهنآ  هلآو  هیلع 
ریبز و نامثع و  رمع و  نب  هَّللا  دبع  شرسپ  هلمج  نآ  زا  هک  دومن  میسقت  صاخ  یعمج  نایم  ار  اجنآ  كالما  درک و  نوریب  ربیخ  زا  هرسکی 

-(. دیئامرف هعجارم  دعب  هب  ماشه ج 2 ص 356  نبا  هریسب  ناتساد  لیصفت  زا  عالطا  يارب  و  دندوب - هریغ  نمحرلا و  دبع 

و مدربیم ، نیب  زا  دوب ) هدـش  نییعت  فالتخاب  تاهج  ریاـس  ذوفن و  صاخـشا و  قباوس  يور  رمع  روتـسدب  هک   ) ار اـیاطع  قوقح و  رتاـفد  و 
. مدادیمن رارق  نارگناوت  زا ) یصوصخم  عمج   ) تسد رد  ار  نآ  مدرکیم و  میسقت  هیوسلاب  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دننام 

رد هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روتـسد  فالخ  رب  درک و  ار  راک  نیا  رمع  هچنانچ   ) مدرکیم یغلم  جارخ  نتفرگ  رد  ار  تحاسم  و 
(. داد رارق  نیمز  تحاسم  يور  وا  دوب  هدومرف  نیعم  تعارز  دمآرد  يور  زا  ار  تایلام  قارع  ماش و  ياهنیمزرس  دننام 
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هدومرف هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روتـسد  فالخ  رب  رمع  نوچ   ) مدرکیم راـتفر  تاواـسم  يربارب و  روطب  جاودزا  عوضوم  رد  و 
داد روتسد  وا  دوب  هدرک  یغلم  ار  یشرق  ریغ  یشرق و  مجع و  برع و  يدیفس و  یهایس و  تسا و  ناملـسم  نز  وفک  یناملـسم  درم  ره  دوب 

(. دریگب نز  برع  زا  دیابن  برع  ریغ  دریگب و  نز  یشرق  زا  دیابن  یشرق  ریغ 

یفالخب هراشا   ) متـشادیم ررقم  دوب  هدرک  بجاو  دومرف و  لزان  لـج  زع و  يادـخ  هک  وحن  ناـمهب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  سمخ  و 
میـسقت ناناملـسم  مومع  نایم  هدرک و  عنم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادناخ  زا  ار  نآ  دش و  بکترم  سمخ  هراب  رد  رمع  هک  تسا 

(. هدمآ هبطخ  نایاپ  رد  نآ  نایب  هچنانچ  درکیم 

ار اهنآ  متسب و  یم  دنا  هدوشگ  نآ  رد  هک  ار  یئاهرد  مدنادرگیمرب و  دوب  هک  یعـضو  نامهب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  و 
. مدرکیم زاب  دنا  هتسب  هک 

. مدرکیم مارح  دوب ) هداد  هزاجا  يدراوم  رد  رمع  هک   ) ار شفک  يور  رب  حسم  و 

. مدزیم ّدح  دندرک ) شلالح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  هک  امرخ  بارش   ) ذیبن ندیشون  رب  و 

رد ود  نیا  تفگ : دوخ  رمع  تسا  فورعم  ینس  هعیش و  نایم  هک  یتیاور  قبط  هک   ) مدادیم نانز  هغیص  جح و  هعتم  ندوب  لالحب  روتـسد  و 
(. مدرک مارح  ار  ود  نآ  نم  دوب و  لالح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز 

ررقم ریبکت  راهچ  درک و  رـسک  ار  ریبکت  جـنپ  زا  یکی  دوخ  هقیلـس  يور  رمع  هک   ) مدادـیم روتـسد  ار  ریبکت  جـنپ  نتفگ  تیم  زامن  يارب  و 
(. تشاد
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اهزامن مامت  رد  ای  دنناوخیمن  ار  نآ  ای  نیفلاخم  هچنانچ   ) دـنیوگب دـنلب  زامن  رد  ار  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » ات مدرکیم  روبجم  ار  مدرم  و 
(. دنناوخیم هتسهآ 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنیا  اب  دندروآرد  دجـسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هارمهب  هک  ار  یناسک  مدروآ  یم  نوریب  و 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندرک و  نوریب  نانیا  ار  هکنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  مدروآ  یم  رد  و  درک ، نوریب  ار  اهنآ 

. درک دراو  ار  وا  هلآو 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد  ار  ود  نآ  هزاجا  نودب  هک  دنشاب  رمع  رکب و  وبا  یلوا  هلمج  زا  دارم  تسا  لمتحم  دیوگ : هر )  ) ضیف )
نآ دوخ  مود  هلمج  زا  دارم  و  دننک ، زاب  دجـسمب  رد  ود  نآ  دادـن  هزاجا  یتح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنیا  اب  دـندرک  نفد  هلآو 
هک يرد  زج  دندنبب  دنا  هدرک  زاب  دجـسمب  باحـصا  هک  یئاهرد  همه  دومرف  روتـسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـشاب  ترـضح 

(. دندرک راتفر  نآ  فالخ  رب  ترضح  نآ  زا  سپ  نانیا  دشیم و  زاب  مالّسلا  هیلع  یلع  هناخب 

رد دـیاب  هک  قالط  دروم  رد  دـهدیم  روتـسد  نآرق  نوچ   ) مدادـیم رارق  نآرق  تنـس  يور  ار  قـالط  و  متـشادیماو . نآرق  مکحب  ار  مدرم  و 
(. دندرک راتفر  سکعب  نانیا  دنکیمن و  طرش  ار  دهاش  دوجو  حاکن  رد  دشاب و  لدع  دهاش  ود  روضح 

(. دنا هتسب  هاکز  زین  يرگید  ياهزیچ  رب  هک  اهنیا  دننام  هن   ) متفرگیم شدودح  تاررقم و  قبط  نآ  هناگ ) هن   ) فانصا زا  طقف )  ) ار هاکز  و 

یئاهتعدب ای  تعدب  دـندرب و  تسد  اهنیا  مامت  رد  نوچ  . ) ناشدوخ ياهاج  نیناوق و  تاقوا و  هب  ار  زامن  لسغ و  وضو و  مدـنادرگیم  زاب  و 
نیناتخ ءاقتلا  دروم  رد  لسغ  طاقـسا  و  لسغ ، اب  ءوضو  بوجو  ءوضو و  رد  نآ  لاثما  اهاپ و  نتـسش  اهـشوگ و  رب  حـسم  دـننام  دـندراذگ 

نیمآ و فـتکت و  و  نآ ، ياـجب  موـنلا » نم  ریخ  هالـصلا   » هـلمج نداـهن  ناذا و  زا  لـمعلا » ریخ  یلع  یح   » هـلمج نتـشادرب  و  لازنا ، نودـب 
(. تسا طوبضم  هَّللا  همحر  یضترم  دیس  یفاش  باتک  دننام  هریغ  خیراوت و  بتک  رد  هک  اهنیا  لاثما  تعامجب و  ار  هلفان  زامن  ندناوخ 

7 ص :

ریدغ بحاص  ، مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  www.Ghaemiyeh.comتداهش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هک  یلیصفتب  داد  چوک  قارع  نیمزرسب  دوب  اهنآ  نیمزرس  هک  نمی  زا  ار  اهنآ  رمع  هک   ) مدنادرگیمرب ناشدوخ  ياهاجب  ار  نارجن  لها  و 
(. تسا روکذم  رصم  73 ط  يرذالب ص 72 - نادلبلا  حوتف 

. مدنادرگیم زاب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  شربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  يور  زا  ار  رگید  ياهتلم  سراف و  ناریسا  و 

مرود زا  مدرم  نآ ) یقیقح  ریـسمب  تسا  نآ  رد  نونکا  هک  یفرحنم  ریـسم  زا  اهنآ  ندـنادرگزاب  اهراک و  نیا  يارجا  اب  و   ) تروص نیا  رد 
. دندشیم هدنکارپ 

ناضمر هام  ياهبش  لفاون  ندناوخ  زا  و   ) دنناوخن تعامجب  ار  هضیرف  زامن  زج  ناضمر  هام  رد  هک  مدادیم  روتـسد  مدرمب  رگا  دنگوس  ادخب 
نیمه زا  یخرب  تسا ، تعدـب  ندـناوخ  تعامجب  لـفاون  هک  مدرکیم  مـالعا  اـهنآب  و  مدرکیم ) يریگولج  هداد  روتـسد  رمع  هک  تعاـمجب 

هام رد  هلفان  زامن  زا  ار  ام  یلع  دـش ، نوگرگد  رمع  تنـس  ناناملـسم  يا  دـندزیم : داـیرف  دـننکیم  گـنج  نم  هارمهب  نونکا  هک  منایرکـشل 
. دننک شروش  نم ) رب   ) رکشل يوس  کی  زا  هک  مراد  ار  نآ  سرت  و  درادیم ، زاب  ناضمر 

هرابود اجنیا  رد  . ) خزود يوسب  ناگدنناوخ  هارمگ و  نایاوشیپ  زا  ناشندرک  يوریپ  زا  و  ناشفالتخا ، زا  تما ! نیا  تسد  زا  مدیشک  هچ  نم 
(: دیامرف ددرگ و  زاب  نیشیپ  نانخس  لابندب  مالّسلا  هیلع  ماما  نخس 

لطاب قح و  زیمت  زور  هچنآ  ادـخب و  رگا  : » دـیامرف نآ ) هراب  رد   ) لـج زع و  يادـخ  هک  متخادرپیم  ار  نادـنواشیوخ  هرهب  سمخ  زا  رگا  و 
هیآ هلابند  هدومرف  داهشتسا  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  تمسق  نیا  و  هیآ 41 ، لافنا  هروس  «، ) دیا هدروآ  نامیا  دندرک  یقالت  هورگ  ود  هک  يزور 

ادخب و نامیا  طرـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  لآ  سمخب  هدیقع  هک  تسا  نیا  يارب  ریخا  تمـسق  رکذ  دنا  هتفگ  یخرب  و  تسا ، سمخ 
(. تسنآرق
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نآ زا  : » هدومرف هتخاس و  نورقم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دوخ  لوسر  دوخب و  ار  ام  ادخ  هک  نادنواشیوخ  زا  دوصقم  دنگوس  ادـخب  میئام  سپ 
امـش نارگناوت  نایم  نادرگتـسد  ات  تسا ) صوصخلابام  هراب  رد  « ) ناگدنام هار  رد  نانیکـسم و  نامیتی و  نادنواشیوخ و  لوسر و  ادـخ و 

نادناخب ندرک  متس  رد   ) دیسرتب ادخ  زا  دینک و  يراددوخ  دومرف  یهن  نآ  زا  ار  هچنآ  دیریگب و  دروآ  امش  يارب  ربمغیپ  ار  هچنآ  و  دشابن ،
. دنک متس  اهنادب  هک  یسکب  تبسن  تسا » رفیک  تخس  ادخ  یتسارب  هک  دمحم )

هللا یلـص  شربمایپ  هدرک و  زاین  یب  نادب  ار  ام  ادخ  هک  تسا  یتورث  هدومرف و  هتـشاد  امب  هک  يرهم  يور  زا  یلاعت  يادـخ  ار  راتفگ  نیا  و 
هلآو هیلع  هللا  یلص  شلوسر  هتشاد  یمارگ  ادخ  و  هدومرفن ، ررقم  يا  هرهب  ام  يارب  هقدص  مهـس  رد  و  هدومرف ، شرافـس  نادب  ار  هلآو  هیلع 

و دندرک ، بیذکت  زین  ار  شلوسر  هدرک و  بیذـکت  ار  ادـخ  نانیا  و  دـهدب ، كاروخ  امب  مدرم  تسد  یکرچ  زا  هکنیا  زا  ار  نادـناخ  ام  و 
هداوناخ چیه  دنتـشادزاب ، ام  زا  دوب  هدرک  ضرف  ام  يارب  ادـخ  هک  ار  یـضرف  نآ  و  دـندرک ، راکنا  تسا  ام  قحب  يایوگ  هک  ار  ادـخ  باتک 

امب هک  سک  ره  رب  تسا  ام  راک  کمک  ادـخ  و  میدـید ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  سپ  اـم  ار  هچنآ  دـیدن  شربمغیپ  تما  زا  يربمغیپ 
(2 .) گرزب يالاو  يادخب  زج  تسین  یئورین  شبنج و  هدرک و  متس 

هک دـندومرف  هدارا  نینمؤملاریما  ترـضح  نامز  رد  هکنآ  اـت  دـندوبن  لـئاق  یهلا  مکح  رد  یهاـگیاج  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  يارب  اذـل 
داتـسرف ار  نسح  ماما  ترـضح  دنک و  فرطرب  تسا  هتـشاذگ  رمع  هک  تسه  ناشیا  حاحـص  عیمج  رد  هک  حیوارت  زامن  رد  ار  رمع  تعدب 

. دننکب دنهاوخ  هچ  ره  هک  دندومرف  ترضح  هارمع  او  هک  دندروآ  رب  دایرف  یگمه  دینک  كرت  تستعدب  هک 
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ناشیا و  دنا ) هدرک  مان  حیوارت  ار  نآ  هدرک و  رّرقم  رمع  هچنانچ   ) دنرازگن تعامج  هب  ار  ناضمر  هام  هلفان  هک  ار  مدرم  مدرک  رما  هک  هَّللاو 
هلتاقم نانمـشد  اب  دندوب و  یم  نم  اب  اه  گنج  رد  هک  یعمج  نم ، نایرکـشل  زا  سپ ، تسا . تعدب  لفاون ، رد  عامتجا  هک  مدومن  مالعا  ار 

هام رد  ّتنس  زامن  زا  دنک  یم  یهن  ار  ام  تفر و  تسد  زا  رمع  هقیرط  ّتنس و  مالـسإلا ! َلها  ای  دنتفگ : هدرک ، ادن  ار  رگیدکی  دندومن ، یم 
. دنزیگنارب هنتف  نم ، رکشل  فارطا  زا  یفرط  رد  هک  مدیسرت  و  ناضمر !

یم تلالـض  هب  ار  ناـشیا  هک  یعمج  زا ]  ] ندوـمن يوریپ  نم و  زا ]  ] ندرکن تعاـطا  رد  تّما  نیا  زا  مدیـشک  هـچ  هـک : دوـمرف  نآ  زا  دـعب 
روما زا  يرایسب  رد  ترضح  نآ  هّیقت  ثیدح ، نیا  زا  و  دنتـسناد ! یم  ماماار  اهنآ  ناشیا ، دندومن و  یم  توعد  مّنهج ، شتآ  هب  دنتخادنا و 

. دش رهاظ  هعدتبم ،

ریما هک  اـهزور  نآ  دومرف : هک  هدـمآ  تیاور  مالـسلا ) اـمهیلع   ) قداـص رقاـب و  ینعی  ماـما  ود  زا  یکی  زا  هعیـش  لاـجر  یـضعب  زا  زیرح  زا 
كراـبم هاـم  رد  هک  نک  نیعم  يزامنـشیپ  اـم  يارب  دنتـشاد ! هضرع  دـندمآ و  شروضح  هب  یمدرم  دوب ، هفوـک  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا 

نآ رـصع  هدربمان  مدرم  دنوش ، عمج  ناضمر  هام  رد  هکنیا  زا  درک  یهن  ار  نانآ  تسین و  مزال  دومرف : ترـضح  مینک ، ءادـتقا  وا  هب  ناضمر 
دزن یعمج  اب  روعا  ثراح  دنتفگ ، اناضمر  او  دندرک ، یناوخ  هیثرم  دـندرک و  اپ  رب  سلجم  ناضمر ، هام  يارب  دـندش و  عمج  مه  رود  زور 

: دومرف ترضح  هدمآ ، شوخان  ار  نانآ  تخس  وت  نخس  دندمآ و  رد  نویش  هیرگ و  هب  مدرم  دنتشاد : هضرع  هدمآ ، نینمؤملا  ریما 
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درک داهشتسا  هاگ  نآ  دننک ، ناشدوخ  تعامج  ماما  دوخ  دنتـساوخ  هک  ار  سک  ره  دینک ، ناشراذگاو  دوخ  لاح  هب  تسا  نینچ  هک  لاح 
(3") ًاریِصَم ْتَءاس  َو  َمَّنَهَج  ِِهلُْصن  َو  یَّلَوَت  ام  ِهِّلَُون  َنِینِمْؤُْملا  ِلِیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَی  َو  هفیرش ": هیآ  هب 

رایسب رگید  ياههورگ  هراب  رد  نآ  دننام  هک  دوش  یم  هدید  يزیگنا  تربع  تاکن  بیجع و  ياهداضت  عیرـشتدرومرد  جراوخ  یگدنز  رد 
: هلمج زا  تسا  هدش  هدید  مک 

هارمه هتخیوآ و  دوـخ  ندرگ  رب  ینآرق  هک  یلاـح  رد  دوـب  ربماـیپ  فورعم  یباحـص  ترا ، نـب  باـّبخ  دـنزرف  هـک  باـّبخ - نـب  هـّللا  دـبع 
ینآرق نیمه  : » دنتفگ دنتفرگ و  ار  وا  يولج  جراوخ ، تشذگ ، یم  جراوخ  زکرم  یکیدزن  زا  یبکرم  رب  راوس  دوب - رادراب  هک  شرـسمه -

هچ نآ  دینک و  هدنز  تسا ، هدرک  هدنز  نآرق  ار  هچنآ  : » تفگ نانآ  هب  هّللا  دبع  دهد .» یم  نامرف  وت  نتـشک  هب  ار  ام  تسا  وت  ندرگ  رب  هک 
ییامرخ هناد  جراوخ  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  دندرکن . وا  هنامیکح  راتفگ  هب  ییانتعا  نیرتمک  جراوخ  دـناریمب .» تسا ، هدرب  نیب  زا  نآرق  ار 
نارگید قح  هب  ارچ   » هک دندیـشک  داـیرف  شرـس  رب  شناتـسود  تشاذـگ . ناـهد  رب  تشادرب و  دوب  هداـتفا  نیمز  رب  یلخن  تخرد  زا  هک  ار 

، تشک دوب  هتـسب  وا  رب  هار  هک  ار  یکوخ  اهنآ  زا  رگید  یکی  دـنکفا  نوریب  ناهد  زا  ار  اـمرخ  وا  و  يدروخ » یبصغ  لاـم  يدرک و  زواـجت 
باّبخ نب  هّللا  دـبع  هب  ور  سپـس  تسا  ضرا  رد  داسف  قادـصم  عقاو  رد  نیا  دوب و  یتسردان  لـمع  نیا  هک  دـندرک  ضارتعا  وا  رب  نارگید 

لقن مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  مدینـش  مردپ  زا  : » تفگ وا  نک » لقن  تردپ  لوق  زا  یثیدح  ام  يارب  : » دـنتفگ هدرک 
بـش دننمؤم و  زور  یـضعب  دریم . یم  ندـب  هک  هنوگ  نآ  دریم ، یم  مدرم  لد  نآ  رد  هک  دوب  دـهاوخ  يا  هنتف  نم  زا  دـعب  يدوز  هب  : » درک

«. رفاک
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یم هچ  تیمکح  شریذپ  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  : » دنتفگ وا  هب  هک  دندیـسر  اجنیا  هب  ات  دـندرک ، وا  اب  يدایز  ياهوگتفگ  سپس 
«. رت هاگآ  رتراوتسا و  همه  زا  دوخ  نید  ظفح  هب  تبسن  تسا و  رتاناد  ادخ  مکح )  ) هب مالّسلا  هیلع  یلع  : » تفگ وا  ییوگ »

يوس هب  ور  سپس  دندیرب  ار  شرس  دنفسوگ ) دننامه   ) دندناباوخ و دندروآ و  رهن  رانک  هب  ار  وا  یتسین .» تیاده  وریپ  وت  : » دنتفگ جراوخ 
ار شنینج  شدوـخ و  دـندرک و  هراـپ  ار  شمکـش  دـندادن و  شوـگ  متــسه ، رادراـب )  ) ینز نـم  هـک  دز  داـیرف  هـچ  ره  وا  دـندرک ، شنز 

(4 .) دنتشک

ریدغ هباطخ  (1)

90-85 ص : ج 1 ، یتالحم ، یلوسر  همجرت  یفاکلا /  نم  هضورلا  (2)

153 ص : ج 5 ، نازیملا ، همجرت  ( 3)

هحفص 377 ج 2 ،  هغالبلا ، جهنرب  یعماجو  هزات  حرش  ماما  مایپ  (4)

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  تلزنم  ندرک  کچوک 

: دیامرف یم  نینچ  ءافلخ  تسد  هب  دوخ  تیصخشرورتو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  ثداوحزا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

یتلزنم میظع  اورغصو  یمایأ  اوعاضأو  یمحر  اوعطق  مهنإف 

درخ ارم  میظع  تلزنم  دنداد و  رده  هب  نم  مهـس  دندیرب و  نم  يدنواشیوخ  دنویپ  اهنآ  مهاوخ . یم  يرای  شیرق  ربارب  رد  وت  زا  ایادخ  راب 
(1  .) دندرمش

داد رارق  صاقو  یبا  نب  دعـسو  ریبزو  هحلطو  فوع  نبا  نمحرلادبع  نامثع و  فیدر  مهار  وا  يروش  بیکرت  رد  لاس  جنپو  تسیبزا  دعبو 
ّینَا َمَعَز  هعامج  یف  اهَلَعَج  هلیبسل  یضم  اذا  یتح  : » دیامرف یم  نایب  یفیرظ  تروص  هب  ار  ینعم  نیا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  دوخ  هک 

هک داهناو  یتعامج  هب  ار  تفالخ  وا  دـش . يرپس  وا  یگدـنز  تفر و  دوخ  هار  هب  مه  باطخ  نب  رمع  هک  نیا  ات  يروُشِلل ;» َو  ِهللاایف  ْمُهُدَـحَا 
. دش لیکشت  هک  ییاروش  يارب  مهاوخ  یم  يرای  وت  زا  ایادخ ! راب  داد . رارق  اهنآ  زا  یکی  مه  ارم 
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دارفا زا  یکی  نَه ;» نَه و  عم  هرْهِصل  ُرخآلا  َلام  ِِهنْغِضل و  مهنم  لجر  یغَصَف  : » دنهد یم  همادا  سپس  دننک و  یم  نایب  ار  یتالمج  ترضح 
تسا صاقو  یبا  نب  دعس  ترـضح ، دوصقم  تفرگ  شیپ  رد  ار  لطاب  هار  تفاترب و  يور  نم  زا  تشاد  هک  يدسح  هنیک و  رطاخ  هب  اروش 

اب دوخ  یشیوخ  يداماد و  رطاخ  هب  رگید  درم  درکن و  تعیب  ترـضح  نآ  اب  ( مالـسلا هیلع  ) نانمؤمریما ندیـسر  تفالخ  هب  زا  دعب  یتح  هک 
ریبز هحلط و  نارگید  ضارعا  نینچ  مه  دوب  نامثع  يردام  رهاوخ  رهوش  هک  تسا  فوع  نب  نامحرلادبع  دارم  درک  ضارعا  نم  زا  نامثع 

تسا و هدنامن  رود  رظن  لها  دید  زا  هک  هتـشاد  یناوارف  بیاعم  اروش  نیا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تسین . دنیاشوخ  نآ  رکذ  هک  دراد  یلیالد 
لاثم روط  هب  دنا . هتخادرپ  نآ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم لآ  خیرات  رد  همکاحم  حیرـشت و  باتک  بحاص  يدنفا  یـضاق  دننام  یناسک 

، فلاخم رفن  هس  دندوب و  قفاوم  رفن  هس  رگا  دیشکب ، ار  وا  درک ، تفلاخم  یکی  دندش و  قفتم  دحتم و  رفن  جنپ  رگا  دیوگ : یم  مود  هفیلخ 
جهن حراش  فورعم و  خروم  دروم  نیا  رد  دیـشکب . ار  رگید  رفن  هس  دینیزگرب و  تساهنآ  نایم  رد  فوع  نب  نامحرلادـبع  هک  یعمج  نآ 

یترفُح ْنِم  ُْمتْدُع  اذا  هحلط  ابا  ای  رظنأ  لاقف : هل  هوعدف  يراصنالا  هحلطابا  َّیِلا  اوُعُْدا  رمع  يا  لاق  مث  : » دسیون یم  دـیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا 
یلع کباحصاب  ِْفق  و  تیب ، یف  ْمُهعِمْجَا  و  هلیجعت ، رمالا و  ءاضماب  رفنلا  ءالوه  ذخف  مکَفُویُس  یلماح  راصنالا  نم  الجر  نیسمخ  یف  نکف 

، امُهَقانْعَا برـضاف  نانثا  یبَا  و  هعبرا ، قفتا  نا  و  هقنع ، برـضاف  ٌدحاو  یبَا  ٌهسمخ و  قفتا  ناف  مهنم ، ًادحاو  اوراتخیو  اورَواشَتَِیل  تیبلا  باب 
اهفالخ یلع  يرْخُالا  هثالثلا  ِتّرـصَا  ناف  هیلع ، ْتقفتا  دق  ام  یلا  عجراف  نمحرلادبع  اهیف  یتلا  هثالثلا  رظناف  ًهثالث  فلاخ  ٌهثالث و  قفتا  نا  و 

هحلطوبا رمع ، مهـسفنال ;» اُوراتْخَی  نیملـسملا  َعدَو  هتـسلا  قاـنعا  برـضاف  رما  یلع  اوقفتی  مل  ماـیا و  هثـالث  ْتضم  نا  و  اـهقانعا ، برـضاف 
ات دیشاب  رفن  شش  نآ  بقارم  هدامآ  ياهریشمش  اب  راصنا ، زا  رفن  هاجنپ  هارمه  دیتفر  نم  دزن  زا  یتقو  تفگ : دیبلط و  روضح  هب  ار  يراصنا 

رگا شکب ; ار  وا  درک  تفلاخم  رفن  کی  دـندش و  قفتم  نانآ  رفن  جـنپ  رگا  دـننیزگرب . ار  رفن  کی  دـنهد و  ماجنا  ار  دوخ  راک  تعرـس  هب 
رگید رفن  هس  هدرک و  تقفاوـم  مه  اـب  رفن  هـس  رگا  ناـسرب و  لـتق  هـب  ار  رفن  ود  نآ  دـندرک ، تفلاـخم  رفن  ود  دـندوب و  قـفاوم  رفن  راـهچ 

دوخ تفلاـخم  رب  رگید  عـمج  نآ  رگا  نیزگرب و  تسا  ناـنآ  ناـیم  رد  فوـع  نب  نامحرلادـبع  هک  ار  یعمج  نآ  يأر  دـندرک ، تفلاـخم 
ناناملـسم دوخ  هب  ار  راک  شکب و  ار  نانآ  همه  دـنتفرگن  یمیمـصت  چـیه  تشذـگ و  زور  هس  رگا  نزب و  ار  اهنآ  ندرگ  دـندیزرو  رارـصا 

(2 .) راذگاو
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نم دننام  یناشخرد  هقباسو  هتشادنرب  ماگ  نم  نوچ  هک  دنناد  نم  ياتمه  ار  یـسک  هک  راگزور ، زا  اتفگـش  : ) تشون هیواعم  هب  همان 9  ردو 
ادخ ساپس  دسانشب !  ار  وا  مه  ادخ  هک  مرادنپنو  شمـسانش  یمن  نم  هک  یعدم  نآ  رگم  تسین  نآ  یعدم  زین  يدحا  هک  يا  هقباس  درادن 

اب تسا  نآرق  ياتمهو  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ناج  هک  ار  مالـسلا  هیلع  مولظم  یلع  هک  یمدرم  زا  اتفگـش  يرآ ، (. لاح همه  رب  ار 
دندینشن ار  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نخس  نیاو  دوب  نیگنس  ناششوگ  ییوگ  دندرک !  سایق  شابوا  اپو و  رـس  یب  مدرم  زا  یهورگ 

دنک افج  نم  هب  هک  رهو  هدرک ، افج  نم  هب  دـنک  ساـیق  يرگید  اـب  ار  وا  هک  ره  یلع ، زا  نمو  تسا  نم  زا  بلاـط  یبا  نب  یلع  : ) دومرف هک 
نایب ناشیارب  هدش  لزان  مدرم  يارب  هچنآ  هک  دومرف  ارمو  داتـسرفورف  نم  رب  ار  ینـشور  باتک  دنوادخ  نمحرلا ، دـبع  يا  تسا . هدرزآ  ارم 
مهفو هتخاس  نم  تحاصف  نوچ  ار  وا  تحاصف  لاعتم  يادخ  اریز  تسین ، حیـضوتو  نایب  هب  دـنمزاین  هک  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  زج  مراد 
نـسح تروص  هب  دش  یم  مسجم  لقع  رگاو  دمآ ، یم  رد  یلع  تروص  هب  دش  یم  مسجم  ملح  رگاو  تسا ، هداد  رارق  نم  مهف  دننام  ار  وا 
تفرگ یم  دوخ  هب  ار  همطاف  تروص  دش  یم  مسجم  ییابیز  رگاو  تشگ ، یم  نیسح  لکش  هب  دش  یم  مسجم  اخـسو  دوج  رگاو  دش ، یم 

(3 (.) تسا نیمز  يور  مدرم  نیرتهب  تمارکو  فرشو  داژن  رد  همطاف  مرتخد  انامه  تسا ، رتگرزب  همطاف  مه  زاب  هکلب 

111 ص : یتیآ ، همجرت  تاراغلا /  (1)

شخب 8. هبطخ 3 ، هغالبلا ، جهن  (2)
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همان 9 هغالبلا  جهن  (3)

لاملا تیب 

اهیلع هللا  مالس  هیضرم  يارهز  کلم  كدف 

: هک تسا  هدمآ  هدش ، لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  فورعم  هباحص  يردخ » دیعس  وبا   » زا ننست  لها  عبانم  زا  هک  یثیدح  رد 

« اکدف همطاف  هَّللا  لوسر  یطعا  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  یلاعت  هلوق  لزن  اّمل  »

. دیشخب وا  هب  ار  كدف  دز و  ادص  ار  همطاف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دش ، لزان  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  هیآ  هک  یماگنه  )

، دوب همطاف  تسد  رد  كدـف  ربمایپ  یگدـنز  نایاپ  ات  دیـشخب و  همطاف  شرتخد  هب  ار  كدـف  هدـکهد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
(1 .) درک یم  میسقت  ارقف  نایاونیب و  نیب  هدوب  رانید  رازه  داتفه  رب  غلاب  هنالاس  هک  ار  کلم  نیا  دمآ  رد  همطاف 

درک و نوریب  كدـف  زا  ار  همطاف  لامع  تفای ، طلـست  تفـالخ  رب  رکب  وبا  هک  نیمه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تداهـش  زا  سپ 
(2 . ) دومن لاملا  تیب  ءزج  ار  نآ  تفرگ و  همطاف  تسد  زا  ار  كدف 

ماغیپ درک و  وا  لاّمع  زا  تیاکش  داتسرف و  رکب  وبا  دزن  ار  رفن  دنچ  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف دنک ، یم  لقن  هشیاع  زا  دوخ  حیحـص  رد  يراخب 
. دننادرگرب ار  كدف  هد  روتسد  دشاب و  یم  ام  مهس  هدنام  یقاب  ربیخ  سمخ  زا  هچنآ  تسا و  نم  ثاریم  كدف  داد 

: دومرف هک  مدینش  ربمغیپ  زا  نم  تفگ : ربمغیپ  رتخد  ناگدنیامن  هب  رکب  وبا 

«. هقدص هانکرت  ام  ثّرون  ءایبنألا ال  رشاعم  نحن  »

(3 (.) تس هقدص  ، ام كرت  ام  میراذگ و  یمن  ناربمایپ  تعامج  ام  ینعی  )

: دیامرف یم  هیکدف  هبطخ  زا  یشخب  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 
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(4 (؟! مربن ثرا  مردپ  زا  نم  یلو  يربب  ثرا  تردپ  زا  وت  تسا  هدومرف  ررقم  دنوادخ  هک  تسا  هنوگچ  هفاحق  وبا  رسپ  يا 

391 ص : یماهلا ، دواد  همجرت  - فئارطلا (1)

393 ص : یماهلا ، دواد  همجرت  - فئارطلا (2)

393 ص : یماهلا ، دواد  همجرت  - فئارطلا (3)

هحفص 91 ج 7 ،  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرشرد  خیرات  هولج  ( 4)

نامثع نامز  رد  لاملا  تیب  لاوما  تشونرس 

لاسب ینعی  نونکات  هک  تخاس  هرصب  رد  يا  هناخ  ماوع  نب  ریبز  هلمج  زا  دندرک  مهارف  اه  هناخ  اهکلم و  هباحص  زا  يرایـسب  نامثع  مایا  رد 
زین هیردنکـسا  هفوک و  رـصم و  رد  دنیایم  دورف  اجنآ  نارگید  نیرحب و  نانابیتشک  نارادلام و  راجت و  تسا و  فورعم  ود  یـس و  دصیس و 

. تسین هدیشوپ  تسا و  فورعم  مه  زونه  میتفگ  يو  كالما  اه و  هناخ  هرابرد  هچنآ  تخاسب  یئاه  هناخ 

یکــالما میتــفگ  هـک  یتاــیالو  رد  تـشاد و  زینک  مــالغ و  رازه  بـسا و  رازه  دوـب و  راــنید  رازه  هاــجنپ  گرم  زا  سپ  ریبز  يدوـجوم 
. تشاذگاجب

قارع كـالما  زا  تسا  فورعم  نییحلطلا  راد  ماـنب  هساـنک  هلحم  رد  نوـنکا  مه  هک  تخاـس  يا  هناـخ  هفوـک  رد  یمیت  هللا  دـیبع  نبا  هحلط 
تخاسب و يا  هناخ  زین  هنیدم  رد  تشاد . دمآرد  نیا  زا  شیب  هارس  هیحان  رد  دنا . هتفگ  زین  نیا  زا  رتشیب  تشاد و  دمآرد  رانید  رازه  هنازور 

. درب راکب  نآ  رد  جاس  چگ و  رجآ و 

زا سپ  تشاد و  دنفـسوگ  رازه  هد  رتش و  رازه  دوب  بسا  دـصکی  وا  هلیوط  رد  تخاسب . یعیـسو  هناـخ  زین  يرهز  فوع  نب  نمحرلا  دـبع 
. دوب رانید  رازه  راهچ  داتشه و  شلام  متشه  کی  مراهچ  کی  شتافو 

نب دـیز  یتقو  دـیوگ  بیـسم  نب  دیعـس  تخاس . اه  نکلاب  نآ  يالاب  درک و  انب  عیـسو  عفترم و  يا  هناخ  قیقع  رد  زین  صاقو  یبا  نب  دـعس 
رانید رازه  دصکی  نآ  تمیق  هک  رگید  كالما  لاوما و  زجب  دنتـسکش  یم  ربت  اب  ارنآ  هک  دوب  هتـشاذگ  اجب  هرقن  الط و  نادـنچ  درمب  تباث 

. دوب
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یلعی دیـشک . چگ  نورب  نورد و  زا  تخاس و  اهنکلاب  نآ  يالاب  درک و  انب  يا  هناخ  هنیدم  یلیم  دنچ  رد  فرج  هب  فورعم  لحم  رد  دادقم 
رانید رازه  دصیـس  وا  رگید  هکرت  لاوما و  دوب و  راکناتـسب  مدرم  زا  مه  یغلابم  تشاذـگ  اجب  دـقن  راـنید  رازه  دـصناپ  درمب  یتقو  هینم  نب 

. تشاد تمیق 

. دشکیم ازاردب  دنتفای  لومت  نامثع  مایا  رد  هک  یناسک  فصو  تسا و  لصفم  یباب  نیا  و 

. دوب نیعم  یقیرط  نشور و  یهار  دوبن  نینچ  باطخ  نب  رمع  نامز  رد 

لاس رد  میدرک » فارـسا  رفـس  نیا  جراخم  رد   » تفگ هللا  دبع  شرـسپب  درک و  جرخ  رانید  هدزناش  نتـشگرب  نتفر و  رد  تفر و  جحب  رمع 
دبع ینب  ناـمیپ  مه  هک  ار  يراـصنا  هملـسم  نب  دـمحم  رمع  دـندرک  تیاکـش  صاـقو  یبا  نب  دعـس  ناـشریما  زا  هفوک  مدرم  مکی  تسیب و 

هک دیـسرپ  ناشیا  زا  يو  هراـبرد  درک و  وربور  مدرم  اـب  هفوک  دجـسم  رد  ار  دعـس  دز و  شتآ  ار  هفوک  رـصق  رد  اـت  داتـسرفب  دوب  لهـشالا 
ریگ و جارخ  ار  فینح  نب  نامثع  مکاح و  ار  رـسای  نب  رامع  درک و  لزع  ار  وا  رمع  هک  دندرک  تیاکـش  یـضعب  دنتفگ و  انث  ار  وا  یـضعب 

يزور اهنآ  يارب  دزومآ . نید  لئاسم  نآرق و  ار  مدرم  تفگ  دوعسم  نب  هللا  دبعب  درک و  هفوک  لاملا  تیب  راد  هدهع  ار  دوعـسم  نب  هللا  دبع 
تمسق فینح  نب  نامثع  دوعسم و  نب  هللا  دبع  ار  رگید  همین  کی  دشاب و  رامع  زا  تسوپ  رس و  اب  همین  کی  هک  درک  ررقم  دنفـسوگ  کی 

؟ اجک میتفگ  هک  اهنیا  اجک و  رمع  دننک 

ملس هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دورطم  مکح  دروآ . هنیدمب  ار  هیما  ینب  رگید  ناورم و  شرسپ  صاعلا و  یبا  نب  مکح  دوخ  يومع  نامثع 
هک دوب  هفوک  لماع  طیعم  یبا  نب  هبقع  نب  دـیلو  يو  لامع  هلمج  زا  دوب . هدرک  دـیعبت  دوخ  راوج  زا  هدـنار و  نورب  هنیدـم  زا  ار  وا  هک  دوب 

ماش و مکاح  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  رـصم و  مکاح  حرـس  یبا  نب  هللا  دبع  تسا . منهج  لها  هک  دوب  هداد  ربخ  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  ربمیپ 
. درک هفوک  مکاح  ار  صاع  نب  دیعس  تشادرب و  هفوک  زا  ار  هبقع  نب  دیلو  یلو  دندوب  هرصب  مکاح  رماع  نب  هللا  دبع 
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،ج 1،ص:690 همجرت / بهذلا جورم 

نانیشن هفیقس  يزاس  هنیمز  هفیقس و 

هفیقس ناراذگناینب 

رکـشل نداد  ماظن  راک  هب  دـندرک و  اضما  يداصتقا  یعامتجا ، یـسایس ، یماظن ، همان ي  نامیپ  ریدـغ ، يارجام  نراقم  هفیقـس  ناراذـگناینب 
ینامرفان یشره ، هندرگ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رورت  دصق  مود ، هنوعلم  هفیحص  لوا ، هنوعلم  هفیحص  نتـشون  هلمجزا  . دنتخادرپ دوخ 
. رگید تامادقا  زا  يرایسب  و  هلآو ؛ هیلع  هللا  یلصربمایپ  رخآ  تیصو  نتشون  يارب  تاود  ذغاک و  ندروآ  زا  دّرمت  هماسا ، شیج  زا 

بحاص هناخ ي  رد  رب  یمیظع  رکـشل  اب  هزور ، داتفه  ندز  مه  هب  مشچ  کی  رد  هک  دـنداد  جرخ  هب  لمع  تعرـس  راک  نیا  رد  نانچ  اهنآ 
نـسحم همطاف و  ینعی  ریدـغ  زا  عافد  ناماگـشیپ  و  دـندش ، هناخ  دراو  متـش  برـض و  اب  ناـنآ  دندیـشک . شتآ  هب  ار  نآ  دـنتخیر و  ریدـغ 

. دندنکفا ریدغ  بحاص  ندرگرب  بانط  دندناسر و  تداهش  هب  ار  مالسلاامهیلع 

َلَتَق یَّتَح  ِِهتَذـَباَنُم  یَلَع  ْتَّبَکَأ  َو  ِِهتَواَدَـع  یَلَع  ْتَّبَـضَأَف  میناوخ  یم  هبدـن  ياعد  رد  هک  ییاج  ات  دـندرک  هنیداهن  مدرم  لد  رد  ار  ینمـشدو 
دنداد اج  دوخ  داهن  رد  ار  وا  ینمشد  سپ  َنِیلَّوَْألا .... یَقْشَأ  ُعَْبتَی  َنیِرِخْآلا  یَقْشَأ  ُهَلَتَق  َو  ُهَبَْحن  یَـضَق  اََّمل  َو  َنِیقِراَْملا  َو  َنیِطِـساَْقلا  َو  َنِیثِکاَّنلا 

ار وا  تشذگرد و  هک  یماگنه  ،و  تشک ار  نید  هریاد  زا  ناگدش  جراخ  ناگـشیپ و  افج  نانکـش و  نامیپ  ات  ، دـندروآ ور  وا  اب  گنج  هب  و 
. دناسر لتق  هب  ، درک ناینیشیپ  نیرت  تخبدب  زا  هک  ، ناینیسپ نیرت  تخبدب 

لئابق موقا و  رد  تیلهاج  تابصعت  ندرک  هدنز 

یکی بازحا  لئابق و  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  ياه  يرگتیاده  هیاس  رد  یهلا ، تدـحو  مظن و  يوس  هب  توعد  مالـسا و  روهظ  اب 
ینیب یم  ار  مدرم  «: » ًاجاوفَا ِهَّللا  ِنید  یف  َنولُخدَی  َساّنلا  َتیَأَر  َو  : » دـیامرف یم  نآرق  رد  ادـخ  دـندروآ . ور  مالـسا  نید  هب  يرگید  زا  سپ 

هللا یلـصادخ  لوسر  قلخ  نسح  ریبدت و  اب  هتفرگ و  لکـش  یمالـسا  تما  هرکیپ  هنوگ  نیا  دنوش .» یم  دراو  ادخ  نید  رد  هورگ  هورگ  هک 
. تشگ یناهج  نید  نیا  هلآو  هیلع 
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هیلع هللا  یلصربمایپ  نارای  یبزح  يا و  هلیبق  تابصعت  زا  هرود  نآ  بازحا  هفیقـس و  ناگدننادرگ  ترـضح ، نآ  تداهـش  زا  سپ  هنافـسأتم 
نیرتگرزب لطاب ، ندـمآ  راک  يور  ریدـغ و  تقیقح  ندز  رانک  اب  دـندز . مه  رب  ار  یمالـسا  تما  یعامتجا  ماظن  راتخاس  هدرب و  هرهب  هلآو 

نییعت يارب  كالم  هفیقس  رد  دوب . یهلا  تدحو  مظن و  موادت  زا  يریگولج  نآ  هرمث  هک  دیدرگ ، راکـشآ  تیرـشب  هب  هفیقـس  لها  تنایخ 
ِّتیبصع ای  ییارگ  هلیبق  روحم  رب  اه  ثحب  هکلب  دوبن ، دارفا  ینادراک  تقایل و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تیصو  ادخ و  نید  هفیلخ ،

. دوب یبزح 

درک و یم  یگدـنز  یگلیبق  طیحم  ساسا  رب  برع  دنتـشاد . روضح  طیارـش  نآ  رد  هک  ییاه  هورگ  هب  تشاد  میهاوخ  يا  هراشا  اـجنیا  رد 
بزح زا : دـندوب  ترابع  بازحا  نیا  درک . یم  هداـمآ  نوگاـنوگ  بازحا  نتفرگ  لکـش  يارب  ار  هنیمز  هک  دوب  نآ  تابـسانم  طـیحم و  نیا 
ِحانج هدابع و  نب  دعـس  ِحانج  دوب : مه  ِفلاخم  حانج  ود  لماش  هک  جَرزَخ  راصنا  بزح  ءاقَلُط ، نایوما و  بزح  ّيدَع ، میت و  بزح  هثالث ،

. سَوا ِراصنا  بزح  و  دعس ، نب  ریشب 

ِبزح هورگ و  بلاق  رد  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  فادها و  نامز  نآ  هعماج  يور  ِشیپ  دارفا  یضعب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تداهـش  زا  دعب 
مالـسا تما  رد  یمظن  یب  هقرفت و  ثعاب  و  دندومن ، مادقا  هتـشادرب و  ماگ  تانایرج  رد  يا  هلیبق  یبزح و  دید  اب  و  دنداد ، یم  ماجنا  صاخ 

. دندش یم 

. درک رجنم  تیالو  طخ  زا  ناگدش  ادج  زا  یکی  مجلم  نبا  تسدب  ، نینموملاریما تداهش  هب  ار  راک  تبقاع  ، ریدغ زا  ییادج  هقرفت و  نیا  و 

هفیقس دولوم  نیقرام   ، نیطساق  ، نیثکان

رد هچنانچ  داد  قوس  مالسلا  هیلع  نینموملاریمارب  ینمشد  هیلعرب  ار  مدرم  لاس  جنپو  تسیب  لوط  رد  هفیقس 
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یباحـص ود  ریبز  هحلط و  هک  یلاح  رد  دش ، رهاظ  مالـسلا  هیلع  یلع  ربارب  رد  گنج  نادیم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رـسمه  لوا  راب 
ماوع يارب  رگید  يوس  زا  ندوب  ربمایپ  رسمه  وس و  کی  زا  گنج  نادیم  رد  نز  روضح  دندوب . وا  رانک  رد  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 
ردپ يارب  یسوساج  زا  هک  یموش  ياه  هقباس  ندوب و  هفیقس  سسؤم  رتخد  یلو  تشاد ، مه  یئازـس  هب  ریثأت  دوب و  يا  هدننکـش  هار  یبیرف 

. دوب ریدغ  لباقم  رد  هفیقس  زا  وا  یگدنیامن  يارب  یبوخ  فرعم  تشاد  هدنورپ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  تایح و  رد 

هفیقس يایاقب  هیواعم و  دش . باختنا  هفیقس  بحاص  هشقن ي  اب  هک  هفیقـس  رایتخالا  مات  هدنیامن ي  نیرخآ  نامثع ، لتق  هناهب ي  هب  مود  راب 
هیاپ هک  قشمد  ربنم  رب  ار  هفیقـس  نهاریپ  دنتـشارفارب . مچرپ  هفیقـس  ِلوتقم  هفیلخ ي  یهاوخنوخ  ناونع  هب  دنداد و  لیکـشت  يدحاو  بزح 
ریدغ گنج  هب  دندومن و  نآ  رویز  مه  ار  یحو  بتاک  نینمؤملا و  لاخ  لیبق  زا  ینیوانع  دنتخیوآ و  دوب  هدـش  مکحم  نآ  رد  هفیقـس  ياه 

. دندمآ

رتشا کلام  ینرق و  سیوا  رامع و  نوچ  دوخ  راد  هشیر  راکادف و  ياهورین  تسد  هب  دنداد و  ناشن  ار  دوخ  دـیاب  هک  نانچنآ  زین  نایریدـغ 
. دندومن کح  خیرات  نامسآ  رب  ار  ریدغ  ییالط  شقن  هک  دندیرفآ  ییاه  هسامح  نانچ 

بناـج زا  بوصنم  ِموصعم  ماـما  زا  تعاـطا  مدـعو  ییأردوخ  ناـمرآ  دـندوب و  هفیقـس  دولوم  عقاو  رد  هک  یناورهن  نارکف  جـک  موـس  راـب 
. دندمآ ریدغ  نادیم  هب  دندیشک  یم  شود  رب  هفیقس  لها  نوچمه  ار  راگدرورپ 
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هدیشک نآ  غیت  رب  هفیقس  بان  زا  يرهز  دندوب و  هداد  نآ  رب  مالسا  مسا  زا  یئالط  بآ  هک  يریشمش  اب  ریدغ  بحاص  تداهش  نآ ، زا  سپ 
. دمآ یم  رظن  هب  ریدغ  حبذ  يارب  یهار  زاغآ  نایفیقس  يارب  دندوب ،

هحفص 306 ، يراصنا رقاب  دمحم  ، ریدغ رارسا 

ینکش تمرح 

هراشا

غیرد یـششوک  چیهزاو  دندرک  زاب  ار  نایریدغ  راتـشکو  تشک  باب  برـض  روز و  اب  دندرکءاضما  هک  يا  همان  دهعت  قبطریدـغ  نانمـشد 
: مینک یم  نایب  ار  نآ  ياه  هنومن  هک  دندرکن 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  ترضح  رورت 

یحو تیب  هب  هلمح 

رذابا دیعبت 

دوعسم نب  هللادبع  ندز 

رسای رامع  ندرک  دگلو  تشم 

هدابع نبدعس 

ترضح رورت 

، دنتخاس رود  مّقح  زا  ارم  دندیرب ، ار  ما  يدـنواشیوخ  دـنویپ  نانآ  نک ! تازاجم  نم  فرط  زا  ار  شیرق  ادـنوادخ ! مالـسلا : هیلع  یلع  ماما 
(1 .) دنتشگ هنشت  نم  نوخ  رب  دنتخاس و  يرَج  نم  رب  ار  نادرِخ  مک 

(2  ) دَّمَُحم ِلآ  ِفاتْکَأ  یلَع  َساَّنلا  اُولَمَح  ...

