
http://www.ghaemiyeh.com






مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  زا  ثیدح   173

: هدنسیون

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  زا  ثیدح   17313

باتک 13تاصخشم 

1 13ثیدح

2 13ثیدح

3 13ثیدح

4 13ثیدح

5 14ثیدح

6 14ثیدح

7 14ثیدح

8 14ثیدح

9 14ثیدح

10 15ثیدح

11 15ثیدح

12 15ثیدح

13 15ثیدح

14 15ثیدح

15 15ثیدح

16 16ثیدح

17 16ثیدح

18 16ثیدح

19 16ثیدح

20 17ثیدح

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


21 17ثیدح

22 17ثیدح

23 17ثیدح

24 17ثیدح

25 18ثیدح

26 18ثیدح

27 18ثیدح

28 18ثیدح

29 19ثیدح

30 19ثیدح

31 19ثیدح

32 19ثیدح

33 19ثیدح

34 20ثیدح

35 20ثیدح

36 20ثیدح

37 20ثیدح

38 20ثیدح

39 20ثیدح

40 21ثیدح

41 21ثیدح

42 21ثیدح

43 21ثیدح

44 21ثیدح

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


45 22ثیدح

46 22ثیدح

47 22ثیدح

48 23ثیدح

49 23ثیدح

50 23ثیدح

51 23ثیدح

52 24ثیدح

53 24ثیدح

54 25ثیدح

55 25ثیدح

56 25ثیدح

57 26ثیدح

58 26ثیدح

59 27ثیدح

60 27ثیدح

61 27ثیدح

62 28ثیدح

63 28ثیدح

64 29ثیدح

65 31ثیدح

66 31ثیدح

67 31ثیدح

68 32ثیدح

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


69 32ثیدح

70 32ثیدح

71 33ثیدح

72 34ثیدح

73 34ثیدح

74 34ثیدح

75 35ثیدح

76 35ثیدح

77 36ثیدح

78 36ثیدح

79 36ثیدح

80 36ثیدح

81 36ثیدح

82 37ثیدح

83 37ثیدح

84 37ثیدح

85 37ثیدح

86 38ثیدح

87 38ثیدح

88 38ثیدح

89 38ثیدح

90 38ثیدح

91 39ثیدح

92 39ثیدح

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


93 39ثیدح

94 39ثیدح

95 40ثیدح

96 40ثیدح

97 40ثیدح

98 40ثیدح

99 41ثیدح

100 41ثیدح

101 41ثیدح

102 41ثیدح

103 41ثیدح

104 42ثیدح

105 42ثیدح

106 42ثیدح

107 42ثیدح

108 42ثیدح

109 43ثیدح

110 43ثیدح

111 43ثیدح

112 43ثیدح

113 44ثیدح

114 44ثیدح

115 44ثیدح

116 45ثیدح

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


117 45ثیدح

118 45ثیدح

119 46ثیدح

120 46ثیدح

121 46ثیدح

122 46ثیدح

123 46ثیدح

124 47ثیدح

125 47ثیدح

126 47ثیدح

127 47ثیدح

128 47ثیدح

129 47ثیدح

130 48ثیدح

131 48ثیدح

132 53ثیدح

133 54ثیدح

134 54ثیدح

135 54ثیدح

136 55ثیدح

137 55ثیدح

138 55ثیدح

139 56ثیدح

140 56ثیدح

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


141 56ثیدح

142 57ثیدح

143 57ثیدح

144 57ثیدح

145 58ثیدح

146 58ثیدح

147 59ثیدح

148 59ثیدح

149 59ثیدح

150 60ثیدح

151 60ثیدح

152 60ثیدح

153 61ثیدح

154 61ثیدح

155 61ثیدح

156 62ثیدح

157 62ثیدح

158 62ثیدح

159 62ثیدح

160 63ثیدح

161 63ثیدح

162 63ثیدح

163 64ثیدح

164 64ثیدح

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


165 65ثیدح

166 65ثیدح

167 65ثیدح

168 65ثیدح

169 66ثیدح

170 66ثیدح

171 66ثیدح

172 67ثیدح

173 67ثیدح

174 67ثیدح

زکرم 67هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  زا  ثیدح   173

باتک تاصخشم 

1393، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
. ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  مالسلا / هیلع  نیسح  ماما  ترضح  زا  ثیدح   173: روآدیدپ مان  ناونع و 

.1393 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 
باتک هنایار و  هارمه ،  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

لیاضف توبن --  نادناخ  ثیداحا ،  توبن --  نادناخ  نرق 13ق ، . هعیش --  ثیداحا  عوضوم :

1 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ِرامعألا ؛  ِةَّدُم  یف  ِماسجألا  ِۀَّحِِصب  اورِداب 

 . دیشوکب نت  تمالس  ظفح  رد  رمع ،  تّدم  رد   : مالسلا هیلع  نیسح  ماما 
 . ص 239 لوقعلا ،  فحت 

2 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ُهَرِّیَغَت ؛  یّتَح  َفِرطَتَف  یصُعی  هّللا َ  يََرت  ٍۀَنِمُؤم  ٍنیَِعل  ُّلِحَیال 

نآ هک  نآ  رگم  ددـنب ،  ورف  ار  دوخ  مشچ  دوش و  یم  ینامرفان  ادـخ  دـنیبب  هک  تسین  اور  ینمؤم  مشچ  چـیه  رب   : مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما 
 . دهد رییغت  ار  عضو 

 . ص 55 یسوط ،  یلامألا ، 

3 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
َرَبعَتسا ؛  ّالإ  ٌنِمُؤم  ینُرُکذَیال  ِةَرَبَعلا  ُلیتَق  اَنأ 

 . دوش ناور  شکشا  دنک ،  دای  ارم  ینمؤم  ره  مکشا ؛  هتشک  نم   : مالسلا هیلع  نیسح  ماما 
 . ص 284 ج 44 ،  راونألا ،  راحب  . 

4 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ِلیَّللا ؛  ِۀَِلفان  یف  ینیسنَتال  هاتخُأ  ای 

 . نکن شومارف  بش  زامن  رد  ارم  مرهاوخ !  يا   : مالسلا هیلع  نیسح  ماما 
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 . ص 441 نامه ،  . 

5 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ِِهتَیافِک ؛  ِهِِّینامأ و  َقوَف  هّللا ُ  ُهاتآ  ِِهتَدابِع  َّقَح  هّللا َ  َدَبَع  نَم 

اطع وا  هب  شتیافک  اهوزرآ و  زا  شیب  دنوادخ  دنک ،  یگدنب  تسا ،  وا  راوازـس  هک  هنوگ  نآ  ار ،  ادـخ  هک  ره  مالـسلا :  هیلع  نیـسح  ماما 
 . دنک

 . ص 183 ج 71 ،  راونألا ،  راحب  . 

6 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
مُک ؛  ِردَق  نَع  ُصُقنَی  ام  مُِکتَنِسلِأب  اُولوقَتال 

 . دهاکب امش  شزرا  زا  هک  دیرواین  نابز  رب  ار  يزیچ   : مالسلا هیلع  نیسح  ماما 
 . ص 205 ج 2 ،  نویعلاءالج ،  . 

7 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
َمَعِّنلا ؛  اوُّلَمَتالَف  مُکیَلَع  هّللا ِ  ِمَِعن  نِم  مُکَیِلا  ِساّنلا  َِجئاوَح  َّنإ 

 . دیشابن رازیب  هدرسفا و  تمعن  نیا  زا  تسا ؛  امش  رب  ادخ  ياه  تمعن  زا  امش  هب  مدرم  زاین   : مالسلا هیلع  نیسح  ماما 
 . ص 205 ج 74 ،  راونألا ،  راحب  . 

8 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ُهَمِحَر ؛  ْلِصَیلَف  ِِهقزِر  یف  َداُزی  ِِهلَجَأ و  یف  َأَسُنی  نأ  ُهَّرَس  نَم 

 . دنک رارقرب  دنویپ  شناشیوخ  اب  دوش .  نوزفا  شا  يزور  دتفا و  ریخأت  هب  شگرم  دراد  شوخ  هک  ره   : مالسلا هیلع  نیسح  ماما 
 . ص 91 نامه ،  . 

9 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ِرکِفلا ؛  ِلهأ  ِریَِغل  ُةارامُملا  ِلهَجلا  ِبابسأ  ِتامالَع  نِم 

 . تسا نارکف  یب  اب  لدج  ینادان ،  ياه  هناشن  زا   : مالسلا هیلع  نیسح  ماما 
 . ص 248 لوقعلا ،  فحت  . 
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10 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ِساّنلا ؛  َیلإ  هّللا ُ  ُهَلَکَو  هّللا ِ  ِطَخَِسب  ِساّنلا  یَضِر  َبَلَط  نَم 

 . دراذگ یماو  مدرم  هب  ار  وا  دنوادخ  دشاب ،  مدرم  يدونشخ  ناهاوخ  ادخ ،  مشخ  اب  هکره   : مالسلا هیلع  نیسح  ماما 
 . ص 268 قودص ،  یلامألا ، 

11 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ُهُحاتفِم ؛  ُقفِّرلا  َناک  ُلَیِحلا ،  ِِهب  تَِییَع  يأَّرلا و  ِنَع  َمَجحأ  نَم 

 . دشاب وا  دیلک  ارادم  یمرن و  دنک ،  شا  هدنامرد  هراچ  هار  دنامرد و  رظن  راهظا  زا  هک  ره   : مالسلا هیلع  نیسح  ماما 
 . ح 6869 همکحلا ،  نازیم  . 

12 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
یخأ ؛  ای  َتنأ  یسفَِنب  ْبَکرإ ،  ُساّبَع  ای 

! مردارب يا  تیادف  مناج  وش ؛  راوس  بسا  رب  ساّبع ،  يا   : مالسلا هیلع  نیسح  ماما 
 . ص 90 ج 2 ،  داشرإلا ،  . 

13 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
َنیِملاّظلا ؛  َنِم  ُمِقَتنَیَف  انَِمئاق  هّللا ُ  ُرَهظَی 

 . دریگ یم  ماقتنا  نارگ  متس  زا  وا  هاگ  نآ  دروآ و  یم  نوریب  تبیغ  هدرپ  سپ  زا  ار  ام  مئاق  دنوادخ   : مالسلا هیلع  نیسح  ماما 
 . ص 138 ج 7 ،  هادهلا ،  ةابثإ 

14 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
َرِجافلا ؛  َِّربلا و  ُُهلدَع  َعِسَو  ِلدَعلا  ُِمئاق  َماق  اذإ 

 . دریگ ارف  ار  راکدب  راکوکین و  شتلادع  دنک ،  مایق  مالسلا ) هیلع  يدهم  ماما   ) تلادع هدنراد  اپرب  هک  هاگ  نآ   : مالسلا هیلع  نیسح  ماما 
 . ص 134 ج 1 ،  نساحملا ، 

15 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
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يرقَف ؛  یف  اریقَف  ُنوکأال  َفیَکَف  َيانِغ  یف  ُریقَفلا  انأ  یهلإ 
؟  مشابن وت ]  ] دنمزاین رقف  لاح  رد  هنوگچ  سپ  مدنمزاین ؛  يزاین  یب  لاح  رد  نم  ایادخ !  : مالسلا هیلع  نیسح  ماما 

 . ص 225 ج 98 ،  نامه ،  . 

16 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ُْهنِم ِْهیَلَع  ُمَرْکَا  ادَحَا  َّنَا  ِِهئاسَلُج  ْنِم  ٌدَحَا  ُبَسْحَی  ال  هلآ ... هیلع و  هللا  یلص  َناک 

يو زا  ترـضح  نآ  دزن  یـسکدرک  یمن  نامگ  نانآ  زا  کی  چـیه  هک  دـندومن  یم  راتفر  نانیـشن  مه  اب  نانچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
. دشاب رت  یمارگ 

ص 284 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع 

17 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ارورْسَمِِهلْهَا یِلا  ُُهِبْلقَا  َو  ُهُّدُرَا  ِّالا  ٌبوُرْکَم  ینَیتْاَی  ْنَا ال  هّللا ِ  یَلَع  ٌقیقَح  َو 

. مناسرب شا  هداوناخ  هب  منادرگزابنامداش و  ار  وا  هک  نآ  رگم  دیاین  نم  ترایز  هب  يراتفرگ  چیه  هک  تسا  دنوادخ  رب 

ص 98 لامعألا ، باوث 

18 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ٍلَغَدَو ٍّلِغَو  ٍّشِغ  ِّلُک  ْنِم  ْمُُهبوُلق  ْتَِملَس  ْنَم  انَتَعیش  َّنإ 

. تسا كاپ  يراکبیرف  و  هنیک ، تنایخ ، ره  زا  ناشیاه  لد  ام ، نایعیش  نامگ  یب 

ح 11 ص 156 ، ج 68 ، راونألاراحب ،

19 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ِرامْعَْالا ِةَّدُم  یف  ِماسْجَْالا  ِۀَّحِِصب  اورِدابَف 

. دیشوکب نت  تمالس  ظفح  رد  رمع ، تدم  رد 

ص 239 لوقعلا ، فحت 
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20 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ِّقَْحلا ِعابِّتِاب  ِّالا  ُلْقَْعلا  ُلُمْکَی  ال 

. دوش یمن  لماک  قح ، زا  يوریپ  اب  زج  لقع ،

ص 298 نیدلا ، مالعا 

21 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ِهتَیافِکَو ِهینامَا  َقْوَف  هّللا ُ  ُهاتآ  ِِهتَدابِع  َّقَح  هّللا َ  َدَبَع  ْنَم 

. دیامن یم  اطع  وا  هب  شزاینو  اهوزرآ  زا  شیب  دنوادخ  دنک  تدابع  تسوا ، تدابع  قح  هک  نانچ  ار  ادخ  سک  ره 

ص 184 ج 71 ، راونألاراحب ،

22 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ُْهنَع َْتیَراَوت  اذِاَکیف  َلوقَی  ْنَا  ُّبُِحت  ام  ِّالا  َْکنَع  يراَوت  اذِا  ِنِمْؤُملا  َکیخَا  یف  ََّنلوقَت  ال 

. دیوگب ار  نآ  وت  رس  تشپ  رد  وا  يرادتسود  هک  نیا  رگم  وگن ، وا  رس  تشپ  ینخس  دش ، ادج  وت  زا  تا  ینید  ردارب  هک  یتقو 

ص 127 ج 78 ، راونألاراحب ،

23 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ َنوناّیَّدلا َّلَق  ِءالَْبلِاب  اوصُِّحم  اذِاَف  ْمُهُِشئاعَْمتَّرَد  ام  ُهَنوطوحَی  ْمِِهتَنِْسلَا  یلَع  ٌْقَعل  ُنیِّدلا  َو  اْینُّدلا  ُدیبَع  َساّنلا  َّنِا 

ضرعم رد  نوچ  دنراد و  نید  تساهنآ ، یگدنزهلیسو  نید  هک  ییاج  ات  تساهنآ ، نابز  هقلقل  نید  دنتسه و  ایند  هدنب  مدرم  هک  یتسار  هب 
. دنوش یم  مک  نارادنید  دنریگ ، رارق  ناحتما 

ص 245 لوقعلا ، فحت 

24 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ُرِذَتْعَیَو ُء  ییُسی  ٍموَی  َّلُک  ُِقفانُْملا  َو  ُرِذَتعَی ، ُء و ال  ییُسیال  َنِمْؤُْملا  َّنِإ 
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. دهاوخ یمترذعم  دنک و  یم  يدب  زور  ره  قفانم  دهاوخ و  یم  ترذعم  هن  دنک و  یم  يدب  هن  نمؤم 

ص 248 لوقعلا ، فحت 

25 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛  ِءالَْبلِاب یْنبِّدَُؤت  َو ال  ِناسحِْالِاب  ینجِرْدَتْسَت  َّمُهّللَا ال 

. نکم مبدا  اه ) يراتفرگ  ) ایالب اب  ناشکَم و  شیوخ  باذع  هاگترپ  هب  ارم  تمعن ، زان و  رد  نم  ندرک  قرغ  اب  ایادخ !

