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ّتلذ و راچد  و  هدروآ ، نامیا  اهنآ  هب  مدرم  ات  داتـسرف ، رـشب  تیادـه  يارب  ار  ینـالوسر  زورما ، هب  اـت  مدآ  تقلخ  زا  سپ  لاـعتم  دـنوادخ 
: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  دنوشن . يراوخ 

(1 ( ؛» يزَْخن َو  َّلِذَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َِکتایآ  َِعبَّتَنَف  ًالوُسَر  اْنَیلِإ  َْتلَسْرَأ  َْول ال  انَّبَر  اُولاَقل  ِِهْلبَق  ْنِم  ٍباذَِعب  ْمُهانْکَلْهَأ  اَّنَأ  َْول  َو  »

يارب يربمایپ  ارچ  اراگدرورپ ! : " دنتفگ یم  تمایق ) رد  ، ) میدرک یم  كاله  یباذـع  اب  دوش ) لزان  نآرق  هک  ) نآ زا  شیپ  ار  نانآ  ام  رگا  »
!"« میوش اوسر  لیلذ و  هک  نآ  زا  شیپ  مینک ، يوریپ  وت  تایآ  زا  ات  يداتسرفن  ام 

ِهَّللا َدـْنِع  َنیِّدـلا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ  هـک  هنوـگ  ناـمه  دـحاو ، ینید  ِغـیلبت  اـب  يرگید ، زا  سپ  یکی  زین  نـالوسر  ءاـیبنا و 
ءایبنالا متاخ  هب  تبون  ات  هداد ، ماجنا  ار  دوخ  هفیظو ي  تسا ،» ّقح ) ربارب  رد  ندوب  میلست  و   ) مالسا ادخ ، دزن  رد  نید  انامه  « ؛) 2 «) ُمالْسِْإلا

يارب یهلا ، نوناق  ار ، دـیواج  هزجعم ي  نآرق ، ناـیدالا و  متاـخ  ار ، ناـشیا  نید  دـنوادخ  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  و  داهن . ّتنم  نینمؤم  رب  تثعب ، نیا  رب  دومرف و  یفرعم  ّتیرشب 

رد هک  یماگنه  دیشخب ] یگرزب  تمعن   ] داهن ّتنم  نانمؤم  رب  دنوادخ  « ؛) 3 «) مِهِسُْفنَأ ْنِم  ًالوُسَر  ْمِهیف  َثََعب  ْذِإ  َنینِمْؤُْملا  یَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ْدََقل  »
.« تخیگنارب ناشدوخ  زا  يربمایپ  اهنآ ، نایم 

هنوگ نامه  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  يارب  تیذا  تقـشم و  جنر و  اب  هارمه  هثداح ، رـسارس  تلاسر ، هرود ي  لاس  هس  تسیب و 
(، 4 .« ) تفرگن رارق  رازآ  دروم  نم  هزادـنا ي  هب  يربمایپ  چـیه  « ؛» ُتیذوأ ام  ِلثمب  ٌیبَن  َيذوأ  اـم  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک 

لاـح رد  ّتیلهاـج ، ناـمز  تاداـع  كرت  یتسرپاـتکی و  دـیحوت و  يوس  هب  یتسرپ  تب  كرـش و  زا  مدرم ، تیادـه  توعد و  يارب  مه  نآ 
دوخ یلاح  رد  یهلا ، رما  هب  ترـضح  نآ  و  دوب ، هداد  ياج  دوخ  رد  ار  یمهم  عیاقو  ناشیا  فیرـش  رمع  لاس  نیرخآ  و  دوب . ندـش  يرپس 

. دوب هدنام  یقاب  تیالو  نالعا  يرگید  جح و  یکی  یهلا  مکح  ود  هک ، دومن  یم  هدامآ  ترخآ  رفس  يارب  ار 

: دومرف شربمایپ  هب  دنوادخ  نآ ، زا  تغارف  عادولا و  هجح  زا  سپ  هلصافالب  هتشگ و  نیرق  مه  اب  مکح  ود  نیا  يارجا  اذل 

.« زادرپب يرگید  مهم  هب  يوش  یم  غراف  یّمهم  راک  زا  هک  یماگنه  سپ  « ؛) 5 «) ْبَْصناَف َتْغَرَف  اذِإَف  »

ترـضح یحو ، کیپ  هلیـسو ي  هب  دـنوادخ  و  داـتفا ، قاـفتا  يرجه  مهد  لاـس  هجحلا  يذ  هدـجه  زور  رد  مخ ، ریدـغ  یخیراـت  هعقاو ي 
نیـشناج ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  باصتنا  ورگ  رد  تمحز ، همه  نآ  اب  ار  ترـضح ، نآ  هلاس ي  هس  تسیب و  ِتلاـسر  یلوبق  لـییربج ،

! ربمایپ يا  [« ؛) 6 «) ُهََتلاسِر َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ، هدومن  هراشا  مهم  رما  نیا  هب  فیرـش  نآرق  داد . رارق  دوخ ،
!« يا هدادن  ماجنا  ار  وا  تلاسر  ینکن ، رگا  و  ناسرب ]! مدرم ) هب  ، ) تسا هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچ  نآ 

2 ص :
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: دومرف و  دز ، دییأت  رهم  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  ِمالسا  و  ءایصوالا ، متاخ  تلاسر  رب  دنوادخ ، یهلا ، مکح  نیا  يارجا  زا  سپ 

ار دوخ  تمعن  و  مدرک ؛ لماک  ار  امش  نید  زورما ، « ؛) 7 «) ًانید َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیـضَر  َو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  »
.« متفریذپ امش  نادواج )  ) نیئآ ناونع  هب  ار  مالسا  و  مدومن ؛ مامت  امش  رب 

: دومرف دومن و  ظفح  ریدغ ، زور  رد  مالسا ، ناهج  میظع  هرگنک ي  نینچ  ندز  مه  هب  رد  نیقفانم  هئطوت ي  زا  ار  شربمایپ  دنوادخ 

.« دراد یم  هاگن  مدرم ، یلامتحا ) تارطخ   ) زا ار  وت  دنوادخ  « ؛) 8 «) ِساَّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  ُهَّللا  َو  »

یهلا نارگتیاده  یلجت  زور  ریدغ 

یلع ترضح  مالـسا ، هیقبم ي  تلع  یلو  دندوب  هدش  انـشآ  مالـسا  هثدحم ي  تلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اب  مدرم  لاس  هس  تیـسب و 
. دنتشاد شسرپ  دندرک و  یم  وجتسج  ( 9 « ) ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ   » هیآ ي رد  ار  مالسلا  هیلع 

هتخانـش دشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  ار  رذنم »  » ام تسیچ ؟ هیآ  نیا  ریـسفت  هک  دوش  یم  لاؤس  نم  زا  دـیوگ : یم  سابع  نبا 
نخس یتسار  هب  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تّما » يداه   » زا دوصقم  میوگب  رگا  میـسانش . یمن  ار  تما  يامنهار  و  يداه »  » اّما میا ،

: دندومرف هیآ  نیا  نوماریپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اریز  ما ؛ هتفگ 

سپس  ] دشاب و یم  نانآ  يامنهار  مالـسلا  هیلع  یلع  تّما و  هدنناسرت ي  نم  « ؛» نوُدَتهُملا يِدتهَی  ُیلع  ای  َکب  يداهلا و  ٌیلع  ُرذنملا و  انا  »
(10 .« ) دش دنهاوخ  تیاده  تسار  هار  هب  مدرم  وت  طسوت  هب  یلع ! ای  دندومرف ]:

3 ص :
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اَنِدْها : » تسا هدومرف  هک  هنوگ  نامه  تیرـشب ، انادها ،»  » زاین باوج  تالاؤس و  نیا  همه ي  هب  ییوگ  خساپ  نامز  ار ، ریدغ  زور  دـنوادخ ،
ِّلُِکل  » هیآ ي نیاربانب ، داد و  رارق  یهلا ، نارگتیادـه  ِیّلجت  ِزور  ار  ریدـغ  ِزور  ( 11 «) نک تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  « ؛» َمیقَتْـسُْملا َطارِّصلا 

. دش هداد  خساپ  تیرشب  زاین  دش و  ریسفت  ( 12 «) ٍداه ٍمْوَق 

: یقرواپ

.134/ هط . 1

.19/ نارمع لآ  . 2

.164/ نارمع لآ   . 3

ص56. ج39 ، راونالاراحب ، ص537 ؛ ج 2 ، همئألا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک   . 4

.7/ حارشنا  . 5

.67/ هدئام . 6

.3/ هدئام . 7

.67/ هدئام . 8

.( 7/ دعر .« ) تسا يا  هدننک  ¬ تیاده یهورگ  ره  يارب  و  يا ! هدنهد  ¬ میب طقف  وت  . » 9

نایبلا عماج  ص108 ؛ ج13 ، یسولآ ، ریسفت  ص14 ؛ ج19 ، يزار ، ریسفت  ص381 ؛ ج1 ، لیزنتلا ، دهاوش  ص272 ؛ ج5 ، یبلعث ، ریسفت  . 10
ص142. ج13 ، يربط ،

.6/ هحتاف . 11

.7/ دعر . 12

ریدغ بحاص  تلیضف  ناش و  رد  یهلا  تایآ  نییبت 

(1)

: دومرف ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  کیرش »  » زا هروس ق  ( 24  ) ٍدینَع ٍراَّفَک  َّلُک  َمَّنَهَج  یف  ایِْقلَأ 

و یلاعت : هلوق  کلذف  امکّبحا  نم  هّنجلا  یف  الخدا  امکـضغبا و  نم  راّنلا  یف  ایقلا  ّیلعل : یل و  یلاعت  كرابت و  هَّللا  لاق  همایقلا  موی  ناک  اذا  »
ٍدِینَع ٍراَّفَک  َّلُک  َمَّنَهَج  ِیف  ایِْقلَأ 
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یم نمـشد  هک  ار  یـسک  ره  دـینکفا  خزود  هب  دـیامرف  یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نم و  هب  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  دوش  تماـیق  زور  نوچ 
دناعم رفاک  ره  زورما  : » ) دیامرف یم  هک  تسا  هیآ  نیمه  هب  هراشا  نیا  دیراد و  یم  تسود  هک  ار  یـسک  ره  دیئامن  تشهب  لخاد  دـیراد و 

. دنتفگ كرت  ار  هسلج  دندش  تحاران  تبحص  نیا  زا  شناهارمه  هفینح و  وبا  ارهاظ  و  دینکفا ) خزود  هب  ار 

4 ص :

ریدغ بحاص  تلیضف  ناش و  رد  یهلا  تایآ  www.Ghaemiyeh.comنییبت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 106زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:197  ، فئارطلا همجرت 

ماما

ياعد زا  نم  دومرف : ادـخ  لوسر  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دوعـسم » نب  هَّللا  دـبع   » زا دوخ  دنـس  هب  بقانملا »  » باتک رد  یلزاغم  نبا  یعفاش 
. متسه میهاربا  مردپ 

؟ یتسه میهاربا  تردپ  ياعد  زا  هنوگچ  ادخ  لوسر  يا  میتفگ : تفگ 

میهاربا مداد ) رارق  مدرم  ربـهر  ماـما و  ارت  نم  « ) ًاـمامِإ ِساَّنِلل  َکـُلِعاج  یِّنِإ   » هـک درک  یحو  مالـسلا ) هـیلع   ) مـیهاربا هـب  دـنوادخ  دوـمرف :
. هدب رارق  نم  لثم  یناماما  زین  نم  نامدود  زا  اراگدرورپ  تفگ : دش و  لاحشوخ 

هک تسا  يدهع  هچ  نآ  ایادخ  درک  ضرع  منکن ، افو  نآ  هب  هک  مهد  یمن  وت  هب  يدهع  نم  میهاربا  يا  داتـسرف : یحو  میهاربا  هب  دـنوادخ 
؟ ینکن افو  ینک  اطع  نم  هب  رگا 

. مشخب یمن  وت  نامدود  زا  ناراکمتس  هب  ار  تماما  نامیپ  نم  دومرف :

؟ دننایک دسر ، یمن  اهنآ  هب  نامیپ  نیا  هک  یناراکمتس  درک : ضرع  میهاربا 

. دنک تدابع  هدجس و  یتب  يارب  هک  یسک  دومرف : وا  هب 

«. ِساَّنلا َنِم  ًارِیثَک  َْنلَلْضَأ  َّنُهَّنِإ  ِّبَر  َمانْصَْألا  َُدبْعَن  ْنَأ  َِّیَنب  َو  ِیْنُبنْجا  َو  : » درک ضرع  میهاربا 

. رادب رود  ناتب  شتسرپ  زا  ار  منادنزرف  نم و  اراگدرورپ 

دش یهتنم  مالسلا ) هیلع   ) یلع نم و  هب  میهاربا  ياعد  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

« اّیصو اّیلع  ذّختا  اّیبن و  ینذّختاف  ّطق  منصل  اندحا  دجسی  مل  »

درک ذخا  یصو  ار  یلع  ربمایپ و  دوخ  يارب  ارم  دنوادخ  سپ  میدرکن  هدجس  زگره  یتب  لباقم  رد  ام  زا  کی  چیه  و  . 

ص:208  ، فئارطلا همجرت 

رذنم

تیاور سابع » نبا   » زا هدننک ) تیاده  یهورگ  ره  يارب  يا و  هدـنهد  میب  اهنت  وت  : ) ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِذـْنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  هیآ : ریـسفت  رد  یبلعث 
درک و هراشا  یلع  هناش  هب  سپـس  رذنم » منم  : » دومرف دز و  دوخ  هنیـس  رب  ار  شتـسد  ربمایپ  دش ، لزان  هیآ  نیا  نوچ  تفگ : هک  تسا  هدرک 

: دومرف
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« يدعب نم  نودتهملا  يدتهی  کب  یلع  ای  يداهلا  تنأ  »

. دنوش یم  تیاده  ناگتفای  تیاده  نم  زا  دعب  وت  هلیسو  هب  و  يداه ! یئوت 

رد یعفاش » یجنگ   » و همهملا » لوصف   » رد یکلام  غابـص  نبا  دوخ ، ریـسفت  رد  ریثک  نبا  نوچ : ننـست  لـها  فورعم  ياـملع  ار  تیاور  نیا 
شیوخ و ریسفت  رد  يروباشین  نینچمه  و  طیحملا » رحب   » مان هب  شریسفت  رد  یـسلدنا  نایح  وبا  دوخ و  ریـسفت  رد  يربط  و  بلاطلا » هیافک  »

. دنا هدرک  لقن  يرگید  هورگ 

ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  یلاعت  هلوق  لزن  امل  ّهنا  هدّدعتم  قرطب  تبث  دق  : » دسیون یم  ریسلا » بیبح   » باتک فلؤم  نیدلا  ثایغ  ریم 

ٌرِْذنُم َْتنَأ  امَّنِإ  : » هیآ هک  یماگنه  هدش  لقن  يددعتم  قرط  هب  يدعب  نم  نودتهملا  يدتهی  یلع  ای  کب  يداهلا  تنا  رذـنملا و  انا  ّیلعل  لاق 
یم تیاده  ناگتفای  تیاده  وت  هلیـسو  هب  یلع ! يا  يداه  وت  مرذنم و  نم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ربمایپ  دـش  لزان  ٍداه » ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو 

. دنوش

ص:209  ، فئارطلا همجرت 

دهاش

 . دشاب یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب » قدص   » زا

شیوخ راگدرورپ  زا  يراکـشآ  لیلد  هک  یـسک  نآ  ایآ  «: ) ُْهنِم ٌدِـهاش  ُهُوْلتَی  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍهَنَِّیب  یلَع  َناـک  ْنَمَف  َأ  : » هفیرـش هیآ  رد  یلزاـغم  نبا 
: دومرف ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  دشاب ، یم  وا  يوس  زا  يدهاش  نآ  لابند  هب  دراد و 

« هنم دهاّشلا  ّیلع  ّهبر و  نم  هنیب  یلع  انا  »

. تسا وا  دهاش  مالسلا ) هیلع   ) یلع متسه و  یهلا » هنیب   » ياراد نم 

ص:210  ، فئارطلا همجرت 

اونش ياهشوگ 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  دننک ) یم  يرادهگن  ار  نآ  اونش  ياهشوگ  و  «: ) ٌهَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو  : » هیآ ریسفت  رد  یبلعث  زاب 
: دومرف مّلس  و 
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« یلع ای  کنذا  اهلعجی  نا  ّلج  ّزع و  هَّللا  تلأس  »

یم مالـسلا ) هیلع   ) یلع نآ  لابند  هب  و  دهد ) رارق  قیاقح  هدنراد  هگن  اونـش و  ياهـشوگ  نیا  زا  ار  یلع  شوگ  هک  متـساوخ  ادخ  زا  نم  : )
: دومرف

هاسنا نا  یل  ناک  ام  کلذ و  دعب  ائیش  تیسن  امف 

رطاخ هب  ار  نآ  هشیمه  هکلب  منک ، شومارف  ار  نآ  هک  مدینـشن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نآ  زا  دعب  ینخـس  چیه  نم  «: )
( . متشاد

تسا هدرک  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  دوخ  باتک  رد  یلزاغملا  نبا  ار  تیاور  نیا  ریظن 

نانمؤم ریما  تیالو  زا  لاؤس 

َّمَع : » ریـسفت رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  لـقن  يدـس »  » زا دوخ  دنـس  هب  يزاریـش  نمؤم  نب  دـمحم  ظـفاح  زاـب 
رد سک  چـیه  دوش و  یم  لاؤس  ربق  رد  نآ  هراب  رد  اهنآ  زا  هک  تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  روظنم  دومرف : ِمیِظَْعلا » ِإَبَّنلا  ِنَع  َنُولَءاـسَتَی 

دننک و یم  لاؤس  گرم  زا  دعب  نانمؤم  ریما  تیالو  هراب  رد  وا  زا  ناگتشرف  هک  نیا  رگم  دور  یمن  ایند  زا  رحب  ّرب و  رد  ملاع ، برغ  قرش و 
: دنیوگ یم  تیم  هب 

کماما نم  و  کّیبن ؟ نم  و  کنید ؟ ام  و  ّکبر ؟ نم 

.

.؟ تسیک تماما  و  تسیک ؟ تربمایپ  تسیچ ؟ تنید  تسیک ؟ تیادخ 

موصعم ماما  شنیزگ  رایتخا و 

َو ِهَّللا  َناْحبُـس  ُهَرَیِْخلا  ُمَُهل  َناک  ام  ُراتْخَی  َو  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  َکُّبَر  َو  : » هیآ ریـسفت  رد  روکذـم  باـتک  رد  يزاریـش  نمؤم  نب  دـمحم  نینچمه 
، دنرادن يرایتخا  وا ) ربارب  رد   ) اهنآ دنیزگ  یم  رب  دهاوخب  ار  هچ  ره  دنیرفآ و  یم  دهاوخب  ار  هچ  ره  وت  راگدرورپ  «: ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَت 
: تفگ هک  هدرک  تیاور  کلام » نب  سنا   » زا دوخ  دنـس  هب  دنوش ) یم  لئاق  وا  يارب  هک  یئاه  کیرـش  زا  تسا  رترب  دـنوادخ و  تسا  هزنم 

: هیآ ینعم  زا  ادخ  لوسر  زا 
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: دومرف سپس  دیرفآ  تساوخ ، یم  هک  يروط  ره  لگ  زا  ار  مدآ  دنوادخ  دومرف : مدرک ؟ لاؤس  ُءاشَی »...  ام  ُُقلْخَی  َکُّبَر  َو  »

( مالـسلا هیلع   ) بلاـط یبا  نب  ّیلع  لـعج  لوسّرلا و  ینلعجف  اـنبجتناف  قلخلا  عـیمج  یلع  یتـیب  لـها  ینراـتخا و  یلاـعت  هَّللا  ّنا  « » راـتخی «و 
« ّیصولا

«. 2»

ار یلع  ربمغیپ و  ارم  هک ) بیترت  نیا  هب   ) دـیزگرب اهنآ  نایم  زا  ار  ام  درک و  رایتخا  قلخ  عیمج  رب  ارم  تیب  لها  ارم و  یلاـعت  دـنوادخ  ینعی 
. داد رارق  نیشناج  یصو و 

اب باختنا  قح  دـنرادن و  باختنا  قح  اهنآ  ینعی  تسا  هدـشن  هداد  رارق  باختنا  قح  مدرم  يارب  ینعی  ُهَرَیِْخلا » ُمَُهل  َناـک  اـم  : » دومرف سپس 
. منک یم  باختنا  نم  مهاوخب  ار  هک  ره  تسا  نم 

. میتسه وا  هدیزگرب  وا  قلخ  نایم  زا  نم  تیب  لها  نم و  سپ 

دنوش یم  لئاق  وا  يارب  هکم  رافک  هک  یئاهکیرش  زا  دنوادخ  تسا  هزنم  ینعی  َنوُکِرُْشی » اَّمَع  ِهَّللا  َناْحبُس  : » دومرف سپس 

« ملعی کبر  «و 

« مهرودص ّنکت  ام   » دناد یم  وت  راگدرورپدمحم  يا  ینعی 

« نونلعی ام  و   » دنراد یم  ناهنپ  دوخ  ياه  هنیس  رد  وت  تیب  لها  وت و  هب  تبسن  هنیک  توادع و  زا  ناقفانم  هک  ار  هچنآ 

. دنزاس یم  راکشآ  وت  تیب  لها  هب  وت و  هب  تبسن  یتسود  تبحم و  زا  دوخ  ياهنابز  اب  هک  ار  هچنآ  و 

هلمج تسا و  هدش  ریسفت  ادخ  يوس  زا  موصعم  ماما  شنیزگ  رایتخا و  هلأسم  هب  قوف  هیآ  هدیسر  ام  هب  تیب  لها  قیرط  زا  هک  یتایاور  رد  و 
نـشور قادـصم  نایب  لیبق  زا  عقاو  رد  نیا  هدـش و  قیبطت  ینعم  نیمه  رب  زین  دـنرادن ) هنیمز  نیا  رد  يراـیتخا  اـهنآ  « ) ُهَرَیِْخلا ُمَُهل  َناـک  اـم  »

تسین نکمم  ادخ  هیحان  زا  زج  فده ، نیا  يارب  موصعم  ماما  باختنا  نید و  ظفح  هلأسم  هک  ارچ  تسا ،
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ص:215  ، فئارطلا همجرت 

نینمؤملا حلاص 

«. 2 « » ٌریِهَظ َِکلذ  َدَْعب  ُهَِکئالَْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  ُِحلاص  َو  ُلیِْربِج  َو  ُهالْوَم  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  ِْهیَلَع  ارَهاظَت  ْنِإ  َو  : » هیآ ریسفت  رد  یبلعث » »

: دومرف ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور 

( مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  وه  نینمؤملا  حلاص  «و 

زا روظنم  . 

« نینمؤملا حلاص  »

تسا بلاط  یبا  نب  یلع 

ص:217  ، فئارطلا همجرت 

بلاط یبا  نب  یلع  هناخ  رد  یتخرد  یبوط 

ٍبآَم ُنْسُح  َو  ْمَُهل  یبوُط  هیآ : ریسفت  رد  سابع  نبا  زا  دوخ  ریسفت  رد  یبلعث 

: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ( 1)

« نصغ اهنم  نمؤم  ّلک  راد  یف  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  راد  یف  اهلصا  هرجش  یبوط  »

زارف رب  نانمؤم و  همه  رـس  رب  اج و  همه  نآ  ياه  هخاش  و  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  هناـخ  رد  شلـصا  هک  تسا  یتخرد  یبوط  : )
(. تسا هدرتسگ  ناشیاه  هناخ 

: دومرف دعب 

« ٍبآَم ُنْسُح  َو  ْمَُهل  یبوُط  »

تسا یتشگرب  ناکم  وکین  ینعی  اهنآ  يوکین  ماقم  اهنآ و  لاوحا  رب  اشوخ 

ص:219  ، فئارطلا همجرت 

ناربمایپ زا  لاؤس 

زا « ) اِنلُـسُر ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ْنَم  ْلَئْـس  َو  : » هیآ ریـسفت  رد  هدرک ، جارختـسا  باعیتسا »  » باتک زا  ار  نآ  هک  یباتک  رد  میعن  وبا  ثدحم 
عمج ار  ناربمایپ  مامت  نم و  نیب  دـنوادخ  دـندرب ، الاب  ارم  هک  یبش  رد  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  وت  زا  لبق  هک  ینـالوسر 
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؟ دندش ثوعبم  هچ  رب  نک ، لاؤس  نیشیپ  ناربمایپ  زا  دمحم  يا  دومرف : سپس  درک 

: دنتفگ

( مالسلا هیلع  « ) بلاط یبا  نب  ّیلعل  هیالولا  کتّوبنب و  رارقإلا  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  هداهش  یلع  انثعب  »
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.

. بلاط یبا  نب  یلع  تیالو  وت و  توبن  هب  رارقا  دنوادخ و  تینادحو  هب  تداهش  رب  میدش  ثوعبم  ام  دنداد ، باوج 

ص:221  ، فئارطلا همجرت 

تاقولخم نیرتهب 

هراب رد  ِهَّیِرَْبلا  ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  هیآ : تفگ : هک  هدرک  تیاور  سابع » نبا   » زا دوخ  دنـس  هب  هیودرم  نبا 
 . تسا هدش  لزان  مالسلا ) هیلع   ) یلع

هَّللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  دـش ، لزان  ِهَّیِرَْبلا » ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » هیآ هک  یماـگنه  دـیوگ : یم  ساـبع  نبا 
: دومرف یلع  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و 

« نیحمقم انابضغ  كّودع  یتأی  نیّیضرم و  نیضار  همایقلا  موی  کتعیش  تنا و  یتأت  کتعیش  تنا و  وه  »

«. 3»

ادخ مه  یضار و  ادخ  زا  امش  مه  هک  یلاح  رد  دیوش  یم  رشحم  هصرع  دراو  تمایق  زور  رد  هک  دنتـسه  تنایعیـش  وت و  هیآ  نیا  زا  روظنم 
. دور یم  منهج  هب  روز  هب  دوش و  یم  رشحم  دراو  نیگمشخ  تنمشد  تسا و  یضار  امش  زا 

: دومرف درک  تئارق  ار  هیآ  نیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  یتقو  هک  تسا  هدمآ  هزرب » وبا   » زا رگید  ثیدح  رد 

« ضوحلا کنیب  ینیب و  ام  داعیم  و  ّیلع ، ای  کتعیش  تنا و  مه  »

 . تسا رثوک  ضوح  رانک  امش  نم و  هدعو  یلع  يا  دنتسه ، تنایعیش  وت و  اهنآ 

: دومرف نم  هب  مرکا  ربمغیپ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  هیودرم » نبا   » زا روثنملا » ردلا   » رد

اذا ضوحلا  مکدـعوم  يدـعوم و  کتعیـش و  تنا و  ِهَّیِرَْبلا ؟» ُْریَخ  ْمُه  َکـِئلوُأ  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  هَّللا : لوق  عمـست  مل  «ا 
«. نیلّجحم اّرغ  نوعدت  باسحلل  ممالا  تئج 
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وت و نیا  دنتاقولخم ؟ نیرتهب  دـنا ، هداد  ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  دـیامرف : یم  هک  يا  هدینـشن  ار  ادـخ  نخـس  نیا  ایآ 
دیوش یم  توعد  امـش  میآ و  یم  اهتما  باسح  يارب  نم  هک  یماگنه  تسا ، رثوک  ضوح  رانک  امـش  نم و  هاگ  هدعو  دنتـسه ، وت  نایعیش 

دیا هدش  هتخانش  دیفس و  یناشیپ  هک  یلاح  رد 

ص:222  ، فئارطلا همجرت 

اوُنَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مدینـش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سابع » نب  هَّللا  دبع   » زا دوخ  دنـس  هب  شدنـسم  رد  لبنح  نب  دمحا 
: دومرف یم  هک  مّلس 

« اهفیرش اهریما و  اهسأر و  ّیلع  ّالإ و  اونمآ  نیّذلا  اهّیا  ای  نآرقلا  یف  هیآ  نم  سیل  »

سأر رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  نیا  رگم  دـنا ، هتفرگ  رارق  باطخ  دروم  اُونَمآ » َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » اب ناـنمؤم  هک  تسین  يا  هیآ  نآرق  رد  «. 2»
رکذ یلع  زا  یلو  هداد  رارق  باتع  دروم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  باحـصا  نآرق  رد  دنوادخ  تساهنآ و  فیرـش  ریما و  اهنآ و 

. یکین ریخ و  هب  رگم  هدشن 

ص:222  ، فئارطلا همجرت 

فلتخم عیاقو  رد  ریدغ  بحاص  تیاصو  يارب  ربمایپ  يزاس  هنیمز 

ربمایپ هناخ  رد 

گرزب یلو  دهاوخ  یم  ادخ  هک  اجنآ  زادرب  یم  دوخ  هناخ  هب  ار  ع )  ) یلع ترضح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ربمایپ  هناخ  رد 
یمالسا ناخروم  دراد . یم  فوطعم  راک  نیا  هب  ار  ربمایپ  هجوت  دریگ ، رارق  ادخ  لوسر  تیبرت  تحتو  دوش  گرزب  ربمایپ  هناخ  رد  وا  نید 

رگید يومع  اب  ربمایپ  دوب . وربور  ینیگنـس  هنیزهو  هلیاع  اب  ربماـیپ ، يومع  بلاـطوبا ، . دـش عقاو  هکم  رد  یبیجع  یلاسکـشخ  دنـسیون : یم 
نادـنزرف زا  یکی  مادـکره  هک  دـندرک  قفاوت  ود  رهو  تخادرپ  وگتفگ  هب  دوب  بلاطوبا  زا  شیب  وا  یلام  تنکمو  تورث  هک  ساـبع ، دوخ ،

مرکا ربمایپو  ار  رفعج  سابع ، تهج  نیا  زا  دـیآ . دـیدپ  بلاطوبا  راک  رد  یـشیاشگ  یطحق  ياهزور  رد  ات  دربب  دوخ  هناخ  هب  ار  بلاـطوبا 
تفرگ رارق  ربمایپ  رایتخا  رد  لماک  روط  هب  نانمؤم  ریما  هک  راـب  نیا  [ 1 . ] دندرب دوخ  هناخ  هب  ار  یلع  ترضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

 - ماما دـسرب . دوخ  لامک  جرادـم  نیرتیلاع  هب  ربمایپ  يربهر  تحت  دـش  قفومو  درب  رایـسب  ياه  هرهب  وا  یناسنا  لیاضفو  قـالخا  نمرخ  زا 
هما رثا  لیـصفلا  عابتا  هعبتا  تنک  دـقلو  دـیامرف : یم  هدرک ، هراشا  ربمایپ  صاخ  ياه  تبقارمو  ماـیا  نینچ  هب  دوخ  نانخـس  رد  مالـسلا  هیلع 
یم ربمایپ  یپ  رد  دور  یم  دوخ  ردام  لابند  هب  هک  يا  هقاـن  هچب  ناـس  هب  نم  [ 2  . ] هب ءادـتقالاب  ینرمایو  املع  هقالخا  نم  موی  لـک  یل  عفری 
راـغ رد  (ع ) یلع ترـضح  منک . يوریپ  نآزا  هک  داد  یم  روتـسدو  درک  یم  میلعت  نم  هب  ار  دوخ  یقـالخا  لـیاضف  زا  یکی  زور  ره  متفر ;

ارح
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یم تدابع  هب  ارح  راغ  رد  ار  مامت  هام  کـی  هلاـس  همه  دوش ، تلاـسر  هب  ثوعبم  هکنآزا  شیپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 
هب سپـسو  درک  یم  فاوط  ار  ادخ  هناخ  راب  تفهو  تفر  یم  مارحلا  دجـسم  هب  هرـسکیو  دش  یم  ریزارـس  هوک  زا  هام  نایاپ  ردو  تخادرپ 

ار وا  ایآ  تشاد  یلع  ترـضح  هب  تبـسن  ربمایپ  هک  يدـیدش  تیانع  اـب  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اـجنیا  رد  تشگ . یم  زاـب  دوخ  لزنم 
هک یماگنه  زا  دـهد  یم  ناشن  نیارق  تفگ ؟ یم  كرت  تدـم  نیا  رد  ار  وا  اـی  درب  یم  شیاـینو  تداـبع  بیجع  لـحم  نآ  هب  دوخ  هارمه 
یم ناخروم  . تفگن كرت  ار  وا  يزور  زگره  درب  دوخ  هناـخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع   - یلع ترـضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

[3 . ] درب یم  دوخ  هارمه  ار  وا  تفر  یم  نابایبو  هوک  هبو  دش  یم  جراخ  رهش  زا  ربمایپ  هاگره  هک  دوب  هارمه  ربمایپ  اب  نانچنآ  یلع  دنسیون :
تلاسر ماقم  هب  ار  وا  دش و  لزان  ربمایپ  رب  راب  نیتسخن  يارب  لیئربج  یتقو  هک  تسا  یکاح  حیحـص  ثیداحا  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 

، نانمؤم ریما  دوب . هتفر  ارح  هوک  هب  تدابع  يارب  ربمایپ  هک  دوب  هام  نامه  ياهزور  زا  زور  نآ  . دوب شترـضح  رانک  رد  یلع  تخاس  رختفم 
تدابع هب  ارح  هوک  رد  لاس  ره  ربماـیپ  [ 4  ...«. ] يریغ هاری  الو  هاراف  ءارحب  هنـس  لک  یف  رواجی  ناک  دـقلو  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  ددوخ ر 

دشاب تلاسر  زا  سپ  نارود  رد  ارح  رد  ربمایپ  ترواجم  هب  رظان  دناوت  یم  هچ  رگا  هلمج  نیا  دید . یمن  ار  وا  یسک  نم  زجو  تخادرپ  یم 
زا لبق  نارود  هب  رظان  هلمج  نیا  هک  دـنک  یم  دـییات  تسا  هدوب  تلاسر  زا  لبق  اـبلاغ  ارح  رد  ربماـیپ  ترواـجم  هکنیاو  هتـشذگ  نیارق  یلو 

بلق اب  یکدوک ، نارود  نامه  رد  هک  دـش  ببـس  وا  زا  ربمایپ  ریگیپ  شرورپو  مالـسلا  هیلع   - یلع ترـضح  یناسفن  تراهط  تسا . تلاسر 
; تسین نکمم  اهنآ  ندینشو  ندید  يداع  مدرم  يارب  هک  دونشب  ار  یتاوصاو  دنیبب  ار  ییاهزیچ  دوخ ، ياونـش  شوگو  ذفان  هدیدو  ساسح 
هب یکدوـک ، نارود  ناـمه  رد  نم  [ 5  «. ] هوبنلا حـیر  مشا  هلاـسرلا و  یحوـلا و  روـن  يرا  : » دـیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  دوـخ  ماـما ، هکناـنچ 

مامشتسا وا  زا  ار  توبن  كاپ  يوبو  مدید  یم  دوب  ریزارس  ربمایپ  يوس  هب  هک  ار  تلاسرو  یحو  رون  مدوب ، ربمایپ  رانک  ارح  رد  هک  یماگنه 
. دینش یم  ار  یحو  هتـشرف  يادصو  تلاسر  رون  مالـسا  ربمایپ  تثعب  زا  شیپ  نانمؤم  ریما  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع   - قداص ماما  مدرک . یم 

توبن ماقم  یگتـسیاش  وت  نم  زا  سپ  مدوبن  ناربمایپ  متاخ  نم  رگا  دومرف : یلع  ترـضح  هب  ربمایپ  یحو  یقلت  تفگـشو  گرزب  هظحل  رد 
نارود رد  یبیغ  ياهادص  ندینش  هراب  رد  نانمؤم  ریما  [ 6 . ] ینایقتم ياوشیپو  ایصوا  رورس  وت  یتسه ، نم  ثراوو  یصو  وت  یلو  یتشاد ، ار 

؟ تسیچ هلان  نیا  مدرک  ضرع  ادخ  لوسر  هب  دیـسر ; نم  شوگ  هب  يا  هلان  يادص  ربمایپ  رب  یحو  لوزن  ماگنه  : دیامرف یم  نینچ  یکدوک 
. دش دیمون  دوش  عقاو  شتـسرپ  دروم  نیمز  يور  رد  هکنیا  زا  نم  تثعب  زا  سپ  هک  تسا  نیا  شا  هلان  تلعو  تسا  ناطیـش  هلان  نیا  دومرف :

هچنآ وت  [ 7  «. ] ریزول کنکل  یبنب و  تسل  کنا  الا  يرا ، ام  يرت  عمسا و  ام  عمـست  کنا  : » تفگو درک  یلع  ترـضح  هب  ور  ربمایپ  سپس 
تیآ تیالو ص 18  غورف  یتسه . نم  رواـیو  ریزو  هکلب  یتسین  ربماـیپ  وت  هکنیا  زج  ینیب ، یمو  يونـش  یم  منیب  یمو  مونـش  یم  نم  هک  ار 

یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ - 3 . ] ص 182 ج 2 ، هدبع ، هغالبلا  جهن  [ - 2 . ] ص 236 ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  [ - 1  ] یناحبسرفعج خیش  هللا 
دسرب تلاسر  ماقم  هب  ادخ  فرط  زا  مالسا  ربمایپ  هکنآ  زا  شیپ  [ - 5 (. ] هعصاق هبطخ 187( هغالبلا ، جهن  [ - 4 . ] ص 208 ج 13 ، دیدحلا ،

ج دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  درک . یم  كرد  تسا ، هدـش  نایب  تایاور  رد  هک  يزومرم ، تروص  هب  ار  یبیغ  ياهادـصو  یحو 
. هعصاق هبطخ  هغالبلا ، جهن  [ - 7 . ] ص 310 ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ - 6 . ] ص 197 ، 13
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يرون تقلخ 

بلاطیبا نب  یلع  نم و  : » دومرف ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا 