. دندرک راوس  دمحم  لآ  ياه  هناش  رب  ار  مدرم  نانیشن  هفیقس 

. دیامن رورت  ار  ترضح  هک  دندرک  کیرحت  ار  ربمایپ  ادخ و  نمشد  دیلو  نبدلاخ  هک  ییاجات 

رمع دزن  ار  یصخش  تشگزاب  شلزنم  هب  رکب  وبا  یتقو  دنتشگ ، نوزحم  هدش و  قّرفتم  هتسیرگ و  مدرم  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
يدروخرب نینچ  ام  اب  رگید  هسلج  کی  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  درک  هچ  ام  اب  یلع  يدـید  باّطخ ، رـسپ  يا  وت  رب  ياو  داد : ماـغیپ  داتـسرف و 

. دور یمن  نیئاپ  ام  يولگ  زا  شوخ  بآ  دراد  تایح  وا  هک  یتقو  ات  دریگ و  یم  ام  زا  ار  تفالخ  دشاب  هتشاد 
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یم تفگ : وا  هب  رکب  وبا  دنتساوخ ، ار  وا  هداتـسرف  دلاخ  لابند  سپ  دنک ، تیافک  دناوت  یمن  ار  وا  دیلو  نب  دلاخ  زا  ریغ  یـسک  تفگ : رمع 
. میزاس رومأم  یگرزب  ریطخ و  رما  يارب  ار  وت  میهاوخ 

. دشاب یلع  نتشک  هچ  رگا  راذگاو  نم  هب  یهاوخ  یم  هک  يراک  ره  تفگ : دلاخ 

. تسا یلع  نتشک  راک  نیا  اقافّتا  تفگ : رکب  وبا 

. دز مهاوخ  ار  شندرگ  ریشمش  اب  مرادربنامرف  تسرفب  وا  فرط  هب  ارم  تفگ : دلاخ 

مالـس همطاف  ملاع  ود  يوناب  تمدخ  تفگ  وا  هب  تساوخ و  ار  دوخ  همداخ  دوب  رکب  یبا  نب  دّمحم  هدـجام  هدـلاو  هک  سیمع  تنب  ءامـسا 
َِکب َنوُرِمَتْأَـی  َأَـلَْملا  َّنِإ  ناوخب : ار  هیآ  نیا  يدـش  لـخاد  برد  زا  یتـقو  ینک و  یم  ضرع  شکراـبم  رـضحم  مالـس  يور  یم  اـهیلع  هَّللا 

نم هک  نادب  زیرگب و  رهـش  زا  يدوزب  دـنناسرب  تلتق  هب  هک  دـننک  یم  روش  وت  هراب  رد  لاجر   ) َنیِحِـصاَّنلا َنِم  ََکل  یِّنِإ  ْجُرْخاَف ، َكُوُلتْقَِیل ،
. نک رارکت  ار  نآ  رگید  راب  ّالا  چیه و  هک  دش  هّجوتم  رگا  منک ) یم  تحیصن  وت  هراب  رد 

سپس دیتسه و  روطچ  ادخ  لوسر  رتخد  يا  دراد : یم  هضرع  نم  مناخ  درک : ضرع  دیسر و  اهیلع  هَّللا  مالس  مالـسا  يوناب  رـضحم  همداخ 
. دناوخ ار  هیآ  هرابود  دوش  جراخ  تساوخ  هک  یماگنه  دناوخ و  ار  هیآ 

ناـشیا و نیب  ّلـج  ّزع و  يادـخ  وـگب  وا  هب  ناـسرب و  مالـس  دوـخ  مناـخ  هـب  نـم  زا  دـندومرف : همداـخ  نآ  هـب  مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما 
. هَّللا ءاش  نا  دوش  یم  عنام  ناشدصاقم 

وبا دشن ، شمیلست  ترضح  دنک ، میلست  ار  ترضح  نآ  تساوخ  یتقو  داتـسیا و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بنج  رد  دیلو  نب  دلاخ  يراب 
دلاخ هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دومن  مالـس  نینمؤملا  ریما  هب  سپـس  هدـم و  ماجنا  مدوب  هدرک  رما  وت  هب  ار  هچنآ  دـلاخ  يا  تفگ : رکب 
درک رما  ارم  تفگ : دـلاخ  ؟ تسیچ درک  یهن  نآ  زا  ار  وت  ندوـمن  میلـست  زا  شیپ  سپـس  تخاـس و  رومأـم  نآ  هب  ار  وـت  هک  يرما  دوـمرف :

. يدش میلست  هک  نآ  زا  دعب  هتبلا  منزب ، ریشمش  اب  ار  وت  ندرگ 
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؟ يدرک یم  ار  راک  نیا  ایآ  دندومرف : ترضح 

. مدوب هداد  ماجنا  درک  یمن  یهن  ارم  رگا  يرآ ، دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دلاخ 

هدیبوک و راوید  هب  ار  وا  سپـس  دنتفرگ  ار  دلاخ  نهاریپ  هقی  تساخرب  اج  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
البق ندرک ) ربص   ) مکح نیا  یلاعت  ّقح  هیحان  زا  دوبن و  ادخ  لوسر  اب  منامیپ  دهع و  رگا  مسق  ادخ  هب  كاهـص  رـسپ  يا  دندومرف : رمع  هب 

(3 .) میتسه رتمک  ددع  ثیح  زا  رتمک و  روای  رظن  زا  ام  زا  کی  مادک  هک  یتسناد  یم  هاگنآ  دوب  هدشن  غالبا 

ترـضحرب مجلم  نبارگاو  . دناروش یم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نتـشک  هب  ار  مدرم  مکیف  یلعو  مکریخب  تسلو  ینولیقا  نتفگاب  رکبوباو 
. دندرکزابار باب  نیاءافلخ  دشک  یم  ریشمش 

(. 12  / 5 ، 574  / 4  ) و ( 572 ، 571 ، 569  / 4  ) و ( 568 ، 567  / 4 : ) يربطلا خیرات  (1)

270 ص : ج 2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  (2)

625 ص : ج 1 ، ینارهت ، ینهذ  همجرت  عئارشلا /  للع  (3)

یحو تیب  هب  هلمح 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هناخ  رد  ندز  شتآ  موجه و 

اب شتآ  مزیه و  ات  داد  روتسد  نانآ  هب  دز و  ادص  ار  ذفنق  دیلو و  نب  دلاخ  تسج و  اج  زا  كانبـضغ  رمع  داد . ربخ  رکب  وبا  هب  تفر و  ذفنق 
. دنروایب دوخ 

ار كرابم  رـس  دوب و  هتـسشن  رد  تشپ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  یلاح  رد  دیـسر  مالّـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  هب  ات  داتفا  هارب  سپس 
. دوب هدش  فیحن  شمسج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  رد  هتسب و 

وت اب  ار  ام  رمع ، يا  : » دومرف مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نک !» زاب  ار  رد  بلاط ، یبا  رـسپ  يا  : » دز ادص  دعب  و  دز ، ار  رد  دمآ و  شیپ  رمع 
« ینک یمن  اهر  نامدوخ  لاح  هب  ار  ام  تسا ؟ راک  هچ 
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لخاد هک  یـسرت ، یمن  لج  زع و  يادـخ  زا  رمع ، يا  : » دومرف مینز !» یم  شتآ  امـش  رـس  رب  ار  هناـخ  هن  رگ  نک و  زاـب  ار  رد  : » تفگ رمع 
؟ » يروآ یم  موجه  نم  لزنم  رب  يوش و  یم  ما  هناخ 

ار رد  سپس  تفرگ . شتآ  رد  هک  يروطب  تخاس  رو  هلعـش  رد  رانک  ار  نآ  درک و  بلط  شتآ  و  تفرگن ، تشگزاب  رب  میمـصت  رمع  یلو 
(. دش زاب  رد  و   ) داد راشف 

560 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ندز 

دنلب دوب - شفالغ  رد  هک  نانچمه  ار - ریشمش  رمع  هَّللا !» لوسر  ای  هاتبا ! ای  : » دز هلان  دمآ و  رد  رمع  يوربور  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
. دز دایرف  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دز . ترضح  يولهپ  رب  درک و 

«! هاتبا ای  : » دز هلان  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دز . ترضح  نآ  يوزاب  رب  درک و  دنلب  ار  هنایزات  رمع 

560 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مالسلا هیلع  نسحم  ترضح  تداهش 

: تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  همامالا  لئالد  رد  یماما  يربط  رفعج  وبا 

ترضح نآ  تداهش  ّتلع  دومن . تلحر  ایند  زا  يرجه  مهدزای  لاس  یناثلا  يدامج  هام  موس  هبنش ، هس  زور  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
. دومن طقس  ار  نسحم  هبرض  نآ  تلع  هب  ارهز  ترضح  . دوب هدرک  دراو  وا  رما  هب  رمع  مالغ  ذفنق  هک  دوب  يا  هبرض  نامه 
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593 ص : یناحور ، همجرت  راونألا ) راحب  دلج 43  همجرت  مالسلا (  اهیلع  ارهز  ترضح  یناگدنز 

رذابا دیعبت 

مالّـسلا و امهیلع  نیـسح  نسح و  لیقع و  نانمؤم و  ریما  درک  دـیعبت  هذـبر  هب  ار  رذ  وبا  نامثع  هک  یماـگنه  دـیوگ : یم  یمعثخ  رفعج  وبا 
مشخ ناحبس  دنوادخ  يارب  اهنت  وت  یتسارب  رذ ! ابا  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دندرک . هقردب  ار  وا  هنع  هَّللا  یـضر  رـسای  نب  رامع 

ناشیا ياهراک  زا  وت  یلو  دندیساره  شیوخ  يایند  يارب  وت  زا  مدرم  نیا  يا . هتفرگ  مشخ  وا  يارب  هک  رب  دیما  یسک  نامه  زا  سپ  یتفرگ 
همه رگا  دـنگوس  ادـخب  دـندروآ . راتفرگ  تیالب  هب  دـندنار و  شیوخ  نوماریپ  زا  ار  وت  اـهنآ  ور  نیا  زا  يدـش و  كانـساره  دوخ  نید  رب 
دابم سپ  دیامرف ، ررقم  یـشیاشگ  وا  يارب  دنوادخ  دـنک  هشیپ  ار  ادـخ  ياوقت  هدـنب  نآ  دـشاب و  هتـسب  شا  هدـنب  يور  هب  نیمز  اهنامـسآ و 

. دنکفا تساره  هب  یتسردان  لطاب و  زج  دریگ و  یمدمه  سنا و  هب  ار  وت  یتسار  قح و  زج  يزیچ 

رد وت  يراد و  تسود  ار  ام  وت  هک  میناد  یم  ام  میراد و  تسود  ار  وت  ام  هک  یناد  یم  وت  رذ ! ابا  يا  تفگ : دمآ و  نخـس  هب  لیقع  هاگ  نآ 
نیمه زا  و  دوب ، دهاوخ  ّلج  ّزع و  يادخ  رب  وت  شاداپ  دـندرک ، عیاض  ار  نآ  یکدـنا ، زج  نارگید  هک  يا  هدرک  تاعارم  ار  يروما  ام  قح 
نادب ریگ و  شیپ  رد  ار  يادـخ  يوقت  داب . يادـخ  رب  تشاداپ  سپ  دـنتخاس ، تا  هراوآ  نطو  زا  دـندنار و  نوریب  ار  وت  تعامج  نیا  يور 

ار یبات  یب  يدیمون و  سپ  تسا ، يدیمون  زا  الب ، عفر  یتسردنت و  نتشادنپ  رید  تسا و  یبات  یب  زا  هتساخرب  الب ، زا  ندرک  یلاخ  هناش  هک 
. تسا یهاگ  هیکت  لیکو و  وکین  هچ  سب و  ارم  ادخ  : يوگب ناهراو و 
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نیرتالاو زا  ناحبـس  دـنوادخ  اـنامه  يدـید و  هک  دـندرک  نآ  وت  اـب  مدرم  نیا  ناـجومع ! دومرف : نینچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  سپس 
یگدوسآ رطاخ  هب  دسر  یم  وت  رب  ار  هچنآ  یتخس  هنب و  رس  زا  نآ  زا  ییادج  گرم و  رکذ  اب  ایند  دای  سپ  درگن ، یم  ار  وت  عضو  هاگدید 

. هَّللا ءاش  نإ  تسا ، دونشوخ  وت  زا  وا  هک  یلاح  رد  ینک  رادید  ار  تربمایپ  ات  شاب ، ابیکش  نک و  راومه  دوخ  رب  شماجنارس  تداعس  و 

زور ره  وا  دزاس و  نوگرگد  يدید  ار  هچنآ  دناوت  یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  انامه  ناجومع ! دومرف : نینچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  سپس 
زا يزاین  یب  هچ  وت  و  یتشادزاب ، دوخ  نید  زا  ار  اهنآ  ربارب ، رد  مه  وت  دنتشادزاب و  ناشیایند  زا  ار  وت  تعامج ، نیا  انامه  تسا . يراک  رد 

ییابیکـش زا  ریخ  هک  ییابیکـش  داب  وت  رب  سپ  یتشادزاب ، ناشیا  زا  وت  هچنآ  هب  دـندنمزاین  هچ  اـهنآ  دنتـشادزاب و  نآ  زا  ار  وت  ناـشیا  هچنآ 
. دزاسن تزاین  یب  یبات  یب  هک  ناهراو  ار  یبات  یب  و  تمارک ، زا  ییابیکش  دزیخ و  یمرب 

. دناسرت ار  وت  هکنآ  دناسرتب ، دنکفا و  ساره  هب  ار  وت  هکنآ  دنکفا ، ساره  هب  دنوادخ  رذ ! ابا  يا  تفگ : نینچ  هنع  هَّللا  یـضر  راّمع  سپس 
تعاـط و هک  نادـب  نآ . نتـشاد  تسود  اـیند و  هب  نتـسب  لد  رگم  تشادـن ، زاـب  قح  نتفگ  زا  ار  مدرم  يزیچ  هک  ادـخب  دـنگوس  یتـسارب 

دندناوخ ارف  ناشیایند  هب  ار  مدرم  تعامج ، نیا  انامه  دـبای . یگریچ  نآ  رب  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  تموکح  تسا و  تعامج  اب  يربنامرف 
. راکشآ نایز  نامه  تسا  نیا  دنداد و  نایز  ار  ترخآ  ایند و  سپ  دندیشخب ، ناشیدب  ار  ناشنید  دنتفگ و  خساپ  ناشیدب  مدرم  و 
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ره هک  داب  ییاه  هرهچ  نیا  يادف  مردام  ردپ و  داب و  امـش  رب  يادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  تفگ : نینچ  هنع  هَّللا  یـضر  رذ  وبا  سپس 
. متفا یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دای  هب  منیب  یم  ار  ناشیا  هاگ 

ور نیمه  زا  و  هیواعم ، رب  ماش  رد  هک  نانچدوب  نارگ  نامثع  رب  هنیدـم  رد  مندوب  یلو  دـیدوب ، امـش  اـهنت  هنیدـم  رد  ندوب  زا  نم  یـشوخلد 
هفوک هب  نم  رگا  هک  دیسرت  دوخ  لایخ  هب  وا  یلو  دنک  دیعبت  هفوک  هب  ارم  متساوخ  وا  زا  نم  دنک . دیعبت  يرگید  رهش  هب  ارم  تفرگ  میمصت 
هتشاد ینیشنمه  هن  نآ  رد  هک  دنک  دیعبت  يرهش  هب  ارم  هک  دروخ  دنگوس  ادخب  و  مناروشب ، هبقع ] نب  دیلو   ] شردارب هیلع  ار  رهـش  نآ  مور 

ساره و وا  هانپ  رد  نم  مریگ و  يرواـی  يراـی و  هب  ار  يادـخ  هکنآ  رگم  مهاوخ  یمن  نم  هک  دـنگوس  ادـخب  و  مونـشب ، يزاوآ  هن  مشاـب و 
ياقآ رب  ادخ  دورد  میظع و  شرع  راگدرورپ  تسوا  منک و  یم  لکوت  وا  رب  تسین . وا  زج  يدوبعم  ادـخ و  ارم  تسا  سب  مرادـن . یتشحو 

. شکاپ نادناخ  دّمحم و  ام 

253-252 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

دوعسم نب  هللادبع  نتشک 

مکحتـسم نامثعرب  تفالخ  راک  نوچ  هک  دوب  نانچ  تیاکحو  تشک  ار  وا  نامثع  دوب  هباحـص  رباکا  زا  هک  ار  نآرق  يراق  دوعـسم  هللادبع 
رگاو دروایب  دشاب  هک  ره  دزن  ینآرق  فیاحـص  هک  درک  ادـن  يدانمو  ، دـهد ارق  تباث  نب  دـیز  شور  هب  ار  نآرق  تئارق  هک  درک  هدارا  دـش 

دنک نآ  رد  فرصتو  دهد  رییغت  ار  ردوخ  قیرط  هک  تشاد  یم  هورکمو  تشاد  یفحصم  دوعسم  هللادبعودنریگب  ارهقو  اربج  دنک  ابا  یسک 
نامثع نوچدمآ  یم  لعف  هب  وا  نآرق  رد  هک  نانچ  تسا  نآرق  بیترت  لیدبت  نامثع  ياعدـم  هک  تسناد  یم  نوچ  دزادـنیب  بیترت  نآ  زاو 

فحصم نامثع  ، تفگ رذع  هللادبعو  تفر  وا  هناخ  هب  دوخ  نامثع  سپ  . دادن ار  دوخ  فحصم  وا  دومن  بلط  ار  وا  فحصمو  داتـسرف  سک 
نوـچ زین  ار  فحـصم  نآ  تشادرب  نآ  زا  يا  هخـسنو  دوـمن  جارخا  اـجنآ  زا  تاـیآ  رگید  لوـق  هبو  دروآ  نوریب  وا  هناـخ  زا  ربـج  هب  ار  وا 

دنک یم  لقن  ثیداحا  هتسشن  دجسم  ردو  دناد  یم  تلالضو  تعدب  ار  لاعفا  نیا  دوعـسم  نبا  هک  دنداد  وا  هب  ربخو  تخوسب  اه  فحـصم 
دوردب ناهج  نیا  زا  زور  هس  زا  دـعب  هک  دـندز  نانچ  ار  دوعـسم  نبا  هک  دومرف  هتخاس  هناهب  ار  نخـس  نیا  دـیوگ  یم  هیانک  وت  هب  تبـسنو 

... درک
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هعیشلا ص294 هقیدح 

رسایرامع ندرک  لام  دگل 

نآ رخآ  ات  شتفالخ  زور  يادتبا  زا  دندرک  تبث  یقرو  رب  دوب  هداهن  هک  یثادـحا  دـندش و  عمج  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - باحـصا 
میرب و یم  نامرف  ار  وت  ینک  یم  ثادحا  كرت  رگا  هک  دنداد  ماغیپ  نینچ  دنداتسرف و  يو  دزن  ار  نآ  دوب ، دصیـس  زا  هدایز  شریرقت  زور ،

. میشک یم  فنع  هب  وت  رب  زا  يا  هدرک  دوخ  رب  هلیح  رکم و  هب  هک  تراما  سابل  ّالا 

دیدرگ هریت  تیاغب  نانخس  نیا  عامتسا  زا  دعب  نامثع  دیناسر  باحـصا  ماغیپ  نآ  زا  دعب  دناوخب و  ار  قرو  نآ  رامع  نوچ  هک  دیوگ  يوار 
نم زا  نامدرم  نیا  رامع ! يا  تفگ : هدیدرگ  هریخ  تیاهن  یب  نانخـس  نیا  زا  شتریـصب  هدید  دش  یلوتـسم  يو  رب  بضغ  مشخ و  نوچ  و 
لقع شور  زا  دـنا و  هتـشگ  رورغم  دـساف  لایخ  درجم  هب  هورگ  نیا  دـنراد !؟ یمن  رب  یباسح  نم  تراـما  تفـالخ و  زا  دـنراد و  یمن  مرش 

نم نامثع ! يا  تفگ : رامع  منک ! ملاع  هراوآ  بضغ  رهق و  دص  هب  مناسر و  رازآ  ناشیا  هب  دـنا ، هداتفا  رود  ترـشاعم  نسح  زا  هتفر  نوریب 
رمالا رخآ  راذـگورف . هزیتس  نینچ  تلود  لابقا و  هب  رازاـیم و  دوخ  زا  ناـمدرم  نیا  هک  میوگ  یم  تحیـصن  هار  زا  یتسود و  قیرط  زا  ار  وت 

یب هک  دـندز  يو  رب  دـگل  تشم و  نادـنچ  دندیـشک و  نیمز  رد  ار  رامع  ات  درک  رما  رمک  عّصرم  نامالغ  هب  داد و  مانـشد  ار  رامع  نامثع ،
موزخم ینب  موق  دـندمآرب و  مه  هب  ناـمدرم  تهج  نیا  زا  دـمآ ، دوخ  هب  بش  مین  زا  دـعب  اـما  درم ! راـمع  هفیلخ ! يا  دـنتفگ : دـش ، شوـه 

. دریمن رگا  دریمب و  رامع  رگا  میشکب ، نامثع  زا  رامع  ماقتنا  ام  هک  دندرک  دای  دنگوس  دندش و  عمتجم 
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ص:411  ، يدابآرتسا يدمحا ، راثآ 

هدابع نب  دعس 

هدابع نب  دعس  تیصخش 

، يراصنألا یجرزخلا  هثراح  نب  میلد  نب  هدابع  نب  دعس 

هّکم حتف  زور  رد  و  هدش ، رـضاح  ردب  هبقع و  رد  هدوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  راتخم  لوسر  بیقن  و  راگزور ، میرک  و  راصنا ، دّیس 
شرسپ و  تشاد . لامک  هب  يدوجو  هدوب ، گرزب  يدرم  وا  و  هدوب . وا  تسد  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  كرابم  تیار 

رد ادن  يدانم  شّدج  میلد  نامز  رد  هچنانچ  دندومرف  یمن  يراددوخ  نیدراو  نامهم و  ماعطا  رد  و  دـندوب ، داوج  زین  شّدـج  ردـپ  سیق و 
. میلد راد  تأیلف  مّحللا  محّشلا و  دارا  نم  وا : تفایض  راد  فارطا  رد  زور  ره  داد  یم 

. تفر یم  نوناق  نیدب  زین  دعس  وا  سپ  زا  و  دوب ، قیرط  نیمه  هب  زین  هدابع  شرسپ  میلد  زا  دعب 

301 ص : ج 1 ، یسراف ،) ) مالسلا مهیلع  لآلا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم 

هفیقس رد  هدابع  نب  دعس  هب  هلمح 

دننک و تعیب  وا  اب  دنتـساوخ  یم  نایجرزخ  دندوب و  هدیناباوخ  دوب و  ضیرم  هک  یتلاح  رد  دندوب  هدروآ  هفیقـس  زور  رد  ار  هدابع  نبدـعس 
تفر یم  میب  دننک  تعیب  رکب  وبأ  اب  هک  دندش  عمج  مدرم  نوچ  و  دـش . رکب  وبأ  يارب  زا  تعیب  نکل  دـندناوخ ، یم  وا  تعیب  هبزین  ار  مدرم 

هّللا هلتق  دعس  اولتقا  تفگ : رمع  دیتشک ، ارم  مدرم  يا  هک  تشادرب  دایرف  مرجال  دراپس ، ناج  اهمدق  ریز  رد  دعس  هک 

29 ص :

هدابع نب  www.Ghaemiyeh.comدعس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشکب شیادخ  هک  ار ، وا  دیشکب 

و نادیم ! رد  هدنزیرگ  هدنسرت  يا  و  هّیشبح ! كاّهص  رـسپ  يا  تفگب : تفرگب و  ار  رمع  شیر  تسج و  رب  دینـش  نینچ  هک  دعـس  نب  سیق 
سب زا  دنامن  ياج  هب  وت  ناهد  رد  نادـند  کی  ییوگ  هدوهیب  نیا  زا  دـنک ، شبنج  هدابع  نب  دعـس  يوم  کی  رگا  ناما ! نما و  هزرـش  ریش 

. دنبوکب تشم  اب  تناهد 

وت و هنیآره  تفر  ار  وت  هک  تراسج  نیا  رفیک  رد  دوب  تکرح  يورین  ارم  رگا  كاّهص ! رسپ  يا  تفگ : دمآ و  نخـس  هب  هدابع  نب  دعـس  و 
هب مدرک  یم  قحلم  ار  امـش  دـیدش و  یم  نوریب  هنیدـم  زا  دوخ  باحـصا  اـب  هک  دیدینـش  یم  يریـش  هرعن  نم  زا  هنیدـم  رازاـب  رد  رکب  وـبأ 
وا هنتفلا . ناکم  نم  ینولمحا  جرزخ ! لآ  ای  تفگ : هاگنآ  دیدش . یم  رامـش  هب  مدرم  رت  سکان  لیلذ و  دیدوب  ناشیا  نایم  رد  هک  یتعامج 

: تفگ درکن و  تعیب  دنریگب  تعیب  يو  زا  هک  دنتساوخ  هچ  ره  مه  دعب  و  دندرک . لمح  شیوخ  يارس  هب  ار 

باضخ امـش  نوخ  زا  ار  ما  هزین  نانـس  و  مزادنیب ، امـش  رب  مراد  شکرت  رد  ریت  هچ  ره  ات  منکن  تعیب  امـش  اب  زگره  هک  يادـخ  اب  دـنگوس 
ّنج مامت  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  و  منک ، تلتاقم  امش  اب  ما  هریشع  تیب و  لها  اب  منز و  ریشمش  امش  رب  تسا  متـسد  رد  ریـشمش  ات  و  منک ،

زا رمع  نامز  رد  ات  درکن  تعیب  رمألا  رخآ  منک و  تاقالم  ار  دوخ  يادخ  ات  منکن  تعیب  یـصاع  ود  امـش  اب  نم  دنوش  عمج  امـش  اب  سنا  و 
. تفر ماش  هب  هنیدم 

301 ص : ج 1 ، یسراف ،) ) مالسلا مهیلع  لآلا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم 
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« رمع . » دوش لامیاپ  اپ ، تسد و  ریز  هدابع » نب  دعـس   » هک دوب  هدـنامن  يزیچ  دـندرک و  تعیب  رکبوبا »  » اـب يرگید  زا  دـعب  یکی  هفیقـس  رد 
«. منک یشالتم  مه  زا  ار  وت  دوخ  ياپ  اب  متشاد  میمصت  : » تفگ وا  هب  دمآ و  هدابع » نب  دعـس   » غارـس هب  شدوخ  و  دیـشکب » ار  وا  : » دز ادص 

: دز ادـص  رکبوبا » . » منک یم  درخ  ار  تیاه  نادـند  مامت  دوش ، ادـج  نآ  يوم  رات  کـی  رگا  تفگ : رمع » . » تفرگ ار  رمع »  » شیر دعـس » »
. دندش ادج  مه  زا  درک و  اهر  ار  دعس » «، » رمع «. » تسا رتهب  اجنیا  رد  ارادم  نک  ارادم  رمع  يا  »

هحفص 116 ج 3 ،  يزاریش ) مراکم  هللا  تیآ  ،) هغالبلا جهنرب  یعماجو  هزات  حرش  ماما  مایپ 

هدابع نب  دعس  تبقاع 

یمن تکرـش  ناشتاعامتجا  ّجح و  رد  نینچمه  اهنآ و  زامن  رد  هدابع » نب  دعـس   » مه دـعب  هب  نآ  زا  درکن  تعیب  رکبوبا  اب  هفیقـس  رد  دـعس 
، تبغر لیم و  اب  مه  نارگید  هک  دنتشاد  رارصا  ارجام ، نیا  زا  دعب  هفیقـس »  » ناگدننادرگ تفر »«» ایند  زا  رکبوبا  ات  دوب  لاح  نیا  رب  درک و 
ار یناسک  دندناوخ و  رارف  دیدهت ، اب  ار  یهورگ  قیوشت و  اب  ار  یهورگ  اذل  دندنویپب . رکبوبا  اب  ناگدننک  تعیب  عمج  هب  رابجا  روز و  هب  ای 

. دنداد رارق  راشف  رد  دندز  زابرس  ندرک ، تعیب  زا  هک 

. دوب هدابع » نب  دعس   » دنتشک شتمواقم  رطاخ  هب  ار  وا  تسا  فورعم  هک  یناسک  هلمج  زا 

يریگ هرانک  هتـسویپ  دادن و  تعیب  هب  نت  رکبوبا »  » تفالخ رد  دعـس »  » هک دنک  یم  لقن  فورعم ، ناخّروم  زا  یـضعب  زا  دیدحلا » یبا  نبا  »
: تفگ رمع »  » هب دعـس »  » دـمآ و دوجو  هب  یظفل  يریگرد  رمع »  » وا و ناـیم  رمع »  » تموکح رد  سپـس  تفر  اـیند  زا  رکبوـبا  اـت  درک ، یم 
هک یسک  : » تفگ رمع »  » یتسه طیحم  نیا  رد  نم  دزن  دارفا  نیرت  ضوغبم  وت  تسا و  راوگان  رایسب  نم  يارب  رهـش  کی  رد  وت  اب  یگدنز  »

و درک » مهاوخ  ار  راک  نیمه  يدوزب  مه  نم  : » تفگ دعـس » «، » دورب يرگید  ياج  دناوت  یم  دـشاب ، هتـشادن  شوخ  ار  یـسک  اب  یتسیزمه 
اب هن  درک و  تعیب  رکبوبا  اب  هن  هک  یلاح  رد  تفگ ، عادو  ار  ینافراد  سپس  دوب ، اجنآ  رد  یتدم  دش و  لقتنم  ماش »  » هب هک  تشذگن  يزیچ 

.»« رمع
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هتفگ زین  دوب و  دیلو » نب  دلاخ   » وا لتاق  دوش : یم  هتفگ  دـندرک و  رورت  ار  وا  هک  تسا  نآ  روهـشم  دوب  هچ  دعـس »  » گرم ببـس  هکنیا  رد 
نیمک وا  نتـشک  يارب  یکیراـت  رد  هنابـش  رگید ، رفن  کـی  و  دـلاخ »  » هکنیا بجع  و  تفرگ ، تروص  رمع »  » ناـمرف هب  راـک  نیا  دوش : یم 

ار هدابع » نب  دعـس   » نایّنج هک  دندرک  عیاش  ماوع  نایم  رد  دندنکفا و  یهاچ  رد  ار  وا  دسج  سپـس  دنتخاس ، ار  وا  راک  ریت ، ود  اب  دندرک و 
نایّنج نتـشک  هناشن  مه  نیا  : » دنتفگ دوب - هدییارگ  يزبس  هب  وا  گنر  هکیلاح  رد  دندرک - ادیپ  هاچ  نآ  رد  ار  وا  ندـب  هک  دـعب  دنتـشک و 

«. تسا

عافد رد  وا  ياه  ناتساد  دوب و  دهاجم  زرابم و  نایعیـش  زا  هک  لوحا -) نامعن  نب  دّمحم  « ) قاط نمؤم   » هب یـسک  دنیوگ : یم  هکنیا  بلاج 
رد وا  تساـخنرب » تفـالخ  رما  رد  رکبوبا  اـب  هزراـبم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ارچ  : » تفگ تسا - فورعم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  بتکم  زا 

«»«. دنشکب ار  وا  نایّنج  دیسرت  یم  ردارب  دنزرف  : » تفگ باوج 

زا ینادرم  تفرگ و  تروص  اهریـشمش  قرب  ریز  دـیدهت و  اب  رکبوبا  تعیب  : » دـیوگ یم  شیابیز  ییانک  ریبعت  اـب  زین  ینیما » هماـّلع   » موحرم
نب دعـس  اومر  ّنجلا  نم  لاجر  ماهّللا  مهدشح  نم  ناک  دندرک و  رورت  ار  هدابع » نب  دعـس   » هک اهنامه  دندرک  یم  یهارمه  اهنآ  اب  زین  ّنج 

. جرزخلا ریمأ  هدابع ،

. تسا هدش  لقن  باّطخ  نب  رمع  لوق  زا  زین  يراخب » حیحص   » رد تسا  هدمآ  يربط » خیرات   » رد هک  الاب  بلاطم  زا  يرایسب  هکنیا  بلاج 

هحفص 116 ج 3 ، هغالبلا ، جهنرب  یعماجو  هزات  حرش  ماما  مایپ 

دندومن يراذگ  هیاپ  ار  روجف  ساسا 
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هانگ رذب  ندناشفا  هب  ار  نانیشن  هفیقس  راتفر  دنیامن ، حیرصت  یصاخ  درف  هب  هک  نآ  نودب  هغالبلا  جهن  زا  رگید  ییاج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
، بیرف بآ  اب  دـندناشفا و  هانگ  مخت  هک  یناـسک  ( 1«;) روبثلا اودـصح  رورغلا و  هوقـس  روجفلا و  اوعرز  : » دـنیامرف یم  دـننک و  یم  هیبشت 

. دنتشادرب دوبن ، یتخبدب  باذع و  زج  هک  ار  نآ  لوصحم  دندرک و  يرایبآ 

یـسایس یعامتجا و  ياضف  زا  زیمآ  هوکـش  ینحل  اب  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  الوم  هک  دـناسر  ییاج  هب  ار  راـک  ندـناشفا  هاـنگ  رذـب  نیا 
لیلق و قحلاب  هیف  لئاقلا  نامز  یف  مکنا  هللا  مکمحر  اوملعاو  : » دننک یم  داقتنا  نینچ  تسا  هتشذگ  نارود  زا  رثأتم  هک  دوخ  تفالخ  نارود 
، دنک تمحر  ار  امـش  ادخ  ( 2«;) ناهدالا یلع  نوحلطـصم  نایـصعلا ، یلع  نوفکتعم  هلها  لیلذ . قحلل  مزاللا  لیلک و  قدـصلا  نع  ناسّللا 
هب هانگ و  راتفرگ  مدرم  دنشزرا و  یب  نابلط  قح  زجاع و  ییوگتسار  زا  نابز  كدنا ، قح  هدنیوگ  هک  دیتسه  يراگزور  رد  امش  هک  دینادب 

. دنا هدش  ناتساد  مه  يراکشزاس 

شخب 12. هبطخ 2 ، هغالبلا ، جهن  ( 1)

شخب 2. هبطخ 233 ، هغالبلا ، جهن  ( 2)

راک رسرب  نیقفانم  ندروآ 

اوقب مث  : » دنتـشرامگ یم  تیالو  تموکح و  هب  دنتخانـش ، یم  هک  نآ  اب  ار  ناقفانم  اهنآ ، هک  تسا  نیا  ماما  یلک  ياهداقتنا  زا  رگید  یکی 
مهب اولکأف  سانلا ، باقر  یلع  ًاماکح  مهولعج  لاـمعالا و  مهّولوف  ناـتهبلا ، روزلاـب و  راـنلا  یلا  هاعدـلا  هلالـضلا و  همئا  یلا  اوبرقتف  هدـعب ،

غورد و اب  شتآ  هب  ناگدـننک  توعد  یهارمگ و  نایاوشیپ  هب  دـندنام و  یقاـب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ زا  سپ  ناـقفانم  ناـنآ  ایندـلا »
. دندیسر ایند  هب  نانآ  هلیسو  هب  دندیدرگ و  راوس  مدرم  ندرگ  رب  دندیشخب و  تموکح  تیالو و  نانآ  هب  سپ  هدش ، کیدزن  تمهت 
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شخب 6 7. هبطخ 210 ، هغالبلا ، جهن 

ایند صرح  داجیا 

هدیسر دشر  ّنس  هب  هک  تشاد  يرـسپ  دنزرف  ادخ  ربمایپ  رگا  امـش ، رظن  هب  نانمؤم ! ریما  يا  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  يرگـشسرپ 
؟ درک یم  راذگاو  وا  هب  ار  شروما  برع ، دوب ،

دوب دنسرخان  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  راک  زا  برع ، داد . یمن  ماجنا  مداد ، ماجنا  نم  هچنآ  هچ  رگا  تشک ، یم  ار  وا  هکلب  ریخ ؛ : » دومرف
شرـسمه هب  هک  اج  نآ  ات  تشذگ ، تخـس  يو  راگزور  دیزرو . یم  تداسح  دوب ، هدیـشخب  يو  هب  شیوخ  لضف  زا  دـنوادخ  هچنآ  هب  و 
. دوب هتشاد  ینازرا  نانآ  هب  یگرزب  ياه  تمعن  هدرک و  نانآ  هب  يرایسب  ياه  یکین  هک  نیا  اب  دنداد ، مر  ار  شرتش  دندز و  تمهت 

يارب يا  هلیـسو  ار  يو  ماـن  شیرق ، رگا  دـندش و  هارمه  مه ] اـب  ، ] دنناتـس زاـب  شنادـناخ  زا  ار  يربـهر  هـک  نـیا  يارب  زین  شتلحر  زا  سپ 
ياه يوخ  هب  درک و  یمن  تدابع  ار  ادـخ  مه  زور  کی  زگره  وا  تلحر  زا  سپ  تفاـی ، یمن  تموکح  تّزع و  يارب  یناـبدرن  ْتساـیر و 

(1 . ) دنتشگ یم  هرکاب  شیاه  هلاس  تشه  دندش و  یم  هلاسراهچ  رادراب ، نارتش  تشگ ، یمرب  دوخ  نیشیپ 

رد مالـسا  زا  هچنآ  سپـس  دندش . دنمتورث  تّقـشم ، یتخـس و  زا  سپ  نانآ ] و   ] درک حـتف  نانآ  تسد  هب  ار  يرایـسب  ياهروشک  دـنوادخ ،
رارقرب تابث  دنتشاد ، دیدرت  ینید  ياهروتسد  هب  تبسن  هک  ناشیا  زا  يرایـسب  ياه  بلق  رد  درک و  هولج  ابیز  دومن ، یم  تشز  ناشناگدید 

. دش یمن  هنوگ  نیا  دوبن ، قح  نید ]  ] نآ هچنانچ  دنتفگ : دش و 

دنداد و تبـسن  دندوب ، هدرامگ  راک  نآ  رب  هک  یناهدنامرف  ریبدـت  نسُح  نارادمَدرـس و  ياه  هشیدـنا  هب  ار  اه  ییاشگروشک  نیا  هاگ ، نآ 
. دندرمشرب ناگدش  شومارف  زا  ار  ام  دندرک و  یفّرعم  هیاپ  نود  ار  نارگید  هیاپدنلب و  ار  ناشموق  مدرم ، دزن 
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يرایسب تشذگ و  لاونم  نیمه  هب  اه  لاس  دیـشون . دروخ و  ام  هیلع  راگزور ، دش و  هدیرب  ناش  هزاوآ  ادص و  تشگ و  شوماخ  ناشباهتلا 
. دنداهن هصرع  هب  اپ  دندوبن ، هدش  هتخانش  هک  يدارفا  دندُرم و  ِناگیاپدنلب  زا 

داژن و رطاـخ  هـب  ارم  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصربمایپ  هـک  دـیهاگآ  امــش  دـش !؟ یم  هـچ  دوـب ، يدـنزرف  ار ] هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصربمایپ   ] رگا
، تشاد يرـسپ  وا  رگا  هک  دـینک  یم  رکف  ایآ  درک . نینچ  نم ]  ] یهاوخریخ داهج و  رطاـخ  هب  هکلب  درکن ؛ کـیدزن  دوخ  هب  يدـنواشیوخ ،

دزن یکیدزن ، نیا  نآ ، رب  نوزفا  دـش . یمن  کیدزن  مدـش ، کیدزن  نم  هک  يا  هزادـنا  هب  ًانیقی  داد !؟ یم  ماجنا  ما ، هداد  ماـجنا  نم  ار  هچنآ 
. ّتیمولظم ّتیمورحم و  يارب  دوب  يا  هلیسو  دوخ ، هکلب  دوبن ؛ ماقم  نأش و  زا  يرادروخرب  يارب  یلیلد  شیرق ،

، وت ياه  نامرف  ییاپرب  ناهاوخ  هک  یتسرد  هب  ماقم . هاج و  زا  يدـنم  هرهب  ناهاوخ  هن  مدوب و  تموکح  ناهاوخ  هن  هک  یهاگآ  وت  اهلا ! راب 
ییاـمنهار و  تربماـیپ ، شور  رب  نداـهن  ماـگ  شناـبحاص ، هب  قـح  ندـنادرگ  زاـب  شهاـگیاج ، رد  روـما  نداد  رارق  تیاهروتـسد ، يارجا 

(2 «. ) ما هدوب  تا  يراگتسر  ياه  هار  رب  ناگتشگمگ 

. دندومن مایق  ترضح  هیلعرب  یبلط  ایند  زا  ترضح  عنم  رطاخ  هب  ریبزو  هحلط 

م) . ) دوش یم  هدز  دوخ ، قباس  عضو  هب  اهراک  نتشگزاب  رد  هک  تسا  یلَثَم  (- 1)

.20/298/414 هغالبلا : جهن  حرش  (- 2)

ینمشد ياه  هزیگنا 

دنتفرگ هچیزاب  هب  ار  نید 

نارود یگتفـشآ  يو ، هب  باطخ  يا  همان  رد  دندومن ، بوصنم  رـصم  يرادنامرف  هب  ار  رتشا  کلام  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
« ایندلا هب  بلطت  يوهلاب و  هیف  لمعی  رارـشالا ، يدیا  یف  ًاریـسا  ناک  دق  نیدلا  اذه  ناف  : » دندرک فیـصوت  نینچ  ار  دوخ  تموکح  زا  شیپ 

. دندروآ یم  تسد  هب  ار  دوخ  يایند  هتخادرپ و  یتسرپاوه  هب  نید  مان  اب  دوب ، هتشگ  ریسا  ناراکدب  تسد  رد  نید  نیا  انامه 

35 ص :

ینمشد ياه  www.Ghaemiyeh.comهزیگنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


شخب 70 71. همان 53 ، هغالبلا ، جهن 

تداسح

، هدیـشخب نامدرم  زا ] یـضعب  هب   ] شیوخ فطل  زا  دـنوادخ  هچنآ  هب  رگم  ایآ  : » لاعتم دـنوادخ  ِنخـس  نیا  ریـسفت  رد  هغـالبلا : جـهن  حرش 
(1 . ) تسا هدش  لزان  هتفای ، صاصتخا  يو  هب  هک  یشناد  ملع و  مالسلا و  هیلع  یلع  هرابرد  هیآ ، نیا  هک  تسا  هدمآ  دنرب ،»؟ یم  کشر 

داینب رب  ار  ناشیا  ناینب  دنوادخ  هک  نیا  رطاخ  هب  زج  دننک ، یمن  راکنا  ار  ام  قح ] ، ] شیرق راک ؟ هچ  شیرق ، اب  ار  ام  مالسلا : هیلع  یلع  ماما 
وا زا  تسا ، هدیزگرب  نانآ  رب  ار  ام  ْدنوادخ  هک  نیا  زا  تسا . هدیزگرب  نانآ  رب  ار  ام  هداد و  يرترب  نانآ  دارفا  رب  ار  ام  دارفا  هتشارفا و  رب  ام 

. دنزرو یم  ینمشد  دراد ، تسود  ددنسپ و  یم  دنوادخ  هچنآ  اب  دنا و  نیگمشخ 

زا میدناسانش و  نانآ  هب  ار  تّوبن  باتک و  ْدنادرگ . کیرـش  ام  اب  مارتحا )  ) تمرح رد  ار  نانآ  دیزگرب ، نانآ  رب  ار  ام  ْدنوادخ  هک  یماگنه 
نییآ نید و  هب  ار  نانآ  میدرک و  ظفح  ناشیارب  ار  اه ) همان   ) روبز و  اه ) هتـشون   ) فحـص میتخاـس و  ناـشهاگآ  مالـسا ، نییآ  تاـبجاو و 

ام ياه  ناشن  لامعا و  دنتفرگ و  ام  زا  ار  نامّقح  دندرک و  راکنا  ار  نامیاه  يرترب  دنداتـسیا و  ام  ربارب  رد  هاگ  نآ  میتخاس . دنبیاپ  مالـسا ،
. دندرمش کچوک  ار 

. زاسم اهر  دـنا ، هتـشاد  اور  نم  رب  هک  یملظ  رطاـخ  هب  ار  ناـنآ  ریگب و  ناـشیا  زا  ار  مّقح  مبلط . یم  يراـی  شیرق ، ّدـض  رب  وت  زا  اـهلا ! راـب 
(2 . ) یلداع یمکاح  وت  هک  ناتس ، زاب  ناشیا  زا  ار  مّقح  اراگدرورپ !
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هیلع هک  ار  ینایشروش  نآ ، رد  دومن و  داریا  هرصب  گنج  يارب  نتفر  نوریب  ماگنه  هب  ناشیا  ینارنخـس  زا  یـشخب  مالـسلا -  هیلع  یلع  ماما 
 -: درک تّمذم  دندوب ، هتساخرب  يو 

اب رازراک  هدامآ  زین ]  ] دـنا هدروخ  بیرف  هک  نونکا  مدومن و  راکیپ  نانآ  اب  دـندوب ، رفاک  هک  زور  نآ  دـنگوس ، ادـخ  هب  شیرق ؟ اـب  هچ  ارم 
. مراذگ یمن  سپ  ياپ  زین  ْزورما  مدوب و  نانآ  دروامه  نم  ْزورید  منانآ .