ح 9 ص 127 ، ج 75 ، راونألا ، راحب 

26 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ُدیزَی اّمِم  ُفِصْقََتل  َةَرَجَّشلا  َّنِا  یّتَح  ِضْرَْالا  َیِلا  ِءامَّسلا  َنِم  ُۀَکَرَْبلاََّنلِْزنََتل  َو  مالسلا : ـ  هیلع  ِۀَّجُْحلا  ِمامِْالا  ِروهُظ  ِنَمَز  یف  ُثُدْحَی  ام  ِناَیب  یف   ـ
اْوَقَّتا َو  اونَمآ  يرُْقلا  َلـْهَا  َّنَا  َْولَو  : » یلاـعت ُُهلْوَق  َکـِلذ  َو  ِءاـتِّشلا  ِیف  ِْفیَّصلا  ُةَرَمَث  َو  ِْفیَّصلا  ِیف  ِءاـتِّشلا  ُةرَمَث  ُلَـکُْؤَتل  َوِةَرَمَّثلا  َنِم  اـهیف  هّللا ُ 

؛» اُوبَّذَکنِکلَو ِضْرَْالا  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍتاکََرب  مِْهیَلَع  انْحَتََفل 
زا تخرد  هک  اج  نآ  ات  دزیر ، یم  ورفنیمز  يوس  هب  نامـسآ  زا  تکرب  دـهد :  یم  خر  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  ماگنه  هچنآ  نایب  رد 

دنروخ و یم  ناتسمز  رد  ار  ناتـسبات  هویم  ناتـسبات و  رد  ار  ناتـسمز  هویم  مدرم ) .) دنکـش یم  دیازفا ، یم  نآ  رد  دنوادخ  هک  یناوارف  هویم 
هب نیمز  نامسآ و  زا  ییاه  تکرب  دندرک ، یمهـشیپ  اوقت  دندروآ و  یم  نامیا  اه  يدابآ  ِمدرم  رگا  و  : ) هک تسا  دنوادخ  نخـس  يانعمنیا 

(. دندرک بیذکت  نکیل  میدوشگ ، یم  نانآ  يور 

ص 51 تاجردلا ، رئاصب  رصتخم 

27 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ... اولَعَْجت َْمل  ٍفوْرعَِمباوبِسَتَْحت  َو ال  ِِمناغَْملا  ِیف  اوعِراس  َو  ِمِراکَْملا  ِیف  اوِسفان  ُساّنلا  اَهُّی  َا 

رد هک  ار  یکین  راـک  دـییامن و  باتـش  ( اـه تصرف  زا  نتفرگ  هرهب   ) مئاـنغ بسک  رد  دـینک و  تباـقر  رگیدـکی  اـب  اـه  یبوخ  رد  مدرم  يا 
. دیرواین باسح  هب  دیا ، هدرکن  باتش  شماجنا 

ح 4 ص 121 ، ج 78 ، راونألاراحب ،

28 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
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؛ ِۀَمایْقلا َمْوَی  ٌَۀلْوَد  ْمَُهل  َّنِاَف  يدایَا  ِءارَقُْفلا  َْدنِع  اوُذِخَِّتا 
. دنراد یتلزنم  ماقم و  تمایقزور  نانآ  هک  دیبایب ، دوخ  يارب  یهاگیاج  نانآ  دزن  نادنمزاین ] هب  کمک  یکین و  اب  ]

ح 16582 لامعلازنک ،

29 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ُبِسَتحَیال ُثیَح  نِم  ُهَقُزرَیو  ُّبُِحیام  یلإ  ُهَرکَی  اّمَع  َُهلِّوَُحی  نأ  ُهاقَّتا  ِنَِمل  َنِمَض  دَق  هّللا َ  َّنإَف  هّللا ِ  يَوقَِتب  مُکیِصُوا 

هب دراد ،  یم  شوخان  هچنآ  زا  دزاس ،  هشیپ  یهلا  ياوقت  هک  ار  یـسک  هداد  تنامـض  ادخ  اریز  منک ؛  یم  شرافـس  یهلا  ياوقت  هب  ار  امش 
 . دهد شا  يزور  درب ،  یمن  نامگ  هک  ییاج  زا  و  دهد ،  لاقتنا  دراد  یم  شوخ  هچنآ 

30 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ِِهبنَذ نِم  ََۀبوُقُعلا  ُنَمأَیو  مِِهبونُذ  نِم  ِدابِعلا  یَلَع  ُفاخَی  نَّمِم  َنوکَت  نأ  َكاّیإ 

یم نمیا  شیوخ  هانگ  يازس  زا  ار  دوخ  یلو  تسا ،  كانمیب  نانآ  تشونرس  رب  ادخ  ِناگدنب  ِناهانگ  ببـس  هب  هک  یـشاب  یناسک  زا  ادابم 
 . دناد

31 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ًامََربّالإ َنیِملاّظلا  َعَم  َةایَحلا  الو  ًةَداعَس  ّالإ  َتوَملا  يَرأ  ّینإَف ال 

 . لالم زج  ار  ناراکمتس  اب  یگدنز  و  مناد ،  یمن  یتخب  شوخ  زج  ار  گرم  نم  هک  یتسار  هب 

32 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ِراّنلا ِبالِک  ُمادإ  اهَّنإَف  ِۀَبیِغلا  ِنَع  َّفُک  اذه  ای  ًالُجَر :  ُهَدنِع  َباتغا  ٍلُجَِرل 

«. دشاب خزود  ناگس  ِشروخ  تبیغ ،  هک  دنب  ورف  تبیغ  زا  نابز  ! نالف يا   : » دومرف درک ،  یم  تبیغ  يرگید  زا  وا  دزن  هک  يدرم  هب 

33 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ُةَدابِع  َکِلتَف  ًۀَبهَر  هّللا َ  اودَبَع  ًاموَق  َّنإو  ِراّجُّتلا  ُةَدابِع  َکِلتَف  ًۀَبغَر  هّللا َ  اودَبَع  ًاموَق  َّنإ 

؛ ِةَدابِعلا ُلَضفأ  َیِهو  ِرارحَألا  ُةَدابِع  َکِلتَف  ارکُش  هّللا َ  اودَبَع  ًاموَق  َّنإو  ِدیبَعلا 
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ِشتـسرپ نیا ،  دنتـسرپ .  یم  سرت  زا  ار  ادـخ  یهورگ  تسا .  نارگادوـس  ِشتـسرپ  نیا ،  دنتـسرپ .  یم  تشهب ]  ] قوـش هب  ار  ادـخ  یخرب 
. تسا شتسرپ  عون  نیرتربو  ناگدازآ  ِشتسرپ  نیا ،  هک  دنتسرپ  یم  يرازگساپس  يور  زا  ار  ادخ  یهورگ  و  تسا .  ناگدرب 

34 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ َرکُّشلا ُهَُبلسَیو  َمَعِّنلا  ِهیَلَع  َِغبُسی  نأ  ِهِدبَِعل  ُهَناحبُس  هّللا ِ  َنِم  ُجارِدتسالَا 

. دریگب وا  زا  ار  يرازگساپس  دناسر و  وا  هب  رمتسمو  ناوارف  تمعن  هک  تسا  نآ  هدنب  هب  ادخ  نداد ) تلهم  و   ) هعدخ

35 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛َ  هّللا َّالإ  ارِصان  َکیَلَع  ُدِجَی  نَم ال  َملُظو  َكاّیإ  َّیَُنب ! يأ  مالسلا :  هیلع  ِنیَسُحلا  ِنب  ِّیلَع  ِِهنبِال 

متس درادن ،  يروای  وت  ربارب  رد  دنوادخ  زج  هک  یسکرب  هک  نیا  زا  زیهرپب  نم ! كرسپ  يا   : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  شرسپ  هب 
«. ینک

36 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ِلوقُعلا ِلهأ  یلإ  ُسولُجلا  ِلوبَقلا :  ِتامالَع  ِِلئالَد  نِم 

. تسا نادنمدرخ  اب  ینیشنمه  یتخب ،  کین  یمان و  شوخ  ياه  هناشن  زا 

37 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ِرکِفلا ِلهأ  ِریَِغل  ُةارامُملا  ِلهَجلا  ِبابسأ  ِتامالَع  نِم 

. تسا هشیدنا  لها  ریغ  اب  هلداجم  ینادان ،  بابسا  ياه  هناشن  زا 

38 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ِرَظَّنلا ِنُوُنف  ِِقئاقَِحب  ُهُملِعو  ِِهثیدَِحل  ُهُداِقتنا  ِِملاعلا  ِِلئالَد  نِم 

. تسا رظن ) و   ) يأر نونف  قیاقح  زا  وا  یهاگآ  دوخ و  راتفگ  یسررب ) و   ) يداّقن اناد ،  ياه  هناشن  زا 

39 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ُرِذَتعَیو ُءییُسی  ٍمَوی  َّلُک  ُِقفانُملاو  ُرِذَتعَیالو  ُءییُسیال  َنِمؤُملا  َّنإَف  ُهنِم ؛  ُرَذَتُعی  امو  َكاّیإ 
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دنک و  دب  هن  نمؤم ،  اریز  زیهرپب ؛  دوش ،  یهاوخ  شزوپ  بجوم  هچنآ  زا 

. دهاوخ شزوپ  مَد ] ره   ] دنک و دب  زور  ره  قفانم ،  و  دهاوخ ،  شزوپ  هن 

40 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ِّداّرِلل ٌةَدِحاوو  ِء  يِدَتبُمِلل  َنّوتِس  ٌعِست و  ًۀَنَسَح ،  َنوعبَس  ِمالَّسِلل 

. تسا نآ  هدنیوگ  خساپ  ِنآ  زا  هنسح  کی  هدنهد و  مالس  ِنآ  زا  هنسح  ُهن  تصش و  دشاب :  کین ) شاداپ  و   ) هنسح داتفه  ار  مالس 

41 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ِمالَّسلِاب َلَِخب  نَم  ُلیخَبلَا 

. دزرو لخب  ندرک  مالس  رد  هک  تسا  یسک  لیخب ، 

42 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ُرَذحَی اِمل  َعَرسأو  وُجرَی  اِمل  َتوَفأ  َناک  هّللا ِ  ِۀَیِصعَِمب  ارمأ  َلَواح  نَم 

راتفرگ رتدوز  دزیهرپ ،  یم  نآ  زا  هچنآ  هب  دهدب و  تسدزا  رتشیب  دراد ،  دـیما  ار  هچنآ  دـشاب ،  يراک  ِیپ  رد  ادـخ  ینامرفان  اب  هک  یـسک 
. دیآ

43 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
یف ّالإ  ُتئِج  ام  ُلُجَّرلا :  َلاقَف  ٍۀَعِظفُم  ٍۀـلاَمح  وأ  ٍِعقدـُم  ٍرقَف  وأ  ٍحِداف  ٍمرُغ  یف  ّالإ  ُُحلـصَتال  َۀـَلأسَملا  َّنإ  مالـسلا :  هیلع  َلاقَف  َُهلأَسَف  ٌلُجَر  ُهاتأ 

؛ ٍرانید ِۀئَاِِمب  َُهل  َرَمأَف  َّنُهیادحإ 
هب يرقف  ای  رایـسب  يا  هنیزه  تخادرپ  يارب  رگم  تسین ،  اور  لام ،  تساوخرد   : » دومرف تساوخ .  یلام  وا  زا  دـمآ و  ترـضح  دزن  يدرم 
 . ما هدماین  اهنیا  زا  یکی  تخادرپ ]  ] يارب زج  نم  تفگ :  درم  نآ  تلافکو . »] تمارغ  هید و  نوچ   ] ریزگان يدّهعت  هیدأت  ای  هدنناشن  كاخ 

. دنهد ودب  رانید  دص  هک  دومرف  سپ 

44 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ِتیَبلا َلهأ  َسجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُذِیل  هّللا ُ  ُدیُری  امَّنإ   : » ُۀَیآلا ِهِذه  َتلََزن  دَقو  َۀَمَلَـس ،  ُِّما  ِتَیب  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسَر  یلَع  ُتلَخَد 

َكِدلُو  نِم  ِۀَِّمئَألاو  َّیَطبِس  یفو  َکیف  َتلََزن  ُۀَیآلا  ِهِذه  ُِّیلَع ،  ای  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  َلاقَف  اًریهطَت ، » مُکَرِّهَُطیو 
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امَّنِا : » دوب هدش  لزان  هیآ  نیا  مدش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رب  هملس  ّما  هناخ  رد  شردپ : زا  لقن  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
وت ّقح  رد  هیآ  نیا  یلع ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  سپ  ًاریهطت . » ْمُکَرِّهَُطیو  ِتیبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  هّللا ُ  ُدیُری 

دش . لزان  وت  لسن  زا  ناماما  نم و  هون  ود  و 
 . هئابآ نع  ّیمشاهلا  یسوم  نب  یسیع  نع   156 رثألا :  ۀیافک 

45 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
 ُ هّللا ُدـیُری  امَّنِإ   : » انیف هّللا ُ  َلَزنأ  دَـق  ِةَراهَّطلا ،  ِتَیب  ِلهأ  نِم  ّینإو  ٌسجِر ،  َکَّنِإَف  یّنَع ،  َکَیلإ  ِمَکَحلا : ـ  ِنب  َناورَم  َنَیبو  ُهَنَیب  يرَج  امیف   ـ

اًریهطَت  مُکَرِّهَُطیو  ِتیَبلا  َلهأ  َسجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُذِیل 
یگزیکاپ یکاپ و  نادناخ  ام  یتسه و  يدیلپ  وت  هک  وش  رود  نم  زا  مکح : نب  ناورم  ناشیا و  نایم  ییارجام  رد  مالسلا :  هیلع  نیـسح  ماما 

ًاریهْطَت . » ْمُکَرِّهَُطیو  ِتیبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  هّللا ُ  ُدیُری  امَّنِا  : » تسا هدرک  لزان  ام  ّقح  رد  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  هک 
 . 17  / 5 حوتفلا :   ، 185  / 1 ّیمزراوخلل :  نیسحلا  لتقم 

46 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ام َغََّلبو  ِهِدابِِعل ،  َحَصَن  دَقو  ِهَیلإ  هّللا ُ  ُهَضَبَق  َُّمث  ِِهَتلاسِِرل ،  ُهَراتخاو  ِِهتَُّوُبِنب ،  ُهَمَرکأو  ِهِقلَخ ،  یلَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  اًدَّمَُحم  یفَطـصا  هّللا َ  َّنإ 
 ، انیضَرَف َِکلِذب ،  انُموَق  انیَلَع  ََرثأَتساَف  ِساّنلا ،  ِیف  ِهِماقَِمب  ِساّنلا  َّقَحأو  ُهَتَثَرَوو  ُهَءایِصوأو  ُهَءاِیلوأو  ُهَلهأ  اّنُکو  هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  ِِهب  َلِسُرا 

َۀَِیفاعلا ،  اَنبَبحأو  َۀَقرُفلا ،  اَنهِرَکو 
ُهّالََوت  نَّمِم  انیَلَع  ِّقَحَتسُملا  ِّقَحلا  َِکلِذب  ُّقَحأ  ّانأ  ُمَلعَن  ُنَحنو 

تلاسر يارب  ار  وا  تشاد و  شیمارگ  يربمایپ  اب  دیزگرب و  شقلخ  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دنوادخ ، مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
نآ دوب و  هتـساوخ  ریخ  ادخ  ناگدنب  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  هک  درب  دوخ  دزن  یلاح  رد  ار  وا  دنوادخ ، سپـس  دیزگرب . دوخ 
هب نتفای  تسد  يارب  میتسه  مدرم  نیرتراوازـس  ناثراو و  ءایـصوا ، ناروای ، نادناخ ، ام  دوب . هدناسر  دوب  هدش  هداتـسرف  نآ  يارب  هک  ار  هچ 

موق  اما  مدرم . نایم  رد  وا  ماقم 
رد نیا  میتشاد و  شوخ  ار  تیفاع  رّفنت و  هقرفت  زا  میداد و  نت  رما  نیدب  مه  ام  دـنداد و  صاصتخا  دوخ  هب  دـنتفرگ و  ام  زا  ار  ماقم  نیا  ام 

دنا . هتفرگ  رایتخا  رد  ار  نآ  هک  میتسه  یناسک  زا  رتراوازس  تسام ، ّقح  هک  ّقح  نیا  هب  ام  میناد  یم  هک  تسا  یلاح 
 . 157  / 8 ۀیاهنلاو :  ۀیادبلا  ّيدهنلا ،  نامثع  یبأ  نع   357  / 5 ّيربطلا :  خیرات 

47 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
 ، مُکنَع هّلل ِِ  یـضرأ  نُکَی  ِِهلهَِأل  َّقَحلا  اُوفِرعَتو  اوقَّتَت  نإ  مُکَّنِإَف  ُساـّنلا ،  اَـهُّیأ  ُدـَعب ،  اـّمأ  َءـالَبرَِکب : ـ  ِِهتَرَـصاُحم  یلإ  َءاـج  نَِمل  ِِهتَبطُخ  یف   ـ
ّالإ ُمتَیبأ  نإو  ِناودُعلاو .  ِروَجلِاب  مُکیف  َنیِرئاّسلاو  مَُهل ،  َسَیل  ام  َنیعَّدُملا  ِءالُؤه  نِم  مُکیَلَع  ِرمَألا  اَذه  ِۀَیالَِوب  یلوأ  ٍدَّمُحم  ِتَیب  ُلهأ  ُنَحنو 

مُکنَع  ُتفَرَصنا  مُُکلُسُر ،  َّیَلَع  ِِهب  تَمِدَقو  مُُکُبتُک  ِِهب  ینتَتأ  ام  َریَغ  َنآلا  ُمُُکیأَر  َناکَف  انِّقَِحب  َلهَجلاو  اَنل  ًۀَیِهارَک 
اوقت امش  رگا  مدرم ! يا  دعب ، اّما  دندوب : ـ  هدمآ  البرک  هب  وا  هرصاحم  يارب  هک  یناسک  هب  باطخ  دوخ  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
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امش رب  رما  نیا  تیالو  نتشاد  هب  دّمحم  نادناخ  ام  تشگ و  دهاوخ  رتدونشخ  امـش  زا  ادخ  دیـسانش  شلها  يارب  ار  ّقح  دیریگ و  شیپ  رد 
نیا دیراد و  یمن  شوخ  ار  ام  رگا  دندرگ و  یم  زواجت  ملظ و  هب  امش  نایم  رد  دنا و  هرهب  یب  نآ  زا  هک  ینایعّدم  نیا  زا  میتسه  رت  هتسیاش 

هب امش  ياهکیپ  دیوگ و  یم  نم  هب  امش  ياه  همان  هک  تسا  يزیچ  نآ  زج  امش  رظن  نیا  تروص  نیا  رد  هک  دیـسانش ، یمن  ام  يارب  ار  ّقح 
مدرگ . یمرب  امش  دزن  زا  نم  سپ  دنا ، هتفگ  نم 

 . 552  / 2 خیراتلا :  یف  لماکلا   ، 170 ّفطلا :  ۀعقو   ، 79  / 2 داشرإلا : 

48 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
انَتَنِسلأ .  ِِهب  َقَطنأو  اَنبوُلق ،  َّلَجوَّزَع  هّللا ُ  ُهَعَدوأ  َنیذَّلا  ِّقَحلا  ُمالعأو  َِۀلاسِّرلا ،  ُنِدعَمو  ِۀَمارَکلا ،  ِتَیب  ُلهأ  ّانإ 

رد ار  نآ  دنوادخ  هک  میتسه  یّقح  ياه  هناشن  تلاسر و  ناک  تمارک و  هناخ  لها  ام ، نایفـس :  یبا  نب  ۀبتع  هب  مالـسلا ـ  هیلع  نیـسح  ماما 
تسا . هتخاس  ایوگ  نادب  ار  ام  نابز  هداهن و  تعیدو  هب  ام  لد 

 . مالسلا مهیلع  هّدج  نع  هیبأ  نع  قداصلا  مامإلا  نع  روصنم  نب  هّللا  دبع  نع   1  / 130 قودصلا :  یلامأ 

49 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
مَتَخ  اِنبو  هّللا ُ  َحَتَف  اِنب  ِۀَمحَّرلا ،  ُطَبهَمو  ِۀَِکئالَملا ،  ُفَلَتُخمو  َِۀلاسِّرلا ،  ُنِدعَمو  ِةَُّوبُّنلا ،  ِتَیب  ُلهأ  ّانإ  ُریمَألا ، اَهُّیأ 

هاگدورف ناگتـشرف و  دش  دـمآ و  هاگیاج  تلاسر و  ناک  تّوبن و  نادـناخ  ام  ریما ! يا  هنیدـم : ـ  یلاو  دـیلو  هب  مالـسلا ـ  هیلع  نیـسح  ماما 
دَرب . یم  نایاپ  هب  ام  اب  دزاغآ و  یم  ام  اب  ار  اهراک  دنوادخ  هک  میتمحر 

 . 98 فوهلملا :   ، 184  / 1 ّیمزراوخلل :  نیسحلا  لتقم 

50 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
اُنتَنِسلأ  ُقِطنَت  ِّقَحلِابو  انیف ،  ُّقَحلاو  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسَر  ِتَیب  ُلهأ  ّانإ 

تسایوگ . ّقح  هب  ام  نابز  تسام و  نایم  رد  ّقح  مییادخ ، لوسر  نادناخ  ام  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
 . 185  / 1 ّیمزراوخلل :  نیسحلا  لتقم   ، 17  / 5 حوتفلا : 