، درک شخب  ود  هب  ار  رون  نآ  دـیرفآ ، ار  مدآ  ادـخ  هک  یماگنه  میدوب . ادـخ  رـضحم  رد  يرون  مدآ ، شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  هدراـهچ 
«1 .« » یلع يا  هراپ  منم و  نآ  زا  یئزج 

. تفرگ رارق  وا  بلـص  رد  رون  نآ  درک ، قلخ  ار  مدآ  ادخ  هک  یماگنه  تسا . هدمآ  هدرک  لقن  یعفاش  یلزاغم  نبا  هک  يرگید  ثیدـح  رد 
«2 . » تشگ لیدبت  تفالخ  هب  یلع  رد  يربمایپ و  هب  ربمایپ  رد  دش . هناگود  بلطملا  دبع  بلص  رد  ات  دوب  هچراپکی  رون ، نآ  هتسویپ 

، درک شخب  ود  ار  رون  ادخ  هکنآ  ات  : » تسا هدش  هدوزفا  هلمج  نیا  ثیدح  نایاپ  رد  هدرک  لقن  رباج  زا  یلزاغم  نبا  هک  يرگید  تیاور  رد 
«3 .« » دینادرگ یلو  ار  یلع  ربمایپ و  ارم  داد و  رارق  بلاطیبا  بلص  رد  ار  یئزج  هّللا و  دبع  بلص  رد  ار  يا  هراپ 

224 ص : قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  همجرت 

راذنالا موی 

.2

شیوخ نادناخ  لها و  زا  نت  یـس  ربمایپ  ناسرتب ». ار  تکیدزن  نادنواشیوخ   » هیآ لوزن  زا  سپ  هک  تسا  دمحا  دنـسم  رد  تفالخ  ثیدح 
یم ارم  ياه  هدعو  نید و  یسک  هچ  : » دومرف اهنآ  هب  راب  ره  ربمایپ  دندیـشون . دندروخ و  ینامهیم  هب  راب  هس  اهنآ  دناوخ و  ارف  تبون  هس  ار 

: تفگ یلع  دشاب . تشهب  رد  نم  نیشنمه  نم و  نیشناج  ات  دریذپ 

: تسا هتفگ  دوخ  ریسفت  رد  ار  تیاور  نیمه  یبلعث  يا ») هنوگنیا   ) وت دومرف : ربمایپ  و  نم ،

« دندوب تکاس  نارگید  یلع  زج  راب  ره  و  راب ، هس  زا  سپ  »

225 ص : قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  همجرت 
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تیصو ثیدح 

يا دومرف : ربمایپ  تسیک ؟ وت  یصو  نیشناج و  ادخ  لوسر  يا  : » دیسرپ ربمایپ  زا  هک  تسا  هدش  تیاور  ناملس  زا  دنسم  رد  تیصو  ثیدح 
اجب ارم  نید  هک  نم  ثراو  نیشناج و  انامه  سپ  دومرف : ربمایپ  نون . نب  عشوی  داد : خساپ  ناملس  دوب ؟ هک  یـسوم  مردارب  نیـشناج  ناملس 

.« تسا بلاطیبا  نب  یلع  دشخب  یم  ققحت  ارم  هدعو  دروآ و  یم 

ربمایپ دزن  یمارگ 

ربمایپ رب  هک  تسا  هدش  تیاور  رذوبا  زا  رکبوبا  دانـسا  اب  تسا ، ینـس  بهذم  راهچ  تجح  هک  هیودرم  نب  دـمحا  رکبوبا  بقانم  باتک  رد 
؟ دنرت یمارگ  ناتدزن  امش  نارای  زا  کیمادک  میدیسرپ : میدش و  دراو 

.« تسا رتزاتشیپ  امش  زا  مالسا  نورد و  تمالس  هب  هک  یلع  دومرف :

ربمایپ ثراو 

یـصو و تسا و  هتـشاد  یثراو  یـصو و  يربمایپ  ره  : » دومرف ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  شباتک  رد  دوخ  دانـسا  هب  یعفاش  یلزاـغم  نبا 
«3 .« » تسا بلاطیبا  نب  یلع  نم  ثراو 

تئارب غالبا 

وگزاب انعم  هب  لقن  اب  هک  دراد  دوجو  یثیدح  هتس  حاحص  نایم  عمج  دمحا و  دنسم  رد 

ادـخ لوسر  ناـمرف  هب  دیـسر  هفیلحلا  يذ  هب  وا  هک  یماـگنه   » داتـسرف هکم  مدرم  يوس  هب  تئارب  غـالبا  يارب  ار  رکبوـبا  ربماـیپ  : » مینک یم 
زا دـیاب  ای  تئارب  غالبا  هک  تفگ  ارم  لیئربج  اما  هن ، دومرف : ربمایپ  تسا ؟ هدـش  لزان  نم  هرابرد  يزیچ  ایآ  دیـسرپ : ربماـیپ  زا  تشگزاـب و 

. تسا وت  زا  هک  يدرم  بناج  زا  ای  دشاب و  ربمایپ )  ) وت يوس 

226 ص : قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  همجرت 

تاجانم ثیدح 

دشاب یم  نینمؤملا  ریما  صوصخم  تاجانم  هیآ  هک  تسا  هدمآ  یعفاش  یلزاغم  نبا  تیاور  یبلعث و  ریسفت  هتـس و  حاحـص  نایم  عمج  رد  : 
: دنا هدومرف  دوخ  نینمؤملا  ریما  درکن » نینچ  سکچیه  يو  زا  سپ  هن  رتشیپ و  هن  داد و  هقدص  يرانید  هب  تاجانم  لاح  رد  وا   » دـنا هتفگ  و 
، دـیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » درک دـهاوخن  زین  نم  زا  سپ  درکن و  لمع  نادـب  یـسک  نم  زا  شیپ  هک  تسا  یتیآ  ادـخ  باـتک  رد  »

راب تشادرب و  تما  زا  ار  لمع  نیا  نم  هلیـسوب  دـنوادخ  دـیهدب ». هقدـص  ناتندرک  اوجن  زا  شیپ  دـینک ، اوجن  ربمایپ  اـب  هک  دـیهاوخ  نوچ 
.« دوب دهاوخن  سکچیه  هرابرد  زین  نم  زا  سپ  هیآ ، دومن و  کبس  ارناشیا 

14 ص :
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هلهابم ثیدح 

اب هلهابم  گنهآ  ربمایپ  هک  یماگنه  : » تسا هدـمآ  نیحیحـص  نایم  عمج  رد  تسا ) تیب  لها  نینمؤملا و  ریما  رخافم  رگید  زا   ) هلهابم هیآ  : 
تشپ یلع  ترضح و  نآ  رس  تشپ  همطاف  تشاد . تسدب  ار  نسح  تسد  تفرگ و  دوخ  شوغآ  رد  ار  نیـسح  دومن ، ار  نارجن  نایحیـسم 

، تفگ یم  ناشیا  هب  ربمایپ  دندرک و  یم  تکرح  همطاف  رس 

دوخ و نایم  هطـساو  ار  اهنآ  دیوج و  يرای  نانآ  زا  شیوخ  ياعد  رد  ربمایپ  هک  نیا  زا  رترب  یتلیـضف  هچ  دـییوگب . نیمآ  مدرک  اعد  هاگره 
»؟ دهد رارق  شیادخ 

227 ص : قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  همجرت 

تلزنم ثیدح 

یم كوبت  گنج  هب  ربمایپ  هک  یماگنه  : » تسا هدش  لقن  رگید  ياه  هقیرط  زا  يراخب  حیحـص  رد  اه و  هقیرط  یخرب  زا  دمحا  دنـسم  رد  : 
اب يور  یم  هک  يوس  ره  هب  مهاوخ  یم  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  داد . رارق  هنیدم  رد  شیوخ ، لها  رادـساپ  دوخ و  نیـشناج  ار  یلع  تفر 

.« تسین يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنآ  زج  یتسه ، یسوم  هب  نوراه  نوچ  نم ، يارب  هک  یتسین  دنسرخ  ایآ  دومرف : ربمایپ  مشاب . وت 

ربیخ حتف 

هدش لقن  هدیرب  نب  هّللا  دبع  زا  رگید  قرط  زا  هتس ، حاحص  نایم  عمج  يراخب و  ملسم و  حیحـص  رد  اه و  هقیرط  یخرب  زا  دمحا  دنـسم  رد 
. تشگزاب دربن و  شیپ  زا  يراک  یلو  تفرگ ، ار  مچرپ  رکبوبا  میدروآ و  رد  هرصاحم  هب  ار  ربیخ  ام  : » تفگ یم  مردپ  هک  تسا ،

يدرم هب  ار  مچرپ  ادرف  دومرف : ربمایپ  دیسر . رایسب  یتخس  ناناملسم  هب  زور  نآ  دیدرگ و  رارکت  هعقاو  نامه  دش و  رادمچرپ  رمع  دعب  زور 
. ددرگن زاب  دشخبن  يزوریپ  شیادخ  ات  تسا و  ریذپان  زیرگ  يرو  هلمح  ار ، وا  زین  نانآ  دراد و  تسود  ار  شربمایپ  ادخ و  هک  مراپس  یم 
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: دومرف ربمایپ  دوب . يرادـمچرپ  دـنموزرآ  کی  ره  دـندش و  ربمایپ  دزن  هب  نامد  هدـیپس  تسیک . وا  هک  دـندوب  نخـس  نیا  رد  مدرم  هاگنابش 
هب دنتفگ  تساجک ؟ بلاطیبا  نب  یلع 

يو هب  مچرپ  درک و  اعد  وا  قح  رد  تفای . تیفاع  هک  دیلام  وا  هدـید  رب  ناهد  بآ  دـناوخ و  ارف  ار  یلع  ادـخ  لوسر  تسالتبم . درد  مشچ 
.« يرایتخب يزوریپ و  اب  رگم  تشگنزاب  دش و  راکیپ  هب  یلع  درپس .

228 ص : قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  همجرت 

رفک ربارب  رد  نامیا 

: دومرف ربمایپ  دندنام ، ورف  نیملـسم  هلمج  تساوخ و  دروامه  قدنخ  هوزغ  رد  يرماع  دودبع  نب  ورمع  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  روهمج 
.« تسا هتساوخرب  راکیپ  هب  رفک  همه  اب  نامیا  همه  »

باوبادس

نابز مدرم  دندنبب . ار  اهرد  همه  بلاطیبا  نب  یلع  لزنم  رد  زج  داد  نامرف  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  اه  هقیرط  یخرب  زا  دمحا  دنـسم  رد 
یلع يارـس  رد  زج  هک  هدش  هداد  نامرف  نم  هب  : » دومرف دروآ و  ياجب  یهلا  ساپـس  شیاتـس و  دناوخ و  هبطخ  ربمایپ  دندوشگ . ضارتعا  هب 

.« مدرکن يوریپ  قح  نامرف  زا  زج  دنگوس  ادخ  هب  دوشگ . هوای  هب  نابز  امش ، يوگدب  مدنبب و  ار  اهرد  همه 

هاخاوم ثیدح 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  اه  هقیرط  یخرب  زا  لبنح  نب  دمحا  دنسم  رد  : 

: دیسرپ ربمایپ  زا  وا  دیزگنرب . ار  یسک  یلع  يارب  داهن و  يردارب  ناناملسم  نایم  ربمایپ  »

. ماوت ردارب  نم  ینم و  ردارب  وت  مدـیزگرب . دوخ  يارب  ار  وت  دومرف : ربمایپ  يداهن ؟ او  ارم  يدـنکفا و  يردارب  تنارای  ناـیم  ادـخ  لوسر  يا 
یم يوعد  ار  یهاگیاپ  نینچ  نانزغورد  اهنت  وت ، زا  سپ  متـسه ، ادـخ  هداتـسرف  ردارب  ادـخ و  هدـنب  نم  وگب  دوشگ  وت  رب  نابز  یـسک  رگا 

مدنکفین ریخأت  هب  ار  تا  يردارب  نامیپ  هتخیگنارب ، قح  هب  ارم  هکنآ  هب  دنگوس  دننک .

16 ص :
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229 ص : قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  همجرت 

زا سپ  هکنآ  زج  تسا  یـسوم  سایق  هب  نوراه  هاگیاج  نم ، هب  تبـسن  وت  هاگیاج  و  « 1 . » منیزگرب شیوـخ  يارب  ار  وـت  هک  ور  نآ  زا  رگم 
«2 .« » ینم ثراو  ردارب و  وت  تسین و  يربمایپ  نم 

ربمایپ دّمحم  هک  دندوب  هتـشاگن  تشهب  رد  رب  اهنامـسآ  شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  : » تسا هدمآ  ربمایپ  زا  هتـس  حاحـص  نایم  عمج  رد 
«3 .« » تسادخ هداتسرف  ردارب  یلع  ادخ و 

وا زا  نم  نم و  زا  یلع 

نانمؤم همه  یلو  وا  متـسه . یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  هک  تسا  هدش  تیاور  ربمایپ  زا  هتـس  حاحـص  رد  لبنح و  نب  دـمحا  دنـسم  رد 
«4 . » دروآ یمن  ياجب  سکچیه  یلع  ای  نم  زج  ارم  تالاسر ) فئاظو و  . ) تسا نم  زا  سپ 

نیا : » تفگ ربمایپ  هب  لیئربج  یلع ، تسد  هب  دحا  گنج  رد  رفک  نارادمچرپ  ندش  هتشک  زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  بتک  نامه  رد  نینچمه 
: دومرف ربمایپ  تسا و  يردارب  تقیقح 

« ادخ هداتسرف  يا  منت  ود  امش  زا  زین  نم  و  تفگ : لیئربج  متسه . وا  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  انامه 

230 ص : قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  همجرت 

یسیع هیبش 

هب هک  دنتـشاد  نمـشد  ناـنچ  ار  وا  دوهی  تسا ، یـسیع  هب  یتهابـش  وت  رد  : » دومرف یلع  هب  ربماـیپ  تسا : هدـمآ  لـبنح  نب  دـمحا  دنـسم  رد 
دومرف یتسرد  نخس  ربمایپ  « 2 .« » دنداد رارق  راوازسان  هاگیاج  رد  ار  وا  هک  دنتشاد  شتسود  هنوگنآ  نایحیسم  دنداد و  اوران  تبسن  شردام 

. دنتشادنپ ادخ  ار  وا  هیریصن  دندرک و  ینمشد  نینمؤملا  ریما  اب  جراوخ  اریز 

رادتسود نمؤم 

17 ص :
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درادن و تسود  نمؤم  زج  ار  وت  : » دومرف ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  هتس  حاحص  نایم  عمج  نیحیحـصلا و  نیب  عمج  لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  رد 
.« نمشد قفانم  زج 

لیوات رب  لتاق 

يارب نم  هک  هنوگنامه  دیگنج  دهاوخ  نآرق  لیوأت  ببس  هب  امـش  زا  یـصخش  انامه  : » دومرف ربمایپ  تسا : هدمآ  لبنح  نب  دمحا  دنـسم  رد 
: دومرف ادخ  لوسر  متسه ؟ نم  ایآ  ربمایپ  يا  تفگ : رمع  هن ، دومرف : ربمایپ  منم ؟ صخش  نآ  تفگ : رکبوبا  مدیگنج . نآ  لیزنت 

یم هلصو  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دزن  هرجح  رد  ار  ربمایپ  شفک  یلع  ماگنه  نامه  رد  تسا و  شفک  هدننز  هلـصو  صخـش  نآ  هن ،
«4 .« » دز

یمرب ناشیا  رس  رب  ار  يدرم  دنوادخ  هنرگو  دنتسیازاب  دوخ  راتفر  زا  دیاب  شیرق  : » دومرف ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  هتس  حاحـص  نایم  عمج  رد 
وا ادخ ، هداتـسرف  يا  دندیـسرپ : ربمایپ  زا  دـنکفا  دـهاوخ  شیرق  نت  زا  رـس  نید ، تریغ  هب  تسا و  هدومزآ  نامیا  رد  ار  وا  بلق  هک  دزیگنا 

.« تسا هرجح  رد  شفک  هدننز  هلصو  وا  «، 1  » هن دومرف : خساپ  تسا  رمع  دندیسرپ : هن . دومرف  تسا ؟ رکبوبا 

231 ص : قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  همجرت 

ریط ثیدح 

شترضح دوب ، هدش  هتخپ  يا  هدنرپ  ربمایپ  دزن  هک  تسا  هدش  لقن  کلام  نب  سنا  زا  هتس  حاحص  نایم  عمج  لبنح و  نب  دمحا  دنـسم  رد  : 
. دروخب اذغ  نم  اب  ات  تسرفب  ار  دوخ  هاگشیپ  رد  مدرم  نیرتبوبحم  نیرت و  یمارگ  اهلاراب  هک  درک  اعد 

«2 . » دروخ ماعط  ربمایپ  اب  دمآ و  مالّسلا  هیلع  یلع 

یم برقت  یکیدزن و  وـت  هب  بلاـطیبا  نب  یلع  تیـالو  هب  ایادـخ  : » تفگ یم  نینچ  گرم ، ماـگنه  ساـبع  نـبا  هـک  تـسا  تـیاور  وا  زا  و 
«3 .« » میوج
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232 ص : قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  همجرت 

ءاذیا ثیدح 

یلع هب  هک  ره  مدرم ، يا  « 3 . » تسا هدرزآ  ارم  درازایب  ار  یلع  هکره  : » دومرف ربمایپ  هک  هدش  تیاور  اه  هقیرط  یخرب  زا  دمحا  دنـسم  رد  : 
«4 .« » ددرگ یم  هتخیگنارب  ینارصن  ای  يدوهی  تمایق  رد  دناسر  رازآ 

233 ص : قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  همجرت 

قح نازیم 

ار قح  ددرگ  یم  هک  يوس  ره  هب  ایادخ  داب ، یلع  رب  دنوادخ  تمحر  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ربمایپ  زا  هتـس  حاحـص  نایم  عمج  رد 
«5 .« » نادرگب وا  اب 

رگیدکی رب  هک  اجنآ  ات  دوش  یم  راکـشآ  فالتخا  الب و  هنتف و  نم  تما  رد  يدوز  هب  : » دومرف راّمع  هب  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  تیاور  روهمج 
یقح و اب  نامز  نآ  رد  وت  تشک و  دنهاوخ  ار  وت  نارگمتس  هورگ  راّمع  يا  دنیوج . یم  يرازیب  مه  زا  دننک و  یم  راتشک  دنشک و  یم  غیت 

جراخ تیاده  زا  دنک و  یمن  کیدزن  لطاب  هب  ار  وت  یلع  انامه  تست . اب  قح 

235 ص : قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  همجرت 

هار رد  هک  ره  دزاس و  هتـسارآ  وا  رب  رهوگ  زا  لیامح  ود  تمایق  رد  دنوادخ  دشکرب  ریـشمش  یلع  يرای  هب  سک  ره  راّمع  يا  دنیامن . یمن 
نم تسار  بناج  رد  هکنیا  زا  يوریپ  داب  وت  رب  يدید  ار  عیاقو  نآ  هاگره  دوب  دـهاوخ  وا  نت  رب  نیـشتآ  لیامح  ود  دـنک  نینچ  وا  ینمـشد 
اهر ار  ناگمه  شاب و  یلع  قیرط  کلاس  رگید ، یهار  هب  یلع  دـنور و  ییوس  هب  مدرم  همه  هچ  رگا  دوب ) یلع  ربماـیپ  دارم   ) تسا هداتـسیا 

. زاس

«1 .« » تسادخ زا  تعاطا  نم  زا  تعاطا  تسا و  نم  زا  يوریپ  یلع  زا  يوریپ  راّمع  يا  تسا . قح  رب  هتسویپ  یلع  راّمع ، يا 
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اب یلع  تسا و  یلع  اب  قح  . » دومرف ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  هشیاع  زا  اـه  هقیرط  زا  یخرب  اـب  روهمج و  زا  هیودرم  نب  یـسوم  نب  دـمحا 
«2 .« » دننک رادید  نم  اب  ضوح  رانک  رد  هکنآ  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  ود  نیا  تسا و  قح 

نیلقث ثیدح 

ردام ردپ و  ار و  دنزرف  ود  نیا  ارم ، هک  ره  دومرف : تفرگ و  ار  نیـسح  نسح و  تسد  ربمایپ  : » دیوگ یم  دوخ  دنـسم  رد  لبنح  نب  دمحا  : 
. دشاب هتشاد  تسود  ار  اهنآ 

«3 .« » تسا هجرد  مه  نم  اب  تمایق  رد 

. يآ نم  کیدزن  یلع  يا  دومرف : دوب  وا  ربارب  یلع  هک  یلاح  رد  تافرع  رد  ربمایپ  يزور  : » تسا هدـش  تیاور  نینچ  رباج  زا  دنـسم  رد  زین 
. تسا یکی  وت  نم و  دوجو  تخرد 

. دنشاب یم  نآ  ياه  هخاش  نیسح  نسح و  ینآ و  هنت  وت  متسه و  تخرد  هشیر  نم 

236 ص : قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  همجرت 

«1 .« » دروآ تشهب  هب  شیادخ  دنز  گنچ  تخرد  نآ  زا  یخاش  هب  یسک  ره 

اهنآ هب  رگا  هک  مراذگ  یم  یقاب  امـش  يارب  ثاریم  ود  نم  : » دومرف ربمایپ  هک  تسا  هدـش  لقن  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  باتک  نآ  رد  نینچمه 
ادج مه  زا  ود  نیا  منادناخ . تیب و  لها  ادخ و  باتک  تسا : رترب  يرگید  زا  یکی  گنـسنارگ ، ثاریم  ود  نآ  دیوشن ؛ هارمگ  دیزای  تسد 

.« دنوش دراو  ضوح  رب  ات  دندرگ  یمن 

. تسا هدومن  نایب  رگید  ياه  هقیرط  اب  ار  تیاور  نیمه  دمحا 

دش یم  هدیمان  مخ »  » هک هنیدم  هکم و  نایم  یبآ  رانک  رد  ادخ  هداتسرف  هک  تسا  هدش  تیاور  مقرا  نب  دیز  زا  ملسم  حیحص  عضوم  ود  رد 
: دومرف زردنا  زا  سپ  دناوخ و  هبطخ 
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رب ردقنارگ  ثاریم  ود  امش  نایم  رد  اما  درک  مهاوخ  رادید  ار  میادخ  هداتسرف  گرم و  هتشرف  دیدرت  نودب  هک  متسه  یناسنا  نم  مدرم  يا  »
هب دیـشیدنیب و  نآ  رد  دـینز ، گنچ  دـیزای و  تسد  نآ  هب  تسا ، رون  تیادـه و  نآ  رد  هک  تسا  قح  باتک  اهنآ  نیتسخن  مهن ، یم  ياج 
دای هب  ار  دنوادخ  اهنآ  اب  راتفر  رد  منک ، یم  ناشن  رطاخ  امـش  هب  ار  متیب  لها  نم ، نادناخ  تیب و  لها  و  دومرف : سپـس  دیزرو . مامتها  نآ 

«2 .« » دیروآ دای  هب  ار  دنوادخ  اهنآ  اب  راتفر  رد  دیروآ  دای  هب  ار  دنوادخ  اهنآ  اب  راتفر  رد  دیروآ 

237 ص : قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  همجرت 

دنک یم  تیاور  دنـسانش ، یم  نومأم  دمتعم  نیما و  درم  ار  وا  روهمج  دوب و  ربمایپ  نادناخ  هب  تبـسن  دارفا  نیرت  نمـشد  زا  هک  يرـشخمز 
دنب دـنیادخ و  نانیما  دـنیوا  نادـنزرف  زا  هک  یناـماما  دـننم . نامـشچ  رون  شرهوش  نت و  هراـپ  شنارـسپ  بلق و  همطاـف  : » دومرف ربماـیپ  هک 

هک ره  دبای و  ییاهر  دنز  گنچ  اهنآ  هب  هک  ره  قلخ ، قح و  نایم  هدیشک 

238 ص : قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  همجرت 

«1 .« » دتفا ورف  دهن ، ورف  ار  ناشیا 

هدروآ ربمایپ  زا  ناوارف  دیناسا  هب  « 2 .« » دیوشم هدنکارپ  دینز و  ادخ  نامـسیر  رد  تسد  ناگمه  و  : » گرزب يادخ  راتفگ  ریـسفت  رد  یبلعث 
نم زا  سپ  دـینک  يوریپ  اهنآ  زا  رگا  هک  نیـشناج  ود  مداـهن . اـج  رب  گنـسنارگ  ود  امـش  ناـیم  رد  مدرم  يا  : » دومرف شترـضح  هک  تسا 

. نم تیب  لها  ترتع و  تسا و  نیمز  نامـسآ و  نایم  هدیـشک  دنب  هک  ادخ  باتک  تسا ، رترب  يرگید  زا  یکی  ود  نآ  زا  دـیدرگن و  هارمگ 
.« دنیآ رد  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  ود  نآ 
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ود امـش  ناـیم  رد  نم  میوـگ . خـساپ  ار  وا  دـیآ و  نم  دزن  میادـخ  هداتـسرف  هک  تسا  کـیدزن  : » تسا تیاور  نیحیحـص  نـیب  عـمج  رد  و 
نآ رد  هک  ادخ  باتک  مهن : ياج  رب  گنسنارگ 

239 ص : قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  همجرت 

.« منک یم  شرافس  اهنآ  هب  ار  امش  متیب ، لها  دینز و  گنچ  نآ  هب  تسا ، رون  تیاده و 

ءاسک ثیدح 

دوب و هملـس  ما  هناخ  رد  ربمایپ  هک  هدـش  تیاور  هملـس  ما  زا  هتـس  حاحـص  نایم  عمج  رد  اه و  هقیرط  یخرب  زا  لـبنح  نب  دـمحا  دنـسم  رد 
هتسشن يربیخ  یـششوپ  رب  ادخ  لوسر  دندمآ . نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ، روایب . ار  ترـسپ  ود  رهوش و  : » دومرف ربمایپ  دش . دراو  همطاف 

ار ءاسک  ربمایپ  « 1 .« » دراد كاپ  ار  امش  دنک و  رود  امـش  زا  ار  يدیلپ  دهاوخ  یم  ادخ  تیب ، لها  يا  : » داتـسرف ار  هیآ  نیا  دنوادخ  هک  دوب 
مدومن و قاتا  لخاد  ار  مرس  زین  نم  دیوگ ) یم  هملس  ما  . ) دنتسه نم  تیب  لها  نانیا  تفگ : تشادرب و  نامسآ  هب  تسد  دنکفا و  ناشیا  رب 

.« يریخ رب  وت  دومرف : ربمایپ  متسه . اهنآ  اب  مه  نم  مدیسرپ :

«2 . » تسا هدش  تیاور  اه  هقیرط  یخرب  زا  ملسم  حیحص  کلام و  اطوم  دوواد ، یبا  حیحص  عضاوم  زا  یخرب  رد  انعم  نیمه  هب  کیدزن 

ربمایپ ریزو 

. تسا هدرک  رکذ  یکملا  دمحا  نب  دّمحم  همئالا ، ردص  ار  تیاور  نیمه 

مردارب هک  ار  ینخس  نامه  نم  ایادخ  : » دومرف ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  دمحا  دنسم  رد 

نم راـک  رد  ار  یلع  زاـس و  دـنمورین  ار  متـشپ  وا  هطـساوب  ار و  یلع  مردارب  هد ، رارق  مـلها  زا  يریزو  نـم  يارب  میوـگ : یم  تـفگ  یـسوم 
.« نادرگ کیرش 
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240 ص : قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  همجرت 

ریدغ بحاص  تردق  نایب 

یم مدینش ، مالّسلا  هیلع  یلع  زا  نئادم  رد  هک  دنک  یم  تیاور  شارخ » نب  یعبر   » زا دوخ ، دنس  هب  [ 133 يدادغب 1 / بیطخ  دادغب  خیرات  ]
ینید روما  زا  هک  ام  ناگدرب  زا  يا  هدع  هک  درک  ضرع  دش و  بایفرش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  روضح  ورمع » نب  لیهـس  : » دومرف

هدافتسا تصرف  زا  رمع »  » و رکب » وبا  . » یهد لیوحت  ام  هب  ار  اهنآ  هک  میراد  اضاقت  امـش  زا  دنا ، هتـسویپ  امـش  هب  دنربب  دنناوت  یمن  يا  هرهب 
هب باطخ  درکن و ) یئانتعا  ودـنآ  نخـس  هب   ) هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ ! یم  تسار  لیهـس » ! » هّللا لوسر  ای  دـنتفگ : هدرک ،

رون هب  ار  شلد  هک  دزیگنا  یمرب  امـش  هیلع  ار  يدرم  یلاعت  يادخ  دیوشن ، فرـصنم  میمـصت  نیا  زا  رگا  شیرق ! هورگ  يا  دومرف : شیرق ،
وبا . » دـنز یم  دـنور ، یم  فرط  نآ  هب  فرط  نیا  زا  هدـنک  رـس  كانمیب و  نارتش  دـننام  هک  ار  امـش  ندرگ  وا  تسا و  هدرک  ناحتما  نامیا 

: دومرف ترضح  متسه !؟ نم  درم  نآ  هللا ! لوسر  ای  تفگ : رکب »

ماگنه نامه  دنز . یم  هلصو  ار  شفک  هک  تسا  یسک  نامه  درم  نآ  هکلب  هن . دومرف : ترضح  متـسه !؟ نم  درم  نآ  ایآ  تفگ : رمع » . » هن
. دز یم  هلصو  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  شفک  تشاد  مالّسلا  هیلع  یلع 

حرش  ] رد ار  ثیدح  نآ  زا  يرـصتخم  يواحط »  » دنک و یم  تیاور  [ 433 / 8  ] رد رگید  قیرط  هب  ار  تیاور  نیمه  بیطخ » : » دـیوگ فلؤم 
تسا هدرک  لقن  [ 408 راثآلا 2 / یناعم 

ج 3،ص:207  ، تنس لها  هناگشش  حاحص  رد  (ع) نت جنپ  لئاضف  . 

ربمایپ مالک  رد  نینموملاریما  لئاضف  نایب  لاس   23

ربمایپ نابز  زا  نینموملاریما  تدالو 

هبعک رد  تدالو 
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ترـضح زا  مدرک  لاؤس  تفگ : رباج  هک  دـنا  هدرک  تیاور  يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج  زا  هربتعم  بتک  ریاـس  نیظعاولا و  هضور  باـتک  رد 
زا يدرک  لاؤس  هآ  هآ  هک : دومرف  ترضح  مالّسلا . هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تداعس  اب  تدالو  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر 

یلاعت قح  هک  یتسرد  هب  دش ، دهاوخ  يراج  وا  رد  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  ّتنـس  تسا و  هدش  ّدلوتم  نم  زا  دـعب  هک  یـسک  نیرتهب 
ّیح سیدقت  حیبست و  توکلم  ملاع  رد  ام  سپ  لاس ، رازه  دصناپ  هب  دنیرفایب  ار  قیالخ  هکنآ  زا  شیپ  رون  کی  زا  ار  یلع  ارم و  درک  قلخ 

رد یلع  متفرگ و  رارق  وا  تسار  بناـج  رد  نم  سپ  داد ، رارق  وا  بلـص  رد  ار  اـم  دـیرفآ  ار  مدآ  یلاـعت  قح  نوچ  میتـفگ ، یم  توـمی  ـال 
، وا پچ  بناج 

__________________________________________________

یسوط 456. خیش  یلاما  ( 1)

.65 اضرلا 2 / رابخأ  نویع  ( 2)

.454 یفاک 1 / ( 3)

ص:295  ، یسلجم نویعلا ، ءالج 

ّبلطملا دبع  نب  هللا  دبع  هک  دروآ  نوریب  هبّیط  بلص  زا  ارم  سپ  هزیکاپ ، ماحرا  هرهاط و  بالصا  يوسب  مدآ  بلص  زا  درک  لقن  ار  ام  سپ 
نیرتـهب رد  دوب و  بلاـط  وبا  هک  دروآ  نوریب  يرهاـط  بلـص  زا  ار  یلع  سپ  دوـب ، هنمآ  محر  نآ  هک  داد  رارق  یمحر  نیرتـهب  رد  و  دوـب ،

. دوب دسا  تنب  همطاف  محر  نآ  هک  داد  رارق  یمحر 

یم ابیعر  نب  مرثم  ار  وا  هک  دوب  یبهار  درم  وا  نامز  رد  دریگ ، رارق  شرداـم  مکـش  رد  یلع  هکنآ  زا  شیپ  رباـج  يا  دومرف : ترـضح  سپ 
ادخ زا  دوب ، هدرک  تدابع  صالخا  قدص و  هب  ار  یلاعت  قح  لاس  دون  دص و  تّدم  رد  و  دوب ، قافآ  روهـشم  دهز  تدابع و  رد  و  دـنتفگ ،
وبا یلاـعت  قح  سپ  دـیامنب ، وا  هب  ار  دوخ  ناتـسود  زا  یتسود  هک  درک  لاؤس  دوخ  راـگدرورپ  زا  يزور  دوب . هدـیبلطن  یتجاـح  دوخ  يارب 

رد ار  وا  دیسوب ، ار  وا  رس  تساخرب و  هدومن ، هدهاشم  وا  نیبج  رد  تلالج  راونا  دید و  ار  بلاط  وبا  مرثم  نوچ  داتسرف ، وا  دزن  هب  ار  بلاط 
رهـش مادـک  زا  دیـسرپ  هماهت ، لها  زا  يدرم  منم  تفگ : بلاط  وبا  دـنک ؟ تمحر  ار  وت  ادـخ  یتسیک  وت  تفگ : دـیناشن و  دوخ  يور  شیپ 

؟ فانم دبع  هبعـش  مادک  زا  هک : دیـسرپ  فانم ، دبع  نادنزرف  زا  تفگ : بلاط  وبا  هلیبق ؟ مادک  زا  دیـسرپ  هّکم ، زا  تفگ : بلاط  وبا  هماهت ؟
. مشاه نادنزرف  زا  تفگ :

24 ص :

ریدغ بحاص  تردق  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 106زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


هک ار  يدنوادخ  منک  یم  ساپس  دمح و  تفگ : دیسوب و  ار  رورس  نآ  رس  رگید  راب  تسجرب و  دینـش ، ار  راوگرزب  بسن  نیا  بهار  نوچ 
یلاعت قح  هک  ار  وت  داب  تراشب  تفگ : سپ  دومن ، نم  هب  ار  دوخ  ناتـسود  زا  یتسود  ات  دربن  ایند  زا  ارم  و  دومرف ، اـطع  نم  هب  ارم  تلئـسم 

: تفگ مرثم  تسا ؟ مادک  تراشب  نآ  تفگ : بلاط  وبا  تسا ، هدرک  ماهلا  یتراشب  وت  باب  رد  ارم 

ار دنزرف  نآ  نوچ  دشاب ، نایملاع  راگدرورپ  لوسر  ّیـصو  نایقّتم و  ياوشیپ  ادخ و  ّیلو  وا  هک  دمآ  دـهاوخ  نوریب  وت  بلـص  زا  يدـنزرف 
، تسین یکیرش  ار  وا  هکنآ  ادخ و  ّتینادحو  هب  دهد  یم  یهاوگ  دناسر و  یم  مالس  ار  وت  مرثم  هک : وگب  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالس  یبایرد ،

دوش یم  مامت  وت  هب  يربمغیپ و  دوش  یم  ماـمت  دّـمحم  هب  و  یئوا ، ّیـصو  وت  تسا و  ادـخ  لوسر  هدـنب و  دّـمحم  هک  دـهد  یم  تداهـش  و 
. ّتیصو

: تفگ تسا ، یلع  وا  ماـن  تفگ : دراد ؟ ماـن  هچ  دولوم  نآ  تفگ : دـیراب  هدـید  زا  کـشا  تارطق  دینـش ، ار  تراـشب  نیا  بلاـط  وبا  نوـچ 
ناهرب و هب  رگم  دوش  یمن  رهاظ  نم  رب  وت  راتفگ  تقیقح 

ص:296  ، یسلجم نویعلا ، ءالج 

وت يدوزب  یلاعت  قح  هک  منک  لاؤس  تقو  نیا  رد  وت  يارب  هک  یهاوخ  یم  زیچ  هچ  تفگ : مرثم  میامن ، هدـهاشم  هک  تسا  یحـضاو  لـیلد 
: تفگ دوخ ؟ راتفگ  رد  مقداص  نم  هک  ینادب  ات  دنک  اطع  ار 

. دوش رضاح  نم  يارب  هک  مهاوخ  یم  تشهب  زا  یماعط  تقو  نیا  رد 

، دوب تشهب  رانا  روگنا و  بطر و  نآ  رد  هک  دش  رضاح  ناشیا  دزن  یقبط  هک  دوب  هدشن  مامت  وا  ياعد  زونه  دش ، اعد  لوغـشم  بهار  سپ 
یبآ رانا  نآ  زا  یلاعت  قح  دومرف ، لوانت  ار  رانا  نآ  دومن ، تعجارم  دوخ  لزنم  هب  تساخرب  نادـنخ  داش و  تشادرب  ار  رانا  بلاـط  وبا  سپ 
هفطن نآ  نوچ  دـش ، هلماح  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هب  دومن و  تبراقم  دـسا  تنب  همطاف  اب  تعاس  نامه  رد  دـیرفآ ، وا  بلـص  رد 

عزف ببـس  نیا  هب  ار  شیرق  دـیزرل ، یم  زور  دـنچ  دـمآ و  تکرح  هب  نیمز  ترـضح  نآ  تباهم  زا  تفرگ ، رارق  همطاـف  محر  رد  كراـبم 
: دنتفگ دش ، لصاح  یمیظع 
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هوک رـس  رب  ار  اهتب  نوچ  ددرگ . لیاز  ام  زا  هلزلز  نیا  دیاش  مینک  لاؤس  ناشیا  زا  سیبق ، وبا  هوک  رـس  رب  میربب  ار  دوخ  ياهتب  هک  دـیزیخرب 
تلاح نیا  نوچ  دنداتفا . رد  ور  هب  اهتب  دیشاپ و  مه  زا  هوک  يازجا  و  دیدرگ ، رد  هوک  زا  اهگنـس  دش ، رتدیدش  هلزلز  دندرب ، الاب  سیبق  وبا 