رد میدروآ ، رد  دوخ  هرمز  رد  ار  نانآ  ام  دیزگرب . نانآ  رب  ار  ام  ادخ  هک  نآ  يارب  رگم  دنتفرگن ، لد  هب  هنیک  ام  زا  شیرق  دنگوس ، ادخ  هب 
: تسا هتفگ  رعاش  هک  دندوب  نانچ  نانآ  هک  یلاح 

 / يدیشون یم  غیمآ  یب  ریش  هتسویپ  نادادماب ، دنگوس ، مناج  هب 

. يدروخ یم  هتسه  یب  يامرخ  ریشرس و  و 

 / يدوبن دنلب  هبترم  نیا  هتسیاش  وت  هنرگو  میداد ، وت  هب  ار  هبتر  نیا  ام ،

(3 . ) میدروآ مهارف  وت  درگادرگ  ار  اه  هزین  وم و  هاتوک  نابسا  هک  میدوب  ام  و 

يدـسح تخاس ، رود  ام  زا  ار  تموکح  ام  موق  هک  نیا  ّتلع  اّما  نامثع :-  اب  شیوگتفگ  رد  ساـّبع ، نبا  زا  لـقن  هب  هغـالبلا -  جـهن  حرش 
ناـشیا اـم و  ناـیم  دـنوادخ ، يدوب . هاـگآ  نآ ، زا  دـنگوس -  ادـخ  هب   - هک تسا  یملظ  یناد و  یم  ار  نآ  دـنگوس -  ادـخ  هب  هک  تسا - 

(4 . ) دنک تواضق 

.7/220 هغالبلا : جهن  حرش  . 1

.3/42 میقتسملا : طارصلا  ، 2/201 بلاط : یبأ  لآ  بقانم  ، 189/19 هّیوقلا : ددعلا  . 2

(. ح 2025  ) ج 5 ك : ر . زین ، . 1/248 داشرإلا : هبطخ 33 ، هغالبلا : جهن  . 3

.9/9 هغالبلا : جهن  حرش  . 4

هنیک

نینح ، ربیخ ، ردب
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: دیامرف یم  هبدن  ياعد  زا  يزارف  رد 

اداَقْحَأ ْمَُهبُوُلق  َعَدْوَأَف  ْمُهَنَابْؤُذ  َشَواَن  َو  ْمَُهلاَْطبَأ  َلَـتَق  َو  ِبَرَْعلا  َدیِداَنَـص  ِهِیف  َرَتَو  ْدَـق  ٍِمئـال  ُهَمَْول  ِهَّللا  ِیف  ُهُذُـخْأَت  ـال  َو  ِلـیِوْأَّتلا  یَلَع  ُلـِتاَُقی  َو 
ُهَبَْحن یَضَق  اََّمل  َو  َنِیقِراَْملا  َو  َنیِطِساَْقلا  َو  َنِیثِکاَّنلا  َلَتَق  یَّتَح  ِِهتََذباَنُم  یَلَع  ْتَّبَکَأ  َو  ِِهتَواَدَع  یَلَع  ْتَّبَضَأَف  َّنُهَْریَغ  َو  ًهَِّیْنیَنُح  َو  ًهَّیِرَْبیَخ  َو  ًهَّیِرَْدب 

.... َنِیلَّوَْألا یَقْشَأ  ُعَْبتَی  َنیِرِخْآلا  یَقْشَأ  ُهَلَتَق  َو 

هدننک شنزرـس  چیه  شنزرـس  ادخ  هرابرد  ،و  درک یم  گنج  نارق  لیوأت  ساسارب  ،و  تفرگ یپ  ار  ( شنادناخ وا  رب  ادخ  دورد  ) ربمایپ راک 
رد ناشناگرگ  اب  دـنارذگ و  غیت  مد  زا  ار  ناـشناروالد  ،و  تخیر نیمز  هب  ادـخ  هار  رد  ، ار برع  ناعاجـش  نوخ  ، تفرگ یمن  دوخ  هب  ار  يا 
اب گنج  هب  دنداد و  اج  دوخ  داهن  رد  ار  وا  ینمـشد  سپ  ، ار اهنآ  ریغ  نینح و  ربیخ و  ردب و  گنج  هنیک  ، درپس هنیک  ناشیاهلد  هب  سپ  ، داتفا

نیرت تخبدب  ار  وا  تشذگرد و  هک  یماگنه  ،و  تشک ار  نید  هریاد  زا  ناگدش  جراخ  ناگـشیپ و  افج  نانکـش و  نامیپ  ات  ، دـندروآ ور  وا 
. دناسر لتق  هب  ، درک ناینیشیپ  نیرت  تخبدب  زا  هک  ، ناینیسپ

هبدن ياعد  ، نانجلا حیتافم 

. دوب هنیک  نارازه  هنیپ  ره  ریز  دوب  هنیپ  هچ  رگا  نوشاهنیبج  رب 

هنیک زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نداد  ربخ 

یم یغاـب  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  اـب  هدوـمرف :  هک  هدرک  تیاور   ( مالـسلا هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  زا  يدـهن  ناـمثع  وـبا 
! تسابیز هچ  غاب  نیا  ، ادخ لوسر  يا   : متفگ نم  هک  میتشذگ 

مدرک رارکت  ار  نخـس  نامه  نم  میتشذگ و  غاب  هن  ریهز  نب  دـمحا  تیاور  هب  غاب و  تفه  هب  ات  تسا ؛  نآ  زا  رتهب  تشهب  رد  ار  وت  دومرف :
 . تسیرگ دیشک و  شوغآ  رد  ارم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هاگ  نآ  تسا .  نآ  زا  رتهب  تشهب  رد  ار  وت  دومرف : یم  مه  ربمایپ  و 
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؟  تسیچ امش  هیرگ  تلع  ادخ ، لوسر  يا   ، متفگ

. دننک یمن  راکشآ  وت  رب  هک  تسا  هتفهن  ینادرم  ییاه  هنیس  رد  وت  زا  نم ،  زا  سپ  تموکح  يارب  هک  ییاه  هنیک  دومرف :

؟  تسا تمالس  رد  نم  نید  ماگنه  نآ  رد  ایآ  متفگ : 

 . تسا تمالس  رد  وت  يرآ  دومرف :

هحفص 881 ینادمه  ینامحر  هللا  تیآ  مالسلا -) هیلع   ) یلع مامإ 

398/12، دادغب خیرات  زا  لقن  هب 

هنیک دروم  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  مالک 

(: مالسلا هیلع   ) یلع رب  همطاف  هودنا 

؟  يدروآ حبص  هب  هنوگچ  ار  بش  ادخ ، لوسر  رتخد  يا  تفگ :  دش و  دراو  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف لزنم  لخاد  هملس  ما 

ار وا  تمرح  هدرپ  دـنگوس  ادـخ  هب  یـصو ،  تیمولظم  ربمایپ و  نداد  تسد  زا  رطاخ  هب  مدروآ  حبـص  هب  هودـنا  مغ و  نایم  ار  بش  دومرف :
رد قافنرپ  ياه  لد  هک  دوب  وا  تسد  هب  دحا  رد  هدش  هتخیر  ياه  نوخ  ماقتنا  ردـب و  گنج  ياه  هنیک  يور  زا  همه  اه  نیا  يرآ  ، دـندیرد

. دوب هتفهن  دوخ 

156 ص : ج 43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  نابز  زا 

! تسا دایز  ردق  هچ  تردپ  هب  تبـسن  شیرق  يزوت  هنیک  تّدش  تفگ : مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نب  یلع  هب  يدرم  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما 
«. تخاس التبم  گنن ، هب  ار  ناشیا  نیرخآ  داتسرف و  مّنهج  هب  ار  ناشیا  نیتسخن  هک  تسا  تهج  نادب  : » دومرف

2/319 هّمغلا : فشک 

مالسلا هیلع  متشه  ماما  نابز  زا 
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هب دـندنادرگ و  يور  يو  زا  مدرم  هنوگچ  هک : مدیـسرپ  نانمؤم  ریما  هرابرد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  اب  وگتفگ  رد  لاّضف ، نب  یلع  نب  نسح 
؟ دندوب ربخاب  ادخ  ربمایپ  دزن  رد  يو  هاگیاج  و  یناملسم ، رد  تقبس  يرترب ، زا  هک  نآ  دوجو  اب  دنتفر ، نارگید  يوس 

 - دندوب هاگآ  يو  يرترب  زا  هک  نآ  لاح  و  دـنتفر -  نارگید  يوس  هب  دـندنادرگ و  يور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تهج  نیا  هب  نانآ  : » دومرف
 - دندوب شربمایپ  ادخ و  نمـشد  هک  ار -  ناشیا  ناکیدزن  اه و  ییاد  اهومع ، ناردارب ، ناگرزب ، ناردـپ ، زا  يرایـسب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک 

. دوب هتشک 

رد نارگید  زا  يا  هنیک  نینچ  دنک . تموکح  ناشیا  رب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دندوبن  لیام  دنتـشاد و  لد  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هنیک  نانآ 
هب دندنادرگ و  يور  يو  زا  لیلد ، نیمه  هب  دـندوبن . ادـخ  ربمایپ  شیپاشیپ  يو  دـننام  داهج ، رد  نارگید ]  ] هک نیا  يارب  دوبن ؛ ناشیاه  لد 

«. دندروآ يور  ْنارگید 

146/3 عئارشلا : للع 

لییربج نداد  ربخ 

تسه یناسک  ياه  هنیس  رد  وت  زا  هک  ییاه  هنیک  زا  سرتب  دومرف : ترضح  نآ  هب  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ینالوط  يربخ  رد 
، تسیرگ ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگ  نآ  دنناگدننک . تنعل  همهو  ادخ  نوعلم  نانآ  دننک ، یمراکـشآ  نم  گرم  زا  سپ  اهنت  هک 

شقح زا  ار  واو  دـننک  یم  متـس  وا  هب  تما  هک  داد  ربخ  نم  هب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  دومرف : دـییرگ ؟ یم  هچ  زا  ، ادـخ لوسر  يا  : دـش هتفگ 
. دنناسر یم  لتق  هب  ار  شنادنزرف  دنگنجیم و  وا  ابو  دنراد  یمزاب 

45 راونالا 28 /  راحب 
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( مالسلا هیلع  نینموملاریما  نمشد  ) دیدحلا یبا  نبا  نابز  زا  هنیک 

هب ندیسر  [ي  اه شور  عاونا  تشاد و  یم  حون  رمع  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  دندوب . مالـسلا  هیلع  یلع  تخـسرس  نانمـشد  زا  شیرق  یمامت 
رـسمه و داد و  ماجنا  راـک  زاـغآ  رد  هچنآ  هب  نداد  هّجوت  شیوخ ، ياـه  يرترب  هب  نداد  هّجوت  تموکح ، زا  ینادرگیور  ریظن : [ ) تموکح

عمج يارب  هک  نیا  نایب  ینیـشن و  هناخ  لیبق : زا  درک ، باختنا  هک  ییاه  شور  رگید  و  درب ، راصنا  ياـه  هناـخ  رد  هب  هنابـش  ار  شیاـه  هچب 
رگم دش ، یمن  لصاح  يا  هجیتن  شیارب  درب ، یم  راک  هب  ار  درک ) هک  ییاه  ییوج  هراچ  رگید  زین  و  تسا ، هدش  نیـشن  هناخ  نآرق ، يروآ 

. داد ماجنا  ار  راک  نیا  راک ، رخآ  رد  هک  هنوگ  نامه  ریشمش ، ندرک  هنهرب  اب 

مالسلا هیلع  یلع  هک  ارچ  منک ؛ یمن  شنزرس  يو  زا  ینادرگیور  مالسلا و  هیلع  یلع  اب  ناش  ینمشد  رطاخ  هب  ار  شیرق  هژیوب  برع و  نم ،
! تسا هنوگچ  برع ، لد  ناج و  هک  یناد  یم  و  تشادرب ؛ ناشیاه  هلیح  زا  هدرپ  تخیر و  ار  ناشیاه  نوخ  دز و  هبرض  نانآ  هب 

رّوصت ناس . کی  اه  تنیط  زین  دنا و  لّوا  مدرم  نامه  ْمدرم  مینیب ، یم  اراکـشآ  زورما  هک  نانچ  تسین ، اه  لد  رد  هنیک  دوجو  عنام  مالـسا ،
. يوش یم  ناملسم  وت  سپس  تسا . هتشک  ار  تردارب  ای  رسپ  ناناملـسم ، زا  یکی  ناتـساب و  مور  رد  ای  یلهاج  موس  ای  مود  لاس  رد  هک  نک 

ینتفر نیب  زا  هنیک ، تسین . نینچ  دـنک ؟ یم  كاـپ  تلد  زا  يراد ، وا  اـب  هک  ار  يا  ینمـشد  لـتاق و  هب  تبـسن  ار  تا  هنیک  وـت ، ِمالـسا  اـیآ 
هک اه  برع  زا  يرایـسب  ندروآ  مالـسا  ناس  هب  هن  دشاب ، تسرد  راوتـسا و  َتنامیا  هدـیقع و  مالـسا و  هک  تسا  یماگنه  نیا  هزات ، تسین .

رطاخ هب  یخرب  ندـش و  هتـشک  سرت  زا  یخرب  یتسود و  لام  زآ و  يور  زا  یخرب  دـندروآ و  مالـسا  هناروکروک ، ِيوریپ  رطاـخ  هب  یخرب 
. دندوب نمشد  مالسا ، اب  هک  یماوقا  اب  ینمشد  لیلد  هب  یخرب  يرای و  نامیپ ]  ] تریغ و
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یمامت هب  ادخ ، ربمایپ  تافو  زا  سپ  تخاس ، ناور  وا  ریغ  مالسلا و  هیلع  یلع  ریشمش  اب  ادخ  ربمایپ  هک  ار  ییاه  نوخ  مامت  برع ، هک  نادب 
هب ار  اه  نوخ  نیا  هک  دشاب  راوازس  ناشننس  بادآ و  شور ، قبط  رب  هک  یـسک  ناشنادرم  هورگ  رد  نوچ  داد ؛ تبـسن  مالـسلا  هیلع  یلع  هب 
وا ياهب  نوخ  دش ، یم  هتـشک  نانآ  زا  يدرف  یتقو  هک  دوب  برع  هریـس  نیا ، و  مالـسلا . هیلع  یلع  رگم  دش ، یمن  تفای  دنزادنیب ، وا  ندرگ 

همه زا  رت  کیدزن  هک  شنادـناخ  زا  يدرف  زا  دـش ، یم  نکممان  وا  زا  یهاوخنوخ  ای  درم  یم  لتاق  هچنانچ  دـندرک و  یم  بلط  لتاق ، زا  ار 
. دندومن یم  بلط  دوب ، يو  هب 

ادخ ربمایپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هنوگچ  هک  متفگـش  رد  متفگ : داب -  وا  رب  ادـخ  تمحر  هک  دـیز -  یبا  نب  ییحی  رفعج  وبا  بیقن ، هب 
! دشن رورت  شا  هناخ  نورد  رد  وا ، هیلع  اه  هنیک  ندوب  هتخورفا  اب  هنوگچ  دروآ و  ماود  ینالوط  یتّدم 

ار دوخ  وا  اّما  دش ؛ یم  هتشک  ًامتح  داهن ، یمن  كاخ  يور  رب  ار  شا  هنوگ  داد و  یمن  ناشن  عضاوت  مالسلا  هیلع  یلع  هچنانچ  داد : خساپ  وا 
داهن و رانک  ار  ریـشمش  تفرگ . هلـصاف  نیتسخن ، راعـش  شور و  نآ  زا  دـش و  لوغـشم  نآرق  رد  ّربدـت  زامن و  تدابع و  هب  تشاد و  ناـهنپ 

. دنریگ یم  شیپ  رد  ار  ّتینابهر  اه  هوک  رد  ای  دنزادرپ و  یم  تحایس  هب  دننک و  یم  هبوت  هک  تشگ  یناراّیع  نوچ 

يو زا  دندرک و  شیاهر  داد ، ناشن  عضاوت  ینتورف و  ناشربارب  رد  درک و  تعاطا  دنتفرگ ، تسد  هب  ار  تموکح  مامز  هک  یناسک  زا  نوچ 
هزیگنا و نامکاح ، هک  ینامز  بیترت ، نیدـب  و  هنایفخم . روط  هب  ای  نارادمَدرـس و  تقفاوم  اب  رگم  درواین ، يور  وا  هب  برع  دنتـسش . تسد 

. دش یم  هتشک  مالسلا  هیلع  یلع  ًامتح  دوبن ، نینچ  رگا  دش . هدیشک  تسد  راک ، نیا  زا  دنتشادن ، يو  نتشک  يارب  یلیلد 
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13/299 هغالبلا : جهن  حرش 

نوعلم دیزی  نابز  زا  هنیک 

، تساخرب نیکرشم  یهاوخنوخ  هب  و  دمآ ، راک  يور  دیزی  یتقو  ات  تشاد  همادا  نینحو  ردب  ياه  هنیک 

نب یلع  ادهش و  سوؤر  دندیسر ، قشمد  هب  هکنآ  زا  سپ  دندومن . ماش  هّجوتم  ار  تیب  لها  ، نوعلم دایز  نبا  هدومرف  بجوم  هب  نیرومأم  ....
نیّرز یتشط  رد  ار  رشبلا  ریخ  لآ  لیخرـس  رـس  ات  درک  تراشا  نیعل  نآ  دندرب . دیزی  دزن  ار  تیب  لها  تارّدخم  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا

. درک لاؤس  دایز  نبا  ناگداتسرف  زا  ار  لاح  ّتیفیک  دنداهن و 

: تفگ دومن و  ریرقت  ار  هعقاو  لیصفت  نشوجلا  يذ  رمش 

نارگ يرکشل  اب  ام  دیسر و  البرک  هب  شیوخ  باحصا  زا  رفن  تصـش  تیب و  لها  زا  رفن  هدجه  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  ریما ، يا 
اهنآ رب  ایالب  دننام  ام  درک و  رایتخا  ار  لاتق  وا  شاب . هتخاس  ار  گنج  ای  هد  اضر  هّللا  دـیبع  مکح  هب  ای  میتفگ  وا  هب  میدـش . وا  برح  هّجوتم 

باتفآ هتـشغآ  نوخ  هب  هداتفا و  ارحـص  رد  موق  نآ  داـسجا  نونکا  میدروآرب . ناـشیا  راـگزور  زا  راـمد  یتصرف  كدـنا  هب  میدـمآ و  دورف 
. تسا باقع  سکرک و  ناشیا  راتسرپ  دناشفا و  یم  موق  نآ  رب  ار  كاخ  داب  دزادگ . یم  ار  ناشیا 

: دناوخب راعشا  نیا  دروآرب و  رس  نآ  زا  دعب  دنکفا و  شیپ  رد  رس  یتعاس  دینشب ، نخس  نیا  نوچ  دیزی 

لسالا عقو  نم  جزرخلا  عزج  اودهش  ردبب  یخایشا  تیل 
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لدتعاف ردب  لیم  انلدعو  مهتاداس  نم  موقلا  انلتق  دق 

لشت دیزی ال  ای  اولاق  مث  احرف  اولهتسا  اولهاف و 

لعف ناک  ام  دمحا  ینب  نم  مقتنا  مل  نا  فدنخ  نم  تسل 

لزن یحو  ءاج و ال  ربخ  الف  کلملاب  مشاه  تبعل 

: همجرت

رد هک   ) دنتسیرگن یم  ام  هزین  تابرض  زا  ار  یجرزخ  ناناملسم  يرارق  یب  دندروخ ،) تسکـش  هک   ) ردب گنج  رد  نم  هلیبق  ناگرزب  شاک 
(. دندروخ تسکش  هنوگچ  دحا 

. میدرک لیدعت  دمآ  دیدپ  ردب  گنج  رد  هک  ار  یفارحنا  و  میتشک ، ار  ناشناگرزب  ام 

(. تسا دیزی  دوخ  زا  قیفلت  رعش  نیا  . ) دنکن درد  تتسد  دیزی  دنتفگ : یم  هتفگ  نیرفآ  یماکداش ، یشوخ و  يور  زا  همه  هاگنآ ،

. مریگن ماقتنا  دندرک  ام  رب  ار  هچنآ  دمحا  لآ  زا  رگا  متسین  فدنخ )  ) مناردپ لسن  زا  نم 

. تسا هدیدرگ  لزان  ییحو  هن  هدمآ و  يربخ  هن  تسناد  دیاب  سپ  دندرک ، يزاب  تردق  کلم و  اب  مشاه ، ینب 

،ص:915 نتم  ، حوتفلا همجرت 
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مالسلا هیلع  نینموملاریما  اب  ینمشد  زا  نتشاد  رذحرب 

هراشا

نتفرگ مشخ  ار  ترـضح  رب  نتفرگ  مشخو  ادـخ  اب  ینمـشد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  اب  ینمـشد  هکنآ  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکاربمایپ 
 . دنهد ماجنا  هک  دوبن  دندرک  ترضح  اب  هچنآزا  رتدب  نانیشن  هفیقس  هدرک  یفرعم  دوخ  ندرزآ  ار  وا  ندرزآو  لوسر  ادخرب و 

تسا وا  ربمایپ  ادخ و  ینمشد  یلع  اب  ینمشد 

ِساش نب  ورمع  يو  هب  هک  مَلـسَا  هلیبق  زا  يدرم  داتـسرف . نمی  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ادـخ  ربماـیپ  عفار :-  وبا  زا  لـقن  هب  دـئاوزلا -  عمجم 
. درک یم  هوکِش  ییوگدب و  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هک  یلاح  رد  تشگرب ، درم  نیا  تفر . يو  هارمه  دش ، یم  هتفگ  یملسا 

دوخ وا  هک  يدید  ای  يدید ، يرواد  رد  یمتـس  یلع  زا  ایآ  ورمع ! يا  وش ، رود  : » دومرف يو  هب  هاگ  نآ  داتـسرف و  يو  لابند  هب  ادخ  ربمایپ 
.»؟ دهد حیجرت  نارگید  رب  لاملا  تیب  میسقت  رد  ار 

. ریخ ادخ ، هب  تفگ :

.»؟ ییوگ یم  دنا ، هداد  ربخ  نم  هب  هک  ار  ییاهزیچ  نیا  هچ  يارب  سپ  : » دومرف

. منک يراددوخ  وا  اب  ینمشد  زا  مناوت  یمن  تفگ :

تسا هتشاد  نمشد  ارم  درادب ، نمشد  ار  وا  هک  یسک  : » دومرف هاگ  نآ  دوب . ادیوه  شا  هرهچ  زا  مشخ  هک  دش  كانمشخ  نانچ  ادخ  ربمایپ 
. تسا دنوادخ  رادتسود  نم  رادتسود  تسا و  نم  رادتسود  وا  رادتسود  و  تسا ؛ هتشاد  نمشد  ار  دنوادخ  درادب ، نمـشد  ارم  هک  یـسک  و 

(1)

نم اب  درادـب ، نمـشد  ار  یلع  هک  یـسک  دـشاب . هتـشاد  تسود  ار  یلع  دـیاب  دراد ، تسود  ارم  سک  ره  هلآو : هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  -
(2 . ) دزاس یم  مّنهج  دراو  ار  وا  ْدنوادخ  دزرو ، ینمشد  ادخ  اب  سک  ره  تسا و  يادخ  نمشد  نم  نمشد  تسا و  هدرک  ینمشد 
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ینمـشد نم  اب  دزرو ، ینمـشد  یلع  اب  هک  یـسک  : » دیامرف یم  دنوادخ  مالـسلا :-  هیلع  یلع  فصو  رد  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  -
هب وا  اب  هک  یـسک  هتفگ و  ازـسان  ارم  دیوگ ، ازـسان  ار  وا  هک  یـسک  تسا و  نم  رادتـسود  دـشاب ، یلع  رادتـسود  هک  یـسک  و  تسا ؛ هدرک 

یسک هداد و  رازآ  ارم  درازایب ، ار  وا  هک  یسک  هدرک و  نم  ینامرفان  دنک ، وا  ینامرفان  هک  یسک  هدرک و  تفلاخم  نم  اب  دزیخرب ، تفلاخم 
تسا و هتخات  نم  رب  دزاتب ، وا  رب  هک  یسک  تسا و  هتشاد  تسود  ارم  درادب ، تسود  ار  وا  هک  یسک  تسا و  نم  نمشد  تسوا ، نمشد  هک 

(3 . ) تسا هدرک  يرای  ارم  دهد ، يرای  ار  وا  هک  یسک  تسا و  هدرک  هلیح  نم  اب  دنک ، هلیح  وا  اب  هک  یسک 

نیا اب  هک  یسک  دینادب ! : » دومرف دش و  جراخ  هتفرگ ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  ادخ  ربمایپ  يزور  ساّبع :-  نبا  زا  لقن  هب  لاّمعلا -  زنک  -
ار شربمایپ  ادـخ و  درادـب ، تسود  ار  صخـش ]  ] نیا هک  یـسک  و  تسا ؛ هدـیزرو  ینمـشد  شربمایپ  ادـخ و  اـب  دزرو ، ینمـشد  صخـش ] ]

(4 «. ) تسا هتشاد  تسود 

ایند رد  وت  : » دومرف دـنکفا و  رظن  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ساـّبع :-  نبا  زا  لـقن  هب  قشمد -  خـیرات  -
تنمشد تسا و  نم  نمشد  وت  نمشد  و  ادخ ؛ تسود  تتسود  تسا و  نم  رادتسود  وت  رادتسود  یتسه . رورَس  ترخآ  رد  رورَس و 

(5 «. ) دنک ینمشد  وت  اب  نم ، تشذگرد ]  ] زا سپ  هک  یسک  رب  ياو  سپ ، ادخ . نمشد 

.1/153/98 رابخألا : حرش  ، 9/174/14737 دئاوزلا : عمجم  . 1
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.13/32/6988 دادغب : خیرات  . 2

65 و 111. یفطصملا : هراشب  ، 118/185 یسوط : یلامألا ، . 3

.13/109/36358 لاّمعلا : زنک  . 4

.430  / 382 بلاط : یبأ  نب  یلع  بقانم  ، 337  / 327 بقانملا : ، 8822  / 292  / 42 قشمد : خیرات  . 5

تسا شربمایپ  ادخ و  اب  ینمشد  یلع ، اب  ینمشد 

و ادـخ ؛ تسود  نم  تسود  تسا و  نم  تسود  وـت  تسود  يرورَـس ! ترخآ ، اـیند و  رد  وـت  یلع ! يا  هـلآو : هـیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  -
(1 . ) دزرو ینمشد  وت  اب  نم ، تشذگرد ]  ] زا سپ  هک  یسک  رب  ياو  سپ ، ادخ . نمشد  نم  نمشد  تسا و  نم  نمشد  وت  نمشد 

وت نمشد  و  ادخ ؛ رادتسود  نم  رادتسود  تسا و  نم  رادتسود  وت  رادتسود  مالسلا :-  هیلع  یلع  هرابرد  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  -
(2 . ) ادخ نمشد  نم  نمشدو  تسا  نم  نمشد 

وا رادتـسود  تسا . ناـنمؤم  تسرپرـس  و  نایوردـیپس ، ربهر  نانیـشناج ، ِگرزب )  ) رورَـس یلع  مدرم ! يا  هلآو : هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  -
(3 . ) ادخ نمشد  نم ، نمشد  تسا و  نم  نمشد  وا  نمشد  و  ادخ ؛ رادتسود  نم  رادتسود  تسا و  نم  رادتسود 

تسا بجاو  وا  تیالو  تسا . متّما  نایم  رد  نم  نیشناج  ثراو و  ردارب ، وا  مالـسلا :-  هیلع  یلع  هرابرد  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  -
وا نایعیـش  دـنیادخ و  بزح  وا  نارادـفرط  وا و  بزح  تسادـخ . هب  یکیدزن  هلیـسو  وا  نتـشاد  تسود  تسا و  يرترب  هیاـم  وا  زا  يوریپ  و 

(4 . ) دنیادخ نانمشد  وا  نانمشد  ادخ و  ناتسود  وا  ناتسود  ادخ . نارای 

(5 . ) ادخ نمشد  یلع  نمشد  تسادخ و  تسود  یلع  تسود  هلآو : هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  -

نم و رادتـسود  وا  رادتـسود  تسا .... نم  نیـشناج  ادـخ و  نیـشناج  بلاـط ، یبا  نب  یلع  هک  یتسرد  هب  هلآو : هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  -
(6 . ) تسا نم  اب  ینمشد  وا  اب  ینمشد  نم و  اب  یتسود  وا  اب  یتسود  و  تسا ؛ نم  نمشد  وا  نمشد 
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.2/642/1092 لبنح : نبا  هباحصلا ، لئاضف  ، 3/138/4640 نیحیحصلا : یلع  كردتسملا  . 1

77 و 128. یفطصملا : هراشب  652/53 و 430/9 و 429/6 و 7 ، لاصخلا : . 2

.373/1 رابخألا : یناعم  . 3

16 و 153. یفطصملا : هراشب  ر.ك : زین ، . 678/924 قودص : یلامألا ، . 4

.20 یفطصملا : هراشب  ، 149/146 قودص : یلامألا ، ، 496/5 لاصخلا : . 5

.58/14 هبقنم : هئام  ، 2/13 دئاوفلا : زنک  ، 31 یفطصملا : هراشب  ، 271/299 قودص : یلامألا ، . 6

! یلع نانمشد  لاح  هب  ادَب 

اب هک  یناسک  لاح  هب  اَدب  و  دننک ؛ یم  تدییأت  دنراد و  تسود  ار  وت  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  یلع ! يا  هلآو : هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  -
(1 ! ) دنیامن یم  تبیذکت  دنزرو و  یم  ینمشد  وت 

و دننک ؛ یم  تقیدصت  دنراد و  تسود  ار  وت  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  مالـسلا :-  هیلع  یلع  هب  باطخ  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  -
! دندنب یم  غورد  وت  رب  دنیامن و  یم  ینمشد  وت  اب  هک  یناسک  رب  ياو 

یم دوباـن  درادـب ، نمـشد  ار  وت  هک  ره  دوش و  یم  راگتـسر  درادـب ، تسود  ار  وت  هک  ره  یتـّما . نیا  تیادـه  مچرپ  اـمنهار و  وت  یلع ! يا 
(2 . ) ددرگ

.2/680/1162 لبنح : نبا  هباحصلا ، لئاضف  ، 3/145/4657 نیحیحصلا : یلع  كردتسملا  . 1

.2/396/745 رابخألا : حرش  ، 180 یفطصملا : هراشب  ، 655/891 قودص : یلامألا ، . 2

یلع نانمشد  رب  ادخ  نتفرگ  مشخ 

: دیامرف یم  وا  هک  داد ... ربخ  دنوادخ  زا  نم  هب  مالسلا  هیلع  لیئربج  هلآو : هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  -

(1 «. ) تسوا رب  نم  مشخ  نیرفن و  دنکن ، يوریپ  يو  زا  دزرو و  ینمشد  یلع  اب  هک  ره  »

هللا یلـصربمایپ  دـش . دراو  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  مدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دزن  هریَرُه :-  وبا  زا  لقن  هب  دـئاوفلا -  زنک  -
.»؟ یسانش یم  ار  صخش  نیا  ایآ  : » دومرف هلآو  هیلع 
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. تسا بلاط  یبا  نب  یلع  نیا ، متفگ :

زا رت  هدرتسگ  شبلق  تاُرف و  زا  رت  هدنـشخب  شناتـسد  تسا . ناـشفارون  دیـشروخ  قیمع و  ياـیرد  نیا ، : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(2 «. ) دوب دهاوخ  وا  رب  ادخ  نیرفن  دزرو ، ینمشد  يو  اب  هک  ره  سپ ، تسایند .

.1/146/32 جاجتحالا : . 1

.27/228/29 راونألا : راحب  ، 55/12 هبقنم : هئام  ، 1/148 دئاوفلا : زنک  . 2

یلع نانمشد  رب  ربمایپ  نتفرگ  مشخ 

ار مالسلا  هیلع  یلع  تسد  دوب ، هفحُج  رد  هک  يزور  رد  ادخ ، ربمایپ  مدینش  صاّقو :-  یبا  نب  دعـس  زا  لقن  هب  نینمؤملا -  ریمأ  صئاصخ  -
«. متسه امش  ّیلو  نم  مدرم ! يا  : » دوزفا سپس  تفگ و  انث  دمح و  ار  دنوادخ  درک . ینارنخس  تفرگ و 

. یتسه ام  ّیلو  وت  ادخ ! ربمایپ  يا  یتفگ ، تسار  دنتفگ :

ادا ارم  نوید )  ) اه تناما  و  تسا ، نم  ّیلو  نیا ، : » تفگ درب و  الاب  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآو ] هیلع  هللا  یلـصربمایپ   ] سپس
(1 «. ) دزرو ینمشد  وا  اب  هک  متسه  یسک  نمشد  درادب و  تسود  ار  وا  هک  متسه  یسک  رادتسود  نم  و  دنک ، یم 

، هتفرگ ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هک  مدید  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دوعـسم :-  نب  هَّللا  دـبع  زا  لقن  هب  بلاط -  یبأ  نب  یلع  بقانم  -
(2 «. ) مَا یتسود  حلص و  رد  وت  ناتسود  اب  منمشد و  وت  نانمشد  اب  مَاوت . ّیلو  نم  تسا و  نم  ّیلو  ادخ  : » دیوگ یم 

شنمشد درادب ، نمشد  ار  وا  هک  یـسک  مراد ؛ یم  شتـسود  درادب ، تسود  ار  یلع  هک  یـسک  مدرم ! يا  هلآو : هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  -
اور افج  دراد ، اور  افج  یلع  هب  هک  یـسک  هب  و  مُرب ؛ یم  دُربب ، وا  زا  هک  یـسک  زا  و  مدنویپ ؛ یم  ددنویپب ، یلع  هب  هک  یـسک  هب  و  مراد ؛ یم 

(3 . ) مزرو یم  ینمشد  دشاب ، یلع  نمشد  هک  یسک  اب  و  منک ؛ یم  شتیامح  دنک ، تیامح  یلع  زا  هک  یسک  و  مراد ؛ یم 
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یبا نب  یلع  هنیک  متـسه : يو  زا  نم  هن  تسا و  نم  زا  وا  هن  دوـش ، تفاـی  سک  ره  رد  هک  تسا  زیچ  هس  هلآو : هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  -
(4 . ) تسین شیب  یمالک  نامیا ، دیوگب : هک  یسک  هک  نیا  و  تیب ، لها  اب  ینمشد  بلاط ،

مالسلا و هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  کی  ره  ادخ  ربمایپ  شردپ :-  زا  هدیَُرب ، نب  هَّللا  دبع  زا  ءاطع ، نب  هَّللا  دبع  زا  لقن  هب  قشمد -  خیرات  -
یلع زا  دـیدمآ ، مه  درگ  هاگ  ره  : » دومرف درک و  عمج  ار  نانآ  يود  ره  نتفر ]، زا  لبق   ] داتـسرف و ییاج ] هب   ] ییاهنت هب  ار  دـیلو  نب  دـلاخ 

«. دینک يوریپ 

تخـسرس نانمـشد  زا  نم  . تشادرب سمخ  ناونع  هب  ار  يزینک  تفرگ و  يریـسا  هب  ار  ینز  تفر و  رترود  یلع  میتفر . یبناـج  هب  کـی  ره 
ناونع هب  ار  يزینک  یلع  هک  داد  ربـخ  وا  هب  دـمآ و  دـلاخ  دزن  يدرم  دوب . ربخاـب  ینمـشد  نیا  زا  دـیلو  نب  دـلاخ  مدوب و  مالـسلا  هیلع  یلع 

. دیـسر دـلاخ  هب  یپ  رد  یپ  رگید ، دارفا  طـسوت  ارجاـم  نیا  ربـخ  سپـس  دـییوگ ؟] یم  هک   ] تسیچ نیا  تفگ : دـلاخ  تسا . هتفرگ  سمخ 
. ناسرب ناشیا  هب  ار  ربخ  نیا  ربب و  ادخ  ربمایپ  دزن  ارم  همان  تسا . هدرک  راک  هچ  هک  يدیمهف  هدیرب ! يا  تفگ : دناوخ و  ارف  ارم  دلاخ ،

دنوادـخ هک  هنوگ  نامه  وا -  تفرگ و  پچ  تسد  رد  ار  همان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مدـش . دراو  ادـخ  ربمایپ  رب  متفر و  دـلاخ  همان  اـب 
مداد و حیـضوت  ناـشیا  يارب  ار  یلع  يارجاـم  متخادـنا و  نییاـپ  ار  مرـس  تداـع ، قـبط  نم  تشوـن . یمن  دـْناوخ و  یمن  تـسا -  هدوـمرف 
ار یمشخ  نینچ  زگره  هک  تسا  نیگمشخ  نانچ  ادخ  ربمایپ  هک  مدش  هّجوتم  مدروآ . الاب  ار  مرس  دش ، مامت  منخـس  یتقو  مدرک . ییوگدب 

. مدوب هدیدن  ریضن  ینب  هظیَُرق و  ینب  اب  دربن  رد  زج  وا ، رد 
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تسود ار  یلع  سپ ، تسامـش . ّیلو  نم ، زا  سپ  یلع  هک  یتسرد  هب  هدیَُرب ! يا  : » دومرف تخادنا و  رظن  نم  هب  هلآو ] هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ]
«. دهد یم  ماجنا  هدش ، رما  وا  هب  ار  هچنآ  وا  رادب .

نیا زا  یتمـسق  هدـیرب ، نب  هَّللا  دـبع  تفگ : يو  مدرک . لـقن  هلفَغ  نب  دـیَوُس  نب  برج  وـبا  يارب  ار  تیاور  نیا  ءاـطع ،) نب  هَّللا  دـبع   ) نـم
(5 ( .»؟ يوش قفانم  نم ، زا  سپ  یهاوخ  یم  ایآ  : » دومرف هدیرب  هب  ادخ  ربمایپ  اریز  تسا ؛ هتشاد  ناهنپ  وت  زا  ار  ثیدح 

هب ار  دیلو  نب  دلاخ  نمی و  تموکح  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ادـخ  ربمایپ  شردـپ :-  زا  هدـیَُرب ، نب  هَّللا  دـبع  زا  لقن  هب  طسوألا -  مجعملا  -
«. دینک يوریپ  یلع  زا  دیدمآ ، مه  درِگ  رفن  ود  امش  رگا  : » دومرف ود ] نآ  نتفر  زا  لبق   ] داتسرف و لَبَج  تموکح 

يزینک مالسلا  هیلع  یلع  دندوب و  هدرواین  تسد  هب  رت  شیپ  ار  نآ  دننامه  هک  دندروآ  تسد  هب  يرایسب  میانغ  دندیـسر و  مه  هب  هورگ  ود 
هب تـسا ، هداد  ماـجنا  یلع  ار  هـچنآ  رامـش و  تـمینغ  ار  تـصرف  تـفگ : دـناوخ و  ارف  ارم  دـیلو ، نـب  دـلاخ  دناتـس . سمخ  ناوـنع  هـب  ار 

«. هدب ربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

! هدیرب يا  دنتفگ : دندوب . هداتـسیا  ناشیا  لزنم  ِرد  رب  شنارای  زا  یعمج  دوب و  شلزنم  رد  ادخ  ربمایپ  مدـش . دجـسم  دراو  متفر و  هنیدـم  هب 
: مداد خساپ  یتشگرب ؟ هنیدم  هب  ارچ  دندیسرپ : درک . زوریپ  ار  ناناملسم  ْدنوادخ  تسا ؛ ریخ  مداد : خساپ  تسا ؟ ربخ  هچ 

، ربخ نیا  اریز  هدب ؛ ربخ  ربمایپ  هب  دـنتفگ : مدرم  مناسرب . ربمایپ  هب  ار  ربخ  نیا  ات  ما  هدـمآ  تسا . هتـشادرب  سمخ  ناونع  هب  ار  يزینک  یلع  -
. دزادنا یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مشچ  زا  ار  یلع 
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یلع زا  هک  یـسک  دننک ؟ یم  يریگ  هدرُخ  یلع  رب  اه  یـضعب  ارچ  : » دومرف دمآ و  نوریب  ْكانمـشخ  دینـش . یم  ار  نانخـس  نیا  ادخ  ربمایپ 
یلع زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  تسا . هتفرگ  هلـصاف  نم  زا  دوش ، ادـج  یلع  زا  هک  یـسک  و  تسا ؛ هدرک  ییوگدـب  نم  زا  دـنک ، ییوگدـب 

. مرترب میهاربا ، زا  نم  هتبلا  متسه و  مالسلا  هیلع  میهاربا  تشرس  زا  نم  تسا و  هدش  هدیرفآ  نم  تشرس  زا  یلع  متسه .