51 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
َءاروشاع : ـ  ِموَی  یف   ـ

ُرَخفأ  َنیح  اًرَخفَم  اذِهب  ینافَک  ٍمِشاه  ِلآ  نِم  ِریَخلا  ِِّیلَع  ُنبا  اَنأ 
ُرَهزَی  ِضرَألا  ِیف  هّللا ِ  ُجارِس  ُنَحنو  ِهِقلَخ  ُمَرکأ  هّللا ِ  ُلوسَر  يّدَجو 

ُرَفعَج  ِنیَحانَجلا  اَذ  یعُدی  َیِّمَعو  َدَمحأ  َِۀلالُس  نِم  یُّما  ُمِطافو 
ُرَکُذی  ِریَخلِاب  ُیحَولاو  يدُهلا  اَنیفو  اًقِداص  َلِزنُا  هّللا ِ  ُباتِک  انیفو 
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ُرَهَجنو  ِمانَألا  ِیف  اذِهب  ُّرُِسن  ُمِهِّلُک  ِقلَخِلل  هّللا ِ  ُنامأ  ُنَحنو 
ُرَکُنی  َسَیل  ام  هّللا ِ  ِلوسَر  ِسأَِکب  انَِّیلَو  یقسَن  ِضوَحلا  ُةالُو  ُنَحنو 

ُرَسخَی  ِۀَمایِقلا  َموَی  انُضِغبُمو  ٍۀَعیش  ُمَرکأ  ِساّنلا  ِیف  اُنتَعیشو 
اروشاع : ـ  زور  رد  مالسلا ـ  هیلع  نیسح  ماما 

تسا  یفاک  راختفا  نیمه  ارم  ندیلاب ، دوخ  هب  ماگنه  تسا *  مشاه  نادناخ  هدیزگرب  هک  متسه  یلع  رسپ  نم 

دشخرد . یم  نیمز  رد  هک  مییادخ  غارچ  ام  و  تسادخ *  قلخ  نیرتهب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نم  ياین 

دوش  یم  هدیمان  لاب  ود  هدنراد  هک  رفعج  نم  يومع  و  تسا *  دمحا  هلالس  زا  هک  تسا  نم  ردام  همطاف ، و 

دنک  یم  دای  یکین  هب  ام  زا  یحو  تسام و  نایم  رد  تیاده  و  دش *  لزان  ّقح  هب  ام  نایم  رد  ادخ  باتک 

مییوگ  یم  ادیپ  ناهنپ و  مدرم ، نایم  رد  ار  نیا  و  قیالخ *  همه  يارب  مییادخ  ناما  ام 

یمن راکنا  زگره  هک  تسا  يزیچ  نیا  ادخ و  لوسر  زا  یماج  اب  مینک *  یم  باریس  ار  دوخ  ناتـسود  هک  رثوک  ضوح  ناراد  هدهع  مییام 
دوش 

دنک . یم  نایز  زیخاتسر  زور  رد  ام  هاوخدب  و  دنتسه *  نارادفرط  نیرتهب  مدرم  نایم  رد  ام  نارادفرط  هعیش و 
 : مالسلا هیلع  نیسحلا  مامإلا  تاملک  ۀعوسوم   ، 75  / 3 ةّدوملا :  عیبانی   ، 168  / 103  / 2 جاجتحالا :   ، 80  / 4 بوشآرهش :  نبال  بقانملا 

 . ظافلألاو تایبألا  ددع  یف  فالتخا  عم   286  / 498

52 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ملِعلا  ُنِدعَمو  ِةَُّوبُّنلا ، ُةَرَجَشو  ِۀَمحَّرلا ،  ُتیََبل  ّانإ  اّنِم !  ُسانلا  ُمِقنَت  ام  يردَن  ام 

ملع و ناک  تّوبن و  تخرد  تمحر و  هناخ  ام  هک  یلاـح  رد  دـنیوج ! یم  ار  اـم  هنیک  مدرم  ارچ  میناد  یمن  اـم  مالـسلا :  هیلع  نیـسح  ماـما 
میتفرعم .

 . 21  / 85 رظانلا :  ۀهزن 

53 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
هّللا ِ  ِّرِس  ُلهأ  ّانَِأل  انَدنِع ،  ام  ِهِقلَخ  نِم  ٍدَحَِأل  َسَیلو  ِهیف ،  ام  ُناَیبو  ِباتِکلا  ُملِع  انَدنِع  َنیذَّلا  ُنَحن 

چیه دزن  تسام  دزن  هچ  نآ  دـشاب و  یم  ام  دزن  تسا  نآ  رد  هچ  نآ  نایب  باتک و  ملع  هک  میتسه  ییاهنامه  ام  مالـسلا :  هیلع  نیـسح  ماما 
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میتسه . یهلا  ّرس  لها  ام  اریز  تسین ، قیالخ  زا  کی 
 . ۀتابن نب  غبصألا  نع   52  / 4 بوشآرهش :  نبال  بقانملا 

54 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ٍمَثیَم یبَِأل  َلاقمالسلا  هیلع  اِیلَع  َّنأ  یبأ  ُِبتُکیف  ُتدَجَو  ّینإ  هّللا ، ِ  ِلوسَر  َنباَی  َكادَف  ُتلِعُج  َُهل :  ُتلُقَفمالسلا  هیلع  ٍرَفعَج  یبأ  یلَع  ُتلَخَد 

ِۀَّیِرَبلا  ُریَخ  مُه  َِکئلُوا  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعو  اونَمآ  َنیذَّلا  َّنإ   : » ُلوقَی َوُهو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  َلوسَر  ُتعِمَس  ّینإ  : ... 
دنزرف يا  مدرگ  تنابرق  مدرک : ضرع  مدش و  دراومالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رب  مالـسلا : هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هتـسباو  راّمت ، مثیم  نب  بوقعی 

هک مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  تسا ... هدومرف  مثیم  مردپ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ما  هدید  مردپ  ياهباتک  رد  هّللا !  لوسر 
هب دومرف : درک و  ور  نم  هب  سپـس  دننام . » درم  نیرتهب  ناشیا  دـنا ، هدرک  هتـسیاش  لمع  دـنا و  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  انامه  : » تفگ یم 

امش  تسا . رثوک  ضوح  رس  رب  ادرف  اهنآ  اب  وت  هدعو  یلع و  يا  دنتسه  نایعیش  وت و  ناشیا ، زا  دوصقم  دنگوس ، ادخ 
دوب . دیهاوخ  رادج  ات  هدیشک  همرس  دیفس  اپ  تسد و  نایوردیپس 

تسا . هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  ًانیع  نیا  دومرفمالسلا : هیلع  رفعج  وبا 
 . 7 ۀنّیبلا : 

55 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
یـسیع ُلیجنإو  یـسوم  ُةارَوتو  َدواد  ُروبَز  َلاق :  ِهیف ؟  ٍءیَـش  ُّيَأَف  ُتُلق :  َضَیبَألا .  َرفَجلا  َيِدنِع  َّنإ  ُلوقَیمالـسلا : هیلع  هّللا ِ  ِدـبَع  ابأ  ُتعِمَس 

یلإ ُجاتَحن  الو  انَیلإ  ُساّنلا  ُجاتحَی  ام  ِهیفو  ًانآُرق ،  ِهیف  َّنأ  ُمُعزأ  ام  َۀَمِطاف .  ُفَحـصُمو  ُمارَحلاو ،  ُلالَحلاو  مالـسلا ، مهیلع  َمیهاربإ  ُفُحُـصو 
ِشدَخلا  ُشرأو  ِةَدلَجلا  ُعبُرو  ِةَدلَجلا  ُفِصنو  ُةَدلَجلا  ِهیف  یّتَح  ٍدَحأ ، 

: دومرف تسیچ ؟ نآ  رد  مدرک : ضرع  تسا . نم  دزن  دیفس  رفج  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ءالعلا : یبا  نب  نیـسح 
يزیچ نآ  رد  میوگ  یمن  همطاف ، فحصم  مارح و  لالح و  مالسلا و  هیلع  میهاربا  فحـص  یـسیع و  لیجنا  یـسوم و  تاروت  دواد و  روبز 
کی تازاجم )  ) نآ رد  یّتح  میرادـن ، يزاین  یـسک  هب  ام  دـنک و  یم  ام  دـنمزاین  ار  مدرم  هک  تسه  يروما  نآ  رد  هکلب )  ) تسه نآرق  زا 

دراد . دوجو  شارخ  نیرتکچوک  هید  هنایزات و  مراهچ  کی  هنایزات و  مین  هنایزات و 
 . 1  / 150 تاجردلا :  رئاصب   ، 3  / 240  / 1 یفاکلا : 

56 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
َُکترَیاسو ِعوجُّرلا ،  ِنَع  َُکتـسَبَح  يذَّلا  َُکبِحاص  اَنأ  هّللا ، ِ  ِلوسَر  َنب  اَی  َكاِدف  هّللا ُ  ِینَلَعَج  مالـسلا : ـ  هیلع  ِنیَـسُحِلل  َءاروشاع  ِموَی  یف   ـ

ّینإو اًَدبأ ...  مِهیَلَع  َتضَرَع  ام  َکیَلَع  َنوّدُرَی  َموَقلا  َّنأ  ُتنَنَظ  ام  َوُه  ّالإ  َهلإ  يذَّلا ال  هّللاو ِ  ِناکَملا .  اَذـه  یف  َِکب  ُتعَجعَجو  ِقیرَّطلا ،  ِیف 
 ُ هّللا ُبوتَی  مَعَن ،  َلاق :  ًَۀبَوت ؟  یل  َِکلذ  يرَتَفأ  َکیَدَـی ،  َنَیب  َتومأ  یّتَح  یـسفَِنب  ََکل  اًیِـساُومو  ّیبَر ،  یلإ  یّنِم  َناک  اّمِم  اًِبئات  َُکتئِج  دَـق 

ِةَرِخآلاو اینُّدلا  ِیف  هّللا ُ  َءاش  نإ  ُّرُحلا  َتنأ  َکُُّما ،  َکتَّمَس  امَک  ُّرُحلا  َتنأ  َلاق :  َدیزَی .  ُنب  ُّرُحلا  اَنأ  َلاق :  َکُمسا ؟  اَم  ََکل ،  ُرِفغَیو  َکیَلَع ، 
عَنـصاَف ُنیَـسُحلا :  َلاق  يرمأ .  ُرِخآ  ُریـصَی  اـم  ِلوزُّنلا  َیلإو  ًۀَـعاس ،  یـسَرَف  یلَع  مُُهِلتاـُقا  ًـالِجار ، یّنِم  ٌریَخ  اًـسِراف  َکـَل  اـَنأ  َلاـق :  لِزنِا .  ، 
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اَدب  ام  هّللا ُ  َکمَحرَی 
ََکل 

هک وت  هارمه  نآ  منم  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  دنک ، وت  يادف  ارم  دنوادخ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  اروشاع  زور  رد  دیزی  نب  ّرح 
، دنگوس تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  متـشادزاب . ار  وت  ناکم  نیا  رد  مدمآ و  وت  ماگ  هب  ماگ  هار ، رد  تمتفرگ و  ولج  تشگزاب ، زا 

میادـخ هب  دز  رـس  نم  زا  هچ  نآ  زا  هک  مدـمآ  وت  يوس  هب  یلاح  رد  نم  دـننک ... در  تعامج  نیا  ار  وت  داهنـشیپ  مدرک  یمن  ناـمگ  زگره 
مالـسلا هیلع  ترـضح  ینیب ؟ یم  هبوت  ارم ، لمع  نیا  اـیآ  مهد ، ناـج  وت  ربارب  رد  هک  نآ  اـت  مناـسر  یم  يراـی  وت  هب  مناـج  اـب  منک و  هبوت 

هنوگ نامه  یتسه ، هدازآ  ّرح و  وت  دومرف  دـیزی . نب  ّرح  تفگ : تسیچ ؟ تماـن  تدزرمآ ، یم  دـشخب و  یم  وت  رب  دـنوادخ  يرآ ، دومرف :
زا رتهب  وت  يارب  مشاب ، هراوس  رگا  ماما ! يا  تفگ : وا  يآ . دورف  يدازآ ؛ ارـس ، نآ  ارـس و  نیا  رد  ادخ  تساوخ  هب  وت  تدیمان ، تردام  هک 

اب  یتعاس  مشاب . هدایپ  هک  منآ 
داب وت  رب  ادـخ  تمحر  دومرفمالـسلا : هیلع  نیـسح  ماما  دوب . دـهاوخ  نم  راک  نایاپ  نم ، ندـمآ  دورف  درک و  مهاوخ  راکیپ  اـهنآ  اـب  مبـسا 

نکب . یهاوخ  هچره 
 . هوحن  239 يرولا :  مالعإ   ، 427  / 5 ّيربطلا :  خیرات 

57 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
یتَمَف ٍۀَعکَر  َفلأ  ِۀَلیَّللاو  ِموَیلا  ِیف  یّلَُصی  َناک  ُهَّنإ  َُهل ،  ُتِدلُو  َفیَک  ُبَجَعلا  َلاق :  َکیبأ ! َدلُو  َّلَقأ  ام  مالسلاامهیلع :  ِنیَسُحلا  ِنب  ِِّیلَِعل  َلیق 

ِءاسِّنِلل ! ؟  ُغُرفَی  َناک 
يارب هنوگچ  دوخ  نم  هک  نآ  زا  تفگش  دومرفمالسلا : هیلع  ماما  دنکدنا ! هچ  وت  ردپ  نادنزرف  دش : هتفگ  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب 

دیسر !؟ یم  نانز  هب  یک  رگید  درازگ و  یم  زامن  تعکر  رازه  زور ، هنابش  رد  وا  مدش ، هداز  وا 
ّلقأ ام  مالسلا :  مهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلعل  وأ  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحمل  لیق   » هیفو  343  / 2 دیرفلا :  دـقعلا   ، 247  / 2 ّیبوقعیلا :  خیرات 

 . 269 لئاسلا :  حالف  کیبأ ، »...  دلو 

58 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
َّبَکأ ِءاسَملا  َدـنِع  َناک  اذِإَف  ُخَـبُطتو ،  ًءاضعأ  ُعَطُقتو  ُحـَبُذتَف  ٍةاِشب  َرَمأ  ِهیف  ُموصَی  يذَّلا  ُموَیلا  َناک  اذإمالـسلاامهیلع  ِنیَـسُحلا  ُنب  ُِّیلَع  َناـک 

ٍرمَتو ٍزبُِخب  یتُؤی  َُّمث  ٍنالُف ،  ِلِـال  اوفِرغاَو  ٍنـالُف  ِلِـال  اوفِرِغا  َعاـصِقلا ، اُوتاـه  ُلوقَی :  َُّمث  ٌِمئاـص ،  َوُهو  ِقَرَملا  َحـیر  َدِـجَی  یّتَح  ِرودـُقلا  یَلَع 
ِِهئابآ  یلَعو  ِهیَلَع  هّللا ُ  یَّلَص  ُهَءاشَع ، َِکلذ  ُنوکَیَف 

نوچ دنزپب . دننک و  هّکت  هّکت  دنربب و  رس  ار  يدنفسوگ  داد  یم  روتسد  تفرگ  یم  هزور  هک  يزور  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
اه هساک  دومرف : یم  سپس  دَناسر . ماشم  هب  ار  تشوگبآ  يوب  تسا  هزور  هک  یلاح  رد  ات  دیشک  یم  رس  اهگید  هب  دیسر ، یم  راطفا  ماگنه 

دورد درک ـ  یم  راطفا  مالـسلا ، هیلع  ماما  دش و  یم  هدروآ  ییامرخ  نان و  سپـس  دیـشکب ، اذـغ  ینالف  ینالف و  هداوناخ  ياربو  دـیروایب  ار 
شناردپ . ـ  وا و  رب  ادخ 

 . نارمح نب  ةزمح  نع  امهالک   1432  / 158  / 2 نساحملا :   ، 3  / 68  / 4 یفاکلا : 
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59 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
یلَع َرَدـقأ  اًدَـحأ  ُتیَأَر  امَف  َضافأ ،  نأ  یلإ  ِنیَتَدودـمَم  اَتلاز  امَف  اًعیمَج ،  ِهیَدَـی  َّدَـم  ِِفقوَملِاب  َفَقَو  امَدـنِع  مالـسلا  هیلع  ٍرَفعَج  اـبأ  ُتیَأَر 

ُهنِم  َِکلذ 
ات دوب  زارد  وا  تسد  ود  نانچمه  درک و  زارد  ار  شتـسد  ود  فقوم  رد  نداتـسیا  ماگنه  هک  مدید  ار  رقاب  ماما  يروباشین : نیـسح  نب  مساق 

مدیدن . رتاناوت  وا  زا  راک  نیا  رد  ار  سک  چیه  نم  دمآ . نوریب  فقوم  زا 
 . 73  / 2 لامعألا :  لابقإ 

60 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
َّطُخ َمَّلَسو ،  ِِهلوسَر  یلَع  هّللا ُ  یَّلَص  هّللِاب ،ِ  ّالإ  َةَُّوق  الو  َلوَح  الو  هّللا ُ  َءاش  امو  هّلل ِِ  ُدمَحلا  ِقارِعلا : ـ  َیلإ  ِجورُخلا  یَلَع  َمَزَع  اَّمل  ِِهتَبطُخ  نِم   ـ

، ِهیقال اَنأ  ٌعَرـصَم  یل  َریِخو  َفُسوی ،  یلإ  َبوقعَی  َقاِیتشا  ِیفالـسأ  یلإ  ینََهلوأ  امو  ِةاتَفلا ،  ِدـیج  یلَع  ِةَدالِقلا  َّطَـخَم  َمَدآ  ِدـلُو  یلَع  ُتوَملا 
اهُعَّطَقَتَی  ٍلاصوَِأب  ّینَأَک 

یم ادـخ  هک  دـش  دـهاوخ  نامه  ار و  يادـخ  ساپـس  قارع : ـ  يوس  هب  جورخ  گنهآ  ماـگنه  دوخ  هبطخ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  نیـسح  ماـما 
ندرگ رب  دـنبندرگ  ناـنوچ  مدآ ، نادـنزرف  رب  گرم  داـب . وا  ربماـیپ  رب  ادـخ  مالـس  دورد و  ادـخ ، زا  رگم  تسین  يا  هّوق  لوح و  دـهاوخ و 
رایتخا یهاگلتق  نم  يارب  فسوی ، هب  بوقعی  قایتشا  نانوچ  متـسه ! دوخ  ناگتـشذگ  رادـید  هتفیـش  ردـقچ  تسا ، هتـسب  شقن  ناکرتخد ،