. تسین نکمم  نآ  زا  یئاهر  ار  ام  هک  تسا  یئالب  نیا  دنتفگ : دندیدرگ  ّریحتم  دندرک ، هدهاشم  ار 

بـش نیا  رد  یلاـعت  قح  هک  یتسرد  هب  ساـّنلا  اـهّیا  تفگ : سپ  درک ، یمن  یئاورپ  تلاـح  نآ  زا  دـمآرب ، هوک  رب  بلاـط  وبا  لاـح  نیا  رد 
تماما هب  تداهـش  دیئامنن و  وا  تیالو  هب  رارقا  دینکن و  تعاطا  ار  وا  رگا  هک  تسا  هدیرفآ  یکرابم  قلخ  و  تسا ، هدروآ  دـیدپ  يا  هثداح 

: دنتفگ شیرق  دنامن ، امش  يارب  زا  هماهت  رد  هناخ  کی  ددرگن و  نکاس  امش  زا  زگره  هلزلز  نیا  دیهدن ، وا 

. میئامن یم  تعاطا  میئوگ و  یم  یئامرفب  هچنآ  بلاط  وبا  يا 

هّیلاعلا و هّیولعلاب  هدومحملا و  هیدّـمحملاب  کلأسا  يدّیـس  یهلا و  تفگ : درک  دـنلب  نامـسآ  يوسب  تسد  دـمآ و  هیرگ  هب  بلاط  وبا  سپ 
هک دّمحم  ّتلم  ّقح  هب  وت  زا  منک  یم  لاؤس  نم  دّیـس  نم و  دنوادخ  يا  ینعی : همحّرلا . هفأرلاب و  هماهت  یلع  تلّـضفت  ّالا  ءاضیبلا  هّیمطافلاب 

تفأر هب  هماهت  لها  رب  ینک  لّضفت  هّتبلا  هک  تسا  ینارون  نشور و  هک  همطاف  هقیرط  و  تسا ، هبترم  دنلب  هک  یلع  هقیرط  و  تسا ، هدیدنسپ 
. تمحر و 

نوریب نآ  زا  ار  اههایگ  هتفاکش و  ار  اه  هناد  هک  یسک  نآ  ّقح  هب  هک : دومرف  ترضح  سپ 

ص:297  ، یسلجم نویعلا ، ءالج 

ور ار  ناشیا  هک  تّدش  ره  ّتیلهاج  رد  و  دنتـشون ، ار  تاملک  نیا  برع  عیمج  هک  منک  یم  دای  دنگوس  تسا ، قیالخ  راگدرورپ  هدروآ و 
. دنتسناد یمن  ار  تاملک  نیا  ینعم  تقیقح  و  دش ، یم  باجتسم  ناشیا  ياعد  دندرک ، یم  اعد  ار  ادخ  تاملک  نیا  هب  داد  یم 
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سپ هدیدرگ ، فعاضم  اه  هراتـس  رون  دش و  ادیپ  نامـسآ  رد  میظع  ینـشور  دش ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تدالو  بش  نوچ 
: دنتفگ دندیدرگ و  بّجعتم  لاوحا  نیا  هدهاشم  زا  شیرق 

یم دـنلب  زاوآ  هب  تشگ ، یم  هّکم  ياهرازاب  اه و  هچوک  رد  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  بلاط  وبا  هدـیدرگ ، ثداح  یبیرغ  هثداـح  نامـسآ  رد 
یم هدهاشم  نامـسآ  رد  ام  هک  تسا  راونا  هچ  نیا  هک : دندیـسرپ  دندید  ار  بلاط  وبا  مدرم  نوچ  ادخ . تّجح  دـش  مامت  ساّنلا  اهّیا  تفگ :

؟ مینک

درک دـهاوخ  لـماک  وا  رد  یلاـعت  قـح  هک  ادـخ  ناتـسود  زا  یتـسود  بش  نیا  رد  دـش  رهاـظ  هک  ار  امـش  داـب  تراـشب  تفگ : بلاـط  وـبا 
و تسا ، نایملاع  دنوادخ  نید  هدنهد  يرای  و  تسا ، نایقّتم  ياوشیپ  ار و  ناربمغیپ  يایـصوا  درک  دهاوخ  متخ  وا  هب  و  ار ، ریخ  ياهتلـصخ 
تسا و تیاده  ياوشیپ  تسا ، ناربمغیپ  ّیـصو  و  تسا ، ناگدننک  تدابع  تنیز  ناقفانم و  هدـنروآ  مشخ  هب  و  تسا ، ناطیـش  هدـنزادنارب 

. تسا اه  ههبش  كرش و  هدننک  كاله  و  تسا ، تمکح  ملع  دیلک  و  تسا ، تعفر  کلف  مجن 

هب هّللا  لوسر  ای  تفگ : رباج  دیدرگ ، بیاغ  دوخ  موق  زا  زور  لهچ  سپ  دش . حبص  ات  تفگ  یم  ار  ظافلا  تاملک و  نیا  هتـسویپ  بلاط  وبا 
هک شلها  ریغ  زا  ار  ثیدـح  نیا  رباج  ای  ناشوپب  سپ  ماگل ، هوک  رد  دوب  هتفای  تافو  وا  تفر ، مرثم  بلط  هب  دومرف : ترـضح  تفر ؟ اـجک 

ماگل و هوک  رد  ار  يراـغ  بلاـط  وبا  يارب  دوب  هدرک  ّتیـصو  مرثم  هک  یتسرد  هب  تسا ، یلاـعت  قح  هنوزخم  مولع  هنونکم و  رارـسا  زا  نیا 
. تفای یهاوخ  هدنز  ای  هدرم  اجنآ  رد  ارم  هک  ایب  عضوم  نآ  هب  یبایب ، ارم  یهاوخ  رگا  هک : دوب  هتفگ 
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ود تسا ، هدیباوخ  هلبق  هب  ور  هدیچیپ  يا  هماج  رد  ار  دوخ  تسا و  هدرم  هک  دـید  ار  مرثم  دـش  لخاد  تفر ، راغ  نآ  يوسب  بلاط  وبا  نوچ 
وبا اهرام  نوچ  دنیامن . یم  تسارح  ار  وا  دسرب و  وا  هب  يروناج  زا  یبیسآ  هک  دنراذگ  یمن  دنتسه و  وا  دزن  دیفس  یکی  هایـس و  یکی  رام 

کیلع مالّسلا  تفگ : تفر و  مرثم  کیدزن  بلاط  وبا  و  دندش ، ناهنپ  راغ  رد  دندید ، ار  بلاط 

ص:298  ، یسلجم نویعلا ، ءالج 

دیلام و دوخ  يور  رب  تسد  تساخرب و  دینادرگ و  هدنز  ار  مرثم  دوخ  هلماک  تردـق  هب  یلاعت  قح  سپ  هتاکرب ، هّللا و  همحر  هّللا و  ّیلو  ای 
. هّللا ّیبن  دعب  مامالا  هّللا و  ّیلو  اّیلع  ّنأ  و  هلوسر ، هدبع و  ادّمحم  ّنأ  و  هل ، کیرش  هدحو ال  هّللا  ّالا  هلآ  نأ ال  دهشأ  تفگ :

بلاط وبا  دمآ ؟ دوجوب  وا  هک  یبش  رد  دش  رهاظ  تمالع  هچ  تفگ : مرثم  دـمآ ، نیمز  هب  یلع  هک  ار  وت  داب  تراشب  تفگ : بلاط  وبا  سپ 
یبارطـضا تفگ : نانز ؟ نیرتهب  يا  ار  وت  دوش  یم  هچ  هک : وا  هب  متفگ  تفرگ ، ندیئاز  درد  ار  همطاف  تشذـگ ، بش  زا  یثلث  نوچ  تفگ :

نکاـس وا  بارطـضا  هکنآ  اـت  تساـهدرد  همه  زا  تاـجن  نآ  رد  هک  ار  یهلا  مظعا  مسا  مدـناوخ  وا  رب  سپ  میاـمن ، یم  هدـهاشم  دوخ  رد 
یناد یم  هچنآ  تفگ : بش ، نیا  رد  دـنیامن  تنواعم  رما  نیا  رد  ار  وت  هک  مروایب  ار  ناـنز  زا  یعمج  مورب و  نم  متفگ : وا  هب  سپ  دـیدرگ ،

هب ناهانگ ، هب  هدولآ  ياهتسد  هک  بلاط  وبا  يا  شاب  تفگ : هک  مدینش  ار  یفتاه  يادص  هناخ ، رانک  زا  متساخرب  نوچ  بلاط . وبا  يا  نکب 
کشم يوب  زا  ناشیا  يوب  دندوب و  هدیشوپ  دیفس  ریرح  دننام  ییاه  هماج  دندش و  ادیپ  نز  راهچ  هک  مدید  هاگان  دسر ، یمن  وا  رّهطم  ندب 

وا يور  شیپ  رد  تفگ ، باوج  ار  ناشیا  همطاف  سپ  یئادخ ، تسود  هک  ینز  يا  کیلع  مالّـسلا  دنتفگ : دـندش  لخاد  نوچ  دوب ، رتوکین 
یب دش ، ّدلوتم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  ات  دندرک  يرادلد  دندرک و  يرای  ار  وا  هرقن و  زا  دندروآ  نوریب  یناد  هیلاغ  دنتـسشن و 

: دیوگ یم  تسا و  عطاس  وا  زا  يرون  نابات  دیشروخ  دننام  تسا و  هتفر  هدجس  هب  هک  مدید  هاگان  متفر ، وا  کیدزن  نم  هنابات 
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ریمأ انأ  هّیصولا و  ّمتی  یب  و  هّوبنلا ، هّللا  متخی  دّمحمب  هّللا ، لوسر  دّمحم  ّیصو  اّیلع  ّنأ  و  هّللا ، لوسر  ادّمحم  ّنأ  و  هّللا ، ّالا  هلا  نأ ال  دهـشأ 
. نینمؤملا

: تفگ غیلب  حیصف  نابز  هب  داتفا  وا  يور  رب  ترضح  نآ  رظن  نوچ  تشاذگ ، دوخ  ناماد  رد  ار  وا  درک ، زارد  تسد  نانز  نآ  زا  یکی  سپ 
: تفگ نز  نآ  نم ؟ ردپ  زا  يراد  ربخ  هچ  تفگ : ترضح  یمارگ ، دنزرف  يا  مالّسلا  کیلع  تفگ : باوج  رد  وا  ردام ، يا  کیلع  مالّسلا 

. دیامن یم  مّعنت  وا  لاصو  برق  هب  ددرگ و  یم  یلاعت  قح  ياهتمعن  رد 

؟ متسین وت  ردپ  نم  رگم  یمارگ  دنزرف  يا  متفگ : هدش  بات  یب  مدینش ، ار  نخس  نیا  نوچ 

تسا نم  ردام  نیا  میا و  هدیسر  مه  هب  مدآ  بلص  زا  ود  ره  وت  نم و  ینم و  ردپ  وت  یلب  تفگ :

ص:299  ، یسلجم نویعلا ، ءالج 

هب رگید  نز  سپ  مدـیزخ ، هناـخ  هیواز  رد  مدـیناشوپ  دوخ  يادر  هب  ار  دوخ  رـس  اّوح  ترـضح  مرـش  زا  مدینـش ، ار  نخـس  نیا  نوچ  اّوـح .
يا کـیلع  مالّـسلا  تفگ : داـتفا  وا  يور  رب  ترـضح  نآ  رظن  نوچ  تفرگ . ار  یلع  تشاد و  تسد  رد  ار  هیلاـغ  فرظ  هدـمآ  وا  کـیدزن 

: تفگ يراد ؟ ربخ  هچ  نم  ّمع  زا  دومرف : ترضح  سپ  نم ، ردارب  يا  مالّسلا  کیلع  و  تفگ : نز  نآ  نم ، رهاوخ 

؟ تسیک رهاوخ  نیا  دنزرف  يا  متفگ : لاح  نیا  رد  دناسر ، یم  مالس  ار  وت  تسا و  کین  وا  لاح 

هیلاـغ فرظ  نآ  زا  شوـخ  يوـب  نز  نآ  سپ  تسا ، میرم  نب  یـسیع  نم  ّمع  و  تسا ، نارمع  رتـخد  میرم  نیا  دوـمرف : تسیک ؟ ّمع  نیا  و 
دوب هدروآ  دوخ  اـب  هک  يا  هماـج  رد  ار  وا  تفرگ و  ار  وا  رگید  ینز  سپ  دـینادرگ ، ّبیطم  شوخ  يوـب  نآ  هب  ار  ّبیط  نآ  دروآ و  نوریب 

. دیچیپ
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دوب نینچ  تقو  نآ  رد  برع  ّتنـس  هک  اریز  دوب ، رت  ناـسآ  وا  رب  میدرک  یم  هنتخ  نونکا  ار  وا  رگا  متفگ : لاـح  نیا  رد  تفگ : بلاـط  وبا 
ایند رد  ار  نهآ  یمرگ  وا  دشچ  یمن  تسا و  رّهطم  رهاط و  دنزرف  نیا  بلاط  وبا  يا  تفگ : نز  نآ  دندرک ، یم  هنتخ  ار  دوخ  نادـنزرف  هک 

و دـننک ، یم  تنعل  دـنراد و  یم  نمـشد  ار  وا  اهایرد  اه و  هوک  اـهنیمز و  اهنامـسآ و  هکئـالم و  لوسر و  ادـخ و  هک  يدرم  تسد  رب  رگم 
دهاوخ دیهـش  هفوک  رد  ار  وا  هک  تسا  يدارم  مجلم  نبا  دنتفگ : نانز  نآ  تسیک ؟ درم  نآ  تفگ : بلاط  وبا  تسوا . قاتـشم  مّنهج  شتآ 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  لاح  نیا  رد  تفگ : بلاط  وبا  مّلـس . هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تافو  زا  لاس  یـس  دعب  درک 
یلع تفگ ، وا  هب  رایـسب  نانخـس  تفرگ و  دوخ  تسد  هب  ار  وا  تسد  تفرگ و  نانز  نآ  تسد  زا  ار  ترـضح  نآ  دـمآرد و  هناخ  هب  مّلس 

یم ار  رگید  نز  ود  نآ  شاک  متفگ : دوخ  رطاخ  رد  دـندش و  بیاغ  ناـنز  نآ  سپ  تفگ ، ترـضح  نآ  هب  رایـسب  رارـسا  زین  مالّـسلا  هیلع 
. متخانش

، دوب نارمع  رتخد  میرم  مّود  نز  و  دوب ، نایملاع  ردام  اّوح  لّوا  نز  نم ! ردـپ  يا  تفگ : یلاعت  قح  ماهلا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  لاح  نیا  رد 
ورب تفگ : سپ  دوب . مالّسلا  هیلع  یسوم  ردام  دینادرگ  وبشوخ  ارم  هک  ینز  نآ  و  دوب ، نوعرف  نز  هیسآ  دیچیپ  هماج  رد  ارم  هک  ینز  نآ  و 
رام نیا  ربخ  و  تسا ، راغ  نالف  رد  وا  يوگزاب ، وا  هب  يدینش  يدید و  هچنآ  و  نم ، تدالو  هب  هد  تراشب  ار  وا  مرثم و  يوسب  تقو  نیا  رد 

. متفگ وت  هب  هک  دوب  نیا  وا  لاوحا  مدمآ و  وا  دزن  هب  وا  هدومرف  هب  نم  سپ  تفگ . نم  هب  زین  ار 
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ص:300  ، یسلجم نویعلا ، ءالج 

نیا مرثم  نوچ  دش ، تکاس  تشگرب و  ّتیلوفط  تلاح  هب  دش ، غراف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  اب  دوخ  نانخـس  زا  نوچ 
وا يور  رب  ار  هماج  نوچ  دیناشوپب . نم  يور  رب  هماج  تفگ : دیباوخ و  هلبق  هب  ور  دروآ و  اجب  یلاعت  قح  رکـش  داتفا و  هدجـس  هب  دینـش  ار 

سپ مدینـشن . باوج  متفگ  نخـس  وا  هب  دنچ  ره  مدنام ، اجنآ  رد  زور  هس  تشگرب ، دوخ  تلاح  هب  درک و  تلحر  یقاب  يارـس  هب  مدنکفا ،
هب وش  قحلم  ورب  دنتفگ : متفگ ، ناشیا  مالـس  باوج  نوچ  بلاط . ابا  ای  کیلع  مالّـسلا  دنتفگ : دـندمآ و  نخـس  هب  هدـمآ  نوریب  اهرام  نآ 

، میئوا هتـسیاش  لمع  ام  دنتفگ : امـش ؟ دیتسیک  ناشیا : هب  متفگ  نم  وا ، تظفاحم  تسارح و  هب  يرتراوازـس  سک  همه  زا  وت  هک  ادـخ  ّیلو 
زا یکی  دوش ، هدـنز  تمایق  زور  رد  نوچ  تمایق . زور  ات  وا  زا  ار  اهتّیذا  مینک  عفد  هکنآ  ات  هدرک  قلخ  وا  لمع  ياهیکین  زا  ار  ام  یلاعت  قح 

. تشگرب هّکم  هب  بلاط  وبا  سپ  تشهب ، يوسب  درک  میهاوخ  وا  یئامنهار  و  دوب ، میهاوخ  وا  بقع  رد  يرگید  وا و  يور  شیپ  رد  ام 

رفاک بلاط  وبا  دـنیوگ  یم  مدرم  ربکا  هّللا  متفگ : درک  لقن  ار  ربخ  نیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  نوچ  تفگ : رباـج 
: متفگ مدـید  رون  راـهچ  مدیـسر  شرع  ریز  هب  نوچ  جارعم  بش  رد  تسا ، رتاـناد  بیغ  هب  وت  راـگدرورپ  رباـج ! يا  دومرف : ترـضح  درم ،

بلاط وت  ردارب  يرگید  هللا و  دبع  وت  ردپ  يرگید  بلاط و  وبا  يرگید  بلّطملا و  دبع  یکی  دّمحم  ای  دیـسر : ادن  تسیچ ؟ اهرون  نیا  یهلا 
: دومرف یلاعت  قح  دنا ؟ هتفای  زیچ  هچ  هب  ار  هجرد  نیا  ناشیا  اهلا  متفگ : تسا ،
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«. 1  » دندومن تلحر  ایند  زا  ات  دندرک  ربص  ناشیا  ياهرازآ  هب  دندرک و  هیقت  دوخ  موق  زا  دنتشاد ، ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  هکنآ  هب 

عقاو هکنآ  و  دشاب ، هتـشادن  تفلاخم  رگید  ثیداحا  اب  هکنآ  ات  دشاب  هدش  عقاو  هبعک  نایم  رد  لاوحا  نیا  هک  دوب  دناوت  یم  دـیوگ : ّفلؤم 
دوخ رایتخا  یب  هک  یتحارج  هک  دشاب  نآ  دارم  دیاش  مجلم ، نبا  تسد  رب  رگم  دیـسر  دهاوخن  ترـضح  نآ  هب  نهآ  ترارح  هک  دوب  هدش 

رد ار  دوخ  ادخ  يارب  دش و  ثعاب  دوخ  ار  رگید  ياهتحارج  نآ  هک  اریز  رخآ ، تبرـض  رد  رگم  دیـسر  دهاوخن  وا  هب  دـشاب  وا  ناتـسود  و 
رگید تاحارج  نآ  رد  هک  تسا  لمتحم  و  دروآ ، یم  اهنآ  ضرعم 

__________________________________________________

نیظعاولا 77. هضور  ( 1)

ص:301  ، یسلجم نویعلا ، ءالج 

نینمؤملا ریما  ترـضح  ردارب  هک  تسا  لمتحم  تسا و  بیرغ  ترـضح  نآ  ردارب  بلاط  رکذ  اـضیا  دـشاب . هدیـسرن  ترـضح  نآ  هب  یملا 
روکذم بلاط  یبأ  نب  رفعج  وا  ياج  هب  بتک  زا  یـضعب  رد  و  تفر ، ایند  زا  ناملـسم  وا  هک  هدش  دراو  رابخا  یـضعب  رد  نوچ  دـشاب ، دارم 

. تسا

يرون تقلخ 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدـخ  رد  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  ساـّبعلا  نب  دّـمحم 
هک یسک  نآ  هب  ابحرم  دومرف : دومن  مّسبت  داتفا  وا  رب  رظن  ار  ترضح  نآ  نوچ  دش ، ادیپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  میدوب ، مّلس 

؟ دوش قولخم  ردـپ  زا  شیپ  دـنزرف  هک  دوب  دـناوت  یم  هّللا  لوسر  ای  متفگ : لاـس ، رازه  لـهچ  هب  تسا  هدرک  قلخ  مدآ  زا  شیپ  ار  وا  ادـخ 
فـصن زا  درک ، مینود  هب  ار  نآ  سپ  تّدـم ، نیا  هب  دـنک  قلخ  ار  مدآ  هکنآ  زا  شیپ  ار  یلع  ارم و  رون  درک  قلخ  یلاـعت  قح  یلب ، دوـمرف :

ار ام  سپ  دینادرگ ، رّونم  یلع  رون  نم و  رون  زا  ار  اهنآ  و  دنیرفایب ، ار  رگید  ءایـشا  هکنآ  زا  شیپ  دیرفآ  ار  یلع  یفـصن  زا  دیرفآ و  ارم  نآ 
. دیرفآ ار  هکئالم  ام  زا  دعب  داد ، اج  دوخ  شرع  تسار  بناج  رد 
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نینچ یلاعت  قح  سپ  ار ، یلاعت  قح  لیلهت  ریبکت و  حیبست و  دنتخومآ  ام  زا  هکئالم  میدرک ، یلاعت  قح  دـیمحت  لیلهت و  حـیبست و  ام  نوچ 
دنچ یکلم  یلاـعت  قح  هک  یتـسرد  هب  دوشن ، تشهب  لـخاد  یلع  نم و  نمـشد  دوـشن و  مّنهج  لـخاد  یلع  نم و  تسود  هک  دوـمرف  رّرقم 
هّنج زا  تسا  يا  همـشچ  هک  تاـیح  بآ  زا  دـنا  هدرک  رپ  ار  اـهقیربا  نآ  و  تشهب ، هرقن  زا  تساـهقیربا  ناـشیا  تسد  رد  هک  تسا  هدـیرفآ 

وا هفطن  هک  دهاوخ  یم  یلاعت  قح  هک  یتقو  رد  دیامن  تبراقم  وا  ردام  اب  هک  یلع  نایعیـش  زا  یکی  ردـپ  دـیامن  یم  هدارا  نوچ  سودرفلا .
هفطن اب  بآ  نآ  دماشآ و  یم  تقو  نآ  رد  وا  هک  یبآ  رد  دزیر  یم  يردق  تشهب  بآ  نآ  زا  دیآ و  یم  هکئالم  نآ  زا  یکی  دوش ، دـقعنم 

نادـنزرف زا  ماـما  هن  نیـسح و  نسح و  همطاـف و  یلع و  نم و  ّتبحم  وا  لد  رد  دـسر  یم  مه  هب  ببـس  نیا  هب  سپ  ددرگ ، یم  طوـلخم  وا 
. نیسح

هدینادرگ مّنهج  زا  تاجن  تشهب و  لوخد  ببـس  ار  وا  هب  نامیا  یلع و  ّتبحم  هک  ار  يدـنوادخ  منک  یم  رکـش  هک : دومرف  ترـضح  سپ 
«. 1  » تسا

ص:291  ، یسلجم نویعلا ، ءالج 

ریدغ هعقاو 

ترـضح یحو ، کیپ  هلیـسو ي  هب  دـنوادخ  و  داـتفا ، قاـفتا  يرجه  مهد  لاـس  هجحلا  يذ  هدـجه  زور  رد  مخ ، ریدـغ  یخیراـت  هعقاو ي 
نیـشناج ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  باصتنا  ورگ  رد  تمحز ، همه  نآ  اب  ار  ترـضح ، نآ  هلاس ي  هس  تسیب و  ِتلاـسر  یلوبق  لـییربج ،

! ربمایپ يا  [« ؛) 6 «) ُهََتلاسِر َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ، هدومن  هراشا  مهم  رما  نیا  هب  فیرـش  نآرق  داد . رارق  دوخ ،
!« يا هدادن  ماجنا  ار  وا  تلاسر  ینکن ، رگا  و  ناسرب ]! مدرم ) هب  ، ) تسا هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچ  نآ 
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: دومرف و  دز ، دییأت  رهم  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  ِمالسا  و  ءایصوالا ، متاخ  تلاسر  رب  دنوادخ ، یهلا ، مکح  نیا  يارجا  زا  سپ 

ار دوخ  تمعن  و  مدرک ؛ لماک  ار  امش  نید  زورما ، « ؛) 7 «) ًانید َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیـضَر  َو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  »
.« متفریذپ امش  نادواج )  ) نیئآ ناونع  هب  ار  مالسا  و  مدومن ؛ مامت  امش  رب 

: دومرف دومن و  ظفح  ریدغ ، زور  رد  مالسا ، ناهج  میظع  هرگنک ي  نینچ  ندز  مه  هب  رد  نیقفانم  هئطوت ي  زا  ار  شربمایپ  دنوادخ 

.« دراد یم  هاگن  مدرم ، یلامتحا ) تارطخ   ) زا ار  وت  دنوادخ  « ؛) 8 «) ِساَّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  ُهَّللا  َو  »

مخریدغ زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  هباطخ 

یبرع نتم 

هیبرعلا هغللاب  ریدغلا  موی  یف  هللا  لوسر  هبطخ   ؛

َعیمَج َرَهَق  َو  ِِهناکَم  یف  َوُه  َو  ًاْملِع  ٍءیَش  ِّلُِکب  َطاحَاَو  ِِهناکْرَا ، یف  َمُظَعَو  ِِهناْطلُـس  یف  َّلَجَو  ِهِدُّرَفَت  یف  انَد  َو  ِهِدُّحَوَت  یف  الَع  يّذَلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا 
یِحادَو ِتاکوُمْسَْملا  ُئِراب  ُدوُعَی .) ِْهَیلِإ  ٍْرمَأ  ُّلُک  َو  ًادیعُمَو  ًائِْدبُمَو  ُلوزَیال ، ًادیجَم  َو   ) ُلازَیال ًادومْحَم  ْلَزَی ، َْمل  ًادیمَح  ، ِِهناهُْرب َو  ِِهتَرْدُِقب  ِْقلَْخلا 

ْنَم ِعیمَج  یلَع  ٌلِّوَطَتُم  ُهَأََرب ، ْنَم  ِعیمَج  یلَع  ٌلِّضَفَتُم  ِحوُّرلاَو ، ِهَکئـالَْملا  َُّبر  ٌحّوُبُـس ، ٌسوُّدـُق  ِتاوامّـسلا ، َو  َنیـضَرَْألا  ُراـّبَجَو  ِتاّوُحْدَْـملا 
ُرِداُبیالَو ِهِماِقْتنِاب ، ُلَْجعَی  ال  ِِهتَمِْعِنب . ْمِْهیَلَع  َّنَم  َو  ُُهتَمْحَر  ٍءیَـش  َّلُک  َعِسَو  ْدَـق  ٍتانَأوُذ ، ٌمیلَح  ٌمیرَک  ُهارَتال . ُنُویُْعلاَو  ٍْنیَع  َّلُـک  ُظَْـحلَی  ُهَأَْـشنَأ .

ِّلُِکب ُهَطاحِْإلا  َُهل  ُتاّیِفَْخلا . ِْهیَلَع  ْتَهَبَتْـشا  الو  ُتانونْکَْملَا  ِْهیَلَع  َفْخَت  َْملَو  َِرئامَّـضلا ، َِملَع  َو  َِرئارَّـسلا  َمِهَفْدَـق  ِِهباذَـع . ْنِم  اوُّقَحَتْـسا  اَِمب  ْمِْهَیلِإ 
یَح ٌمئاد  َءیَـشال  َنیح  ِءیَّـشلا  ُئِْـشنُم  َوُه  َو  ٌءیَـش . ُهَْلثِم  َْسَیلَو  ٍئَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَرْدُقلاو  ٍئَـش  ِّلُک  یف  ُهَّوُقلاو  ٍءیَـش  ِّلُک  یلع  ُهَبَلَغلاو  ٍءیَش ،
ْنِم ُهَفْصَو  ٌدَحَأ  ُقَْحلَیال  ُریبَْخلا . ُفیطَّللاَوُه  َو  َراْصبَْألا  ُكِرُْدی  َوُه  َو  ُراْصبَْألا  ُهَکِرُْدت  ْنَأ  ْنَع  َّلَج  ُمیکَْحلاُزیزَْعلا . َوُه  َّالِإ  َهالِإال  ِطْسِْقلِاب ، ٌمئاقَو 

ََدبَْألا یَـشْغَی  يّذَلاَو  ُهُسُْدق ، َرْهَّدلا  َأَلَم  يّذَلأ  هللا  ُّهَنَأ  ُدَهْـشَأَو  ِهِسْفَن . یلَع  َّلَجَوَّزَع  َّلَداِمب  ّالِإ  ٍهَِینالَع  َو  ٍرِـس  ْنِمَوُه  َْفیَک  ٌدَحَأ  ُدِجَیالَو  ٍهَنَیاعُم ،
َقَلَخ ام  َقَلَخ  َو  ٍلاثِم ، ِْریَغ  یلَع  َعَدَْتبا  اَم  َرَّوَص  ِهِریبْدَت . یف  ُنَواُعیالَو  ِهِریدـْقَت  یف  ٌکیرَـش  ُهَعَمالَو  ٍریـشُم  ِهَرَواشُمِالب  ُهَْرمَأ  ُذـِْفُنی  يذـَّلاَو  ُهُرُون ،

ُلْدَْعلا ِهَعینَّصلا ، ُنَسَْحلَا  َهَْعنَّصلا ، ُنِْقتُملاوُه  َّالِإ  َهالِإ  يّذَلا ال  هللاَوُهَف  َْتنابَف . اهَأََرب  َو  َْتناکَف  اهَأَْشنَأ  ٍلاِیتْحا . َالَو  ُلَکَت  ٍفّ الَو  ٍدَحَأ  ْنِم  ٍهَنوُعَمِالب 
ٍءیَش ُّلُک  َمَلْسَتْساَو  ِِهتَّزِِعل ، ٍءیَش  ُّلُک  َّلَذَو  ِِهتَمَظَِعل ، ٍءیَش  ُّلُک  َعَضاوَت  يّذَلا  هللا  ُّهَنَأ  ُدَهْـشَأَو  ُرُومُْألا . ِْهَیلِإ  ُعِجْرَت  يّذَلا  ُمَرْکَْألاَو  رُوُجَیال ، يّذَلا 
یَلَع َْلیّلَلاُرِّوَُکی  یّمَـسُم . ٍلَجَِال  يرْجَی  ٌّلُک  ِرَمَْقلاَو ، ِسْمَّـشلاُرِّخَسُمَو  ِكْالفَْألا  ِلَفُم  ُکّ َو  ِكالْمَْالا  ُِکلَم  ِِهتَْبیَِهل . ٍءیَـش  ُّلُک  َعَضَخَو  ِِهتَرْدُِقل ،

َْمل ٌدَمَـص  ٌدَحَأ  ٌِّدن  ُهَعَم  الَو  ٌّدِض  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ٍدـیرَم . ٍناْطیَـش  ِّلُک  ُِکلْهُم  َو  ٍدـینَع  ٍراّبَج  ِّلُک  ُمِصاق  ًاثیثَح . ُُهُبلْطَی  ِْلیّلَلا  یَلَع  َراهَّنلاُرِّوَُکیَو  ِراهَّنلا 
ُرِقُْفیَو ییُْحیَو ، ُتیُمیَو  یـصُْحیَف ، ُمَْلعَیَو  یـضْقَیَف ، ُدـیُریَو  یـضُْمیَف ، ُءاشَی  ٌدِـجام  ٌَّبرَو  ٌدِـحاو  ٌهالإ  ٌدَـحَأ . ًاْوفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ْدـَلُوی  َْملَو  ْدـِلَی 
َْلیّلَلا ُِجلُوی  ٌریدَق . ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُْریَْخلا  ِهِدَِیب  ُدْمَْحلا ، َُهلَو  ُْکلُْملا  َُهل  یطُْعی ، َو  ُعَنْمَیَو  یـصُْقی ) َو  ینْدـُیَو  ، ) یْکُبیَو ُکِحُْـضیَو  ینُْغیَو ،
يّذَلا ِساّنلاَو ، ِهَّنِْجلا  َُّبر  َو  ِساْفنَْألا  یِصُْحم  ِءاطَْعلا ، ُلِزُْجمَو  ِءاعُّدلا  ُبیجَتْـسُم  ُراّفَْغلا . ُزیزَْعلاَوُهّالِإ  َهالِإال  ِْلیّلَلا ، یف  َراهَّنلا  ُِجلُویَو  ِراهَّنلا  ِیف 

َنینِمْؤُْملا َیلْوَم  َو  َنیِحْلفُْمِلل ، ُّقِفَوُْملاَو  َنیِحلاّصِلل ، ُمِصاْعلَا  َنیِّحلُْملا . ُحاْحلِإ  ُهُمِْرُبیالَو  َنیخِرْصَتْسُْملا  ُخارُص  ُهُرِجُضیال  َو  ٌءیَش ، ِْهیَلَع  ُلِکُْشیال 
ِءاّرَّـضلاو ِءاّرَّـسلا  یَلَع  ًامئاد  ُهُرُکْـشَأَو  ًاریثَک  ُهُدَمْحَأ  ٍلاح .) ِّلُک  یلَع   ) ُهَدَمْحَیَو ُهَرُکْـشَی  ْنَأ  َقَلَخ  ْنَم  ِّلُک  ْنِم  َّقَحَتْـسا  يِّذَلا  َنیَملاْعلا . َُّبرَو 

َو ِِهتَعاط  یف  ًهَبْغَر  ُهاضَقاِمل ، ُِملْـسَتْسَأَو  ُهاضْرَیام  ِّلُک  یلِإ  ُرِدابُأَو  ُعیُطاَو  ِهِْرمَِال  ُعَمْـسَأ  ِِهلُـسُرَو . ِِهُبتُکو  ِِهتَکئالَِمب  ِِهب و  ُنِموُأَو  ِءاخَّرلاَو ، ِهَّدِّشلاَو 
َیلِإ ِِهب  یحْوَأ  ام  ّيدَُؤأَو  ِهَِّیبُوبُّرلِاب ، َُهل  ُدَهْشَأ  َو  ِهَّیِدُوبُْعلِاب  یسْفَن  یلَع  َُهلُِّرقُأَو  ُهُروَج . ُفاُخیالَو  ُهُرْکَم  ُنَمُْؤیال  يّذَلا  هللا  ُّهَنَِال  ِِهَتبوُقُع ، ْنِم  ًافْوَخ 

ُُهتَّلُخ ْتَفَصَو  ُُهتَلیح  ْتَمُظَع  ْنِإَو  ٌدَحَأ  یّنَع  اهُعَفْدَیال  ٌهَعِراق  ُْهنِم  یب  َّلِحَتَف  َلَْعفَأ  ْنَأ ال  ْنِم  ًارَذَح 
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َهَمْـصِْعلا َیلاعَتَو  َكَرابَت  یل  َنِمَـض  ْدَـقَو  ُهََتلاسِر ، ُْتغََّلب  امَف  ِیلَع ) ِّقَح  یف   ) َیلِإ َلَْزنَأ  ام  َِلبُأ  ْغّ َْمل  ْنِإ  ّیِنَأ  ینَمَلْعَأْدَـق  ُّهَنَِال  َوُهَّـالِإ –  َهـالِإال  - 
. ُمیرَْکلا ِیفاْکلا  هللاَوُه  َو  ِساّنلا ) َنِم  )

 – ٍِبلاط یبَأ  ِْنب  ِیلَِعل  ِهَفَالِْخلا  ِیف  ینْعَی  ِیلَع  یف  َّکِبَر –  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َِلب  ْغّ ُلوُسَّرلااَُهیَأ  اـی  ِمیحَّرلا ، ِناـمْحَّرلا  هللا  ِمِْسب  : ) َیلِإ یحْوَأَـف 
(. ِساّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  هللاَو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإَو 

ِنَع ینُُرمْأَی  ًاثالَث  ًاراِرم  َیلِإ  َطَبَه  َلیئْربَج  َّنِإ  ِهَیْآلا : ِهِذـه  َبَبَـس  ْمَُکل  َِیبُأ  ُنّ اَنَأ  َو  َیلِإ ، یلاعَت  هللا  َلَْزنَأ  اـم  ِغیْلبَت  یف  ُتْرَّـصَق  اـم  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
یلَع  ) یتَفیلَخ َو  یّیِصَو  َو  یخَأ  ٍِبلاط  یبَأ  َْنب  ِیلَع  َّنَأ  َدَوْسَأَو : َضَْیبَأ  َّلُک  َِملْعُأَف  ِدَهْـشَْملا  اَذه  یف  َمُوقَأ  ْنَأ  ُمالَّـسلاوُه –  َو  ّیبَر –  ِمالَّـسلا 

. ِِهلوُسَر َو  هللاَدَْعب  ُِیلَو  ْمُکّ َوُهَو  يدَْعب  ِیبَنال  ُّهَنَأ  َّالِإ  یسُوم  ْنِم  َنوُراه  ُّلَحَم  یّنِم  ُلَحَم  ُهّ يّذَلا  يدَْعب ، ْنِم  ُمامِْإلاَو  یتَّمُأ )