" «. تساناد ياونش  ْدنوادخ  و  دنرگید ؛ یخرب  لسن ]  ] زا نانآ  زا  ضعب  هک  یلسن  ( 6 ( ؛  ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللاَو  ٍضَْعب  نِم  اَهُضَْعب  َهَّیِّرُذ  "

و تسا ؟ هتشادرب  دوخ  يارب  سمخ  زا ] شهمس   ] ناونع هب  هک  تسا  يزینک  زا  شیب  یلع  ِقح ّ  هک  یناد  یمن  ایآ  هدیرب ! يا  : » دومرف سپس 
.»؟ تسامش ّیلو  نم ، زا  سپ  یلع 

. منک تعیب  مالسا ، رب  وت  اب  هرابود  ات  اشگب  ار  تتسد  یتبحص ، مه  ّقح  هب  ادخ ! ربمایپ  يا  متفگ :

(7 «. ) ینک تعیب  هرابود  هک  يا  هدشن  ادج  مالسا ، زا  : » دومرف ادخ  ربمایپ 

یسک هک  مدوب  نمشد  مالسلا  هیلع  یلع  اب  نانچ  تفگ : داد و  ربخ  نم  هب  هدیَُرب ، مردپ  هدیَُرب :-  نب  هَّللا  دبع  زا  لقن  هب  لبنح -  نبا  دنسم  -
ْناراـکراوس زا  یعمج  اـب  درم  نیا  متـشاد . یم  تسود  یلع  اـب  شا  ینمـشد  رطاـخ  هب  طـقف  ار  شیرق  زا  يدرم  دوـبن . نمـشد  وا  اـب  نینچ 

نآ میتفرگ و  یناریسا  دنتشاد . مالسلا  هیلع  یلع  اب  هک  یتوادع  رطاخ  هب  رگم  مدشن ، هارمه  نانآ  اب  و  مدوب ، نانآ  هارمه  نم  دش و  هداتسرف 
[ هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  . ] دتـسرفب ام  دزن  ار  یـسک  سمُخ ، نتفرگ  يارب  هک  درک  تساوخرد  تشون و  ادـخ  ربماـیپ  يارب  يا  هماـن  درم ،

. داتسرف ام  دزن  هب  ار  یلع 
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. دومن تمسق  درک و  سیمخت  ار  میانغ  یلع ، دوب . ناوجون  يرتخد  ناریسا ، نیب  رد 

يرتخد ناریـسا ، نیب  رد  هک  دـیدشن  هّجوتم  ایآ  : » تفگ تسا ؟ هدـش  هچ  نسحلا ! وبا  يا  میتفگ : يو  هب  دـمآ . نوریب  هدیـشوپرس  هاگ ، نآ 
رارق هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لـها  مهـس ]  ] رد دـش و  سمخ  ءزج  رتـخد ، نآ  مدرک و  سیمخت  میـسقت و  ار ] میاـنغ  [ ؟ دوب ناوـجون 

«. مدرک یکیدزن  يو  اب  تفای و  لاقتنا  یلع  لآ  مهس ]  ] هب هاگ  نآ  تفرگ و 

دزن ار  هماـن  . ] داتـسرف هاوـگ  ناوـنع  هب  ارم  مه  وا  تسرفب . هماـن  هارمه  ارم  متفگ : تشوـن . هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  هـب  يا  هماـن  درم ، نآ 
. تسا هتفگ  تسار  متفگ : یم  راب ] ره   ] همان و ندناوخ  هب  مدرک  عورش  مدرب و ] هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

. هلب متفگ : يزرو .»؟ یم  ینمشد  یلع  اب  ایآ  : » دومرف تفرگ و  ارم  تسد  همان و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

تـسد رد  دّـمحم  ناج  هک  یـسک  هب  دـنگوس  نک . هفاـضا  ار  تنتـشاد  تسود  يراد ، تسود  ار  وا  رگا  و  نکن ، ینمـشد  یلع  اـب  : » دومرف
«. تسا ناوجون  رتخد  نآ  زا  شیب  سمخ ، زا  یلع  لآ  هرهب  تسوا ،

. دوبن نم  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  رت  بوبحم  یسک  ادخ ، ربمایپ  ِنخس  نیا  ندینش  زا  سپ  تفگ : [ یم مردپ  ]

. تسین هطساو  هدیَُرب ،)  ) مردپ زج  رگید  یسک  ادخ  ربمایپ  نم و  نایم  ارجام ، نیا  تیاور  رد  تسین ، ییادخ  وا  زا  ریغ  هک  یسک  هب  دنگوس 
(8)

هدـیرب شیوخ :-  هب  يزینک  نداد  صاصتخا  ار و  بِرَْکیدـْعَم  نب  ورمع  موق  زا  یناـنز  مالـسلا  هیلع  یلع  ندرک  ریـسا  هراـبرد  داـشرإلا -  -
! دور یم  نیب  زا  مدرم  لاملا  تیب  دیهد ، هزاجا  ییاهراک  نینچ  رد  مدرم  هب  رگا  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ :
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يارب تسا ، لالح  نم  يارب  میانغ  زا  هچنآ  ینک ؟ یم  جـیورت  ار  قافن  ایآ  هدـیرب ! يا  وت ، رب  ياو  : » تفگ يو  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
متّما همه  نایم  رد  مدوخ  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  نیرتهب  تسا و  تموق  وت و  يارب  مدرم  ِنیرتهب  بلاط ، یبا  نب  یلع  تسا . لالح  زین  یلع 

. ما هدرک  نیشناج 

«. دنک یم  ینمشد  وت  اب  ادخ  هک  ارچ  ینک ؛ ینمشد  یلع  اب  هک  نیا  زا  زیهرپب  هدیرب ! يا 

ادـخ هب  شربمایپ  ادـخ و  مشخ  زا  متفگ : و  مور ؛ ورف  شنورد  هب  نم  دوش و  هتفاکـش  میارب  نیمز  شاک  يا  هک : مدرک  وزرآ  تفگ : هدـیرب 
ریخ زج  يزیچ  شا  هرابرد  درک و  مهاوخن  ینمـشد  یلع  اب  زگره  نیا ، زا  سپ  هاوخب . شزرمآ  میارب  ادـخ  زا  ادـخ ! ربمایپ  يا  مرب . یم  هانپ 

. تفگ مهاوخن 

(9 . ) تساوخ شزرمآ  وا  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هاگ  نآ 

.212  / 5 هیاهنلاو : هیادبلا  ، 8  / 42 ییاسن : نینمؤملا ، ریمأ  صئاصخ  . 1

.4/107 هغالبلا : جهن  حرش  431/9 و 277/323 ، بلاط : یبأ  نب  یلع  بقانم  . 2

.550/12 سوواط : نبا  نیصحتلا ، ، 24 یفطصملا : هراشب  ، 188/197 قودص : یلامألا ، . 3

.2/473/969 نینمؤملا : ریمأ  مامالا  بقانم  ، 2/85/2459 سودرفلا : ، 42/284/8816 قشمد : خیرات  . 4

.249/443 یسوط : یلامألا ، 42/191/8646 و 8647 ؛ قشمد : خیرات  . 5

هیآ 34. نارمع ، لآ  . 6

.244 هّجحملا : فشک  ر.ك : زین ، . 6/162/6085 طسوألا : مجعملا  . 7

.98  / 178 ییاسَن : نینمؤملا ، ریمأ  صئاصخ  ، 1180  / 691  / 2 لبنح : نبا  هباحصلا ، لئاضف  ، 23028  / 13  / 9 لبنح : نبا  دنسم  . 8

.1/253 يرولا : مالعإ  ، 1/230 هّمغلا : فشک  ، 1/161 داشرإلا : . 9

یلع هب  نازرو  ینمشد  رب  ربمایپ  نیرفن 

(1 . ) رادب نمشد  ار  شنمشد  رادب و  تسود  ار  شتسود  ادنوادخ ! مالسلا :-  هیلع  یلع  هرابرد  هلآو -  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  -
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يرای و  رادب ، نمـشد  ار  شنمـشد  رادـب و  تسود  ار  شتـسود  ادـنوادخ ! مالـسلا :-  هیلع  یلع  هرابرد  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  -
(2 . ) نادرگ راوخ  ار  شا  هدننکراوخ  نک و  يرای  ار  شا  هدننک 

نک و یتسود  دنک ، یم  یتسود  یلع  اب  هک  ره  اب  ادنوادخ ! تسوا . يالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  هک  ره  هلآو : هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  -
هنیک دزرو ، یم  هنیک  وا  اب  هک  ره  اب  رادـب و  شتـسود  دراد ، یم  تسود  ار  وا  هک  ره  و  نک ؛ ینمـشد  دـنک ، یم  ینمـشد  یلع  اب  هک  ره  اب 

(3 . ) نادرگ شراوخ  دنک ، یم  راوخ  ار  وا  هک  ره  نک و  شا  يرای  دنک ، یم  يرای  ار  وا  هک  ره  و  زرَوب ؛

شتسود ادنوادخ ! : » دومرف تفرگ و  ار  يو  تسد  تساوخ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  ربنم  رب  ادخ ] ربمایپ  : ] مالـسلا هیلع  نسح  ماما  -
هدم رارق  یجورع  هار  نامسآ ، رد  یهاگنمیشن و  نیمز ، يور  رب  یلع ، نمشد  يارب  ادنوادخ ! رادب . نمـشد  ار  شنمـشد  رادب و  تسود  ار 

(4 «. ) هد ياج  شتآ ، قامعا  رد  ار  وا  و 

(5 . ) تسا هدرک  ینمشد  ادخ  اب  دنک ، ینمشد  یلع  اب  هک  ره  هلآو : هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  -

ایآ ادنوادخ ! دوب : مالسلا  هیلع  یلع  هناش  رب  شتـسد  هتـسشن و  شرتش  رب  هک  یلاح  رد  عادولا ، هّجَح  رد  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  -
. زاس نوگژاو  شتآ ، رد  ار  شنانمشد  ادنوادخ ! تسا . نم  نادنزرف  ردپ  نم و  يومع  رـسپ  نیا ، مدرک ؟ غالبا  ایآ  ادنوادخ ! مدرک ؟ غالبا 

(6)

(7 ! ) دشاب نمشد  تنمشد  اب  دشُکب و  ار  وت  نمشد  دنوادخ  مالسلا :-  هیلع  یلع  هب  باطخ  هلآو -  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  -

55 ص :

یلع هب  نازرو  ینمشد  رب  ربمایپ  www.Ghaemiyeh.comنیرفن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


شوخ تشاد و  هدش  هتفاب  سیگ  ود  هک  دید  ار  يدرمریپ  دش . دجـسم  لخاد  هک  دْرازگ  یم  جح  هیواعم  ریبز :-  نبا  زا  لقن  هب  هباصإلا -  -
. تسا ضیَرُع  رسپ  وا  هک  دنتفگ  يو  هب  دیسرپ . ار  وا  مان  هیواعم  دوب . اهدرمریپ  ِنیرت  سابل  هزیکاپ  نیرت و  هرهچ 

؟ يدرک هچ  یتشاد ، ( 8  ) ءامیَت رد  هک  ار  ینیمز  تفگ : يو  هب  هیواعم  دمآ . وا  دناوخ و  ارف  ار  درمریپ  هیواعم ،

. تسه تفگ : درمریپ 

؟ یشورف یم  نم  هب  ار  نآ  تفگ : هیواعم 

. متخورف یمن  ار  نآ  متشادن ، زاین  نآ ] لوپ  هب   ] رگا هک ] ، ] هلب تفگ : درمریپ 

هک نیا  ات  تفرگ  الاب  ْنخس  ود ، نآ  نایم  دناوخ . يا  هیثرم  وا  دناوخب . دوب ، هدورس  شرسپ  يارب  هک  ار  يا  هیثرم  هک  تساوخ  وا  زا  هیواعم 
. دندرک دنلب  ار  درمریپ  تسا . هدش  تفِرِخ  تفگ : هیواعم  دش . نیگمـشخ  هیواعم  زا  ضیَرُع  نبا  دـمآ . نایم  هب  نخـس  مالـسلا  هیلع  یلع  زا 

یلع میدوب و  هتسشن  ادخ  ربمایپ  دزن  هک  يروآ  یمن  دای  هب  ار  نامز  نآ  ایآ  دنگوس ، ادخ  هب  ار  وت  هیواعم ! يا  اّما  متسین ؛ هناوید  نم  تفگ :
. دش دراو  مالسلا  هیلع 

(9 ( ؟»! درادب نمشد  ار  تنمشد  دشُکب و  دگنج ، یم  وت  اب  هک  ار  نآ  دنوادخ  : » دومرف درک و  لابقتسا  يو  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

.6/401/18506 لبنح : نبا  دنسم  ، 1/43/116 هجام : نبا  ننس  . 1

.42/228/8727 قشمد : خیرات  ، 2/599/1022 لبنح : نبا  هباحصلا ، لئاضف  ، 81 لمجلا : . 2

.42/219/8713 قشمد : خیرات  . 3

.44/75/1 راونألا : راحب  ، 2/27/150 جاجتحالا : . 4

.11/601/32899 لاّمعلا : زنک  ، 2/238/1589 هباغلا : دُسا  ، 2/373/2560 هباصإلا : . 5

5/291/12914 و 11/609/32947. لاّمعلا : زنک  ، 6/300/6468 طسوألا : مجعملا  . 6

.99/43 هبقنم : هئام  ، 166 یفطصملا : هراشب  ، 245 هراتخملا : لوصفلا  ، 81 لمجلا : . 7
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(345  / 5 نادلبلا : مجعم  . ) تسا ماش  تمس  زا  هفوک  کیدزن  ییاج  ءامیَت ، . 8

.3/82/3254 هباصإلا : . 9

یلع ندرزآ  هرابرد  دنوادخ  رادشه 

نآ نودـب  ار ، نمؤم  نانز  نادرم و  هک  یناسک  و  ( 1 ( ؛  اًنِیبُّم اًْمثِإَو  اًناَتُْهب  ْاُولَمَتْحا  ِدَقَف  ْاُوبَـسَتْکا  اَم  ِْریَِغب  ِتاَنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلاَو 
. دنا هتفر  راکشآ  یهانگ  ناتُهب و  راب  ریز  دنناسر ، یم  رازآ  دنشاب ، هدش  اوران ]  ] یلمع بکترم  هک 

نودب ار ، نمؤم  نانز  نادرم و  هک  یناسک  و  : » دومرف هک  لاعتم  دنوادخ  نخـس  نیا  هرابرد  نامیلـس ، نب  لتاقُم  زا  لقن  هب  هّمغلا -  فشک  -
هک تسا ، هدش  لزان  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  هیآ ،]  ] نیا دـنناسر :- » یم  رازآ  دنـشاب ، هدـش  اوران ]  ] یلمع بکترم  هک  نآ 

(2 . ) دنتسب یم  غورد  وا  رب  دندرک و  یم  ّتیذا  ار  يو  شیرق ، زا  یهورگ 

هدش اوران ]  ] یلمع بکترم  هک  نآ  نودب  ار ، نمؤم  نانز  نادرم و  هک  یناسک  و  : » لاعتم دنوادخ  نخس  نیا  ریـسفت  رد  یبطرقلا -  ریـسفت  -
هدش لزان  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هیآ ،]  ] نیا هک  تسا  هدش  هتفگ  دنا :- » هتفر  راکشآ  یهانگ  ناتُهب و  راب  ریز  دنناسر ، یم  رازآ  دنـشاب ،

(3 . ) دنتسب یم  غورد  وا  رب  دنداد و  یم  رازآ  ار  يو  ْناقفانم  اریز  تسا ؛

هیآ 58. بازحا ، . 1

. ساّبع نبا  ییوگمانشد /  نافلاخم  ر.ك : . 1/322 هّمغلا : فشک  . 2

.377/717 نآرقلا : لوزن  بابسأ  ، 3/246 فاّشکلا : ، 14/240 یبطرقلا : ریسفت  . 3

تسا ربمایپ  هب  تداسح  یلع ، هب  تداسح 

لخاد دـنک ، تداسح  نم  هب  هک  یـسک  تسا و  هدرک  تداسح  نم  هب  دـنک ، تداـسح  یلع  هب  سک  ره  هلآو : هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  -
(1 . ) دوش یم  شتآ 

هدـش رفاک  دزرو ، دـسح  نم  هب  هک  یـسک  تسا و  هدـیزرو  دـسح  نم  هب  دزرو ، دـسح  یلع  هب  سک  ره  هلآو : هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  -
(2 . ) تسا
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ار يداش  درک ، یم  دای  مالسلا  هیلع  یلع  زا  وا  هاگ  ره  مدوب . هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رازگتمدخ  کلام :-  نب  سنا  زا  لقن  هب  یلامألا -  -
. مدید یم  شا  هرهچ  رد 

يو زا  ییوگدب  هب  عورـش  دروآ و  نایم  هب  نخـس  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تسـشن و  دش و  دراو  وا  رب  بلّطملا  دبع  نادنزرف  زا  يدرم  يزور ،
هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  درک . مالس  دش و  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دیشکن  یلوط  دش . نوگرگد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هرهچ  درک .

:[ دومرف همادا  رد  و   ] داد ناشن  ار  یهارمه  شتـشگنا  ود  اـب  و  دـنا » مه  هارمه  نینچ  قح ، یلع و  : » دومرف هاـگ  نآ  داد . ار  شمالـس  باوج 
هدرک و تداـسح  نم  هب  دـنک ، تداـسح  وت  هب  سک  ره  یلع ! يا  دـنوش . دراو  نم  رب  ضوح  رد  اـت  دـنوش  یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره  »

(3 «. ) تسا شتآ  رد  ادخ  هب  هدننک  تداسح  هدرک و  تداسح  ادخ  هب  نم  هب  هدننک  تداسح 

راهچ نیتسخن  زا  هک  یتسین  یضار  ایآ  : » دومرف دننک . یم  تداسح  نم  هب  مدرم  هک  مدرک  هوکِـش  ادخ  ربمایپ  دزن  مالـسلا : هیلع  یلع  ماما  -
تـشپ زا  نامنادـنزرف  و  نامتـسار ، پچ و  تمـس  زا  نامنارـسمه  و  نیـسح ، نسح و  وـت ، نم ، دـنوش ؟ یم  تـشهب  دراو  هـک  یـشاب  يرفن 

(4 «. ) دنیآ یم  ام  یپ  رد  نامنایعیش  و  نامنارسمه ،

: دیوگ یم  هک  تسا  هدمآ  زین  ینَرُع  رعش  باتک ، نیا  رد  . 1287  / 623 یسوط : یلامألا ، . 1

. درکن یگدنز  دشن ، عقاو  تداسح  دروم  ْزور  کی  هک  یسک  دوزفا /  تداسح  نیا  رد  زین  دنوادخ  مدش و  عقاو  تداسح  دروم  نم 

. دریگ یمن  رارق  تداسح  دروم  ششخب ،) ورین و  هشیدنا ، ملع ، دننام :  ) شلیاضف رطاخ  هب  زج  ناسنا ،
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.3/213 بلاط : یبأ  لآ  بقانم  ، 623/1286 یسوط : یلامألا ، . 2

.38/30/4 راونألا : راحب  ، 624/1288 یسوط : یلامألا ، . 3

.16/22 یبُطرُقلا : ریسفت  ، 2/624/1068 لبنح : نبا  هباحصلا ، لئاضف  . 4

ترضح نانمشد 

هصفح

: تشون نینچ  رمع  رتخد  ، هصفح هب  تسا ، هدمآ  دورف  راق  وذ  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  هک  دیسر  ربخ  هشیاع  هب  نوچ 

هوک هب  ار  یغرم  مخت  ییوگ  هک  تسا  هدش  هتـسکش  نانچ  شندرگ  تسا و  راق  وذ  رد  یلع  میا و  هدمآ  دورف  هرـصب  رد  ام  نونکا  دعب ، اما 
یمدق رگا  دنرب و  یم  ورف  شیولگ  هب  هنشد  دراذگ  شیپ  یمدق  رگا  هک  تسا  هدش  هرصاحم  يوم  خرس - رتش  نوچ  دنـشاب و  هدیبوک  افص 

. دننک یم  عطق  ار  شیاهاپ  تشپ  زا  دور  بقع  هب 

داد و فد  هریاد و  دوخ  ناکزینک  تسد  هب  درک و  توعد  ار  يدـع  میت و  نادـناخ  ناکدوک  دـش و  داش  دیـسر ، هصفح  هب  هماـن  نیا  نوچ 
: دیناوخب ار  هنارت  نیا  دینزب و  تفگ 

دننز یم  شیولگ  هب  هنشد  دور  ولج  رگا  تسا . راق  وذ  رد  هدش  هرصاحم  يوم  خرس  رتش  نوچ  یلع  تسیچ ؟ هزات  ربخ  تسیچ ؟ هزات  ربخ  »
.« دننک یم  عطق  ار  شیاهاپ  دور  بقع  رگا  و 

169 ص : هرصبلا ، برح  یف  هرتعلا  دیسل  هرصنلا  لمجلا و  همجرت  لمج /  دربن 

هشیاع

لادـج و وت  اب  هصفح  هشیاع و  یلع !  ای  تفگ : هدرک و  باطخ  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هب  يرامیب  رتسب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
وا يارب  هک  تشاذگ  دـهاوخ  ار  هصفح  و  درک ، دـهاوخ  جورخ  وت  رب  شنایرکـشل  اب  هشیاع  و  نم ،  زا  دـعب  درک  دـنهاوخ  توادـع  عازن و 

؟ درک یهاوخ  هچ  تقو  نآ  رد  یلع  ای  دوب ، دنهاوخ  رگیدکی  لثم  وت  اب  توادع  رد  اهنآ  ود  ره  و  دنک ، عمج  رکشل 
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وت تنس  دننکن  لوبق  رگا  منک ،  مامت  ناشیا  رب  تجح  ادخ  باتک  زا  لوا  دننک  نینچ  رگا  هللا !  لوسر  ای  تفگ :  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
رب ار  وت  ار و  ادـخ  دـننکن  لوبق  رگا  درک ، مهاوخ  تجح  ناـشیا  رب  يا  هدومرف  نم  قح  موزل  نم و  تعاـطا  بوـجو  ناـیب  رد  هچ  نآ  ار و 

سپ نکم ،  اورپ  نک و  یپ  ار  هشیاع  رتش  نک و  لاتق  یلع !  ای  دومرف : ترـضح  درک . مهاوخ  لاتق  ناشیا  اـب  تفرگ و  مهاوخ  هاوگ  ناـشیا 
دنا هناگیب  ود  ره  هک  نادرگ  هناگیب  نم  زا  وگب و  قالط  ار  ناشیا  دننک ، نینچ  نوچ  یلع !  ای  دومرف : سپ   . شاب هاوگ  وت  ادـنوادخ  تفگ : 

یتسرد هب  ناملاظ ،  متس  رب  نک  ربص  یلع !  ای  تفگ :  سپ  ناشیا .  لمع  رد  ناشیا  اب  دنکیرـش  ناشیا  ياهردپ  و  یبقع ،  ایند و  رد  نم  زا 
موس نینچمه  و  دوب ، دهاوخ  رتراکمتـس  رتدب و  وا  زا  رمع  و  رکبوبا ، تفالخ  اب  مدرم  يوس  هب  دروآ  دهاوخ  ور  قافن  دادـترا و  رفک و  هک 

ناطـساق و ناثکان و  اب  درک  یهاوخ  داهج  ناشیا  اب  هک  نایعیـش  زا  یهورگ  دش  دنهاوخ  عمج  وت  يارب  دوش  هتـشک  وا  نوچ  نامثع ،  ناشیا 
. دنقافن رفک و  بازحا  ناشیا  ناتسود  نایعیش و  ناشیا و  هک  ناشیا  رب  نک  تنعل  نیرفن و  ناقرام ، 

.22/488 راونالاراحب ،
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شبرق

درک و دنهاوخ  يرای  وت  هیلع  ار  رگیدمه  شیرق ، مردارب ! يا  مالسلا :-  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  شتّیصو  رد  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ 
هگن تسد  یتفاین ، یناروای  رگا  و  وش ؛ ریگرد  نانآ  اب  یتفای ، یناروای  رگا  تشگ . دنهاوخ  ناتـساد  مه  تندیبوک ، وت و  رب  ندرک  متـس  رد 

(1 . ) تسوت یپ  رد  تداهش  هک  نک ، ظفح  ار  تنوخ  راد و 

يرای ار  نانآ  هک  یناسک  شیرق و  هیلع  وت  زا  ادنوادخ ! تشاد :-  شیرق  زا  هوکِش  یهاوخداد و  رد  هک  ینخس  رد  مالسلا -  هیلع  یلع  ماما 
درگ یّقح  رس  رب  نم  اب  هعزانم  رد  دندومن و  عیاض  ار  مّقح  دندیرب ، ار  ما  يدنواشیوخ  دنویپ  نانآ  هک  اریز  مهاوخ ؛ یم  کمک  دننک ، یم 
ربـص مغ ، هب  يراد . شهگن  هک  تسا  نآ  قح ، يریگب و  هک  تسا  نآ  قح ، : » دـنتفگ مدوب و  رتراوازـس  نآ ، هب  نارگید  زا  نم  هک  دـندمآ 

!«. ریمب فّسأت  زا  ای  نک و 

هب راخ  دنریمب . نانآ  هک  متساوخن )  ) دمآ مغیرد  سپ  ما . هداوناخ  زج  يروای ، هن  یعفادم و  هن  مرادن ؛ يراک  ْکمک  چیه  مدید  متسیرگن و 
، دوب ریـشمش  غیت  زا  رتروآ  درد  لد ، يارب  لـظنح و  زا  رت  خـلت  هک  يزیچ  رب  هنارادنتـشیوخ  مدیـشچ و  ، ولگ رد  هّصُغ  مدرک و  ربـص  مشچ ،

(2 . ) مدرک ییابیکش 

دنوـیپ ناـنآ  هـک  ارچ  میوـج ؛ یم  يراـی  دـننک ، یم  يراـی  ار  ناـنآ  هـک  یناـسک  شیرق و  هـیلع  وـت  زا  ادـنوادخ ! مالـسلا : هـیلع  یلع  ماـما 
قح : » دنتفگ دندمآ و  درگ  نم  هیلع  دوب ، نم  ِنآ  زا  هک  یتّیمکاح  رس  رب  دندرمش و  کچوک  ار  میالاو  تلزنم  دندیرب ، ار  ما  يدنواشیوخ 

(3 «. ) يراذگ او  یناوت  یم  يریگب و  یناوت  یم  ار 
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، دنتخاس رود  مّقح  زا  ارم  دندیرب ، ار  ما  يدـنواشیوخ  دـنویپ  نانآ  نک ! تازاجم  نم  فرط  زا  ار  شیرق  ادـنوادخ ! مالـسلا : هیلع  یلع  ماما 
(4 . ) دنتشگ هنشت  نم  نوخ  رب  دنتخاس و  يرَج  نم  رب  ار  نادرِخ  مک 

زا ارم  دندرمش و  کچوک  ارم  تلزنم  دندیزرو ، متس  مّقح  رد  نانآ  نک ! تازاجم  نم  فرط  زا  ار  شیرق  ادنوادخ ! مالسلا : هیلع  یلع  ماما 
(5 . ) دنتشادزاب مثاریم 

دنتـشادزاب و مثاریم  زا  ارم  دـندیزرو ، متـس  مّقح  رد  نانآ  هک  ارچ  میوج ؛ یم  يرای  شیرق ، هیلع  وت  زا  نم  ایادـخ ! مالـسلا : هیلع  یلع  ماما 
(6 . ) دندمآ درگ  نم  هیلع 

روآ تفگـش  هک  ادـخ  هب  دـنهن . یم  ماگ  ام  هدرُگ  رب  دـنعلب و  یم  ار  ایند  ام  مان  هب  نانآ  راک ؟ هچ  شیرق ، اب  ار  اـم  مالـسلا : هیلع  یلع  ماـما 
(7 ! ) راوخ يا  هدنریگ  مان  رب  گرزب  یمان  تسا :

ناشندـش قرغ  ینمـشد و  رد  ناشنالوج  یهار و  مگ  رد  ناشنتخات  رد  ار  شیرق  لیقع :-  شردارب  هب  يا  همان  رد  مالـسلا -  هیلع  یلع  ماما 
رب نانآ  هک  نک ، اهر  ینادرگرس  رد 

نم فرط  زا  ار  شیرق  دـنوادخ ، دـندوب . هدـمآ  درگ  ادـخ  ربمایپ  اب  گنج  رب  نم ، زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  دـنا ، هدـمآ  درگ  نم  اب  گـنج 
(8 . ) دنتفرگ نم  زا  ار  مردام  رسپ  ّتیمکاح  دندیرب و  ار  ما  يدنواشیوخ  دنویپ  نانآ  دنک ! تازاجم 

رد ناشندـش  قرغ  ینمـشد و  رد  ناشنالوج  یهار و  مگ  رد  ناشنتخات  رد  ار  شیرق  : » هک ترـضح  نآ  مالک  : دـیوگ یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
یلع اب  هک  يزور  زا  هک  ارچ  تسا ؛ یتسرد  نخـس  دندوب ،» هدمآ  درگ  ادـخ  ربمایپ  اب  گنج  رب  : » دومرف هک  اج  نآ  ات  نک » اهر  ینادرگرس 

هب مه ، تسد  هب  تسد  همه ، دندمآ و  درگ  وا  اب  گنج  رب  يو ، هب  تبسن  شا  هنیک  دسح و  ضغب ، رطاخ  هب  شیرق  دش ، تعیب  مالسلا  هیلع 
يو و نیب  یقرف  چیه  ظاحل ]، نیا  زا   ] و دندرک ؛ نینچ  ادـخ  ربمایپ  اب  مالـسا  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نامه  دـنتخادرپ ، يو  اب  گنج  تفلاخم و 

هیلع یلع  رب  یلو  تشذـگ ؛ رد  یعیبـط  گرم  هب  وا  تشاد و  هگن  ندـش ، هتـشک  زا  ار  ادـخ  ربماـیپ  ْدـنوادخ  هک  نآ  زج  دوبن ، ادـخ  ربماـیپ 
. تشک ار  يو  درک و  نیمک  یصخش  مالسلا 
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دنویپ نانآ  دنک ! تازاجم  نم  فرط  زا  ار  شیرق  دنوادخ ، يزاوجلا ؛... یّنع  ًاشیرق  تزجف  : » دیوگ یم  هک  ترـضح ، نآ  مالک  همادا ] اّما  ]
تروص نیدب  ، ] دور یم  راک  هب  لَثَم  لکـش  رد  نآ ، تسخن  هلمج  دنتفرگ ،» نم  زا  ار  مردام  رـسپ  ّتیمکاح  دـندیرب و  ار  ما  يدـنواشیوخ 

!«. دنک تازاجم  نم  فرط  زا  ار  وت  دنوادخ ، : » ییوگ یم  ینک و  یم  نیرفن  تسا ، هدرک  يدب  وت  هب  هک  یسک  هب  هک ]

هب دنوادخ  عنـص ؛ امب  هَّللا  هازاج   » و دهد » ازج  هداد ، ماجنا  هچنآ  رطاخ  هب  ار  وا  دنوادخ ، عنـص ؛ امب  هَّللا  هازج  : » دوش یم  هتفگ  هک  نانچمه 
«. هازاجم  » یمود ردصم  تسا و  ءازج »  » یلّوا ردصم  دنک .» دروخرب  يو  اب  هداد ، ماجنا  هچنآ  رطاخ 

. تسا هَیراج »  » عمج هک  يراوج » : » لثم تسا ؛ هَیزاج »  » عمج يزاوج ،»  » هملک

نم ّقح  رد  هک  یتخس  تبیصم و  يدُنت ، يدب ، هچ  ره  رطاخ  هب  شیرق  تسا : هتفگ  شمالک ] زا  تمـسق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع   ] ییوگ
! دهد رارق  تسا -  هداد  ماجنا  نم  هیلع  هچنآ  رطاخ  هب  شیرق -  يازج  ار  اه  یتخبدب  نیا  همه  دنوادخ ، ینعی  دنیبب ! ازج  تسا ، هتشاد  اور 

نوچ تسادخ ؛ ربمایپ  شردام ، رسپ  زا ] دوصقم   ] و ّتیمکاح ؛»  » ینعی ناطلـس ]» «. ]» مردام رـسپ  تموکح  یُّما ؛ ِنبا  ُناطلـس  :[ » هلمج اّما  [و 
. دنتسه مالسلا  امهیلع  بلاط  وبا  هَّللا و  دبع  ردام  موزخم ) نب  ذئاع  نب  نارمع  نب  ورمع  رتخد   ) همطاف نارسپ  ود ، نآ 

. دندوب کیرش  يو  اب  بلّطملا  دبع  هب  ناشبسن  ندیسر  رد  بلاط  وبا  ناردارب  نوچ  مردپ ؛» رسپ  ّتیمکاح  : » دومرفن مالسلا ] هیلع  ترـضح  ]
(9)

.385  / 2 بهذلا : جورم  ، 566  / 4 يربطلا : خیرات  ، 167 لاوطلا : رابخألا  . 1

(. 12  / 5 ، 574  / 4  ) و ( 572 ، 571 ، 569  / 4  ) و ( 568 ، 567  / 4 : ) يربطلا خیرات  . 2
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(. 12  / 5 ، 574  / 4  ) و ( 572 ، 571 ، 569  / 4  ) و ( 568 ، 567  / 4 : ) يربطلا خیرات  . 3

(. 12  / 5 ، 574  / 4  ) و ( 572 ، 571 ، 569  / 4  ) و ( 568 ، 567  / 4 : ) يربطلا خیرات  . 4

.206 نیّفص : هعقو  ، 172 لاوطلا : رابخألا  ، 46/51 قشمد : خیرات  . 5

.6/14/5692 هباغلا : دُسا  ، 2/397 خیراتلا : یف  لماکلا  ، 5/71 يربطلا : خیرات  . 6

.4/162/2878 باعیتسالا : ، 6/13/5692 هباغلا : دُسا  . 7

.725/1525 یسوط : یلامألا ، ، 2/397 خیراتلا : یف  لماکلا  ، 5/71 يربطلا : خیرات  . 8

.3/215 هغالبلا : جهن  حرش  167 و 172 ، لاوطلا : رابخألا  ، 10/149/872 قشمد : خیرات  . 9

هیما ینب 

هک ناس  نآ  منامب ، هدنز  رگا  ادخ ، هب  دنهد . یم  نم  هب  هعرج  هعرج  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ثاریم  هّیما ، ینب  مالـسلا : هیلع  یلع  ماما 
(1 (. ) مزاس یم  هدنکارپ   ) منکفا یم  رود  ار  اهنآ  دنکفا ، یم  رود  ار  هدولآ  كاخ  هبنکش  ْباّصق 

ایآ دیـسر :-  شـشوگ  هب  نامثع ) نوخ  نتخیر ]  ] رد نتـشاد  تکراشم  ینعی   ) وا هب  هّیما  ینب  ماـهّتا  هک  یماـگنه  مالـسلا -  هیلع  یلع  ماـما 
؟ دراد یمن  زاب  نم  هب  ینز  تمهت  زا  ار  نانادان  مالسا ، رد  ما  هقباس  ایآ  دراد ؟ یمن  زاب  نم  زا  ییوجبیع  زا  ار  نانآ  نم  زا  هّیما  ینب  تخانش 

. تسا رتاسر  نم  نایب  زا  هداد ، نانآ  هب  دنوادخ  هک  يدنپ  هّتبلا 

دنوش و یم  هضرع  ادخ  باتک  رب  اهراک  ما . هدیتلغ  ههبـش  رد  ِنانکـش  نامیپ  هدننک  موکحم  و  ناگدـش ، جراخ  نید  زا  هدـننک  بولغم  نم 
(2 . ) دنوش یم  هداد  شاداپ  دنراد ، لد  رد  هچنآ  ساسا  رب  ناگدنب 

داتـسرف و مالـسلا  هیلع  یلع  شیپ  ارم  درک و  مازعا  هنیدم  هب  ییاه  هیده  اب  ارم  صاع ، نب  دیعـس  شیَبُح :-  نب  ثراح  زا  لقن  هب  یناغألا - 
«. متسرف یمن  نانمؤم ، ریما  زج  سک ، چیه  يارب  متسرف ، یم  وت  يارب  هک  ردق  نآ  نم  : » تشون نینچ  يو  هب 
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دنگوس دننک ! یم  جارات  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ثاریم  هّیما ، ینب  ردق  هچ  دومرف : مداد . ربخ  يو  هب  مدمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  شیپ 
یم هدـنکارپ   ) منکفا یم  رود  دـنکفا ، یم  رود  ار  هدولآ  كاخ  هبنکـش  هک  یباّـصق  نوچ  ار  اـهنآ  مریگ ، تسد  هب  ار  تردـق  رگا  ادـخ ، هب 

(3 (. ) مزاس

دیعـس هک  مدوب  هّکم ] رد   ] وا ناوراک  رد  نم  و  مدید . ار  يوُما ] هفیلخ  کلملا ،[  دبع  نب  ماشه  دانَز :-  وبا  زا  لقن  هب  خیراتلا -  یف  لماکلا 
، دـنوادخ نانمؤم ! ریما  يا  تفگ : یم  دیعـس  هک  مدینـش  تفر . شرانک  هب  دـمآ و  شرادـید  هب  ناّفع  نب  ناـمثع  نب  دـیلو  نب  هَّللا  دـبع  نب 

یم نیرفن  ار  بارت  وبا  هراومه  مدرم ، اهاج ، نیا  رد  تسا . هدرک  يرای  ار  شمولظم  هفیلخ  هداد و  تمعن  ْنانمؤم  ریما  ِتیب  لـها  رب  هراومه 
. دنک نیرفن  ار  بارت  وبا  مه  نانمؤم  ریما  هک  تسا  راوازس  و  تسا ، اعد ] ندش  باجتسم  يارب   ] بوخ ییاهاج  اهاج ، نیا  دننک .

. میا هدمآ  جح  يارب  ام  میا . هدماین  اج  نیا  یسک  هب  نداتسرف  نیرفن  ندرک و  ییوگدب  يارب  ام  تفگ : دمآ و  نیگنس  ماشه ، رب  نخـس  نیا 
(4)

.461 نیّفص : هعقو  ، 6/316 هغالبلا : جهن  حرش  . 1

(. 212  / 3  ) و ( 213  / 3  ) و ( 211  / 3 : ) بارشألا باسنأ  . 2

(. 212  / 3  ) و ( 213  / 3  ) و ( 211  / 3 : ) بارشألا باسنأ  . 3

(. 212  / 3  ) و ( 213  / 3  ) و ( 211  / 3 : ) بارشألا باسنأ  . 4

ینغ

تفاکـش و ار  هناد  هک  نآ  هب  دنگوس  دنریگبار . ناشمهـس  ات  دـینک  ادـص  ار  ( 2 ... ) هلهاـب و و  ( 1  ) ینغ ياه  هلیبق  مالـسلا : هیلع  یلع  ماـما 
. تسین یبیصن  مالسا ، رد  ار  نانآ  دیرفآ ، ار  ناسنا 
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رگا دـنا . نم  نمـشد  ترخآ ، ایند و  رد  نانآ  هک  داد  مهاوخ  تداهـش  هتـسیاش ، هاگیاج  رد  و  رثوک ]  ] ضوح رانک  رد  مهاگیاج  رد  نم  و 
هک ار  هلیبق  تصـش  و  منز ) یم  دـنویپ  رداـم ، لـیابق  هب  ار  روهظون  لـیابق   ) منادرگ یمرب  يا  هلیبـق  هب  ار  هلیبـق  ره  دوش ، مکحم  میاـپ  ياـج 

(3 . ) تخاس مهاوخ  لطاب  دنرادن ، مالسا  رد  یمهس 

هلیبق تصـش  مان  نآ ، رد  هک  تسادـخ  ربمایپ  رهُم  اب  يا  هتـشون  نم  شیپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  مالـسلا : هیلع  قداص  ماـما 
«. دنتسه هلهاب  ینغ و  هلیبق  ود  نانآ ، هلمج  زا  دنرادن و  مالسا  رد  یمهس  هک  دراد  دوجو  لطاب 

ارم امـش  هک  مهد  یهاوگ  هتـسیاش  هاگیاج  رد  هک ] زور  نآ   ] ات دـیریگب ، ار  ناتمهـس  دـییایب و  ادرف  ینغ ! هلهاب و  لیابق  دارفا  يا  : » دومرف و 
«. مراد یمن  تسود  ار  امش  زگره  مه  نم  دیراد و  یمن  تسود 

«. دتفیب هزرل  هب  نآ  زا  هلهاب  هلیبق  هک  تفرگ  مهاوخ  ینغ  هلیبق  زا  یماقتنا  : » دومرف و 

(4 «. ) دینک میسقت  هلهاب  ینغ و  هلیبق  ود  نیب  ار  نآ  : » دومرف دوب . ناراکانز  نیباک )  ) رهَم زا  یلام  لاملا ، تیب  رد 

.236  - 4/233 حوتفلا : . 1

.1/243/175 باعیتسالا : ، 1/375/406 هباغلا : دُسا  . 2

.2/58 نیعم : نبا  خیراتلا ، ر.ك : زین ، . 1/242/175 باعیتسالا : ، 1/374/406 هباغلا : دُسا  . 3

.1/321 داشرإلا : ر.ك : زین ، . 2/18 هغالبلا : جهن  حرش  ، 2/640 تاراغلا : . 4

دوا ینب 

شنادنزرف مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  نمـشد  دندش و  یم  هتخانـش  یتشلپ  یتسپ و  هب  هک  دـندوب  ینمی )  ) یناطحق هخاش  زا  یبارعا  دَْوا ، ینب 
. دندوب

(2 . ) دندوب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هیلع  هّیما و  ینب  اب  هراومه  دندوب و  ( 1  ) هیواعم رانک  رد  نیّفِص ، گنج  رد  نانآ 
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هب ار  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  ییوگدـب  هک  مدـید  ار  دوا  ینب  شردـپ :-  زا  یبلک ، بئاـس  نب  ماـشه  زا  لـقن  هب  ّيرَغلا -  ُهحرَف 
. دنداد یم  شزومآ  ناشناراکتمدخ  نادنزرف و 

يو هب  جاّجَح  تفگ و  ینخس  دش و  دراو  ْفسوی  نب  جاّجَح  رب  يزور  هک  دوب  یناه  نب  سیردا  نب  هَّللا  دبع  نارای  زا  يدرم  نانآ ، نیب  رد 
. داد یتشرد  باوج 

، نآ دـننامه  زین  ام  نیب  رد  هک  نآ  رگم  تسین ، لوادـتم  یتلیـضف  فیقَث ، شیرق و  نیب  رد  اریز  وگن ؛ نینچ  ریما ! يا  تفگ : جاّـجَح  هب  يو 
. دراد دوجو 

؟ تسیچ امش  ياه  تلیضف  تفگ : جاّجَح 

. ددرگ یمن  دای  يدب  هب  دوش و  یمن  ییوگدب  ام  ياه  عمج  رد  نامثع  هاگ  چیه  داد : خساپ 

. تسا تلیضف  نیا ، تفگ : جاّجَح 

. تسا هدشن  هدید  یجراخ  ام ، نیب  رد  هاگ  چیه  تفگ : درم 

. تسا تلیضف  نیا ، تفگ : جاّجَح 

يوزنُم هتخادـنا و  ام  مشچ  زا  ار  وا  شراک ، نیا  هک  تسا  هدرکن  تکرـش  بارت  وبا  هارمه  رفن  کـی  زج  اـم ، زا  اـه  گـنج  رد  تفگ : درم 
. درادن ام  دزن  یتلزنم  شزرا و  چیه  يو  تسا و  هتخاس 

. تسا تلیضف  نیا ، تفگ : جاّجَح 

هب ار  وا  ای  هتـشاد و  تسود  ار  بارت  وبا  يو  ایآ  : » هک دـسرپ  یم  وا  هراـبرد  دـنک ، جاودزا  ینز  اـب  دـهاوخب  هک  اـم  زا  سک  ره  تفگ : درم 
. دنک یمن  جاودزا  وا  اب  دنیزگ و  یم  يرود  وا  زا  تسا ، هدرک  نینچ  نز ، نیا  هک  دوش  هتفگ  رگا  تسا .»؟ هدرک  دای  یکین 

. تسا تلیضف  نیا ، تفگ : جاّجَح 

. دوش هدیمان  همطاف  هک  هدماین  ایند  هب  يرتخد  زین  دوش و  هدیمان  نیسح  ای  نسح  ای  یلع  هک  هدماین  ایند  هب  يرسپ  ام  نیب  رد  تفگ : درم 
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. تسا تلیضف  نیا ، تفگ : جاّجَح 

دـنک و ینابرق  رتش  رفن  هد  دـشکب ، ار  نیـسح  ادـخ  رگا  هک  درک  رذـن  اـم  هلیبق  زا  ینز  دـمآ ، قارع  يوس  هب  نیـسح  هک  يزور  تفگ : درم 
. درک افو  شرذن  هب  دش ، هتشک  وا  هک  یماگنه 

. تسا تلیضف  نیا ، تفگ : جاّجَح 

یم مه  ار  نیـسح  نسح و  دـشاب ؛ تفگ : يو  دـنک . نیرفن  ار  وا  دـیوجب و  تئارب  یلع  زا  هک  دـش  هتـساوخ  اـم  زا  رفن  کـی  زا  تفگ : درم 
. میازفا

. تسا تلیضف  نیا ، هک  ادخ  هب  دنگوس  تفگ : جاّجَح 

(3 . ) دیتسه راصنا  زا  دعب  نارای  شوپالاب و  ریز  سابل  امش  تفگ : ام  هب  کلملا ، دبع  نانمؤم ، ریما  تفگ : درم 

. تسا تلیضف  نیا ، تفگ : جاّجَح 

. دنتسین نیکمن  دوا ، ینب  هلیبق  زج  هفوک ، رد  تفگ : درم 

. تفرگ شا  هدنخ  جاّجَح ،

(4 . ) تفرگ نانآ  زا  ار  ندوب ) نیکمن   ) تحالم دنوادخ ، تفگ : نم  هب  مردپ 

.1/243/175 باعیتسالا : ، 1/375/406 هباغلا : دُسا  ، 3/410/65 ءالبنلا : مالعأ  ریس  . 1

4/79 و 15/98. هغالبلا : جهن  حرش  ، 2/640 تاراغلا : . 2

يو نیرفن  ندش  هتفریذپ   ) ص 95 ر.ك : . 2/640 تاراغلا : ، 1/375/406 هباغلا : دُسا  ، 1/211/49 دادغب : خیرات  ، 3/172 بهذلا : جورم  . 3
(. تاطرا نب  رسب  هرابرد 

.3/411/65 ءالبنلا : مالعأ  ریس  . 4

هلهاب

اب لمج ، رد  دندوب و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نمشد  هک  دنتـسه  ( 1 ( ) ینمی ریغ  بارعا  اه / یناندـع   ) نالیع نب  سیق  ینب  زا  يا  هلیبق  هلِهاب ،
(3 . ) دندوب هیامورف  تشلپ و  تسپ و  تیاهن ، یب  هک : تسا  هدش  هتفگ  هلیبق ، نیا  هرابرد  ( 2 . ) دندیگنج يو 

نم دیراد و  یم  نمشد  ارم  امش  هک  تسا  هاوگ  دنوادخ ، دیریگب ! ار  ناتّقح  مدرم ، هّیقب ]  ] اب دییایب و  ادرف  هلهاب ! يا  مالـسلا : هیلع  یلع  ماما 
(4 . ) مراد یم  نمشد  ار  امش  مه 
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مریگ یم  هاوگ  ار  دنوادخ  هلهاب ! عمج  يا  تفگ : دناوخ و  ارف  ار  هلهاب  هلیبق  مالـسلا  هیلع  یلع  میَلُـس :-  نب  ثیل  زا  لقن  هب  نیّفِـص -  هعقو 
. دیورب ملید  تمس  هب  دیریگب و  ار  دوخ  مهس  مراد . یم  نمشد  ار  امش  مه  نم  دیراد و  یم  نمشد  ارم  امش  هک 

(5 . ) دندوب یضاران  دنورب ، نیّفص  هب  يو  هارمه  هک  نیا  زا  نانآ 

یناه مان  هب  عََخن ، هلیبق  زا  ار  یصخش  درک ، تکرح  ناورهن  يوس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  يرعـشا :-  دیعـس  زا  لقن  هب  تاراغلا - 
. تشاذگ دوخ  ياج  هب  هذوه ، نب 

«. دنادرگ زوریپ  وت  رب  ار  تنمشد  هک  دنهاوخ  یم  ادخ  زا  دنا و  هدرک  هنتف  هلهاب  ینغ و  هلیبق  ود  : » تشون مالسلا  هیلع  یلع  هب  يو 

(6 «. ) نکن اهر  ار  نانآ  زا  سک  چیه  نک و  ناشجارخا  هفوک  زا  : » تشون يو  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

ياه هواجک  اه و  جدوه  نم ، هارمه  مداتفا و  هار  هب  جح ، دصق  هب  یلهاب :-  هبیَُتق  نب  مَلَـس  نب  دیعـس  دّـمحم  وبا  زا  لقن  هب  دادـغب -  خـیرات 
شا همیخ  يولج  رد  هک  مدـید  ار  ینیـشن  هیداب  مدوب . هلفاق  رادولج  راوس و  مغالا  تشپ  رب  نم  هک  یلاح  رد  مدیـسر ، هیداـب  هب  دوب . رایـسب 

. مدرک مالس  يو  هب  درک . یم  لابند  ار  ناوراک  شهاگن  اب  دوب و  هدز  همتابمچ 

؟ تسیک ِنآ  زا  اه  هواجک  اه و  جدوه  نیا  تفگ :

. یلهاب درم  کی  ِنآ  زا  متفگ :

. دشخبب نینچ  یلهاب ، ِدرف  کی  هب  دنوادخ  منک  یمن  رکف  هک  ادخ  هب  دنگوس  تفگ :

ِنآ زا  اه  جدوه  اه و  هواجک  نیا  هک  يراد  تسود  نیـشن ! هیداب  يا  متفگ : متفر و  شکیدزن  مدید ، اه  یلهاب  هب  تبـسن  ار  وا  ریقحت  یتقو 
؟ یشاب یلهاب  يدرم  وت  دشاب و  وت 
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! دنکن ادخ  تفگ :

؟ یشاب یلهاب  يدرم  لاح ، نیع  رد  یشاب و  نانمؤم  ریما  هک  يراد  تسود  متفگ :

! دنکن ادخ  تفگ :

؟ یشاب تشهب  لها  یشاب و  یلهاب  هک  يراد  تسود  متفگ :

. طرش کی  هب  تفگ :

؟ طرش هچ  هب  متفگ :

. متسه یلهاب  نم  دنمهفن  نایتشهب  هک  نیا  طرش  هب  داد : خساپ 

. یتخاس هدروآرب  ارم  زاین  تفگ : تفرگ و  ار  نآ  مداد . يو  هب  ار  نآ  دوب . مهرد  هسیک  کی  مهارمه 

. متسه یلهاب  يدرم  نم  متفگ : دنابسچ ، دوخ  هب  ار  هسیک ]  ] نآ یتقو 

. مرادن زاین  نآ ، هب  تفگ : درک و  ترپ  میوس  هب  ار  هسیک 

. یتسه دنمزاین  هک  یتفگ  تدوخ  رادرب . اونیب ! يا  متفگ :

. دراد ّتنم  نم  رب  یلهاب  یصخش  منیبب  هک  یلاح  رد  ار ، ادخ  مرادن  تسود  تفگ :

! ییابیکش ردق  هچ  دّمحم ! وبا  يا  تفگ : نم  هب  داتفا . تشپ  هب  هک  دیدنخ  ردق  نآ  مدرک . لقن  ار  نیشن  هیداب  ناتـساد  مدمآ و  نومأم  شیپ 
(7 . ) داد نم  هب  هزیاج  مهرِد  رازهدص  هاگ ، نآ  و 

یم رعاش  هک  ییاج  ات  دنتـشاد ، اـبِا  هلیبق  نیا  هب  ندـش  بوسنم  زا  اـه  برع  دـنیوگ و  ار  هلهاـب  هلیبق  هب  بوسنم  یلهاـب ، باـقلألا : ینُکلا و 
: دیوگ

 / یشاب هتشاد  یلهاب  حور  رگا 

! درادن يدوس  نتشاد ، یمشاه  داژن 

: تسا هتفگ  يرگید  و 

!« / یلهاب يا  : » دوش هتفگ  یگس  هب  رگا 

(8 . ) دتفا یم  وع  وع  هب  باستنا ، نیا  ِیتشز  زا 
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.1/245/175 باعیتسالا : . 1

(188  / 2 نادلبلا : مجعم  . ) نادْمَه نیمزرس  رد  تسا  ییاج  هرّوحملا ، فْوَج  ای  فْوَج  . 2

.3/211 فارشألا : باسنأ  ر.ك : زین ، . 10/152/872 قشمد : خیرات  . 3

(302  / 1 نادلبلا : مجعم  . ) رماع نب  نومیم  هب  بوسنم  هّکم ، هقطنم  رد  تسا  یهاچ  نومیم ، هاچ  . 4
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هد ءاعنـص ، زا  نآ  هلـصاف  دراد . دوجو  امرخ  ياه  لخن  اـج ، نآ  رد  تسا . ندـع ) ءاعنـص و  زا  سپ   ) نمی گرزب  رهـش  نیموس  نارجن ، . 5
لوبق ار  نداد  هیزج  دندیـشک و  تسد  نآ  زا  یتّدـم  زا  دـعب  یلو  دـندرک ؛ هلهابم  تساوخرد  تسخن  شنانکاس  حـتف ، زا  سپ  تسا . لزنم 