نت زا  دـننک و  یم  هراپ  هراپ  البرک ، سیواون و  نایم  ار  مرکیپ  ياهدـنب  نابایب ، ياهگرگ  هک  منیب  یم  ییوگ  دـید ، مهاوخ  ار  نآ  هک  هدـش 
يدونشخ ادخ ، يدونشخ  تسین . يزیرگ  هدمآ ، هتـشاگن   [ یهلا ياضق   ] ملق اب  هک  يزور  زا  دوش . یم  رپ  یلاخ ، هنـسرگ و  ییاهمکـش  نم 

هللا یلص  هّللا  لوسر  نت  هراپ  دزادرپ ، یم  ام  هب  لامک  هب  ار  نایابیکش  شاداپ  وا ، میزرو و  یم  بیکـش  وا ، نومزآ  رب  ام  تسا . تیب  لها  ام 
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنا و  هدمآ  درگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شترـضح  يارب  نیرب  سودرف  رد  نانیا ، دوشن و  رود  وا  زا  هلآ  هیلع و 

خ ادخ ـ  رادید   ) ام رادید  يارب  دهد و  یم  نوخ  ام  هار  رد  هک  ره  دَروآرب . اهنآ  يارب  ار  شا  هدـعو  دریگ و  مارآ  شناگدـید  اهنآ ، ندـید 
ما . هدنچوک  حبص ، ادخ ، تساوخ  هب  نم  هک  دنک  چوک  سپ  تسا ، هدامآ  ل )

 . فوهلملا یف  امک  اهعّطقت » یلاصوأب   » ّحصألاو ردصملا ،  یف  اذک 

61 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ُّبُِحی  امیف  ُهَرکَن  ام  َدارأ  اذِإَف  انیطُعیَف ،  َّلَجوَّزَع  هّللا َ  ُلَأسَن  ٍتَیب  ُلهأ  ّانإ  َِکلذ : ـ  یلَع  َِبتوعَف  ِهیَلَع ، 

انیضَر 
دش  یمن  هدید  شا  هرهچ  رد  یمغ  دوب و  هدرم  شدنزرف  هک  یلاح  رد  مالسلا ـ  هیلع  نیسح  ماما 

، ام يارب  هاگ  ره  سپ  دنک ، یم  اطع  ام  هب  وا  میهاوخ و  یملج  زع و  دنوادخزا  هک  میتسه  ینادـناخ  ام  تفرگرارق : ـ  شهوکن  دروم  اذـلو 
دوب . میهاوخ  دونشخ  زین  ام  دراد ، یم  تسود  وا  یلو  میراد  یمن  شوخ  هک  دهاوخب  نآ 

 . ّیعفاشلا نع  ًالقن   147  / 1 ّیمزراوخلل :  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم 
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62 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
 ، مَعَنَف اذ  اّمأ  َلاق :  يردَق ،  یلَع  َلاقَف :  ینُعَـسَی .  ال  َلاقَف :  َِکتَّوُُرم ،  ِردَق  یلَع  ینِطعأ  َُهل :  َلاقَف  ٌلُجَرمالـسلا  هیلع  َداوَجلا ] َمامإلا  ِيأ   ] ُهاتأ

ٍرانید  َۀَئاِم  ِهِطعأ  ُمالُغ  ای 
هیلع ترـضح  نک . یـششخب  نم  هب  دوخ  تّورم  ردـق  هب  درک : ضرع  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  تمدـخ  يدرم  نیـسحلا : نب  یلع 
رانید دص  مالغ  يا  تسا ، یندش  نیا  دومرف : ماما  نک . ششخب  نم  تّورم  ردق  هب  سپ  تفگ : درم  نآ  مرادن . ار  نآ  ناوت  دومرف : مالـسلا 

هدب . ودب 
قاحـسإ نب  بوقعی  نع  ًالقنمالـسلا  هیلع  اضرلا  مامإلا  لاوحأ  یف  هرکذ   360  / 4 بوشآ :  رهـش  نبال  بقانملا   ، 158  / 3 ۀّـمغلا :  فشک 

 . ّیتخبونلا

63 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
الو ُسِلجَی  هلآ ال  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ُلوسَر  َناک  َلاـقَف :  هلآ ]  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسَر  يأ   ] ِهِِسلجَم نَعمالـسلا ...  هیلع  یبأ  ُتلَأَـس 

یطُعی َِکلذـِب ، ُُرمأَیو  ُسِلجَملا  ِِهب  یهَتنَی  ُثیَح  َسَلَج  ٍموَق  یلإ  یهَتنا  اَذإو  اِهناطیإ ،  نِم  یهنَیو  َنِکاـمَألا ،  ُنِطوی  ـالو  ٍرکِذ ،  یلَع  ّـالإ  ُموقَی 
نَمو َفِرَصنُملا ،  َوُه  َنوکَی  یّتَح  ُهََرباص  ٍۀَجاح  یف  ُهَمَواق  وأ  ُهََسلاج  نَم  ُهنِم ، )  ) ِهیَلَع ُمَرکأ  اًدَحأ  َّنأ  ُهُسیلَج  ُبِسحَی  ال  ُهَبیـصَن ،  ِِهئاسَلُج  َّلُک 

ُهُِسلجَم ًءاوَس ،  ِّقَحلا  ِیف  ُهَدنِع  اوراصو  ًابأ  مَُهل  َراصَف  ُهُُقلُخو ،  ُهُطـَسب  ُهنِم  َساّنلا  َعِسَو  دَق  ِلوَقلا ،  َنِم  ٍروسیَِمب  وأ  اِهب  ّالإ  ُهَّدُرَی  َمل  ًۀَجاح  َُهلَأَس 
مَرُحلا  ِهیف  َُنبُؤت  الو  ُتاوصَألا ،  ِهیف  ُعَفُرت  ال  ٍۀَنامأو ،  ٍربَصو  ٍءایَحو  ٍملِح  ُسِلجَم 

مرکا ربمایپ  دومرف : سپ  مدرک  شسرپ  هلآ ]  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   ] وا نتسشن  هرابرد  مالسلا  هیلع  مردپ  زا  مالسلا : هیلع  نیـسح  ماما 
، راک نیا  زا  داد و  یمن  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ییاج  تشاد و  بل  رب  رکذ  هک  نآ  رگم  تساخ  یمن  رب  تسـشن و  یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ار شنانیشنمه  زا  کیره  هرهب  داد ، یم  نامرف  راک  نیا  هب  تسشن و  یم  سلجم  نییاپ  رد  تفر  یم  یتعامج  دزن  هاگره  تشاد و  یم  یهن 

یپ ای  دش  یم  نیـشنمه  وا  اب  هک  ره  تسا ، رتدـنمجرا  وا  زا  ادـخ  لوسر  دزن  یـسک  درک  یمن  رکف  وا  نیـشنمه  هک  اج  نآ  ات  درک ، یم  ادا 
یتجاح  [ ندروآرب  ] ناشیا زا  هک  یسک  تفر و  یم  دوخ  وا  هک  نیا  ات  دیزرو  یم  ییابیکش  ردق  نآ  ترـضح  دنتفرگ ، یم  مه  اب  ار  يراک 

تفرگ و یم  رب  رد  ار  مدرم  همه  شقـالخا ، ییور و  هداـشگ  تفگ . یم  وا  هب  شوخ  یمـالک  اـی  دروآ  یمرب  ار  شزاـین  اـی  دـیبلط ، یم  ار 
ربـص و مرـش ، ییابیکـش ، سلجم  ناـشیا ، سلجم  دـندوب ، ناـسکی  وا  دزن  ّقح  نتفرگ ) نداد و   ) رد اـهنآ  دوـب و  هتـشگ  اـهنآ  ردـپ   [ رگید ]

همه دش . یم  هتفگ  سلجم ، نآ  ياهاطخ  هن  دش و  یم  هدنار  نابز  رب  یتشز  نخـس  هن  دش و  یم  دنلب  ییادـص  هن  نآ  رد  دوب و  يرادـتناما 
محر کچوک ، رب  دنداهن و  یم  مارتحا  ار  گرزب  دندوب ، نتورف  دندش و  یم  هداد  يرترب  رگیدکی  رب  اوقت  اب  دندوب و  ربارب  وا ] سلجم  رد  ]

دنتشاد . یم  ساپ  ار  هناگیب  دنداد و  یم  حیجرت  دوخ  رب  ار  دنمزاین  دندروآ و  یم 

هداشگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دومرف : دوب ؟ هنوگچ  شنانیـشنمه  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  هویـش  مدرک : ضرع  مردپ ] هب  ]
رایـسب هن  درک و  یم  ییوج  بیع  هن  تفگ و  یم  ازـسان  دیـشک و  یم  داـیرف  هن ، تخمز و  نشخ و  هن  دوب و  وخمرن  قـالخا و  شوـخ  ور و 

یم بیغرت  نادب  هن  تخاس و  یم  دیمون  نآ  زا  هن  ار  نارگید  دز و  یم  تلفغ  هب  تشاد ، یمن  تسود  هچ  نآ  زا  ار  دوخ  درک . یم  یخوش 
یم هن  ار ، سک  چـیه  دوـب : هداـهن  راـنک  مدرم  زا  ار  زیچ  هس  یگدوـهیب و  ییوـگرپ و  تجاـجل ، دوـب : هدرک  رود  دوـخ  زا  ار  زیچ  هس  درک .
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هاـگره دُرب . یم  ار  شباوـث  دـیما  هچ  نآ  رد  رگم  تفگ ، یمن  ینخـسو  دوـبن ، وا  ياـهیتشز  نتـسج  یپ  رد  درک و  یم  بیع  هن  دـیهوکن و 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هاگره  تسا و  هتسشن  ناشیا  رس  رب  هدنرپ  ییوگ ، هک  اج  نآ  ات  دندیزگ  یم  یشوماخ  شنانیـشنمه  تفگ ، یم  نخس 
یم نخس  یسک  رگا  دندرک ، یمن  شکمشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  تمدخ  رد  دنتفگ و  یم  نخـس  اهنآ  درک ، یم  توکـس  هلآ  و 

دنداد  یم  شوگ  وا  هب  تفگ ،
هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ترضحدزن  اهنآ  نخس  دوش . هدوسآ  نتفگ  نخس  زا  ات 

هیلع هللا  یلص  ترضح  دندرک ، یم  بّجعت  هچ  نآ  زا  دیدنخ و  یم  مه  وا  دندیدنخ ، یم  هچ  نآ  زا  دوب . سلجم  رفن  نیتسخن  نخس  نامه 
ات درک ، یم  ربص  وا  ياضاقت  بیرغ و  صخش  نتفگ  نخس  تخمز  کشخ و  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترـضح  درک . یم  بّجعت  مه  هلآ  و 

یلص ترضح  دیناسر . يرای  ار  وا  دبلط ، یم  یتجاح  هک  دیدید  ار  یسک  هاگره  دومرف : یم  دندروآ و  یم  درگ  ار  اهنآ  شباحصا  هک  نآ 
، دنارذگ یم  دح  زا  هک  نآ  ات  درک ، یمن  عطق  ار  یسک  نخسو  تفریذپ ، یمن  یقیقح  ناملسم  زا  زج  یسک  زا  ار  شیاتس  هلآ ،  هیلع و  هللا 

درک . یم  عطق  ار  وا  مالک  نتساخرب ، ای  یهن  اب  سپ 
( . 17  / 1 ۀیاهنلا :   . ) لوقلا ثفَر  نع  هسلجم  ناصی  ناک  حیبقب ،  َنرَکُْذی  يأ 

64 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
الَول  : » ُلوقَی ذإ  ِراـبحَألا  یَلَع  ِِهئاـنَث  ِءوس  نِم  ُهَءاـِیلوأ  ِِهب  هّللا ُ  َظَـعَو  اـِمب  ُساـّنلا  اَـهُّیأ  اوِربَـتِعا  ِرَکنُملا : ـ  ِنَع  ِیهَّنلاَو  ِفورعَملاـِب  ِرمَـألا  ِیف   ـ

َمثِإلا  ُمِِهلوَق  نَع  ُرابحَألاَو  َنّوِینّابَّرلا  ُمُهاهنَی 
هک دیریگ  دنپ  دوهی  نایّالم  هب  تبـسن  دنوادخ  ییوگدـب  زا  مدرم ! يا  رکنم : ـ  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  نیـسح  ماما 
زا ار  نانآ  نایّالم ، ینّابر و  ناملاع  ارچ  : » دیامرف یم  هک  اج  نآ  دیریگ ، دنپ  تسا  هداد  زردـنا  ار  شیوخ  ناتـسود  هلیـسو  نیدـب  دـنوادخ 

ماجنا هچ  نآ  دوب  دـب  هچ  دـیامرف ـ  هک  اج  نآ  ات  دـندش ـ  تنعل  لیئارـسا  ینب  نارفاک  دومرف : یم  و  دـننک » یمن  یهن  ناشدولآ  هانگ  راتفگ 
یم یهابت  يراک و  تشز  دـندوب ، ناشنایم  رد  هک  ینارگمتـس  زا  ناشیا  هک  تسا  هدرک  شهوکن  ار  نانآ  ور  نیا  زا  دـنوادخ  دـنداد .» یم 
زاب ناشیاهرادرک  زا  ار  نانآ  دندیسرت ، یم  نآ  زا  هچ  نآ  زا  ساره  ببس  هب  دندرب و  یم  نارگمتـس  نآ  زا  هک  يا  هرهب  عمط  هب  اما  دندید ،

، دنرگیدکی ناتسود  نمؤم ، نانز  نادرم و  : » هدومرف و  دیسرتب . » نم  زا  دیسرتن و  مدرم  زا  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنتشاد . یمن 
بناج زا  يا  هضیرف  ناونع  هب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  دـنوادخ  دـنراد . » یم  زاـب  يراـک  تشز  زا  دـنهد و  یم  ناـمرف  یکین  هب 

ناـسآ و زا  رگید ، ضیارف  ماـمت  دوش  هتـشاد  ياـپ  رب  ددرگ و  ادا  هضیرف  نیا  هاـگره  هک  تسا  هتـسناد  یم  نوچ  تسا ، هدرک  زاـغآ  دوخ ،
اب تفلاـخم  ملاـظم و  ّدر  اـب  هارمه  تسا ، مالـسا  هب  توعد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  ارچ  دـش . دـنهاوخ  هتـشاد  ياـپ  رب  راوـشد ،

اهنآ . ياجب  ندرک  هنیزه  و  تاکز ]  ] تاقدص ياجب  نتفرگ  میانغ و  لاملا و  تیب  میسقت  راکمتس و 

رد دـنوادخ ، فطل  هب  فورعم و  یهاوـخریخ  هب  روماـن و  یکین  هب  دـیا و  هرهـش  شناد  هب  هک  دـیتسه  یهورگ  تعاـمج ، يا  امـش  يراـب ،
هک مه  یسک  نآ  دنراد و  یم  ناتیمارگ  ناناوتان ، دننک و  یم  اورپ  امـش  زا  نادنمتردق ] و   ] ناگرزب دیراد ، تبیه  هوکـش و  نامدرم  ياهلد 

دوخ زاین  هب  ندیسر  زا  هاگره  نادنمزاین ، دهد ، یم  حیجرت  نتـشیوخ  رب  ار  امـش  دشاب ، یمن  ناتناسحا  رادماو  تسین و  یتیزم  وا  رب  ار  امش 
زا همه  نیا  ایآ  دیراد . یمرب  ماگ  ناگرزب ، تمارک  نارایرهـش و  تکوش  اب  نابایخ  هچوک و  رد  دنهد و  یم  رارق  هطـساو  ار  امـش  دننامرد ،

رتشیب نتشاد  ياپرب  رد  دنچره  دینک ، مایق  ادخ  ّقح  نتشاد  اپرب  هب  دور  یم  راظتنا  امش  زا  هک  دیا  هدیـسر  یتلزنم  هب  امـش  هک  تسین  ور  نآ 
، دیرادنپ یم  دوخ  ّقح  ار  هچ  نآ  یلو  دیتخاس ، هابت  ار  ناناوتان  ّقح  و  دیدرمـش . راوخ  ار  ناماما  ّقح  امـش  دـیزرو !؟ یم  یهاتوک  وا ، ّقح 
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ینمشد  يا  هریشع  اب  ادخ ، رطاخ  هب  هن  دیدنکفا و  رطخ  هب  نیرفآ ، ناج  هار  رد  ار  یناج  هن  دیدیشخب و  ار  یلام  هن  دیدرک ، بلط 
دیراد . ار  شباذع  زا  ینمیا  شنالوسر و  اب  يراوجمه  وا و  تشهب  يانمت  دنوادخ  زا  لاح  نیا  اب  دیدیزرو و 

زا  يرفیک  هک  مراد  نآ  میب  دیراد ، اهوزرآ  هنوگ  نیا  دنوادخ  زا  هک  یناسک  يا 
امش دیتفای . يرترب  نارگید  رب  نآ ، هطساو  هب  هک  دیدیسر  یهاگیاپ  نانچ  هب  یهلا ، تمارک  زا  امش  هک  ارچ  دیآ ؛ دورف  امش  رب  وا  ياهرفیک 

. دیوش یم  هتشاد  یمارگ  وا  ناگدنب  نایم  رد  ادخ  رطاخ  هب  امـش  هک  نآ  لاح  دیراد ، یمن  یمارگ  دنفورعم ، یـسانشادخ  هب  هک  ار  یناسک 
هب ناتناردپ  ياهنامیپ  زا  یخرب  ندش  هتـسکش  يارب  هک  یلاح  رد  دیتفا ، یمن  ساره  هب  اما  دینیب ، یم  هدـش  هتـسکش  ار  ادـخ  ياهنامیپ  امش 
رد ار  ناریگنیمز  نالال و  نایانیبان و  هدش و  ریقحت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راهنز  دهع و  دیوش . یم  نارگن  دیتفا و  یم  تشحو 
هک سک  نادب  هن  دینک و  یم  يراک  دیراد  هک  یتلزنم  ماقم و  رد  هن  دینازوس و  یم  لد  هن  اما  دـینیب ، یم  هداهناو  مالـسا ] ناهج  ي   ] اهرهش

اهنیا همه  دیزاس . یم  رطاخ  هدوسآ  نمیا و  ار  دوخ  نارگمتس ، شیپ  یسولپاچ  قلمت و  اب  دیناسر و  یم  يرای  دنک ، یم  يراک  هراب  نیا  رد 
زا امش  اما  دیراد ، زاب  نآ  زا  ار  رگیدکی  مه  دیریگ و  هرانک  نآ  زا  دوخ  مه  ات  تسا  هداد  نامرف  امـش  هب  دنوادخ  هک  تسا  يدراوم  نآ  زا 