َنوتُْؤیَو َهالَّـصلا  َنوُمیُقی  َنیذـَّلااُونَمآ  َنیذـَّلاَو  ُُهلوُسَر  َو  هللا  ُِیلَو  ُمُکّ اّمَنِإ  (: ) یِه  ) ِِهباتِک ْنِم  ًهَیآ  َِکلاذـِب  یَلَع  یلاعَت  َو  َكَرابَت  هللا  َلَْزنَأ  ْدَـقَو 
. ٍلاح ِّلُک  یف  َّلَجَوَّزَع  هللاُدیُری  ٌعِکار  َوُهَو  َهاکَّزلا  یَتآ  َو  َهالَّصلا  َماقَأ  يّذَلا  ٍِبلاط  یبَأ  ُْنب  ِیلَع  َو  َنوُعِکار ،) ْمُه  َو  َهاکَّزلا 

َو َنیمئاّللا  ِلاغدِإَو  َنیِقفانُْملا  ِهَْرثَکَو  َنیقَّتُْملا  ِهَّلِِقب  یْملِِعل  ُیَأ –  ُساّنلااَهّ ْمُْکیلِإ –  َِکلاذ  ِغیْلبَت  ْنَع  َمالَّـسلا )  ) ِیل یِفْعَتْـسَی  ْنَأ  َلیئَْربَج  ُْتلَأَسَو 
. ٌمیظَع هللاَْدنِع  َوُه  َو  ِیَه  ًانّ ُهَنُوبَسْحَیَو  ْمِِهبوُلق ، یف  َْسَیلام  ْمِِهتَنِْسلَِأب  َنُولوُقَی  ْمُّهَنَِأب  ِِهباتِک  یف  هللا  ُمُهَفَصَو  َنیّذَلا  ِمالْسِْإلِاب ، َنیئِزْهَتْسُْملا  ِلَیِح 

هللا َلَْزنَأ  یّتَح  ِنِم ) یّ ِِهلُوبَق  َو  ُهاوَه  َو   ) ِْهیَلَع یلاْبقِإ  َو  یّیِإ  ِِهتَمَزالُم  ِهَْرثَِکل  َِکلاذَـک  ّیِنَأ  اوُمَعَز  َو  ًانُذُأ  ینوَّمَـس  یّتَح  ٍهَّرَم  َْریَغ  یل  ْمُهاذَأ  ِهَْرثَکَو 
َو هللاِاب  ُنِمُْؤی  ْمَُکل ، ٍْریَخ  ٌنُذُأ – ) ُّهَنَأ  َنومُعْزَی  َنیذـَّلا  یَلَع   –  ) ُنُذُأ ُْلق  ٌنُذُأ ، َوُه  َنولوقَی  َو  ِیبَّنلا  َنوذُْؤی  َنیذـَّلا  ُمُْهنِم  َو   ) َِکلاذ یف  َّلَـجَوَّزَع 

. ُهَیآلا َنینِمْؤُْمِلل ) ُنِمُْؤی 
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یف هللاَو  ِنِکلَو  یّ ُْتَللَدـَل ، ُمِْـهیَلَع  َّلُدَأ  ْنَأَو  ُتْأَـمْوََأل  ْمِِهناـیْعَِأب  ْمِْـهَیلِإ  َئِمْوُأ  ْنَأَو  ُْتیَّمََـسل  ْمِهئامْـسَِأب  َِکلاذـِب  َنیلئاـْقلا  یِّمَـسُأ  ْنَأ  ُْتئِـشَْولَو 
َْکَیلِإ َلِْزنُأ  ام  َِلب  ْغّ ُیَأ  ُلوُسَّرلااَهّ ای  : ) الت َُّمث  ِیلَع ،) ِّقَح  یف   ) َیلِإ هللا  َلَْزنَأ  ام  َِلبُأ  َغّ ْنَأ  ّالِإ  یّنِم  هللا  یَـضْرَیال  َِکلاذ  ُّلُکَو  ُْتمَّرَکَت . ْدَق  ْمهِرومُأ 

ُهومَْهفاَو ِهیف  َکـِلاذ   ) ِساـّنلا َرِـشاعَم  اوُمَلْعاَـف  ِساـّنلا .) َنِم  َکُمِـصْعَی  هللاَو  ُهََتلاـسِر  َْتغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنا  َو  ِیلَع –  ِّقَح  یف  ِبَر –  َکـّ ْنِم 
َو ِرِضاْحلاَو ، يداْبلا  یَلَع  َو  ٍناسْحِِإب ، ْمَُهل  َنیِعباّتلا  یَلَع  َو  ِراْصنَْألاَو  َنیرِجاهُْملا  یَلَع  ُهَتَعاط  َضَرَف  ًامامِإَو  ًاِّیلَو  ْمَُکل  ُهَبَصَن  ْدَق  هللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَو )

. ٍدِّحَُوم ِّلُک  یلَع  َو  ِدَوْسَألاَو ، ِضَْیبَْألا  یَلَع  َو  ِریبَْکلاَو ، ِریغَّصلاَو  ِكولْمَْملاَو  ِّرُْحلاَو  یبَرَْعلاَو ، یِمَجَْعلا  یَلَع 

. َُهل َعاطَأ  َو  ُْهنِم  َعِمَس  ْنَِملَو  َُهل  هللاَرَفَغ  ْدَقَف  ُهَقَّدَص ، َو  ُهَِعبَت  ْنَم  ٌموحْرَم  ُهََفلاخ ، ْنَم  ٌنوْعلَم  ُهُْرمَأ ، ٌِذفان  ُُهلْوَق ، ٍزاج  ُهُمْکُح ، ٍضام 

َُّمث ْمُکُهالِإَو ، ْمُکالْوَم  َوُه  َّلَجَوَّزَع  هللا  َّنِإَف  ْمُّکِبَر ، هللا ) ) ِْرمَِال اوداْقناَو  اوعیطَأ  َو  اوعَمْساَف  ِدَهْشَْملا ، اذه  یف  ُهُمُوقَأ  ٍماقَم  ُرِخآ  ُّهَنِإ  ِساّنلاَرِشاعَم ،
َنْوَْقلَت ٍمْوَی  یلِإ  ِهِدـْلُو  ْنِم  یتَّیِّرُذ  یف  ُهَمامِْإلا  َُّمث  ْمُّکِبَر ، هللاِْرمَِأب  ْمُکُمامِإ  َو  ُِیلَو  ْمُکّ یلَع  يدـَْعب  ْنِم  َُّمث  ْمَُکل ، ُبِطاخْمُلا  ُُهِیبَنَو  ُُهلوسَر  ِِهنود  ْنِم 

. َُهلوسَرَو هللا 

اَنَأَو َمارَْحلاَو  َلـالَْحلا  ِینَفَّرَع  َّلَـجَوَّزَع  هللاَو  ْمُه ، َو  ُُهلوُسَر  َو  ْمُْکیَلَع )  ) هللا ُهَمَّرَح  اـم  ّـالِإ  َمارَحـالَو  ْمُهَو ، ُُهلوُـسَر  َو  هللا  ُهَّلَحَأ  اـم  ّـالِإ  َلـالَحال 
. ِْهَیلِإ ِهِمارَح  َو  ِِهلالَحَو  ِِهباتِک  ْنِم  ّیِبَر  ینَمَّلَع  اِمب  ُْتیَْضفَأ 

ْدَقَو ّالِإ  ٍْملِع  ْنِم  امَو  َنیقَّتُْملا ، ِمامِإ  یف  ُُهْتیَـصْحَأ  ْدَـقَف  ِلُع  ُتْمّ ٍْملِع  ُّلُک  َو  ِیف ، هللا  ُهاصْحَأ  ْدَـقَو  َّالِإ  ٍْملِع  ْنِماـم  ُهُولِّـضَف .)  ) یلع ِساّنلاَرِـشاعَم ،
(. ٍنیبُم ٍمامِإ  یف  ُهاْنیَصْحَأ  ٍءیَش  َّلُک  َو  : ) سی ِهَروُس  یف  هللا  ُهَرَکَذ  يّذَلا   ) ُنیبُْملا ُمامِْإلا  َوُه  َو  ًاِّیلَع ، ُُهتْمَّلَع 

، ُْهنَع یْهنَیَو  َلِـطاْبلا  ُقِهُْزیَو  ِِهب ، ُلَـمْعَیَو  ِّقَْحلا  َیلِإ  يدـهَی  يذـَّلاَوُهَف  ِِهتَیـالِو ، ْنَع  اوُفِْکنَتْـسَتالَو  ُْهنِم ، اوُرِْفنَتـالَو  ُْهنَع  اّوُلِـضَتال  ِساَّنلاَرِـشاعَم ،
َعَم َناک  يّذَلاَو  ِهِسْفَِنب ، هللا  َلوُسَر  يدَف  يّذَلاَو  ٌدَحَأ ،) یب  ِنامیْالا  َیلِإ  ُهِْقبْـسَی  َْمل   ) ِِهلوُسَر َو  هللاِاب  َنَمآ  ْنَم  ُلََّوأ  ٍِمئال . ُهَمَْول  هللا  ِیف  ُهُذُـخْأَتالَو 

. ُهُْریَغ ِلاجِّرلا  َنِم  ِِهلوُسَر  َعَم  هللاُُدبْعَی  َدَحَأ  الَو  هللا  ِلوُسَر 
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(. ِهِسْفَِنب یل  ًایِداف  َلَعَفَف  یعَجْضَم ، یف  َمانَی  ْنَأ  هللا  ِنَع  ُُهتْرَمَأ  یعَم . هللاَدَبَع  ْنَم  ُلََّوأ  َو  ًهالَص  ِساّنلا  ُلََّوأ  )

. هللا ُهَبَصَن  ْدَقَف  ُهُولَْبقاَو  هللا ، ُهَلَّضَف  ْدَقَف  ُهُولِّضَف  ِساّنلاَرِشاعَم ،

ْنَأَو ُهَْرمَأ  ََفلاخ  ْنَِمب  َِکلاذ  َلَعْفَی  ْنَأ  هللا  یَلَع  ًاـْمتَح  َُهل ، َرِفْغَی  َْنلَو  ُهَتَیـالِو  َرَْکنَأ  ٍدَـحَأ  یلَع  هللا  َبُوتَی  َْنلَو  هللا ، َنِم  ٌماـمِإ  ُّهَنِإ  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
. َنیِرفاْکِلل ْتَّدِعُأ  ُهَراجِْحلاَو  ُساَّنلا  اَهُدوقَو  ًاران  اُولْصَتَف  ُهوِفلاُخت . ْنَأ  اوُرَذْحاَف  ِروهُّدلا . َرْهَد  َو  ِدابْآلا  اََدبَأ  ًارُْکن  ًاباذَع  َُهبِّذَُعی 

َنیقولْخْمَلا ِعیمَج  یلَع  ُهَّجُْحلاو  َنیلَـسْرُْملاَو  ِءاِیْبنَْألا  ُمَتاخ  هللاَو – )  –  ) اَنَأَو َنیلَـسْرُْملاَو ، ِِیبَّنلا  َنیّ َنِم  َنُولَّوَْألاَرََّـشب  هللاَو –  یب –  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
یف َّکَش  ْدَقَف  اذـه  یلْوَق  ْنِم  ٍءیَـش  یف  َّکَش  ْنَم  َو  یلوُْألا  ِهَِّیلِهاْجلا  َْرفُک  َرَفَک  ْدَـقَف  َِکلاذ  یف  َّکَش  ْنَمَف  َنیـضَرَْألاَو . ِتاوامَّـسلا  ِلْهَأ  ْنِم 

. ِراّنلا ِیف  انیف  ُّكاَشلاَو  ْمُْهنِم ، ِّلُْکلا  ِیف  َّکَش  ْدَقَف  ِهَّمئَْألا  َنِم  ٍدِحاو  یف  َّکَش  ْنَمَو  َیلِإ ، َلِْزنُأ  ام  ِّلُک 

َنیدـِبْآلا َدـَبَأ  ِنِم  یّ ُدْـمَْحلا  ُهـَل  ـالَأ  َوُهّـالِإ ، َهـالِإ  ـالَو  َیلِإ  ُهـْنِم  ًاـناسْحِإ  َو  یَلَع  ُهـْنِم  ًاـّنَم  ِهَلیــضَْفلا  ِهِذـِهب  َّلَـجَوَّزَع  هللا  ِیناـبَح  ِساّنلاَرـِـشاعَم ،
. ٍلاح ِّلُک  یلَع  َو  َنیرِهاّدلاَرْهَدَو 

. ُْقلَْخلا یَِقبَو  َقْزِّرلا  هللا  َلَْزنَأ  ام  یْثنُأ  ٍرَکَذ و  ْنِم  يدَْعب  ِساَّنلا  ُلَْضفَأ  ُّهَنِإَف  ًاِّیلَع  اُولِّضَف  ِساّنلاَرِشاعَم ،

. ُهِْقفاُوی َْملَو  اذه  یلْوَق  یَلَع  َّدَر  ْنَم  ٌبوُضْغَم  ٌبوُضْغَم  ٌنوُْعلَم ، ٌنوُْعلَم 

ٍدَِغل ْتَمَّدَـق  اـم  ٌسْفَن  ْرُْظنَْتل  َو  «، ) یبَضَغ َو  یتَنَْعل  ِْهیَلَعَف  ُّهَلَوَتَی  َْملَو  ًاـِّیلَع  يداـع  ْنَم  : » ُلوُقَیَو َِکلاذـِب  یلاـعَت  هللا  ِنَع  ینّرَبَـخ  َلـیئْربَج  َّنِإ  ـالَأ 
(. َنُولَمْعَت اِمب  ٌریبَخ  هللا  َّنِإ  اِهتُوُبث –  َدَْعب  ٌمَدَق  َّلِزَتَف  ُهوُِفلاُخت  ْنَأ  هللاوُقَّتاَو – 

یف ُتْطَّرَف  ام  یلَع  اتَرْـسَح  ای  ٌسْفَن  َلوُقَت  ْنَأ  (: ) ُهُِفلاُخی ْنَّمَع  ًاِربُْخم   ) یلاعت َلاقَف  ِزیزَعلا ، ِِهباتِک  یف  َرَکَذ  يذـَّلا  هللا  ُْبنَج  ُّهَنِإ  ِساـَّنلا ، َرِـشاعَم 
(. هللا ِْبنَج 

ُهَریسْفَت ْمَُکل  َحِضُوی  َْنلَو  ُهَرِجاوز  ْمَُکل  ِیَُبی  َنّ َْنل  هللاَوَف  ُهَِهباشَتُم ، اوِعبَّتَتالَو  ِِهتامَکُْحم  یلِإ  اوُرُْظناَو  ِِهتایآ  اوُمَْهفا  َو  َنآْرُْقلا  اوُّرَبَدَت  ِساّنلاَرِشاعَم ،
یبَأ ُْنب  ِیلَع  َوُه  َو  ُهالْوَم ، ِیلَع  اذهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  َّنَأ  ْمُکُِمْلعُم : َو  يَدَِیب ) ُهُِعفار  َو   ) ِهِدُضَِعب ٌلئاشَو  یلِإ  ُهُدِعْـصُمَو  ِهِدَِیب  ٌذِخآ  اَنَأ  يذـَّلا  َّالِإ 

. یَلَع اَهلَْزنَأ  َّلَجَوَّزَع  هللا  َنِم  ُُهتالاُوم  َو  یّیِصَو ، َو  یخَأ  ٍِبلاط 
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َو ِِهبِحاص  ْنَع  ٌِئْبنُم  امُْهنِم  ٍدِـحاو  ُّلُکَف  ُرَبْکَْألا ، ِثلا  ُلـْقّ ُنآْرُْقلاَو  ُرَغْـصَْألا ، ِثلا  ُلـْقّ ُمُه  ِِهْبلُـص ) ْنِم   ) يدـْلُو ْنِم  ِیَّطلاَو  َنیبّ ًاـِّیلَع  َّنِإ  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
. َضْوَْحلا یَلَع  ادِرَی  یّتَح  اقِرَتْفَی  َْنل  َُهل ، ٌِقفاُوم 

. ُْتیَّدَأ ْدَقَوالَأ  ِهِضْرَأ . یف  ُهُماّکُح  َو  ِهِْقلَخ  یف  هللا  ُءانَمُأ  ْمُّهَنِإ  الَأ 

یخَأ َْریَغ  َنینِمْؤُْملاَریمَأ »  » ُّهَنِإالَأ ال َّلَجَوَّزَع ، هللا  ِنَع  ُْتُلق  اَنَأ  َو  َلاق  َّلَجَوَّزَع  هللا  َّنِإ  َو  الَأ  ُتْحَضْوَأ ، ْدَقَوالَأ  ُْتعَمْـسَأ ، ْدَقَوالَأ  ُْتغََّلب ، ْدَقَو  الَأ 
. ِهِْریَغ ٍدَحَِال  يدَْعب  َنینِمْؤُْملا  ُهَْرمِإ  ُّلِحَتال  الَأ  اذه ،

ِداع ُهالاو و  ْنَم  ِلاو  َّمهللا  ُهالْوَم ، یلَع  اذهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  نم  الَا  َلاقَف : ُُهلوُسَر . هللا و  اولاق : ْمُکِـسُْفنَا ؟ ْنِم  ْمُِکب  یلْوَا  ْنَم  ُساَّنلااهیا ، : » لاق مث 
یب َنَمآ  ْنَم  یلَع  یتَُّما  یف  یتَفیلَخ  َو  یْملِع ، یعاو  َو  ییصَو  َو  یخأ  ِیلَع  اذه  ِساّنلاَرِشاعَم ، َُهلَذَخ . ْنَم  ْلُذْخاو  ُهَرَـصَن  ْنَمْرُْـصناَو  ُهاداع  ْنَم 

ُهَفیلَخ ُّهَنِإ  ِِهتَیِصْعَم . ْنَع  یهاّنلاَو  ِِهتَعاط  یلَع  یلاوُْملاَو  ِهئادْعَِال  ُبِراحْمُلاَو  ُهاضْرَیاِمب  ُلِماْعلاَو  ِْهَیلِإ  یعاّدلاَو  َّلَجَوَّزَع  هللا  ِباتِک  ِریـسْفَت  یلَعَو 
(. يََدل ُلْوَْقلا  ُلَّدَُبیام  : ) هللا ُلوُقَی  هللاِْرمَِأب . َنیقِراْملاَو  َنیطِساْقلاَو  َنیثِکاّنلا  ُِلتاق  َو  هللا ، َنِم  يداْهلا  ُمامْإلاَو  َنینِمْؤُْملاُریمَأ  َو  هللا  ِلوُسَر 

َدَحَج ْنَم  یلَع  ْبِضْغاَو  ُهَرَْکنَأ  ْنَم  ْنَْعلاَو  َُهلَذَخ ) ْنَم  ْلُذْـخاَو  ُهَرَـصَن  ْنَم  ْرُْـصناَو   ) ُهاداع ْنَم  ِداعَو  ُهالاو  ْنَم  ِلاو  َّمُهّلَلَا  ُلوقَأ : ِّبَرای  َكِْرمَِأب 
. ُهَّقَح

َو یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  : ) ِمْوَْیلا اَذـِهل  ُهاّیِإ  َِکبْـصَنَو  َِکلاذ  ِنیْیبَتَدـْنِع  ِِیلَو  َکّ ِیلَع  یف  َهَیْآلا  َْتلَْزنَأ  َّکَنِإ  َّمهللا 
. ُْتغََّلب ْدَق  ّیِنَأ  َكُدِهْشُأ  ّیِنِإ  َّمهللا  َنیرِساْخلا .) َنِم  ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُهَو  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانید  ِمالْسِْإلاَْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  (، ) ًانید َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیضَر 

یَلَع ِضْرَْعلاَو  ِهَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ِِهْبلُص  ْنِم  يْدلُو  ْنِم  ُهَماقَم  ُموُقَی  ْنَِمبَو  ِِهب  َّمَتْأَی  َْمل  ْنَمَف  ِِهتَمامِِإب . ْمُکَنید  َّلَجَوَّزَع  هللا  َلَمْکَأ  اّمَنِإ  ِساّنلاَرِشاعَم ،
(. َنورَْظُنی ْمُهالَو  ُباذَْعلا  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخیال  ، ) َنوُِدلاخ ْمُهِراّنلا  ِیف  َو  ِهَرِخْآلاَو ) اْینُّدلا  ِیف   ) ْمُُهلامْعَأ ْتَِطبَح  َنیّذَلا  َِکئلوُأَف  َّلَجَوَّزَع  هللا 
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یف  ) ًاضِر ُهَیآ  َْتلََزنام  َو  ِنایِـضار . ُْهنَعاَنَأَو  َّلَـجَوَّزَع  هللاَو  یَلَع ، ْمُکُّزَعَأَو  َیلِإ  ْمُُکبَْرقَأَو  یب  ْمُکُّقَحَأَو  یل  ْمُکُرَْـصنَأ  ِیلَع ، اذـه  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
یَلَع یتَأ  ْلَه   ) یف ِهَّنَْجلِاب  هللا  َدِهَـشالَو  ِهیف ، ّـالِإ  ِنآْرُْقلا  ِیف  ٍحْدَـم  ُهَیآ  َْتلََزنـالَو  ِِهب ، أَدـَبّالِإ  اُونَمآ  َنیذـَّلا  هللا  َبَطاـخ  ـالَو  ِهیف ، ّـالِإ  ِنآْرُْقلا )

. ُهَْریَغ اِهب  َحَدَمالَو  ُهاوِس  یف  اَهلَْزنَأ  الَو  َُهلّالِإ ، ِناْسنِْالا )

ُهُوَنبَو  ) یِصَو ُْریَخ  ُیِصَو  ْمُکّ َو  یبَن  ُْریَخ  ُِیبَن  ْمُکّ يِدْهَْملا . يِداْهلا  یِقَّنلا  یِقَّتلاَوُه  َو  هللا ، ِلوُسَر  ْنَع  ُلِداجْمُلاَو  هللا  ِنید  ُرِصان  َوُه  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
(. ِءایِصْوَْألاُْریَخ

. ِیلَع َنینِمْؤُْملاِریمَأ )  ) ِْبلُص ْنِم  یتَّیِّرُذ  َو  ِِهْبلُص ، ْنِم  ِیبَن  ِّلُک  ُهَّیِّرُذ  ِساّنلاَرِشاعَم ،

ٍهَئیطَِخب ِضرَْألا  َیلِإ  َِطبْهُأ  َمَدآ  َّنِإَف  ْمُکُماْدقَأ ، َّلِزَتَو  ْمُُکلامْعَأ  َِطبْحَتَف  ُهوُدُسْحَتالَف  ِدَسَْحلِاب ، ِهَّنَْجلا  َنِم  َمَدآ  َجَرْخَأ  َسیْلبِإ  َّنِإ  ِساّنلا ، َرِـشاعَم 
، هللاُءادْعَأ ْمُْکنِم  َو  ُْمْتنَأ  ُْمْتنَأَو  ْمُِکب  َْفیَکَو  َّلَجَوَّزَع ، هللااُهَْوفَص  َوُهَو  ٍهَدِحاو ،

. ٌِصلُْخم ٌنِمُْؤم  ّالِإ  ِِهب  ُنِمُْؤیال  َو  یِقَت ، َّالِإ  ًاِّیلَع  یلاُویال  َو  یِقَشّالِإ ، ًاِّیلَع  ُضِْغُبیال  ُّهَنِإ  َو  الَأ 

ِّقَْحلِاب یِضَر  َو  َنَمآ  يّذلا  ًاّیلَع  ّالِإ  ( ) ٍرْسُخ یَفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ِرْـصَْعلاَو ، ِمیحَّرلا ، ِنامْحَّرلا  هللا  ِمِْسب  : ) رْـصَْعلا ُهَروُس  َْتلََزن  هللاَو –  ِیلَع –  یف  َو 
(. ِْربَّصلاَو

. ُنیبُْملا ُغالَْبلاَّالِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  َو  یَتلاسِر  ْمُُکتْغََّلبَو  هللا  ُتْدَهْشَتْسا  ِدَق  ِساّنلاَرِشاعَم ،

(. َنوُِملْسُم ُْمْتنَأَو  ّالِإ  َُّنتومَتالَو  ِِهتاُقت  َّقَح  هللاوُقَّتإ  ، ) ِساّنلاَرِشاعَم

َباحْـصَأ اَّنََعل  امَک  ْمُهَنَْعَلن  َْوأ  اهِرابْدَأ  یلَع  اهَّدُرَنَف  ًاـهوُجُو  َسِمْطَن  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم  ُهَعَم  َلِْزنُأ  يذـَّلا  ِرّوَنلاَو  ِِهلوُسَر  َو  هللااـِب  اُونِمآ  ، ) ِساّنلاَرِـشاعَم
یلَع ٍئِْرما  ُّلُک  ْلَمْعَْیلَف  ْمُْهنَع  ِحْفَّـصلِاب  ُتِْرمُأ  ْدَـقَو  ْمِِهباْسنَأَو ، ْمِِهئامْـسَِأب  ْمُُهفِرْعَأ  یباحْـصَأ  ْنِم  ًامْوَق  َّالِإ  ِهَیْآلا  ِهِذـِهب  ینَع  ام  هللااب  (. ) ِْتبَّـسلا

(. ِضُْغْبلاَو ِّبُْحلا  َنِم  ِِهْبلَق  یف  ِیلَِعل  ُدِجَیام 

َو هللا  ِّقَِحب  ُذُخْأَی  يّذَلا  يِدـْهَْملا  ِِمئاْقلا  َیلِإ  ُْهنِم  ِلْسَّنلا  ِیف  َُّمث  ٍِبلاط ، یبَأ  ِْنب  ِیلَع  یف  َُّمث  ِیف  ٌكولْـسَم  َّلَجَوَّزَع  هللا  َنِم  ُرّوُنلا  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
ْنِم َنیبِصاْغلاَو  َنیِملاَّظلاَو  َنیِمثْآلاَو  َنیِنئاْخلاَو  َنیِفلاخْمُلاَو  َنیدـِناُعْملاَو  َنیرِّـصَقُْملا  یَلَع  ًهَّجُح  انَلَعَج  ْدَـق  َّلَجَوَّزَع  هللا  َّنَِال  اَنل ، َوُه  ّقَح  ِّلُِکب 

. َنیَملاْعلا ِعیمَج 
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ناْهنَلَف ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَمَو  ْمُِکباقْعَأ ؟ یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  ُْتِلُتقْوَأ  ُِّتم  ْنِإَفَأ  ُلُـسُّرلا ، ِیْلبَق  ْنِم  ْتَلَخْدَـق  هللا  ُلوُسَر  ّینَأ  ْمُکُرِذـْنُأ  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
. ِِهْبلُص ْنِم  يْدلُو  ِهِدَْعب  ْنِم  َُّمث  ِرْکُّشلاَو ، ِْربَّصلِاب  ُفوُصْوَْملاَوُه  ًاِّیلَع  َّنِإَوالَأ  َنیِرباّصلا .)  ) َنیرِکاّشلا هللا  يِزْجَیَسَو  ًاْئیَش  هللاَّرُضَی 

ِاَبل ْمُّکَبَر  َّنِإ  ٍساُحنَو ، ٍران  ْنِم  ٍظاوُِشب  ْمُکَِیلَْتبَی  َو  ْمُْکیَلَع  َطَخْسَیَو  ْمُکَلَمَع  َِطبُْحیَف  هللا  یَلَع  اّوُنُمَتال  َْلب  ْمُکِمالْسِِإب ، یَلَع  اّوُنُمَتال  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
. ِداصْرِْملا

. ْمُْهنِم ِنائیَرب  اَنَأَو  هللا  َّنِإ  ِساّنلاَرِشاعَم ، َنورَْصُنیال . ِهَمایِْقلا  َمْوَیَو  ِراّنلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  ٌهَّمئَأ  يدَْعب  ْنِم  ُنوُکَیَس  ُّهَنِإ  ِساّنلاَرِشاعَم ،

، ِهَفیحَّـصلا ُباحْـصَأ  ْمُّهَنِإ  الَأ  َنیِّرِبَکَتُْملا . يَْوثَم  َْسِئَبلَو  ِراّنلا  َنِم  ِلَفْـسَْألا  ِكْرَّدلا  ِیف  ْمُهَعایْـشَأَو  ْمُهَعاْبتَأَو  ْمُهَراْصنَأَو  ْمُّهَنِإ  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
!! ِِهتَفیحَص یف  ْمُکُدَحَأ  ْرُْظنَْیلَف 

یلَع َو  ٍبئاغَو  ٍرِـضاح  ِّلُک  یلَع  ًهَّجُح  ناهِهِغیْلبَِتب  ُتِرمُأ  ام  ُْتغََّلب  ْدَقَو  ِهَمایِْقلا ،) ِمْوَی  یلِإ  یبِقَع  یف   ) ًهَثارِو َو  ًهَمامِإ  اهُعَدَأ  ّیِنِإ  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
َو ًاْکُلم  يدَْعب  َهَمامِْإلا  َنُولَعْجَیَـسَو  ِهَمایِْقلا . ِمْوَی  یلِإ  ََدلَْولا  ُِدلاْولاَو  َِبئاْغلا  ُرِـضاْحلا  ِلَُبْیلَف  ِغّ َْدلُوی ، َْملْوَأ  َِدلُو  ْدَهْـشَی ، َْملْوَأ  َدِهَـش  ْنَّمِم  ٍدَحَأ  ِّلُک 

ٌساـُحنَو ٍراـن  ْنِم  ٌظاوُش  اـمُْکیَلَع  ُلِـسُْریَو  ُغَْرفَی ) ْنَم   ) ِنـالَقَّثلا ُیَأ  اَـهّ ْمَُکل  ُغُْرفَیَـس  اهَدـْنِعَو  َنیبـصَتْغُْملا ،) َنیبِصاـْغلا  هللا  َنََعل  ـالَأ  ، ) ًاـباِصتْغا
. ِنارِصَْتنَتالَف

. ِْبیَْغلا یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  هللا  َناک  ام  َو  ِّبِیَّطلا ، َنِم  َثیبَْخلاَزیمَی  یّتَح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  یلَع  ْمُکَرَذَِیل  ْنُکَی  َْمل  َّلَجَوَّزَع  هللا  َّنِإ  ِساّنلاَرِشاعَم ،

. ُهَدْعَو ٌقِّدَصُم  هللاَو  يِدْهَْملا  َمامِْإلا  ِلَمُم  اَهُکّ َو  ِهَمایِْقلا  ِمْوَی  َْلبَق  اِهبیذْکَِتب  اهُِکلْهُم  هللاَو  ّالِإ  ٍهَیْرَق  ْنِم  ام  ُّهَنِإ  ِساّنلاَرِشاعَم ،

. َنیرِخْآلا ُِکلْهُم  َوُهَو  َنیلَّوَْألا ، َکَلْهَأ  ْدََقل  هللاَو  َنیلَّوَْألاُرَثْکَأ ، ْمُکَْلبَق  َّلَض  ْدَق  ِساّنلاَرِشاعَم ،

(. َنیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  َنیمِرْجْمُلِاب ، ُلَعْفَن  َِکلاذک  َنیرِخْآلا ، ُمُهُِعْبُتن  َُّمث  َنیلَّوَْألا ، ِِکلُْهن  َْملَأ  : ) یلاعَت هللا  َلاق 

اوُدَتْهَت ُهوُعیطَأَو  اوُمَلْـسَت  ِهِْرمَِال  اوُعَمْـساَف  ِْهیَدـَل ، یُهَّنلاَو  ِْرمَْألا  ُْملِعَف  ِهِْرمَِأب .)  ) ُُهْتیَهَنَو ًاِّیلَع  ُتْرَمَأ  ْدَـقَو  یناهَنَو ، ینَرَمَأ  ْدَـق  هللا  َّنِإ  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
. ِِهلیبَس ْنَع  ُُلبُّسلا  ُمُِکب  ْقَّرَفَتَت  الَو  ِهِداُرم ) یلِإ  اوُریصَو  ، ) اوُدُشرَت ِِهیْهَِنل  اوُهَْتناَو 
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ِِهب َو  ِّقَْحلا  َیلِإ  َنودْهَی  يدُْهلا ،)  ) ُهَِّمئَأ ِِهْبلُص  ْنِم  يْدلُو  َُّمث  يدَْعب . ْنِم  ِیلَع  َُّمث  ِتِاب ، ِهِعابّ ْمُکَرَمَأ  يّذَلا  ُمیقَتْسُْملا  هللا  ُطارِـص  اَنَأ  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
. َنولِدْعَی

، اهِرِخآ یلِإ  … َنیَملاْعلا » َِبر  ِهَِّللُدْمَْحلا  ِمیحَّرلا  ِنامْحَّرلا  هللا  ِمِْسب  : » َأَرَق َُّمث 

َبْزِح َّنِإ  الَأ  َنونَزْحَی ، ْمُهالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخال  َنیذـَّلا  هللاُءاِیلْوَأ  َکـئلوُأ  ْتَّصَخ ، ْمُهاـَّیِإَو  ْتَّمَع  ْمَُهلَو  َْتلََزن ، هللاَو )  ) ْمِهیفَو َْتلََزن  ِیف  َلاـقَو :
ُمُهَئاِیلْوَأ َّنِإ  الَأ  ًارورُغ . ِلْوَْقلا  َفُرْخُز  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُـضَْعب  یحوی  ِنیطایَّـشلا  ُناوْخِإ  َنوُواْغلاُءاهَفُّـسلا  ُمُه  ْمُهَئادـْعَأ  َّنِإ  الَأ  َنُوِبلاـْغلا . ُمُه  هللا 
ْمُهَئاْنبَأْوَأ ْمُهَئابآ  اُوناکَْولَو  َُهلوُسَر  َو  هللاَّداح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  هللاِاب  َنُونِمُؤی  ًامْوَق  ُدِجَتال  : ) َّلَجَوَّزَع َلاقَف  ِِهباتِک ، یف  هللا  ُمُهَرَکَذ  َنیّذَلا 

. ِهَیآلارِخآ یلِإ  َنامیْإلا ) ُمِِهبوُلق  یف  َبَتَک  َِکئلوُأ  ْمُهَتَریشَعْوَأ ، ْمُهَناوْخِإْوَأ 

(. َنودَتْهُم ْمُه  َو  ُْنمَْألا  ُمَُهل  َِکئلوُأ  ٍْملُِظب  ْمُهَنامیإ  اوُِسْبلَی  َْملَو  اُونَمآ  َنیّذَلا  : ) َلاقَف َّلَجَوَّزَع  هللا  ُمُهَفَصَو  َنیّذَلا  َنونِمْؤُْملا  ُمُهَئاِیلْوَأ  َّنِإ  الَأ 

(. اوباتْرَی َْملَو  اُونَمآ  َنیّذَلا  ُمُهَئاِیلْوَأ  َّنِإ  الَأ  )

. َنیِدلاخ اهولُخْداَف  ُْمْتبِط  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  َنولوُقَی : ِمیلْسَّتلِاب  ُهَِکئالَْملا  ُمُهاّقَلَتَت  َنینِمآ ، ٍمالَِسب  َهَّنَْجلا  َنولُخْدی  َنیّذَلا  ُمُهَئاِیلْوَأ  َّنِإ  الَأ 

. ًاریعَس َنوَلْصَی  َنیّذَلا  ُمُهَئادْعَأ  َّنِإ  الَأ  ٍباسِح . ِْریَِغب  اهیف  َنوقَزُْری  ُهَّنَْجلا  ُمَُهل  ْمُهَئاِیلْوَأ ، َّنِإ  الَأ 

. ًاریفَزاَهل َنْوَرَی  َو  ُروفَت  یِه  َو  ًاقیهَش  َمَّنَهَِجل  َنوعَمْسَی  َنیّذَلا  ُمُهَئادْعَأ  َّنِإ  الَأ 

. هیآلا اهَتْخُأ ) ْتَنََعل  ٌهَّمُأ  ْتَلَخَد  امَّلُک  : ) ْمِهیف هللا  َلاق  َنیّذَلا  ُمُهَئادْعَأ  َّنِإ  الَأ 

َلََّزنام انُلق  َو  اْنبَّذَکَف  ٌریذَن  انَءاج  ْدَق  یَلب  اولاق  ٌریذَن ، ْمُِکتأَی  َْملَأ  اُهتَنَزَخ  ْمَُهلَأَس  ٌجْوَف  اهیف  یِْقلُأ  امَّلُک  : ) َّلَجَوَّزَع هللا  َلاق  َنیّذَلا  ُمُهَئادـْعَأ  َّنِإ  الَأ 
ْمَُهل ِْبیَْغلِاب ، ْمُّهَبَر  َنْوَشْخَی  َنیذـَّلا  ُمُهَئاِیلْوَأ  َّنِإ  ـالَأ  ِریعَّـسلا .) ِباحْـصَِال  ًاقْحُـسَفالَأ  : ) هلوَق یلِإ  ٍریبَک ) ٍلالَـض  یف  ّـالِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  ٍءیَـش  ْنِم  هللا 

. ٌریبَک ٌرْجَأَو  ٌهَرِفْغَم 

. ِریبَْکلا ِرْجَْألاَو  ِریعَّسلا  َْنَیبام  َناّتَش  ِساَنلاَرِشاعَم ،

. ُهَّبَحَأ َو  هللا  ُهَحَدَم  ْنَم  ُّلُک )  ) ُِیلَو انّ َو  ُهَنََعلَو ، هللا  ُهَّمَذ  ْنَم  انُّوُدَع  ِساّنلاَرِشاعَم ،) )
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. ُریشَْبلا ِیلَع  ُریذَّنلا و  اَنَأ )  ) ّینِإَوالَأ ِساّنلا ، َرِشاعَم 

. ٍداه ِیلَع  َو  ٌرِْذنُم  ّیِنِإ  َو  الَأ  ِساّنلاَرِشاعَم ،) )