(92 نادلبلا : میوقت  . ) دندرک

(200  / 2 نادلبلا : مجعم  . ) دش رادربمان  مسا ، نیا  هب  دیزگ ، لزنم  نآ  رد  نادیغ  نب  ناشیج  نوچ  هک  تسا  نمی  رد  ینیمزرس  ناشیَج ، . 6

هب زاجح ، نمی و  ياهرهـش  نیرت  مهم  زا  رود ، هتـشذگ  زا  دراد و  رارق  ندـع  رهـش  لامـش  زاجح و  بونج  رد  نمی ،) تختیاپ   ) ءاعنـص . 7
. تسا هتفر  یم  رامش 

رد دوش و  یم  هتخانش  فاقحا »  » مان اب  نآ  زا  سپ  ِینش  نیمزرس  تسایرد . یکیدزن  رد  ندع و  قرـش  رد  عیـسو  يا  هیحان  تومرـضح ، . 8
شمان تساهنآ و  نیرت  گرزب  یقرش و  نمی  ِقطانم  هلمج  زا  دراد . رارق  توهََرب  هاچ  نآ ، یکیدزن  رد  مالسلا و  هیلعربمایپ  دوه  هربقم  نآ ،

(270  / 2 نادلبلا : مجعم  . ) تسا تیمرضاح » ، » تاروت رد 

نیلقث ندرب  نیب  زا 

« هَّللا باتک  انبسح   » همزمز

لطاب لوصا  یموق و  هدیـشاپورف  ماظن  هب  مالـسا  هتفای  لکـش  ماظن  ندنادرگزاب  شفده  یئایند ، ياه  هزیگنا  ریثأت  تحت  هک  تسا  یئارجام 
یتقو سابع  نبا  هتفگ  هب  هک  دوب  نینچ  نآ  يارجام  و  دـنراد . قافتا  نآ  تّحـص  رد  ناسیون  هریـس  نیثّدـحم و  همه  و  دوب ، مالـسا  زا  شیپ 
یتاود ملق و  میارب  : » دـندومرف هتـشادرب  نیلاب  زا  رـس  دلـسگ ، یم  مه  زا  شتکربرپ  تایح  ياهنایرـش  نیرخآ  درک  ساـسحا  مالـسا  ربمغیپ 
نایذه کنیا  دومن و  هبلغ  ودـب  يرامیب  تفگ : ّتیعمج  نایم  زا  یـصخش  دـیوشن .» هارمگ  نم  زا  دـعب  هک  مسیونب  يزیچ  نآ  اب  ات  دـیروایب 

تسا سب  ار  ام  ادخ  باتک  دیوگ ، یم 
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يربهر مسا  نییعت  اب  هتسناد  شنید  لّمکم  ار  نآ  نآرق  هک  ار ، دوخ  زا  دعب  تماما  رما  یبتک  كردم  اب  دراد  رظن  رد  ربمغیپ  تسناد  یم  وا 
: تفگ اذل  دنک ، مالعا  مدرم  هب 

. تسا نتفرگ  لکش  لاح  رد  يا  هدنزخ  ياتدوک  داد  یم  ناشن  درف  نآ  كوکشم  بل  ود  زا  تالمج  نیا  شوارت  و  هَّللا » َباتک  اُنبسَح  »

6 ص : همدقم ، يدمحم ، همجرت  رابخألا /  یناعم 

نآرق ریسفت  زا  عنم 

. راد هگن  ار  تنابز  مه  وت  میا . هدرک  عنم  شا  هداوناخ  یلع و  لیاضف  رکذ  زا  میا و  هتشون  همان  اج  همه  هب  ام  تفگ : ساّبع  نبا  هب  هیواعم 

؟ ینک یم  یهن  نآرق ، ندناوخ  زا  ار  ام  ایآ  هیواعم ! يا  تفگ : ساّبع  نبا 

. هن تفگ :

؟ ینک یم  یهن  نآرق ، ندرک  ریسفت  زا  ار  ام  ایآ  تفگ : ساّبع  نبا 

. يرآ تفگ :

ندناوخ تسا : بجاو  ام  رب  کی  مادـک  تفگ : هاگ  نآ  میـسرپن ! نآرق  رد  دـنوادخ  دوصقم  زا  میناوخب و  ار  نآرق  سپ ، تفگ : ساّبع  نبا 
؟ نآ هب  ندرک  لمع  ای  نآرق ،

. نآ هب  ندرک  لمع  تفگ : هیواعم 

؟ تسیچ دنوادخ  روظنم  میناد  یمن  هک  یلاح  رد  مینک ، لمع  نآرق  هب  هنوگچ  تفگ : ساّبع  نبا 

. دنک یم  ریسفت  دینک ، یم  ریسفت  تنادناخ  وت و  هچنآ  ریغ  هب  ار  نآ  هک  سرپب  یسک  زا  تفگ : هیواعم ] ]

هک نیا  زا  ار  ام  ایآ  هیواعم ! يا  مسرپب !؟ نآ  هرابرد  نایفس  وبا  لآ  زا  تسا . هدرک  لزان  نم  نادناخ  رب  ار  نآرق  دنوادخ ، تفگ : ساّبع  نبا 
دش و دنهاوخ  كاله  دننادب ، ات  دنـسرپن  نآ  هرابرد  یمالـسا  تّما  رگا  يراد ؟ یم  زاب  مینک ، شتـسرپ  نآرق  مارح  لالح و  اب  ار  دـنوادخ 

. درک دنهاوخ  فالتخا 

لقن ار  نآ  زج  دینکن و  لقن  يزیچ  تسا ، هدرک  لزان  امـش  هرابرد  دنوادخ  هچنآ  زا  یلو  دـینک ؛ ریـسفت  دـیناوخب و  ار  نآرق  تفگ : هیواعم 
. دینک
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یم َنوُِرفاَْکلا ؛  َهِرَک  َْولَو  ُهَرُون  َِّمُتی  نَأ  َّآلِإ  ُهَّللا  َیبْأَیَو  ْمِهِهاَْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  ْاُوئِفُْطی  نَأ  َنوُدیُِری  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  تفگ : ساّبع  نبا 
شوخ ار  نارفاک  دنچ  ره  دنک ، لماک  ار  دوخ  رون  ات  دراذگ ، یمن  دـنوادخ  یلو  دـننک ؛ شوماخ  شیوخ  نانخـس  اب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخ 

«. دیاین

4/58 هغالبلا : جهن  حرش 

ثیدح لقن  زا  تعنامم 

هک یماـگنه  دوب ، باـطخ  نب  رمع  مود  هفیلخ  هللا » باـتک  انبـسح  : » تفگ درک و  تعناـمم  تیاور  ثیدـح و  لـقن  زا  هک  یـسک  نیتـسخن 
نم زا  دعب  هک  مسیونب  یتیـصو  امـش  يارب  ات  دیروایب  یتاود  ذـغاک و  دـندومرف : دـندوب  يرامیب  رتسب  رد  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  لوسر 

: تفگ دوب و  رضاح  سلجم  رد  مود  هفیلخ  دیدرگن ، هارمگ 

رارکت ار  دوخ  نانخـس  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  رگید  راب  دنک ، یم  تیافک  ار  ام  ادخ  باتک  تسین  عمج  شـساوح  درم  نیا 
یم هک  یتیـصو  زا  دیدرگ و  تحاران  مه  ربمایپ  دش ، ادـص  رـس و  سلجم  رد  ماگنه  نیا  رد  دومن ، رارکت  ار  دوخ  نخـس  زین  رمع  دـندرک ،

. دش فرصنم  دهد  ماجنا  تساوخ 

ظاـفحلا هرکذـت  رد  یبـهذ  دوب ، عونمم  رمع  رکب و  وبا  ناـمز  رد  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  زا  تیاور  ثیدـح و  لـقن  یلک  روـطب 
نم تفگ : باطخ  نب  رمع  دیوگ : ریبز  نب  هورع  دز ، شتآ  ار  اه  نآ  دعب  یلو  دوب  هتشون  ار  مرکا  لوسر  زا  ثیدح  دصناپ  رکب  وبا  دیوگ :

. ددرگ یم  طولخم  ادخ  باتک  اب  اریز  دنک ، نیودت  عمج و  ار  تایاور  ثیداحا و  یسک  مهد  یمن  هزاجا 

، درک یم  لقن  مدرم  نایم  رد  ار  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تایاور  راـبخا و  يو  هک  هدـمآ  فورعم  یباحـص  هریره  وبا  تـالاح  رد 
: تفگ دز و  هنایزات  ار  وا  نیا  زا  دعب  ینک ، یم  لقن  ار  ربمایپ  ثیدح  ارچ  تفگ : درک و  راضحا  ار  وا  دش ، علطم  نایرج  نیا  زا  مود  هفیلخ 
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لاجر و بتک  رد  میدروآ ، دروم  نیا  رد  ام  هک  دوب  یئاه  هنومن  اـه  نیا  یئاـمن !؟ لـقن  ار  هللا  لوسر  ياـه  تیاور  نیا  زا  دـعب  يرادـن  قح 
حرـش و هک  تشاد  یتاهج  للع و  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ثیداحا  لقن  زا  يریگولج  تسا ، ناوارف  بلاطم  هنوگ  نیا  زا  ثیدح 
. دننک هعجارم  ثیدح  لاجر  بتک  هب  دـنناوت  یم  ناگدـنیوج  ددرگ  یم  نخـس  هلاطا  بجوم  تسین و  بسانم  همدـقم  نیا  رد  نآ  لیـصفت 

(1)

موحرم و  مدرک ، باختنا  ثیدح  رازه  دصـشش  نایم  زا  ار  دوخ  باتک  ثیدح   7275 دیوگ : یم  يراخب  هک  دوب  هدیـسر  يّدحب  لمع  نیا 
هدرب مان  ار  نت  و 42  هداد ، صاصتخا  ثیدـح  نیلعاج  نیعاّضو و  نایوگغورد و  هب  ار  هحفـص   122 ریدغلا ، مجنپ  دـّلجم  رد  ینیما  هماّلع 

هیواعم نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  تلیضف  رد  بولقم  لصا و  یب  غورد و  ثیدح  راهچ  تسیب و  دصیـس و  رازه و  داتـشه  دص و  راهچ  هک 
مینیب یم  یگتخاس  ياهثیدح  نیا  راشتنا  حیحص و  ثیداحا  نتفر  نایم  زا  رثا  رد  دنا . هدرک  رشتنم  هتخاس و  هفینح ، وبا  حاّرج و  هدیبع  وبا  و 

شودـخم و ار  ادـخ  یئاتمه  یب  یگناگی و  لصا  دـش و  جـئار  یفارحنا  ياـهبتکم  مرکا ، ربمغیپ  رـصع  هب  رـصع  نیرت  کـیدزن  رد  هنوگچ 
رد مالسلا  هیلع  ّیلع  تفارش  يوگلا  تلیضف و  رـصنع  نیرت  فیرـش  هب  تبـسن  ار  ساّنلا  ماوع  نهذ  و  دمآ ، دیدپ  هّبـشم  همّـسجم و  بتکم 

ار لصفم  ثیدح  دناوت  یم  هدنناوخ  ره  هک  راورخ  زا  تسا  یتشم  هتـشون ، نادیز  یجرج  هک  ار  هیـضق  ود  نیا  هک  داد ، رارق  بّکرم  لهج 
*: دیوگ يو  دریگارف  لمجم  نیا  زا 

دیـسرپ یلاو  تسا ! قیدنز  درم  نیا  تفگ : هدرک  تیاعـس  مالک  ملع  ياملع  زا  یکی  هب  عجار  دمآ و  یلاو  دزن  يدرم  دادغب  رد  لّوا : دروم 
؟ دراد یبهذم  هچ  رگم 
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صاع نب  ّیلع  اب  هک  يا  هیواعم  نامه  زا  دیآ ، یم  شدب  باّطخ  نب  هیواعم  زا  تسا ، یـضفار  یـضابأ ، يردـق ، یئجرم ، وا  تفگ : كدرم 
. درک گنج 

رد مود : دروم  يربخ !! اب  مالـسا  فلتخم  بهاذم  زا  مه  و  یناد ، یم  خیرات  مه  هک  اعقاو  تفگ : دینـش  درم  نآ  زا  ار  اه  هوای  نیا  هک  یلاو 
فارطا مه  ماوع  مدرم  دـندرک و  یم  هرظانم  هریغ  رکب و  وبا  هیواعم و  یلع و  هب  عجار  دنتـسشن و  یم  مه  درگ  نادنمـشناد  الومعم  ماّیا  نآ 

ّیلع و هب  عجار  یک  ات  تفگ : هتـساخرب  ماوع  هقبط  نایم  زا  يدنلب  دـق  درم  يزور  هکنآ  ات  دـنداد  یم  شوگ  ناشیاهفرح  هب  هتفرگ  ار  نانآ 
؟ تسیک ّیلع  ینادیم  وت  دندیسرپ  يو  زا  دیئوگ !؟ یم  نخس  نالف  نالف و  هیواعم و 

. دوب همطاف  ردپ  وا  منادیم  يرآ  تفگ :

؟ یسانش یم  ار  همطاف  دنتفگ :

. تسا هیواعم  رهاوخ  هشیاع و  ردام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هجوز  همطاف  يرآ  تفگ :

؟ ینادیم هچ  یلع  زا  دنتفگ :

، تشک ماش  رد  ار  ناورم  تفر و  ماش  هب  ّیلع  نب  هَّللا  دبع  شرسپ  دش ، هتـشک  گنج  نآ  رد  و  دوب ، ربمغیپ  اب  نینح  گنج  رد  ّیلع  تفگ :
رد هک  دنتفرگ  هاوگ  ار  ادخ  دندرک و  تعیب  حاّفس  ساّبعلا  وبا  اب  دندمآ و  نانآ  داتـسرف ، حاّفـس  ساّبعلا  وبا  دزن  ماش  زا  ار  ینادرمریپ  سپس 

ياج مالسا ) نّدمت  خیرات  باتک  هحفص 914  زا  لقن  !! ) دننادن ربمغیپ  نادناخ  ثراو  هّیما  ینب  زج  ار  یـسک  هّیما  ینب  تموکح  تّدم  مامت 
ود یلعج ، ثیداحا  رـشن  دوب و  نآرق )  ) مالـسا یـساسا  نوناـق  نّیبم  هک  حیحـص  ثیداـحا  شراـگن  تبث و  زا  يریگولج  هک  تسین  دـیدرت 

. دوب شا  یلصا  ریسم  زا  مالسا  ینابم  زا  یتمسق  فارحنا  رد  يوق  لماع 
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فارحنا يارب  دنتشاد ، تنایخ  ریوزت و  گنرین و  زا  یّصاخ  بتکم  کی  ره  و  دنتسنادیم ، نید  ناّیلوتم  ار  نتشیوخ  هک  رسدوخ  نارادمامز 
زا يریگولج  اـهتّیعقاو و  فیرحت   » تاوهـش ضارغا و  هب  هدولآ  عـبنم  ناـمه  زا  هراوـمه  یتـسرد  یتـسار و  تقیقح و  ّتیوـنعم و  زا  مدرم 

(2 .) دندرک یم  هدافتسا  ّيوبن » لیصا  ّتنس  راشتنا 

6 ص : ج 1 ، يدراطع ،) همجرت  دلج 64 /  راونألا  راحب  رفکلا  نامیإلا و  باتک  همجرت  رفک (  نامیا و  (1)

9 ص : همدقم ، يدمحم ، همجرت  رابخألا /  یناعم  (2)

الوم لئاضف  عنم 

یی همانشخب  تعامج »  » لاس زا  سپ  لاس  هیواعم  هک  دنک  یم - لقن  ثادحالا  باتک  رد  ینئادم  فسوی  یبا  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا 
لقن ار  وا  تیب  لـها  بارت و  وبا  لـئاضف  زا  يزیچ  هک  سک  ره  زا  نم  همذ  دوب  هدـمآ  نآ  رد  هک  درک  رداـص  دوـخ  نارازگراـک  همه  يارب 
دارفا وا و  هب  دنتـسجیم و  يربـت  وا  زا  دـندرکیم و  تنعل  ار  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع رباـنم  رب  هـقطنم  ره  رد  نارونخـس  و  تـسا . هتـشادرب  دـنک 

. دندادیم مانشد  شنادناخ 

هب ار  هیمـس  نب  دایز  هیواعم  دـندوب . نکاـس  رتشیب  اـج  همه  زا  نایعیـش  رهـش  نآ  رد  هک  دـندوب  ناـیفوک  مدرم  نیرتراـتفرگ  ماـگنه  نآ  رد 
زا دوخ  مالسلا  هیلع  یلع  تموکح  راگزور  هب  دوب و  انـشآ  نایعیـش  هب  هک  وا  درک و  نآ  همیمـض  مه  ار  هرـصب  تشامگ و  هفوک  تموکح 

اهتسد تخادنا  میب  هب  ار  نایعیش  تشک و  تفای  هک  خولک  گنس و  ره  ریز  ار  نانآ  درک و  بیقعت  یتخـس  هب  ار  ناشیا  دشیم  هدرمـش  نانآ 
دنار نوریب  قارع  زا  ار  ناشیا  هک  ییاج  ات  دیشکیم  رادرب  امرخ  ناتخرد  ياه  هنت  رب  ار  نانآ  دیـشکیم و  لیم  اه  هدید  رب  دیربیم و  ار  اهاپ  و 

. دنامن یقاب  روآ  مان  هعیش  چیه  قارع  رد  تخاس و  هدنکارپ  و 
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هحفص 142 ج 5 ،  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرشرد  خیرات  هولج 

دنتفرگ و یم  قاّلش  ریز  هب  دندرک ، یم  دای  یکین  هب  ترضح  نآ  زا  هک  ار  یناسک  راکمتـس ، ِنارادمامز  نانمؤم :-  ریما  ّتیمولظم  نایب  رد 
. دنتشاد یم  او  يو  زا  يرازیب  مالعا  هب  ار  مدرم  دندز و  یم  ار  ناشندرگ  نآ ، رطاخ  هب  یّتح 

ای دوش ، دای  وا  اه ) يرترب   ) لیاضف زا  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دوشن ، دای  یبوخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  لکـش  چیه  هب  هک  دوب  هدش  نآ  رب  مسر 
. دریگ تروص  یلالدتسا  وا  تیناّقح  هرابرد  ای  ددرگ و  شرازگ  وا  ياه ) يراوگرزب   ) بقانم

13/231 هغالبلا : جهن  حرش 

الوم لئاضف  فیرحت 

: هیآ هک  دیوگب  نآ  نمض  دنک و  ینارنخس  ماش  مدرم  نایم  رد  ات  داد ، بدنج » نب  هرمـس   » هب لاملا  تیب  زا  مهرد  رازه  دص  راهچ  هیواعم »
َو اهِیف  َدِسُْفِیل  ِضْرَْألا  ِیف  یعَـس  یَّلَوَت  اذِإ  َو  ِماصِْخلا  َُّدلَأ  َوُه  َو  ِِهْبلَق  ِیف  ام  یلَع  َهَّللا  ُدِهُْـشی  َو  اْینُّدـلا  ِهایَْحلا  ِیف  ُُهلْوَق  َُکبِْجُعی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 

َداسَْفلا ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  َلْسَّنلا  َو  َثْرَْحلا  َِکلُْهی 

یم هاوگ  ار  يادـخ  تسا  شلد  رد  هچنآ  رب  دـیآ و  تفگـش  شوخ و  وت  رب  ایند  یناگدـنز  رد  شراتفگ  هک  تسه  یـسک  مدرم  زا  : » ینعی
ادخ و  دنک ، دوبان  ار  داژن  تشک و  دزیگنارب و  داسف  ات  دشوک  یم  نیمز  رد  دباترب ، يور  هاگره  و  تسا . نانمـشد  نیرت  تخـس  وا  دریگ و 

. تسا مالّسلا  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  هرابرد  درادن ،» شوخ  ار  داسف 

ِهَّللا ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  هیآ : هک  دیوگب  نینچمه  و 

: ینعی
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یقـش مجلم » نبا   » هرابرد درذگ » یم  رد  شدوخ  زا  دشورف و  یم  ادـخ  يدونـشخ  بسک  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک  تسه  یـسک  مدرم  زا  »
«. تسا هدش  لزان  يدارم  درف  نیرت 

45 ص : ج 21 ، بدالا ، هنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  همجرت 

نامثع تلیضف  رد  بقانم  لعج 

دیریذپم ار  وا  تیب  لها  یلع و  نایعیـش  زا  کی  چیه  یهاوگ  تشون : دوخ  تموکح  هقطنم  رـسارس  رد  شیوخ  نارازگراک  همه  هب  هیواعم 
لقن ار  وا  بقاـنم  لـیاضف و  هک  ار  یناـسک  دوخ و  تموـکح  هقطنم  رد  ار  ناـمثع  ناراداوـه  ناتـسود و  نایعیـش و  هک  دـیرگنب  تشوـن : و 

ناشیا زا  کی  ره  هک  ار  هچنآ  دیهد و  رارق  رت  کیدزن  دوخ  هب  ار  نانآ  نتـسشن  هاگیاج  دیزاس و  کیدزن  دوخ  هب  دیراد و  یمارگ  دننکیم 
شاداپ هماج و  هنیدقن و  نانآ  يارب  هیواعم  نوچ  دندرک . نانچ  نانآ  دیسیونب . نم  يارب  شا  هریشع  ردپ و  دوخ و  مان  هارمه  دنکیم  تیاور 
یمشچ مه  مشچ و  ببس  هب  دش و  عیاش  یلاوم  برع و  نایم  ناشیا  زا  دندرک و  يور  هدایز  نامثع  بقانم  لیاضف و  نایب  رد  دادیم  نیمز  و 
تبقنم تلیضف و  رد  هک  یی  هیامورف  مانمگ و  چیه  هک  نانچ  نآ  دش ، جیار  عوضوم  نیا  راید  رهش و  ره  رد  تلزنم  ایند و  هب  ندیسر  يارب 

کیدزن دوخ  هب  ار  وا  تشونیم و  ناوید  رد  ار  شمان  هکنیا  رگم  دوبن  دمآیم  نامثع  نارازگراک  زا  یکی  شیپ  درکیم و  لقن  یتیاور  نامثع 
. دندوب نینچ  اهتدم  تفریذپیم و  ار  شتعافش  تخاسیم و 

هحفص 143 ج 5 ،  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرشرد  خیرات  هولج 

هباحص تلیضف  رد  بقانم  لعج 

نیا نوچ  کنیا  تسا  هدش  هدـنکارپ  وس  ره  رهـش و  ره  رد  ناوارف و  نامثع  هرابرد  ثیدـح  هک  تشون  دوخ  نارازگراک  هب  سپـس  هیواعم 
زا سک  ره  هک  ار  يربـخ  چـیه  دـیناوخارف و  یلوا  ياـفلخ  هباحـص و  لـیاضف  دروم  رد  تیاور  لـعج  هب  ار  مدرم  دیـسر  امـش  هب  نم  هماـن 
راک نیا  هک  دیروآ  نم  شیپ  دـیزاسب و  هباحـص  يارب  ار  نآ  ریظن  هکنیا  رگم  دـینکم  اهر  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ناناملـسم 

بقاـنم و هکنآ  اـت  دنکـشیم  مهرد  رتشیب  ار  وا  نایعیـش  بارت و  وبا  ناـهرب  تجح و  تسا و  رتشیب  ینـشور  مشچ  هیاـم  رتـشوخ و  نم  يارب 
. دینک تیاور  ار  نامثع  تلیضف 
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دـش و رـشتنم  هباحـص  بقانم  رد  دوب  تقیقح  زا  یلاخ  هتخادرپ و  هتخاس و  هک  يرایـسب  رابخا  دـش ، هدـناوخ  مدرم  يارب  وا  هماـن  نیا  نوچ 
یتایاور زا  يرایسب  هک  دش  یم  ءاقلا  ناراد  بتکم  هب  دش و  هتفگ  ربانم  يور  كدنا  كدنا  هک  دندرک  ششوک  نادنچ  دروم  نیا  رد  مدرم 

نآ دـنتخومآیم  نانآ  هب  ار  نآرق  هک  هنوگ  ناـمه  دـندرک و  ناـنچ  زین  ناـنآ  دـنهد . شزومآ  اـه  هچب  رـسپ  ناـکدوک و  هب  ار  تسد  نیا  زا 
دنداد و شزومآ  زین  دوخ  ناگتسباو  نارازگتمدخ و  نانز و  ناکرتخد و  هب  هک  دیـشک  اجنآ  هب  راک  سپـس  دنداد . شزومآ  مه  ار  تایاور 

. تشذگ هنوگ  نیدب  اهلاس 

هحفص 143 ج 5 ،  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرشرد  خیرات  هولج 

نایعیش هب  تبسن  لمع  تدش 

تیب لها  یلع و  دش  تباث  لیلد  اب  هک  سک  ره  دروم  رد  دیرگنب ، تشون : اهرهش  همه  رد  شیوخ  نارازگراک  همه  هب  یی  همانشخب  هیواعم 
. دیربب ار  وا  ياطع  هنایلاس و  يررقم  دینک و  فذح  ناوید  زا  ار  شمان  درادیم  تسود  ار  وا 

. دیزاس ناریو  ار  شا  هناخ  دیهد و  هجنکش  دینادیم  مهتم  موق  نیا  یتسود  هب  ار  هک  ره  هک  دوب  مه  يرگید  همان  همانشخب  نیا  هارمه 

یـسک رگا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نایعیـش  زا  يدرم  هک  دش  نانچ  هفوک و  هژیوب  دوبن ، قارع  زا  رتراوشد  رتشیب و  اج  چـیه  رد  يراتفرگ  الب و 
یلاح رد  دادیم  راوتـسا  ياهدـنگوس  ار  وا  هکنآ  زا  سپ  هناخ  رد  دربیم و  دوخ  هرجح  هناخ و  هب  ار  وا  تشاد  دامتعا  وا  هب  هک  دـمآیم  شیپ 

جـیار و ناتهب  لوعجم و  ثیداـحا  زا  يرایـسب  هنوگ  نیدـب  تفگیم . وا  هب  ار  دوخ  ثیدـح  زار و  دیـسرتیم  دوخ  هدرب  رازگتمدـخ و  زا  هک 
ياهداینب تسـس  راکایر و  نایراق  یتخبدـب  نیا  هب  رتراتفرگ  مدرم  همه  زا  دـندوب و  شور  نیا  رب  نایلاو  نایـضاق و  ناهیقف و  دـش و  رـشتنم 

. دندرکیم لعج  یثیداحا  نایلاو  زا  يریگ  هرهب  يارب  دندادیم و  ناشن  عشاخ  دهاز و  ار  دوخ  هک  دندوب  يراکبیرف 
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ثیداحا و نیا  هکنآ  ات  دندیـسریم ، كالما  لاوما و  تلزنم و  هب  دـنتخاسیم و  کیدزن  دوخ  لحم  هب  ار  ناـنآ  نتـسشن  هاـگیاج  مه  ناـیلاو 
حیحـص قح و  رب  اهنآ  هک  دندرکیم  نامگ  نوچ  یلو  دندرمـش  یمن  لالح  ار  ناتهب  غورد و  زگره  هک  دیـسر  یناراد  نید  تسد  هب  رابخا 

راک دندش . یمن  دقتعم  نآ  هب  دندرک و  یمن  تیاور  زگره  تسا  لطاب  ثیداحا  نآ  دنتـسنادیم  رگا  دـندرک و  تیاور  دـنتفریذپ و  دنتـسه 
. دوب هنوگ  نیمه 

هحفص 144 ج 5 ،  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرشرد  خیرات  هولج 

زاجح و هار  مامت  هیواعم  روتسدب  دوب . هدربن  یئوب  ینابرهم  تمحر و  زا  دوب . راوخنوخ  وخ و  تشرد  لدگنس و  درف  کی  هاطرا » نب  رـسب  »
دننک یم  يوریپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  شمدرم  هک  ییاـج  ره  رب  دوـب : هداد  روتـسد  هیواـعم  دیـسر . نـمی  هـب  اـت  تـفرگ ، ار  هـکم  هنیدـم و 

سپـس یطلـسم . اهنآ  ناج  لام و  رب  وت  و  دننکن ، ادیپ  يزیرگ  چیه  هک  هنوگنآ  ياشگب ، اهنآ  رب  ار  ییوگازـسان  تنوشخ و  نابز  يدیـسر ،
. ناسرب لتق  هب  يدید  اج  ره  ار  یلع  نایعیش  ناسرب . لتق  هب  درک ، تفلاخم  سک  ره  و  نک ، توعد  تعیب  هب  ار  همه 

33 ص : ج 21 ، بدالا ، هنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  همجرت 

تداهش خیرات 

دّیس ترضح  حبص ، عولط  تقو  رد  ترجه ، زا  ملهچ  هنـس  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  بش  رد  هک  تسا  نآ  هعیـش  ياملع  نایم  روهـشم 
تسیب و بش  زا  یثلث  نوچ  و  دروخ ، تبرض  نیعل  يدارم  مجلم  نبا  تّما ، نیرت  یقش  تسد  زا  هیلع - هّللا  تاولص  یضترم - یلع  ءایـصوا 

. درک زاورپ  نانج  ضایر  هب  شسّدقم  حور  تشذگ  هام  نآ  مکی 
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دیدرگ و ثوعبم  يربمغیپ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  دوب  هلاس  هد  هدوب ، لاس  هس  تصش و  شفیرـش  رمع  تّدم  و 
. دروآ نامیا  ترضح  نآ  هب 

هب نآ  زا  سپ  و  دوب ، هنیدم  رد  لاس  هد  ترضح  نآ  اب  هنیدم  هب  ترجه  زا  دعب  دنام و  هّکم  رد  ترضح  نآ  اب  لاس  هدزیس  تثعب ، زا  دعب  و 
رد هام  راهچ  لاس و  ود  دومرف ، یناگدنز  لاس  یس  ترضح  نآ  زا  دعب  و  دش ، التبم  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  تبیـصم 

جنپ هب  بیرق  ترضح  نآ  هّیرهاظ  تفالخ  و  درب . رس  هب  نامثع  تفالخ  رد  لاس  هدزاود  رمع و  تفالخ  رد  لاس  هدزای  و  رکب ، وبأ  تفالخ 
.... دوب لادج  لاتق و  لوغشم  ناقفانم  اب  تدم  نآ  رثکا  رد  دیشک و  لاس 

411 ص : ج 1 ، یسراف ،) ) مالسلا مهیلع  لآلا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم 

نآ و  تسا ، ّبحتسم  لسغ  ناضمر ، كرابم  هام  مکی  تسیب و  بش  رد  هک  دنا  هدرک  تیاور  حیحص  ياهدنس  هب  یـسوط  خیـش  ینیلکو و 
نآ رد  یسوم  تفر و  الاب  نامسآ  هب  یسیع  بش  نآ  رد  دنا ، هدرک  تلحر  اقب  ملاع  هب  بش  نآ  رد  ناربمغیپ  عیمج  ءایـصوا  هک  تسا  یبش 

. دیدرگ لصاو  قح  تمحر  هب  بش 

321 ص : نویعلا ، ءالج 

تیمولظم

تداهش زا  دعب  یتح   ، ترضح هب  توادع  هنیک و 

راهچ رد  ربق  راهچ  نم  يارب  زا  دومرف : ار  نسح  ماما  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  يورم  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا 
. دربن هار  نم  ربق  رد  سک  ات  هریبه  نب  هدعج  هناخ  رد  مراهچ  فجن ، رد  مّیس  هبحر ، نایم  رد  مّود  هفوک ، دجسم  رد  یکی  نک ، رفح  عضوم 
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رب دندوب  ترضح  نآ  توادع  ینمشد و  تیاهن  رد  هک  هّیما  ینب  جراوخ و  نیعالم  ادابم  هک  دوب  نآ  يارب  ربق  ءافخا  نیا  هک : دیوگ  ّفلؤم 
.« دنروآ نوریب  ربق  زا  ار  ترضح  نآ  رهطم  دسج  دننک  هدارا  دنوش و  علطم  ربق 

ترضح نآ  ندرک  ترایز  طّسوت  هب  نایعیش  باحصا و  زا  یـضعب  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نامز  ات  دوب  یفخم  ربق  نآ  هتـسویپ  و 
. دشرهاظ همه  رب  دیشرلا  نوراه  نامز  رد  و  دنتسناد ، ار  ربق   ، ار دوخ  ّدج 

437 ص : ج 1 ، یسراف ،) ) مالسلا مهیلع  لآلا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم 

الوم تیمولظم  زا  ربمایپ  نداد  ربخ 

جارعم رد 

هب ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیولوق  نبا 
ترـضح تسا ، هنوگچ  وت  ربص  هک  منک  رظن  اـت  زیچ  هس  رد  میاـمن  یم  ناـحتما  ار  وت  نم  هک : درک  یحو  وا  هب  یلاـعت  قح  دـندرب ، جارعم 

؟ تسا مادک  زیچ  هس  نآ  هک : دیسرپ  وت . هب  رگم  تسین  یتّوق  یلوح و  ارم  ار و  وت  رما  اراگدرورپ  منک  یم  میلست  دومرف :

: هک دومرف  ادن  یلاعت  قح 

دومرف ترضح  یئامن ، رایتخا  ناشیا  دوخ و  رب  ار  تّما  ناجاتحم  ناریقف و  يرادب و  هنـسرگ  ار  دوخ  لها  لایع و  دوخ و  هک  تسا  نآ  لّوا 
. ار ربص  قیفوت و  مبلط  یم  وت  زا  مدرک ، میلست  مدش و  یضار  نم و  راگدرورپ  يا  مدرک  لوبق  هک :

اب و  ینک ، لذب  نم  ياضر  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هکنآ  و  ناشیا ، زا  رایـسب  میب  سرت و  و  تّما ، بیذـکت  رب  یئامن  ربص  هک  تسا  نآ  مّود  اّما 
اهملا و رب  و  قافن ، لها  زا  ّتیذا  رازآ و  زا  دـسر  یم  وت  هب  ناـشیا  زا  هچنآ  رب  یئاـمن  ربص  دوخ و  لاـم  ناـج و  هب  یئاـمن  هبراـحم  نارفاـک 
قیفوت و مبلط  یم  وت  زا  مدومن ، دایقنا  مدـش و  یـضار  و  مدرک ، لوبق  اراگدرورپ  تفگ : ترـضح  دـسر . وت  هب  گنج  رد  هک  یئاـهتحارج 

: هک دومرف  یلاعت  قح  سپ  ار . ربص 
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وت تّما  زا  تفای  دهاوخ  سپ  وت  ردارب  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  اّما  ندش ، هتـشک  وت  زا  دعب  دیـسر  دهاوخ  وت  تیب  لها  هب  هک  تسا  نآ  مّوس  اّما 
دنهاوخ وا  رب  متـس  و  ار ، وا  دنکفا  دنهاوخ  بعت  تّقـشم و  هب  و  دوخ ، ّقح  زا  ار  وا  درک  دـنهاوخ  مورحم  و  شنزرـس ، یتشرد و  مانـشد و 

.... مبلط یم  ربص  قیفوت و  وت  زا  مدومن ، دایقنا  مدرک و  لوبق  اراگدرورپ  دومرف : ترضح  درک . دنهاوخ  دیهش  ار  وا  راک  رخآ  رد  و  درک ،

236 ص : نویعلا ، ءالج 

رمع تاظحل  نیرخآ 

دراو ترضح  نآ  رب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  دوب  گرم  تارکس  رد  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : يراصنا  هللا  دبع  نبرباج 
متس نم  زا  سپ  وت  مکرتخد ، دومرفو : دمآ  شوه  هبو  دوشگ  ار  دوخ  مشچ  ربمایپ  تسیرگ ، یم  دنکفا و  شترـضح  يور  هب  ار  دوخ  دش ،

مـشخ هب  ارم  درآ  مشخ  هب  ار  وت  هک  ره  هدرزآ ، ارم  درازایب  ار  وت  هک  ره  دش ، یهاوخ  هدیـشک  فاعـضتسا  هب  نم  زا  سپ  وتو  دـید  یهاوخ 
هدرکافج نم  هب  دنک  افج  وت  هب  هک  ره  هدرک ، یکین  نم  هب  دنک  یکین  وت  هب  هک  ره  هدومن ، نامداش  ارم  دـنک  نامداش  ار  وت  هک  ره  هدروآ ،

ود نایم  هک  یتسه  نم  حور  نامهو  ینم  نت  هراـپ  وتو  وت ، زا  نمو  ینم  زا  وت  اریز  تسا ، هتـشاد  اور  متـس  نم  هب  دـنک  متـس  وت  هب  هک  رهو 
امهیلع نیسحو  نسح  سپس  مرب . یم  تیاکـش  وت ، هب  دوخ  تما  ناراکمتـس  زا  راگدرورپ  هاگـشیپ  هب  نم  دومرف : سپـس  تسا . نم  يولهپ 

وت يادف  دنتفگ : یمو  دنتـسیرگ  یم  هتخادـنا  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  كرابم  ندـب  يور  رب  ار  دوخو  دـندش  دراو  مالـسلا 
ناشاهر ، مردارب دومرفو : تشادربرس  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دزاس  رود  ار  اهنآ  تساوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ادخ  لوسر  يا  میوش 

دش دنهاوخ  هتشک  متـسو  ملظ  هب  نم  زا  سپ  ود  نآ  اریز  نانآ ، زا  نمو  دنریگ  هشوت  نم  زا  نانآ  میوبب ، ار  نانآ  مه  نمو  دنیوبب  ارم  ات  نک 
هک متسه  یسک  مصخ  تمایق  زور  رد  نمو  تفرگ  یهاوخرارق  مولظم  نم  زا  سپ  وت  یلع ، يا  دومرف : سپـس  اهنآ . نالتاق  رب  ادخ  تنعلو 

. یشاب وا  مصخ  وت 
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76 راونالا 28 /  راحب 

مالسلا هیلع  یلع  زا  نتفرگ  دهع 

ات تساوخ  یم  وا  زا  تفگ و  یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  یکی  ار  تیـصو  دراوم  ندرک  تیـصو  ماگنه  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ ربمایپ 
رد ادابم  دنهاوگ ؛ وت  شریذپ  رارقا و  رب  یهلا  زا  ینادهاش  کنیا  هک  دارفا  و  دریذپب . دراد - یپ  رد  هک  یتخس  همه  اب  ار -  تیـصو  هب  لمع 

 . يزرو یتسس  نآ  ماجنا 

دیسر يزارف  هب  ایاصو  رامش  هک  نآ  ات  دومن . یم  مالعا  ار  دوخ  یگدامآ  تعاطا و  دنب ، ره  نایاپ  رد  دوب ، شوگ  اپارس  هک  یمارگ  یـصو 
یلع دنب  زا  دنب  نآ ،  ندینش  هک 

یم یلع  دوـخ  زا  ار  شخب  نیا  درک . نیمز  رب  شقن  دروآ و  رد  هزرل  هب  ار  یهلا  سوماـن  تمظع و  هوـلج  نآ  درک و  ادـج  مالـسلا )  هیلع  )
 : میونش

 : تفگ یم  نینچ  ادخ  بیبح  هب  هک  مدینش  ار  لییربج  راتفگ  دیشخب ، تایح  نارادناج  هب  تفاکش و  ار  هناد  هک  نآ  هب  مسق  ... 

دهاوخ باضخ  ترـس  نوخ  اب  تنـساحم  دـش و  دـهاوخ  کته  تسا ،  لوسر  ادـخ و  تمرح  هک  تتمرح ،  هک  وگب  یلع  هب  دـمحم ، يا  )
(. دش

مه ار  تیصو  نیا  هللا  لوسر  ای  متفگ :  مدمآ )  شوه  هب  هک  نآ  زا   ) سپ مداتفا  نیمز  رب  شوهیب  مدیشک و  يدایرف  نخس ،  نیا  ندینـش  زا 
ددرگ و هراپ  هراپ  ادخ  باتک  دوش و  كرت  یهلا  ياه  تنـس  دوش و  کته  متمرح  هچ  رگا  منک  یم  ربص  نآ  ياه  یخلت  رب  و  مریذپ .  یم 

مهاوخ ادـخ  باسح  هب  دوب و  مهاوخ  ابیکـش  اـه  نیا  همه  ربارب  رد  دوش . نیگنر  مرـس  نوخ  زا  منـساحم  دـشاپ و  ورف  مه  زا  هبعک  ناـکرا 
. درک مهاوخ  شالت  نآ  نداد  ماجنا  رد  امش ، هب  نتسویپ  ات  مراد و  شاداپ  رجا و  دیما  وا  زا  تشاذگ و 
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.44 ص )  ، ) ج 2 مالسلا ،) هیلع   ) نانم ؤملاریما  تادهاشم 

يرامیب رتسب  رد 

لادج وت  اب  هصفح  هشیاع و  یلع !  ای  تفگ :  هدرک و  باطخ  مالسلا ) هیلع   ) ریما ترضح  هب  يرامیب  رتسب  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ
وا يارب  هک  تشاذگ  دهاوخ  ار  هصفح  و  درک ، دهاوخ  جورخ  وت  رب  شنایرکـشل  اب  هشیاع  و  نم ،  زا  دعب  درک  دـنهاوخ  توادـع  عازن و  و 

؟ درک یهاوخ  هچ  تقو  نآ  رد  یلع  ای  دوب ، دنهاوخ  رگیدکی  لثم  وت  اب  توادع  رد  اهنآ  ود  ره  و  دنک ، عمج  رکشل 

تنس دننکن  لوبق  رگا  منک ،  مامت  ناشیا  رب  تجح  ادخ  باتک  زا  لوا  دننک  نینچ  رگا  هللا !  لوسر  ای  تفگ :  مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح 
رب ار  وت  ار و  ادـخ  دـننکن  لوبق  رگا  درک ، مهاوخ  تجح  ناشیا  رب  يا  هدومرف  نم  قح  موزل  نم و  تعاطا  بوجو  نایب  رد  هچ  نآ  ار و  وت 

سپ  ، نکم اورپ  نک و  یپ  ار  هشیاع  رتش  نک و  لاتق  یلع !  ای  دومرف : ترـضح  درک . مهاوخ  لاتق  ناـشیا  اـب  تفرگ و  مهاوخ  هاوگ  ناـشیا 
دنا هناگیب  ود  ره  هک  نادرگ  هناگیب  نم  زا  وگب و  قالط  ار  ناشیا  دـننک ، نینچ  نوچ  یلع !  ای  دومرف : سپ  . شاـب هاوگ  وت  ادـنوادخ  تفگ :

یتسرد هب  ناملاظ ،  متس  رب  نک  ربص  یلع !  ای  تفگ :  سپ  ناشیا .  لمع  رد  ناشیا  اب  دنکیرـش  ناشیا  ياهردپ  و  یبقع ،  ایند و  رد  نم  زا 
موس نینچمه  و  دوب ، دهاوخ  رتراکمتـس  رتدب و  وا  زا  رمع  و  رکبوبا ، تفالخ  اب  مدرم  يوس  هب  دروآ  دهاوخ  ور  قافن  دادـترا و  رفک و  هک 

ناطـساق و ناثکان و  اب  درک  یهاوخ  داهج  ناشیا  اب  هک  نایعیـش  زا  یهورگ  دش  دنهاوخ  عمج  وت  يارب  دوش  هتـشک  وا  نوچ  نامثع ،  ناشیا 
. دنقافن رفک و  بازحا  ناشیا  ناتسود  نایعیش و  ناشیا و  هک  ناشیا  رب  نک  تنعل  نیرفن و  ناقرام ، 
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.22/488 راونالاراحب ،

ترضح ياه  هوکش 

شیرق زا  هوکش 

داینب رب  ار  ناشیا  ناینب  دنوادخ  هک  نیا  رطاخ  هب  زج  دننک ، یمن  راکنا  ار  ام  قح ] ، ] شیرق راک ؟ هچ  شیرق ، اب  ار  ام  مالسلا : هیلع  یلع  ماما 
وا زا  تسا ، هدیزگرب  نانآ  رب  ار  ام  دنوادخ  هک  نیا  زا  تسا . هدیزگرب  نانآ  رب  ار  ام  هداد و  يرترب  نانآ  دارفا  رب  ار  ام  دارفا  هتشارفا و  رب  ام 

. دنزرو یم  ینمشد  دراد ، تسود  ددنسپ و  یم  دنوادخ  هچنآ  اب  دنا و  نیگمشخ 

زا میدناسانش و  نانآ  هب  ار  تّوبن  باتک و  دنادرگ . کیرـش  ام  اب  مارتحا )  ) تمرح رد  ار  نانآ  دیزگرب ، نانآ  رب  ار  ام  ْدنوادخ  هک  یماگنه 
نییآ نید و  هب  ار  نانآ  میدرک و  ظفح  ناشیارب  ار  اه ) همان   ) روبز و  اه ) هتـشون   ) فحـص میتخاـس و  ناـشهاگآ  مالـسا ، نییآ  تاـبجاو و 

ام ياه  ناشن  لامعا و  دنتفرگ و  ام  زا  ار  نامّقح  دندرک و  راکنا  ار  نامیاه  يرترب  دنداتـسیا و  ام  ربارب  رد  هاگ  نآ  میتخاس . دنبیاپ  مالـسا ،
. دندرمش کچوک  ار 

. زاسم اهر  دـنا ، هتـشاد  اور  نم  رب  هک  یملظ  رطاـخ  هب  ار  ناـنآ  ریگب و  ناـشیا  زا  ار  مّقح  مبلط . یم  يراـی  شیرق ، ّدـض  رب  وت  زا  اـهلا ! راـب 
. یلداع یمکاح  وت  هک  ناتس ، زاب  ناشیا  زا  ار  مّقح  اراگدرورپ !

2/201 بلاط : یبأ  لآ  بقانم 
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نارای نیب  رد  تیمولظم 

ترـضح نآ  دزن  باحـصا  زا  یهورگ  مدوب و  هتـسشن  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤـملاریما  فارطا  رد  تفگ :  هک  دـنک  یم  لـقن  میلـس  زا  ناـبا 
 . ییامرف بیغرت  گنج  هب  نتفر  يارب  ار  مدرم  تسا  بوخ  هچ  نینم ،  ؤملاریما  ای  درک : ضرع  رفن  کی  دندوب .