تلزنم ماقم و  هک  ارچ  تسا ؛  رتگرزب  مدرم  همه  زا  امش  تبیصم   [ هک دیتفای  یم  رد   ] دیتشاد روعش  رگا  دیزرو . یم  تلفغ  تیرومأم ]  ] نآ
رب دنـسانش و  یم  ار  ادـخ  هک  تسا  یناسک  تسد  هب  ماکحا  روما و  يراجم  هک  تسور  نآ  زا  نیا  تسا و  هدـش  هدناتـس  امـش  زا  ناـملاع ،
زا امـش  ندش  هدنکارپ  ببـس  هب  رگم  تشگن ، بلـس  امـش  زا  نیا  تسا و  هدـش  هتفرگ  امـش  زا  تلزنم  نیا  اما  دـنا . نیما  وا ، مارح  لالح و 

، دیدرک یم  جنر  لّمحت  ادخ  هار  رد  دیدوب و  ابیکـش  اهرازآ  رب  رگا  دوب . نشور  راکـشآ و  هک  ربمایپ ]  ] ّتنـس رد  ناتفالتخا  ّقح و  نوماریپ 
ادخ روما  مامز  دیتخاس و  ّطلسم  شیوخ  تلزنم  ماقم و  رب  ار  نارگمتس  دوخ ، امش ، نکیل  دیدش ، یم  ناگمه  عجرم  دنوادخ ، ياهراک  رد 
نات هقالع  گرم و  زا  امش  زیرگ  دنراد . یم  رب  ماگ  یناسفن  ياهشهاوخ  هار  رد  دننک و  یم  لمع  تاهبـش  هب  هک  دیدرپس  نانآ  تسد  هب  ار 
نانآ لاگنچ  هب  ار  ناناوتان  امـش  تسا . هدیـشخب  ّطلـست  ماقم ، نیا  رب  ار  نانآ  دـش ، دـهاوخ  ادـج  امـش  زا  لاـح  ره  هب  هک  یگدـنز ، نیا  هب 

هنارـسدوخ يرادروشک ، راک  رد  دـنا . هتـشگ  بولغم  هدـنامرد و  دوخ ، شاعم  نیمأت  رد  رگید  یخرب  روهقم و  هدـنب و  یخرب  هک  دـیدرپس 
رب دـنا و  هتخاس  شیوخ  يوگلا  ار  ناراکهبت  هک  ارچ  دـنا ، هدرک  نت  هب  اباحم ] یب   ] ار ناشیاه  ینار  سوه  ییاوسر  هماج  دـننک ، یم  لمع 

هتشگ  یلاخ  ناشیارب  نادیم  دنراد ، ربنم  رب  روآ  نابز  یبیطخ  ناشیاهرهش ، زا  کیره  رد  دنا . هدش  خاتسگ  راّبج  دنوادخ 
يوگروز یخرب  درک ، دنناوتن  رود  دوخ  زا  ار  یضرعت  تسد  دنا و  هتشگ  اهنآ  نامالغ  نارکاچ و  مدرم ، تسا و  زاب  نآ ، رد  ناشیاهتـسدو 

تخس  دنزات و  یم  ناناوتانرب  دنتخسرس و  و 
دنسانش . یمن  ار  هدننادرگزاب  هدننیرفآ  هک  دنتسه  ینایاورنامرف  یخرب  دنریگ و  یم 

هب هک  تسا  یمکاحو  هشیپ  متس  يریگجابو  شکرـس  بصاغ و  يراکلغد  رایتخا  رد  نیمز  هک  نآ  لاح  مشابن  تفگـش  رد  ارچ  و  اتفگش !
تسا . رواد  مکَح و  اهنت  دنوادخ  تسام ، نایم  هک  يا  هرجاشم  رد  میراد و  ام  هک  یشکمشک  رد  دنک . یمن  محر  نانمؤم 

هب هکلب  ییایند ، ماطح  ندروآ  تسد  هب  يارب  هن  دوب و  تردق  رد  تباقر  يور  زا  هن  هدزرـس  ام  زا  هچ  نآ  هک  یناد  یم  دوخ  وت  ایادخ ! راب 
، تا هدیدمتس  ناگدنب  مینادرگ و  راکشآ  تنیمزرـس ، رد  ار  ینادابآ ) و   ) حالـص میزاس و  نایامن  ار  وت  نید  ياه  هناشن  هک  دوب  نآ  رطاخ 
، دیهدن ّقح  ام  هب  دیناسرن و  يرای  ار  ام  مدرم )  ) امـش رگا  سپ  دوش . هتـسب  راک  هب  تماکحا ، اهتّنـس و  ضیارف و  دـنبای و  ّتینما  شیاسآ و 
وا هب  مینک و  یم  لکوت  وا  هب  تسا ، سب  ار  ام  دنوادخ ، دنـشوکب . ناتربمایپ ، رون  نتخاس  شوماخ  هار  رد  دنوش و  روز  امـش ، رب  نارگمتس 

تسوا . يوس  هب  تشگزاب  میروآ و  یم  يور 
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 . 63 ةدئاملا : 

65 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
َلَعَجو اهِّقَح  نِم  َمَّظَعو  اِهتَلِِـصب  هّللا ُ  َرَمأ  یتَّلا  َۀـَبارَقلا  َّنإ  یبرُقلا : ـ » ِیف  َةَّدَوَملا  ـَّالإ  اًرجأ  ِهیَلَع  مُُکلَأـسأ  ـال  لـُق   : » َّلَـجوَّزَع هّللا ِ  ِلوَق  یف   ـ

ِملسُم  ِّلُک  یلَع  انَّقَح  هّللا ]ُ   ] َبَجوأ َنیذَّلا  ِتیَبلا  َلهأ  اُنَتبارَق  اهیف  َریَخلا 
نآ منادنواشیوخ : ـ » نتشاد  تسود  رگم  مهاوخ  یمن  يدزم  امش  زا  نیا  يازا  هب  نم  وگب ،  » هفیرش هیآ  هرابرد  مالـسلا ـ  هیلع  نیـسح  ماما 

، هداد رارق  نآ  رد  ار  یبوخ  ریخ و  هتـشاد و  گرزب  یّقح  ار  نآ  هداد و  نامرف  نآ ] دنویپ  تشادهگنو   ] هلـص هب  دنوادخ  هک  ییدنواشیوخ 
تسا . هتخاس  بجاو  یناملسم  ره  رب  ار  ام  ّقح  دنوادخ  هک  تسا  تیب  لها  ام  يدنواشیوخ 

 . ریمع نب  کلملا  دبع  نع   531 ةرهاظلا :  تایآلا  لیوأت 

66 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
اًبقُح .  ِۀَّنَجلا  ِیف  اِهب  یلاعَت  هّللا ُ  ُهَأََّوب  ّالإ  ًۀَعمَد  انیف  ُهانیَع  تَعَمَد  وأ  ًةَرطَق  انیف  ُهانیَع  تَرَطَق  ٍدبَع  نِم  ام 

ِرِذنُملا ِنب  ِعیبَّرلا  ِنَع  َمیهاربإ  ُنب  ُلَّوَُخم  ینَثَّدَـح  ُتلُقَف :  ِمانَملا  ِیف  مالـسلاامهیلع  ٍِّیلَع  َنب  َنیَـسُحلا  ُتیَأَرَف  ُّيِدوَألا :  یَیحَی  ُنب  ُدَـمحأ  َلاق 
 : ُتُلق مَعَن .  َلاق :  اًبقُح .  ِۀَّنَجلا  ِیف  اِهب  هّللا ُ  ُهَأََّوب  ّالإ  ًۀَعمَد  انیف  ُهانیَع  تَعَمَد  وأ  ًةَرطَق  انیف  ُهانیَع  تَرَطَق  ٍدبَع  نِم  ام  َتُلق :  َکَّنأ  َکنَع  ِهیبأ  نَع 

َکَنَیبو  ینَیب  ُدانسِإلا  َطَقَس 
ود ای  دناشفیب ، يا  هرطق  ام  يارب  وا  مشچ  ود  هک  تسین  يا  هدنب  چیه  مالسلا : هیلع  نیسح  ماما  زا  رِذنُم  زا  شدنس  هب  ّيدَْوا  ییحی  نب  دمحا 

دهد . ياج  تشهب  رد   [ لاس دص  ات  داتشه   ] بقح کی  ار  وا  نآ ، ببس  هب  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دزیرب  یکشا  ام  رطاخ  هب  شا  هدید 

زا رذنم  نب  عیبر  زا  میهاربا  نب  لّوخم  مدرک : ضرع  مدید و  باوخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نم  دـیوگ : يدوا  ییحی  نبدـمحا 
ام رطاخ  هب  شا  هدـید  ود  ای  دـناشفیب ، يا  هرطق  اـم  يارب  وا  مشچ  ود  هک  تسین  يا  هدـنب  چـیه  دـیا : هدومرف  امـش  هک  تفگ  میارب  شردـپ 

: مدرک ضرع  تسا . تسرد  دومرف : ترـضح  دـهد ؟ ياج  تشهب  رد  بقح  کی  ار  وا  نآ ، ببـس  هب  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دزیرب  یکـشا 
تیاور امش  زا  هطساو  نودب  سپ  نیا  زا  مدینش و  امـش  زا  هطـساو  یب  ار  نآ  نم   ] تشگ طقاس  امـش  نم و  نایم  ثیدح ] نیا   ] دنـس کنیا 

منک .] یم 
مامإلا نع  رذـنملا  نع  هوحن   100 تارایزلا :  لـماک   ، 62 یفطـصملا :  ةراشب   ، 181  / 117 ّیـسوطلا :  یلامأ   ، 6  / 340 دـیفملا :  یلامأ 

 . هلیذ نود  نممالسلا  هیلع  داّجسلا 

67 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ُتلِعُج َُهل :  ُتلُقَفمالـسلاامهیلع  ٍدَّمَُحم  ِنب  ِرَفعَج  هّللا ِ  ِدـبَع  یبأ  َدـنِع  ٍراـسَی  ُنب  ُلـضَفلاَو  َبوقعَی  ُنب  ُُسنویو  ُجاّرَّسلا  َۀَمَلَـس  وبأو  اـنأ  ُتنُک 
َّمُهّللا ِلُقَف :  مُهَِسلاجَم  َترَضَح  اذإ  ُنیَسُح ،  ای  َلاقَف :  ُلوقأ ؟  ٍءیَـش  َّيَأَف  یـسفَن ،  یف  مُکُرُکذَأَف  ِموَقلا  ِءالُؤه  َِسلاجَم  ُرُـضحأ  ّینإ  َكاِدف ، 
ٍءیَـش َّيَأَف  مالـسلاامهیلع ،  ٍِّیلَع  َنب  َنیَـسُحلا  ُرُکذأ  ّینإ  َكادـِف ،  ُتلِعُج  ُتلُقَف :  َلاق :  ُدـیُرت .  ام  یلَع  یتَأت  کَّنِإَف  َرورُّسلاَو ،  َءاـخَّرلا  اـَنِرأ 
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اًثالَث .  اهُرِّرَُکت  هّللا ، ِ  ِدبَع  ابأ  ای  َکیَلَع  هّللا ُ  یَّلَص  ُلق :  َلاقَف :  ُُهترَکَذ ؟  اذإ  ُلوقأ 
نَمو َّنُهَنَیب ،  امو  َّنِهیف  امو  ُعبَّسلا  َنوضَرَألاَو  ُعبَّسلا  ُتاوامَّسلا  ِهیَلَع  تََکب  َِلُتق  اَّمل  مالسلا  هیلع  َنیَسُحلا  هّللا ِ  ِدبَع  ابأ  َّنإ  َلاقو :  انیَلَع  َلَبقأ  َُّمث 
یتَّلا ُءایـشَألا  ُۀَثالَّثلا  ِهِذه  امو  َكاِدف ،  ُتلِعُج  ُتلُقَف :  ِهیَلَع ،  ِکبَت  َمل  اهَّنِإَف  َءایـشأ ،  َۀَثالَث  ّالإ  يُری  امو ال  يُری  امو  ِراّنلاَو ،  ِۀَّنَجلا  ِیف  ُبَّلَقَتَی 

ِصاعلا  ِیبأ  ِنبا  ِمَکَحلا  ُلآو  ُقشَمِدو ،  ُةَرصَبلا ،  مالسلا :  هیلع  َلاقَف  ِهیَلَع ؟  ِکبَت  َمل 
مالـسلاامهیلع دّمحم  نب  رفعج  هّللادبع  وبا  تمدخ  رد  راسی  نب  لضف  بوقعی و  نب  سنوی  جاّرـس و  هملـس  وبا  نم و  هتخاف : یبا  نب  نیـسح 

؟ میوگب يرکذ  هچ  منک ، یم  داـی  ار  امـش  ملد  رد  اـما  موش  یم  رـضاح  موق  نیا  سلاـجم  رد  نم  موش ، تیادـف  مدرک : ضرع  نم  میدوـب .
نآ هب  وت  تروص  نیا  رد  امرف . ام  بیـصن  ار  ینامداش  شیاسآ و  ایادـخ ! وگب : يدـش  رـضاح  نانآ  سلاجم  رد  هاگره  نیـسح ! يا  دومرف :

: دومرف میوگب ؟ هچ  وا  رکذ  ماگنه  رد  میوگ ؛ یممالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  رکذ  نم  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  یسر . یم  یهاوخب  هچ 
نک . رارکت  راب  هس  ار  رکذ  نیا  هّللادبع ؛  ابا  ای  کیلع  هّللا  یلص  وگب :

نآ ره  نیمز و  تفه  نامسآ و  تفه  دیسر ، لتق  هب  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبع  ابا  هک  یماگنه  دومرف : درک و  ام  هب  ور  سپـس  ترـضح 
شیارب هک  زیچ  هس  رگم  دنتـسیرگ  وا  يارب  یئرمان  یئرم و  تادوجوم  همه  نایخزود و  نایتشهب و  همه  تساهنآ و  نایم  رد  اهنآ و  رد  هچ 

، هرصب دومرف : دنمادک ؟ دندرکن  هیرگ  وا  رب  هک  يزیچ  هس  نیا  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  دیوگ : یم  هتخاف  یبا  نب  نیسح  دندرکن . هیرگ 
صاعلا . یبا  نب  مکح  نادناخ  قشمد و 

 . 73  / 54 ّیسوطلا :  یلامأ 

68 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
یطسُولاَو ـ  َِۀباّبَّسلِاب  َراشأو  ِنیَتاهَک ـ  ِۀَمایِقلا  َموَی  َوُهو  ُنَحن  اّنُک  هّلل ِِ  انَّبَحأ  نَمو  ُرِجافلاَو ،  ُّرَبلا  ُهُّبُِحی  اینُّدلا  َبِحاص  َّنِإَف  اینُّدِلل  انَّبَحأ  نَم 

ار ام  سکره  دنراد و  تسود  دبو  بوخ  ار  رادایند   [ هک دـنادب  دـیاب  ، ] درادـب تسود  ایند  رطاخ  هب  ار  ام  هک  ره  مالـسلا : هیلع  نیـسح  ماما 
داد . ـ  ناشن  ار  دوخ  هنایمو  هراشا  تشگناو  دوب ـ  میهاوخ  ود  نیا  دننام  تمایق  زور  رد  وا  ام و  درادب ، تسود  ادخ  يارب 

 . بلاغ نب  رشب  نع   2880  / 125  / 3 ریبکلا :  مجعملا 

69 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
َرِجافلاَو  َّرَبلا  ُعَسَت  اینُّدلا  َّنِإَف  اینُّدِلل  انَّبَحأ  نَمو  ِهیَعَبصإ ـ  َّمَضو  اذَکه ـ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  انِِّیبَن  یلَع  َوُهو  ُنَحن  اندَرَو  هّلل ِِ  انَّبَحأ  نَم 

رب دنابسچ ـ  مه  هب  ار  دوخ  تشگنا  ود  ترـضح  نینچ ـ  نیا  وا  نم و  درادب ، تسود  ادخ  رطاخ  هب  ار  ام  هک  ره  مالـسلا : هیلع  نیـسح  ماما 
رب رد  ار  راکدب  راکوکین و  ایند ، هک ) دنادب   ) درادـب تسود  ایند  رطاخ  هب  ار  ام  هک  ره  دـش و  میهاوخ  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نامربمایپ 

دریگ . یم 
 . بلاغ نب  رشب  نع  امهالک  هوحن ،   123 یفطصملا :  ةراشب   ، 455  / 253 ّیسوطلا :  یلامأ 

70 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
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ُُهلدَع َعِسَو  ِلدَـعلا  ُِمئاق  َماق  اذإ  ُهَّنِإَف  اینُّدـِلل  ّالإ  انُّبُِحی  انَّبَحأ ال  نَمو  ِهیََتباّبَـس ، ـ  َنَیب  َرَّدَـقو  ِنیَتاهَک ـ  َوُهو  ُنَحن  انئِج  هّلل ِِ  ّالإ  انُّبُِحی  انَّبَحأ ال  نَم 
َرِجافلاَو  َّرَبلا 

ـ  ود نیا  دـننام  وا  ام و  تمایق ] زور  رد   ] دـشابن ادـخ  رطاخ  هب  زج  وا  ّتبحم  نیا  درادـب و  تسود  ار  اـم  هک  ره  مالـسلا : هیلع  نیـسح  ماـما 
ایند يارب  زج  وا  ّتبحم  نیا  درادـب و  تسود  ار  اـم  هک  ره  میوش و  یم  دراو  داد ـ  رارق  مه  تازاوم  هب  ار  شا  هراـشا  تشگنا  ود  ترـضح 

دش . دهاوخ  راکدب  راکوکین و  لماش  وا  يرگداد  تلادع و  دنک ، مایق  تلادع  هدننک  اپرب  هاگره  هک ] دنادب  دیاب   ] دشابن
 . ّيدسألا بلاغ  نب  رشب  نع   168  / 134  / 1 نساحملا : 

71 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
هیلع و هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوسَر  ِربَق  یلإ  ُهَهجَو  َلَّوَحَف  َماق  َُّمث  اهِربَق ،  ِعِضوَم  یلَع  افَعو  ارِـس  َنینِمؤُملا  ُریمأ  اهَنَفَدمالـسلااهیلع  ُۀَمِطاف  تَِضُبق  اَّمل 

َۀَعرُـس اهل  هّللا ِ  ِراتخُملاَو  َِکتَعُقِبب  يرَّثلا  ِیف  ِۀَِـتئابلاَو  َِکتَِرئازو  َِکتَنبا  ِنَع  َکیَلَع  ُمالَّسلاَو  یّنَع ،  هّللا ِ  َلوسَر  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  َلاـقَف :  هلآ 
َِکتَقُرف یف  َِکتَّنُِسب  یّسَأَّتلا  ِیف  یل  َّنأ  ّالإ  يدُّلََجت ،  َنیَملاعلا  ِءاِسن  ِةَدِّیَـس  نَع  افَعو  يربَص ،  َِکتَّیِفَـص  نَع  هّللا ِ  َلوسَر  ای  َّلَق  َِکب ،  ِقاحَّللا 