. یّیِصَو ِیلَع  َو  یبَن  ّینِإ  َو  الَأ )  ) ساّنلا َرِشاعَم 

(. ِِهْبلُص ْنِم  َنوجُرْخَی  ْمُهَو  ْمُهُِدلاو  ّینِإَوالَأ  ُهُْدلُو . ِهِدَْعب  ْنِم  ُهَِّمئَْألاَو  يدَْعب ، ْنِم  یِصَْولاَو  ُمامِْإلا  ِیلَع  َو  ٌلوسَر  ّیِنِإَوالَأ  ِساّنلاَرِشاعَم ، )

. يِدْهَْملا َِمئاْقلا  اَّنِم  ِهَِمئَْألا  َمَتاخ  َّنِإ  الَأ 

. ِنیِّدلا یَلَع  ُرِهاّظلا  ُّهَنِإ  الَأ 

. َنیِملاّظلا َنِم  ُمِقَْتنُْملا  ُّهَنِإ  الَأ 

. اهُمِداهَو ِنوُصُْحلا  ُِحتاف  ُّهَنِإ  الَأ 

. اهیداهَو ِكْرِّشلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٍهَلیبَق  ِّلُک  ُِبلاغ  ُّهَنِإ  الَأ 

. هللاِءاِیلْوَِال ٍراث  ِّلُِکب  ُكِرْدُْملا  ُّهَنِإالَأ 

. هللا ِنیِدل  ُرِصاّنلا  ُّهَنِإ  الَأ 

. ٍقیمَع ٍرَْحب  ْنِم  ُفاّرَْغلا  ُّهَنِإ  الَأ 

. ِِهلْهَِجب ٍلْهَج  يذ  َّلُک  َو  ِِهلْضَِفب  ٍلْضَف  يذ  َّلُک  ُمِسَی  ُّهَنِإ  الَأ 

. ُهُراتُْخم َو  هللااُهَرَیِخ  ُّهَنِإ  الَأ 

. ٍمْهَف ِّلُِکب  ُطیحْمُلاَو  ٍْملِع  ِّلُک  ُثِراو  ُّهَنِإ  الَأ 

. ِِهتایآ ِْرمَِال  ِیَشُْملا  ُدّ َو  َّلَجَوَّزَع  ِّهِبَر  ْنَع  ُِربْخْمُلا  ُّهَنِإ  الَأ 

. ُدیدَّسلا ُدیشَّرلا  ُّهَنِإ  الَأ 

. ِْهَیلِإ ُضَّوَفُْملا  ُّهَنِإ  الَأ 

. ِْهیَدَی َْنَیب  ِنورُْقلا  َنِم  َفَلَس  ْنَم  ِِهب  َرََّشب  ْدَق  ُّهَنِإ  الَأ 

. ُهَْدنِعّالِإ َرُونالَو  ُهَعَم  ّالِإ  َّقَح  الَو  ُهَدَْعب  َهَّجُحالَو  ًهَّجُح  یقاْبلا  ُّهَنِإ  الَأ 

. ِْهیَلَع َروْصنَمالَو  َُهل  َِبلاغال  ُّهَنِإ  الَأ 
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. ِِهتَِینالع َو  ِهِّرِس  یف  ُُهنیمَأَو  ِهِْقلَخ ، یف  ُهُمَکَحَو  ِهِضْرَأ ، یف  هللا  ِیلَو  ُّهَنِإَوالَأ 

َو ِِهتَْعَیب  یلَع  یتَقَفاصُم  یلِإ  ْمُکوُعْدَأ  یتَبْطُخ  ِءاضِْقنا  َْدنِع  ّیِنِإَوالَأ  يدَْعب . ْمُکُمِهُْفی  ِیلَع  اذه  َو  ْمُُکتْمَْهفَأَو ، ْمَُکل  ُْتنََّیبْدَق  ّینِإ  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
اّمَنِإ َکَنوُِعیاُبی  َنیّذَلا  َّنِإ  . ) َّلَجَوَّزَع هللا  ِنَع  َُهل  ِهَْعیَْبلِاب  ْمُکُذِخآ  اَنَأَو  ینَعَیاب . ْدَق  ِیلَع  َو  هللا  ُْتعَیاب  ْدَق  ّیَنِإَوالَأ  يدـَْعب . ِِهتَقَفاصُم  َُّمث  ِِهبِراْرقِإلا ،

(. ًامیظَع ًارْجَأ  ِهیتُْؤیَسَف  هللا  ُْهیَلَع  َدَهاع  اِمب  یفْوَأ  ْنَم  َو  ِهِسْفَن ، یلَع  ُثُْکنَی  اّمَنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف  ْمِهیْدیَأ . َقْوَف  هللاُدَی  هللا ، َنوُِعیاُبی 

. هَیآلا امِِهب ) َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحانُجالَف  َرَمَتْعاِوَأ  َْتیَْبلا  َّجَح  ْنَمَف  ، ) هللاِرئاعَش ْنِم  َهَرْمُْعلاَو  َّجَْحلا  َّنِإ  ِساّنلاَرِشاعَم ،
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. اوُرَقَْتفا َو  اوُرََتبّالِإ  ُْهنَع  اوفَّلَخَتالَو  اورِْشبُأ ، َو  اْوَنْغَتْسا  َّالِإ  ٍْتَیب  ُلْهَأ  ُهَدَرَوامَف  َْتیَْبلااوُّجُح ، ِساّنلاَرِشاعَم ،

. ُهَلَمَع َفَنْأَتْسا  ُُهتَّجَح  ْتَضَْقنا  اذِإَف  َِکلاذ ، ِِهْتقَو  یلِإ  ِِهْبنَذ  ْنِم  َفَلَسام  َُهل  هللاَرَفَغَّالِإ  ٌنِمُْؤم  ِِفقْوَْملِاب  َفَقَوام  ِساّنلاَرِشاعَم ،

. َنینِسْحْمُلاَرْجَأ ُعیُضیال  هللاَو  ْمِْهیَلَع  ٌهَفَّلَُخم  ْمُُهتاقَفَن  َو  َنُوناعُم  ُجاّجُْحلا  ِساَّنلاَرِشاعَم ،

. ٍعْالقِإ َو  ٍَهبْوَِتب  ّالِإِدِهاَشْملا  ِنَع  اُوفِرَْصنَتالَو  ِهُّقَفَّتلاَو ، ِنیّدلا  ِلامَِکب  َْتیَْبلا  اوُّجُح  ِساّنلاَرِشاعَم ،

، ْمَُکل ِیَبُمَو  ٌنّ ُِیلَو  ْمُکّ ِیلَعَف  ُْمتیِـسَنْوَأ  ُْمتْرَّـصَقَف  ُدَـمَْألا  ُمُْکیَلَع  َلاط  ْنِإَف  َّلَجَوَّزَع ، هللا  ُمُکَرَمَأ  اـمَک  َهاـکَّزلا  اُوتآ  َو  َهالَّـصلا  اوُمیقَأ  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
ْمَُکل ِیَُبیَو  َنُونّ ُْهنَع  َنُولَأْسَتاِمب  ْمُکَنوِربُْخی  یتَّیِّرُذ  ْنِم  ُُفلْخَت  ْنَم  َو  َوُه  َو  ُْهنِم ، اَنَأ  َو  ِنِم  یّ ُّهَنِإ  ِهِْقلَخ . َنیمَأ  يدَْعب  ْمَُکل  َّلَجَوَّزَع  هللا  ُهَبَـصَن  يذـَّلا 

. َنوُمَْلعَتال ام 

ْمُْکنِم َهَْعیَْبلا  َذُـخآ  ْنَأ  ُتِْرمُأَف  ٍدِـحاو ، ٍماقَم  یف  ِمارَْحلا  ِنَع  یَهنَا  َو  ِلالَْحلِاب  َُرمآَف  امُهَفِّرَعُأَو  امُهَیِـصحُأ  ْنَأ  ْنِمُرَثْکَأ  َمارَْحلاَو  َلـالَْحلا  َّنِإ  ـالَأ 
اهُِمتاخ ٌهَِمئاق ، ْمِهیف  ٌهَمامإ  ُْهنِمَو  ِنِم  یّ ْمُه  َنیّذَلا  ِهِدَْعب  ْنِم  ِءایِصْوَألاَو  َنینِمْؤُْملاِریمأ  ِیلَع  یف  َّلَجَوَّزَع  هللا  ِنَع  ِِهب  ُْتئِجام  ِلُوبَِقب  ْمَُکل  َهَقْفَّـصلاَو 

. یضْقَی َو  ُرِّدَُقی  يّذَلا  هللا  یَْقلَی  ٍمْوَی  یلِإ  يدْهَْملا 

َو ُهوُظَفْحاَو  َِکلاذ  اوُرُکْذاَف  الَأ  ْلِّدـَبُأ . َْمل  َو  َکـِلاذ  ْنَع  ْعِجْرَأ  َْمل  ّیِنِإَـف  ُْهنَع  ْمُُکْتیَهَن  ٍمارَح  ُّلُـکَو  ِْهیَلَع  ْمُُکْتَللَد  ٍلـالَح  ُّلُـک  َو  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
. ِرَْکنُْملا ِنَع  اْوَْهناَو  ِفوْرعَْملِاب  اوُُرمْأَو  َهاکَّزلا  اُوتآَو  َهالَّصلا  اوُمیقَأَف  الَأ  َلْوَْقلاُدِّدَُجا : ّیِنِإ  َو  الَأ  ُهوُّرِیَُغتالَو . ُهُولِّدَُبت  الَو  ِِهباْوَصاوَت ،

هللا َنِم  ٌْرمَأ  ُّهَنِإَـف  ِِهتََفلاـُخم ، ْنَع  ُهْوَْهنَتَو  ِنَع  یّ ِِهلُوبَِقب  ُهُوُرمْأَـت  َو  ْرُـضْحَی  َْمل  ْنَم  ِلَُبتَو  ُهوـُغّ یلْوَـق  یلِإ  اوُـهَْتنَت  ْنَأ  ِفوُْرعَْملاـِب  ِْرمَأـْلا  َْسأَر  َّنِإَوـالَأ 
. ٍموصْعَم ٍمامِإ  َعَمَّالِإ  ٍرَْکنُم  ْنَع  یْهَن  الَو  ٍفوْرعَِمب  َْرمَأ  الَو  ِنِمَو . یّ َّلَجَوَّزَع 

یف ًهَِیقاـب  ًهَِملَک  اـهَلَعَج  َو  : ) ِِهباـتِک یف  هللا  ُلوُقَی  ُْثیَح  ُْهنِمَو ، ِنِم  یّ ْمُّهَنِإ  ْمُُکْتفَّرَعَو  ُهُدـْلُو ، ِهِدـَْعب  ْنِم  َهَِّمئَأـْلا  َّنَأ  ْمُُکفِّرَُعی  ُنآْرُْقلا  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
«. امِِهب ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  ام  اّوُلِضَت  َْنل  : » ُْتُلقَو ِِهبِقَع .)
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( َداـعَْملاَو  ) َتاـمَْملا اوُرُکُْذا  ٌمـیظَع .) ٌءیَـش  ِهَعاّـسلا  َهـَلَْزلَز  َّنِإ  : ) َّلَـجَوَّزَع هللا  َلاـق  اـمَک  َهَعاّـسلا  اوُرَذْـحاَو  يوـْقَّتلا ، يوـْقَّتلا ، ِساّنلاَرِـشاعَم ،
ِیف َُهل  َْسیَلَف  ِیَّسلِاب  ِهَئّ َءاج  ْنَم  َو  اْهیَلَع  َبیثُأ  ِهَنَـسَْحلِاب  َءاج  ْنَمَف  َباقِْعلاَو . َباّوَثلاَو  َنیَملاْعلا  َِّبر  يَدَی  َْنَیب  َهَبَـساحْمُلاَو  َنیزاوَْملاَو  َباسِْحلاَو 

. ٌبیصَن ِنانِجلا 

ُتْدَّقَع اِمب  َراْرقِْإلا  ُمُِکتَنِْسلَأ  ْنِم  َذُخآ  ْنَأ  َّلَجَوَّزَع  هللا  ِینَرَمَأ  ْدَقَو  ٍدِحاو ، ٍْتقَو  یف  ٍدِحاو  ٍّفَِکب  ینوُِقفاُصت  ْنَأ  ْنِم  ُرَثْکَأ  ْمُّکَنِإ  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
. ِِهْبلُص ْنِم  یتَّیِّرُذ  َّنَأ  ْمُُکتْمَلْعَأ  ام  یلَع  ُْهنِم ، َو  یّنِم  ِهَِّمئَْألا  َنِم  ُهَدَْعب  َءاج  ْنَِملَو  َنینمْؤُْملاِریمَأ ، ِیلَِعل 

ِِهْبلُـص ْنِم  َدـِلُو  ْنَم  َو  َنینِمْؤُْملاِریمَأ  ِیلَع  انِمامِإ  ِْرمَأ  یف  َّکِبَرَو  اّنِبَر  ْنَع  َْتغََّلب  اِمل  َنوُداْقنُم  َنوُضار  َنوُعیطُم  َنوُعِماس  ّانِإ  : » ْمُکِعَمْجَِأب اُولوُقَف 
الَو ُلِّدَُـبنالَو ، ُّرِیَُغنالَو  ُثَْعُبن . ِْهیَلَع  َو  ُتومَن  ِْهیَلَع  َو  ییَْحن  َِکلاذ  یلع  انیدـْیَأَو . اِنتَنِْـسلَأَو  انِـسُْفنَأَو  اـِنبُولُِقب  َکـِلاذ  یلَع  َکـُِعیاُبن  ِهَِّمئَأـْلا . َنِم 

. َقاثیْملا ُضُْقنَن  الَو  ِدْهَْعلا  ِنَع  ُعِجَْرن  الَو  ُباتَْرنالَو ، ُدَحَْجنالَو )  ) ُّکُشَن

. امُهَدـَْعب هللا  ُهَبَـصَن  ْنَم  َو  ِْنیَـسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  ُهَدـَْعب ، ِهِدـْلُو  ْنِم  َِکتیِّرُذ  ْنِم  َتْرَکَذ  َنیذـَّلا  ِهَِّمئَْألاَو  َنینِمْؤْملاِریمَأ  ِیلَع  یف  هللا  ِظـْعَِوب  اـنَتْظَعَو 
َِکلاِذب یغَْتبَن  الَو  ِِهناِسِلب ، َّرَقَأ  ْدَقَف  َّالِإ  َو  ِهِدَِیب  اهَکَرْدَأ  ْنَم  انیْدیَأَو . انِِرئامَـضَو  اِنتَنِْـسلَأَو  انِـسُْفنَأَو  اِنبُوُلق  ْنِم  اَّنِم ، ٌذوُخْأَم  ْمَُهل  ُقاثیْملاَو  ُدـْهَْعلاَف 

ًادیهَـش هللاِاب  یفَک  َو  َِکلاِذب  هللاُدِهُْـشن  َو  انیلاهَاو ، انِدالْوَا  ْنِم  یـصاقلاو  یناّدلا  َْکنَع  َِکلاذ  يّدَُؤن  ُنَْحن  ًالَوِح . انِـسُْفنَأ  ْنِم  هللا  يَرَیالَو  ًالََدب 
«. ٌدیهَش ِِهب  اْنیَلَع  َْتنَأَو 

اّمَنِإَف َعَیاب  ْنَمَو  اْهیَلَع ،) ُّلِضَی  اّمَنِإَف  َّلَض  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنلَف  يدَـتْها  ِنَمَف  ، ) ٍسْفَن ِّلُک  َهَِیفاخ  َو  ٍتْوَص  َّلُک  ُمَْلعَی  هللا  َّنِإَف  َنولوُقَتام ؟ ِساّنلاَرِـشاعَم ،
(. ْمِهیْدیَأ َقْوَف  هللاُدَی  ، ) هللا ُِعیاُبی 

. ًهَِیقاب ًهَِملَک  ِهَرِخْآلاَو ) اْینُّدلا  ِیف  ْمُْهنِم   ) َهَِّمئَْألاَو َْنیَسُْحلاَو  َنَسَْحلاَو  َنینِمْؤُْملاَریمَأ  ًاِّیلَع  اوُِعیابَو  ینوُِعیاب  َو  هللا  اوُِعیابَف  ِساّنلاَرِشاعَم ،

(. ًامیظَع ًارْجَأ  ِهیتُْؤیَسَف  هللا  ُْهیَلَع  َدَهاع  اِمب  یفْوَأ  ْنَم  َو  ِهِسْفَن  یلَع  ُثُْکنَی  اّمَنِإَف  َثَکَن  ْنَم  َو  ، ) یف َو  ْنَم  ُمَحْرَی  َو  َرَدَغ  ْنَم  هللا  ُِکلُْهی 
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: اولُوق َو  ُریـصَْملا ،) َْکَیلِإ  َو  اّنَبَر  َکَناْرفُغ  انْعَطَأ  َو  انْعِمَـس  : ) اُولُوقَو َنینِمْؤُْملا ، ِهَْرمِِإب  یلَع  یلَع  ِلَـسَو  اوُمّ ْمَُکل  ُْتُلق  يّذَلا  اُولُوق  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
. هیآلا هللا ) اَنادَه  ْنَأ  الَْول  يِدَتْهَِنل  اّنُک  ام  َو  اذِهل  انادَه  يّذَلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا  )

ْمُکَاَْبنَأ ْنَمَف  ٍدِحاو ، ٍماقَم  یف  اهَیِصْحُأ  ْنَأ  ْنِم  ُرَثْکَأ  ِنآْرُْقلا –  ِیفاَهلَْزنَأ  ْدَق  َو  َّلَجَوَّزَع –  هللاَْدنِع  ٍِبلاط  یبَأ  ِْنب  یلَع  َِلئاضَف  َّنِإ  ِساّنلاَرِشاعَم ،
. ُهُوقِّدَصَف اهَفَرَع  َو  اِهب 

. ًامیظَع ًازْوَفَزاف  ْدَقَف  ْمُُهتْرکَذ  َنیّذَلا  َهَِمئَْألا  َو  ًاِّیلَع  َو  َُهلوُسَر  َو  هللا  ِعُِطی  ْنَم  ِساّنلاَرِشاعَم ،

. ِمیعَّنلا ِتاّنَج  یف  َنوُزئاْفلا  ُمُه  َکئلوُأ  َنینِمْؤُْملا  ِهَْرمِِإب  ِْهیَلَع  ِمیلْسَّتلا  َو  ِِهتالاُوم  َو  ِِهتَعَیابُم  یلِإ  َنوُِقباّسلا  ِساَّنلاَرِشاعَم ،

. ًاْئیَش هللاَّرُضَی  ْنَلَف  ًاعیمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ُْمْتنَأ  اوُرُفْکَت  ْنِإَف  ِلْوَْقلا ، َنِم  ْمُْکنَع  ِِهب  هللا  یَضْرَی  ام  اُولُوق  ِساّنلاَرِشاعَم ،

. َنیَملاْعلا َِّبر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلاَو  َنیِرفاْکلا ، َنیدِحاْجلا )  ) یَلَع ْبِضْغاَو  ُتْرَمَأَو ) ُْتیَّدَأ  اِمب   ) َنینِمْؤُْمِلل ْرِفْغا  َّمهللا 

یسراف همجرت 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

یهلا يانث  دمح و   1

تلالج اب  دوخ  هطلس  تردق و  رد   . تسا کیدزن  دوخ  ندوب  درفو  ییاهنت  رد  ،و  هبترم دنلب  دوخ  یگناگی  رد  هک  ار  ییادخ  ساپس  دمح و 
ناهرب تردـق و  اب  ار  تاقولخم  همه  ،و  تسا دوخ  ياـج  رد  هک  یلاـح  رد  دراد  هطاـحا  زیچ  همه  هب  وا  ملع  . تسا میظع  دوخ  ناـکرا  رد  و 

. دوب دهاوخ  شیاتس  دروم  نانچمه  هدوب و  ساپس  دروم  هشیمه  . دراد هرطیس  تحت  دوخ 

. ددرگ یم  زاب  وا  يوسب  يراک  ره  تسوا و  هدننادرگ  زاب  وا و  هدننک  ادتبا  . تسین ینتفر  نیب  زا  هک  یتمظع  بحاص 

اـهنیمز و نارمکح  هناـگی  ( نیمز زا  هیاـنک  ) اـه هدرتـسگ  هدـننک  نهپ  )و  كـالفا اهنامـسآ و  زا  هیاـنک  ) اـه هدـش  هدرب  ـالاب  هدـنروآ  دوـجوب 
دوجوب هچنآ  ره  رب  هدننک  فطل  هدرک و  قلخ  هچنآ  همه  رب  هدننک  لضفت  ، حور هکئالم و  راگدرورپ  ، هدش حیبست  هزنم و  كاپ و  ، اهنامـسآ

. دننیب یمن  ار  وا  اهمشچ  یلو  تسوا  رظن  ریز  یمشچ  ره  . تسا هدروآ 

45 ص :

یسراف www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 106زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


ماقتنا رد  . تسا هدراذـگ  تنم  اهنآ  همه  رب  دوخ  تمعن  اب  هتفرگ و  ارف  ار  زیچ  همه  وا  تمحر  . تسا هدـننک  لمحت  راـبدرب و  هدـننک و  مرک 
. دزرو یمن  تردابم  دننآ  قحتسم  هک  شباذع  زا  هچنآ  هب  ،و  دنک یمن  هلجع  دوخ  نتفرگ 

رب هطاحا  تسار  وا  . دوش یمن  هبتشم  وا  رب  اه  یفخم  دنام و  یمن  یفخم  وا  رب  اهناهنپ  دناد و  یم  ار  ریامض  دهف و  یم  ار  اه  هریرس  اهنطاب و 
هدـــنروآ دوــجوب  تــسوا  . تــسین یئیـــش  وا  دـــننام  ،و  يزیچ ره  رب  تردـــق  يزیچ و  ره  رد  توــق  زیچ و  هــمه  رب  هــبلغ  يزیچ و  ره 

. تسا میکح  تزع و  اب  هک  وا  زج  ییادخ  تسین  . تسا مئاق  لدع  طسق و  هب  تسا و  هدنز  مئاد و   . دوبن يزیچ  هک  یماگنه  ( زیچ ) ئیش

هب دناوت  یمن  سکچیه  . تسا هاگآ  هدننک و  فطل  وا  دنک و  یم  كرد  ار  اهمشچ  وا  یلو  دننک  كرد  ار  وا  اهمشچ  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب 
ییامنهار لج  زع و  دنوادخ  دوخ  هچنآ  هب  رگم  دبای  یمن  تسد  راکشآ  رس و  زا  وا  یگنوگچ  هب  سکچیه  ،و  دبای هار  وا  تفـص  هب  ندید 

. تسا هدرک 

ارف ار  تیدـبا  شروـن  هک  وا  . تسا هدرک  رپ  ار  راـگزور  وا  ندوـب  هزنم  یکاـپ و  سدـق و  هک  ییادـخ  تسوا  هک  وا  يارب  مهد  یم  یهاوـگ 
یمن کمک  شریبدت  رد  درادن و  کیرش  شریدقت  رد  دنک و  یم  ارجا  يا  هدننک  تروشم  تروشم  نودب  ار  شروتسد  هک  وا  . تسا هتفرگ 

. دوش

رکف هب  جایتحا  نودب  تمحز و  نودب  یـسک و  زا  کمک  نودب  هدرک  قلخ  هچنآ  هدومن و  ریوصت  یلاثم  هنومن و  نودـب  هدرک  داجیا  هچنآ 
ییادـخ وا  زج  هک  ییادـخ  تسوا  سپ  . دـندش رهاـظ  سپ  درک  قلخ  دـندمآ و  دوجوب  سپ  درک  داـجیا  ار  اـهنآ  . تسا هدرک  قـلخ  هلیح  و 

. ددرگ یم  زاب  وا  يوسب  اهراک  هک  يا  هدننک  مرک  دنک و  یمن  ملظ  هک  یلداع  ، تسا ابیز  وا  راک  مکحم و  وا  تعنص  ، تسین
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زیچ همه  هدش و  لیلذ  وا  تزع  لباقم  رد  زیچ  همه  هدرک و  عضاوت  وا  تمظع  لباقم  رد  زیچ  همه  هک  ییادخ  تسوا  هک  مهد  یم  تداهش 
. دنا هدش  عضاخ  وا  تبیه  ربارب  رد  زیچ  همه  هدروآ و  دورف  میلست  رس  وا  تردق  ربارب  رد 

زور و يور  رب  ار  بش  . دنتسه تکرح  رد  هدش  نییعت  نامز  اب  همه  هک  ، هام باتفآ و  هدننک  رخـسم  كالفا و  هدننادرگ  ناهاشداپ و  هاشداپ 
ناطیـش ره  هدـننک  كـاله  ،و  داـنع اـب  يوـگروز  ره  هدننکـش  مه  رد   . دور یم  نآ  یپ  رد  تعرـسب  هک  دـنادرگ  یم  بش  يور  رب  ار  زور 

. درمتم چیپرس و 

يادـخ . تسین ییاتمه  چـیه  وا  يارب  دـیاز و  یمن  هدـشن و  هدـیئاز  . تسا زاین  یب  اـتکی و  . تسا هدوبن  یـضراعم  وا  هارمه  يدـض و  وا  يارب 
یم هرامـش  هب  سپ  دناد  یم  ،و  دیامن یم  ردقم  سپ  دـنک  یم  هدارا  ،و  دـناسر یم  ماجنا  هب  سپ  دـهاوخ  یم  . تمظع اب  راگدرورپ  هناگی و 
یم عنم  ، دیامن یم  رود  دنک و  یم  کیدزن  ، دنایرگ یم  دنادنخ و  یم  ، دیامن یم  ینغ  دـنک و  یم  ریقف  ، دـنک یم  هدـنز  دـناریم و  یم  . دروآ

. تسا رداق  يزیچ  ره  رب  وا  تسوا و  تسدب  ریخ  . تسوا يارب  ساپس  دمح و  وا و  نآ  زا  یهاشداپ  . دیامن یم  اطع  دنک و 

اطع رایــسب  ، اـعد هدـننک  تباـجا  . تـسا هدــنزرمآ  تزع و  اـب  هـک  وا  زج  ییادــخ  تـسین  . درب یم  ورف  بـش  رد  ار  زور  زور و  رد  ار  بـش 
،و دـنک یمن  رجـضنم  ار  وا  ناهاوخداد  دایرف  ،و  دوش یمن  لکـشم  وا  رب  يرما  چـیه  هک  ، رـشب نج و  راگدرورپ  اهـسفن و  هدنرامـش  ، هدـننک

راگدرورپ نینمؤم و  رایتخا  بحاص  ناراگتـسر و  هدننک  قفوم  نیحلاص و  هدنرادهگن   . دنک یمن  هتـسخ  ار  وا  شناگدـننک  رارـصا  رارـصا 
. دنیوگ ساپس  رکش و  هک  یلاح  ره  رد  ار  وا  هک  تسا  قحتسم  هدرک  قلخ  هچنآ  ره  زا  هک  ییادخ  . نیملاع
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هب .و  شمارآ لاح  رد  هچ  تدش و  لاح  رد  هچ  ، يراتفرگ رد  هچ  شیاسآ و  رد  هچ  ، میامن یم  رکش  امئاد  میوگ و  یم  رایـسب  ساپـس  ار  وا 
یـضار ار  وا  هچنآ  هبو  میامن  یم  تعاطا  مهد و  یم  شوگ  ار  وا  تاروتـسد  . مروآ یم  نامیا  شناربمایپ  شیاـهباتک و  شا و  هکئـالم  وا و 
تـسوا هک  ارچ  ، وا تبوقع  زا  سرت  وا و  تعاطا  رد  تبغر  ناونعب  موش  یم  میلـست  وا  تاردـقم  لـباقم  رد  مزرو و  یم  ترداـبم  دـنک  یم 

( . دنک یمن  ملظ  ینعی  ) میرادن سرت  مه  وا  ملظ  زا  دوب و  ناما  رد  وا  رکم  زا  ناوت  یمن  هک  ییادخ 

مهم یبلطم  يارب  یهلا  نامرف   2

ادا هدومن  یحو  نم  هب  هچنآ  ،و  يراگدرورپ هب  وا  يارب  مهد  یم  تداهـش  ،و  وا یگدـنب  ناونعب  دوخ  سفن  رب  دـنوادخ  يارب  منک  یم  رارقا 
یمیظع هلیح  هک  دنچ  ره  دنک  عفد  ارنآ  دناوتن  سکچیه  هک  دیا  دورف  نم  رب  وا  زا  یباذـع  مهدـن  ماجنا  رگا  ادابم  هکنآ  سرت  زا  میامن  یم 

هدومن لزان  نمرب  یلع  قح  رد  هچنآ  رگا  هک  هدومرف  مالعا  نم  هب  دنوادخ  اریزوا  زج  ییادخ  تسیندـشاب  صلاخ  وا  یتسود  ددـنب و  راکب 
. تسا میرک  هدننک و  تیافک  ادخ  هدومن و  تنامض  ار  مدرم  رش  زا  ظفح  نم  يارب  ،و  ما هدناسرن  ار  وا  تلاسر  منکن  غالبا 

هفـالخلا یف  ینعی  یلع  یفکبر  نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  لوـسرلا  اـهیا  اـی  ، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  :» تسا هدرک  یحو  نینچ  نم  هب  دـنوادخ 
لزان وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  نک  غالبا  ربمایپ  يا  «،» سانلا نم  کمصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نإ  وبلاط  یبا  نب  یلعل 

«. دنک یم  ظفح  مدرم  زا  ار  وت  دنوادخ  ،و  يا هدناسرن  ار  وا  تلاسر  یهدن  ماجنا  رگا  وبلاط  یبا  نب  یلع  تفالخ  ینعی  ، یلع هرابرد  هدش 
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: منک یم  نایب  امش  يارب  ار  هیآ  نیا  لوزن  ببس  نم  ،و  ما هدرکن  یهاتوک  هدرک  لزان  نم  رب  دنوادخ  هچنآ  ندناسر  رد  نم  ، مدرم يا 

اپب عامتجا  لحم  نیا  رد  هک  درک  رومأم  ارم  تسا  مالـس  وا  هکمراگدرورپ  مالـس  دـنوادخ  فرط  زا  دـش و  لزاـن  نم  رب  هبترم  هس  لـیئربج 
نم زا  دـعب  ماـما  مـتما و  رب  نـم  نیـشناج  نـم و  یـصو  نـم و  ردارب  بلاـط  یبا  نـب  یلع  » هـک مـنک  مـالعا  یهایـس  دیفــس و  رهرب  مزیخ و 

ادخ و زا  دعب  امـش  رایتخا  بحاص  وا  .و  تسین نم  زا  دـعب  يربمایپ  هکنیا  زج  تسا  یـسوم  هب  نوراه  تبـسن  دـننامه  نمب  وا  تبـسن  . تسا
نومیقی نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  :» تسا هدرک  لزان  نم  رب  شباتک  زا  يا  هیآ  دروم  نیا  رد  دنوادخ  و  «، تسا شلوسر 

دنراد و یم  اپب  ار  زامن  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  دنتسه و  شلوسر  ادخ و  امش  رایتخا  بحاص  «،» نوعکار مه  هاکزلا و  نوتؤی  هالـصلا و 
دنوادـخ لاح  ره  رد  هداد و  تاکز  عوکر  لاح  رد  هتـشاد و  اپب  ار  زامن  هک  تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  و  «، دـنهد یم  تاکز  عوکر  لاـح  رد 

زا اریز  ، درادب فاعم  مهم  نیا  غالبا  زا  ارم  ات  دـهاوخب  ادـخ  زا  هک  مدرک  تساوخرد  لیئربج  زا  نم  ، مدرم يا  . دـنک یم  دـصق  ار  لج  زع و 
رد دـنوادخ  هک  یناسک  ، مراد عالطا  مالـسا  ناگدـننک  هرخـسم  ياـه  هلیح  ناگدـننک و  تمـالم  داـسفا  نیقفاـنم و  يداـیز  نیقتم و  یمک 

هکیلاح رد  دنرامش  یم  لهس  ار  راک  نیا  تسین و  ناشیاهبلق  رد  هچنآ  دنیوگ  یم  ناشنابز  اب  هکتسا  هدرک  فیـصوت  نینچ  ار  نانآ  شباتک 
ره رب  هدــنهد  شوـگ  «) نذا » ارم هـک  اـجنآ  اـت  دــنا  هدرک  تـیذا  ارم  اـهراب  نیقفاـنم  هـکنیا  رطاـخب  نـینچمه  .و  تـسا مـیظع  دــنوادخ  دزن 
زا شلوـبق  وا و  لـیامتو  وا  هب  نم  هجوـت  نم و  اـب  ( یلع ) وا رایـسب  تمزـالم  رطاـخب  متـسه  نینچ  نم  هک  دـندرک  ناـمگ  ،و  دـندیمان ( یفرح
هنأ نومعزی  نیذـلا  یلعنذا  لق  نذأ  وه  نولوقیو  یبنلا  نوذؤی  نیذـلا  مهنم  و  :» درک لزان  نینچ  هراب  نیا  رد  لج  زع و  دـنوادخ  هکنآات  ، نم

هدنهد شوگ  «) نذا » وا دنیوگ  یم  دـننک و  یم  تیذا  ار  ربمایپ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  زا  …و  «،» نینمؤملل نمؤی  هللااب و  نمؤی  ، مکل ریخنذا 
رد دروآ و  یم  نامیا  ادخ  هب  ، تساریخ امـش  يارب  وتـسا  نذا »  » وا دـننک  یم  نامگ  هک  یناسک  دـض  ربتـسا  شوگ  : وگب ، تسا ( یفرح ره  رب 

«. دیامن یم  مارتحا  عضاوت و  راهظا  نینمؤم  لباقم 
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مهاوخب رگا  و  میامن ، یم  منک  هراشا  اهنآ  صخش  هب  مهاوخب  رگا  و  مناوت ، یم  مربب  مان  ار  ( نذا ) تبـسن نیا  ناگدنیوگ  مهاوخب  نم  رگا  و 
. ما هدرک  راتفر  يراوگرزب  اب  نانآ  راک  رد  نم  مسق  ادخب  یلو  مناوت ، یم  منک  یفرعم  ار  اهنآ  مئالع  اب 

. میامن غالبا  هدرک  لزان  نم  رب  یلع  قح  رد  هچنآ  رگم  دوش  یمن  یضار  نم  زا  دنوادخ  ، اهنیا همه  زا  دعب 

هللا هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نإ  ویلع  قح  یف  کبر  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  :» دـندومرف توالت  ار  هیآ  نیا  ترـضح  سپس 
،و يا هدناسرن  ار  وا  تلاسر  یهدن  ماجنا  رگاو  هدـش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  زایلع  قح  ردـهچنآ  ناسرب  ربمایپ  يا  «،» سانلا نم  کمـصعی 

«. دنک یم  ظفح  مدرم  زا  ار  وت  دنوادخ 

(ع) ماما هدزاود  تماما  تیالو و  یمسر  نالعا   3

ار شتعاطا  هک  هداد  رارق  یماما  رایتخا و  بحاص  امـش  ياربار  وا  دنوادخ  هک  دینادب  ،و  دـیمهفبو دـینادب  وا  هرابرد  ار  بلطم  نیا  ، مدرم يا 
رب ،و  هدـنب دازآ و  رب  ،و  یبرع یمجع و  رب  ،و  يرهـش ییاتـسور و  رب  ،و  یکین هب  نانآ  نیعبات  رب  راصنا و  نیرجاـهم و  رب  تسا  هدومن  بجاو 
وا اب  سک  ره  . تسا ذـفان  وا  رما  لمع و  دروم  وا  مالک  هدـنوش و  ارجا  وا  مکح  یتسرپ  اـتکی  ره  رب  . هایـس دیفـس و  رب  ،و  کـچوک گرزب و 
وا زا  هک  ار  سک  ره  ار و  وا  دنوادخ  . تسا یهلا  تمحر  دروم  دیامن  قیدصت  ار  وا  دـشاب و  وا  عبات  سک  ره  ،و  تسا نوعلم  دـنک  تفلاخم 

 . تسا هدیزرمآ  دنک  تعاطا  ار  وا  دونشب و 

دنوادــخ رما  لـباقم  رد  دــینک و  تعاـطا  دیونــشب و  سپ  ، میتـسیا یم  اـپب  یعاـمتجا  نـینچ  رد  هـک  تـسا  يراــب  نـیرخآ  نـیا  ، مدرم يا 
شلوسر و دنوادخ  زا  دعب  ،و  تسا امـش  دوبعم  امـش و  رایتخا  بحاص  لج  زع و  دـنوادخ  هک  ارچ  ، دـیروآ دورف  میلـست  رـس  ناتراگدرورپ 

لسن رد  تماما  وا  زا  دعب  ،و  تسا دنوادخ  رما  هب  امش  ماما  امش و  رایتخا  بحاص  یلع  نم  زا  دعب  ،و  هداد رارق  بطاخم  ار  امش  هک  شربمایپ 
. درک دیهاوخ  تاقالم  ار  شلوسر  ادخ و  هک  يزور  ات  تسوا  نادنزرف  زا  نم 
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شلوـسر و وادــخ و  هـچنآ  رگم  تـسین  یمارح  ،و  دنــشاب هدرک  لـالح  ( ناــماما ) ناــنآ شلوـسر و  ادــخ و  هـچنآ  رگم  تـسین  یلــالح 
لالح شباتک و  زا  مراگدرورپ  هچنآ  ،و  تسا هدناسانش  نم  هب  ار  مارح  لالح و  لج  زع و  دنوادخ  دنشاب . هدرک  مارح  امش  رب  ( ناماما ) نانآ

 . ما هدرپس  وا  هب  هتخومآ  نم  هب  شمارحو 

هک ار  یملع  ره  تـسا و  هدرک  عـمج  نـم  رد  ارنآ  دـنوادخ  هـکنآ  رگم  تـسین  یملع  چـیه  . دــیهد تلیــضف  ( نارگید رب  ) ار یلع  ، مدرم يا 
هروس رد  دنوادخ  هک  « نیبم ماما  » تسوا . ما هتخومآ  یلع  هب  ارنآ  هکنآ  رگم  تسین  یملع  چیه  ،و  ما هدومن  عمج  نیقتملا  ماما  رد  ما  هتخومآ 