یهاوخریخ و  دیتفرن ، امش  یلو  مدومن  بیغرت  گنج  هب  نتفر  يارب  ار  امش  نم  دومرف : نآ  یط  درک و  داریا  يا  هبطخ  تساخرب و  ترضح 
هدرم و نوچمه  ياه  هدنز  بیاغ و  نوچمه  نارضاح  امش  دیدرکن . شوگ  یلو  مدناوخ  ارف  ار  امش  و  دیتفریذپن ، امـش  یلو  مدومن  ار  امش 
منک و یم  تحیصن  هدننک  تیافک  شخب و  افـش  يا  هظعوم  هب  ار  امـش  منک و  یم  توالت  تمکح  امـش  رب  دیتسه . شوگ  بحاص  ینارک 
دیا و هدش  قرفتم  هدنکارپ  ياه  هقلح  رد  هک  منیب  یم  ار  امش  هدیسرن  منخـس  رخآ  هب  یلو  میامن ،  یم  بیغرت  روج  ملظ و  لها  اب  داهج  هب 

. دیسرپ یم  ریش  امرخ و  تمیق  زا  دیروآ و  یم  لثملا  برض  دییوگ و  یم  رعش  رگیدکی  يارب 

لیطابا اب  ار  دوخ  و  دیا ، هدرک  هدوسآ  نآ  دای  زا  ار  ناتیاهبلق  و  دیا ، هداد  ناشن  یگتسخ  نآ  يارب  یگدامآ  گنج و  زا  داب ! هدیرب  ناتتـسد 
. دیا هدرک  لوغشم  یهاو  ياهرذع  هدننک و  هارمگ  بلاطم  و 

دنریگ یمن  رارق  هلمح  دروم  دوخ  هناخ  طسو  رد  یموق  زگره  مسق ،  ادخ  هب  دنگنجب . امش  اب  هک  نآ  زا  لبق  دیگنجب  نانآ  اب  امـش ! رب  ياو 
تسود مه  نم  و  دننکب ، ار  دوخ  راک  ناتنانمـشد  ات  دینک  یلمع  ار  میاه  هتفگ  امـش  مرادن  نامگ  ادخ  هب  مسق  دنوش . یم  لیلذ  هکنآ  رگم 

امش اب  ینیشنمه  زا  امش و  هب  ياهیراتفرگ  درد  ندیشچ  زا  مدرک و  یم  تاقالم  ار  ادخ  منیقی  تریـصب و  اب  مدید و  یم  ار  نانآ  هک  متـشاد 
 . مدش یم  تحار 
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یم هدـنکارپ  رگید  يوس  زا  دـنوش  يروآ  عمج  فرط  کـی  زا  هچ  ره  دـشاب . هدـش  مگ  نآ  ناـپوچ  هک  دـیتسه  يرتش  هلگ  نوچمه  اـمش 
. دنوش

.314  - ص 316 دمحم ، لآ  رارسا 

مدرم زا  هوکش 

هب شون  شیع و  زج  هک   ! ) نیـشن هلجح  ناسورع  يا  و  درخ ! یب  ناتفـص  كدوک  يا  دیتسین ! درم  یلو  دینام  یم  نادرم  هب  هک  یناسک  يا 
تمادن و شا  هجیتن  امش ، اب  ییانشآ  هک  ادخ  هب  متخانش .  یمن  مدید و  یمن  ار  امش  زگره  هک  متشاد  تسود  ردقچ  دیـشیدنا ) یمن  يزیچ 

مـشخ زا  ولمم  ار  ما  هنیـس  و  دیدرک ، نم  لد  هب  نوخ  همه  نیا  هک  دشکب  ار  امـش  ادـخ  تسا .  ترـسح  هودـنا و  شماجنارـس  ینامیـشپ و 
یبوکرـس يارب   ) ارم ياه  حرط  ، نم يرای  مدع  نامرف و  زا  یچیپرـس  اب  دیدناشون . نم  هب  هعرج  هعرج  ار  هودنا  مغ و  يا  هساک  و  دیتخاس ،

نونف زا  یلو  عاجـش ،  تسا  يدرم  بلاطوبا  رـسپ  دنتفگ : شیرق  هک  اج  نآ  ات  دـیدرک ، هابت  یمالـسا )  دابآ  هعماج  کی  نتخاس  نمـشد و 
زور نآ  دنا ؟ هدوب  اه  نادیم  رد  نم  زا  رت  ماگـشیپ  رت و  هقباس  اب  اهنآ ، زا  کی  چیه  ایآ  دـهد  ریخ  ار  ناشناردـپ  ادـخ  تسین !  هاگآ  گنج 

. تسا هتشذگ  مرمع  زا  لاس  تصش  زا  شیب  نونکا  مه  متشادن و  لاس  تسیب  زونه  متشاذگ ،  دربن  نادیم  هب  ياپ  نم  هک 

6 ص : ج 5 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاکلا

هنیدم رد  يدرم  هب  هوکش 
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 (. تسا هدش  ملظ  نم  هب  ما ،  هدید  متس  نم   : ) مولظم انا  دز : یم  دایرف  یتحاران  لامک  اب  درک و  یم  روبع  هنیدم  رد  يدرم 

ار وا  دندرک و  بصغ  ار  شّقح  نابصاغ ،  هک  داتفا  شدوخ  تیمولظم  دای  هب  دینـش ، ار  وا  دایرف  دید و  ار  وا  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
 (. ما هدوب  مولظم  هراومه  زین  نم  مینزب ،  دایرف  مه  اب  ایب  ( ) امولظم تلزام  ّیناف  اعم  خرصنلف  مله  : ) دومرف وا  هب  دندومن ، نیشن  هناخ 

ص 307 ج 9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

شتداهش زا  لبق  شموق ، زا  ناشیا  تیاکش  رد  ترضح  نآ  ياعد 

: لوقی هتعمس  لاق : عفار  یبا  نبا  نع 

. لتق یتح  هموی ، ّالا  ناک  امف  . یّنِم ًاّرَش  ْمَُهلَْدبَا  َو  ْمُْهنِم  ًاْریَخ  ْمِِهب  ُهَّللا  َِیَنلَْدبَا  ْمُکَْنَیب ، َو  یْنَیب  ُهَّللا  َقَّرَف  ْمُْهنِم ، ینْحِرَا  َّمُهَّللَا 

شتداهش زا  لبق  شموق ، زا  ناشیا  تیاکش  رد  ترضح  نآ  ياعد 

: دومرف یم  ترضح  نآ  مدینش  دیوگ : عفار  یبا  نب  هللادبع 

. ینک طلسم  نانآ  رب  ارم  زا  رتدب  و  نادرگ ، مبیصن  ار  نانآ  زا  رتهب  و  زادنیب ، یئادج  نانآ  نم و  نیب  امن ، تحار  نانآ  زا  ارم  ایادخ !

. دیسر تداهش  هب  هک  دوبن  هدنز  رتشیب  زور  کی  نخس  نیا  زا  دعب 

208 ص : ج 41 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

شتداهش بش  رد  شموق ، زا  ناشیا  تیاکش  رد  ترضح  نآ  ياعد 

َو ینوُّلَم ، َو  ْمُُهْتِللَم  ْدَـق  َو  ینوـُلِهَجَف ، ینَتْرَمَا  اـمَک  َنیِقفاـنُْملا  ُْتلَتَق  َو  ینوُـمَلَظَف ، َکُّیِفَـص ، َو  َکـُلوُسَر  ینَرَمَا  اـِمب  ْمِـهیف  ُتْرِـس  ّینِا  َّمُـهَّللَا 
. ِّيِدارُْملا َِّالا  اهُرِظَْتنَا  ٌهَّلَخ  َْقبَت  َْمل  َو  ینوُضَْغبَا  َو  ْمُُهتْضَْغبَا 

. َِکلذ یف  َْکَیِلا  ُْتبِغَر  ْدَق  َو  َّمُهَّللَا  َُکْتلَأَس ، اذِا  َْکَیِلا  یناَّفَوَتَت  ْنَا  َکُِّیبَن  ینَدَعَو  ْدَق  َّمُهَّللَا  ِهَداعَّسلِاب ، ینْدَّمَغَت  َو  َءاقَّشلا ، َُهل  ْلِّجَعَف  َّمُهَّللَا 
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شتداهش بش  رد  شموق ، زا  ناشیا  تیاکش  رد  ترضح  نآ  ياعد 

رما هکنانچمه  و  دـندرک ، متـس  نمب  اـما  مدومن ، هفیظو  ماـجنا  درک  رما  تا  هدـیزگرب  ربماـیپ و  هچنآ  هب  هورگ  نیا  ناـیم  رد  نم  ادـنوادخ !
ارم زین  نانآ  هتشاد و  نمشد  ار  نانآ  و  دنا ، هدش  لولم  نم  زا  زین  نانآ  ملولم و  نانآ  زا  و  دنتخانـشن ، ار  مردق  اما  متـشک  ار  نیقفانم  يدرک 

. متسه يدارم  مجلم " نبا   " راظتنا رد  اهنت  و  دنراد ، یم  نمشد 

یم دوخ  دزن  ارم  مهاوخب  وت  زا  هاگ  ره  هک  داد  هدـعو  نمب  تربمایپ  ایادـخ  نادرگ ، دنمتداعـس  ارم  زاس و  کـیدزن  ار  وا  تواقـش  ایادـخ !
. ما هدش  بغار  وت  دزن  ندمآ  هب  ایادخ  يرب ،

253 ص : ج 42 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ءایبنا هب  تیمولظمرد  تهابش 

رد ربمغیپ  جنپ  هب  نم  دومرف : دوخ  ناوریپ  هب  دعب  و  تفرگ ،  هرانک  مدرم  زا  تفر و  دوخ  هناخ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يرابجا  تعیب  زا  دعب 
(: تسا اهنآ  راک  هیبش  نم  راک   ) ما هدرک  ادتقا  دروم ، جنپ 

: درک ضرع  ادخ  هب  هک  اج  نآ  مالسلا ) هیلع   ) حون ترضح  زا  :1

(. رمق 10  ) ریگب اهنآ  زا  ارم  ماقنا  ما ،  هدش  رگنایغط )  ) موق نیا  بولغم  نم  اراگدرورپ  : ) رصتناف بولغم  ینا  بر 

ادخ زا  ریغ  هچنآ  امـش و  زا  و   : ) هللا نود  نم  نوعدت  ام  مکلزتعا و  و  دومرف : ناکرـشم  هب  هک  اج  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  زا  :2
(. میرم 48  ( ) منک یم  يریگ  هرانک  دیناوخ  یم 

: دیدش نکر  یلا  يوآ  وا  هوق  مکب  یل  نا  ول  دومرف : دوخ  شکرس  موق  هب  هک  اج  نآ  مالسلا ) هیلع   ) طول ترضح  زا  :3
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(. دوه 80 ( ) دوب نم  رایتخا  رد  یمکحم  نابیتشپ  هاگ و  هیکت  ات  متشاد ،  یتردق  امش ، ربارب  رد  شاک  يا  )

 ( مدیـسرت امـش  زا  هک  یماگنه  مدرک  رارف  امـش  زا  سپ   : ) مکتفخ اـمل  مکنم  ترفف  تفگ :  ناـینوعرف  هب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم زا  :4
(. ارعش 21 )

فیعضت ارم  مدرم   : ) یننولتقی وداک  ینوفعضتسا و  موقلا  نا  تفگ :  مالسلا ) هیلع   ) یسوم هب  هک  مالسلا ) هیلع   ) یـسوم ردارب   ) نوراه 5:و 
(. فارعا 150 ( ) دنناسر لتق  هب  ارم  هک  دوب  کیدزن  دندرک و 

ادـخ باتک  نیا  : ) دومرف مدرم  هب  دومن و  رهم  هتـسب و  ار  نآ  دـیچیپ و  يا  هماج  رد  ار  نآ  تخادرپ و  نآرق  میظنت  يروآ و  عمج  هب  سپس 
 . ما هدومن  يروآ  عمج  تسا  هدش  لزان  هک  هنوگ  نامه  (ص )  ربمایپ تیصو  رما و  قبط  ار  نآ  هک  تسا 

(. ورب راذگب و  ار  نآرق  : ) دنتفگ نارضاح  زا  یضعب 

و نم ،  ترتع  ادخ و  باتک  مراذگ ،  یم  هیامنارگ  راگدای  ود  امش  نایم  رد  نم  : ) دومرف امش  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  دومرف :
لوبق ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ نخـس  رگا  سپ  دندرگ ) دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  هک  نیا  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  ود  نیا 

 . منک یم  مکح  امش  نیب  نآرق  تاروتسد  ساسا  رب  هک  دیریذپب ، نآرق  اب  ارم  دیراد ،

(. وشن ادج  نآ  زا  ربب و  رادرب و  ار  نآرق  نآ  نونکا  میرادن ،  وت  نآرق  وت و  هب  يزاین  ام  : ) دنتفگ موق 

هللا یلص  ) ادخ لوسر  اریز  دندش ، نیـشن  هناخ  زین  وا  نایعیـش  و  تفر ،  شا  هناخ  هب  دینادرگ و  يور  موق ،  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
. دننک نینچ  هک  دوب  هتفرگ  نامیپ  اهنآ  زا  هلآ ) هیلع و 
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هب رابجا  اب  ار  ترـضح  نآ  دـندنازوس و  ار  شا  هناـخ  رد  دـندروآ و  موجه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هناـخ  هب  دندیـشکن ، تسد  موق ،  نآ  یلو 
همطاف و  دندرب ، دجسم  يوس 

. دیدرگ طقس  نسحم ،  شدنزرف  هک  يروط  هب  دنداد  رارق  راشف  رد  هناخ ،  رد  رانک  رد  ار  اهیلع ) هللا  مالس  )

 . میشک یم  ار  وت  ینکن  تعیب  رگا  دنتفگ : منک ،  یمن  تعیب  تفگ :  درکن و  تعیب  وا  نک ،  تعیب  دنتفگ : مالسلا ) هیلع   ) یلع هب 

( ار رکبوبا  تسد  ، ) دوب هتسب  شتسد  هک  یلاح  رد   ، متسه هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  نم  دیشکب ، ارم  رگا  دومرف :
. دندیلام وا  تسد  رب 

146 ص : هیصولا ، تابثا 

الوم رب  هدراو  ياهملظ 

نیموصعم مالک  رد  تیمولظم 

ترضح دوخ  نابز  زا 

: دومرف وا  هب  ترـضح  نآ  تشادرب ،  تیمولظم  داـیرف  یبرع  درم  هک  دوـب  ینارنخـس  لوغـشم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـیوگ : هبجن  نب  بیـسم 
. تسا هدش  متس  نم  هب  تاناویح ،  ندب  ياهوم  نابایب و  ياه  گیر  هزادنا  هب  : دومرف ماما  ایب . کیدزن 

373 ص : ج 28 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

هیواعم زیمآ  شنزرس  همان 

هک دندرب  یم  دجسم  هب  هدرک و  راهم  يرتش  نوچ  ارت  هک  يراد  دای  هک :  تشون  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  دوخ  زیمآ  شنزرس  همان  رد  هیواعم 
یلع ام   ) دوش عقاو  مولظم  دوخ  ینید  هفیظو  ماجنا  قیرط  رد  هک  تسین  گنن  نامیا  اـب  درم  يارب  تشون :  شباوج  رد  ماـما  و  ینک ؟  تعیب 

...(. امولظم نوکی  نا  یف  هضاضغ  نم  ملسملا 
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هغالبلا جهن  همان 28 

ذفنق زا  همیرج  مدع 

نآ رد  نایمشاه  ریغ  اهنت  هک  متـسویپ  مّلـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  یهورگ  هب  تفگ : هک  دیوگ  میلـس  لوق  زا  نابا 
. هدابع نب  دعس  نب  سیق  هملس و  یبا  نب  رمع  رکب ، یبا  نب  دّمحم  دادقم ، رذ ، وبا  ناملس ، زا : دندوب  ترابع  هورگ 

؟ درکن همیرج  ار  ذفنق  درک ، همیرج  ار  شنارازگراک  همه  هک  هنوگ  نآ  رمع  ارچ  امش  رظن  هب  تفگ : مالّسلا  هیلع  یلع  هب  سابع 

اب هک  يا  هبرض  رطاخ  هب  وا  زا  ساپـس  رد  تفگ : دش و  کشا  رپ  شنامـشچ  تسیرگن و  دندوب  شنوماریپ  هک  یناسک  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع 
. دوب هدنام  یقاب  هنایزات  يدوبک  شیوزاب  رب  تشذگرد و  نآ  رثا  رب  هک  تخاون  مالّسلا  اهیلع  همطاف  رب  هنایزات 

287 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسا /  ردص  یسایس  خیرات 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  نابز  زا 

زا دعب  تانایرج  زا  نخس  میدوب ،  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  رـضحم  رد  تفگ :  هکدنک  یم  لقن  ریدس  زا  ینیلک  مالـسالا  هقث  گرزب  ثدحم 
ماـما هب  نارـضاح  زا  يدرم  دـمآ ، شیپ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تبرغ  یناـشیرپ و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  تلحر 

)؟ دش هچ  اهنآ  تیعمج  يرایسب  مشاه و  ینب  تکوش  تزع و  دهد ، ناماس  ار  وت  راک  ادخ  : ) درک ضرع  مالسلا ) هیلع  ) رقاب

(، مالسلا امهیلع   ) هزمح رایط و  رفعج  ندوب  اب  مشاه  ینب  تکوش )  ! ) دوب هدنامن  یقاب  یسک  مشاه  ینب  زا  : ) دومرف مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
یقاـب مالـسلا ) هیلع   ) یلع ردارب   ) لـیقع و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ يومع  دنتـشذگ  رد  هزمح  رفعج و  هک  یتقو  تشاد ،  تیدوجوم 

. دندوب هکم )  حتف  رد   ) ناگدش دازآ  زا  هک  دندنام ،
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. امهیسفن اقبتال  امهیدهاش  اناک  ول  و  هیلا ،  الصو  ام  یلا  الصو  ام  امهترضحب ، اناک  رفعج  هزمح و  نا  ول  هللاو  اما 

یمن دندیسر ، هک  ماقم  نآ  هب  هفیلخ )   ) رفن ود  نآ  دندوب ، رضاح  هدنز و  مالسلا ) امهیلع   ) رفعج هزمح و  رگا  ادخ  هب  دنگوس  شاب ،  هاگآ 
هب ار  دوخ  دـندرب و  یمن  نوریب  نایم  زا  یملاس  ناـج  رفن  ود  نآ  دـندوب ، رظاـن  دـهاش و  مالـسلا ) اـمهیلع   ) رفعج هزمح و  رگا  و  دندیـسر ،

(. دندناسر یم  تکاله 

238 ص : بقانملا ، ءابنألا و  نم  فرط 

شنخس نیرخآ  هشیمه  تفر ،  یم  ربنم  هب  هک  یتقو  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هدش  لقن  هک  تسا  تیمولظم  ییاهنت و  نیمه  رطاخ  هب  و 
هراومه و درک ، حور  ضبق  ار  شربمایپ  دنوادخ ، هک  ماگنه  نآ  زا   ) هیبن هللا  ضبق  ذنم  امولظم  تلز  ام  دوب  نیا  ربنم ، زا  ندمآ  نییاپ  زا  لبق 

 (. مدش مولظم  هشیمه 

115 ص : ج 2 ، بوشآرهش ،) نبال   ) مالسلا مهیلع  بلاط  یبأ  لآ  بقانم 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  نایب  رد 

وت ییادخ ، تجح  وت  یلع ، يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
نیرتهبو نانمؤم  ریماو  یناناملـسم ، ماـما  وت  ییـالعا ، لـثم  وت  یتسار ، هار  وت  یگرزب ، ربخ  نآ  وت  ییادـخ ، يوس  هب  هار  وت  ییادـخ ، باـب 

وت ینم ، نید  هدـننکادا  وت  ینم ، تما  رب  نم  نیـشناج  وت  یلع ، يا  يربکا . قیدـصو  مظعا  قوراف  وت  یلع ، يا  یناقیدـص . رورـسو  ایـصوا 
یم يرود  وت  زا  نم  زا  سپ  یلع ، يا  ینام . یم  اهنت  نم  زا  سپ  وت  یلع ، يا  یمولظم ، نم  زا  سپ  یلع ، يا  ینم . ياه  هدعو  هدنهد  ماجنا 

تنانمـشد بزحو  تسادـخ ، بزح  نم  بزحو  تسا  نم  بزح  وت  بزح  هک  مریگ  یم  هاوـگ  ار  متما  نارـضاح  همهو  ادـخ  نم  دـننیزگ ،
. تسا ناطیش  بزح 
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6 مالسلا 2 /  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  نایب  رد 

مهد یم  یهاوگ  ادخ ، یلو  يا  وت  رب  مالس  دناوخ : یم  ترایز  نینچ  هیلع -  هللا  تاولص  نانمؤم -  ریما  ربق  رـس  رب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 
تگرم اـت  یتشاذـگ  ادـخ  باـسح  هبو  يدرک  ربـص  وت  دـندومن ، بصغ  ار  شقح  هک  یتـسه  یـسک  نیلواو  یتـسه ، مولظم  نیلوا  وـت  هک 

وا باذع  نآ  هب  نآو  دهد ، رفیک  باذع  عاونا  هب  ار  وت  لتاق  دنوادخ  يدومن ، رادید  ار  ادخ  تداهش  اب  وت  هک  مهد  یم  یهاوگو  دیسرارف ،
هبو ما ، هدمآ  تترایز  هب  دندرک  متـس  وت  هب  هک  یناسکو  تنانمـشد  اب  ینمـشدو  وت  ماقم  زا  یهاگآو  وت  تخانـش  اب  نم  دـنک ، دـیدجت  ار 

تیادـخ هاـگرد  هب  نم  يارب  سپ  مراد  یناوارف  ناـهانگ  نم  ادـخ ، یلو  يا  درک . مهاوخ  رادـید  ار  ادـخ  داـقتعا  نیمه  اـب  ادـخ  تساوـخ 
لاـعتم دـنوادخو  يرادروخرب ، تعافـشو  وربآ  زا  دـنوادخ  دزنو  يراد  مولعم  یماـقم  ادـخ  دزن  رد  وت  اریز  نم ، يـالوم  يا  اـمن  تعاـفش 

(. ار وا  نید   ) دشاب هدیدنسپ  دنوادخ  هک  یسک  يارب  رگم  دننکن  تعافشو  : ) تسا هدومرف 

295 ص : ج 9 ، ثیدحلاراد ،) ط -   ) یفاکلا

فعاضم تیمولظم 

ضرع دـمآ و  يراوس  دوب ، هتـسشن  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  مدوب و  مالـسلا )  هیلع  ) یلع اب  ناورهن  گنج  رد  دـیوگ : یم  هملـس  نب  عفار 
ار وت  کنیا  يرآ  تفگ :  يدرکن ؟  مالس  نینم  ؤملاریما  مسا  هب  ارم  ارچ  مالـسلا ،  کیلع  و  دومرف : ترـضح  یلع !  ای  کیلع  مالـسلا  درک 

نب رمع و  يرعـشا و  یـسوموبا   ) مکح ود  نآ  هک  یماگنه  و  يدوب ، قح  رب  مکح  نییعت  زا  لبق  ات  نیفـص  گنج  رد  مهد .  یم  ربخ  نآ  زا 
!؟  منک رایتخا  ار  یـسک  هچ  ییاورنامرف  تیالو و  هک  مدش  ریحتم  هاگنآ  و  مدیمان ،  كرـشم  مدـش و  رازیب  وت  زا  يدرک ،  نییعت  ار  صاع ) 

رت بوبحم  اهیفام  اـیند و  زا  نم  يارب  لـطاب )  رب  اـی  یقح  رب  وت  ممهفب  هک   ) وت یهارمگ  تیادـه و  هب  نم  ملع  تفرعم و  دـنگوس ! ادـخ  هب 
کیدزن درم  نآ  منایامنب .  وت  هب  ار  یهارمگ  تیاده و  تامالع  ات  تسیاب  نم  کیدزن  دنیـشن ، تیازع  هب  تردام  دومرف : ترـضح  تسا ! 

 : تفگ دمآ و  مالسلا )  هیلع   ) یلع دزن  نازات  بسا  يراوس  هاگان  ءانثا  نیا  رد  و  داتسیا ، ترضح 
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، دـندش هتـشک  جراوخ  همه  مسق !  ادـخ  هب  دـشاب ، نشور  تمـشچ  يزوریپ ،  حـتف و  هب  ار  وت  داب  تراشب  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤملاریما  اـی 
ار هناد  هک  ییادـخ  نآ  هب  یتـفگ ،  غورد  دومرف : ترـضح  رهن . يولج  درک : ضرع  رهن ؟ تشپ  اـی  رهن  ولج  دومرف : وا  خـساپ  رد  ترـضح 

دمآ يرگید  راوس  سپس  هدش  دایز  وا  قح  رد  متریصب  سپ  تفگ :  درم  نآ  دنوش ، هتـشک  ات  دننکن  روبع  رهن  زا  دیرفآ  ار  رـشب  تفاکش و 
شرس منک و  هلمح  یلع  رب  ات  متـشامگ  تمه  تفگ :  كاکـش  درم  نآ  داد . وا  هب  ار  یلوا  باوج  لثم  مه  ترـضح  داد ، ربخ  یلوا  لثم  و 

ادخ نینم !  ؤملاریما  ای  دنتفگ : دـندوب و  هدروآ  قرع  هب  ار  ناشنابـسا  هک  يروط  هب  دـندمآ  رگید  راوس  ود  سپـس  مفاکـشب .  ریـشمش  اب  ار 
يولج ای  رهن  تشپ  دومرف : ترضح  دندش ، هتشک  جراوخ  همه  دنگوس ! ادخ  هب  يزوریپ .  حتف و  هب  تداب  تراشب  دنک ، نشور  ار  تمشچ 

، دندش هتـشک  دنتـشگرب و  دز ، یم  اهبـسا  هنیـس  رب  بآ  دندرب و  ورف  ناورهن  رد  ار  ناشنابـسا  هک  یماگنه  و  رهن ، تشپ  هکلب  دنتفگ : نآ ؟ 
، دیسوب تفرگ و  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  ياپ  تسد و  دش و  هدایپ  شبسا  زا  درم  نآ  دیتفگ . تسار  امش  دومرف :

 ( . یسانشب ار  قح  نآ  اب  هک   ) وت يارب  تسا  يا  هناشن  نیا  دومرف : مالسلا )  هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما 

595 ص : ج 2 ، يا ، هرمک  همجرت  یفاکلا /  لوصأ 
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مدرم شیامزآ  هلیسو  ، یلع

ایآ ... ) سانلا بسحا  ملا ، توبکنع : هروس  لوا  تایآ  نوچ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
هنتف نیا  ادخ ، لوسر  يا  متفگ : نم  دش  لزان  دنوشن ؟ ) ناحتماو  میدروآ ، نامیا  دنیوگب  هک  دنا  هتخاس  اهر  ار  نانآ  هک  دنا  هتشادنپ  مدرم 

زا ادخ ) هاگـشیپ  رد   ) وتو دنریگ ، یم  رارق  شیامزآ  دروم  وت  هب  مه  نارگیدو  يوش  یم  هدومزآ  وت  یلع ، يا  دومرف : تسیچ ؟  شیامزآو 
. شاب هدامآ  یهاوخداد  يارب  سپ  دومن  یهاوخ  یهاوخداد  یهورگ 

233 ص : لیزنتلا ، دهاوش  همجرت  نآرق /  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يامیس 

خیرات زا  لقن  هب  تیمولظم 

ریدغ ربارب  رد  هفیقس  ياه  هرهچ 

یم هصالخ  هرهچ  هس  نامه  تحت  هک  هرهچ  اهدص  صخاش و  هرهچ ي  هس  هب  کنیا  دنتـشادن  رتشیب  هرهچ  کی  لوا  زور  هک  هفیقـس  لها 
راعـش نانآ  عفن  هب  نابـصاغ  رـس  تشپ  طقف  دندرک و  یم  نامتک  ار  دوخ  نطاب  لوا  زور  رد  هک  نانیا  دندوب . هدمآ  نایریدغ  گنج  هب  دش 

. دنداد یم  راعش  هفیقس  باحصا  عفن  هب  هچ  يارب  هک  دنداد  ناشن  دندومن و  مه  يریگ  تهج  نونکا  دنداد ، یم 

یهورگ دندوب . مالسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  همه  نیا  اب  یلو  دنتشاد  يا  هنادهاز  رهاظ  هتـسب و  هنیپ  تدابع  زا  اه  یناشیپ  هک  دندوب  یهورگ 
مالسلا هیلع  یلع  گنج  هب  دندوب و  تسرپ  لام  یهورگ  دندوب . هتفرگ  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  هک  دندوب  بلط  تسایر  صاخـشا 

مالسا و هب  تبسن  دیدش  تبحم  راهظا  یهورگ  دندوب . هتفرگ  رارق  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ربارب  رد  دندوب و  شایع  یهورگ  دندوب . هدمآ 
هب تبـسن  ار  دوخ  دانع  ضغب و  یهورگ  دـندوب !! هداتـسیا  ریدـغ  بحاص  لباقم  رد  همه  نیا  اب  دـندرک و  یم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نآرق و  اب  تیدض  رد  تحارـص  هک  هزات  ینابم  يا  هدـع  دـندرک . یمن  نامتک  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  گنج  هب  هاگدـید  نامه  زا  دنتـسناد و  یم  مالـسا  هب  راداـفو  ار  دوخ  لاـح  نیع  رد  دـندرک و  یم  حرطم  تشاد 
. دندوب هدمآ 
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هحفص 307 ، يراصنا رقاب  دمحم  ، ریدغ رارسا 

مالسلا اهیلع  همطاف  نفد  ماگنه  ترضح  نآ  تیمولظم 

كاخ اب  ار  وا  ربق  ياجو  درپس  كاخ  هب  ار  وا  هنایفخم  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تفر  ایند  زا  همطاف  نوچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
مالسو ادخ ، لوسر  يا  داب  وت  رب  نم  مالس  تفگو : درک  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربق  هب  ورو  تساخرب  سپـس  دومن ، ناسکی 
قحلم وت  هب  رتدوز  هچ  ره  هک  تساوخ  نانچ  وا  يارب  دـنوادخو  هدـیمرآ  كاخ  ریز  وت  هعقب  رد  هک  ومهو  ترئازو  ترتخد  يوس  زا  وت  رب 
نامه هک  نآ  زج  هتفر ، تسد  زا  ناهج  نانز  رورس  زا  ما  ییابیکشو  هتفای  شهاک  تا  هدیزگرب  رتخد  قارف  زا  مربص  ادخ ، لوسر  يا  دوش .

رد  ) مداهن و ربق  رد  ار  وت  دوخ  تسد  اـب  نم  هک  ارچ  تسا ، یقاـب  ربص  ياـج  زین  اـجنیا  رد  مدرک  ربص  وت  زادـگناج  تبیـصم  رد  هک  هنوگ 
نم يارب  ادـخ  باتک  رد  يرآ  تشذـگ ، نم  يولگو  هنیـس  نایم  زا  وت  ناـج  هک ) يروط  هب  یتشاد  نم  شوغآ  رد  رـس  نداد  ناـج  ماـگنه 
هداد لیوحت  ناگورگو  هدنادرگ  زاب  تناما  میدرگ .) یمزاب  وا  يوس  هب  همهو  مییادخ  زا  همه  ام  : ) هدومرف هک  دراد  دوجو  شریذپ  نیرتهب 

مهودـنا دـنک ، یم  هوـلج  تشز  مرظن  رد  هریت  نیمزو  نوـگلین  نامـسآ  نیا  هزادـنا  هـچ  ادـخ ، لوـسریا  دـش ، هدوـبر  متـسد  زا  ارهزو  دـش 
میارب يراد  تماـقا  نآ  رد  وـت  هک  ار  يا  هناـخ  دـنوادخ  اـت  ددـنب  یمن  تخر  ملد  زا  مغو  درذـگ ، یم  يرادـیب  هب  مبـشو  تسا  یگـشیمه 
يدوز نیمه  هب  مرب . یم  تیاکـش  ادخ  هب  اهنتو  داتفا ، ییادـج  ام  نایم  دوز  هچ  زیگناروش ، یهودـناو  زوس  رگج  مراد  يا  هصغ  دـنیزگرب ،

هچ هک  وش ، ایوج  وا  زا  ار  لاوحاو  سرپب  وا  زا  رارـصا  هب  سپ  دـهد ، یم  ربخ  ار  وت  وا  ندرک  لاـمیاپ  رب  تتما  ندـش  تسدـمه  زا  ترتخد 
درک دهاوخ  يرواد  ادخو  تفگ ، دهاوخ  نونکاو  تشادـن  نآ  طسبو  حرـش  يارب  یهارو  دیـشوج  یم  شا  هنیـسرد  هک  تشاد  اهزوساسب 

یگنتلد يور  زا  مدرگزاـب  رگا  سپ  گـنتلد ، هنو  تسا  نیگمـشخ  هن  هک  يا  هدـننک  عادو  مالـس  امـش  رب  مالـس  تسا . نارواد  نیرتهب  واو 
رگاو تسا ، رتابیزو  رت  كرابم  ییابیکـش  مه  زاب  هآ ، هآ  دشاب . یمن  هداد  هدـعو  نارباص  هب  ادـخ  هچنآ  هب  ینامگدـب  زا  منامب  رگاو  تسین 
نویـش هدرمزیزع  نانز  نوچ  گرزب  تبیـصم  نیا  ربو  مدومن  یم  گنردو  مدنام  یم  اجنیا  رد  هشیمه  يارب  دوبن  ناگدـنوش  هریچ  هبلغ  میب 

اب ددرگ  یم  عونمم  شثرا  زاو  لامیاپ  شقح  اراکـشآ ) اـما   ) دوش و یم  هدرپس  كاـخ  هب  یناـهنپ  ترتخد  ادـخ  مشچ  ربارب  رد  مدرک ، یم 
، تسوت هراب  رد  يرادـلدو  ربص  نیرتهبو  تسادـخ  هب  تیاکـش  ادـخ ، لوسر  يا  تسا . هتـشگن  هنهک  وت  دایو  هتـشذگن  ینامز  رید  هک  نآ 

. داب وا  رب  ادخ  ناوضرو  مالسو  وت  رب  ادخ  دورد 
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هحفص 381  1 دلج ، یفاک لوصا 

الوم هناخ  هب  موجه 

وت اب  تعیب  زا  هک  ار  درم  نیا  ایآ  تفگ : هدمآ ، یلوا  دزن  یمود  سپ  دیوگ : مالسلا  هیلع  یلع  ندرکن  تعیب  رکذ  زا  سپ  يرونید  هبیتق  نبا 
: دوـمرف وا  هب  یلع  تفر ، یلع  دزن  يو  ناوـخارف . نم  دزن  ار  یلع  ورب  تفگ : ذـفنق  دوـخ  مـالغ  هب  يو  يراد ؟  یمناو  تعیب  هـب  هدززاـبرس 
ار مایپو  تشگزاب  ذفنق  دیتسب !  غورد  ادخ  لوسر  رب  دوز  هچ  دومرف : یلع  دناوخ . یمارف  ار  وت  ادخ  لوسر  هفیلخ  تفگ : تسیچ ؟  تراک 

یلوا راداو . تعیب  هب  ار  واو  هدن  تلهم  هدز  زاب  رـس  وت  اب  تعیب  زا  هک  يدرم  نیا  هب  تفگ : مود  راب  یمود  اما  تسیرگ ، یتدم  يو  دـناسر .
، درک ارجا  ار  دوخ  تیرومأمو  تشگزاـب  ذـفنق  دـناوخ . یمارف  تعیب  يارب  ار  وت  ادـخ  لوسر  هفیلخ  وگبو : درگزاـب  وا  دزن  تفگ : ذـفنق  هب 

یتدـم یلوا  زاـب  دـناسر . ار  ماـیپو  تشگزاـب  ذـفنق  تسین . وا  قـح  هک  هدـش  یماـقم  یعدـم  وا  هللا !  ناحبـس  دز : داـیرف  مالـسلا  هیلع  یلع 
دنلب يادص  اب  دینش  ار  نانآ  يادص  همطاف  نوچ  دندز ، رد  دنتفر ، همطاف  هناخ  رد  هب  یهورگ  هارمه  هبو  تساخرب  یمود  سپـس  تسیرگ ،

 ! میدید یلواو  یمود  زا  وت  زا  سپ  هک  اهجنر  هچ  ام  ادخ ، لوسر  يا  ردپ ، يا  تفگ :

اب یمود  اـما  دفاکـشب ، ناـشاهرگجو  دـکرتب  ناـشاهلد  دوب  کـیدزنو  دنتـشگزاب  ناـنک  هیرگ  دندینـش  ار  همطاـف  هیرگو  ادـص  نوچ  مدرم 
هب هاگ  نآ  دـنتفگ : هچ ؟  منکن  رگا  دومرف : نک . تعیب  دـنتفگ : وا  هبو  دـندرب  یلوا  دزن  هدروآ  نوریب  هناخ  زا  ار  یلع  ناهارمه  زا  یهورگ 
ادخ هدنب  تفگ : یمود  دیا . هتـشک  ار  ادخ  لوسر  رداربو  ادخ  هدنب  تروص  نیا  رد  دومرف : مینز . یم  ار  تندرگ  هک  دنگوس  هناگی  يادخ 
رداص وا  هراب  رد  ار  دوخ  روتسد  ایآ  تفگ : یلوا  هب  یمود  تفگ . یمن  نخس  چیهو  دوب  تکاس  مه  یلوا  هن !  ادخ  لوسر  ردارب  اما  يرآ ،
ملسو هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  هب  یلع  هاگ  نآ  مزاس . یمن  روبجم  يراک  رب  ار  وا  تسا  وا  رانک  رد  همطاف  ات  تفگ : ینک ؟  یمن 

. دنشکب ارم  دوب  کیدزنو  دندناشک  فاعضتسا  هب  ارم  موق  نیا  مردام ، رسپ  يا  دز : یم  ادص  هیرگ  هلان و  ابو  دیبسچ 
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19 هسایسلاو 1 /  همامالا 

تیب قارحا 

مالـسلا هیلع  نانمؤم  ریما  لزنم  هبو  درک  عمج  ار  ناقفانم  ناگدـشدازآ و  زا  یهورگ  یمود  سپـس  دـیوگ : هللا  همحر  یناشاک  ضیف  همالع 
، درکن زاب  ار  رد  ترضح  نآ  دناوخ . یم  ار  وت  ادخ  لوسر  هفیلخ  هک  نک  زاب  ار  رد  یلع ، يا  دندز : ادص  دندش ، هجاوم  هتسب  رد  اب  دروآ ،
. مینز یم  شتآ  ار  نآ  دینکن  زاب  ار  رد  رگا  ادخ  هب  دز : دایرف  یمود  دننز ، شتآ  ات  دندروآ  شتآو  دنداهن  هناخ  رد  ولج  هدروآ  مزیه  نانآ 

هلمح هورگ  نآ  دـنک  ناهنپ  ار  دوخ  هک  نآ  زا  شیپو  دوشگ  ار  ردو  تساخرب  دـننز  یم  شتآ  ار  لزنم  اهنآ  دـید  هک  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
هتـسشن دوخ  شارف  يور  هک  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  رب  نانآ  دش ، ناهنپ  راویدو  رد  نایم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دـندز ، رانک  ار  واو  دـندرک 

. دـندناشک یم  دجـسم  يوس  هبو  هتفرگ  ار  وا  نابیرگو  دـندرب  نوریب  هناخ  زا  ناشک  ناـشک  ار  شترـضح  مه  يراـی  هبو  دـندرب  هلمح  دوب 
ادخ هب  دوز  هچ  امـش  دیناشک ، دجـسم ) هب   ) متـس هب  ار  میومعرـسپ  مراذگ  یمن  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرفو : دش  عنام  مالـسلا  اهیلع  همطاف 

هب ندز  گنچ  یتسودو و  يوریپ  هب  ار  امش  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  دیدرک  تنایخ  نادناخ  ام  هراب  رد  لوسرو 
هاگ نآ  دیرادب .) تسود  ارم  نادـناخ  هک  نآ  زج  مهاوخ  یمن  يدزم  امـش  زا  نم  وگب : : ) هدومرف دـنوادخو  دوب !  هدرک  شرافـس  ام  ناماد 

ار وا  ات  دندرب  دجسم  هبو  دندیشک  ار  ترضح  نآ  هرخالاب  اما  دنتخاس ... اهر  ار  مالسلا  هیلع  یلع  مالـسلا  اهیلع  ارهز  مارتحا  هب  مدرم  رتشیب 
هب درک  ور  سپ  تسناوتن ، یلو  دزاس  اهر  نانآ  تسد  زا  ار  شترضح  ات  دمآ  دجسم  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  دنتـشاد ، اپ  هب  رکب  وبا  ربارب  رد 

: تفگو درک  هراشا  ربق  هب  هلانو  هآ  ابو  شردپ  ربق 
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يور مناج   ) یتایح لوطت  نأ  هفاخم  یکبأ  امنإو *  هایحلا  یف  كدـعب  ریخـال  تارفزلا  عم  تجرخ  اـهتیلای  هسوبحم *  اـهتارفز  یلع  یـسفن 
ادابم هک  تسا  نآ  زا  نم  هیرگو  تسین  یگدنز  رد  وت  زا  سپ  يریخ  رگید  (. ) دمآ یم  نوریب  میاهسفن  اب  شاک  يا  هدش ، سبح  میاهـسفن 

ود ردـپو  وت  دامتعا  دروم  هک  نسحلا  وبا  تبیبح  تبیـصم  زا  ياو  ردـپ ، يا  وت  رب  هودـنا  يا  تفگ : سپـس  دـشاب .) زا  رد  مرمع  وت  زا  سپ 
نیرتبوبحمو ناتـسود  نیرتگرزبو  يدیزگرب  يردارب  هب  یگرزب  ردو  يدـیرورپ  یکدوک  رد  ار  وا  هک  ومه  تسا ، نیـسحو  نسح  وت  طبس 

هب نامـسیرو  هدومن  ریـسا  ار  وا  کـنیا  ناـمدرم !  نیرتهب  يا  وت  يوس  هب  ترجهو  مالـسا  رد  اـهنآ  نیرتراد  هقباـس  تسوت ، رظن  رد  ناراـی 
زا رد  تعیب  تسد  دنتفگو : هتشاد  هاگن  یلوا  ربارب  رد  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هاگ  نآ  دنشک ...!  یم  ولج  هب  رتش  نوچو  هتـسب  وا  ندرگ 

. تسامش ندرگ  هب  نم  تعیب  اریز  منک  یمن  تعیب  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : نک ! 