 ِِ هّلل ّانإ  ِلوبَقلا ،  ُمَعنأ  یل )  ِ ) هّللا ِباتِک  یفو  یَلب ،  يردَصو .  يرَحن  َنَیب  َکُسفَن  تَضافو  َكِربَق ،  ِةَدوحلَم  یف  َُکتدَّسَو  دَقَلَف  ٍّزَعَت ،  َعِضوَم 
ینزُح اّمأ  هّللا ! ِ  َلوسَر  ای  َءاربَغلاَو  َءارـضَخلا  َحَـبقأ  امَف  ُءارهَّزلا ،  ِتَِسلُخاو  ُۀَـنیهَّرلا ،  ِتَذُِـخاو  ُۀَـعیدَولا  ِتَعِجُرتسا  ِدَـق  َنوعِجار ،  ِهَیلإ  اـّنإو 

ام َناعرَـس  ٌجِّیَهُم ،  ٌّمَهو  ٌحِّیَقُم ،  ٌدَـمَک  ٌمیقُم ،  اهیف  َتنأ  یتَّلا  َكَراد  یل  هّللا ُ  َراتخَی  وأ  یبلَق  نِم  ُحَربَی  ٌّمُهو ال  ٌدَّهَـسُمَف ،  یلَیل  اّمأو  ٌدَمرَـسَف ، 
َلاؤُّسلا  اَهِفحَأَف  اهِمضَه ،  یلَع  َِکتَُّما  ُِرفاظَِتب  َُکتَنبا  َُکئِّبَُنتَسو  وکشأ ،  هّللا ِ  َیلإو  انَنَیب  َقُِّرف 

َنیمِکاحلا .  ُریَخ  َوُهو  هّللا ُ  ُمُکحَیو  ُلوقَتَسو  ًالیبَس ،  ِهََّثب  یلإ  دَِجت  َمل  اهِردَِصب  ٍِجلَتعُم  ٍلیلَغ  نِم  مَکَف  َلاحلا ،  اَهِربخَتساَو 
َنیِرباّصلا  هّللا ُ  َدَعَو  اِمب  ٍّنَظ  ِءوس  نَع  الَف  ُمقأ  نإو  ٍَۀلالَم ،  نَع  الَف  فِرَصنأ  نِإَف  ٍِمئَس ،  الو  ٍلاق  ٍعِّدَُوم ال  َمالَس 

ار شربق  لحم  درپس و  كاخ  هب  هنایفخم  ار  وا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفر ، ایند  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  نوچ  مالـسلا : هیلع  نیـسح  ماما 
مالس ادخ و  لوسر  يا  وت  رب  نم  مالس  تفگ : درک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  يوس  هب  ور  تساخرب و  سپس  تخاس و  دیدپان 

هک تساوخ  ادـخ  تفخ و  كاخ  رد  وت  هاگمارآ  رد  تشگ و  ادـج  نم  زا  هدـمآ و  وت  رادـید  هب  کـنیا  هک  ومه  ترتخد ، بناـج  زا  وت  رب 
زا ار  مییابیکش  ملاع ، نانز  رورـس  ییادج  زا  تسا و  هدش  مک  مربص  تا ، هدیزگرب  تخد  قارف  زا  هّللا ،  لوسر  ای  دوش . قحلم  وت  هب  رتدوز 
نم اریز  تسا . همطاف ) ترتخد  تبیصم  رد   ) نم تیلست  ثعاب  مدیـشک ، تقارف  زا  هک  يدرد  مغ و  وت و  ّتنـس  هب  یـسأت  اّما  ما . هداد  فک 

نیرتهب نم  يارب  ادخ  باتک  رد  يرآ  دوب . هدـیبسچ  نم  هنیـس  هب  ترـس  هک  يداد  ناج  یلاح  رد  مداهن و  تهاگمارآ  دـحل  رد  ار  وت  دوخ 
هتفرگ سپ  تناما  هنیآ  ره  میدرگ ؛ یم  زاب  وا  يوس  هب  همه  مییادـخ و  نآ  زا  همه  ام  دراد ، دوجو  اهتبیـصم ] نیا  لمحت  و   ] شریذـپ لماع 
مرظن رد  تشز  هچ  هریت  نیمز  نیا  نوگلین و  نامسآ  نیا  کنیا  هّللا !  لوسر  ای  دش . هدوبر  مفک  زا  ارهز  دیدرگ و  تفایرد  ناگورگ  دش و 

هک هاـگ  نآ  اـت  ددـنبنرب  تخر  ملد  زا  زگره  هودـنا  مغ و  درذـگ و  یم  يرادـیب  هب  میاهبـش  تـسا و  یگـشیمه  مهودـنا  دـنک ! یم  هوـلج 
قحلم  وت  هب  مریمب و   ] دنیزگرب میارب  يا ، هتفرگ  ياج  نآ  رد  وت  هک  ار  يا  هناخ  دنوادخ ،

ادخ شیپ  دوخ  تیاکـش  داتفا . ییادج  ام  نایم  دوز  هچ  دراذـگ ؛ یمن  رارق  مارآ و  هک  یهودـنا  شارخلد و  سب  تسا  يا  هّصغ  ارم  موش .]
مرب . یم 

ایوج وا  زا  ار  لاوحا  عاـضوا و  سرپب و  وا  زا  ار  ارجاـم  همه  داد ، دـهاوخ  شرازگ  وت  هب  وا ، رب  متـس  رد  تتّما  ندـش  تسدـمه  زا  ترتخد 
ادخو تفگ  دهاوخ  [ وت هب   ] نونکا یلو  تفای  یمن  اهنآ  نایب  حرش و  يارب  یهار  هک  تشاد  شا  هنیس  رد  ینازوس  ياهمغ  اسب  هچ  اریز  وش ؛
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تسا . نارواد  نیرتهبوا  دنک و  یم  يرواد  مه 

لالم و يور  زا  مورب  اج  نیا  زا  رگا  اریز  رازیب ؛ هتسخ و  هن  تسا و  نیگمشخ  هن  هک  يا  هدننک  عادو  دوردب  میوگ ، یم  دوردب  وت  اب  کنیا 
دشابن . تسا ، هداد  نایابیکش  هب  دنوادخ  هک  يا  هدعو  هب  ینامگدب  هطساو  هب  منامب  رگا  تسین و  یگتسخ 

دّمحم نب  ّیلع  نع  اهّلک   258 یفطصملا :  ةراشب   ، 166  / 109 ّیسوطلا :  یلامأ  هوحن ،   7  / 281 دیفملا :  یلامأ   ، 3  / 458  / 1 یفاکلا : 
 . ۀبطخلا 202 ۀغالبلا :  جهن  مالسلا ،  هیلع  نیدباعلا  نیز  مامإلا  نع  ّینازمرهلا 

72 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ینَذِخَّتَی نأ  َلبَق  اًدبَع  ینَذَخَّتا  َیلاعَت  هّللا َ  َّنِإَف  یّقَح ؛  َقوَف  ینوفِّرَُعت  ال  َلاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  َلوسَر  َّنِإَف  ِمالـسِإلا ،  ُّبُِحب  انّوبِحأ 

ًالوسَر 
مراوازس هچ  نآ  زا  شیب  ارم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اریز  دیرادب ؛ تسود  مالـسا  قشع  هب  ار  ام  مالـسلا : هیلع  نیـسح  ماما 

دیزگرب . یگدنب  هب  دنیزگرب ، تلاسر  هب  ارم  هک  نآ  زا  شیپ  لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  دینکن ؛ یفرعم 
 . مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  مامإلا  نع  دیعس  نب  ییحی  نع   2889  / 128  / 3 ریبکلا :  مجعملا 

73 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
مِِهتَنِسلأ  یلَع  ٌقَعل  ُنیّدلاَو  اینُّدلا ،  ُدیبَع  َساّنلا  َّنإ 

یم عافد  نآ  زا  دوش ،  نیمأت  ناش  یگدنز  هک  ینامز  ات  دننز و  یم  نید  زا  مد  رهاظ ،  هب  دنیایند و  هدنب  مدرم ،  مالـسلا :  هیلع  نیـسح  ماما 
رارق  شیامزآ  هتوب  رد  نوچ  اّما  دننک ؛

دنا . كدنا  ْنارادنید  دنریگ ، 
ۀَقَعلملا هذخأت  امل  مسا  ۀَقعُّللا :  نیحراشلا :  ضعب  لاق  هناسل ؛ » یلع  ًۀَقُعل  مکدحأ  نید  راصو   : » مالسلا هیلع  ٍّیلع  مالک  نم  یحیرطلا :  لاق 

«( . قعل  » ج 3 ص 1634 نیرحبلا :  عمجم   ) هتّلقو هفعض  نع  هب  یّنکو  ناسللاب ،  نیدلاب  رارقإلل  ةراعتسا  ، 

74 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
َعَم  ٌِسلاج  ٍموَی  َتاذ  ِهیَلَع ـ  هّللا ِ  ُتاوَلَص  َنینِمؤُملا ـ  ُریمأ  انَیب 

ُۀَبحَش  ِهیَلَع  ٌخیَش  ُهاتأ  ذإ  ِبرَحِلل ،  مُُهئِّبَُعی  ِِهباحصأ 
یم حیسب  گنج ،  يارب  ار  اهنآ  دوب و  هتـسشن  شنارای  اب  داب ـ  وا  رب  دنوادخ  ياهدورد  هک  نانمؤم ـ  ریما  يزور  مالـسلا :  هیلع  نیـسح  ماما 

جنر  هک  یلاح  رد  يدرمریپ ،  هک  درک 
تساجک ؟ نانمؤم  ریما  تفگ : دش و  دراو  وا  رب  دوب ،  نایامن  شا  هرهچ  رد  رفس  یگتسخ  و 
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هک ما  هدروخلاس  يریپ  ما . هدمآ  ماش  هقطنم  زا  نم  نانمؤم ، ریما  يا  تفگ : هاگ  نآ  درک و  مالـس  وا  رب  درمریپ  دنداد . ناشن  وا  هب  ار  ناشیا 
ارم تسا ،  هتخومآ  وت  هب  دـنوادخ  هچنآ  زا  سپ ، دـش . یهاوخ  رورت  يدوز  هب  منک  یم  نامگ  ما و  هدینـش  يرامـش  یب  لیاضف  وت  هراـبرد 

زومایب . يزیچ 
دهز و هب  ار  ناشیا  درک و  گنت  نانآ  رب  ار  ایند  فطل ، ِرس  زا  دیرفآ و  ار  يا  هّدع  دنوادخ  درمریپ ... ! يا  دشاب ،  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
دندرک و تبغر  دوب ،  هدناوخ  ناشیارف  نادب  ادخ  هک  تشهب )  ) تمالس يارس  هب  نانآ ،  دومرف و  بیغرت  يویند  ماطح  ایند و  هب  یتبغر  یب 

يارب دـندیزرو . قوش  تسا ،  دـنوادخ  دزن  هک  یـشاداپ  تمارک و  هب  دـندومن و  لّمحت  ار  تامیالمان  دـندرک و  ربص  تشیعم ،  یتخـس  رب 
زا هک  دندرک  تاقالم  یلاح  رد  ار  دـنوادخ  سپ ، دـش . تداهـش  ناش ،  یگدـنز  تبقاع  دـندرک و  يراکادـف  دـنوادخ ،  يدونـشخ  بلج 

ترخآ يارب  ور ، نیا  زا  دومیپ . دـنهاوخ  ناگدـنام ،  دـندومیپ و  ناگتـشذگ  هک  تسا  یهار  گرم ،  هک  دنتـسناد  دوب ،  دونـشخ  ناـشیا ، 
يارب ار  دوخ  زاین   ] دازام دـندومن . ییابیکـش  اه  يراـتفرگ  رد  دندیـشوپ و  نشخ  هماـج  دـنتفرگ ،  رب  میـس  رز و  زا  ریغ  يا  هشوت  شیوخ ، 

 ، ترخآ رد  دنا و  نابات  ياه  غارچ  نانیا ،  دندومن . ینمـشد  ادخ ،  يارب  زا  دندیزرو و  یتسود  ادـخ ،  يارب  زا  دنداتـسرف ،  شیپ   ] ترخآ
مالسلاو ! تمعن . زا  رادروخرب 

«( . بحش  » ج 2 ص 448 ۀیاهنلا :   ) امهوحنو ضرم  وأ  رفس  نم  ضراعل  مسجلاو  نّوللا  ّریغتملا  ُبِحاشلا : 

75 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ُنیَسُح ؟  ای  َکَناوخإ  ُّبُِحتأ  مالسلا :  هیلع  هّللاِدبَع ِ  وبأ  َلاق 

مَعَن .  ُتُلق : 
مُهَءارَُقف ؟  ُعَفنَت  َلاق : 

مَعَن .  ُتُلق : 
ُهَّبُِحت .  یّتَح  ادَحأ  مُهنِم  ُعَفنَت  ال  هّللا ِ  َو  امأ  هّللا ،  ُّبُِحی  نَم  َّبُِحت  نأ  َکیَلَع  ُّقِحَی  ُهَّنإ  امأ  َلاق : 

يراد . »؟  تسود  ار  تناردارب  نیسح !  يا   : » دومرفمالسلا هیلع  قداص  ماما  فاّحص : ـ  میعن  نب  نیسح  زا  لقن  هب  یفاکلا ـ 
يرآ .  متفگ : 

یناسر . »؟  یم  دوس  ناشناریقف  هب   : » دومرف
يرآ .  متفگ : 

يدوس نانآ  زا  کی  چیه  هب  دنگوس ،  ادخ  هب  ناه ! يرادب .  تسود  دراد ،  یم  تسود  ادخ  هک  ار  یـسک  تسا  مزال  وت  رب  ناه !   : » دومرف
یشاب .» هتشاد  شتسود  هک  نآ  رگم  یناسر ، یمن 

 . 20 و ص 375/70 و ج 75/459/7  / 362  / 74 راونألا :  راحب   ، 2/148/1393 نساحملا :   ، 2/201/8 یفاکلا : 

76 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
دََقل َكَدَـجَو !؟ نَم  َدَـقَف  يذَّلا  اَمو  َكَدَـقَف ! ؟  نَم  َدَـجَو  اذام  َكاوِس . . .  اّوبُِحی  َمل  یّتَح  َکـِئاّبِحأ  ِبوُلق  نَع  َراـیغَألا  َتلَزأ  يذَّلا  َتنأ  : 

ًالََدب .  َکَنود  َیِضَر  نَم  َباخ 
نآ دنتشادن . . .  تسود  ار  وت  زج  هک  نآ  ات  يدودز  تناتسود  ياه  لد  زا  ار  رایغا  هک  ییوت  نیا  شیاعد : ـ  رد  مالسلا ـ  هیلع  نیسح  ماما 
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درک نایز  تفریذپ ،  وت  ياج  هب  ار  وت  زج  هک  نآ  داد ؟  تسد  زا  هچ  تفای ،  ار  وت  هک  نآ  و  دروآ ؟  تسد  هب  هچ  داد ،  تسد  زا  ار  وت  هک 
. 

 . 3  / 226  / 98 راونألا :  راحب 

77 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ابیصَن .  َکِّبُح  نِم  َُهل  لَعَجت  َمل  ٍدبَع  ُۀَقفَص  تَرِسَخو  ابیقَر ،  اهیَلَع  َكاَرت  ٌنیَع ال  تَیِمَع  : 

هرهب تا  یتسود  زا  شیارب  هک  يا  هدنب  تراجت  داب !  روک  دنیبن ،  دوخ  نارگن  ار  وت  هک  یمـشچ  شیاعد : ـ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  نیـسح  ماما 
داب ! رابنایز  يا ،  هدادن  رارق  يا 

 . 3  / 226  / 98 راونألا :  راحب 

78 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
َنیجاّرلا .  ِلَمأ  یهَتنُمو  َنیِبلاّطلا ،  َۀَیاغ  ای  َرَفَغَف ، َرِفُغتساَو  َرَتَسَف ، َیِصُعو  َرَهَقَف ، َرَدَقو  َرَدَقَف ،  َکَلَم  نَم  ای  َّمُهّللا  : 

دروم و  تخاس ؛  روهقم  دـیزرو و  ییاناوت  و  دوب ؛  اناوت  کلام و  هک  نآ  يا  اـهلاراب !  هفَرَع : ـ  زور  ياـعد  رد  مالـسلا ـ  هیلع  نیـسح  ماـما 
ناراودیما !  يوزرآ  تیاهن  ناگدنیوج و  دوصقم  يا  دیزرمآ !  سپ  دش ،  شزرمآ  تساوخرد  وا  زا  و  دناشوپ ؛  اّما  تفرگ ،  رارق  نایصع 

. يدسألا بلاغ  ینبا  ریشبو  رشب  نع   257 نیمألا :  دلبلا 

79 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ِۀَسَناؤُملا .  َةَوالَح  ُهَءاّبِحأ  َقاذأ  نَم  ای  : 

تسا !  هدناشچ  ار  یمدمه  ینیریش  شناتسود  هب  هک  نآ  يا  هفَرَع : ـ  زور  ياعد  رد  مالسلا ـ  هیلع  نیسح  ماما 
 . 349 لامعألا :  لابقإ 

80 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ُِملاوَعلا .  ُمُهتَشَحوأ  ُثیَح  مَُهل  ُِسنوملا  َتنأ  َِکئاّبِحأ . . .  ِبوُلق  نَع  َرایغَألا  َتلَزأ  يذَّلا  َتنأ  : 

ار اـهنآ  اـه  ناـهج  نوچ  و  يدودز ...  تناتـسود  ياـه  لد  زا  ار  راـیغا  هک  ییوـت  نیا  هفرع : ـ  زور  ياـعد  رد  مالـسلا ـ  هیلع  نیـسح  ماـما 
ینانآ .  مدمه  وت  دنک ،  هدز  تشحو 

 . 349 لامعألا :  لابقإ 

81 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
َرکُّشلا .  ُهَُبلسَیو  َمَعِّنلا  ِهیَلع  َِغبُسی  نأ  ِهِدبَِعل  ُهَناحبس  هّللا ِ  نِم  ُجارِدتسالا 

قیفوـت دـهد و  ناوارف  ياـه  تمعن  وا  هب  هک  تسا  نیا  شا  هدـنب  هب  ناحبـس  دـنوادخ  یهد  تلهم  جاردتـسا و  مالـسلا :  هیلع  نیـسح  ماـما 
دریگب . يو  زا  ار  يرازگرکش 
.7  / 117  / 78 راونألا :  راحب 

82 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
 ، ُْهُبلطاو ْبَهذاف  َِکنیِدب  ًالِهاج  َتنُک  نإف  يادُه ،  َّیَلع  ٌفوشکَم  ینیِدب  ٌریَصب  انأ  اذه  ای  ِنیِّدلا : ـ  یف  َرَظانَتَن  یّتح  ْسِلجا  َُهل :  َلاق  ٍلُجرل   ـ