«. میدرک عمج  نیبم  ماما  رد  ار  يزچ  ره  و  «،» نیبم مامإ  یف  هانیصحا  ییش ء  لک  و  :» تسا هدرک  رکذ  سی 

هدومن تیاده  قح  هب  هک  تسوا  . دینزن زاب  رـس  وا  تیالو  زا  دینادرگم و  رب  يور  وا  زا  ،و  دیوشن هارمگ  يرگید  يوسب  ( یلع ) وا زا  ، مدرم يا 
. دوش یمن  عنام  ار  وا  يا  هدننک  تمالم  شنزرس  ادخ  هار  رد  ،و  دیامن یم  یهن  نآ  زا  هدومن و  لاطبا  ار  لطاب  ،و  دنک یم  لمع  نآ  هب  و 

رد دوخ  ناج  اب  هک  تسوا  . تفرگن تقبس  وا  رب  نم  هب  نامیا  رد  سکچیه  دروآ و  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  تسا  یـسک  لوا  ( یلع ) وا
نیلوا . درک یمن  تدابع  ار  ادـخ  وا  هارمه  نادرم  زا  سکچیه  هک  یلاح  رد  دوب  ادـخ  ربماـیپ  اـب  هک  تسوا  . درک يراکادـف  ادـخ  لوسر  هار 
نیلوا . درک یمن  تدابع  ار  ادخ  وا  هارمه  نادرم  زا  سکچیه  هک  یلاح  رد  دوب  ادخ  ربمایپ  اب  هک  تسا  یسک  لوا  ،و  ندرازگ زامن  رد  مدرم 

وا ، دباوخب نم  هاگباوخ  رد  ات  مدرک  رما  وا  هب  دـنوادخ  فرط  زا  . درک تدابع  ار  ادـخ  نم  اب  هک  تسا  یـسک  لوا  ،و  ندرازگ زامن  رد  مدرم 
. دیباوخ نم  ياج  رد  دوب  هدرک  نم  يادف  ار  شناج  هکیلاح  رد  مه 
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. تسا هدومن  بوصنم  ار  وا  دنوادخ  هک  دینک  لوبق  ار  وا  ،و  تسا هداد  تلیضف  ار  وا  ادخ  هک  دیهد  تلیضف  ار  وا  مدرم ، يا 

یمن ار  وا  دریذــپ و  یمن  ار  شا  هبوـت  زگره  دــنوادخ  دــنک  راـکنا  ار  وا  تیـالو  سک  ره  ،و  تـسا ماـما  دــنوادخ  فرط  زا  وا  ، مدرم يا 
بذعم راگزور  رخآ  اتو  تیدبا  ات  دیدش  یباذع  هب  ار  وا  دنک و  نینچ  دیامن  تفلاخم  وا  اب  هک  یسک  اب  هک  دنوادخ  رب  تسا  یمتح  . دشخب

هدامآ نارفاک  يارب  دنتـسه و  اهگنـسو  مدرم  نآ  هریگـشتآ  هک  دیوش  یـشتآ  راتفرگ  دینک و  تفلاخم  وا  اب  هکنیا  زا  دـیزیهرپب  سپ  . دـیامن
. تسا هدش 

همه رب  تجح  نیلـسرم و  ناربماـیپ و  متاـخ  مسق  ادـخب  نم  و  دـنا ، هداد  تراـشب  نم  هب  نیـشیپ  نـالوسر  ناربماـیپ و  مسق  ادـخب  ، مدرم يا 
رد سک  ره  .و  تسا هدـش  رفاک  لوا  تیلهاج  رفک  دـننام  دـنک  کش  بلاـطم  نیا  رد  سک  ره  . متـسه اـهنیمز  اهنامـسا و  لـها  زا  نیقولخم 

همه رد  دـنک  کش  ناماما  زا  یکی  رد  سک  ره  ،و  تسا هدرک  کش  هدـش  لزان  نم  رب  هچنآ  همه  رد  دـنک  کش  نم  راـتفگ  نیا  زا  يزیچ 
. تسا شتآ  رد  ام  هرابرد  هدننک  کش  ،و  تسا هدرک  کش  نانآ 

وا زج  ییادـخ  . تسا نم  يوـسب  وا  بناـج  زا  یناـسحا  نم و  رب  وا  زا  یتـنم  هـک  هتـشاد  ینازرا  نـم  رب  ار  تلیـضف  نـیا  دـنوادخ  ، مدرم يا 
. لاح ره  رد  راگزور و  رخآ  ات  تیدبا و  ات  وا  رب  نم  زا  ساپس  دمح و  . تسین

قلخ دنک و  یم  لزان  ار  يزور  دـنوادخ  هک  یمادام  ات  تسا  نز  درم و  زا  نم  زا  دـعب  مدرم  لضفا  وا  هک  دـیهد  تلیـضف  ار  یلع  ، مدرم يا 
دینادب . دشابن قفاوم  نآ  اب  دنک و  در  ارم  راتفگ  نیا  هک  یسک  تسا  بضغ  دروم  تسا  بضغ  دروم  ، تسا نوعلم  تسا  نوعلم  . دنتسه یقاب 

تنعل و دریذپن  ار  وا  تیالو  دنک و  ینمشد  یلع  اب  سک  ره  :» دیوگ یم  تسا و  هدروآ  نم  يارب  ار  ربخ  نیا  دنوادخ  بناج  زا  لیئربج  هک 
زا دعب  یمدق  هجیتن  رد  دینک و  تفلاخم  یلع  اب  هک  دیـسرتب  ادخ  زا  . تسا هداتـسرف  شیپ  هچ  ادرف  يارب  دنیبب  سک  ره  «. داب وا  رب  نم  بضغ 

. تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآزا  دنوادخ  ، دزغلب نآ  ندوب  تباث 
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نا :» تسا هدومرف  دـنک  تفلاخم  وا  اـب  هک  یـسک  هراـبرد  هدرک و  رکذ  شزیزع  باـتک  رد  دـنوادخ  هک  تسا  « هللا بنج  (» یلع ) وا ، مدرم يا 
«. مدرک یهاتوک  طیرفت و  دنوادخ  بنج  هرابرد  هچنآ  رب  ترسح  يا  «،» هللا بنج  یف  تطرف  ام  یلع  اترسح  ای  سفن  لوقت 

ار نآ  نطاب  مسق ، ادخب  . دیورن نآ  هباشتم  لابندب  دـینک و  رظن  نآ  تامکحم  رد  دـیمهفب و  ار  نآ  تایآ  دـیئامن و  ربدـت  ار  نآرق  ، مدرم يا 
الاب دوخ  يوسب  ار  وا  مریگ و  یم  ار  وا  تسد  نم  هک  یـصخش  نیا  رگم  دنک  یمن  نشور  ناتیارب  ار  شریـسفت  دنک و  یمن  نایب  امـش  يارب 
یلع نیا  میوا  رایتخا  بحاص  نم  سک  ره  » هک منامهف  یم  امـش  هب  منک و  یم  دـنلب  ار  وا  متـسد  ود  اـب  مریگ و  یم  ار  وا  يوزاـب  مرب و  یم 
لزان نم  رب  هک  تسا  لج  زع و  دـنوادخ  بناج  زا  وا  تیالو  ، تسا نم  نیـشناج  ردارب و  بلاط  یبا  نب  یلع  وا  و  «. تسا وا  رایتخا  بحاـص 

. تسا هدرک 

نآ اب  دـهد و  یم  ربخ  يرگید  زاود  نیا  زا  کی  ره  . تسا ربکا  لقث  نآرق  دنرغـصا و  لقث  وا  لسن  زا  منادـنزرف  زا  ناـکاپ  یلع و  ، مدرم يا 
مدرم و نیب  دنوادخ  ياه  نیما  نانآ  هک  دینادب  دـنوش . دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رـس  رب  ات  دـنوش  یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  اهنآ  . تسا قفاوم 

. دنتسه نیمز  رد  وا  نامکاح 

تسا هدومرف  دنوادخ  هک  دینادب  ، مدومن نشور  نم  هک  دینادب  ، مدیناونش نم  هک  دینادب  ، مدرک غالبا  نم  هک  دینادب  ، مدومن ادا  نم  هک  دینادب 
نم زا  دـعب  ندوب  نینمؤملا  ریما  هک  دـینادب  . تسین مردارب  نیا  زج  ینینمؤملا  ریما  هک  دـینادب  ، میوگ یم  لج  زع و  دـنوادخ  بناج  زا  نم  و 

. تسین لالح  وا  زج  يدحا  يارب 
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(ص) ربمایپ تسدب  (ع ) نینمؤملا ریما  ندرک  دنلب  یفرعم و   4

هک یناـمز  زا  (ع ) نینمؤـملا ریما  هک  دوـب  یلاـح  رد  نیا  و  درک . دـنلب  ار  ترـضحنآ  دز و  (ع) یلع يوزاـب  رب  ار  شتـسد  (ص) ربماـیپ سپس 
دوب لیام  تسار  فرط  هب  ترضح  تروص  هب  تبسن  دوب و  هداتسیا  ترـضح  ناکم  زا  رت  نیئاپ  هلپ  کی  دوب  هدمآ  ربنم  زارف  رب  (ص ) ربمایپ

. دنا هداتسیا  ناکم  کی  رد  ود  ره  ییوگ  هک 

ياپ هک  يدـح  ات  دومن  دـنلب  اج  زا  ار  (ع) یلع دومن و  زاب  نامـسآ  يوس  هب  ار  تسد  ود  ره  درک و  دـنلب  ار  وا  شتـسد  اـب  (ص) ربماـیپ سپ 
: دومرف سپس  . دیسر (ص) ربمایپ يوناز  يزاوم  ترضحنآ 

نیـشناج و  دـنا ، هدروآ  نامیا  نم  هب  هک  نانآ  رب  متما  رد  نم  نیـشناج  و  نم ، ملع  عماج  نم و  یـصو  نم و  ردارب  تسا  یلع  نیا  ، مدرم يا 
ادخ و نانمشد  اب  هدننک  گنج  و  دنک ، یم  یـضار  ار  وا  هچنآ  هب  هدننک  لمع  و  نآ ، هب  توعد  لج و  زع و  دنوادخ  باتک  ریـسفت  رد  نم 

فرط زا  هدننک  تیاده  ماما  نینمؤملاریما و  تسوا  و  ادخ ، لوسر  هفیلخ  تسوا  وا . تیـصعم  زا  هدننک  یهن  وا و  تعاطا  رب  هدننک  یتسود 
. دنوادخ رما  هب  ناقرام  ناطساق و  ناثکان و  لتاق  تسوا  و  دنوادخ ،

تـسود ادنوادخ  :» میوگ یم  وت  رما  هب  اراگدرورپ ، دریذپ ،» یمن  رییغت  نم  هاگـشیپ  رد  نخـس  «،» يدل لوقلا  لدبی  ام  :» دیامرف یم  دـنوادخ 
ره نک  راوخ  ودنک  يرای  ار  یلع  سک  ره  نک  يرای  .و  درادب نمشد  ار  یلع  سک  ره  رادب  نمشد  درادب و  تسود  ار  یلع  سک  ره  رادب 

«. دیامن راکنا  ار  یلع  قح  هک  سک  ره  رب  امن  بضغ  ودنک  راکنا  ار  یلع  سک  ره  امن  تنعل  ،و  دنک راوخ  ار  یلع  سک 
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مکل تلمکا  مویلا  :» يدرک لزان  وا  هرابرد  ار  هیآ  نیا  زور  نیا  رد  یلع  ندومن  بوصنم  بلطم و  نیا  ندـش  نشور  ماـگنه  وت  ، اراـگدرورپ
نم هرخـآلا  یف  وـه  هـنم و  لـبقی  نـلف  اـنید  مالـسإلا  ریغ  غـتبی  نـم  و  « .» اـنید مالـسإلا  مـکل  تیــضر  یتـمعن و  مـکیلع  تـممتا  مـکنید و 

ره و  «،» مدش یضار  امش  نید  ناونعب  ار  مالسا  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدومن و  لماک  ناتیارب  ار  امش  نید  زورما  «.» نیرـساخلا
دهاش ار  وت  اراگدرورپ ، «. دوب دهاوخ  ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  دش و  دـهاوخن  لوبق  وا  زا  زگره  دـنک  باختنا  مالـسا  زا  ریغ  ینید  سک 

. مدومن غالبا  نم  هک  مریگ  یم 

تماما هلئسم  هب  تما  هجوت  رب  دیکأت   5

زا نم و  نادنزرف  زا  وا  نیـشناج  هک  یناسک  هب  وا و  هب  دنکن  ادتقا  سک  ره  سپ  دومن ، لماک  وا  تماما  اب  ار  امـش  نید  دـنوادخ  مدرم ، يا 
شتآ رد  هتفر و  نیب  زا  ترخآ  ایند و  رد  ناشلامعا  یناسک  نینچ  ، لج زع و  دنوادخ  هاگشیپ  هب  نتفر  زور  تمایق و  زور  ات  دنتـسه  وا  لسن 

. دوش یمن  هداد  تلهم  اهنآ  هب  دبای و  یمن  فیفخت  نانآ  زا  باذع  . دوب دنهاوخ  یمئاد 

امش نیرتزیزع  نم و  هب  امـش  نیرت  کیدزن  نم و  هب  امـش  نیرتراوازـس  نمب و  تبـسن  امـش  نیرت  هدننک  يرای  هک  تسا  یلع  نیا  ، مدرم يا 
هاـگچیه و  وا ، هراـبرد  رگم  تسا  هدـشن  لزاـن  نآرق  رد  یتیاـضر  هیآ  چـیه  میتسه . یـضار  وا  زا  نم  لـج و  زع و  دـنوادخ  . تسا نم  دزن 

و وا ، هرابرد  رگم  تسین  نآرق  رد  یحدم  هیآ  چیه  ،و  تسا هدوب  بطاخم  وا  ادتبا  هکنآ  رگم  هدادـن  رارق  باطخ  دروم  ار  نینمؤم  دـنوادخ 
نیا اـب  هدرکن و  لزاـن  وا  ریغ  هراـبرد  ار  هروس  نیا  وا و  يارب  رگم  هدادـن  تشهب  هب  تداهـش  …« ناـسنإلا یلع  یتا  لـه  » هروس رد  دـنوادخ 

. تسا هدرکن  حدم  ار  وا  زج  هروس 
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ناتربمایپ . هدش تیاده  هدـننک  تیادـه  هزیکاپ  ياوقت  اب  تسوا  ،و  تسا ادـخ  لوسر  زا  هدـننک  عافد  ادـخ و  نید  هدـنهد  يرای  وا  ، مدرم يا 
. دنتسه ءایصوا  نیرتهب  وا  نادنزرف  یصو و  نیرتهب  ناتیصو  ربمایپ و  نیرتهب 

 . تسا یلع  نینمؤملا  ریما  بلص  زا  نم  لسن  یلو  دنتسه  وا  دوخ  بلص  زا  يربمایپ  ره  لسن  ، مدرم يا 

رطاخب مدآ  . دزغلب ناتیاهمدـق  دوش و  دوبان  ناتلامعا  هک  دـینک  دـسح  یلع  هب  ادابم  . درک نوریب  تشهب  زا  دـسح  اب  ار  مدآ  ناطیـش  ، مدرم يا 
نیب رد  دیئامش و  هکیلاح  رد  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  امش  سپ  ، دوب لج  زع و  دنوادخ  هدش  باختنا  هکیلاح  رد  دش  هداتسرف  نیمزب  هانگ  کی 

 . دنتسه ادخ  نانمشد  امش 

. صلخم نمؤم  رگم  دروآ  یمن  نامیا  وا  هب  و  يوقت ، اب  رگم  دنک  یمن  یتسود  یلع  اب  یقـش و  رگم  دـنک  یمن  ینمـشد  یلع  اب  هک  دـینادب 
ناسنا ، رصع هب  مسق  «،» رسخ یفل  ناسنإلا  نا  ، رـصعلا و  میحرلا ، نامحرلا  هللا  مسب  «:» رـصعلا «و  هروس تسا  هدش  لزان  یلع  هرابرد  مسق  ادخب 

. درک هیصوت  ربص  قح و  هب  دروآ و  نامیا  هک  یلع  رگم  تسا » نایز  رد 

ادـخ زا  مدرم  يا  . تسین يزیچ  نشور  غالبا  زج  لوسر  هدـهع  رب  ،و  مدومن غالبا  امـش  هب  ار  متلاـسر  متفرگ و  دـهاش  ار  ادـخ  نم  ، مدرم يا 
. دیشاب ناملسم  هکنآ  رگم  دیورن  ایند  زا  دیسرت و  دیاب  هک  روطنآ  دیسرتب 

نیقفانم ياهینکشراک  هب  هراشا   6

اهتروص نآ  ار و  یهوجو  مینک  كاله  هکنآ  زا  لبق  ، تسا هدش  لزان  وا  هارمه  هک  يرون  هب  شلوسر و  ادخ و  هب  دـیروآ  نامیا  ،» مدرم يا 
هک مباحـصا  زا  یموق  رگم  تسا  هدشن  دصق  هیآ  نیا  زا  مسق ، ادخب  مینک .» تنعل  تبـس  باحـصا  دـننام  ار  نانآ  ای  مینادرگ  رب  تشپ  هب  ار 
ای بح  زا  شبلق  رد  هچنآ  قباطم  دنک  لمع  سک  ره  سپ  . منک یشوپ  هدرپ  نانآ  زا  هک  مرومأم  یلو  مسانش  یم  ناشبـسن  مسا و  هب  ار  نانآ 

. دبای یم  یلع  هب  تبسن  ضغب 
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قح هک  مئاق  يدـهم  ات  وا  لسن  رد  دـعب  بلاط و  یبا  نب  یلع  رد  سپـس  هدـش و  هداهن  نم  رد  لـج  زع و  دـنوادخ  بناـج  زا  رون  ، مدرم يا 
نانئاخ نافلاخم و  نادناعم و  رب  ناگدننک و  یهاتوک  رب  ار  ام  لج  زع و  دنوادخ  هک  ارچ  ، دریگ یم  دشاب  ام  يارب  هک  یقح  ره  دـنوادخ و 

. تسا هداد  رارق  تجح  نایملاع  همه  زا  نابصاغ  ناملاظ و  ناراکهانگ و  و 

موش هتشک  ای  مریمب  نم  رگا  ایآ  ، دنا هدوب  ناربمایپ  نم  زا  لبق  متـسه و  ادخ  لوسر  نم  هک  میامن  یم  راذنا  مناسرت و  یم  ار  امـش  ، مدرم يا 
یم شاداـپ  ار  نیرباـص  نیرکاـش و  يدوزب  ادـخ  ،و  دـناسر یمن  يررـض  ادـخ  هب  ددرگرب  بقع  هب  سک  ره  ؟ دـیئامن یم  درگ  بقع  اـمش 

. دنا نینچ  وا  لسن  زا  منادنزرف  وا  زا  دعب  رکش و  ربص و  هب  هدش  فیصوت  تسا  یلع  هک  دینادب  . دهد

دنک و یم  بضغ  امـش  رب  دـیامن و  یم  دوبان  ار  ناتلامعا  هک  دـیرارذگن ، تنم  ادـخ  رب  هکلب  ، دـیراذگم تنم  نم  رب  ناتمالـسا  اب  ، مدرم يا 
. تسا نیمک  رد  امش  راگدرورپ  ، دنک یم  التبم  هتخادگ )  ) سم شتآ و  زا  يا  هلعش  هب  ار  امش 

نانآ زا  نم  دنوادخ و  ، مدرم يا   . دنوش یمن  کمک  تمایق  زور  دننک و  یم  توعد  شتآ  هب  هک  دوب  دنهاوخ  یناماما  نم  زا  دـعب  ، مدرم يا 
هک دینادب  ناربکتم . ياج  تسا  دـب  هچ  دـنا و  شتآ  هجرد  نیرت  نیئاپ  رد  ناشناوریپ  ناشنیعبات و  ناشنارای و  نانآ و  ، مدرم يا  . میتسه رازیب 

. دنک رظن  دوخ  هفیحص  رد  امش  زا  کی  ره  سپ  ، دنتسه « هفیحص باحصا  » نانآ

لاؤس ناشیارب  دـندیمهفن و  ار  مالک  نیا  زا  ترـضح  روظنم  مدرم  رثکا  دروآ  ار  « هفیحـص باحـصا  » مان (ص) ربمایپ یتقو  : دـیوگ یم  يوار 
. دندیمهف ار  ترضح  دوصقم  یمک  هدع  طقف  دش و  زیگنا 
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هب رومأم  هچنآ  مدـیناسر  نم  ،و  مراپـس یم  هعیدو  هب  تمایق  زور  ات  مدوخ  لسن  رد  نآ  تثارو  تماما و  ناونعب  ار  تفالخ  رما  نم  ، مدرم يا 
نارـضاح سپ  . دنا هدماین  ای  دنا  هدمآ  ایندب  ، دنرادن ای  دنراد  روضح  هک  یناسک  همه  رب  بئاغ و  رـضاح و  رب  دشاب  تجح  ات  مدوب  شغالبا 

. دنناسرب تمایق  زور  ات  نادنزرف  هب  ناردپ  نابئاغ و  هب 

نآ رد  .و  دنک تنعل  ار  ناگدـننک  يدـعت  نیبصاغ و  دـنوادخ  . دـنریگ یم  روز  ملظ و  اب  یهاشداپ و  ناونعب  نم  زا  دـعب  ار  تماما  يدوزب  و 
دیناوت یمن  )و  هتخادگ ) سم شتآ و  زا  يا  هلعش  امـش  رب  دتـسرف  یم  دزیرب و  دیاب  هکنآ  امـش  يارب  دزیر  یم  هکـسنا  نج و  ياتـسا  ماگنه 

 . دینک عفد  دوخ  زا  ارنآ 

علطم بیغ  رب  ار  امش  دنوادخ  ،و  دنک ادج  هزیکاپ  زا  ار  ثیبخ  هکنآ  ات  درک  دهاوخن  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  امش  لج  زع و  دنوادخ  ، مدرم يا 
. دنک یمن 

كاله ار  اهنآ  تماـیق  زور  زا  لـبق  دـنوادخ  ( ار یهلا  تاـیآ  نآ  لـها  ) بیذـکت رثا  رد  هکنآ  رگم  تسین  يداـبآ  نیمزرـس  چـیه  ، مدرم يا 
. دیامن یم  یلمع  اردوخ  هدع  دنوادخ و  ،و  دروآ دهاوخ  يدهم  ترضح  تموکح  تحت  ارنآ  درک و  دهاوخ 

يادخ . درک دهاوخ  كاله  ار  ناگدنیآ  هک  تسوا  دومن و  كاله  ار  اهنآ  دنوادخ  ،و  دـندش كاله  ناینیـشیپ  رثکا  امـش  زا  لبق  ، مدرم يا 
كاله ار  ناینیـشیپ  ام  ایآ  «،» نیبذـکملل ذـئموی  لی  ،و  نیمرجملاب لعفن  کلذـک  ، نیرخالا مهعبتن  مث  ، نیلوألا کلهن  ملأ  » دـیامرف یم  یلاعت 

«. زور نآ  رد  نیبذکمرب  ياو  . مینک یم  نینچ  نامرجم  اب  ام  ؟ میداتسرفن ار  نارگید  نانآ  یپ  رد  ایآ  ؟ میدرکن

وا رما  سپ  . تسوا دزن  یهن  رما و  ملع  ،و  ما هدوـمن  یهن  رما و  ار  یلع  یهلا  رما  هب  مه  نم  ،و  تسا هدوـمن  یهن  رما و  ارم  دـنوادخ  ، مدرم يا 
دصقم يوس  هب  ،و  دیشاب تسرد  هار  رد  ات  دینک  لوبق  ار  وا  یهن  دیوش و  تیاده  ات  دینک  تعاطا  ار  وا  ،و  دینامب تمالس  ات  دیهد  شوگ  ار 

. دنکن فرحنم  وا  هار  زا  ار  امش  ، هناگیب ياههار  دیورب و  وا  دارمو 
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ناشیا نانمشد  (ع)و  تیب لها  ناوریپ   7

هک وا  لسن  زا  منادنزرف  سپـس  ،و  نم زا  دعب  یلع  سپـس  ،و  هدومن رما  نآ  تیعبت  هب  ار  امـش  هک  متـسه  دـنوادخ  میقتـسم  هار  نم  ، مدرم يا 
. دننک یم  راتفر  تلادع  هب  قح  يرایب  دننک و  یم  تیاده  قح  هب  ، دنا تیاده  ناماما 

: دندومرف سپس  دمح و  هروس  رخآ  ات  …« نیملاعلا بر  دمحلا هللا  ، میحرلا نامحرلا  هللا  مسب  :» دندناوخ نینچ  ترضح  سپس 

هرابرد صاخ  روطب  تساهنآ و  لماش  مومع  روطب  . تسا هدـش  لزان  ( ناماما ) ناشیا هرابرد  مسق  ادـخب  ،و  هدـش لزاـن  نم  هراـبرد  هروس  نیا 
. دنتسه بلاغ  دنوادخ  بزح  هک  دینادب  ، دنوش یمن  نوزحم  تسین و  نانآ  رب  یسرت  هک  دنیادخ  ناتسود  ناشیا  . تسا نانآ 

. دنناسر یم  رگیدکی  هب  رورغ  يور  زا  ار  لیطابا  هک  دنا  نیطایش  ناردارب  هارمگ و  ءاهفس  ناشیا  نانمشد  هک  دینادب 

هللااب و نونمؤی  اموق  دـجت  ال  :» تسا هدومرف  هدرک و  دای  ار  نانآ  شباتک  رد  دـنوادخ  هک  دـنا  یناسک  ( تیب لها  ) ناـشیا ناتـسود  هک  دـینادب 
رخآ ات  …« نامیالا مهبولق  یف  بتک  کئلوا  ، مهتریشع وا  مهناوخإ  وا  مهئانبا  وا  مهئابآ  اوناک  ول  هلوسر و  هللا و  داح  نم  نوداوی  رخآلا  مویلا 
دنراد تیدـض  شلوسر  ادـخ و  اب  هک  یناسک  اب  لاح  نیع  رد  ،و  دنـشاب هدروآ  ناـمیا  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  هک  ار  یموق  یباـی  یمن  ،» هیآ

هدش هتشون  ناشبولق  رد  نامیا  هک  دنا  نانآ  . دنـشاب ناشلیماف  ای  ناشناردارب  ای  ناشنادنزرف  ای  ناشناردپ  هچ  رگا  ، دنـشاب هتـشاد  یتسود  يور 
…« تسا

اوسبلی مل  اونمآ و  نیذلا  :» تسا هدومرف  هدرک و  فیـصوت  ار  نانآ  لج  زع و  دنوادخ  هک  دـنا  یناسک  ( تیب لها  ) ناشیا ناتـسود  هک  دـینادب 
ناشیا رب  هک  دـنا  نانآ  ، دـنا هدـناشوپن  ملظ  اب  ار  ناشنامیا  دـنا و  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  «» نودـتهم مه  نمألا و  مهل  کئلوا  ملظب  مهنامیا 

«. دنا ناگتفای  تیاده  نانآ  تسا و  ناما 
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. دنا هداتفین  کش  هب  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  دنا  یناسک  ناشیا  ناتسود  هک  دینادب 

دنیآ و یم  نانآ  تاقالم  هب  مالس  اب  هکئالم  دنوش و  یم  تشهب  دراو  نما  لاح  رد  یتمالـس و  اب  هک  دنا  یناسک  ناشیا  ناتـسود  هک  دینادب 
«. دیوش تشهب  لخاد  هشیمه  يارب  سپ  ، دیدش هزیکاپ  امش  رب  مالس  :» دنیوگ یم 

. دنوش یم  هداد  يزور  باسح  نودب  نآ  رد  تسا و  نانآ  يارب  تشهب  هک  دنتسه  یناسک  ناشیا  ناتسود  هک  دینادب 

زا هک  دنا  یناسک  ناشیا  نانمـشد  هک  دـینادب  ، دـنوش یم  دراو  شتآ  ياه  هلعـش  هب  هک  دـنا  یناسک  تیب ) لها   ) ناشیا نانمـشد  هک  دـینادب 
. دننیب یم  ارنآ  ندیشک  هلعش  دنوش و  یم  یکانتشحو  يادص  دشوج  یم  هک  یلاح  رد  منهج 

هک یهورگ  ره  ،» هیآ رخآ  ات  …« اهتخا تنعل  هما  تلخد  املک  » تسا هدومرف  نانآ  هرابرد  دنوادخ  هک  دنا  یناسک  ناشیا  نانمشد  هک  دینادب 
… «. دنک یم  تنعل  ار  دوخ  ياتمه  دوش  یم  ( منهج ) لخاد

: دیامرف یم  لج  زع و  دنوادخ  هک  دنا  یناسک  ناشیا  نانمشد  هک  دینادب 

لالـض یف  الا  متنا  نا  ییـش ء، نم  هللا  لزن  ام  انلق  انبذـکف و  ریذـن  انءاج  دـق  یلب  اولاق  ، ریذـن مکتأی  ملا  اهتنزخ  مهلأس  جوف  اهیف  یقلا  املک  »
ایآ : دنـسرپ یم  ناـشیا  زا  خزود  ناراد  هنازخ  دـنزادنا  یم  مـنهج  رد  ار  ( ناـشیا زا  ) یهورگ هاـگ  ره  «،» ریعـسلا باحـصأل  اقحـسف  ریبـک …
زیچ چیه  دنوادخ  : میتفگ میدرک و  بیذکت  ار  وا  ام  یلو  دـمآ  هدـنناسرت  ریذـن و  ام  يارب  ، یلب : دـنیوگ یم  ؟ دـماین امـش  يارب  يا  هدـنناسرت 

«. شتآ باحصا  دنشاب  رود  سپ  … دیتسه گرزب  یهارمگ  رد  امش  ،و  تسا هدرکن  لزان 

. تسا گرزب  رجا  ترفغم و  نان  يارب آ  دنسرت و  یم  ناشراگدرورپ  زا  یناهنپ  رد  هک  دنتسه  یناسک  ( تیب لها  ) ناشیا ناتسود  هک  دینادب 

تنعل تمذم و  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یـسک  ام  نمـشد  ، مدرم يا  ! گرزب رجا  نیب  شتآ و  ياه  هلعـش  نیب  تسا  هلـصاف  ردـقچ  ، مدرم يا 
. درادب شتسود  هدومن و  حدم  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یسک  نآ  ام  تسود  ،و  هدومن
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. تسا هدننک  تیاده  یلع  ما و  هدنناسرت  ریذن و  نم  هک  دینادب  ، مدرم يا 

. تسا نم  نیشناج  یلع  مربمایپ و  نم  ، مدرم يا 

منانآ و ردپ  نم  هک  دینادب  . دنتـسه وا  نادنزرف  وا  زا  دـعب  ناماما  ،و  تسا نم  زا  دـعب  یـصو  ماما و  یلع  مربمایپ و  نم  هک  دـینادب  ، مدرم يا 
. دنیآ یم  دوجوب  وا  بلص  زا  اهنآ 

هجرف هللا  لجع  يدهم  ترضح   8

مدـهنم اه و  هعلق  حـتاف  تسوا  ، نیملاظ زا  هدـنریگ  ماقتنا  تسوا  ، نایدا رب  بلاغ  تسوا  . تساـم زا  مئاـق  يدـهم  ، ناـماما نیرخآ  هک  دـینادب 
. نانآ هدننک  تیاده  كرش و  له  زا  يا  هلیبق  ره  رب  بلاغ  تسوا  ، اهنآ هدننک 

. ادخ نید  هدنهد  يرای  تسوا  . ادخ ءایلوا  زا  ینوخ  ره  ماقتنا  هدنریگ  تسوا  هک  دینادب 

شلهج ردقب  ار  یتلاهج  بحاص  ره  شلضف و  ردقب  ار  یتلیـضف  بحاص  ره  هک  تسوا  . قیمع ییایرد  زا  هدننک  هدافتـسا  تسوا  هک  دینادب 
. یمهف ره  هب  هدنراد  هطاحا  یلمع و  ره  ثراو  تسوا  . دنوادخ هدش  رایتخا  هدش و  باختنا  تسوا  . دهد یم  هناشن 

هدرپس وا  هب  اهراک  هک  تسوا  . ناینب مکحم  هتفای  تیادـه  تسوا  . یهلا تایآ  هدـنربالاب  و  شراـگدرورپ ، زا  هدـنهد  ربخ  تسوا  هک  دـینادب 
. تسا هدش 

هارمه رگم  تسین  یقح  چیه  . تسین یتجح  وا  زا  دعب  دنام و  یم  یقاب  تجح  ناونعب  هک  تسوا  ، دنا هداد  تراشب  وا  هب  ناینیشیپ  هک  تسوا 
. وا دزن  رگم  تسین  يرون  چیه  ،و  وا

شقلخ نیب  وا  هدننک  مکح  نیمز و  رد  ادخ  یلو  تسوا  . دوش یمن  کمک  وا  دض  رب  یسک  تسین و  وا  رب  بلاغ  هک  تسا  یـسک  وا  دینادب 
. شراکشآ ناهن و  رب  وا  نیما  و 

تعیب ندرک  حرطم   9

. دنامهف یم  امش  هب  نم  زا  دعب  هک  تسا  یلع  نیا  ،و  مدینامهف امش  هب  مدرک و  نشور  ناتیارب  نم  ، مدرم يا 
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وا دوخ  اب  نداد  تسد  هب  نم  زا  دعب  ،و  وا هب  رارقا  وا و  اب  تعیب  ناونعب  نم  اب  نداد  تسد  هب  ار  امـش  ما  هباطخ  نایاپ  زا  دـعب  نم  هک  دـینادب 
. مناوخ یم  ارف 

یم دنوادخ  ) مریگ یم  تعیب  امـش  زا  وا  يارب  دنوادخ  بناج  زا  نم  ،و  تسا هدرک  تعیب  نم  اب  یلع  ما و  هدرک  تعیب  ادخ  اب  نم  هک  دینادب 
هللا هیلع  دـهاع  امب  یفوأ  نم  ،و  هسفن یلع  ثکنی  اـمناف  ثکن  نمف  ، مهیدـیا قوف  هللا  دـی  ، هللا نوعیاـبی  اـمنا  کـنوعیابی  نیذـلا  نا  :(» دـیامرف

ره سپ  . تسا نانآ  تسد  يور  رب  دنوادخ  تسد  ، دننک یم  تعیب  ادخ  اب  عقاو  رد  دـننک  یم  تعیب  وت  اب  هک  یناسک  «،» امیظع ارجا  هیتؤیـسف 
یمیظع رجا  وا  هب  دنوادخ  دشاب  رادافو  هتـسب  دهع  ادـخ  اب  هچنآ  هب  سک  ره  ،و  تسوا دوخ  ررـض  رب  نتـسکش  نیا  دنکـشب  ار  تعیب  سک 

«. درک دهاوخ  تیانع 

تامرحم تابجاو و  ، مارح لالح و   10

رخآ ات  « اـمهب فوطی  نا  هیلع  حاـنج  ـالف  رمتعا  وا  تیبلا  جـح  نمف  :(» دـیامرف یم  دـنوادخ  ،) دنتـسه یهلا  رئاعـش  زا  هرمع  جـح و  ، مدرم يا 
«. دنک فاوط  رایسب  هورم  افص و  رب  هک  تسین  یلاکشا  وا  يارب  دیایب  هرمع  ای  جح  ناونعب  ادخ  هناخ  هب  سک  ره  سپ  ،» هیآ

چیه ءو  ، دـنوش یم  داش  دـندرگ و  یم  ینغتـسم  هکنآ  رگم  دـنوش  یمن  دراو  ادـخ  هناـخ  هب  ینادـناخ  چـیه  . دـیورب ادـخ  جـح  هب  ، مدرم يا 
رد ینمؤـــــم  چــــــیه  ، مدرم يا   . دــــــندرگ یم  ریقف  دــــــنوش و  یم  عـــــطقنم  هـــــکنآ  رگم  دــــــننک  یمن  كرت  ارنآ  ینادــــــناخ 

نایاپ شجح  هک  هاگ  ره  ،و  دزرمآ یم  تقو  نآ  ات  ار  وا  هتـشذگ  ناهانگ  دنوادخ  هکنآ  رگم  دنک  یمن  فوقو  ( ینم ، رعـشم ، تافرع ) فقوم
. دریگ یم  رس  زا  ار  شلامعا  تفای 

. دیامن یمن  عیاض  ار  نینسحم  يازج  دنوادخ  ،و  ددرگ یم  رب  نانآ  هب  دننک  یم  جرخ  هچنآ  دنوش و  یم  کمک  نایجاح  ، مدرم يا 
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. دیدرگم رب  هانگ  زا  ندیشک  تسد  هبوت و  اب  زج  هفرشم  دهاشم  نآ  زا  دیورب و  ادخ  هناخ  جح  هب  مهف  هقفت و  اب  لماک و  نید  اب  ، مدرم يا 

امـش رب  یلیوط  نامز  رگا  تسا و  هداد  نامرف  امـش  هب  لج  زع و  دـنوادخ  هک  روطنامه  دـیزادرپب  ار  تاکز  دـیراد و  اـپب  ار  زاـمن  ، مدرم يا 
زا دعب  لج  زع و  دنوادخ  هک  وا  ، دنک یم  نایب  امش  يارب  تسا و  امـش  رایتخا  بحاص  یلع  ، دیدرک شومارف  ای  دیدومن  یهاتوک  تشذگ و 

. میوا زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  . تسا هدومن  بوصنم  ار  وا  شقلخ  رب  نیما  ناونعب  نم 

. دننک یم  نایب  امش  يارب  دیناد  یمن  ار  هچنآ  دنهد و  یم  ربخ  امش  هب  دینک  لاؤس  هچنآ  زا  دنا  نم  لسن  زا  هکنانآ  وا و 