نابیرگ هک  هاگ  نآ  تخوسن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هزادنا  هب  یسک  لاح  هب  ملد  هاگ  چیه  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : متاح  نب  يدع 
نامـسآ هب  رـس  ترـضح  نآو  مینز ، یم  ار  تندرگ  دنتفگ : منکن ؟  رگا  دومرف : نک . تعیب  دنتفگ : وا  هبو  هدرب  یلوا  يوس  هب  هتفرگ  ار  وا 

زاب میادخ .) لوسر  رداربو  ادخ  هدنب  نم  هک  یلاح  رد  دنـشکب  ارم  دنا  هدـمآ  نانیا  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ادـنوادخ ، : ) تفگو تشادرب 
یگمهو درک  تشم  ار  دوخ  تسد  ترضح  دندرک ، زا  رد  ار  وا  تسد  روز  هب  نانآو  درک  عانتما  ترضح  نک ، زا  رد  تعیب  تسد  دنتفگ :

هللا یلص  ادخ  لوسر  ربق  هب  هک  یلاح  رد  ترضح  نآو  دیشک ، تسد  هتسب  تسد  نامه  يور  یلواو  دنتسناوتنو ، دننک  زاب  ار  نآ  دنتساوخ 
نیا اب  هاگ  نآ  دنشکب .) ارم  دوب  کیدزنو  دندناشک  فاعضتسا  هب  ارم  موق  نیا  مردام ، رـسپ  يا  : ) تفگ یم  تسیرگن  یم  ملـسو  هلاو  هیلع 

: تفگ نخس  یلوا  اب  تیب  ود 
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برقأو یبنلاب  یلوأ  كریغف  مهمیصخ *  تججح  یبرقلاب  تنک  نإو  بیغ  نوریشملاو  اذهب  فیکف  مهروما *  تکلم  يروشلاب  تنک  نإف 
لیلد هب  رگاو  ( ! ؟ ) دـندوب بیاـغ  اروـش  لـها  هک  تسا  ییاروـش  هچ  نیا  يا ، هـتفرگ  تـسد  هـب  ار  مدرم  تموـکح  اروـش  لـیلد  هـب  رگا  )

رتراوازـس ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هک  وت  ریغ  يدروآ ، تجح  مصخ  رب  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  يدنواشیوخ 
یباحـص زایتما  هب  یلو  دریگ  یم  تروص  ندوب  یباحـص  زایتما  هب  تفالخ  ایآ  اتفگـش !  دومرف : یم  اـهراب  ترـضح  نآو  دوب ! ) رتکیدزنو 

! ؟  دریگ یمن  تروص  ندوب  دنواشیوخو 

571 -2-ص : مسق لاوقألا ج 11- رابخألا و  تایآلا و  نم  لاوحألاو  فراعملا  مولعلا و  ملاوع 

راصنا سلاجم  رد  تیمولظم 

ار ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  ههجو -  هللا  مرک  یلع -  دیوگ : يرونید  هبیتق  نبا 

تعیب ادخ ، لوسر  رتخد  يا  دنتفگ : یم  نانآو  دیبلط  یم  يرای  نانآ  زا  همطافو  درب  یم  راصنا  سلاجم  ردو  دـناشن  یم  ییاپراهچ  رب  اهبش 
وا زا  اـم  تساوخ  یم  تعیب  اـم  زاو  تسج  یم  تقبـس  رکب  وبا  زا  شیپ  وت  يوـمع  رـسپ  رـسمه و  رگاو  تسا  هتفرگ  ماـجنا  درم  نیا  اـب  اـم 

نفدو مداهن  یم  هناخ  رد  ار  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسیاب  یم  ایآ  دومرف : یم  ههجو -  هللا  مرک  یلعو -  میدوبن ، نادرگیور 
هتسیاش هک  ار  نامه  رگم  هدرکن  يراک  نسحلا  وبا  تفگ : یم  همطافو  مدرک ؟  یم  عازن  وا  تردق  رس  رب  مدرم  ابو  مدمآ  یم  نوریب  هدرکن 

. تساهنآ هدننک  تساوخ  زابو  رگباسح  دنوادخ  هک  دندرک  يراک  مه  تماو  تسا  هدوب  وا 
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19 هسایسلاو 1 /  همامالا 

رذوبا نایبرد 

دـش دراو  وا  رب  يدرم  دـناوخ ، یم  زاـمن  وا  ولج  رد  مالـسلا  هیلع  یلعو  دوـب  هتـسشن  دجـسم  رد  هللا  همحر  رذوـبا  دـیوگ : هبلعث  نب  هیواـعم 
وت دزن  مدرم  نیرتبوبحم  هک  مناد  یم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  یهد ؟  یمن  ربـخ  دوخ  دزن  رد  مدرم  نیرتـبوبحم  زا  ارم  اـیآ  رذاـبا ، يا  تفگو :

تـسا وا  تسد  رد  مناـج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  ارچ ، تفگ : رذوبا  تسا . ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دزن  اـهنآ  نیرتـبوبحم 
هک تسا  يا  هدیدمتسو  مولظم  خیش  نیمه  واو  تسا  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  اهنآ  نیرتبوبحم  نم  دزن  مدرم  نیرتبوبحم 

. دنا هدرک  بصغ  ار  شقح 

373 ص : ج 28 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

يروش يارجام 

نم نفد  زا  نوچ  هحلطوبا  يا  تفگ : رمع  دمآو ، دندناوخ  ارف  ار  يو  دیناوخارف ، ار  يراصنا  هحلطوبا  تفگ : رمع  دیوگ : دـیدحلا  یبا  نبا 
، مالـسلا هیلع  یلع  ینعی  ،) دـننک مامت  ار  راک  رتدوز  هچ  ره  ات  راداو  ار  رفن  دـنچ  نیاو  وش  هدامآ  راـصنا  زا  حلـسمدرم  هاـجنپ  اـب  دـیتشگزاب 

نانآ ات  رامگب  هناخ  رد  رب  ار  تنارایو  نک  عمج  يا  هناخ  رد  ار  نانآو  باحصا ) فوع  نب  نمحرلا  دبعو  صاقو  دعس  ریبز ، هحلط ، ، نامثع
رگاو نزب . ار  شندرگ  درک  تفلاخم  رگید  رفن  کی  دنداد و  يأر  کی  رفن  جنپ  رگا  دننیزگرب ، ار  دوخ  زا  رفن  کیو  دـنزادرپ  تروشم  هب 
دنداد رگید  يأر  رگید  رفن  هسو  يأر  کی  رفن  هس  رگاو  نزب ، ار  ود  نآ  ندرگ  دندرک  تفلاخم  رگید  نت  ودو  دنداد  يأر  کی  رفن  راهچ 
رگاو نزب ، ار  اهنآ  ندرگ  دندرک  رارـصا  نآ  فالخرب  رگید  رفن  هس  نآ  رگا  و  نیزگرب ، تساهنآ  رد  نمحرلا  دـبع  هک  يرفن  هس  نآ  يأر 

دوخ يارب  ار  یـسک  ات  نک  اهر  ناشدوخ  لاح  هب  ار  ناناملـسمو  نزب  ار  رفن  شـش  ره  ندرگ  دنتفاین  رظن  قافتا  يرما  ربو  تشذگ  زور  هس 
هب عورـش  اروش  لها  داتـسیا . هناخ  رد  رب  راصنا  زا  حلـسم  درم  هاجنپ  اـب  دوخو  درک  عمج  ار  اـهنآ  هحلطوبا  دـش ، نفد  رمع  نوچ  . دـننیزگرب

نامثع هب  ار  دوخ  قح  هک  تفرگ  هاوگ  ار  نانآ  هک  دوب  نیا  درک  هحلط  هک  يراـک  نیتسخن  تساـخرب . هزیتسو  اوعدو  دـندرک  نتفگ  نخس 
یمن اپ  وا  يارب  تفالخ  اهنآ  دوجو  ابو  دـنناد  یمن  ربارب  ناـمثع  یلع و  اـب  ار  وا  مدرم  هک  تسناد  یم  اریز  تفر ، راـنک  وا  عفن  هبو  دیـشخب 

تیوقت ار  ناـمثع  بناـج  دـبای  تسد  نادـب  تسناوت  یمنو  تشادـن  يا  هرهب  نآ  زا  دوخ  هک  يرما  شـشخب  اـب  تساوخ  ور  نیا  زا  دریگ ،
. دنک فیعضت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  بناجو 
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هک درک  نینچ  ور  نآ  زا  واو  مدیـشخب ، یلع  هب  اروش  زا  ار  دوخ  قح  نم  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  امـش  مه  نم  تفگ : دوخ  هضراعم  رد  ریبز 
يو اریز  داد ، تسد  وا  هب  يدنواشیوخ  بصعتو  دنام  اهنتو  دش  فیعضت  مالـسلا  هیلع  یلع  نامثع ، هب  ار  دوخ  قح  هحلط  ندیـشخب  اب  دید 

هحلط هک  نیا  لیلدو  تفر . یم  رامش  هب  يو  ییاد  بلاط  وبا  دوب و  بلطملا  دبع  رتخد  هیفص  دنزرف  ینعی  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  همع  رسپ 
ياهلد ردو  دوب  رکب  وبا  يومع  رسپو  میت  ینب  هلیبق  زا  وا  اریز  تشادن ، مالسلا  هیلع  یلع  اب  یبوخ  هنایم  هک  دوب  نآ  تفرگ  ار  نامثع  بناج 

رد هشیر  هلأسم  نیاو  دنتـشاد ، مشاه  ینب  زا  میت  ینب  زین  ار  هنیک  نیمهو  تشاد  دوجو  يدـیدش  هنیک  تفالخ  رـس  رب  میت  ینب  زا  مشاه  ینب 
، دـندنام یقاب  نت  راهچ  قوف  طیارـش  اب  . تسا هداد  ناشن  زورما  هب  اـت  هبرجتو  برع ، مدرم  تعیبطو  تشرـس  رد  هژیو  هب  دراد  رـشب  تعیبط 

یم دعس  زینو  دندوب  هرهز  ینب  زا  ود  ره  اریز  مدیشخب ، نمحرلا  دبع  میومع  رسپ  هب  اروش  زا  ار  مدوخ  مهس  نم  تفگ : صاقو  یبا  نبدعس 
مادـک تفگ : ناـمثعو  یلع  هب  نمحرلا  دـبع  دـنامن ، رتشیب  نت  هس  نوچ  دـیآ . یمن  يو  گـنچ  هب  تموکحو  دروآ  یمن  يأر  هک  تسناد 

نمحرلا دبع  دندادن . خساپ  مادک  چـیه  دـهد ؟  یم  يأر  هدـنام  یقاب  رفن  ود  زا  یکی  هبو  دـنک  یم  نوریب  تفالخ  زا  ار  دوخ  امـش  زا  کی 
تکاـس ود  نآ  زاـب  منک . باـختنا  ار  رفن  ود  امـش  زا  یکی  اـت  مدرک  نوریب  تفـالخ  زا  ار  دوخ  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  امـش  مه  نم  تفگ :

هک نآ  طرش  هب  منک  یم  تعیب  وت  اب  تفگو : درک  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ور  نمحرلا  دبع  دندنام .
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ادخ لوسر  تنسو  ادخ  باتک  هب  هکلب  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  . ینک راتفر  رمعو  رکب  وبا  نیخیش  هریسو  ادخ  لوسر  تنسو  ادخ  باتک  هب 
یلع هب  ار  داهنـشیپ  هرابود  تفریذـپ . نامثعو  درک  يو  هب  ار  داهنـشیپ  نیمهو  دومن  نامثع  هب  ور  نمحرلا  دـبع  منک . یم  راـتفر  دوخ  رظنو 

مالسلا هیلع  یلع  هک  دید  نوچو  درک  رارکت  ار  داهنشیپ  نیا  راب  هس  نمحرلا  دبع  داد ، خساپ  نامه  ترـضح  نآو  درک  رارکت  مالـسلا  هیلع 
یلع دـنیوگ : نانمؤمریما . يا  وت  رب  مالـس  تفگو : داد  تعیب  تسد  نامثع  اب  دـهد  یم  تبثم  خـساپ  ناـمثعو  ددرگ  یمنزاـب  دوخ  يأر  زا 

هب ناتقیفر  هک  يا  هتـسب  يو  هب  ار  يدـیما  نامه  هک  يدرک  نینچ  لیلد  نیدـب  اهنت  دـنگوس ، ادـخ  هب  تفگ : نمحرلا  دـبع  هب  مالـسلا  هیلع 
اب گرم  مد  اتو  داتفا  فالتخا  نمحرلادـبعو  نامثع  نایم  دـعب  يدـنچ  دـنیوگ : دـنکفا  فالتخا  امـش  ناـیم  دـنوادخ  تشاد ، دوخ  تسود 

. دنتفگن نخس  رگیدکی 

187 ص : ج 1 ، دیدحلا ، یبأ  نبال  هغالبلا  جهن  حرش 

: دومرف هک  دیرگنب  هنیمز  نیمه  رد  شترضح  نخس  هب  اروش  نیا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  رثأتو  يدنمدردو  تیمولظم  رتشیب  ندش  نشور  يارب 
ارم هک  داد  رارق  یهورگ  رد  ار  تفالخ  گرم  تقو  ردو  تشذگرد  مه  یمود  ات  مدرک  ربص  هاکناج  تنحم  ینالوط و  تدـم  نیا  رب  نم  )
نیا رانک  رد  کنیا  هک  تشاد  دوجو  يدیدرت  نانآ  یلوا  اب  نم  يرباربان  رد  یک  اروش !  نیا  زا  دسر  دایرف  هب  ادخ  تشادـنپ ، نانآ  زا  یکی 

اب هک  يا  هنیک  تهج  هب  اهنآ  زا  یکی  اما  مدومن ، یهارمه  نانآ  اب  زارفو  دورف  ردو  مدـمآرد  زاورپ  هب  ناـنآ  اـب  یلو  مریگ ؟  رارقدارفا  هنوگ 
(1 (.) تسین شنتفگ  ياج  هک   ) رگید ثداوحو  اه  هزیگناو  يداماد ، هطبار  تهج  هب  يرگیدو  درک  يرگید  هب  لیم  تشاد  نم 
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قفا رد  يا  هراتـس  دـننام  نم  هب  مدرم  مدوب ، وا  زا  يوـضع  ناـس  هب  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  راـگزور  رد  نم  : ) دوـمرف زینو 
هک متفرگ  رارق  يرفن  جنپ  رانک  رد  سپسو  مدش ، نالفو  نالف  ياتمه  هک  تساک  نم  ردق  زا  نادنچ  راگزور  یلو  دنتسیرگن ، یم  نامـسآ 

رـسپو هیواعم ) ) دنه رـسپ  ریظن  هک  دروآ  دورف  ارم  اجنآ  اتو  درکن  هدنـسب  مه  نیا  هب  راگزورو  سوسفا !  يا  متفگو : دوب ، نامثع  ناشنیرتهب 
(2 (. ) ناگراوخ ریش  یتح  دنا  هدروآ  رد  نادند  مه  ناکدوک  هک  یتسار  داد !  رارق  صاعورمع )  ) هغبان

هبطخ 3 هغالبلا  جهن  (1)

326 ص : ج 20 ، دیدحلا ، یبأ  نبال  هغالبلا  جهن  حرش  (2)

هللا همحر  یمق  ثدحم  مالک  رد  تیمولظم 

هیلع ناـنمؤمریما  تبیـصم  تدـش  میتفگ  هچنآ  زا  دـیوگ : مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هب  موق  نآ  تراـسج  رکذ  زا  سپ  هللا  همحر  یمق  ثدـحم 
هک مالسلا  هیلع  نیسح  شدنزرف  تبیصم  زا  ترضح  نآ  بئاصم  زا  یخرب  تفگ : ناوت  یم  هکلب  دوش ، یم  راکشآ  وا  میظع  ربصو  مالسلا 
هک ما  هدروآ  يربط  لوق  زا  اروشاع  عیاقو  رد  مومهملا ) سفن   ) باتک رد  اریز  تسا ، رتگرزب  تسا  زیچان  وا  تبیصم  ربارب  رد  بئاصم  همه 
رب ار  همیخ  نیا  ات  دـیروایب  شتآ  دز : دایرفو  دز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همیخ  هب  هزین  ابو  درک  هلمح  مرح  ماـیخ  هب  نشوجلا  يذ  نبرمش 
يا دومرفو : دز  ادص  دنلب  يادص  اب  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنتخیر ، نوریب  همیخ  زاو  دندز  دایرف  ناکدوکو  نانز  منز . شتآ  شلها 
نب نامیلـس  زا  فنخموبا  دنازوسب !  تشتآ  هب  دـنوادخ  ینز ؟  شتآ  نم  هداوناخ  رـس  رب  ار  همیخ  ات  یبلط  یم  شتآ  وت  نشوجلا  يذ  رـسپ 

ار تفص  ود  یهاوخ  یم  ایآ  تسین ، وت  راوازس  رگید  نیا  هللا !  ناحبس  متفگ : رمـش  هب  تفگ : هک  هدرک  لقن  ملـسم  نبدیمح  زا  دش  ار  یبا 
یتـشک ار  نادرم  هک  نیمه  یـشکب ؟  ار  ناـنزو  ناـکدوک  مهو  ینک  باذـع  شتآ ) باذـع   ) ادـخ باذـع  هب  مـه  ینک ؟  عـمج  دوـخ  رد 

هک مدیـسرت  ادخ  هبو  منک -  یمن  یفرعم  وت  هب  ار  دوخ  متفگ : یتسیک ؟  وت  تفگ : رمـش  يا . هدروآ  مهارف  ار  دوخ  ریما  تیاضر  تابجوم 
. دشابن يا  هناگیب  ات  درگنب  فارطا  هبو  دنک  هظحالم  نتفگ  نخس  يارب  دیاب  هک  تشاد  رارق  یطیارـش  رد  هک  ییاقآ  نآ  يادف  مردامو  ردپ 

. تسا فاعضتساو  تیمولظم  هناشن  نیرتزراب  نیاو 
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: تفگو دـمآ  شیپ  تشاد  ییاونـش  فرح  وا  زا  نم  زا  شیب  هک  یعبر  نب  ثبـش  دوـش ،-  نـم  رازآ  بجوـم  ناطلـس  دزن  دسانـشب  ارم  رگا 
یهاوگ نم  یناسرت ! ؟  یم  ار  نانز  هک  هدیـسر  ییاج  هب  تراک  مدیدن ، وت  تیعقوم  زا  رت  تشز  یتیعقوم  وت و  نخـس  نیا  زا  رتدـب  ینخس 

مرش ثبش  زا  دوب  مرش  یبو  لدتخس  يدرم  هک  نآ  اب  رمش  نیا  میوگ : نم  تشگزابو . درک  مرـش  نخـس  نیا  ندینـش  اب  رمـش  هک  مهد  یم 
: تفگو درک  ندز  شتآ  هب  دـیدهت  ار  نانآو  دـمآ  مالـسلا  مهیلع  شنادـناخو  نانمؤمریما  هناـخ  رد  هب  هک  سک  نآ  اـما  تشگزاـب  درک و 

رتخد همطاف  دنتفگو : منازوس ، یم  تسا  نآ  رد  هچ  ره  اب  ار  هناخ  ای  دـنوش  جراخ  دـیاب  ای  تسا  وا  تسد  هب  مناج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس 
وا هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  تسا ، نآ  رد  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راثآو  نادـنزرفو  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

نوچ هدـش : تیاور  هک  دوب  ریبز  اهنتو  دوبن  عفادـمو  روای  کی  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  و  درک ، هچنآ  درک  هکلب  تشگنزابو  درکن  مرش 
ایآ بلطملا ، دبع  نادنزرف  هورگ  يا  تفگ : دمآ و  ولجو  دیشکرب  ریشمش  دندرک  جراخ  هناخ  زاو  هتفرگ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نابیرگ  دید 

دروخ نیمز  واو  دز  وا  تشپ  رب  یگنـس  هتخت  اب  دیلو  نبدلاخ  درک ، هلمح  یمود  رب  ریـشمش  اب  و  دننک ! ؟  یم  نینچ  یلع  ابو  دیا  هدنز  امش 
تمدخ تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریدس  زا  ینیلک  خیش  تسکش . ات  تفوک  گنس  ربو  تشادرب  ار  ریشمش  یمودو  داتفا  شتسد  زا  ریـشمشو 

شیپ دندومن  راوخ  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریماو  دـندیرفآ  دوخ  ربمایپ  زا  سپ  مدرم  هک  یثداوح  زا  نخـس  هک  میدوب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
دوب هدنام  یقاب  مشاه  ینب  زا  یسک  هچ  رگم  دومرف : دش ؟  هچ  اهنآ  تارفنو  مشاه  ینب  تزع  سپ  داب ، تمالس  هب  ماما  تفگ : يدرم  دمآ ،
اقلط زا  ود  ره  هک  لیقعو  سابع  دندوب : شترضح  اب  ناملسم  هزات  لیلذو  فیعـض  رفن  ودو  دندوب ، هدیـسر  تداهـش  هب  هک  هزمحو  رفعج   ؟
رخآ رد  هک  نآ  زج  تفرن  ربنم  هاگ  چیه  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  ور  نیمه  زا  دـندروآ . یم  رد  اپ  زا  ار  ود  نآ  دـندوب 

نخـس نیا  يرآ  ما ... هدوب  مولظم  هتـسویپ  دومن  حور  ضبق  ار  دوخ  ربمایپ  دنوادخ  هک  يزور  زا  نم  دومرف : یم  ندمآدورف  زا  شیپ  نخس 
. دنک یم  بآ  ار  اهگنس  هک  تسا  یبئاصم  زا  یخربو  دنمدرد  يا  هنیس  زا  هتساخرب 
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102 نازحالا /  تیب 

ارعش مالک  رد  تیمولظم 

: دیوگ يدنه  اضر  دیس 

ربنق یلعن  اوواس  لهو  كووان  نمب  كوواس  ینأ  رذلا  ساقی  دوطلاب  لهو  كاوسب  نسحابأ  كوساق 

ار نانآ  رگم  دنتشاد ؟  ربارب  تنانمشد  اب  ار  وت  هنوگچ  ( ؟ ) دنجنس یم  هوک  اب  ار  هرذ  رگم  یلو  دندرک ، هسیاقم  نارگید  اب  ار  وت  یلع ، يا  )
(1 (؟ ) تسا سایق  مه  ربنق  شفک  اب 

: دیوگدامح نبا 

فزخ نم  هرهوج  نم  لثم  هرهوج  هرهوج  نم  سیل 

(2 (.) تسین سایق  لباق  تسا  فزخ  زا  شا  هرهوج  هک  یسک  اب  تسا  رهوگ  زا  شدوجو  هرهوج  هک  یسک  )

: دیوگ یم  یهاز  مساقلا  وبا 

طمللا برشلاب  لسلسلا  جزامو  مکریغب  مکسیاق  دحأ  ام 

طقنلاب الهج  رحبألا  سیاق  وأ  یصحلاب  لابجلا  یحاض  نمک  الإ 

(3 .() دنک سایق  هدولآ  ردک  بآ  اب  ار  اراوگ  بآ  عقاو  ردو  نارگید  اب  ار  امش  هک  یسک  )

423 ص : ج 2 ، مالسلا ، مهیلع  راهطألا  همئألا  لئاضف  یف  رابخألا  حرش  (: 1)

89 ص : ج 3 ، بوشآرهش ،) نبال   ) مالسلا مهیلع  بلاط  یبأ  لآ  بقانم  (: 2)

49 ص : ج 4 ، بوشآرهش ،) نبال   ) مالسلا مهیلع  بلاط  یبأ  لآ  بقانم  (: 3)

تداهش عیاقو 

تداهش زا  نداد  ربخ 

هینابعش هبطخ  رد  الوم  تداهش  هب  ربمایپ  ربخ 
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هیلع نینمؤملا  ریما  ترضح  هک : دنا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنس  هب  نارگید  سوواط و  نبا  دّیس  هیوباب و  نبا 
ادا ناضمر  كرابم  هام  تلیضف  رد  يا  هبطخ  نابعش  هام  رخآ  هعمج  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک : دومرف  مالّـسلا 

نـسحلا وبا  يا  دومرف : تسیچ ؟ كرابم  هام  نیا  رد  اهلمع  نیرتهب  هّللا  لوسر  اـی  متفگ : متـساخرب و  نم  درک  ماـمت  ار  هبطخ  نوچ  و  درک ،
ببس هّللا  لوسر  ای  متفگ : تخیر ، ورف  كرابم  هدید  زا  کشا  تارطق  سپ  تسا ، یهلا  تامّرحم  زا  يراکزیهرپ  هام  نیا  رد  اهلمع  نیرتهب 
يارب يزامن  لوغـشم  وت  هک  منیب  یم  ایوگ  هاـم ، نیا  رد  دـش  دـهاوخ  عقاو  وت  رب  هچنآ  رب  منک  یم  هیرگ  یلع  اـی  دومرف : تسیچ ؟ وت  هیرگ 
شیر هک  دـنز  وت  رـس  رب  یتبرـض  سپ  حـلاص ، هقاـن  هدـننک  یپ  تفج  نیرخآ ، نیلّوا و  نیرت  تخبدـب  دوـش  هتخیگنارب  دوـخ ، راـگدرورپ 

. دنک نیگنر  ترس  نوخ  زا  ار  تکرابم 

: دومرف دوب ؟ دهاوخ  نم  نید  یتمالس  اب  تلاح  نآ  ایآ  دیسرپ : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 

ارم دراد  نمـشد  ار  وت  هک  ره  و  تسا ، هتـشک  ارم  دـشکب  ار  وت  هک  ره  یلع  ای  دومرف : ترـضح  سپ  دوب . دـهاوخ  تمالـس  هب  وت  نید  یلب 
تسا و نم  حور  زا  وت  حور  ینم و  ناج  هلزنم  هب  نم  زا  وت  هک  اریز  تسا  هتفگ  ازسان  ارم  دیوگ  ازسان  ار  وت  هک  ره  و  تسا ، هتـشاد  نمـشد 

يارب ار  وت  يربمغیپ و  يارب  ارم  و  دیزگرب ، قلخ  ریاس  زا  دیرفآ و  مه  اب  ار  وت  ارم و  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  تسا ، نم  تنیط  زا  وت  تنیط 
نادنزرف ردپ  ینم و  ّیـصو  وت  یلع  ای  هدرک ، نم  يربمغیپ  راکنا  هک  تسا  نانچ  ار  وت  تماما  دـنک  راکنا  هک  ره  سپ  دومن ، رایتخا  تماما 

، تسا نم  یهن  وـت  یهن  تسا و  نم  رما  وـت  رما  نم ، تاـفو  زا  دـعب  تاـیح و  لاـح  رد  نم  تّما  رد  ینم  هفیلخ  ینم و  رتـخد  رهوـش  ینم و 
عیمج رب  یئادخ  تّجح  وت  هک  تسا ، هدینادرگ  قیالخ  نیرتهب  ارم  تسا و  هداتـسرف  يربمغیپ  هب  ارم  هک  يدنوادخ  هب  منک  یم  دای  دنگوس 

. ناگدنب رب  یئادخ  هفیلخ  و  وا ، رارسا  رب  یئادخ  نیما  و  قلخ ،
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311 ص : نویعلا ، ءالج 

دوخ تداهش  زا  الوم  نداد  ربخ 

يدوهی ملاع  هب  نداد  ربخ 

مالّسلا هیلع  یلع  تمدخ  دوهی  ياملع  زا  يدرم  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
: تفگ لاس ، یس  دومرف : تسیز ؟ دهاوخ  لاس  دنچ  وا  زا  دعب  امـش  ربمغیپ  ّیـصو  دیـسرپ : هلمج  زا  دومن ، لاؤس  دنچ  يا  هلئـسم  زا  دمآ و 
وا نوخ  زا  وا  شیر  هک  دز  دنهاوخ  وا  رـس  رب  یتبرـض  و  دش ، دهاوخ  هتـشک  هکلب  دومرف : دش ؟ دهاوخ  هتـشک  ای  درم  دهاوخ  رخآ  رد  وگب 

هتـشون نوراه  تسا و  هدرک  ءالما  یـسوم  هک  یباتک  رد  ما  هدناوخ  نینچ  نم  یتفگ ، تسار  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : يدوهی  دوش ، باضخ 
. تسا

312 ص : نویعلا ، ءالج 

ناضمر هام  زور 13  رد 

قافن ینامرفان و  ترثک  زا  و  دومرف ، یم  شیوخ  ّتیمولظم  راهظا  دوب و  مولظم  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  دعب  هتـسویپ 
یهاـگ داد و  یم  ربخ  مجلم  نبا  تسد  هب  دوخ  تداهـش  زا  هّرک  دـعب  هّرک  و  دومن ، یم  ادـخ  زا  گرم  بلط  و  دوب ، گـنتلد  شیوخ  مدرم 

هعقاو هک  یناضمر  هام  نآ  رد  و  دـنک . باضخ  مرـس  نوخ  زا  ارم  نساـحم  هک  ار  تّما  نیرت  تخبدـب  تسا  هدـش  عناـم  هچ  هک : دومرف  یم 
امـش نایم  رد  نم  تفر و  دـیهاوخ  جـح  هب  لاسما  هک  دومرف  مالعا  ار  شیوخ  باحـصا  ربنم  رب  داتفا  قافّتا  هام  نآ  رد  بانج  نآ  تداـهش 
هناخ رد  بش  کی  و  مالّسلا ، هیلع  نیسح  ماما  هناخ  رد  بش  کی  و  مالّسلا ، هیلع  نسح  ماما  هناخ  رد  بش  کی  هام  نآ  رد  و  دوب . مهاوخن 
ببس زا  دومرف ، یمن  لوانت  همقل  هس  زا  هدایز  دومرف و  یم  راطفا  دوب  رفعج  نب  هّللا  دبع  هناخ  رد  هک  دوخ  رتخد  مالّسلا  اهیلع  بنیز  بانج 

یضعب و  دشابن . رپ  ماعط  زا  نم  مکش  منک و  تاقالم  ار  ادخ  مهاوخ  یم  تسا  هدش  کیدزن  ادخ  رما  دومرف : یم  دندیسرپ ، یم  تلاح  نآ 
ناضمر هام  نیا  زا  دّمحم ، ابا  يا  دومرف : دنکفا و  يرظن  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  بناج  هب  ربنم  يالاب  زا  زور  کی  هک  دنا  هتشاگن 

؟ تسا هتشذگ  زور  دنچ 
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یقاب زور  دنچ  ناضمر  هام  نیا  زا  هللا ! دـبع  ابا  يا  دومرف : درک و  يرظن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بناج  هب  سپ  زور ، هدزیـس  درک : ضرع 
: دومرف دوب  دیفس  بانج  نآ  هیحل  زور  نآ  رد  دز و  دوخ  فیرش  نساحم  رب  تسد  ترضح  سپ  زور ، هدفه  درک : ضرع  هدنام ؟

. اهاقشأ ثعبنا  ذا  اهمدب  اهبضخیل  هّللا  و 

. درک دهاوخ  باضخ  رس  نوخ  اب  ار  دیفس  يوم  نیا  تّما ، ياقشا  هک  مسق  ادخ  هب 

: دومرف داشنا  ار  رعش  نیا  سپ 

دارم نم  کلیلخ  نم  كریذع  یلتق  دیری  هتایح و  دیرا 

روایب يدارم  تسود  هب  تبسن  ار  دوخ  رذع  ارم ، نتشک  وا  اما  مبلاط ، ار  وا  یگدنز  نم  همجرت :

412 ص : ج 1 ، یسراف ،) ) مالسلا مهیلع  لآلا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم 

ناضمر هام  بش 19  رد 

درک و یم  رظن  نامـسآ  فارطا  هب  دش و  یم  لخاد  تفر و  یم  نوریب  دوخ  تیب  زا  رایـسب  مهدزون ،  بش  رد  ترـضح  نآ  هک : هدـش  لقن 
: ینعی توملا . یف  یل  كراب  ّمهّللا  تفگ : یم  دومرف و  توالت  ار  سی  هروس  درک و  یم  يراز  عّرضت و  دومن و  یم  بارطضا 

ّیلعلا هّللاب  ّالا  هّوق  لوح و ال  هکرابم ال  هملک  و  نوعجار . هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  تفگ : یم  رایـسب  و  ار ، گرم  نم  يارب  نادرگ  كرابم  ادـنوادخ 
: هک دـنا  هدرک  تیاور  هریغ  بوـشآ و  رهـش  نـبا  و  دوـمن . یم  رافغتـسا  داتـسرف و  یم  تاولـص  رایـسب  درک و  یم  رّرکم  رایـسب  ار  مـیظعلا 

. شیوخ هشیمه  تداع  فالخ  هب  تفرن  نوریب  بش  زامن  يارب  دوب و  رادیب  بش  نآ  مامت  رد  ترضح 

، دش مهاوخ  دیهش  نم  بش  نیا  حبص  رد  دومرف : تسیچ ؟ يارب  بش  نیا  رد  امش  بارطضا  يرادیب و  نیا  ردپ ، يا  درک : ضرع  « موثلک ّما 
نینمؤملا ریما  رهاوخ  یناه  ّما  شردام  و  تسا ، هریبه  دـنزرف  هدـعج  ، ) درازگ زامن  مدرم  اب  دور و  دجـسم  هب  هدـعج  دـییامرفب  درک : ضرع 

ناوت یمن  یهلا  ياـضق  زا  هک : دومرف  یناوـت  یب  سپ  درازگ ، زاـمن  مدرم  اـب  دور و  دجـسم  هب  هدـعج  دـییوگب  دوـمرف : تسا ) مالّـسلا  هیلع 
هب تفر و  یم  نوریب  رایـسب  دوـب و  رادـیب  ترـضح  نآ  بش  نآ  رد  هک  هدـش  تیاور  و  دوـمن . دجـسم  هب  نتفر  گـنهآ  دوـخ  تـخیرگ و 

هدـعو ارم  هک  یبـش  نآ  تسا  نیا  هدـشن . هتفگ  نم  هب  غورد  و  میوگ ، یمن  غورد  هک  مسق  ادـخ  هب  دومرف : یم  و  دـنکفا ، یم  رظن  نامـسآ 
. تشگ یم  رب  شیوخ  عجضم  هب  سپ  دنا . هداد  تداهش 
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418 ص : ج 1 ، یسراف ،) ) مالسلا مهیلع  لآلا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم 

تداهش زا  لبق  عئاقو 

دوش یم  هفوک  دراو  مجلم  نبا 

ياج اجنآ  رد  جراوخ  نیدـعاق  هک  هدـنک  ینب  هّلحم  رد  دـمآ و  هفوک  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لـتق  دـصق  هب  مجلم  نب  نمحرلا  دـبع 
نینمؤملا ریما  نتشک  راظتنا  هب  هک  ماّیا  نیا  رد  دوش  رشتنم  ادابم  هک  تشاد  یم  یفخم  ار  شیوخ  دصق  جراوخ  زا  نکل  دش و  دورف  دنتشاد 

وا و  درک ، تاقالم  ار  هّیمیت  رـضخا  تنب  ماطق  اجنآ  رد  تفر  شیوخ  باحـصا  زا  یکی  تراـیز  هب  یتقو  درب ، یم  رـس  هب  زور  مالّـسلا  هیلع 
زا دوب  هتـشک  ناورهن  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دوب  جراوخ  هلمج  زا  هک  ار  وا  ردارب  ردپ و  و  دوب ، يوم  نیگـشم  يور و  وکین  تخس 

تـسد زا  لد  هراب  کی  داتف  وا  يارآ  لد  لامج  هب  رظن  نوچ  ار  مجلم  نبا  دوب . تیاـهن  یب  تموصخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  ار  وا  تهج  نیا 
. دش نوریب  ماطق  يراگتساوخ  رد  زا  مرج  ال  دادب .

؟ درک یهاوخ  نم  رهم  هچ  هک : تفگ  ماطق 

. ییوگب هچ  ره  تفگ :

یتـفگ هچنآ  ماـمت  هک : تفگ  مجلم  نبا  تسا ! بلاـط  یبا  نب  یلع  نتـشک  و  یمـالغ ، و  یکزینک ، و  مهرد ، رازه  هس  نم : قادـص  تفگ :
؟ دوش رّسیم  نم  يارب  زا  هنوگچ  هک  یلع  لتق  زج  تسا  نکمم 

بلق یتشک  رگا  سپ  یشک ، یم  ار  وا  ینز و  یم  ریشمش  وا  رب  ناهگان  دشاب  لفاغ  وت  زا  دشاب  يرما  هب  لوغشم  یلع  هک  یتقو  تفگ : ماطق 
وت يارب  تسا  رتهب  اهباوث  زا  دسر  یم  وت  هب  ترخآ  رد  هچنآ  سپ  يوش  هتشک  وت  رگا  یتخاس و  ایهم  نم  اب  ار  دوخ  شیع  يداد و  افش  ارم 
نیا هب  زین  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دراد ، تقفاوم  بهذم  رد  وا  اب  هنوعلم  نآ  هک  تسناد  مجلم  نبا  ! دـسر یم  وت  هب  ایند  رد  هچنآ  زا 

. راک نیا  يارب  رگم  ما  هدماین  رهش 
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. دننک تنواعم  رما  نیا  رد  ار  وت  هک  منک  یم  هارمه  وت  اب  ار  یعمج  دوخ  هلیبق  زا  نم  هک : تفگ  ماطق 

جراوخ بهذـم  و  دوب ، عجـشا  هلیبق  زا  هک  ار  هرجب  نب  بیبش  یتقو  دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  لـتق  مّمـصم  هک  تاـقوا  نیا  رد  زین  مجلم  نبا  و 
؟ منک هچ  تفگ : ینک !؟ ترخآ  ایند و  فرش  بسک  هک  یناوت  چیه  بیبش ! يا  تفگ : درک  رادید  تشاد 

. ینک تناعا  ارم  یلع  لتق  رد  هک : تفگ  نوعلم  مجلم  نبا 

؟ تفای ناوت  تسد  وزرآ  نیدب  هنوگچ  يا  هدرک  كانلوه  رما  هشیدنا  دیرگب . وت  يازع  هب  ردام  مجلم ! نبا  ای  تفگ : بیبش 

اب ار  وا  راک  میزات و  یم  يو  رب  رجف  زامن  ماگنه  میزاس و  یم  نیمک  عماج  دجـسم  رد  شاـبم  لد  دـب  ناـسرت و  نیدـنچ  تفگ : مجلم  نبا 
لد يوق  ار  بیبش  هک  درک  نخـس  هنوگ  نیا  زا  نادـنچ  مییوج . یمزاب  ار  دوخ  نوخ  میـشخب و  یم  افـش  ار  دوخ  لد  میزاس و  یم  ریـشمش 

هّبق و دوب و  مظعا  دجـسم  رد  هنوعلم  نآ  ماگنه  نیا  رد  درب و  ماطق  دزن  هب  دوخ  اب  ار  وا  و  دومن ، ناتـساد  مه  تسد و  مه  دوخ  اب  تخاس و 
. داد یهگآ  ار  ماطق  دوخ  اب  بیبش  قافتا  زا  مجلم  نبا  سپ  دوب ، لوغشم  فاکتعا  هب  و  دندوب ، هدرک  اپرب  وا  يارب  زا  همیخ 

دنچ دـندش و  نوریب  دجـسم  زا  نوعلم  ود  نآ  سپ  دـییآ ، نم  دزن  هب  اجنیا  رد  دـیرآ ، لتق  هب  ار  وا  دـیتساوخ  هک  هاگره  تفگ : هنوعلم  نآ 
هنوعلم نآ  دندش ، رضاح  دجسم  رد  ماطق  دزن  هب  نادرو  بیبش و  اب  مجلم  نبا  سپ  دیسر ، مهدزون  هبنـشراهچ  بش  ات  دندرب  رـس  هب  يزور 
نادرم نوچ  تفگ : دندرک و  لیامح  ات  دادب  ار  هدادبآ  رهز  ياهریـشمش  تسبب و  مکحم  ناشیا  ياه  هنیـس  رب  دیبلط و  ریرح  زا  دـنچ  هتفاب 

. دیهدن تسد  زا  ار  تقو  دیسر  ماگنه  نوچ  و  دیرب ، تصرف  زاهتنا  درم 
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دـش یم  دجـسم  لـخاد  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  يرد  نآ  لـباقم  رد  دـندش و  نوریب  نوـعلم  نآ  دزن  زا  نت  هس  نآ 
. دندرب یم  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  راظتنا  دنتسشنب و 

هداد یهگآ  نتـشیوخ  مزع  زا  ار  وا  دـندوب و  هدرک  رادـید  ار  سیق  نب  ثعـشا  یتقو  دـندوب ، لایخ  نیا  هب  نوعلم  هس  نیا  هک  ماّیا  نیا  رد  و 
. دمآ ناشیا  دزن  هب  شیوخ  هدعولا  بسح  زین  وا  دوب ، مهدزون  هلیل  هک  بش  نیا  رد  ات  دوب  هداهن  هّمذ  رب  ار  ناشیا  تناعا  زین  ثعـشا  دندوب ،

یم ثعـشا  هک  دیـسر  وا  شوگ  هب  ناهگان  درب  یم  رـس  هب  دجـسم  رد  ار  بش  نآ  دوب  نایعیـش  ناگرزب  زا  هک  هّللا  همحر  يدع  نب  رجح  و 
زا رجح  دیدرگ . یهاوخ  اوسر  دـیمد و  حبـص  هک  شیوخ  تجاح  حاجنا  رد  نک  تعرـس  باتـشب و  شیوخ  راک  رد  مجلم ! نبا  ای  دـیوگ :

نینمؤملا ریما  هناخ  بناج  هب  سپ  يراد ؟ ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  لتق  هدارا  روعا ! يا  تفگ : ثعـشا  هب  دـیمهف و  ار  ناشیا  ضرغ  نخـس  نیا 
هب رجح  ات  دوب  هتفر  دجـسم  هب  رگید  هار  زا  ترـضح  اضق  زا  دهد . یهگآ  ناشیا  تمیزع  زا  ار  ترـضح  نآ  ات  درک  تردابم  مالّـسلا  هیلع 
. دنهد یم  ربخ  ترضح  نآ  لتق  هب  هک  دینش  ار  مدرم  يادص  دیسر  دجسم  هب  نوچ  هتشذگ ، راک  زا  راک  تشگرب  تفر و  بانج  نآ  هناخ 

415 ص : ج 1 ، یسراف ،) ) مالسلا مهیلع  لآلا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم 

موثلک ما  نابز  زا  تداهش  زا  لبق  عئاقو 

بانج نآ  راطفا  يارب  نم  داتـسیا . زامن  هب  دـمآ  هناخ  هب  مردـپ  دیـسر  ناـضمر  هاـم  مهدزون  بش  نوچ  دومرف : هک  هدـش  لـقن  موثلک  ّما  زا 
. دوب نآ  رد  هدوس  کمن  زا  يرادقم  نبل و  زا  يا  هساک  اب  وج  نان  هصرق  ود  هک  متشاذگ  رضاح  یقبط 
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هدرک رـضاح  شروخ  ناـن  ود  قبط  کـی  رد  نم  يارب  رتخد ، يا  دومرف : تسیرگب و  تسیرگن  ار  قبط  نآ  نوچ  دـش ، غراـف  زاـمن  زا  نوچ 
كاروخ و هک  ره  رتخد ، يا  منک ، یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دوخ  ّمع  رسپ  ردارب و  تعباتم  نم  هک  یناد  یمن  رگم  يا ؟

ایند مارح  رد  تسا و  باسح  ایند  لالح  رد  رتخد ، يا  تسا ، رتشیب  یلاعت  ّقح  دزن  تمایق  رد  وا  نداتـسیا  تسا  رتوکین  ایند  رد  وا  كاشوپ 
نیا زا  ات  منکن  راطفا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : هاگنآ  دومرف ، رکذت  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دهز  زا  یخرب  سپ  باذع .
یهلا يانث  دمح و  دومرف و  لوانت  کمن  اب  وج  نان  زا  یکدنا  ترـضح  نآ  متـشادرب و  ار  نبل  هساک  نم  سپ  يرادرب ، ار  یکی  شروخ  ود 

. دومن یم  یلاعتم  قلاخ  هاگرد  هب  لاهتبا  عّرضت و  دوب و  دوجس  عوکر و  لوغشم  هتسویپ  داتسیا ، زامن  هب  تساخرب و  دروآ و  اج  هب 

418 ص : ج 1 ، یسراف ،) ) مالسلا مهیلع  لآلا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم 

دجسم ات  هناخ  زا  عئاقو 

هب نوچ  تساخرب ، دجـسم  گنهآ  هب  ترـضح  داد ، رد  زامن  يادن  دـمآرد و  ترـضح  نآ  نّذؤم  حاّبن  نبا  دـش  علاط  رجف  هک  ینامز  سپ 
دایرف و دـندز و  یم  رپ  دـندمآرد و  ترـضح  نآ  يور  شیپ  زا  تداع  فالخ  هب  دـندوب  هناـخ  رد  هک  دـنچ  ناـیباغرم  دـمآ ، هناـخ  نحص 

. حئاون اهعبتت  حئاوص  ّنّهناف  ّنهوعد  دومرف : ترضح  دننارب  ار  ناشیا  هک  دنتساوخ  یضعب  دندرک ، یمه  هحیص 

. دنراد ناگدننک  هحون  یپ  زا  هک  دنناگدننز  هحیص  ناشیا  انامه  دوخ ، لاح  هب  ار  ناشیا  دیراذگب  ینعی :
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؟ ینز یم  دب  لاف  ارچ  ردپ ! يا  درک : ضرع  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ای  موثلک  ّما  یتیاور : هب  و 

. موش یم  هتشک  هک  دهد  یم  تداهش  لد  نکل  و  منز ، یمن  دب  لاف  دومرف :

! نم كرتخد  يا  دومرف : و  دومن ، موثلک  ّما  هب  ار  نایباغرم  شرافـس  هاگنآ  دش ، يراج  منابز  هب  هک  دوب  یّقح  نخـس  نیا  دومرف : هک  نآ  ای 
ای هنسرگ  هاگره  نتفگ ، نخس  رب  تسین  رداق  درادن و  نابز  هک  ار  يزیچ  یتشاد  سوبحم  هک  اریز  ینک  اهر  ار  اه  نیا  هک  وت  رب  نم  قح  هب 

. دنروخب نیمز  ياههایگ  زا  دنورب و  نک  اهر  هن  رگا  و  نک ، باریس  هد و  اذغ  ار  اه  نآ  سپ  دوش ، هنشت 

يراعـشا تسب و  مکحم  ار  رمک  ترـضح  دشزاب ، شکرابم  رمک  زا  دش و  دنب  ترـضح  نآ  دنب  رمک  رد  باّلق  دیـسر ، هناخ  رد  هب  نوچ  و 
: تسا تیب  ود  نیا  هلمج  زا  هک  درک  داشنا  دنچ 

ار رد  ترضح  نآ  حتف ، دوب  هدش  لکشم  دش و  یمن  زاب  رد  دوب و  امرخ  تخرد  هنت  زا  ترضح  نآ  هناخ  رد  هتفگ  يدوعـسم  نیما  خّروم  )
( خلا  ) ددشا دومرف : داشنا  ار  رعش  ود  نیا  تسب و  مکحم  دوشگب و  دوخ  ار  زا  داهن و  يرانک  دنک و  اج  زا 

اکیقال توملا  ّناف  توملل  کمیزایح  ددشا 

اکیدانب ّلح  اذا  توملا  نع  عزجت  و ال 

اکیفاوی ناک  نا  رهّدلاب و  ّرغت  و ال 

اکیکبی رهّدلا  كاذک  رهّدلا  ککحضا  امک 

گرم زا  نکم  عزج  و  دومن ، دـهاوخ  تاقالم  ار  وت  گرم  اـنامه  سپ  گرم ، يارب  ار  دوخ  ناـیم  دـنبب  یلع ! يا  هک : نآ  راعـشا  نومـضم 
مه تسا  هدـینادرگ  نادـنخ  ار  وت  رهد  هک  نانچ  مه  دـیامن ، تقفاوم  وت  اب  دـنچ  ره  ایند  هب  وشم  رورغم  و  وت ، لزنم  هب  دوش  لزان  هک  یتقو 

. دروآ رد  دهاوخ  هیرگ  هب  ار  وت  نینچ 
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. يامرف هتسجخ  نم  رب  ار  دوخ  ياقل  نک و  كرابم  نم  رب  ار  گرم  یهلا ، تفگ : سپ 

نآ هب  نوچ  تفر ، نوریب  ردـپ  ياـفق  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  و  تشادرب ، هاـثوغ  او  هاـتبأ و  او  داـیرف  تاـملک  نیا  ندینـش  زا  موثلک  ّما 
وت رب  تسا  نم  يارب  زا  هک  یّقح  هب  مهد  یم  دنگوس  ار  وت  هک : دومرف  ترـضح  مشاب ، امـش  اب  مهاوخ  یمه  درک : ضرع  دیـسر  ترـضح 

راوگرزب ردـپ  زا  هک  یلاوقا  لاوحا و  رب  دنتـسشن و  نیگمغ  نوزحم و  موثلک  ّما  اب  دـشزاب و  هناخ  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  يدرگرب . هک 
. دنتسیرگ یم  دندوب  هدرک  هدهاشم 

419 ص : ج 1 ، یسراف ،) ) مالسلا مهیلع  لآلا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم 

دجسم لخاد  عئاقو 

دجسم هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دورو 

او هاتبأ ، او  تشادرب ! دایرف  و  دز ، كاچ  ناـبیرگ  دز و  دوخ  يورب  یلیـس  دینـش ، ار  ـالوم  تداهـش  رب  ینبم  لـیئربج  يادـن  موثلک  ّما  نوچ 
او دنیوگ : یم  دننک و  یم  دایرف  هحون و  مدرم  هک  دندید  دندیود ، دجسم  يوس  هب  هناخ  زا  مالّسلا  امهیلع  نینـسح  سپ  هادّمحم ، او  هاّیلع ،
هب دوب  مدرم  هبشا  و  درکن ، هدجس  ار  ناثوا  مانـصا و  زگره  هک  دهاجم  دباع  ماما  دش  دیهـش  هک  دنگوس  ادخ  هب  هانینمؤملا ، ریما  او  هاماما و 

. ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

: دنتفگ یم  دندروآ و  رب  هایلع  او  و  هاتبأ ، او  دایرف  دندش ، دجسم  لخاد  نوچ  سپ 

رد بارحم  نایم  رد  هک  دـندید  ار  شیوخ  راوگرزب  ردـپ  دـندمآ  بارحم  کـیدزن  هب  نوچ  مدـید . یمن  ار  زور  نیا  میدوب و  هدرم  شاـک 
زامن مدرم  اب  ات  دـنراد  اپرب  ار  ترـضح  نآ  ات  دـنهاوخ  یم  دنرـضاح و  ترـضح  نآ  راصنا  باحـصا و  زا  یتعامج  هدـعج و  وبا  و  هداـتفا .
زامن مدرم  اب  هک  تشادزاب  دوخ  ياج  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  درادن ، ییاناوت  وا  و  درازگ ،

، تشگ یم  لیامتم  لامـش  نیمی و  بناج  هب  مخز  تّدـش  رهز و  تمحز  زا  و  درک ، مامت  هتـسشن  ار  نتـشیوخ  زامن  ترـضح  نآ  درازگ و 
هب ار  وت  هنوگچ  یتسکـش ، ارم  تشپ  ردپ ! يا  تفگ : یمه  و  تفرگ ، رانک  رد  ار  ردپ  رـس  دش  غراف  زامن  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  نوچ 

. دید مناوت  لاح  نیا 

117 ص :

دجسم لخاد  www.Ghaemiyeh.comعئاقو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 132 

http://www.ghaemiyeh.com


دّمحم وـت  ّدـج  کـنیا  تـسین ، یملا  یجنر و  ار  وـت  ردـپ  زورما  سپ  زا  دـنزرف ! يا  دوـمرف : دوـشگ و  مـشچ  مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما 
وت ردپ  راظتنا  دنرضاح و  تشهب  نایروح  مالّسلا و  امهیلع  ارهز  همطاف  وت  ردام  و  يربک ، هجیدخ  وت  هّدج  و  هیلع - هّللا  تاولص  یفطصم -

. تسا هدروآ  رد  هیرگ  هب  ار  نامسآ  هکئالم  وت  هیرگ  هک  رادب  نتسیرگ  زا  تسد  شاب و  داش  وت  دنراد  ار 