َلهَجلاو !  َزجَعلا  َکب  اّونُظَی  الیک  ِنیِّدلا  یف  َساّنلا  ِرِظان  ُلوقیو :  ِهیجاُنیو  ِلُجّرِلل  ُسِوسَُوَیل  َناطیَّشلا  َّنإو  ِةارامُمِللو !؟  یل  ام 
مهاگآ دوخ  نید  هب  نم  درم ! يا  دومرف :  مینک ـ  هرظانم  نید  هرابرد  رگیدکی  اب  ات  نیشنب  تفگ :  هک  يدرم  هب  مالـسلا ـ  هیلع  نیـسح  ماما 

؟ هلداجم ثحب و  هب  هچ  ارم  نک ، لیـصحت  ار  نآ  ورب و  يرادـن  یهاـگآ  تنید  هب  تبـسن  وت  رگا  تسا . نشور  مولعم و  میارب  تسار  هار  و 
مدآ وت  هک  دننکن  رکف  ات  نک  هرظانم  مدرم  اب  نید  هرابرد  دیوگ :  یم  دناوخ و  یم  وا  شوگ  رد  دنک و  یم  هسوسو  ار  یمدآ  ناطیش  انامه 

یتسه ! ینادان  ناوتان و 
.32  / 135  / 2 راونألا :  راحب 

83 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
َکَلُکأَی  نأ  َلبَق  ُْهلُکو  َکیَلع ،  یقُبی  ُّهنإف ال  ِهیَلع  ِقُبت  الف  ، َُهل َتنُک  ََکل  ْنُکَی  َمل  نإ  َُکلام 

یمن محر  وت  هب  وا  هک  اریز  نکن ؛ محر  نآ  هب  سپ  دوب . یهاوخ  وا  ِنآ  زا  وت  دـشابن ، وت  نآ  زا  رگا  وـت  ییاراد  مالـسلا :  هیلع  نیـسح  ماـما 
روخب ! ار  نآ  وت  دروخب  ار  وت  وا  هکنآ  زا  شیپو  دنک 

 . 24 ةرهابلا :  ةّردلا 

84 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
اعِضوَم .  ِمالکِلل  يَرت  یّتح  َکینعَی  امیف  َّنَمَّلَکتَت  الو  َرزِولا ، َکیَلع  ُفاخأ  ّینإف  َکینعَی  امیف ال  َّنَمَّلَکَتَت  ال  ٍساّبع : ـ  ِنبال   ـ

زگره زین  دـنمدوس  نخـس  مراد و  وت  يارب  هانگ  میب  اریز  يوگم ؛ هدوهیب  نخـس  زگره  دومرف :  ساـبع ـ  نبا  هب  مالـسلا ـ  هیلع  نیـسح  ماـما 
دشاب . اج  هب  نخس  نآ  هک  نیا  رگم  يوگم ،

.78/127/10 راونألا :  راحب 

85 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ِمَرَکلا .  یَلع  َکَناعأ  دقف  َكَءاطَع  َِلبَق  نَم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  زا  ثیدح   173www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا . هدرک  کمک  وت  هب  یگدنشخب  رد  دریذپب  ار  وت  ياطع  هک  یسک  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
.24 ةرهابلا :  ةرّدلا 

86 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ِنادبألا .  ُۀَحار  ُعونُقلا 

تسا . نت  شیاسآ  هیام  تعانق ، مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
.78/128/11 راونألا :  راحب 

87 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ِرانلا .  ِبالِک  ُمادإ  اّهنإف  ِۀَبیِغلا ؛ ِنع  َّفُک  اذه ، ای  ًالُجر : ـ  ُهَدنِع  َباتغا  ٍلُجِرل   ـ

تبیغ اریز  رادرب ؛ تبیغ  زا  تسد  درم ! يا  دوـمرف : درک ـ  تبیغ  يرگید  زا  ناـشیا  روـضح  رد  هـک  يدرم  هـب  مالـسلا ـ  هـیلع  نیـسح  ماـما 
تسا . خزود  ياهگس  شروخ 

.245 لوقعلا :  فحت 

88 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
یلاعَت .  هّللا ِ  یَلَع  ُضَرُعتو  ّالإ  ٍحابَص  نِم  ام  ِۀَّمُالا  ِهذه  َلامعأ  َّنإ 

دوش . یم  هضرع  لاعتم  دنوادخ  رب  تّما  نیا  لامعا  دادماب  ره  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
.156  / 44  / 2 اضرلا :  رابخأ  نویع 

89 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ٌدِحاو .  ٌءیَش  ّالإ  مُکِرودُص  یف  ام  ُۀَیِواعُم :  َلاقف  ِّقَحلا ،  ِعابِّتِاب  ّالإ  ُلقَعلا  ُلُمکَی  ال  َۀَیِواعُم : ـ  َدنِع  َلقَعلا  اورَکاذَت  اَّمل   ـ

. قح زا  يوریپ  اب  رگم  دـسرن  لامک  هب  لقع  دومرف :  دـمآ ـ  نایم  هب  لقع  زا  نخـس  هیواـعم  دزن  هک  یماـگنه  مالـسلا ـ :  هیلع  نیـسح  ماـما 
درادن . دوجو  زیچ  کی  زج  امش  ياه  هنیس  رد  تفگ : هیواعم 

.298 نیدلا :  مالعأ 

90 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ِِهتَرُدقَدنِع .  افَع  نَم  ِساّنلا  یَفعأ  َّنإ 
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دنک . تشذگ  نتشاد  تردق  نامز  رد  هک  تسا  یسک  مدرم ، نیرت  تشذگ  اب  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
.24 ةرهابلا :  ةّردلا 

91 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ُهَرِّیَُغی .  یّتح  ُفِرطَتف  یصُعی  هّللا َ  يََرت  ٍۀَنِمُؤم  ٍنیَِعل  ُّلَِحت  ال  ُلاُقی :  َناک 

رگم ددنب  ورف  ار  دوخ  دوش و  یم  ینامرفان  ادخ  دنیبب  هک  تسین  اور  ادخ  هب  ِنمؤم  ِمشچ  چیه  رب  دش : یم  هتفگ  مالـسلا :  هیلع  نیـسح  ماما 
دهد . رییغت  ار  عضو  نآ 
.2/179 رطاوخلا :  هیبنت 

92 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
َولو َنیَملاعلا ،  ُقوفَیو  َنیرِظاّنلا  ُّرُسَی  ًالیمَج  انَسَح  ُهوُمتیأََرل  ًالُجَر  َفورعَملا  ُُمتیأَر  وَلف  ارجأ ،  ٌبِقعُمو  ادمَح ،  ٌبسِکُم  َفورعَملا  َّنأ  اومَلعا 

ُراصبألا .  ُهَنوُد  ُّضَُغتو  ُبولُقلا  ُهنِم  ُرِفنَت  اموشَم  احیبَق  اجِمَس  ُهوُمتیأَر  َمؤُّللا  ُُمتیأَر 
دینیبب يدرم  تروص  هب  ار  یبوخ  رگا  دراد . یپ  رد  شاداپ  دروآ و  یم  راب  هب  شیاتس  ندرک ، یبوخ  هک  دینادب  مالـسلا :  هیلع  نیـسح  ماما 

هک رظنم  دب  تشز و  راجنهان و  ار  نآ  دینیبب  ار  یتسپ  رگا  دـید و  دـیهاوخ  نایناهج  همه  زا  رترب  دـنیاشوخ و  ابیز و  وکین و  ار  نآ  هنیآ  ره 
دید . دیهاوخ  دوش ، یم  هتسب  شیور  هب  اهمشچ  دزیرگ و  یم  نآ  زا  اهلد 

 . 298 نیدلا :  مالعأ 

93 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
يّذلا  ُدَمَّصلاو  ُهُدَدؤُس ،  یهَتنا  ِدَق  يّذلا  ُدَمَّصلاو :  َُهل ،  َفوَج  يّذلا ال  ُدَمَّصلا :

ُلازَی .  الو  ْلَزَی  َمل  يّذلا  ُمئاّدلا  ُدَمَّصلاو :  ُمانَی ،  يّذلا ال  ُدَمَّصلاو :  ُبَرشَی ،  الو  ُلُکأَی  ال 
جوا رد  شیرتهم  يرورس و  هک  تسا  یسک  دمـص  تسین ؛ دوجولا ] نکمم  ] یهت ْنایم  هک  تسا  یـسک  دمـص ، مالـسلا :  هیلع  نیـسح  ماما 

یسک  دمص  دماشآ ؛ یم  هن  دروخ و  یم  هن  هک  تسا  یسک  دمص  تسا ؛
دوب . دهاوخ  هدوب و  هتسویپ  هک  تسا  ییانام  نآ  دمص  دباوخ ؛ یمن  هک  تسا 

.90/3 دیحوتلا : 

94 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
یف َوُه  اِمب  َکیَلَع  ُّلَدَتـُسی  َفیَک  َکَیلإ ،  یُنلِـصُوت  ٍۀَـمدِِخب  َکـیَلَع  ینْعَمجاـف  ِرازَملا ،  َدـُعب  ُبِجُوی  ِراـثآلا  یفیدُّدََرت  یهلإ  ِءاعُّدـلا : ـ  یف   ـ

ُّلُدَـی ٍلیلَد  یلإ  َجاتَحت  یّتح  َتبِغ  یتم  َکـَل !؟  َرِهظُملاَوُه  َنوکَی  یّتح  َکـَل  َسَیل  اـم  ِروهُّظلا  َنِم  َكِریَِغل  ُنوکَیأ  َکـَیلإ ! ؟  ٌرِقَتفُم  ِهِدوجُو 
َکَیلإ .  َكِروِنب  ینِدْهاَف  َکیَلَع  ُّلِدَتسأ  َِکب  َکیَلَع ... ! ؟ 
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، دوش یم  ادخ ) رادید   ) هاگترایز يرود  بجوم  اه ، هناشن  راثآ و  هب  مندش  مرگ  رس  ایادخ ! راب  تفگ :  اعد ـ  رد  مالسلا ـ  هیلع  نیسح  ماما 
لـیلد و دـناوت  هنوگچ  تسوت ، دـنمزاین  شا  یتـسه  رد  دوخ  هک  يزیچ  دـناسرب . وت  هب  ار  نم  هک  نک  يراـک  هجوـتم  ارم  ياوـق  ماـمت  سپ 

زاین ات  يا  هدوب  بیاغ  یک  دنـشاب !؟ وت  هدننکراکـشآ  نانآ  هک  نیا  ات  تسین  ار  وت  هک  تسا  يروهظ  ار  وت  زج  اـیآ  دـشاب !؟ وت  رب  ياـمنهر 
نومنهر تیوس  هب  ارم  دوخ  رون  اب  سپ ، مرب ؛ یم  وت  هب  هر  هک  تسوت  هطساو  هب  دنک ...!؟ ییامنهار  وت  هاگیاج  هب  ییامنهار )  ) یشاب هتشاد 

وش .
 . 98/225 راونألا :  راحب 

95 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ِۀفِرعَملا .  ُحاِقل  ِملِعلا  ُۀَسارِد 

تسا . تخانش  يروراب  ببس  شناد ، لیصحت  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
 . 78/128/11 راونألا :  راحب 

96 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ُرِذَتعَیو .  ُءیُسی  ٍموَی  َّلُک  َِقفانُملاو  ُرِذَتعَی ،  الو  ُءیُسی  َنِمؤُملا ال  َّنإف  ُهنِم ؛  ُرِذَتعَت  امو  َكاّیإ 

زور ره  قفانم  دهاوخ و  یم  شزوپ  هن  دنک و  یم  يدب  هن  نمؤم  اریز  یهاوخب ؛ شزوپ  نآ  زا  هک  يراک  زا  راهنز  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
دبلط . یم  شزوپ  دنک و  یم  يدب 

 . 248 لوقعلا :  فحت 

97 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
َِکتَیِصعَِمب .  ینِقُشت  الو  َكاوقَتب ،  ینْدِعسأو  َكارأ ،  ّینأَک  َكاشخأ  یْنلَعجاّمُهّللا  َۀَفَرَع : ـ  ِموَی  ِءاعد  یف   ـ

اوقتاب و و  تمنیب ، یم  ییوگ  هک  مسرتب  نانچ  وت  زا  هک  نک  يراک  ایادـخ ! راـب  تفگ :  هفرع ـ  زور  ياـعد  رد  مالـسلا ـ  هیلع  نیـسح  ماـما 
نکم .  متخب  روش  تینامرفان  تیصعم و  اب  و  نادرگ ، متخبشوخ  تدوخ  زا  سرت 

98/218/3 راونألا : راحب 

98 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ِةَریِرَجلا .  ُلاِمتحاو  ِةَریِشَعلا ،  ُشاشحإ  ِدُدؤُّسلا : ـ  ِنع  ُهوبأ  َُهلأَس  اَّمل   ـ

ندیـشک شود  هب  هریـشع و  هب  ندرک  کمک  دومرف :  يرورـس ـ  يانعم  زا  شراوگرزب  ردپ  لاؤس  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ـ  هیلع  نیـسح  ماما 
اهنآ .  میارج  اهتراسخ و 

 . 72/194/14 راونألا :  راحب 
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 . 72/194/14 راونألا :  راحب 

99 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ِهِّدَر .  نع  َکَهجَو  ْمِرکأَف  َِکلاؤُس  نع  ُهَهجَو  ْمِرُکی  َمل  ِۀجاحلا  ُبِحاص 

دوخ تمرح  وربآ و  وا  ندرکن  دیمون  اب  وت  سپ  تسا ،  هتشادن  هگن  ار  دوخ  تمرح  ندرک  تساوخرد  اب  دنمزاین  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
راد .  هگن  ار 

.2/244 ۀّمغلا :  فشک 

100 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ُهَحاتفِم .  ُقفِّرلا  َناک  ُلَیِحلا ،  ِِهب  ْتَِییَعو  ِيأَّرلا  نع  َمِجُْحا  نَم 

دشاب .  وا   [ لکشم شیاشگ   ] دیلک تمیالم ، دَنامرد ، یبای  هراچ  رد  دسرن و  ییاج  هب  شرکف  هک  ره  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
78/128/11 راونألا :  راحب 

101 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ِساّنلا .  یلإ  هّللا ُ  ُهَلَکَو  هّللا ، ِ  ِطَخَِسب  ِسانلا  اضِر  َبَلَط  نَمو  ِسانلا ،  َرُوُما  هّللا ُ  ُهافَک  ِسانلا  ِطَخَِسب  هّللا ِ  اضِر  َبَلَط  نَم 

يدونشخ هکره  دنک و  زاین  یب  مدرم  روما  زا  ار  وا  دنوادخ  دبلطب ،  مدرم  يدونشخان  اب  ار  ادخ  يدونشخ  هکره  مالسلا :  هیلع  نیـسح  ماما 
دراذگاو .  مدرم  هب  ار  وا  دنوادخ  دیوجب ،  ادخ  ندرک  دونشخان  اب  ار  مدرم 

.71/208/17 راونألا : راحب 

102 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ُهَعَطَق .  نَم  َلَصَو  نَم  ِسانلا  َلَصوأ  ّنإ 

دنک .  رارقرب  دنویپ  دوخ  زا  هدیرب  دنواشیوخ  اب  هک  تسا  یسک  محر  هلص  رد  سَک  نیرت  يوق  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
 . 74/400/41 راونألا :  راحب 

103 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ُهَمِحَر .  ْلِصَْیلَف  ِِهقزِر ،  یف  َداُزیو  ِِهلَجأ ،  یف  أَسُنی  نأ  ُهَّرَس  نَم 

دَروآ .  ياج  هب  محر  هلص  دبای ،  شیازفا  شا  يزور  دتفا و  ریخأت  هب  شگرم  دراد  تسود  هک  ره  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
 . 74/91/15 راونألا :  راحب 
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104 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
انِِمئاق .  َمایقو  َنینمؤملاِریمأ  َۀَجرَخ  َکلذ  ُِقفاُوی  ًۀَجرَخ  ُجُرخأَف  ُهنَع ،  ُضرألا  ُقَشنَی  نَم  َلَّوأ  ُنوُکأ 

اب تسا  ناـمزمه  نیا  میآ و  یم  نوریب  نآ  زا  دروـخ  یم  فاکـش  نیمز  یتـقو  هک  متـسه  یـسک  نیتـسخن  نم  مالـسلا :  هیلع  نیـسح  ماـما 
ام .  مئاق  مایق  نینمؤملاریما و  تعجر 

52 / 62 / 53 راونألا :  راحب 

105 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
َکَمَهَّتا .  ُهَّرَض  نإو  َكْدَمحَی ،  َمل  ُهَعَفَن  نإف  ًءاود ،  ٍِکلَِمل  َّنَفِصَت  ال 

ار وت  دناسر  نایز  رگا  دنکن و  يرازگساپس  وت  زا  دتفا  دنمدوس  رگا  اریز  نکم ؛  هخسن  وراد  هاشداپ  يارب  زگره  مالـسلا :  هیلع  نیـسح  ماما 
دزاس .  مهّتم 

 . 75/382/47 راونألا :  راحب 

106 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
َلیئارسإ .  ینب  ایاَغب  نِم  ٍّیَِغب  یلإ  َيِدُها  اّیرکز  ِنب  ییحی  َسأَر  َّنأ  یلاعت  هّللا  یلع  ایندلا  ِناوَه  نِم  َّنإ 

هیده یلیئارسا  ینب  يا  هشحاف  هب  اّیرکز  نب  ییحی  رس  هک  تسا  لاعتم  يادخ  دزن  ایند  يراوخ  یـشزرا و  یب  زا  مالـسلا :  هیلع  نیـسح  ماما 
دش . 

44/365 راونألا : راحب 

107 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ُنیکسِملا .  ُمِعطَتسَی  امَک  اعَدو  َلَهَتبا  اذإ  ِهیَدَی  ُعَفرَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسَر  َناک 

یم الاب  ار  شناتـسد  دبلط ،  یم  اذغ  هک  ییاونیب  دننام  اعد  لاهتبا و  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مالـسلا :  هیلع  نیـسح  ماما 
دُرب . 