روتـسد اهلالح  همه  هب  سلجم  کی  رد  مناوتب  منک و  یفرعم  مرامـشب و  ار  اـهنآ  همه  نم  هک  تسا  نآ  زا  شیب  مارح  لـالح و  هک  دـینادب 
دنوادخ فرط  زا  هچنآ  دینک  لوبق  هکنیا  رب  مهدـب  تسد  امـش  اب  مریگب و  تعیب  امـش  زا  هک  مرومأم  سپ  . منک یهن  اهمارح  همه  زا  مهد و 

طقف هک  تسا  یتماما  ( عوضوم نآ  و  ،) دـنیوا نم و  لسن  زا  نانآ  هک  ما  هدروآ  وا  زا  دـعب  نانیـشناج  یلع و  نینمؤملا  ریما  هرابرد  لج  زع و 
. دنک تاقالم  ار ، ردق  اضق و  ربدم  يادخ  هک  يزور  ات  تسا  يدهم  ناشیا  رخآ  ،و  دوب دهاوخ  اپب  اهنآ  رد 

هدادن رییغت  ما و  هتشگنرب  اهنآ  زا  زگره  ، مدومن یهن  نآ  زا  ار  امش  هک  یمارح  ره  مدرک و  ییامنهار  نادب  ار  امـش  هک  یلالح  ره  ، مدرم يا 
. دیهدن رییغت  دینکن و  لیدبت  ارنآ  ،و  دینک شرافس  رگیدکی  هب  دینک و  ظفح  ارنآ  دیشاب و  هتشاد  دایب  ار  بلطم  نیا  . ما
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. 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 

شلوبق هب  نم  فرط  زا  ار  وا  دیناسرب و  دنتسین  رضاح  هک  یناسک  هب  ارنآ  دیمهفب و  ارم  نخـس  هک  تسنآ  فورعمب  رما  نیرتالاب  هک  دینادب 
زا یهن  فورعمب و  رما  چیه  ،و  تسا نم  دزن  زا  لج و  زع و  دنوادخ  بناج  زا  يروتـسد  نیا  هک  ارچ  ، دیئامن یهن  شتفلاخم  زا  دـینک و  رما 

. موصعم ماما  اب  رگم  دوش  یمن  يرکنم 

لسن زا  نم و  لسن  زا  نانآ  هک  مدناسانش  امش  هب  مه  نم  دنتسه و  وا  نادنزرف  یلع  زا  دعب  ناماما  هک  دناسانـش  یم  امـش  هب  نآرق  ، مدرم يا 
. دنیوا

زین نم  و  «، داد رارق  وا  لسن  رد  یقاب  هملک  ناونعب  ار  ( تماما ) نآ «،» هبقع یف  هیقاب  هملک  اهلعج  و  :» دـیامرف یم  شباتک  رد  دـنوادخ  هک  اجنآ 
«. دیوش یمن  هارمگ  زگره  دینک  کسمت  ( تیب لها  نآرق و  ) ود نآ  هب  رگا  :» متفگ امش  هب 

تمایق هلزلز  «،» میظع ییش ء  هعاسلا  هلزلز  نإ  :» هدومرف لج  زع و  يادخ  هک  هنوگنامه  دیشاب  رذح  رب  تمایق  زا  . ار يوقت  ار  يوقت  ، مدرم يا 
«. تسا یمیظع  ئیش 

دوخ اب  هنـسح  سک  ره  . دیروآ دایب  ار  باقع  باوث و  نیملاعلا و  بر  هاگـشیپ  رد  یـسرباسح  یهلا و  ياهوزارت  باسح و  داعم و  گرم و 
. دوب دهاوخن  یبیصن  ار  وا  تشهب  رد  دروایب  هانگ  سک  ره  ،و  دوش یم  هداد  باوث  نآ  قبط  دروایب 

یمسر نتفرگ  تعیب   11

نابز زا  هک  تسا  هدرک  رومأم  ارم  مراگدرورپ  ،و  دـیهد تسد  نم  اب  نامز  کی  رد  تسد و  کی  اب  هک  دـیتسه  نآ  زا  شیب  امـش  ، مدرم يا 
هکنانچ ، دـنیوا نم و  لسن  زا  دـنیآ و  یم  وا  زا  دـعب  هک  یناـماما  نینمؤملا و  ریما  یلع  يارب  مدومن  دـقعنم  هچنآ  هراـب  رد  مریگب  رارقا  اـمش 

. دنیوا بلص  زا  نم  نادنزرف  هک  مدنامهف  امشب 
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: دیئوگب نینچ  یگمه  سپ 

يدناسر امب  تدوخ  ام و  راگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  هرابرد  میروآ  یم  دورف  میلست  رس  میتسه و  یضار  مینک و  یم  تعاطا  میدینـش و  ام  »
اب ناـمناج و  اـب  ناـمیاهبلق و  اـب  بلطم  نیا  رب  . دـنیآ یم  ایندـب  وا  بلـص  زا  هک  یناـماما  نینمؤملا و  ریما  یلع  ناـمماما  تماـما  رما  هراـبرد 

رییغت . میوش یم  روشحم  نآ  اـب  ( تماـیق زور  میریم و( یم  نآ  اـب  میا و  هدـنز  هدـیقع  نیا  رب  . مینک یم  تعیب  وت  اـب  نامناتـسد  اـب  ناـمنابز و 
میدرگ و یمن  رب  لوق  نیا  زا  میهد و  یمن  هار  لد  هب  دـیدرت  میئاـمن و  یمن  راـکنا  مینک و  یمن  کـش  مینک و  یمن  لیدـبت  داد و  میهاوخن 

. مینکش یمن  ار  نامیپ 

ینعی ، دـنیوا نادـنزرف  وت و  لـسن  زا  وا  زا  دـعب  یتفگ  هک  یناـماما  نینمؤملا و  ریما  یلع  هراـبرد  يدومن  تحیـصن  یهلا  هظعوم  هب  ار  اـم  وت 
. تسا هدومن  بوصنم  ود  نآ  زا  دعب  دنوادخ  هکنانآ  نیسح و  نسح و 

اب تسناوت  سک  ره  . نامیاهتـسد نامرئامـض و  نامیاهنابز و  نامیاهناج و  نامیاهبلق و  زا  ، دـش هتفرگ  ام  زا  ناـمیپ  دـهع و  ناـنآ  يارب  سپ 
نامیاهـسفن زا  ( هراـب نیا  رد  ) دـنوادخ میتـسین و  دـهع  نیا  رییغت  یپ  رد  زگره  . دـنک یم  رارقا  شناـبز  اـب  هن  رگ  دـیامن و  یم  تـعیب  تـسد 

. دنیبن ینوگرگد 

دهاش رد  دنوادخ  . میریگ یم  دهاش  نآ  رب  ار  ادـخ  ،و  میناسر یم  ناملیماف  نامنادـنزرف و  زا  رود  کیدزن و  هب  وت  لوق  زا  ار  بلاطم  نیا  ام 
«. یتسه دهاش  ام  رارقا  نیا  رب  زین  وت  دنک و  یم  تیافک  ندوب 

ره تسا و  شدوخ  عفنب  تفای  تیاده  سک  ره  سپ  . دناد یم  ار  یسک  ره  ياه  یناهنپ  ار و  ییادص  ره  دنوادخ  ؟ دیئوگ یم  هچ  ، مدرم يا 
تـسد يور  رب  دـنوادخ  تسد  ، دـنک یم  تعیب  دـنوادخ  اـب  دـنک  تعیب  سک  ره  ،و  تسا هدـش  هارمگ  شدوخ  ررـض  هب  دـش  هارمگ  سک 

. تسا ( ناگدننک تعیب  ) اهنآ

65 ص :

یسراف www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 106زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


ناونعب ، ترخآ ایند و  رد  ناشیا  زا  ناماما  نیـسح و  نسح و  نینمؤملا و  ریما  یلع  اب  دـیئامن و  تعیب  نم  اب  دـینک و  تعیب  ادـخ  اب  ، مدرم يا 
یم رارق  تمحر  دروم  ار  نارادافو  كاله و  ار  ( نانکـش تعیب  ) ناگدننک ردغ  دنوادخ   . دـینک تعیب  تسا  یقاب  ناشیا  لسن  رد  هک  یتماما 
رجا وا  هب  دـنوادخ  دـنک  افو  هتـسب  ناـمیپ  ادـخ  اـب  هچنآ  هب  سک  ره  ،و  تسا هتـسکش  شیوخ  ررـض  هب  دنکـشب  ار  تعیب  سک  ره  .و  دـهد

. دیامرف یم  تیانع  یمیظع 

تعاـطا میدینــش و  » دـیئوگب دــینک و  مالــس  « نینمؤـملا ریما  » ناوـنعب یلع  هـب  و  (، دــینک رارکت  ) دــیئوگب مـتفگ  امــش  هـب  هـچنآ  ، مدرم يا 
تیادـه نیا  هب  ار  ام  هک  ار  يادـخ  ساپـس  دـمح و  :» دـیئوگب و  « . تسوت يوسب  تشگزاب  میهاوخ و  یم  ار  وت  ترفغم  اراگدرورپ  ، میدرک

… «. میدش یمن  تیاده  ام  درک  یمن  تیاده  دنوادخ  رگا  ،و  درک

سپ ، مرامـشب سلجم  کی  رد  ار  همه  هک  تسا  نآ  زا  شیبهدرک  لزان  ارنآ  نآرق  رد  هکدـنوادخ  دزن  بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  ، مدرم يا 
. دینک قیدصت  ار  وا  تشاد  ارنآ  تفرعم  داد و  ربخ  امشب  اهنآ  هرابرد  سک  ره 

. تسا هتفای  تسد  گرزب  يراگتسر  هب  دنک  تعاطا  مدرک  رکذ  هک  ار  یناماما  یلع و  شلوسر و  ادخ و  سک  ره  ، مدرم يا 

رد دنناراگتـسر و  نانآ  دنریگب  تقبـس  ، وا اب  « نینمؤملا ریما  » ناونعب ندرک  مالـس  وا و  تیالو  لوبق  وا و  اب  تعیب  يارب  هک  یناسک  ، مدرم يا 
. دوب دنهاوخ  تمعن  ياهغاب 

ادخب دنوش  رفاک  دنتـسه  نیمز  رد  هک  یناسک  همه  امـش و  رگا  ،و  دوش یـضار  امـش  زا  دـنوادخ  نآ  رطاخب  هک  دـیئوگب  ینخـس  ، مدرم يا 
. دنناسر یمن  يررض 

دنوادـخ صوصخم  ساپـس  دـمح و  ،و  امن بضغ  دـنرفاک  هک  نیرکنم  رب  ،و  زرمایب ار  نینمؤم  مدومن  رما  مدرک و  ادا  هچنآ  رطاـخب  ، ایادـخ
. تسا ملاع 
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اه تب  نتسکش 

دنکفا و ورف  هبعک  زارف  زا  ار  ناتب  وا  ات  داهن  مالّسلا  هیلع  یلع  ياپ  ریز  ار  دوخ  هناش  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  تیاور  اه  هقیرط  یخرب  زا  روهمج 
. تسین نکمم  دراد  تسد  رد  ار  یلع  تیالو  همان  هک  یسک  يارب  زج  طارص  زا  رذگ  زین  و  تسکش . مهرد 

راقفلاوذ

یّلص ربمایپ  زامن  هب  تفرگ و  وضو  زامن  يارب  ترضح  نآ  دمآ و  دورف  دوب  یلامتسد  بآ و  نآ  رد  هک  یلطس  مالّسلا ، هیلع  یلع  يارب  زین 
. تسویپ هلآ  هیلع و  هّللا 

نیمه هک  هدش  تیاور  یلع » زج  يروالد  تسین و  راقفلاوذ  زج  يریشمش   » داد ادن  نامـسآ  زا  دحا  گنج  رد  یییدانم  هکنیا  رگید  تیاور 
. دش هدینش  زین  ردب  گنج  رد  ادن 

234 ص : قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  همجرت 

رشب نیرتهب  ع )  ) یلع

تسا درمناوج  نیرتهب  رشب و  نیرتهب  ع )  ) یلع

: تفگ هک  هدرک  تیاور  ینامی » هفیذح   » زا دوخ  دنس  هب  شباتک  رد  تنس  لها  هقف  هیودرم » نبا  »

« رفک دقف  یبا  نمف  رشبلا  ریخ  ّیلع  هَّللا : لوسر  لاق  »

.

(. تسا رفاک  وا  دنک ، در  ار  وا  سک  ره  تسا و  رشب  نیرتهب  مالسلا ) هیلع   ) یلع دومرف : ربمایپ 

ص:231  ، فئارطلا همجرت 

یلع اب  قح  قح و  اب  یلع 

تسا ع )  ) یلع اب  قح 

و سیق » نب  همقلع   » زا دوخ  دنـس  هب  هعیرـشلا »  » باتک رد  یناتـسجس - دواد  وبا  ردپ  رکب و  یبا  درگاش  يرجا - نسحلا  نب  دـمحم  رکب  وبا 
هیلع هَّللا  یلـص  دمحم  دوجو  هب  دنوادخ  میتفگ  میدمآ و  يراصنا  بویا  وبا  تمدخ  دنتفگ : رفن  ود  نیا  هک  هدرک  تیاور  دیزی » نب  دوسا  »

هک تسا  یتلیضف  نیا  دش و  وت  نامهیم  ربمایپ  دمآ و  دورف  وت  هناخ  رد  رب  ات  درک  یحو  وا  رتش  هب  هک  اریز  هتـشاد ، یمارگ  ارت  مّلـس  هلآ و  و 
. يدرک داهج  مالسلا ) هیلع   ) یلع باکر  رد  يدش و  جراخ  دعب  هداد  وت  هب  ار  نآ  راختفا  دنوادخ 
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ات ود  امـش  نالا  هک  دوب  هناخ  نیمه  رد  ربمایپ  هک  امـش  يارب  مروخ  یم  مسق  نم  دیدمآ ، شوخ  امـش ، رب  نیرفآ  تفگ : يراصنا  بّویا  وبا 
يور شیپ  مه  سنا  نم و  دوب ، هتسشن  ربمایپ  تسار  تسد  رد  مه  یلع  دوبن ، یـسک  یلع  ادخ و  لوسر  زج  هناخ  رد  و  دیا ، هتـسشن  نآ  رد 

تشگ و رب  درک و  هاگن  سنا  دـنز  یم  رد  هک  تسیک  نیبب  نک  هاـگن  سنا  دومرف : ربمغیپ  دـش ، هدـیبوک  رد  ناـهگان  هک  میدوب  هداتـسیا  وا 
. تسا رامع  تفگ 

. دوش لخاد  ات  ياشگب  تسا - رهاط  ّبیط و  هک  رامع - يور  هب  ار  رد  سنا  يا  دومرف : هک  ادخ  لوسر  زا  مدینش  تفگ : بویا  وبا 

: دومرف وا  هب  و  تفگ : دمآ  شوخ  وا  هب  داد و  ار  وا  مالس  باوج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  درک ، مالـس  ربمایپ  رب  دش  لخاد  رامع 
یم ریـشمش  رگیدمه  يور  هب  هک  يدـح  هب  دـیآ و  یم  دوجو  هب  شکمـشک  فالتخا و  نم  تما  نایم  رد  نم  زا  دـعب  يدوز  هب  رامع ! يا 
نیا زا  يدید ، ار  عضو  نیا  هک  هاگنآ  دنیوج  یم  يرازیب  رگید  ضعب  زا  یضعب  دنشک و  یم  ار  رگید  یضعب  نانآ  زا  یضعب  یتح  دنشک و 
یلع یلو  دـنورب  یهار  هب  مدرم  ماـمت  رگا  راـمع ! دوـمرف : بلاـط - یبا  نب  یلع  ینعی  رادـنرب - تسد  هتـسشن ، نم  تسار  فرط  هک  يدرم 

. نک كرت  ار  مدرم  تسا و  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  ورب  یهار  نامه  زا  وت  دورب ، یهار  هب  اهنت  مالسلا ) هیلع  )

« ّلج ّزع و  هَّللا  هعاط  یتعاط  یتعاط و  ّیلع  هعاط  راّمع  ای  يده  یلع  لازی  ایلع ال  ّنا  راّمع  ای  »

، نم زا  تعاطا  تسا و  نم  زا  تعاطا  يوریپ و  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  تعاطا  يوریپ و  رامع ! يا  تسا  تیاده  رد  هتـسویپ  یلع  رامع ! يا 
. تسا ادخ  زا  تعاطا 
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: دومرف ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  رسای  رامع  يراصنا و  بویا  وبا  زا  یشخدب  همالع  نینچمه  و 

« کنیع یف  کبلق و  یف  کناسل و  یلع  ّقحلا  و  کعم ، ّقحلا  ّنا  یلع  ای  »

«. 1»

. تسا نایامن  قح  تنامشچ  بلق و  نابز و  رب  تسوت و  اب  قح  یلع  يا 

هیلع و هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  يراخب  حیحص  زا  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  بقانم  باب  رد  هتـسلا » حاحـصلا  نیب  عمجلا   » باتک رد  يردبع » »
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مّلس  هلآ و 

« راد ثیح  هعم  ّقحلا  ردأ  ّمهّللا  اّیلع  هَّللا  محر  »

.

. ددرگب وا  هک  اجک  ره  نادرگب  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  ار  قح  ایادخ  داب ، یلع  رب  ادخ  تمحر 

: تفگ هک  هدرک  تیاور  رکب » یبا  نب  دمحم   » زا دوخ  دنس  هب  هلمج  زا  قیرط  دنچ  زا  بقانملا »  » باتک رد  هیودرم  نب  یسوم  نب  دمحا 

« ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  ّقحلا  عم  ّیلع  ّیلع و  عم  ّقحلا  : » لاق هَّللا  لوسر  نا  هشیاع  ینتثّدح 

.

مه زا  ود  نیا  تسا و  قح  اب  هتسویپ  مه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تسا و  یلع  اب  هتـسویپ  قح  دومرف : ادخ  لوسر  هک  درک  تیاور  نم  هب  هشیاع 
. دنوش دراو  ضوح  رب  نم  دزن  ات  دنوشن  ادج 

نب دمحم  يو  ردارب  دروخ ، تسکـش  هشیاع  دش و  زوریپ  لمج  گنج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  یماگنه  دـسیون : یم  يرونید  هبیتق  نبا 
: دومرف ادخ  لوسر  هک  يدینشن  ایآ  تفگ : هشیاع  هب  دمحم  تفر  وا  ندید  هب  دوب ، مالسلا ) هیلع   ) یلع ناهارمه  زا  یکی  هک  رکب  یبا 

»!؟ نامثع مدب  هنیلتاقت  تجرخ  ّمث  ّیلع  عم  ّقحلا  ّقحلا و  عم  ّیلع  »

«. 1»
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.!؟ يا هتخادرپ  راکیپ  هب  وا  اب  هدومن و  جورخ  نامثع  یهاوخنوخ  ناونع  هب  نونکا  وت  تسا  یلع  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع 

ادـخ هب  ارت  تفگ : هشیاع  هب  دـمحم  هک  دـنا  هدرک  لقن  نینچ  ار  تیاور  سودرف »  » رد یملید  و  بقاـنم »  » رد یناهفـصا  هیودرم  نبا  ظـفاح 
: دومرف ربمایپ  يدوب  هتفگ  هک  يروآ  یم  دای  هب  دنگوس 

« اقرتفی نل  افلتخی و  نل  ّقحلا  عم  ّیلع  ّیلع و  عم  لازی  نل  ّقحلا  »

 . يرآ تفگ : هشیاع  دنوش ) یمن  ادج  رگیدمه  زا  تقو  چیه  ود  نیا  تسا  قح  اب  مه  یلع  تسا و  یلع  اب  هتسویپ  قح  )

نم زا  مدش ، دراو  هشیاع  نینمؤملا  ّما  رب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ورمع ) دبع  نب  میمت  ای  ورمع و  نب  میمت   ) نسح وبا  زا  هیودرم  نبا  ظفاح 
. بلاط یبا  نب  یلع  متفگ : دومن ؟ راکیپ  جراوخ  اب  یسک  هچ  دیسرپ :

هیلع و هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مدینـش  دوب  دهاوخن  قح  نتفگ  زا  عنام  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  تبـسن  نم  ینورد  هنیک  ضغب و  تفگ : هشیاع 
: دومرف هک  مدینش  دیناسر و  دهاوخ  لتق  هب  ار  جراوخ )  ) اهنآ نم  زا  سپ  تما  درف  نیرتهب  دومرف : مّلس  هلآ و 

« ّیلع عم  ّقحلا  ّقحلا و  عم  ّیلع  »

.

مان دنک و  یم  هیرگ  مدید  هملـسا  رب  مدش  دراو  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رذ  وبا  يالوم  تباث  وبا  زا  دوخ  دنـس  هب  دادـغب  خـیرات  رد  بیطخ 
مهرب مشچ  کی  تسا و  یلع  اب  قح  تسا و  قح  اـب  یلع  دومرف : یم  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  دـیوگ : یم  و  درب . یم  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

. دننیبب ارم  رثوک  ضوح  رانک  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  ندز 

« همایقلا موی  ضوحلا  ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  ّیلع و  عم  ّقحلا  ّقحلا و  عم  ّیلع  »
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.

دعب مویلا و  لبق  ّقحلا  عم  ایلع  ّنا  هَّللا  و  : » تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  هملـس  ما  زا  هنوعج » نب  کلام   » زا دوخ  دنـس  اب  رکاسع  نبا  ظـفاح 
« . ایضقم ءاضق  ادوهعم و  ادهع  مویلا 

(. تسا هدش  اور  یمکح  مکحتسم و  ینامیپ  نیا  زورما و  زا  دعب  زورما و  زا  شیپ  تسا  قح  رب  یلع  هک  دنگوس  ادخ  هب  )

ادخ لوسر  زا  تسوا ، تردـق  تسد  رد  مناج  هک  یئادـخ  هب  دـنگوس  دومرف : تباث  وبا  هب  نینمؤملا  ما  هملـس  ما  رکاسع ، نبا  لقن  قبط  زاب 
: دومرف یم  هک  مدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

« ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  ّیلع و  عم  نآرقلا  ّیلع و  عم  ّقحلا  ّقحلا و  عم  ّیلع  »

.

. دنوش دراو  نم  رب  ضوح  رس  تمایق ) زور   ) ات دنوشن  ادج  رگیدمه  زا  تسا و  یلع  اب  زین  نآرق  قح و  تسا و  نآرق  قح و  اب  یلع 

نوچ تفگ : هک  هدرک  تیاور  هتاـبن » نب  غبـصا   » زا دوخ  دنـس  هب  هیودرم  نب  یـسوم  نب  دـمحا  رکب  یبا  هک  تسا  یتیاور  هلمج  نآ  زا  ( 1)
همین زونه  دـمآ و  وا  نیلاب  رب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع داتفا  نیمز  هب  بسا  تشپ  زا  دـش و  یمخز  تدـش  هب  لمج  گنج  رد  ناحوص  نب  دـیز 

يویند تاقلعت  تقـشم و  هنوئم و  هک  نیا  رگم  متخانـشن  ارت  نم  مسق  ادخ  هب  داب  وت  رب  ادخ  تمحر  دیز  يا  دومرف : دوب  هدـنام  وا  زا  یناج 
. دوب رایسب  نید  رد  وت  ندرک  کمک  تنواعم و  دوب و  كدنا  وت 

متخانشن هَّللا  دهدب و  ریخ  يازج  وت  هب  ادخ  یتسه و  نم  يالوم  وت  تفگ : تشادرب و  ترضح  نآ  بناج  هب  ار  دوخ  رـس  دیز  عقوم ، نامه 
مدرکن و گنج  لهج  يور  زا  وت  نانمشد  اب  وت  یهارمه  هب  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیدوب ، فراع  وا  تایآ  هب  ملاع و  ادخ  هب  هک  نیا  رگم  ارت 

: دومرف یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  تفگ : یم  نامی » نب  هفیذح   » هک مدینش  نکیل 
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« هعم اولیمف  الا  هعبّتی  هعم و  ّقحلا  ّنا  الا و  هلذخ  نم  لوذخم  هرصن و  نم  روصنم  هرجفلا  لتاق  هرربلا و  ریما  ّیلع  »

.

رس ار  وا  هک  یسک  تسا  هدنکفا  رس  و  دنک ، کمک  وا  هب  هک  یسک  تسا  هدش  هدرک  يرای  تسا و  ناراکهبت  لتاق  ناراکوکین و  ریما  یلع 
. دیهد ناشن  لیامت  وا  هب  دیشاب و  هاگآ  تسا  وا  عبات  تسا و  یلع  اب  قح  دینادب  دزاس  هدنکفا 

: دومرف هک  هدروآ  ادخ  لوسر  زا  دوخ  دنس  اب  یثیدح  حیحص  رد  يذمرت 

« اّیلع هَّللا  محر  »

نآ فرعم  ار  نیا  و  نیا ، فرعم  ار  نآ  زادنا ، نایرج  هب  مه  اب  هراومه  ار  یلع  قح و  اهلا  راب  درک  ضرع  هاگنآ  دنک ، تمحر  ار  یلع  ادخ 
 . هدب رارق 

: هک تسا  هتفگ  هدروآ و  نیحیحصلا » كردتسم   » رد ار  تیاور  نیا  زین  مکاح 

. تسا تحص  طیارش  دجاو  ملسم  رظن  زا  ثیدح  نیا 

تهج  ) هرصب فرط  هب  تساوخ  یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یتقو  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نمحرلا  دبع  رتخد  هرمع »  » زا دوخ  دنـس  هب  مکاح 
وا اب  ات  دش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  رـسمه  هملـس  ما  رب  دراو  دورب  دوب ) هتخادنا  هار  هب  هشیاع  هک  يا  هلئاغ  ندرک  شوماخ 
وت اب  دشاب ) اج  ره   ) قح و  یقح ، رب  یـشاب ) اج  ره   ) وت دنگوس  ادخ  هب  وا ، فنک  رد  ادخ و  هانپ  رد  ورب  تفگ : هملـس  ما  دنک ، یظفاحادخ 

، منک تعاطا  منیـشنب و  دوخ  هناخ  رد  دـیاب  هک  ار  وا  روتـسد  منک و  زیهرپ  لوسر  ادـخ و  ینامرفان  زا  مهاوخ  یم  نم  هک  دوبن  رگا  تسا و 
 . تسا مدنزرف  وا  رتزیزع و  مدوخ  ناج  زا  هک  متسرف  یم  وت  اب  ار  یسک  دنگوس  ادخ  هب  نکیل  مدمآ و  یم  وت  اب  امتح 
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. يراخب رظن  زا  هچ  ملسم و  رظن  زا  هچ  تسا  دجاو  ار  تحص  طیارش  همه  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  مکاح 

، دمآ هنیدم  هب  جح  رفـس  رد  هیواعم - ینعی  ینالف - تفگ  هک  هدش  تیاور  یمیت  میهاربا  نب  دمحم  زا  دیوگ : یم  دوخ  عمجم  رد  یمثیه » »
یئانتعا نارگید  لطاب  ربارب  رد  ام ، قح  هب  تبـسن  درم  نیا  تفگ : هیواعم  درک ، مالـس  دش  لخاد  دعـس  نوچ  دنتفر ، شرادـید  هب  مه  مدرم 

(. تسا لطاب  مالسلا ) هیلع   ) یلع مقح  نم  ینعی   ) درادن

- خا خا  هتفگ  نم  رتش  هب  هتفرگ و  ارف  ار  ملاع  یتملظ  هدش و  اپب  يا  هنتف  تفگ : ینز ؟ یمن  فرح  ارچ  دیـسرپ : هیواعم  تفگن : يزیچ  دعس 
. دوش نشور  اضف  ات  هدیباوخ ، العف  نم  رتش  باوخب - ینعی 

. مدیدن خا  خا  نآ  رد  چیه  مدناوخ ، ار  ادخ  باتک  ياج  همه  نم  تفگ : هیواعم - درم -

: دومرف یم  مدینش  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  یمالک  نم  هتفگ  دنس  تفگ : دعس 

« ّیلع راد  ام  ثیح  رودی  ّقحلا  ّیلع و  عم  ّقحلا  ّقحلا و  عم  ّیلع  »

نیا زین  رگید  یـسک  وت  زا  ریغ  ایآ  دیـسرپ : هیواعم  دنکب ، هک  راک  ره  دشاب و  هک  اج  ره  تسا  یلع  اب  قح  ای  تسا و  قح  اب  هتـسویپ  یلع  . )
(. دومرف هملس  ّما  هناخ  رد  ار  مالک  نیا  يرآ ، تفگ : هدینش ؟ مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  ثیدح 

ار مالک  نیا  تفگ : یئوگ ؟ یم  هچ  نخـس  نیا  هراب  رد  دیـسرپ : وا  زا  هیواعم  دندروآ ، ار  هملـس  ما  دیایب . هملـس  ما  دیتسرفب  تفگ : هیواعم 
. دومرف نم  هناخ  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 

رد زورما  لثم  تقو  چـیه  تفگ : دعـس  هب  هملـس  ما  تداهـش  ندینـش  زا  سپ  هیواعم  هک  تسا  هدرک  هفاضا  نایرج  نیا  لقن  زا  سپ  یمثیه 
. يدوبن شنزرس  تمالم و  قحتسم  مرظن 
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؟ یتمالم هچ  تفگ : دعس 

؟ یتشاذگ اهنت  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع يدینش و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  مالک  نیا  تفگ :

دعس هک  دوب  نیا  یلع  نتشاذگ  اهنت  زا  هیواعم  دوصقم  و  دسر .  ارف  مگرم  ات  مدرک  یم  تمدخ  یلع  هب  مدوب  هدنز  ات  مدوب  هدینـش  نم  رگا 
. درکن يرای  ار  وا  نیفص  گنج  رد 

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  هملس  ما  زا  باتک  نامه  رد  یمثیه  زاب 

«. اذه هموی  لبق  دوهعم  دهع  ّقحلا  كرت  هکرت  نم  ّقحلا و  عبّتا  هعبّتا ، نم  ّقحلا  یلع  ّیلع  ناک  »

نیا تسا  هدرک  كرت  ار  قح  دـیوگ  وا  كرت  هک  ره  هدرک و  يوریپ  قح  زا  دـنک  يوریپ  ار  وا  هک  ره  هدوـب و  قـح  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
 . هدوب دوهعم  شیپ  زا  هک  تسا  يدهع 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هناخ  ولج  راـصنا  نیرجاـهم و  زا  یعمج  اـب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  زین  و 
: دومرف ررکم  ادخ  لوسر  درک ، روبع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  میدوب 

« اذ عم  ّقحلا  اذ ، عم  ّقحلا  »

 «. تسا نیا  اب  قح  تسا ، نیا  اب  قح  : 

 . دنا هدروآ  لامعلا » زنک   » رد یقتم  و  قئاقحلا » زونک   » رد يوانم  یلعی و  وبا  ار  تیاور  نیا 

: تفگ هک  دنا  هدرک  تیاور  رذ  وبا  يالوم  تباث » یبا   » زا دوخ  دنس  هب  نیحیحصلا » كردتسم   » رد مکاح  و  بقانملا »  » رد هیودرم  نبا  ( 1)
زامن ماگنه  رد  هک  داتفا  ملد  رد  یکش  مدید ، نمـشد  رکـشل  رد  ار  هشیاع  هک  نیمه  مدوب ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع رکـشل  رد  لمج  گنج  رد 

دنگوس ادخ  هب  متفگ  متفر و  هملس  ما  دزن  هنیدم  هب  تفای  نایاپ  گنج  هک  نیمه  مدرک ، تکرـش  نمـشد  لاتق  رد  رخآ  ات  دش و  لئاز  رهظ 
زاورپ اجک  هب  اهلد  دومرف : تفگ و  نیرفآ  تخانش  ارم  یتقو  تسا  روط  نیا  منایرج  مرذوبا و  يالوم  نم  نکل  ما و  هدماین  نان  بآ و  يارب 

؟ دنک یم 
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: دومرف یم  هک  مدینش  ادخ  لوسرزا  نم  تنسحا  تفگ : دینادرگرب ، ار  نآ  ادخ  رهظ ، عقوم  رد  تفر  اج  ره  متفگ 

« ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  ّیلع ال  عم  نآرقلا  نآرقلا و  عم  ّیلع  »

«. 1 ( » دننیبب ارم  رثوک  ضوح  رانک  ات  دنوش ، یمن  ادج  مه  زا  تسا  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  نآرق  تسا و  نآرق  اب  یلع  )

زین لامعلا  زنک   » رد یقتم  و  ریدـقلا . » ضیف   » رد مه  يوانم  ار  تیاور  نیا  تسا و  حیحـص  شدنـس  هتفگ : ثیدـح  نیا  لقن  زا  دـعب  مکاح 
«. 3  » دنا هدروآ 

قیوشت هفوک و  رد  يرعـشا  یـسوم  وبا  ياه  ینکـشراک  زا  يا  هبطخ  داریا  نمـض  رـسای  راـمع  هک  تسا  هدروآ  یلزتعم  یفاکـسا  رفعج  وبا 
نیقرام نیطساق و  نیثکان و  راتشک  زا  مرکا  ربمایپ  یئوگـشیپ  لقن  هیواعم و  اب  گنج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  اب  يراکمه  هب  مدرم 

: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  هک : تفگ  مالسلا ) هیلع   ) یلع تسد  هب 

« همایقلا موی  ضوحلا  ّیلع  ادری  یّتح  ناقرتفی  ّیلع ال  عم  ّقحلا  ّقحلا و  عم  ّیلع  »

«. 4»

(. دنوش دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  تمایق  زور  رد  ات  دنوشن  ادج  مه  زا  یلع و  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  )

: تفگ هک  دنا  هدروآ  رسای  رامع  زا  لقن  هب  دنس  رکذ  اب  نارگید  رکاسع و  نبا  زین  و 

: دیامرف یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  مدینش 

یم راکیپ  وت  اب  رگزواجت  هورگ  يدوز  هب  یلع  يا  «) یّنم سیلف  ذئموی  كرـصنی  مل  نمف  ّقحلا  یلع  تنا  هیغابلا و  هئفلا  کلتاقتـس  یلع  ای  »
(. دوب دهاوخن  نم  زا  دنکن  يرای  ار  وت  زور  نآ  رد  هک  یسک  سپ  یتسه ، قح  رب  وت  دنک و 
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ات ص:236 ص:244  ، فئارطلا همجرت 

خزود تشهب و  هدننک  میسقت  ع )  ) یلع

خزود تشهب و  هدننک  میسقت  ع )  ) یلع

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دوخ  دنس  هب  بقانملا »  » باتک رد  یلزاغم  نبا 

« باسح ریغب  اهلخدت  هّنجلا و  باب  عرقت  ّکنا  راّنلا و  هّنجلا و  میسق  ّکنا  »

.

. يوش یم  نآ  لخاد  باسح  نودب  یبوک و  یم  ار  تشهب  رد  وت  یمنهج و  تشهب و  هدننک  تمسق  وت 

هیلع  ) یلع هک  مدوـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تمدـخ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هریغ  سنا و  زا  دوـخ  باـتک  رد  یلزاـغم  نـبا 
: دومرف ربمایپ  دمآ  مالسلا )

« همایقلا موی  یتّما  یلع  هّجح  اذه  انا و  »

.