يوس نآ  زا  دندروآ و  دجسم  نایم  هب  بارحم  زا  ار  ترضح  نآ  دنتسبب و  مکحم  ار  رس  تحارج  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يادر  اب  سپ 
هیلع نینمؤملا  ریما  دندرک ، باتش  دجسم  يوس  هب  هدلب  نآ  درم  نز و  دش  هدنکارپ  هفوک  رهش  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهـش  ربخ 

دزیر و یم  نآ  زا  نوخ  دنا  هتسب  مکحم  ار  تبرض  ياج  هک  نآ  اب  و  تسا . مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  نماد  رد  شرـس  هک  دندید  ار  مالّـسلا 
هدش لیام  يدیفس  هب  يدرز  زا  شکرابم  نابز  دنک و  یم  رظن  نامـسآ  فارطا  هب  تسا  هدش  لیام  يدیفـس  هب  يدرز  زا  شکرابم  هنوگلگ 

. تسا

: دیوگ یم  تسا و  لوغشم  یهلا  سیدقت  حیبست و  هب  شکرابم  نابز  دنک و  یم  رظن  نامسآ  فارطا  هب 

. يوأملا هّنج  تاجرد  یلعا  ءایصوالا و  ءایبنألا و  هقفارم  کلأسا  یهلا 

نآ تخیر  شراوگرزب  ردپ  يور  رب  هک  ترضح  نآ  تاربع  تارطق  زا  تسیرگب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  و  دش ، شوهدم  ینامز  سپ 
یم دیهش  متس  رهز  هب  نم  زا  دعب  وت  انامه  ینک ، یم  عزج  ییرگ و  یم  ارچ  دنزرف ! يا  دومرف : دوشگب و  مشچ  و  دمآ ، شوه  هب  ترـضح 

. دش دیهاوخ  قحلم  دوخ  ردام  ردپ و  ّدج و  هب  نت  ود  ره  و  غیت ، هب  نیسح  تردارب  و  يوش ،
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425 ص : ج 1 ، یسراف ،) ) مالسلا مهیلع  لآلا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم 

الوم رخآ  ناذا 

، تشاذگب زامن  دنچ  یتعکر  یکیرات  رد  ترضح  نآ  دوب ، شوماخ  دجسم  ياه  لیدنق  و  تشگ ، دجسم  دراو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
ترـضح نآ  نوچ  داد و  رد  ناذا  گناب  و  داهن ، شوگ  رب  كرابم  ناتـشگنا  دـمآ و  دجـسم  ماب  رب  هاـگنآ  تشگ  بیقعت  لوغـشم  یتخل  و 
سیدقت ار  يادخ  دمآ و  ریز  هب  هنذأم  زا  هاگنآ  دیـسر . یم  اجنآ  هب  شناذا  يادص  هک  نآ  رگم  دوبن  هفوک  رد  هناخ  چـیه  تفگ ، یم  ناذا 

: دومرف تئارق  ار  تیب  دنچ  نیا  دمآ و  ریز  هب  ماب  زا  هاگنآ  داتسرف ، یم  تاولص  تفگ و  یم  لیلهت  و 

دحاولا ریغ  دبعی  هّللا ال  یف  دهاجملا  نمؤملا  لیبس  اّولخ 

دجاسملا یلا  ساّنلا  ظقوی  و 

421 ص : ج 1 ، یسراف ،) ) مالسلا مهیلع  لآلا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم 

مجلم نبا  ندومن  رادیب 

رد نوعلم  مجلم  نبا  و  تخیگنا ، یم  رب  باوخ  زا  زامن  يارب  ار  ناگتفخ  هالّصلا و  هالّـصلا ، تفگ : یمه  دمآرد و  دجـسم  نحـص  هب  سپ 
يارب ار  ناگتفخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  ماـگنه  نیا  درک . یم  رّکفت  تشاد  هدارا  هک  میظع  رما  نآ  رد  دوب و  رادـیب  بش  نآ  ماـمت 

نینمؤملا ریما  نوچ  تشاد ، هماج  ریز  رد  ار  دوخ  مومـسم  ریـشمش  دوب و  هداتفا  رد  يور  هب  ناـگتفخ  ناـیم  رد  زین  وا  درک  یم  رادـیب  زاـمن 
باوـخ هک  باوـخب  تسار  تسد  رب  تسا ، نیطایـش  باوـخ  نیا  هک  باوـخم  نینچ  زاـمن و  يارب  زیخرب  دوـمرف : دیـسر  ودـب  مالّـسلا  هیلع 

. تسا ناربمغیپ  باوخ  هک  باوخب  تشپ  رب  تسا و  ءامکح  باوخ  هک  باوخب  پچ  فرط  هب  ای  تسا ، نانمؤم 
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رگا و  ددرگ ، نوگن  اهراسهوک  دوش و  كاچ  نیمز  دزیر و  ورف  اهنامـسآ  نآ  زا  تسا  کیدزن  هک  يراد  رطاخ  رد  يدـصق  دومرف : هاـگنآ 
. داتسیا زامن  هب  تفر و  بارحم  هب  دومن و  روبع  وا  رانک  زا  و  يراد ، هچ  هماجریز  رد  هک  داد  ربخ  مناوت  یم  مهاوخب 

421 ص : ج 1 ، یسراف ،) ) مالسلا مهیلع  لآلا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم 

الوم قرف  رب  هبرض 

ار ماطق  یهاگ  و  دنک ، یم  دیهش  تّما  يایقشا  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دوب  هتـشگ  وا  دزـشوگ  هّرک  دعب  هّرک  هک  نیا  اب  مجلم  نبا 
بالیـس تبقاـع  دوب  میظع  رما  نیا  هشیدـنا  رد  دادـماب  اـت  بش  نآ  و  مباـین . تسد  زین  وزرآ  رب  مشاـب و  سک  نآ  نم  مسرت  یم  تفگ  یم 
تسرد مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لتق  رد  ار  شیوخ  مزع  داد و  انف  نافوط  هب  كاشاخ  سخ و  نوچ  ار  نوگانوگ  تالایخ  نیا  وا  تواقش 

ریما نوـچ  دـندیزخ ، يا  هشوـگ  رد  زین  بیبـش  نادرو و  تفرگ ، ياـج  دوـب  بارحم  يوـلهپ  رد  هک  هناوتـسا  نآ  يوـلهپ  رد  دـمایب  درک و 
ای مکحلا  هّلل  هک : دز  گـناب  و  درک ، ترـضح  نآ  لـتق  گـنهآ  لّوا  بیبش  تشادرب  هدجـس  زا  رـس  لّوا  تعکر  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

: ینعی کباحصأل . کل و ال  ال  ّیلع ،

، دنارب ار  غیت  تفگب و  نیا  يراذگزاب . نیمکح  تموکح  هب  ار  نید  راک  ینک و  مکح  نتـشیوخ  زا  یناوتن  وت  تسا  دـنوادخ  ّصاخ  مکح 
نآ قرف  رب  ریـشمش  تفگب و  تاملک  نیا  داد ، یتکرح  ار  دوخ  ریـشمش  دـمآ  مجلم  نبا  وا  سپ  زا  درک . اـطخ  دـمآ و  قاـط  رب  وا  ریـشمش 
هّللا مسب  : دومرف ترضح  نآ  تفاکش . ار  هدجس  عضوم  ات  دمآ و  ّدو  دبع  نب  ورمع  مخز  ياج  هب  وا  تبرض  اضق  زا  و  دروآ ، دورف  ترضح 

. هبعکلا ّبر  تزف و  هّللا  لوسر  هّلم  یلع  هّللاب و  و 
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. مدش راگتسر  هک  هبعک  يادخ  هب  دنگوس 

422 ص : ج 1 ، یسراف ،) ) مالسلا مهیلع  لآلا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم 

ندروخ تبرض  زا  دعب  ترضح  راتفگ 

هبعکلا ّبر  تزف و 

ار هدجـس  عضوم  ات  دـمآ و  ّدو  دـبع  نب  ورمع  مخز  ياج  هب  وا  تبرـض  اـضق  زا  و  دروآ ، دورف  ترـضح  نآ  قرف  رب  ار  ریـشمش  مجلم  نبا 
: دومرف ترضح  نآ  تفاکش .

. هبعکلا ّبر  تزف و  هّللا  لوسر  هّلم  یلع  هّللاب و  هّللا و  مسب 

. مدش راگتسر  هک  هبعک  يادخ  هب  دنگوس 

422 ص : ج 1 ، یسراف ،) ) مالسلا مهیلع  لآلا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم 

لتاق یفرعم 

. دیراد ذوخأم  ار  وا  تشک ، ارم  مجلم  نبا   ، هّیدوهی دنزرف  هک  دش  دنلب  مالسلا  هیلعریما  ترضح  يادص 

همه سپ  دوب ، هدش  نوگرگد  مدرم  لاح  دش و  دنلب  اهادص  دندش و  نوعلم  نآ  بلط  رد  دندینش ، ترـضح  نآ  يادص  نوچ  دجـسم  لها 
عـضاوم رب  دریگ و  یم  رب  كاخ  هدـش و  هتفاکـش  شکراـبم  قرف  هداـتفا و  بارحم  رد  ترـضح  نآ  هک  دـندید  دـندیود  بارحم  يوس  هب 

: دناوخ یم  هکرابم  هیآ  نیا  دزیر و  یم  تحارج 

. يرْخُأ ًهَرات  ْمُکُجِرُْخن  اْهنِم  َو  ْمُکُدیُِعن  اهِیف  َو  ْمُکانْقَلَخ  اْهنِم 

. رگید راب  ار  امش  میروآ  یم  نوریب  نیمز  زا  و  ار ، امش  مینادرگ  یم  رب  نیمز  رد  و  ار ، امش  میدرک  قلخ  نیمز  زا  ینعی :

422 ص : ج 1 ، یسراف ،) ) مالسلا مهیلع  لآلا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم 

ادخ لوسر  ادخ و  هدعو  ندش  ققحم 

. ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هتفگ  دش  تسار  و  ادخ ، رما  دمآ  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

: دیامرف یم  هدش و  باضخ  وخ ن  هب  شکرابم  شیر  تسا و  يراج  شفیرش  نساحم  يور و  رب  شرس  نوخ  هک  دندید  نامدرم 

121 ص :

ندروخ تبرض  زا  دعب  ترضح  www.Ghaemiyeh.comراتفگ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 154زکرم  هحفص 136 

http://www.ghaemiyeh.com


. هلوسر هّللا و  اندعو  ام  اذه 

. دنا هداد  نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ادخ و  هک  تسا  هدعو  نامه  نیا 

424 ص : ج 1 ، یسراف ،) ) مالسلا مهیلع  لآلا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم 

الوم ندروخ  تبرض  ماگنه  ملاع ، رد  عئاقو 

نامسآ ایرد و  نیمز و  رد 

مه هب  دجـسم  ياهرد  تشگ و  لزلزتم  اهنامـسآ  دـمآ و  جوم  هب  اـهایرد  دـیزرلب و  نیمز  ترـضح ، نآ  قرف  رب  مجلم  نبا  تبرـض  ماـگنه 
. تخاس کیرات  ار  ناهج  هک  دیزوب  تخس  یهایس  داب  و  دش ، دنلب  اهنامسآ  هکئالم  زا  شورخ  دروخ و 

424 ص : ج 1 ، یسراف ،) ) مالسلا مهیلع  لآلا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم 

لیئربج يادن 

: تفگ دندینشب و  نامدرم  هک  نانچ  داد  رد  ادن  نیمز  نامسآ و  نایم  رد  لیئربج 

لتق یبتجملا ، ّیـصولا  لتق  یفطـصملا ، ّمع  نبا  لتق  یقثولا ، هورعلا  تمـصفنا  و  یقتلا ، مالعا  تسمطنا  و  يدـهلا ، ناـکرا  هّللا  تمّدـهت و 
. ءایقشالا یقشا  هلتق  یضترملا ، ّیلع 

و يراکزیهرپ ، ياـهناشن  دـش  فرطرب  و  تّوبن ، ملع  ياـه  هراتـس  دـش  کـیرات  و  تیادـه ، ناـکرا  تسکـش  مه  رد  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 
ّیلع ءایـصوا  دّیـس  دش  دیهـش  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم  دّمحم  ّمع  رـسپ  دش  هتـشک  و  یهلا ، ياقثولا  هورع  دش  هتخیـسگ 

. ءایقشا نیرت  تخبدب  ار  وا  درک  دیهش  یضترم ،

424 ص : ج 1 ، یسراف ،) ) مالسلا مهیلع  لآلا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم 

ترضح يایاصو 

نفد دروم  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  تیصو 

ایند زا  نم  نوچ  نسح ، يا  دومرف : سپ  دومن  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ار  دوخ  ياـه  ّتیـصو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ 
تسا تشهب  روفاک  زا  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تّدج  طونح  هّیقب  هب  نک  طونح  نک و  یم  نفک  هد و  لسغ  ارم  مورب 

ار وا  لاـبند  هکلب  دـینکن  لـمح  ار  ریرـس  يور  شیپ  دـیراذگ  ریرـس  يور  رب  ارم  نوچ  و  ترـضح . نآ  يارب  دوب  هدروآ  ار  نآ  لـیئربج  و 
نیمز رب  ارم  هزاـنج  سپ  تسا ، اـجنآ  نم  ربـق  دـینادب  دتـسیاب  هک  عضوم  ره  هب  دـینک و  تعباـتم  دور  یم  مریرـس  هک  وـس  ره  هب  دـیریگب و 

تردارب دـنزرف  رب  اـّلا  دـشابن  لـالح  نم  رب  زج  ریبکت  تفه  هک  نادـب  و  يوگب ، ریبـکت  تفه  نک و  زاـمن  نم  رب  نسح  يا  وت  و  دـیراذگ ،
يدش غراف  نم  ربزامن  زا  نوچ  و  درک ، دهاوخ  تسرد  وا  ار  قلخ  ياه  یتحاران  و  تسا ، تّما  نیا  يدهم  دّمحم و  لآ  مئاق  وا  هک  نیـسح 

ترـضح مردپ  هک  تفای  یهاوخ  رّقنم  یبوچ  هتخت  هتخاس و  يدحل  هدنک و  ربق  نک ، رفح  ار  اجنآ  كاخ  رادرب و  دوخ  عضوم  زا  ار  هزانج 
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، نیچب نم  يور  رب  ار  اه  نآ  تفای ، یهاوخ  اجنآ  گرزب  هتخاس  تشخ  تفه  و  راذـگب ، هتخت  نآ  يور  رب  ارم  سپ  هتخاـس ، نم  يارب  حون 
ادـخ لوسر  وت  ّدـج  هب  هک  اریز  . متـسین ربق  رد  نم  هک  تفاـی  یهاوخ  نک  رظن  ربق  هب  رادرب و  ار  تشخ  کـی  هاـگنآ  نک  ربص  یکدـنا  سپ 

دنزاس نوفدم  برغم  رد  ار  وا  یـصو  دنرپس و  كاخ  هب  قرـشم  رد  ار  يربمغیپ  رگا  نوچ  دش . مهاوخ  قحلم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
رب شیوخ  ياهربق  هب  دنوش و  ادج  مه  زا  ینامز  زا  سپ  دـیامن و  عمج  وا  ّیـصو  دـسج  حور و  اب  ار  ربمغیپ  دـسج  حور و  یلاعت  ّقح  هّتبلا 
نک لمح  هقان  رب  یشعن  دوش ، نشور  زور  نوچ  نک و  ناهنپ  مدرم  زا  ار  عضوم  نآ  نک و  هتشابنا  كاخ  اب  ارم  ربق  هاگنآ  سپ  دندرگ ، یم 

. منوفدم اجک  رد  نم  هک  دننادن  نامدرم  ات  دشک  هنیدم  بناج  هب  هک  یسک  هب  هدب  و 

122 ص :
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رد ربق  راهچ  نم  يارب  زا  دومرف : ار  نسح  ماـما  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  يورم  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  و 
نم ربق  رد  سک  ات  هریبه  نب  هدـعج  هناخ  رد  مراهچ  فجن ، رد  مّیـس  هبحر ، نایم  رد  مّود  هفوک ، دجـسم  رد  یکی  نک ، رفح  عضوم  راـهچ 

. دربن هار 

رب دندوب  ترضح  نآ  توادع  ینمشد و  تیاهن  رد  هک  هّیما  ینب  جراوخ و  نیعالم  ادابم  هک  دوب  نآ  يارب  ربق  ءافخا  نیا  هک : دیوگ  ّفلؤم 
.« دنروآ نوریب  ربق  زا  ار  ترضح  نآ  رهطم  دسج  دننک  هدارا  دنوش و  علطم  ربق 

ترضح نآ  ندرک  ترایز  طّسوت  هب  نایعیش  باحصا و  زا  یـضعب  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نامز  ات  دوب  یفخم  ربق  نآ  هتـسویپ  و 
. دشرهاظ همه  رب  دیشرلا  نوراه  نامز  رد  و  دنتسناد ، ار  ربق   ، ار دوخ  ّدج 

437 ص : ج 1 ، یسراف ،) ) مالسلا مهیلع  لآلا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم 

ایاصو نیرخآ 

نادهاش مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تّیصو 

. مدوب رضاح  دومرف  یم  ّتیصو  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  شرسپ  هب  هک  یماگنه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّتیصو  رد  دیوگ : یم  میلس 

. تفرگ دهاش  ار  شنایعیش  ياسؤر  تیب و  لها  شنادنزرف و  همه  دّمحم و  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  شتّیصو  رب  ترضح 

638 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

تماما عیادو  ندرپس  مالّسلا و  مهیلع  همئا  یفرعم 

روتسد نم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  مرـسپ ، دومرف : درپس و  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ار  هحلـسا  واهباتک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
اهباتک و دومرف و  ّتیصو  نم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  مراپسب  وت  هب  ار  ما  هحلـسا  اهباتک و  منک و  ّتیـصو  وت  هب  هداد 

. راپسب نیسح  تردارب  هب  ار  اهنآ  دیسر  ارف  تگرم  یتقو  هک  منک  رما  وت  هب  ات  هداد  روتسد  نم  هب  ترضح  نآ  درپس . نم  هب  ار  شا  هحلسا 

123 ص :
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ترـسپ نیا  هب  ار  اهنآ  هک  هداد  روتـسد  وت  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دومرف : درک و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  ور  ترـضح  سپس 
هب ار  وا  تفرگ و  دوب  یکدوک  ّنس  رد  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  شا  هون  تسد  ترـضح  لاـح  نیا  رد  و  يراپـسب - 

لوق زا  ربمایپ و  لوق  زا  يراپسب . دّمحم  ترـسپ  هب  ار  اهنآ  هک  هداد  روتـسد  وت  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  : » دومرف درک و  کیدزن  دوخ 
«. ناسرب مالس  وا  هب  نم 

639 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مجلم نبا  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالک 

. یتسه نم  نوخ  رایتخا  بحاص  مدرم و  رایتخا  بحاص  نم  زا  دعب  وت  مرسپ ، دومرف : درک و  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  شرسپ  هب  ور  ترضح 
«. نکم هعطق  هعطق  ار  وا  نزب و  تسا ) هدز  نم  هب  وا  هک   ) تبرض کی  ياجب  تبرض  کی  یتشک  رگا  و  تسوت ، قح  يدیشخب  رگا 

640 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  همانتّیصو  نتم 

: سیونب دومرف : سپس 

: تسا هدومن  ّتیصو  نآ  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  هچنآ  تسا  نیا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 

تـسوا ربمایپ  ادخ و  هدنب  دّمحم  و  درادن . یکیرـش  تسا و  یکی  تسین ، هَّللا  زج  ییادخ  هکنیا  هب  دهد  یم  تداهـش  هک  دنک  یم  ّتیـصو 
. دیاین شوخ  ار  نیکرشم  هچ  رگا  دنک  بلاغ  نایدا  همه  رب  ات  هداتسرف  قح  نید  تیاده و  هب  ار  وا  هک 

124 ص :
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. درادن یکیرش  هک  تسا  نیملاعلا  بر  يادخ  يارب  مگرم  یگدنز و  متدابع و  مزامن و 

.... مناگدش میلست  زا  نم  ما و  هدش  هداد  روتسد  بلطم  نیا  هب 

640 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

حالصا قح ، رب  داحتا  مالسا ، يوقت ،

دنوادـخ ياوـقت  هب  دـسر  یم  وا  هب  نم  هتـشون  نیا  هـک  ار  نینمؤـم  زا  سک  ره  ار و  مـتیب  لـها  نادـنزرف و  هـمه  ار و  وـت  نـسح  يا  سپس 
قرفتم دـینز و  گنچ  ادـخ  نامـسیر  هب  یگمه  دیـشاب . هتفریذـپ  ار  مالـسا  هکنآ  رگم  دـیورن  ایند  نیا  زا  منک . یم  ّتیـصو  ناـتراگدرورپ 

. دیوشن

لیاز دارفا  نیب  داسف  هنیک و  و  تسا ، رایسب  هزور  زامن و  زا  رتهب  دارفا  نیب  حالصا  : » دومرف یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  نم 
. تسین دنوادخ  کمک  اب  زج  یتّوق  و  تسا ،» نید  هدننک 

640 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ناگیاسمه نآرق ، ماتیا ، محر ، هلص 

. دنک ناسآ  امش  رب  ار  باسح  دنوادخ  ات  دیشاب ، هتشاد  طابترا  اهنآ  اب  دینک و  هجوت  دوخ  لیماف  هب 

ربمایپ زا  دنوشن . عیاض  دنتـسه  امـش  دزن  هک  نامیتی  زا  هدع  نآ  دیهدن و  رییغت  ار  نانآ  ناهد  دیریگب ، رظن  رد  ماتیا  هراب  رد  ار  ادخ  ار  ادـخ 
تـشهب نآ  لباقم  رد  دنوادخ  دوش  ینغتـسم  وا  ات  دریگب  هدهع  رب  ار  یمیتی  جراخم  سک  ره  : » دومرف یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

«. دیامن یم  بجاو  ار  شتآ  میتی  لام  هدنروخ  هب  هک  روط  نامه  دنک  یم  بجاو  وا  رب  ار 

. دنریگن تقبس  امش  زا  نارگید  نآ  هب  لمع  رد  دیریگب . رظن  رد  نآرق  هراب  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 

125 ص :
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. تسا هدرک  شرافس  نانآ  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دیریگب . رظن  رد  ناتناگیاسمه  هراب  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 

640 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

داهج ءارقف ، هزور ، تاکز ، زامن ، جح ،

امـش هب  دوش  كرت  ادخ  هناخ  رگا  هک  دنامن ، یلاخ  امـش  زا  دیتسه  هدـنز  ات  دـیریگب . رظن  رد  ناتراگدرورپ  هناخ  هراب  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ 
. دوش یم  هدیزرمآ  وا  هتشذگ  ناهانگ  هک  تسا  نآ  ددرگ  یم  رب  نآ  اب  هَّللا  تیب  دصاق  هک  يزیچ  نیرتمک  و  دوش . یمن  هداد  تلهم 

. تسامش نید  نوتس  لمع و  نیرتهب  هک  زامن ، هراب  رد  دیریگب  رظن  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 

. دنک یم  شوماخ  ار  ناتراگدرورپ  بضغ  هک  تاکز ، هراب  رد  دیریگب  رظن  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 

. تسا شتآ  زا  يرپس  نآ  هزور  هک  ناضمر ، هام  هراب  رد  دیریگب  رظن  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 

. دیوش کیرش  دوخ  یگدنز  رد  نانآ  اب  ناگراچیب ، ارقف و  هراب  رد  دیریگب  رظن  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 

وا عیطم  و  تیاده ، ماما  دننک : یم  داهج  رفن  ود  ادخ  هار  رد  ناتیاهناج . لاوما و  اب  وا  هار  رد  داهج  هراب  رد  دیریگب  رظن  رد  ار  ادخ  ار  ادـخ 
. دنک یم  ادتقا  وا  تیاده  هب  هک 

641 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ترضح نآ  باحصا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف 

هتشاد نانآ  زا  عافد  رب  تردق  هک  یلاح  رد  دنریگن  رارق  ملظ  دروم  امش  نیب  رد  ناتربمایپ . نادنزرف  هراب  رد  دیریگب  رظن  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 
. دیشاب
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. دنا هدادن  هانپ  ار  يراذگ  تعدب  دنا و  هدرکن  داجیا  یتعدب  هک  ناتربمایپ  باحـصا  زا  هتـسد  نآ  هراب  رد  دـیریگب  رظن  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ 
و هدرک ، شرافس  نانآ  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

. تسا هدرک  تنعل  ار  رازگتعدب  هدنهد  هانپ  نانآ و  ریغ  زا  نانآ و  زا  راذگ  تعدب 

641 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

رگید کی  هب  یکین  فورعم ، هب  رما  نانز ،

ار امـش  ادخ  ات  دیـسرتن  يا  هدـننک  شنزرـس  تمالم  زا  ادـخ  هار  رد  دـیریگب . رظن  رد  ناتنازینک  نامالغ و  نانز و  هراب  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ 
. تسا هداد  روتسد  امش  هب  ادخ  هک  روط  نامه  دیئوگب  کین  نخس  مدرم  اب  و  دنک ، تیافک 

ادخ یلو  دینک  اعد  و  دراپـسب ، ناترارـشا  تسد  هب  ار  روما  دنوادخ  اهنآ  كرت  هجیتن  رد  ات  دینکن ، كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
. دنکن تباجا  ار  امش 

رد دیزیهرپب . هقرفت  رگید و  کی  اب  رهق  طابترا و  عطق  قافن و  زا  رگید . کی  هب  تبـسن  یکین  شـشخب و  طابترا و  رب  داب  امـش  رب  منارـسپ ،
دنوادخ باذع  هک  دینک  هشیپ  ار  ادخ  ياوقت  دیهدن . يرای  ار  رگید  کی  ینمـشد ، هانگ و  رب  دـینک و  کمک  ار  رگید  کی  يوقت  یکین و 

. تسا دیدش 

642 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  یظفاحادخ 

. منک یم  یظفاحادخ  امش  اب  مراپس و  یم  ادخ  هب  ار  امش  دیامن . ظفح  امش  نایم  رد  ارناتربمایپ  و  دنک ، ظفح  ار  تیب  لها  امش  دنوادخ 
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ینعی ناضمر  هام  رخآ  ههد  زا  بش  نیلّوا  رد  نیا  و  تفر . ایند  زا  اـت  دومرف  یم  ُهَّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ـال   » ناـنچمه مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپس 
. دوب ترجه  ملهچ  لاس  زا  هعمج  بش  مکی ، تسیب و  بش 

642 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مالسلا هیلع  یلع  الوم  تداهش  رد  یبن  رضخ  يراوگوس 

نویش يادص  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تداهـش  زور  رد  هک  دنا  هدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنـس  هب  نارگید  هیوباب و  نبا  ینیلک و 
تقرافم ایند  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک  يزور  دـننام  دـش ، ضراـع  میظع  تشهد  ار  مدرم  دـش ، دـنلب  مدرم  زا 

: تفگ نوعجار ، هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  تفگ : یم  تسیرگ و  یم  دمآ  دنت  يریپ  درم  تروص  هب  مالّسلا  هیلع  رـضخ  ترـضح  لاح  نآ  رد  دومن ،
تمحر ادخ  تفگ : دوب  هناخ  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  يا  هناخ  رد  رب  داتـسیا  سپ  ربمغیپ ، تفالخ  دش  عطقنم  زورما 

رتشیب همه  زا  ادـخ  زا  وت  سرت  دوب و  رت  صلاخ  همه  زا  وت  نامیا  دوب و  رتشیپ  همه  زا  وت  مالـسا  هک  يدوب  وت  نسحلا ، وبا  يا  ار  امـش  دـنک 
ترـضح نآ  باحـصا  رب  وت  تناما  يدرک ، رتشیب  همه  زا  تلاسر  ترـضح  تظفاحم  دوب ، رت  میظع  همه  زا  ادـخ  هار  رد  وت  تّقـشم  دوب و 

یّلـص تلاسر  ترـضح  اب  وت  تبارق  رتدنلب و  همه  زا  وت  هجرد  دوب ، رت  یمارگ  همه  زا  وت  قباوس  دوب ، رتلـضاف  همه  زا  وت  بقانم  دوب ، رتشیب 
وت تلزنم  و  رادرک ، راتفگ و  راوطا و  هقیرط و  تریـس و  رد  ترـضح  نآ  هب  يدوب  مدرم  نیرت  هیبش  رتشیب و  همه  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
زا ادخ و  لوسر  زا  مالـسا و  زا  دـهد  ریخ  يازج  ار  وت  ادـخ  سپ  وا ، دزن  يدوب  مدرم  نیرت  یمارگ  دوب ، رتفیرـش  همه  زا  ترـضح  نآ  دزن 
رد يدومن  قح  هب  مایق  دندیسرت ، ناشیا  هک  یتقو  رد  یتفر  داهج  هب  هنادرم  دندش ، فیعض  وا  باحصا  هک  یتقو  رد  يدوب  يوق  ناناملسم ،
هب وا  باحـصا  زا  کی  ره  هک  یتقو  یتفرن  رد  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هقیرط  زا  دندیزرو ، یتسـس  ناشیا  هک  یماگنه 

ناربدـسح و نتـساوخن  نارفاک و  مشخ  ناقفانم و  فنا  مغر  هب  يدومنن  ّللذـت  و  هعزانم ، یب  يدوب  ترـضح  نآ  قح  هفیلخ  دـنتفر ، یهار 
نارگید هک  یتقو  رد  يدرک  ناـیب  ار  قح  و  دندیـسرت ، نارگید  هک  یتقو  رد  ترـضح  نآ  زا  دـعب  يدومن  قح  هب  ماـیق  سپ  ناـقفانم ، هنیک 

یم تیادـه  دـندومن  یم  وت  تعباتم  رگا  و  دنداتـسیا ، ینادان  هب  نارگید  هک  یماگنه  رد  یتفر  هار  نید  هار  رد  ادـخ  رون  هب  دـندش ، زجاـع 
همه زا  وت  نخـس  دوب ، رتمک  همه  زا  وت  مالک  يدوب ، رتدنلب  همه  زا  تاریخ  رد  نتفرگ  یـشیپ  رد  دوب و  رت  سپ  همه  زا  وت  يادـص  دـنتفای ،

رتوکین همه  زا  وت  لمع  دوب ، رت  تخس  همه  زا  وت  نیقی  دوب ، رت  عاجـش  رگید  ياهلد  زا  وت  لد  دوب ، رتگرزب  همه  زا  وت  يأر  دوب ، رت  تسار 
رد يدوب  نابرهم  ردـپ  ناـنمؤم  يارب  زا  يدوب ، یهاـشداپ  نید  يارب  زا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  يدوب ، رتاـناد  سک  همه  زا  روما  همه  هب  دوب ،

. دندیدرگ وت  لایع  هک  یتقو 
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تیاعر دنتـشاذگ و  عیاـض  ار  هچ  ره  يدرک  ظـفح  دنتـشادن ، نآ  نتـشادرب  باـت  هک  ار  نارگ  ياـهراب  ناـشیا  ياهـشود  زا  یتشادرب  سپ 
ره یتفایرد  دندرک ، عزج  ناشیا  هک  یتقو  رد  يدرک  ربص  دندش ، تسپ  ناشیا  هک  یتقو  رد  يدش  دنلب  دنتـشاذگ ، لمهم  ار  هچ  ره  يدرک 

يدوب نانمؤم  يارب  هدنزیر ، یباذـع  نارفاک  رب  يدوب  دنتـشادن ، نامگ  ار  هچنآ  دـنتفای  وت  تکرب  زا  دـندیزرو ، نآ  زا  فّلخت  ناشیا  ار  هچ 
اـهاطع و هب  يدـش  زیاـف  و  ناـقفانم ، زا  دیـسر  وـت  هب  هک  اـهرازآ  اـب  ّتنج  ضاـیر  هب  يدرک  زاورپ  سپ  تـمعن ، یناوارف  تـمحر و  ناراـب 

وت لد  دـشن و  لدـب  يدـنک  هب  ادـخ  نید  رد  وت  يدـنت  يدرب ، وت  ار  ناشیا  لیاضف  يدرک ، طبـض  وت  ار  ناـشیا  قباوس  تّما . نیا  ياـهتکرب 
دننام نیقی  نامیا و  تّدش  رد  يدرکن ، تنایخ  زگره  تفاین ، هار  وت  سفن  رد  نبج  دشن و  فیعض  وت  یئانیب  درکن ، لیم  لطاب  يوسب  زگره 

. اج زا  دنک  یمنرب  ار  نآ  زیچ  چیه  دروآ ، یمن  تکرح  هب  ار  نآ  دنت  ياهداب  هک  هوک 

، ادخ رما  رد  يدوب  يوق  دوخ و  ندب  رد  يدوب  فیعض  هک : تفگ  وت  ّقح  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هچنانچ  يدوب 
ياناوت تشادن ، يرادبناج  دیما  وت  زا  یسک  دوبن ، یبیع  هار  وت  رد  ار  یـسک  یلاعت ، يادخ  دزن  يدوب  میظع  دوخ ، سفن  رد  يدوب  عضاوتم 

قح و وت  راک  دـندوب ، يواسم  وت  دزن  کـیدزن  رود و  قح  قاـقحا  رد  یتفرگ ، یم  وا  زا  ار  قح  هکنآ  اـت  دوب  لـیلذ  فیعـض و  وت  دزن  زیزع 
هدنک ایند  زا  یتقو  سپ  دوب ، مزع  ملع و  وت  يأر  یـشیدنارود و  و  دوب ، يرابدرب  وت  رما  دوب ، متح  مکح و  وت  راتفگ  دوب ، یتسود  ارادـم و 

هب نید  روما  يدوب و  هدناشنورف  ار  هنتف  ياهشتآ  يدوب ، هدرک  ناسآ  مدرم  رب  ار  راوشد  ياهراک  يدوب و  هدرک  رهاظ  ار  قح  هار  هک  يدش 
یتخادنا بعت  هب  زارد ، رود و  یشیپ  یتفر  شیپ  سپ  دندوب ، هدیدرگ  تباث  وت  هب  نانمؤم  دوب ، هتفای  تّوق  وت  هب  نامیا  دوب ، هدش  لدتعم  وت 

تبیـصمدش میظع  ار ، نآ  دنک  كرادت  هیرگ  هک  تسا  رتگرزب  نآ  زا  وت  تبیـصم  سپ  دیدش ، یبعت  هب  یتشاذگ  دوخ  زا  دـعب  هک  ار  اهنآ 
زا میدرک  میلست  وا و  ياضق  هب  ادخ  زا  میدش  یـضار  نوعجار ، هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  میوگ : یم  سپ  ار ، مدرم  تسکـش  مه  رد  نامـسآ ، رد  وت 

. ار وا  رما  ادخ  يارب 
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تظلغ و نارفاک  يارب  يدوب ، یهانپ  یفهک و  نانمؤم  يارب  دیـسر ، دهاوخن  وت  تبیـصم  لثم  یتبیـصم  وت  زا  دعب  هک  دنگوس  ادـخ  هب  سپ 
سپ دنادرگن ، هارمگ  وت  زا  دعب  و  دنادرگن ، مورحم  وت  تبیـصم  رجا  زا  ار  ام  دنادرگ و  قحلم  دوخ  ربمغیپ  هب  ار  وت  ادـخ  سپ  يدوب ، مشخ 
مامت وا  نخـس  نوچ  دنتـسیرگ . یم  وا  هیرگ  هب  ادخ  لوسر  باحـصا  تسیرگ و  یم  وا  ار و  وا  نخـس  دنداد  شوگ  دـندش ، تکاس  مدرم 

. دنتفاین دندرک  بلط  ار  وا  دنچ  ره  دش ،

368 ص : نویعلا ، ءالج 

لتاق

نیرخالا یقشا 

َنِیلَّوَْألا یَقْشَأ  ُعَْبتَی  َنیِرِخْآلا  یَقْشَأ  ُهَلَتَق  َو 

. دناسر لتق  ار  وا  ،و  درک تیعبت  نیلوا  نیرت  تخبدب  زا  هک   ، تسا نیرخآ  نیرت  تخبدب  ، مالسلا هیلع  نینموملاریما  لتاق 

هبدن ياعد  ، نانجلا حیتافم 

لتاق اب  دروخرب 

یبش رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  دانسالا  برق  رد 
هب هک  دز  شرس  رب  یتبرض  مجلم  نبا  هاگان  درک ، یم  رادیب  حبص  زامن  يارب  ار  مدرم  دمآ و  دجسم  هب  هناخ  زا  دیشچ ، تداهش  تبرـش  هک 

سپ دـندروآ ، هناـخ  هب  ار  ترـضح  دـنتفرگ و  ار  نوعلم  نآ  دندیـسر و  مدرم  اـت  تشاد  هاـگن  تفرگ و  ار  نوعلم  نآ  سپ  داـتفارد ، وـناز 
رگا دینک ، تیاعر  وکین  ار  وا  دیهدب و  بآ  ماعط و  ار  وا  دینک و  سبح  ار  ریسا  هک : تفگ  ار  مالّسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  ریما  ترـضح 
مزع رگا  و  تسامـش ، اـب  راـیتخا  مورب  اـیند  زا  رگا  و  درک ، مهاوخ  وفع  مهاوخ  رگا  درک و  مهاوخ  صاـصق  مهاوـخ  رگا  مناـمب  هدـنز  نم 

(1 .) دیربم ار  وا  ءاضعا  ینیب و  شوگ و  و  دینزن ، وا  هب  تبرض  کی  زا  شیب  دیئامن  وا  نتشک 
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: دومرف درک  شرافس  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  نوعلم  نآ  يارب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  : هک هدمآرگید  لقنردو 

صاصق تبرـض  کی  هب  ار  وا  مورب  ایند  زا  نم  نوچ  نک . ارادم  قفر و  وا  اب  و  نکم ، ریجنز  رد  ار  وا  ياپ  تسد و  هدب و  بآ  ماعط و  ار  وا 
هّللا یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  يربن ، ار  وا  ياضعا  ریاس  شوگ و  اپ و  تسد و  هک  ار  وا  نکم  هلثم  نازوسم و  شتآ  هب  ار  وا  دـسج  نک و 

(2 .) دشاب هدنرد  گس  هچ  رگا  دینکم  هلثم  راهنز  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و 

325 ص : نویعلا ، ءالج  (1)

346 ص : نویعلا ، ءالج  (2)

لتاق صاصق 

مالّسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  تسد  هب  نیعل  مجلم  نبا  لتق  نایب  رد 

نایعیـش نایم  رد  درک ، تعجارم  هفوک  هب  درپس و  كاخ  هب  فجن  ضرا  رد  ار  ردـپ  كرابم  دـسج  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  نوچ 
درک و راشف  ار  شکرابم  يولگ  ءاکب  ناـیغط  مشچ و  کـشا  دـیامرف ، تئارق  هبطخ  هک  تساوخ  دومرف و  دوعـص  ربنم  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع 
تحاصف و لامک  رد  يا  هبطخ  تساخرب و  سپ  تفرگ ، شیاسآ  یتخل  ات  تسـشن  ربنم  زارف  رب  یتعاس  سپ  دـنک ، نخـس  زاغآ  تشاذـگن 

: دومرف دیآ ، یم  نینچ  كاپ  نادزی  شیاتس  زا  دعب  تاملک  نآ  هصالخ  هک  دومرف  تئارق  تغالب 

نینمؤملا ریما  تبیصم  ملس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تبیـصم  دینادرگ ،  وکین  تیب  لها  ام  رب  ار  تفالخ  هک  ار  دنوادخ  دمح 
رگم تشاذـگن  دوخ  زا  دـعب  یمهرد  رانید و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  مسق  ادـخ  هب  و  درک ، رثا  ملاع  برغ  قرـش و  رد  مالّـسلا  هیلع 

. دیامرف عایتبا  شیوخ  لها  يارب  زا  یمداخ  غلبم  نآ  هب  تشاد  هدارا  هک  مهرد  دص  راهچ 
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تفالخ تّما و  کلام  وا  توفـص  تیب و  لها  زا  نت  هدزاود  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مّدـج  ارم  درک  ثیدـح  انامه  و 
. دوش مومسم  ای  لوتقم  هک  نآ  ّالا  دوب  دهاوخن  ام  زا  کی  چیه  و  دنشاب ،

: دومرف دندرک ، رضاح  ار  مجلم  نبا  ات  داد  نامرف  درب  نایاپ  هب  ار  تاملک  نیا  نوچ  و 

ادخ اب  نم  تفگ : یتخادنا ؟ نید  رد  یفرگـش  نیدـب  هملث  یتخاس و  دیهـش  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تشاد  نیا  رب  ار  وت  زیچ  هچ 
هب ات  هد  ناما  ارم  یهاوخ  یم  رگا  نونکا  مدومن ، شیوخ  دـهع  هب  افو  مرج  مناسر و ال  لتق  هب  ار  وت  ردـپ  هک  مداهن  تّمذ  رب  مدرک و  دـهع 

یـشک و یم  ارم  یهاوخ  رگا  هاگ  نآ  مدرگرب ، وت  دزن  هب  زاب  و  منک ، هدوسآ  وا  رـش  زا  ار  وت  مناسر و  لتق  هب  ار  هیواعم  مور و  ماـش  بناـج 
: دومرف مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  یشخب ، یم  یهاوخ  رگا 

. ددرگ قحلم  خزود  شتآ  هب  وت  حور  ات  یماشاین  درس  بآ  هک  مسق  ادخ  هب  تاهیه 

هدارا هک : دومرف  دومن و  ءابا  ترـضح  میوگ . وت  شوگ  رد  مهاوخ  یم  هک  تسا  يّرـس  ارم  تفگ : مجلم  نبا  ّيرغلا  هحرف  تیاور  قفاوم  و 
خیب زا  ار  وا  شوگ  موش  وا  کیدزن  هک  داد  یم  تصخر  ارم  رگا  مسق  ادخ  هب  تفگ : دنکرب . نادند  هب  ارم  شوگ  توادع  تّدـش  زا  هدرک 

. مدنک یم 

(1 .) داتسرف مّنهج  هب  تبرض  کی  هب  ار  نوعلم  مجلم  نبا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّتیصو  قفاوم  ترضح  نآ  سپ 

تفگ نوعلم  نآ  هب  دندرک ، رضاح  ترضح  نآ  دزن  هب  ار  وا  دز ، تبرض  ار  ترضح  نوعلم  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّمغلا  فشک 
بآ رهز  هب  مدرک و  دـنت  حابـص  لهچ  ار  دوخ  ریـشمش  هک : تفگ  نوعلم  نآ  يدرک ؟ نید  رد  يا  هنتف  نینچ  هک  دـش  ثعاب  هچ  ار  وت  هک :

: هک دومرف  نوعلم  نآ  باوج  رد  ترضح  مشکب ، نآ  هب  ار  قلخ  نیرتدب  هک  مدرک  لاؤس  ادخ  زا  مداد ،
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دومرف مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  هب  سپ  دش ، یهاوخ  هتشک  ریشمش  نیمه  هب  یقلخ  نیرتدب  هک  وت  تسا و  هدش  باجتـسم  وت  ياعد 
(2 .) نک صاصق  وا  ریشمش  هب  ار  نوعلم  نآ  مورب ، ایند  زا  نم  نوچ  هک :

445 ص : ج 1 ، یسراف ،) ) مالسلا مهیلع  لآلا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم  (1)

374 ص : نویعلا ، ءالج  (2)

لتاق يویند  باذع 

مدرم مدوب ، مارحلا  دجسم  رد  نم  يزور  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  افو  نبا  زا  یلبرا  یسیع  نب  یلع  بوشآ و  رهش  نبا  يدنوار و  بطق 
هب نوچ  تسا . هدـش  ناملـسم  یبهار  هک : دـنتفگ  مدیـسرپ ، ناشیا  عامتجا  ببـس  زا  دـندوب ، هدـش  عمج  میهاربا  ماـقم  رود  رب  هک  مدـید  ار 

مالّسلا هیلع  میهاربا  ماقم  ربارب  رد  تشاد و  رـس  رب  هنیمـشپ  هالک  دوب ، هدیـشوپ  هنیمـشپ  هّبج  میظع ، هّثج  اب  مدید  يریپ  درم  مدمآ ، کیدزن 
یغرم هک  مدید  هاگان  مدرک  یم  رظن  ایرد  هب  دوخ  هعموص  زا  يزور  متـشاد ، يا  هعموص  ایرد  رانک  رد  نم  تفگ : یم  هک  مدینـش  هتـسشن .
هاگنآ داتفا ، وا  يولگ  زا  یناسنا  عبر  سپ  درک ، یق  دوب و  هدش  دنلب  ایرد  نایم  زا  هک  تسـشن  یگنـس  رب  دمآ ، ریز  هب  اوه  زا  سکرک  دننام 

رگیدـکی هب  وا  ياه  هدرک  یق  درک ، نینچ  هبترم  راهچ  نوچ  درک ، یق  یناسنا  عبر  زاـب  تشگرب  یتعاـس  زا  دـعب  و  دـش ، ادـیپان  درک  زاورپ 
زاورپ درب  ورف  هدرک  ادج  ار  وا  عبر  تشگرب  زاب  غرم  نآ  یتعاس  زا  دعب  مدرک ، رایـسب  بّجعت  تلاح  نآ  زا  نم  داتـسیا ، دش  يدرم  تسویپ 

. درک زاورپ  درب و  ورف  ار  درم  نآ  همه  درک  نینچ  هبترم  راهچ  هکنآ  ات  درک ، زاورپ  زاب  تشادرب  رگید  عبر  زاب  تشگرب  سپ  درک ،
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مدید هاگان  مدرک  یم  رظن  گنس  نآ  رد  تریح  هب  یتسیک ، وت  هک  مدیـسرپن  درم  نآ  زا  ارچ  هک  مدش  نامیـشپ  دش ، هدایز  نم  بّجعت  سپ 
، درک یق  یمدآ  ندب  عبر  تشگرب و  غرم  نآ 

هب متفگ : سپ  تفگن ، باوج  ارم  یتسیک ؟ وت  هک : مدرک  ادن  ار  وا  متفر  ایرد  رانک  هب  نم  سپ  داتسیا ، دش  يدرم  مراهچ  هبترم  رد  هکنآ  ات 
نیا هب  هک  تسا  هدوب  هچ  وت  لـمع  هک  وگب  متفگ : مجلم ، نبا  منم  تفگ : یتـسیک ؟ وت  هک  وگب  تسا  هدرک  قلخ  ار  وت  هک  يدـنوادخ  ّقح 
دنک یم  باذع  نینچ  ارم  تسا  هدرک  لکوم  نم  رب  ار  غرم  نیا  یلاعت  قح  ما ، هتـشک  ار  بلاط  یبأ  نب  یلع  تفگ : يا ؟ هدش  التبم  باذـع 

. تمایق زور  ات 

يادص هفوک  لها  هتـسویپ  دنتخادنا ، یلادوگ  رد  ار  نوعلم  نآ  دیلپ  ياهناوختـسا  نوچ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  بوشآ و  رهـش  نبا 
. دندینش یم  لادوگ  نآ  زا  هلان  دایرف و 

374 ص : نویعلا ، ءالج 
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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
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود 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  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: 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

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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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
... يرگشدرگ و 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

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و 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  هارمه و ... 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
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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