. میتسه تجح  تمایق  زور  دوخ  تما  رب  یلع  نم و 

يرفن شش  نآ  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  هدرک  تیاور  دوخ  دنس  هب  ینطقراد » : » دسیون یم  هقرحملا » قعاوص   » باتک رد  یمثیه  رجح  نبا 
رد ایآ  مهد ، یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : هلمج  نآ  زا  درک  ینالوط  ياهتبحـص  دوب ، هدرک  راذـگاو  نانآ  هب  ار  يروش  رما  رمع  هک 

: دنتفگ نانآ  همه  نم ؟ هن  یخزود  تشهب و  هدـننک  میـسقت  تمایق  زور  رد  وت  دـشاب  هدومرف  وا  هراب  رد  ادـخ  لوسر  هک  تسه  یـسک  امش 
. هن ادخ ، دوخ و 

تمایق زور  رد  تشهب  شتآ و  هدننک  میسقت  یئوت  یلع  ای  : » دومرف هک  دنا  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  زا  يرگید  تایاور  و 
«. 3  » وت مهس  نآ  نم و  مهس  نیا  یئوگ  یم  شتآ  هب  هک  یئوت  و 

« یلیضف ناذاش   » ار ثیدح  نیا  و  مشتآ » هدننک  میـسقت  نم  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  لامعلا » زنک   » باتک رد  یقتم 
 . هدروآ سمشلا » در   » رد
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 . تسا هداد  تبسن  یملید  هب  هدروآ و  ار  نآ  ریظن  زین  قئاقحلا » زونک   » رد يوانم 

ص:207  ، فئارطلا همجرت 

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  دوجوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  تیوقت 

زا [ 173 دادغب 11 / خیرات   ] دومرف تیوقت  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  سدقم  دوجو  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  یلاعت  يادخ 
، راـگدرورپ ترـضح  شرع  قاـس  رب  جارعم ، بش  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  کـلام » نب  سنا  »

: مدرک هدهاشم  ار  بوتکم  نیا 

« ّیلعب هتدّیا  هّللا  لوسر  دّمحم  هّللا  ّالا  هلا  «ال 

« مدومن دییأت  تیوقت و  مالّسلا  هیلع  یلع  يورین  هب  ار  وا  تسادخ ، لوسر  دمحم  تسین ، اتکی  يادخ  زج  یئادخ  « ؛

: هفیرش هیآ  ریسفت  لیذ  رد  باتک ، نیا  رد  یطویس » [ » روثنملا رّدلا  ]

لوسر هک  دنا  هدرک  تیاور  سنا »  » زا رکاسع » نبا   » و يدع » نبا  : » تسا هتـشاد  راهظا  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َنِم  اًْلَیل  ِهِْدبَِعب  يرْـسَأ  يِذَّلا  َناْحبُس 
: مدید شرع  قاس  رب  ار  بوتکم  نیا  جارعم ، بش  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 

« ّیلعب هتدّیا  هللا  لوسر  دّمحم  هّللا  ّالا  هلا  «ال 

302 ص : هناگشش ج 1 ، حاحص  رد  مالسلا  مهیلع  نت  جنپ  لئاضف 

نامیا

نآ تیاور  هب  مه ، یلیقع »  » هدوـمن و تیاور  ءزج »  » رد بوـیا » نـب  دـمحم   » ار ثیدـح  نـیا  تـسا . هدرک  تـیاور  [ 405 لاـمعلا 6 / زنک  ]
. تسا هدرک  لقن  یلیقع »  » باتک زا  راصتخا  هب  [ 417 لادتعالا 1 / نازیم   ] رد مه ، یبهذ »  » و تسا . هتخادرپ  ثیدح 

لوسر هک  تسا  هدرک  لقن  لبج » نب  ذاعم   » زا [ 198 باتک 2 / نامه  ]

هب مدرم  همه  اب  تسا ، تدوخ  هژیو  هک  تفـص  تفه  نتـشاد  اـب  یلع ! اـی  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  باـطخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 
نیتسخن - 1 زا : دـنترابع  تفـص  تفه  نآ  درادـن ، ار  وت  اب  يوگتفگ  هجاـحم و  باـت  شیرق  مدرم  زا  کـیچیه  يزادرپ و  یم  تمـصاخم 

نارگید زا  رتهب  ار  ادخ  نامرف  - 3 ینک ؛ یم  افو  رتهب  ادخ  نامیپ  هب  اهنآ  همه  زا  - 2 يدروآ ؛ نامیا  یلاعت  يادخب  هک  یتسه  اهنآ  زا  یسک 
صیخشت و رد  - 6 تلادع ؛ يارجا  رد  یئاهنآ  نیرتهب  - 5 يواسم ؛ روطب  مئانغ ) لاوما و   ) میـسقت رد  یئاهنآ  نیرتهب  - 4 یهد ؛ یم  ماجنا 

. تسا رتدایز  همه  زا  یلاعت ، يادخ  هاگشیپ  رد  وت  تیعقوم  - 7 يرتانیب ؛ ناگمه  زا  هیضق ، عوقو  یگنوگچ 
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. تسا هدرک  تیاور  یمکاح »  » ار ثیدح  نیا 

. تسا هدش  رکذتم  [ 66 ءایلوالا 1 / هیلح   ] رد میعن » وبا   » ار روبزم  ثیدح  دیوگ : فلؤم 

« فوع  » زا مه  وا  ثراح » نب  دلاخ   » زا يدسا » رـشب  نب  میهاربا   » قیرط زا  نارگید ، و  هدنم » نبا   » و دـمحا » وبا  [ » 167 مسق 1 / هباصالا 7 / ]
یمن یلوط  نم ، زا  سپ  دومرف : یم  مدینـش ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  يرافغ » يالیل  وبا   » زا نسح »  » زا
یـسک نیتسخن  وا  هکنیا  لیلدب  دیرادمرب ؛ تسد  بلاطیبا  نب  یلع  زا  دیـشاب و  یلع  مزالم  ماگنه  نیا  رد  دوش ، یم  اپ  رب  یبوشآ  هک  دشک 

نیا قوراف  ربکا و  قیّدص  وا  و  دنک ، یم  هحفاصم  نم  اب  تمایق  زور  رد  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  و  تسا ، هدروآ  نامیا  نم ، هب  هک  تسا 
. تسا ناقفانم  بوسعی  تورث ، لام و  تسا و  نانمؤم  « 1  » بوسعی بلاطیبا  نب  یلع  و  تسا ، تما 

یّلص ادخ  لوسر  هک  دنا  هدرک  تیاور  ینالوط ، ثیدح  نمض  رد  ناملـس »  » و رذوبا »  » زا ود  ره  زاّزب »  » و یناربط » [ » 358 ریدقلا 4 / ضیف  ]
تسا هدروآ  نامیا  نم  هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  راوگرزب  نیا  دومرف : تفرگ و  دوخ  تسدب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا 

. تسا نارگمتس  رتهم  بوسعی و  تورث ، لام و  نانمؤم و  بوسعی  تسا و  تما  نیا  قوراف  و 

و ناملـس »  » زا ریبکلا »  » باـتک رد  یناربط »  » زا ارنآ  تسا و  هدـش  رکذـتم  [ 156 لاـمعلا 6 / زنک   ] رد یقتم »  » ار ثیدـح  نیا  دـیوگ : فلؤم 
« هفیذـح  » زا لماکلا »  » باتک رد  مه ، يدـع » نبا   » تسا و هدرک  لـقن  یقهیب  يربک » ننـس   » باـتک زا  نینچمه  تسا و  هدرک  لـقن  رذوبا » »

. تسا هدرک  تیاور 
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هدرک لقن  سابع » نب  هللا  دـبع   » زا مه  وا  شردـپ ، زا  روصنم »  » زا يدـهم »  » زا دیـشر »  » زا نومأم »  » زا دوخ ، دنـس  هب  [ 393 لامعلا 6 / زنک  ]
یتـسارب هکنآ  يارب  دـیئامنن ؛ داـی  وا  زا  یتـشزب  دـینکن و  یئوـجبیع  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  تـفگ : یم  مدینـش ، باّـطخ » رمع   » زا هـک  تـسا 

نم دزن  دش  یم  تفای  باّطخ » لآ   » رد اهنآ  زا  یکی  طقف  هاگ  ره  هک  مدرک  هدهاشم  وا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  یئاهتفص 
یهورگ اب  هدیبع » وبا   » و رکب » وبا   » نم و اهزور ، زا  یکی  رد  میوگب  تسا  مزال  هطبار  نیا  رد  دبات ! یم  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  زا  دوب  رتبوبحم 

هیلع یلع  میدیسر ، هملـس » ّما   » هناخ هب  دوخ ، ریـسم  رد  هکنیا  ات  میدش  هناور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  رادید  مزع  هب  باحـصا  زا 
بایفرـش هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  روضحب  میراد  میمـصت  میدـیناسر : ضرع  هب  هدرک و  رادـید  ناشیا  هناـخ  راـنک  رد  ار  مالّـسلا 

نآ هارمه  دـش و  نینچ  سپ  دوـش . یم  جراـخ  هناـخ ، زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  نوـنکا  مه  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  میوـش .
ار شکرابم  تسد  سپس  تشاد . هیکت  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح  ریسم ، رد  میدرک . تکرح  ترضح ،

دروم ار  یسک  دننادب  دیاب  اهنآ  يریگب ! رارق  دارفا  يرهم  یب  دروم  هک  دیاپن  يرید  یلع ! ای  دومرف : تشاذگ و  مالّسلا  هیلع  یلع  هناش  يور 
دهع هب  همه  زا  رتهب  تسا و  رتاـناد  ادـخ  ياـهزور  هب  مدرم  همه  زا  تسا و  هدروآ  ناـمیا  همه ، زا  رتشیپ  هک  دـنا  هداد  رارق  دوخ  يرهم  یب 
میظع ياهیراتفرگ  هب  رتشیب  همه  زا  تسا و  ّتیعر  هب  رتنابرهم  ناگمه  زا  دـنک و  یم  هیوسلاب  میـسقت  رتهب ، همه  زا  و  دـیامن . یم  اـفو  ادـخ 

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  هب  باطخ  سپس  دوش . یم  راچد 
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: دومرف

اوـشیپ و يا ، هدـننک  تحاراـن  دـمآشیپ  ره  رد  ینک و  یم  نفک  یهد و  یم  لـسغ  ارم  وـت ، یـشاب و  یم  نـم  ياـناوت  يوزاـب  وـت ، یلع ! اـی 
یلاح رد  تمایق  زور  رد  و  دوب . یهاوخ  مدق  تباث  ادـخ  نید  رد  يدرگ و  یمنزاب  رفک  هب  زگره  نم ، زا  سپ  یتسه و  نارگید  گنهآشیپ 

نیا زا  سپ  ینک . یم  رود  رثوک ) ضوح   ) نم ضوح  زا  ار  نافلاخم  ینک و  یم  تکرح  نم  شیپاشیپ  يراد ، تسد  رد  ار  دـمح  ياول  هک 
یّلص ادخ  لوسر  يداماد  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  يرآ ، هک  تشاد  راهظا  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  فیـصوت  رد  سابع » نبا   » دوخ هتفگ ،

ناـیاونیب هب  کـمک  هنوگچیه  زا  دـیدرگ و  رادروخرب  هدرتسگ  يا  هریـشع  زا  دـمآ و  لـیان  يراگتـسر  بتارم  نیرتیلاـع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا 
. دوب هدیسر  رتشیب  شیوخ ، نارقا  زا  نآ ، بتارم  هب  دوب و  نآ  لیوأت  هیقف  نآرق و  لیزنت  هب  ملاع  درک ، یمن  يراددوخ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  میدرک ، لـقن  رمع »  » زا لاـمعلا » زنک   » زا هطبار  نیا  رد  قباـس ، باـب  رد  نیا  زا  شیپ  دـیوگ : فـلؤم 
یتفریذپ ار  مالسا  هک  یتسه  یسک  نیتسخن  وت  دومرف : ترضح ، نآ  هب  باطخ  تشاذگ و  مالّسلا  هیلع  یلع  هناش  يور  ار  شکرابم  تسد 

يدروآ نامیا  هک  یتسه  یسک  نیتسخن  وت  و 

327 صو : 326 صو : 325 ص : ج 1 ، تنس ، لها  هناگشش  حاحص  رد  مالسلا  مهیلع  نت  جنپ  لئاضف 

رازگزامن نیتسخن  مالّسلا  هیلع  یلع 

هراشا

لاس تفه  تدم  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  يراصنا » بویا  وبا   » زا دوخ ، دنس  هب  [ 18 هباغلا 4 / دسا  ]
زامن نم  اب  مالّسلا ، هیلع  یلع  زج  يرگید  درم  هک  دوب  ماگنه  نآ  رد  نیا  دنداتسرف و  یم  دورد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نم و  رب  یهلا  ناگتـشرف 

. درازگ یمن 
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هفاـضا ار  هلمج  نیا  تسا و  هدرک  لـقن  یعلخ » نسحلا  وـبا   » زا [ 165 هرـضنلا 2 / ضایر   ] رد يربط » بحم   » ار ثیدح  نیا  دـیوگ : فلؤم 
تکرـش اـم  زاـمن  رد  يرگید  یلع ، نم و  زا  ریغ  هب  میدرازگ ، یم  زاـمن  اـم  هک  یماـگنه  تسا ، هدوـب  نآ  ناگتـشرف  دورد  تـلع  : » هدوـمن

. تسا هدرکن  ار  لاس  تفه  تدم  یعلخ ،» نسحلا  وبا   » نکیل تشادن .»

330 ص : ج 1 ، تنس ، لها  هناگشش  حاحص  رد  مالسلا  مهیلع  نت  جنپ  لئاضف 

مالّسلا هیلع  یلع  ترضح  نامیا  يرترب 

: تفگ هک  تسا  هدش  لقن  باّطخ » رمع   » زا [ 226 هرضنلا 2 / ضایرلا  ]

هفک رد  ار  هناگتفه  ياهنامسآ  هاگ  ره  دومرف : یم  مدینش ، ترضح  نآ  زا  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دوجو 
دوب دهاوخ  رتنیگنس  اهنامسآ  زا  مالّسلا ، هیلع  یلع  نامیا  نآ ، رگید  هّفک  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  نامیا  دنراذگب و  وزارت 

328 ص : ج 1 ، تنس ، لها  هناگشش  حاحص  رد  مالسلا  مهیلع  نت  جنپ  لئاضف 

ربمایپ هفیلخ 

ّیلع ینید  یضقی  يدعوم و  زجنی  يدعب  كرتأ  نم  ریخ  یتفیلخ و  ییصو و  نإ  لوقی : ص )  ) هّللا لوسر  تعمس  لاق : یسرافلا  ناملس  نع 
. بلاط یبا  نب 

ياه هدعو  هک  منک  یم  كرت  ار  وا  دوخ  زا  سپ  هک  یسک  نیرتهب  نم و  هفیلخ  یصو و  مدینش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  تفگ : یسراف  ناملس 
 / نآرق رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يامیس  تسا . ع )  ) بلاط یبا  نب  ّیلع  دنک ، ادا  ارم  نید  دزاس و  یلمع  ارم 

43 ص : لیزنتلا ، دهاوش  همجرت 

ءایبنا هیبش 

یلإ هملح و  یف  میهاربإ  یلإ  همهف و  یف  حوـن  یلإ  هملع و  یف  مدآ  یلإ  رظنی  نأ  دارأ  نـم  ص :)  ) هـّللا لوـسر  لاـق  لاـق : ءارمحلا  یبأ  نـع 
. بلاط یبا  نب  ّیلع  یلإ  رظنیلف  هشطب  یف  یسوم  یلإ  هدهز و  یف  ییحی 
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شدهز رد  ییحی  هب  شملح و  رد  میهاربا  هب  شمهف و  رد  حون  هب  شلمع و  رد  مدآ  هب  دهاوخب  سک  ره  دومرف : ربمایپ  تفگ : ءارمحلا  وبا 
. درگنب ع )  ) بلاط یبا  نب  ّیلع  هب  سپ  دنک ، هاگن  شتدش  رد  یسوم  هب 

ملع

ملع . 

تیاغ رد  ماما  اریز  دنتـسه  نینمؤملا  ریما  راوخ  هزیر  یلقن ، يایاضق  یعرـش و  ماکحا  ینیقی ، مولع  یقیقح ، فراعم  رد  نادنمـشناد  همه  : 
هرورضلاب سپ  درب  یم  رسب  دوب ، وا  هب  تبسن  مدرم  نیرتنابرهم  هک  ربمایپ  اب  هتسویپ  و  « 8  » دوب يریگارف  هب  قشع  یشوه و  زیت 

246 ص : قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  همجرت 

«1 . » تسا هدوب  نارگید  زا  رتدنمشناد 

. تسا نید  ملع و  مزلتسم  تواضق  و  « 2 « » تسا یلع  نآ  طیارش  هدنراد  تواضق و  شناد  هب  امش  نیرتهاگآ  : » دومرف وا  هرابرد  ربمایپ 

حاحص رد  يوغب  « 3 « » تسا نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  مشناد و  رهـش  نم  : » دومرف ربماـیپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  حیحـص  رد  يذـمرت 
هب هک  دراد  دوجو  یلع  قح  رد  ءارمحلا  یبا  زا  یتـیاور  تسا ». نآ  رد  یلع  متـسه و  تمکح  هناـخ  نم  دوـمرف : ربماـیپ  : » تسا هدرک  ناـیب 

یلع هب  درگنب ، یسیع  دهز  یـسوم و  تبیه  میهاربا ، يرابدرب  ملح و  حون ، مهف  مدآ ، ملع  هب  دهاوخ  یم  هک  ره  : » دومرف ربمایپ  نآ  بجوم 
«4 .« » دنک هاگن  بلاطیبا  نب 

، حون ياوقت  مدآ ، شناد  هب  دهاوخ  یم  هک  ره  دومرف : ناشیا  هک  تسا  هدروآ  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دوخ  دانـسا  هب  یقهیب 
«5 .« » درگنب بلاطیبا  نب  یلع  هب  دنک ، رظن  یسیع  تدابع  یسوم و  تبیه  میهاربا ، ییابیکش 

247 ص : قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  همجرت 

راتفگ تسا و  راکـشآ  بلطم  هک  هقف  لوصا  مـالک و  رد  تساهـشناد . همه  هاگتـساخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تاـیاور ) نیا  رب  نوزفا  )
یم هتفایرد  نآ  زا  لوصا  مالک و  شناد  تایئزج  همه  دنک و  یم  تلالد  لدع  دیحوت و  رد  وا  تفرعم  لامک  رب  هغالبلا  جهن  رد  شترـضح 

. دوش
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ماما درگاش  هفینح  وبا  ناینـس ، بهاذـم  رد  تسین و  نایب  هب  يزاین  هک  هیماما  ناهیقف  هرابرد  تسا . هقف  شناد  رد  ناهیقف  یمامت  عجرم  ماما 
یم کلام  یعفاش  رگید  داتسا  تسا و  هفینح  وبا  درگاش  نسحلا ، نب  دّمحم  درگاش  یعفاش ، سیردا  نب  دّمحم  تسا و  مالّسلا  هیلع  قداص 

. ددرگ یم  زاب  کلام  هفینح و  وبا  هب  یعفاش  هقف  سپ  دشاب .

. تسا یعفاش  درگاش  زین  لبنح  نب  دمحا 

مالّسلا و هیلع  یلع  ترضح  درگاش  سابع ، نب  هّللا  دبع  درگاش  همرکع ، درگاش  يارلا ، هعیبر  تسا : هدرب  هرهب  نت  ود  رضحم  زا  زین  کلام 
«2 . » دنا هدوب  وا  نادرگاش  زین  جراوخ  « 1 . » دشاب یم  مالّسلا  هیلع  قداص  دّمحم  نب  رفعج  وا  مود  داتسا 

«3 . » دوب ریسفت  یسانش و  رتخا  شناد  رازگناینب  نینمؤملا  ریما 

: دیوگ یم  سابع  نبا 

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ءاب »  » هرابرد نینمؤملا  ریما  »

هرابرد هک  اجنآ  ات  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  زین  تحاصف  شناد  « 4 .« » دیسرن نایاپ  هب  شراتفگ  تفگ و  نخـس  مد  هدیپس  ات  بش  زاغآ  زا 
تسا نایع  رورس  نآ  نانخس  زا  تحاصف  تسا . قلاخ  هدومرف  زا  رتورف  قولخم و  راتفگ  زا  رترب  دنا  هتفگ  شمالک 

248 ص : قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  همجرت 

هورگ راهچ  زین  ناملکتم  « 1 .« » دیشوج دیشوج و  منهذ  سپـس  مدرک و  ظفح  ار  هبطخ  رازه  نینمؤملا  ریما  مالک  زا  : » دیوگ یم  هتابن  نبا  و 
یم زاب  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  زین  جراوخ  نادنمـشناد  تسا . راکـشآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هعیـش  باستنا  دنجراوخ . هعیـش و  هرعاشا ، هلزتعم ،
نب دّـمحم  شردـپ  سرد  زا  زین  مشاه  وبا  هدوب و  هّللا  دـبع  مشاه  وبا  درگاش  وا  دـنراد و  باـستنا  ءاـطع  نب  لـصاو  هب  هلزتعم  اـما  دـندرگ ،

. تسا هتسج  دوس  مالّسلا  هیلع  یلع  درگاش  دنزرف و  هیفنح ،
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«2 . » تسا هلزتعم  ناگرزب  زا  ییابج  یلع  وبا  درگاش  يرعشا  دنا و  هدوب  يرعشا  نسحلا  وبا  نادرگاش  زین  هرعاشا 

دنتسه یـسک  وریپ  زین  نارایع  نادرمناوج و  « 3 . » دنهد یم  دانتـسا  نینمؤملا  ریما  هب  ار  دوخ  هقرف  یگلمج  هب  زین  كولـس  بابرا  نایفوص و 
نم : » دومرف ربمایپ  « 4 . » يدرمناوج یلع  زج  تسین و  يریـشمش  راقفلاوذ  زج  هک  تسا  هداد  ادـن  شا  هراـبرد  ردـب  گـنج  رد  لـیئربج  هک 

«5 .« » مدرمناوج ردارب  درمناوج و  دنزرف  درمناوج ،

هدینش : » دومرف میهاربا  قح  رد  دنوادخ  هک  تسور  نآ  زا  زین  وا  ردپ  توتف  دوب . برع  رورس  دیس و  وا  هک  تسا  راکشآ  ربمایپ  يدرمناوج 
«6 .« » دیوگ یم  نخس  ام  ناتب  هرابرد  يدرمناوج  میا 

. دوش یم  هتسناد  یلع  قح  رد  لیئربج  هتفگ  زا  زین  ربمایپ  ردارب  يدرمناوج 

249 ص : قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  همجرت 

«1  » دندرب یم  هرهب  ناشیا  زا  دندرک و  یم  عوجر  نانمؤم  ریما  هب  یعرش  ماکحا  رد  ربمایپ  نارای  همه 

یم دوبان  رمع  دوبن  یلع  رگا  تفگ : یم  عقاوم  زا  يرایسب  رد  باطخ  نب  رمع  درکن . عوجر  یصخش  هب  يا  هلأسم  رد  هاگچیه  شترضح  و 
«2 ، » دش

. تشاد یم  زاب  یناوارف  ياهاطخ  زا  ار  وا  نینمؤملا  ریما  اریز 

«3 « » دینک شسرپ  نم  زا   » هلمج یلع  زج  ربمایپ  نارای  زا  کی  چیه  : » تسا هدمآ  لبنح  نب  دمحا  دنسم  رد 

شـسرپ ادخ  باتک  زا  دینک ، شـسرپ  دیباین  ارم  هکنآ  زا  شیپ  : » دومرف ربنم  رب  ماما  هک  هدش  تیاور  ملـسم  حیحـص  رد  درواین ». نابز  رب  ار 
نآ رد  هک  دینک 

250 ص : قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  همجرت 

«1 . » نابایب رد  ای  هدمآ  دورف  هیاپهوک  رد  ایآ  هک  مناد  یم  نم  هکنیا  رگم  تسین  يا  هیآ 

زا ارم  : » دومرف یم  مالّـسلا  هیلع  وا  « 2 .« » دنتـسه یناسک  هچ  نآ  ناگدـش  هتـشک  بوشآ و  ره  هدـننک  اپ  رب  مناد  یم  هک  دیـسرپب  اه  هنتف  زا 
نم هب  شناد  زا  باـب  رازه  ادـخ  لوسر  : » دومرف نینمؤـملا  ریما  « 3 .« » مرتهاگآ نیمز  ياههار  زا  اهنادب  هک  دـینک  شـسرپ  نامـسآ  ياههار 
یم هدنـسب  یخرب  رکذ  هب  اـهنت  تسا و  رامـش  زا  رتنوزف  راوگرزب  نآ  ياهدادـیور  « 4 .« » تشاد دوجو  باـب  رازه  باـب  ره  رد  تخوـمآ و 

: مینک
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«5 . » درک میسقت  نان  نابحاص  نایم  ار  اهمهرد 

«6 . » درک میسقت  دوب  هداتفا  هک  ینز  دوب و  هتسج  هک  ینز  دوب ، هتفرگ  نوگشین  هک  ینز  رب  ار  هید 

«7 . » دیدنسپ ار  لمع  نیا  ربمایپ  درک و  قحلم  ردپ  هب  هعرق  اب  ار  دنزرف 

«8 . » دنتشگزاب تقیقح ، هب  نایعدم  دننک و  همین  ود  نایم  زا  ار  رفن  ود  يوعد  دروم  كدوک  ات  داد  نامرف 

251 ص : قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  همجرت  « 9 . » درک عوجر  قح  هب  وا  دننکفیب و  هدرب  نت  زا  رس  ات  دومرف 

«1  » یثنخ مکح 

تفگـش ماکحا  اهنیا  زج  « 2 . » میتخومآ یلع  زا  ار  ناگدـننک  جورخ  مکح  اـم  تفگ  یعفاـش  هکناـنچ  تشاد  ناـیب  ار  ناگدـننک  جورخ  و 
تسیچ و با  هلالک و  تسنادن  وا  دبای . تسد  اهنآ  خساپ  هب  رمع - هدش - شسرپ  دوب  لاحم  هک  تفای  رودص  رورس  نآ  زا  يرایـسب  زیگنا 

. تسا يرگید  نوچ  کی  ره  هک  داد  اوتف  هنوگ  دص  دج  هرابرد 

ربنم يور  رب  یفرعم 

نب سنا   » زا یبقعلا ص 92 ] رئاخذ   ] وا ياهیروالد  زا  یشخب  رکذ  دوب و  نیمز  يور  رد  وا  ریشمش  ادخ و  ریـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
نایب يرایـسب  بلاطم  درب و  فیرـشت  ربنم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  اهزور ، زا  یکی  رد  هک  دـنک  یم  تیاور  کلام »
ياج زا  هلـصافالب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تساجک ؟ مالّـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  دومرف : هاـگنآ  تفگ ، ینخـس  يرد  ره  زا  درک و 

دناوخ و روضحب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هللا ! لوسر  ای  متمدـخ  رد  رـضاح  نونکا ، مه  درک : ضرع  تساخرب و 
ردارب و راوگرزب ، نیا  ناناملـسم ! يا  دومرف : ناناملـسم  هب  باطخ  دنلب  يادص  اب  دیـسوب و  ار  شیناشیپ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  شترـضح 
؛ تسا تشهب  ناناوج  دیـس  ود  نیـسح ، نسح و  نم ، هداون  ود  ردـپ  راوگرزب ، نیا  تسا ؛ نم  يوم  نوخ و  تشوگ و  داماد و  ومع و  رـسپ 
ار وا  نانمشد  هک  تسا  هلا  ترضح  هدیشک  ماین  زا  ریشمش  ادخ و  ریش  یلع ، دیادز ؛ یم  نم  زا  ار  یتحاران  هنوگ  ره  هک  تسا  یـسک  یلع ،
؛ میرازیب وا  نمـشد  زا  نم  یلاعت و  يادخ  دیامرف ! راچد  ناگدننک  تنعل  دوخ و  تنعل  هب  ار  وا  نمـشد  یلاعت  يادـخ  دروآ . یمرد  ياپ  زا 

نخـس دنرـضاح و  هک  یهورگ  کنیا  دومرف : هفاضا  و  دیوج ! يرازیب  یلع  زا  دوش ، رازیب  لوسر  ادخ و  زا  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  نیاربانب 
شاب هتـشاد  نانیمطا  ریگب و  رارق  دوخ  لحم  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  سپـس  دـنیامن . غالبا  دـنا ، بئاغ  هک  نانآ  هب  دنونـش ، یم  ارم 

. تسا هتشاد  ینازرا  وت  هب  ارنآ  یلاعت  يادخ  هک  دوب  یتقیقح  هکلب  متفگن ، دوخ  زا  مدرک ، نایب  هک  ار  هچنآ 
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ج 3،ص:190  ، تنس لها  هناگشش  حاحص  رد  (ع) نت جنپ  لئاضف 

نیقّتملا ماما  ع )  ) یلع

: تفگ هک  هدرک  تیاور  شردپ  زا  هرارز » نب  دعسا  نب  هَّللا  دبع   » زا دوخ  دنس  هب  نیحیحصلا » كردتسم   » رد مکاح  نیقّتملا  ماما  ع )  ) یلع
ناناملسم دیـس  وا  هک  نیا  لوا  هدش ، یحو  نم  هب  ناونع  هس  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هراب  رد  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 

 . تسا نیلّجحملا  ّرغ  دئاق  وا  هک  نیا  موس  تسا ، نایقتم  ماما  وا  هکنیا  مود  تسا ،

: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تفگ : هلمج  زا  هک  هدرک  تیاور  قیرط  دنچ  زا  یلزاغم  نبا  یعفاش  هیقف  ( 1)

« نینمؤملا بوسعی  نیلّجحملا و  ّرغلا  دئاق  نیقّتملا و  ماما  نیملسملا و  دّیس  ّکنا  یلع  ای  »

.

. یتسه ناراگزیهرپ  گرزب  نادیفسور و  ياوشیپ  نایقتم و  ماما  ناناملسم و  ياقآ  وت  یلع  يا 

يادص اب  مدینـش  دوب ، هتفرگ  ار  یلع  ياهوزاب  هک  یلاح  رد  ادـخ  لوسر  زا  تفگ : هک  هدروآ  رباج  زا  دوخ  دنـس  هب  كردتـسم  رد  مکاح 
: دومرف یم  دنلب 

« هلذخ نم  لوذخم  هرصن  نم  روصنم  هرجفلا  لتاق  هرربلا  ریما  اذه  »

هراچیب دـننک ، يراد  دوخ  شیراـی  زا  هک  ناـنآ  دـنوش و  یم  يراـی  شنارواـی  هک  تسا  یـسک  تسا ، راـجف  هدنـشک  راربا و  ياوشیپ  نیا  : 
 . دش دنهاوخ 

يردارب نیرجاهم  نایم  ربمایپ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نامی » نب - هفیذح   » زا دوخ  دنـس  هب  قیرط  دنچ  زا  بقانملا »  » باتک رد  یلزاغم  نبا 
: تفگ هفیذـح  تسا  نم  ردارب  مه  نیا  تفگ : تفرگ و  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  دومن  ردارب  دوخ  ياتمه  اـب  ار  یـسک  ره  تخادـنا و 

«. 1  » تسوا ردارب  مه  یلع  تسین  يدننام  لثم و  ار  وا  تسا  نیملاعلا  بر  لوسر  نایقتم و  ماما  ناربمایپ و  رورس  ربمغیپ  سپ 
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ص:258  ، فئارطلا همجرت 

یتشهب هقانرب  راوس 

دوش یم  راوس  یتشهب  هقان  رب  تمایق  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع

: تفگ هک  هدرک  تیاور  سابع » نبا   » زا دوخ  دنس  هب  دادغب  خیرات  رد  بیطخ  ( 1)

لوسر ای  تفگ : سابع  شیومع  رفن ، راهچ  ام  رگم  دیآ ، یمن  هراوس  سک  چیه  تمایق  رد  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
دعب هاگنآ  تسا - نایمدآ  نوچ  شیور  هک  موش ، یم  راوس  یقارب  رب  هک  متسه  نم  اهنآ  لوا  دومرف : دنتسه ؟ یناسک  هچ  رفن  راهچ  نآ  هَّللا 

هک ربمغیپ  حلاص  مردارب  دومرف : مّلس ؟ هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  تسیک  رگید  تفگ : سابع  قارب - نآ  تایـصوصخ  نایب  زا 
رب راوس  ءادهـشلا و  دیـس  ادخ و  لوسر  دسا  ادخ و  دسا  هک  هزمح  میومع  دومرف : تسیک ؟ رگید  تفگ : دـیآ . یم  هَّللا  هقان  رب  راوس  زین  وا 
هک تسا  راوس  یتشهب  ياه  هقان  زا  يا  هقان  رب  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مردارب  دومرف : تسیک ؟ رگید  دیـسرپ  سابع  دیآ ، یم  نم  هقان 
هب قیالخ  هک  اجنیا - هب  دیسر  ات  درمش  هقان  نآ  تایـصوصخ  زا  نینچمه  و  دراد - خرـس  توقای  زا  یلمحم  تسا و  بطر  ؤلؤل  زا  شراسفا 
هن تسا و  لسرم  ربمغیپ  هن  يو  هک  دسر  یم  ادن  شرع  يالاب  زا  تسا  برقم  یکلم  ای  لسرم  يربمغیپ  صخش  نیا  دنیوگ : یم  رگید  کی 

. تسادخ شرع  لماح  هن  برقم و  یکلم 

« نیلّجحملا ّرغلا  دئاق  نیقّتملا و  ماما  نیملاعلا و  ّبر  لوسر  ّیصو  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  اذه  »

.

. تسا نادیفس  ور  ياوشیپ  ناراگزیهرپ و  ماما  وا  تسا ، نیملاعلا  بر  لوسر  یصو  بلاط  یبا  نب  یلع  هکلب 

: هک هدمآ  ثیدح  نیا  رخآ  رد  هدرک و  تیاور  ار  نومضم  نیمه  ساّبع  نبا  زا  دوخ  دنس  هب  رگید  ياج  رد  يدادغب  خیرات  رد  بیطخ 

87 ص :

یتشهب هقانرب  www.Ghaemiyeh.comراوس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 106زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


لال اضغبم  هَّللا  یقل  یلابلا  نشلاک  نوکی  یّتح  ماع  فلا  ماقملا  نکّرلا و  نیب  هَّللا  دـبع  ادـباع  ّنا  ول  هبّذـک و  نم  باخ  هقّدـص و  نم  حـلفا  »
«. مّنهج ران  یف  هرخنم  یلع  هَّللا  هّبکا  دّمحم 

رد ار  يادخ  يدباع  رگا  دومن . بیذکت  ار  وا  هک  یـسک  نآ  دش  هراچ  یب  تخبدب و  درک و  قیدـصت  ار  وا  هک  یـسک  نآ  دـش  دـنمتداعس 
تماـیق رد  دوش و  هدیکـشخ  یکـشم  نوچ  شندـب  هک  يروط  هب  دـنک ، تداـبع  لاـس  رازه  مارحلا  دجـسم  رد  میهاربا  ماـقم  نکر و  نیمز 

 . دنکفا یم  شتآ  رد  شیوراب  ار  وا  دنوادخ  دنک ، رادید  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  لآ  ضغب  اب  ار  يادخ 

: دومرف دنک ؟ یم  لمح  تمایق  زور  رد  ار  وت  مچرپ  یسک  هچ  دیسرپ : ادخ  لوسر  زا  هک : هدرک  تیاور  هرمـس » نب  رباج   » زا يربط » بحم  »
کلملا ماظن  ار  تیاور  نیا  دیوگ : یم  هاگنآ  تسا  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نیا  درک و  یم  لمح  ار  نآ  ایند  رد  هک  یسک  نامه 

«. 1  » هدروآ لامعلا  زنک  رد  یقتم  شیلاما و  رد  زین 

257: صو ص:256  ، فئارطلا همجرت 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماقم  سمشلا و  در 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماقم  سمشلا و  در 

یحو هک  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نماد  رد  شرـس  ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  دوخ  دنـس  هب  بقانملا »  » باتک رد  یلزاغم  نبا  یعفاش  هیقف  ( 1)
. درک بورغ  باتفآ  ات  دوب  هدناوخن  ار  رصع  زامن  زونه  یلع  دش و  لزان  وا  رب 

زامن ات   ) نادرگرب وا  يارب  ار  باتفآ  دوب ، تلوسر  وت و  تعاط  رب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ایادخ  درک  ضرع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 
دوب هدرک  بورغ  هکنآ  زا  دعب  درک  عولط  باتفآ  مدید  سپ  دیوگ : یم  يوار  دناوخب ) ار  شرصع 
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ص:228  ، فئارطلا همجرت 

هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دوب  یماگنه  دادخر  نیا  تشگزاب و  مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  بورغ ، زا  سپ  دیـشروخ  هک  تسا  تیاور  نینچمه 
دیشروخ هک  درک  اعد  دوب و  هتفخ  وا  نماد  رب  رس  هلآ  و 

. تشگزاب دیشروخ  ددرگ و  زاب  یلع  رب  رصع  زامن  يادا  يارب 

مالسلا هیلع  یلع  یفرعم  لیلدب  نیقفانم  فرط  زا  هلاس  جنر 23 

تیذا مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ینعی  مالـسا ،  هیقبم ء  تلع  يارب  يوحن  ره  هب  لاس  هس  تسیب و  لوط  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
نامیا نیلوا  ناونع  هب  ترـضحنآ  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  یهارمه  اب  تثعب  لوا  ياهلاس  رد  دـندومن .  ربص  دـندش و  لـمهتم  ار  رازآ  و 
ءهطقن نیـشناج ،  ردارب و  ریزو ،  یـصو ،  ناونع  هب  ترـضحنآ  باختنا  دنوادخ و  فرط  زا  رادلا  موی  رد  یهلا  دـییأت  مالـسا و  هب  هدـنروآ 

هلاس هس  تسیب و  تلاسر  لوط  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـش و  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هیلع  اـه  هنیک  عورش 
هیلع یلع  مخ  ریدغ  رد  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  هیآ  لوزن  اب  ات  دـندرک  یم  دـعاسم  ریدـغ  زور  يارب  ار  اه  هنیمز  یهلا  رما  هب  دوخ 

 . دنیامن مامت  تیرشب  يارب  تجح  ءالوم  یلع  اذهف  الوم  تنک  نم  ترابع  اب  و  دومن ،  تسدرس  ینلعار  مالسلا 

بلطم ود  اهلاس  نیا  رد  یخیرات  عیاـقو  ترـضحنآ و  مـالک  رد  تقد  تثعب و  لوط  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یلمع  هریـس  رد  يریس 
یتمعن نینچ  هدامآ  ار  مدرم  هک  دیشوک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اهلاس  نیا  ءهمه  ادتبا  یکی  دیامن ،  یم  راکـشآ  ام  يارب  ار  مهم  رایـسب 

 . دیدرگ لمهتم  ار  تقشم  جنر و  رایسب  هار  نیا  رد  هکنیا  يرگید  دیامن و  تیالو  مانب  گرزب 
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هب رجنم  ًاتیاهن  راوگرزب  نآ  رهطم  ناـج  حوررب و  نیقفاـنم  ياـه  هبرـض  هکلب  درکن ،  تیذا  اروا  راّـفک  نیکرـشم و  اـب  گـنج  هک  ناـنچنآ 
نارگن هلاس  هس  تسیب و  تلاسر  زا  رخآ  تاضحل  رد  دـیدرگ و  هصفح )  ) رمعرتخد )و  هشیاع  ) رکبابا رتخد  تسدـب  ناـشیا  ندـش  مومـسم 

ربمایپ هب  تبـسن  تشز  یمالک  اب  دنروایب و  ملق  ذغاک و  ناشیا  يارب  دادن  هزاجا  رمع  هک  دـندوب  راوگرزب  نآ  تیاصو  مالـسلا و  هیلع  یلع 
یلدو مالسلا  هیلع  یلع  نانمشد  نیقفانم و  تسد  زا  روجنر  یبلق  اب  ناشیا  هجیتنرد  درک و  راکشآ  ار  دوخ  ینطاب  رفک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
کشا اب  ار  کبر  یلاا  یعجرا  يادن  ارهز س ،  ترضح  دوخ  همولظم  رتخد  هصاخ  ناشنادنزرف ،  مالسلا و  هیلع  یلع  تیمولضم  زا  نازوس 

 . دنتفگ کیبل  نازیر 
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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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لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 
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