 . 2/8/1981 قالخألا :  مراکم 

108 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ِمَثْأَملا .  ُبلاَط  ِصرِحلا  ُلامِعتْساؤ  ٌموتحَم ،  َلَجألاو  ٌموسْقَم  َقزِّرلا  َّنإو  ًالْضَف ،  ٍِبلاجب  ُصرِحلا  الو  اقْزِر ،  ٍۀَِعناِمب  ُۀَّفِعلا  تسَیل 

هدـش و میـسقت  يزور  اریز  دروآ ؛  یم  رتشیب  يزور  ندز  صرح  هن  دوش و  یم  يزور  عنام  تعانم  تّفع و  هن  مالـسلا :  هیلع  نیـسح  ماـما 
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تسا .  هانگ  بلط  ندز ،  صرح  تسا و  یمتح  لجا 
 . ص 428 نیدلا :  مالعأ 

109 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
 ، اُهبِحاص َكاذـف  اِهلولُح ،  َلبَق  اهَمولُک  َْملأی  َملو  اهَتَّدُـع ،  اَهلَّدعَتْـساو  اهَتَبُْها ،  اَهل  َذَـخأ  نَمف  ٌعیظَف ،  اهُمْعَطو  ٌعیرَذاهُّرَـش ،  َبرَحلا  َّنإ  ـالأ 

ُهَسْفَن .  َِکلُْهی  ْنأو  ُهَموَق ،  َعَْفنَی  ّالأ  ٌنِمَق  َكاذف   ، اهیف ِهیعَس  ِراْصِبتْساو  اِهتَصُْرف ،  ِناوأ  َلبَق  اهَلَجاع  نَمو 
نآ يارب  ار  دوخ  هک  سک  ره  سپ ، زیگنا ؛ ترفن  تشز و  شمعطو  تسا  هدنباتـش  شّرـش  گنج ، هک  دـینادب  مالـسلا :  هیلع  نیـسح  ماـما 

ار گنج  دنکن  دـنمدرد  نآ  ياهمخز  زا  ار  دوخ  رکیپ  گنج ، هماگنه  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  دروآ و  مهارف  ار  شگرب  زاس و  دـنک و  هدامآ 
نآ قحتـسم  دزرو  تردابم  نآ  هب  دوخ  یگنج  ییاناوت  زا  ندـش  هاگآو  گـنج  ناـمز  تصرف و  ندیـسر  زا  شیپ  هک  نآ  اـما  تسا ؛  هدرب 

دزادنا .  يدوبان  هب  زین  ار  نتشیوخ  دناسرن و  يدوس  ار  دوخ  نایهاپس  هک  تسا 
 . 3/186 ۀغالبلا :  جهن  حرش 

110 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
دَقَف يّذلا  امو  َكَدَقَف !؟ نَم  َدَجَو  اذام  َكاوِس ... اّوبُِحی  َمل  یّتح  َکئاّبِحأ  ِبوُلق  نع  َرایْغألا  َْتلَزأیذـّلا  َتنأ  هیلإ : ـ  بوسنملا  ءاعدـلا  یف   ـ

ًالََدب .  َکَنوُد  َیِضَر  نَم  َباخ  دَقل  َكدَجَو !؟ نَم 
 ... دنرادن تسود  ار  وت  زج  ات  يدرک  نوریب  تناتـسود  لد  زا  ار  رایغا  هک  ییوت  ناشیا : ـ  هب  بوسنم  ياعد  رد  مالـسلا ـ  هیلع  نیـسح  ماما 

تخاب . درک و  نایز  تفرگ  وت  ياج  هب  ار  يرگید  هک  نآ  درادن !؟ هچ  دراد  ار  وت  هک  نآ  و  دراد ؟ هچ  درادن  ار  وت  هک  نآ 
98/226/3 راونألا :  راحب 

111 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
َداس .  َداج  نَم 

دنک . ییاقآ  دشاب ،  هدنشخب  هک  ره  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
 . 2/242 ۀّمغلا :  فشک 

112 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
وجرَی .  نَم ال  یطعأ  نَم  ِساّنلا  َدَوْجأ  ّنإ 

دنک . ششخب  هتسبن  دیما  مشچ  وا  هب  هک  نآ  هب  هک  تسا  یسک   ، مدرم نیرت  هدنشخب  انامه  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
 . 2/242 ۀّمغلا :  فشک 
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113 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ٍضْرَف َعَم  ّالإ  ُماُقی  ٍۀَّنُـس ال  ُداهِجو  ٌضْرَف  ِناداهِجف  ٍهُجْوأ :  ِۀََعبْرأ  یلع  ُداهِجلا  مالـسلا : ـ  هیلع  َلاقف  ٌۀـضیِر ؟ وأ َفـ ٌۀَّن  ـ ُـس ِداهَج : ـ لا ِنَع  ِئـَل  ـ ُـس  ـ

 . ٌضْرَف ِراّفُکلا  َنِم  ْمُکَنُولَی  نیّذلا  ُةَدَهاُجمَو  ِداهِجلا  ِمَظْعأ  ْنِم  وهو  هّللا ِ  یِصاعَم  نع  ُهَسْفَن  ِلُجَّرلا  ُداهِجف  ِْنیَضْرَفلا  ُدَحأ  اّمأف  ٍۀَّنُـس ،  ُداهِجو 
ْنِم وه  اذهو  ُباذَعلا  مهاتََأل  داهجلا  اوکرت  ول  ۀّمُالا  عیمج  یلع  ٌضرف  ِّوُدَعلا  َةَدَـهاجم  َّنِإَف  ضْرَف  َعَم  ّالإ  ُماُقی  ۀّنُـس ال  وه  يذـّلا  ُداهِجلا  اّمأو 

َدهاجو ُلُجَّرلا  اهَماقأ  ٍۀّنُـس  ُّلُکف  ٌۀّنُـس  َوُه  يذلا  ُداهِجلا  اّمأو  مهَدِهاجیف .  ِۀَّمُالا  َعَم  َّوُدَعلا  َِیتأَی  ْنأ  ُهُّدَحو  ِمامإلا  یَلَع  ٌۀَّنُـس  َوُهو  ِۀَّمُالا  ِباذع 
َّنَس ْنَم   : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  ُلوسر  َلاق  ْدَقو  ٍۀَّنُـس  ُءایحإ  اهَّنِأل  لامْعَألا  ِلضفأ  ْنِم  اهیف  ُیْعَّسلاو  ُلَمَعلاَف  اِهئایحإو  اهِغُوُلبو  اِهتَماقإ  یف 

اْئیَش » مِهِروُجأ  ْنِم  َصُْقنَی  نأ  ِْریَغ  ْنِم  ِۀَمایِقلا  ِمْوَی  یلإ  اِهب  َلِمَع  ْنَم  ُرْجأو  اهُرْجأ  ُهَلَف  ًهَنَسَح  ًۀَّنُس 
هنوگ ود  تسا :  هنوگراهچ  داهج  یهلا : ـ ؟ )  ) هضیرف ای  تسا  ربمایپ )  ) ّتنس داهج  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  مالسلا ـ  هیلع  نیـسح  ماما 

ود نآ  اّما  تسا .  ّتنـس  اهنت )  ) زین داهج  کی  دـنزاین و  تسد  نادـب  هضیرف  هب  زج  هک  تسا  یتّنـس  رگید  هنوگ  تسا و  یهلا )  ) هضیرف نآ 
داهج نیرتگرزب  هک  ادخ ،  هب  تبـسن  ياه  ینامرفان  زا  سْفَن  نتـشادزاب  رد  تسا  شیوخ  ِسْفَن  اب  یمدآ  ِداهج  یکی  دنا :  هضیرف  هک  داهج 

هب زج  هک  تسا  یتّنـس  هک  داـهج  نآ  اـّما  تسا .  هضیرف  زین  نآ  هک  دنیامـش  زرم  مه  هک  ینارفاـک  اـب  داـهج ) و   ) راـکیپ يرگید  و  تـسا ، 
دیآرد و باذع  اهنآ  رب  دننک ،  كرت  ار  داهج  نآ  رگا  تسا و  بجاو  تّما  ِمامت  رب  هک  تسا  نمـشد  اب  داهج  دنزاین ،  تسد  نادـب  هضیرف 

نانمشد اب  دزات و  نمشد  ِرس  رب  تّما  اب  ماما  هک  تسا  نآ  شفیرعت  تسا و  ّتنس  ْماما  رب  داهج ،  نآ  دریگرب و  رد  ار  تّما  ِمامت  باذع  نیا 
ندروآرب نتشادهگن و  اپرب  رد  دراد و  ياپ  رب  ناسنا  هک  تسا  يوَبَن )  ) ِّتنس ره  نتشاد  اپرب  تسا ،  ّتنس  طقف  هک  يداهج  اّما  دنک .  داهج 

هللا یلـص  ادخ  ربمایپ  و  تسا ، ّتنـس  ِنتـشاد  هدنز  اریز  تسا  لامعا  نیرتهب  نآ  هار  رد  لمع  یعـس و  سپ  دنک .  هزرابم  نآ  ندرک  هدنز  و 
تمایق زور  اـت  هک  ناـنآ  همه  باوث  زا  زین  تسوا و  ِنآ  زا  شـشاداپ  دراذـگ ،  ناـینب  ار  یکین  ِنوناـق  ّتنـس و  سکره   : » دومرف هلآ  هیلع و 

دوش ». هتساک  يزیچ  نانآ  ِدوخ  باوث  زا  هکنآ  یب  درب  یم  هرهب  دننک  یم  لمع  نادب 
 . 243 لوقعلا :  فحت 

114 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ِدیبَعلا .  َراِرف  ُِّرفُأ  الَو  ِلیلَّذلا  َءاطعإ  يدَِیب  مُکیطعُأ  ِ ال  هّللاَو ال  َءاروشاع : ـ  َموَی  ِهِمالَک  نِم   ـ

یم امش  هب  يراوخ  ّتلذ و  تسد  هن  دنگوس ،  ادخ  هب  دومرف :  اروشاع ـ  زور  رد  شنانخس  زا  يرگید  شخب  رد  مالسلا ـ  هیلع  نیـسح  ماما 
مزیرگ .  یم  ناگدرب  نانوچ  هن  مهد و 

 . 98  / 2 داشرإلا : 

115 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
اَنل کلذ  هّللا ُ  یبأَی  ُۀَّلِذـلا  اـّنِم  َتاـهیَهَو  ِۀَّلِذـلاَو  ِهَّلُـسلا  َنَیب  ِنیتَنثا  َنَیب  َزَّکَر  دَـق  ِّیعَّدـلا  َنبا  َّیعَّدـلا  َّنإَو  ـالأ  َءاروشاـع : ـ  َموَی  ِهِمـالَک  نِم   ـ

ِمارِکلا .  ِعِراصَم  یلَع  ِماِئللا  َۀَعاط  َِرثُؤت  نأ  نِم  ٍۀَّیبأ  ُسوُفنَو  ٍۀَّیمَح  ُفونأَو  تَرُهَطَو  َتباط  ٌروجُحَو  َنونِمؤُملاَو  ُُهلوسَرَو 
ّریخم زیچ  ود  نایم  ارم  هدازمارح  رـسپ  هدازمارح  نیا  ناه !  دومرف :  اروشاـع ـ  زور  رد  شنانخـس  زا  یـشخب  رد  مالـسلا ـ  هیلع  نیـسح  ماـما 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  زا  ثیدح   173www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


ياهنماد نانمؤم و  وا و  لوسر  ادـخ و  میهد .  يراوخ  ّتلذ و  هب  نت  اـم  هک  تاـهیه  و  يراوخ .  هب  نداد  نت  ریـشمش و  ناـیم  تسا :  هدرک 
زا يربنامرف  هک  دـنریذپ  یمن  ام  رب  ار  نیا  شنمگرزب ،  ياـهناج  دـنمتریغ و  ياـهلد  و  میا ] هتفاـی  شرورپ  نآ  رد  اـم  هک  [ي  رّهطم كاـپ و 

میهد .  حیجرت  هنادنمتفارش  گرم  رب  ار  ناگیامورف 
 . 97 فوهللا : 

116 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
 ِ ، هّللاِدبَع ابأ  ای  َِکب  ابَحرَم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوسر  یل  َلاقَف  ٍبعَک ،  ُنبا  یبأ  ُهَدنِعَو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  ِلوسر  یلَع  ُتلَخَد 
!؟  َكُریَغ ٌدَـحأ  َنیـضَرألاَو  ِتاوامَّسلا  ُنیَز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا ِ  َلوسر  ای  ُنوکَی  َفیَکَو  ٌَّیبأ :  َُهل  َلاق  َنیـضَرألاَو ،  ِتاوَمَـسلا  َنیَز  ای 

 : ّلجو ّزع  هّللا ِ  ِشرَع  ِنیمَی  نَع  ٌبوتکََمل  ُهَّنإَو  ِضرألا ،  یف  ُهنِم  ُرَبکأ  ِءامَّسلا  یف  ٍّیلَع  َنب  َنیَسُحلا  َّنإ  اّیبَن  ِّقَحلِاب  ینَثََعب  يذَّلاَو  َُّیبأ  ای  َلاق : 
ٌرخُذَو .  ٌمَلَعَو  ٌرخَفَو  ٌّزِعَو  ٍنهَو  ُریَغ  ٌمامإَو  ٍةاَجن  ُۀَنیفَسَو  ًيدُه  ُحابصِم 

هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دوب .  ناشیا  تمدخ  رد  بعک  یبا  نبا  مدش .  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  مالسلا :  هیلع  نیـسح  ماما 
هنوگچ ادـخ !  لوسر  يا  درک :  ضرع  ربماـیپ  هب  ّیبُا  اـهنیمز !  اهنامـسآ و  رویز  يا  هّللادـبع ،  اـبا  يا  يدـمآ  شوخ  دوـمرف :  نم  هب  هلآ  و 

يربمایپ هب  ارم  قحب  هک  یـسک  نآ  هب  دـنگوس  ّیبا !  يا  دومرف :  ربمایپ  دـشاب ! ؟  اهنیمز  اهنامـسآ و  رویز  امـش  زا  ریغ  یـسک  تسا  نکمم 
لج زع و  دـنوادخ  شرع  تسار  تمـس  رد  تسا .  نیمز  رد  وا  تلزنم  زا  رتالاب  نامـسآ ،  رد  یلع  نب  نیـسح  تلزنم  ماقم و  تخیگنارب ، 

اهبنارگ يا  ] هریخذ و  امنهار ، نیرفآراختفا ، تّزع ، اب  ریذپان ،  یتسـس  یماما  تاجن و  یتشک  تیاده و  غارچ   [ نیـسح  : ] تسا هدش  هتـشون 
تسا .  [

 . 29  / 59  / 1 اضرلا :  رابخأ  نویع 

117 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
هّللا ِتاذ  یلع  ُهَسْفَن  ُِسباحلا  ِّقَحلا ،  ِنیِِدب  ُنئاّدلا  ِطْسِقلاب ، ُمئاقلا  ِباتِکلاب ،  ُمکاحلا  ّالإ  ُمامإلا  ام  يرْمَعَلَف ،  ِۀفوکلا : ـ  ِلهأ  یلإ  ِهباتک  یف   ـ

ِ . 
باتک ساسا  رب  هک  نآ  رگم  تسین  یسک  اوشیپ  ماما و  دنگوس ، مدوخ  ناج  هب  تشون :  نایفوک ـ  هب  شا  همان  رد  مالسلا ـ  هیلع  نیسح  ماما 

دنک . ادخ  هار  رد  فقو  ار  دوخ  دشاب و  قح  نید  دنبیاپ  دراد ، اپ  رب  ار  داد  لدع و  دنک ، تموکح  ادخ 
 . 39  / 2 داشرإلا : 

118 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ُُهتَعاط .  ْمِهیَلَع  ُبِجَی  يّذلا  ُمُهَمامإ  ٍنامز  ِّلُک  ِلهأ  ُۀفرعَم  هّللا : ـ ِ  ِۀفرعَم  نَع  لئُس  اَّمل   ـ

یماما هب  تبسن  نامز  ره  مدرم  تخانش  ینعی ]  : ] دومرف دش ـ  لاؤس  ادخ  تخانش  هرابرد  ناشیا  زا  هک  یماگنه  مالـسلا ـ  هیلع  نیـسح  ماما 
تسا . بجاو  نانآ  رب  شتعاطا  هک 

 . 22  / 83  / 23 راونألا :  راحب 
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119 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ُهَعَطَق .  نَم  َلَصَو  نَم  ِساّنلا  َلَصْوأ  ّنإ 

دنک . رارقرب  هطبار  هدیرب  وا  زا  هک  یسک  اب  هک  تسا  یسک  طابترا  داجیا  رد  درف  نیرتیوق  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
.78/121/4 راونألا : راحب 

120 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ٍلَغَد َو  ٍّلِغ  َو  ٍّشِغ  ِّلُک  ْنِم  ْمُُهبوُلق  ْتَِملَس  ْنَم  انَتَعیش  َّنإ 

. تسا كاپ  يراکبیرف  و  هنیک ، تنایخ ، ره  زا  ناشیاه  لد  ام ، نایعیش  نامگ  یب 
ح 11. ص 156 ، ج 68 ، راونألا ، راحب 

121 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ُْهنِم ِْهیَلَع  ُمَرْکَا  ادَحَا  َّنَا  ِِهئاسَلُج  ْنِم  ٌدَحَا  ُبَسْحَیال  هلآ ...  هیلع و  هللا  یلص  َناک 

يو زا  ترـضح  نآ  دزن  یـسک  درک  یمن  نامگ  نانآ  زا  کی  چیه  هک  دندومن  یم  راتفر  نانیـشن  مه  اب  نانچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
. دشاب رت  یمارگ 

ص 284. ج 2 ، ، 7 اضرلا رابخأ  نویع 

122 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ...  اولَعَْجت َْمل  ٍفوْرعَِمب  اوبِسَتَْحتال  َو  ِِمناغَْملا  ِیف  اوعِراس  َو  ِمِراکَْملا  ِیف  اوِسفان  ُساّنلا ! اَهُّی  َا 

رد هک  ار  یکین  راک  دـییامن و  باتـش  اه ،) تصرف  زا  نتفرگ  هرهب   ) مئانغ بسک  رد  دـینک و  تباقر  رگیدـکی  اـب  اـه ، یبوخ  رد  مدرم ! يا 
. دیرواین باسح  هب  دیا ، هدرکن  باتش  شماجنا 

ح 4. ص 121 ، ج 78 ، راونألا ، راحب 

123 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ِناسْحِْالِاب ٌّيزْجَم  ِمارْجَْالِاب  ٌذوْخاَم  ُهَّنَا  ُمَْلعَی  ٍلُجَر  َلَمَع  ْلَمِْعا 

. دریگ یم  شاداپ  اه ، یکین  رطاخ  هب  دوش و  یم  تساوخزاب  اه ، يدب  رطاخ  هب  دناد  یم  هک  نک  راک  یسک  دننامه 
ص 32. ج 1 ، دئاوفلا ، زنک 
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124 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ِّقَْحلا ِعابِّتِاب  ِّالا  ُلْقَْعلا  ُلُمْکَیال 

. دوش یمن  لماک  ّقح ، زا  يوریپ  اب  زج  لقع ،
ص 298. نیدلا ، مالعأ 

125 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ٍلَغَد َو  ٍّلِغ  َو  ٍّشِغ  ِّلُک  ْنِم  ْمُُهبوُلق  ْتَِملَس  ْنَم  انَتَعیش ، َّنِا 

. تسا كاپ  يراکبیرف ، و  هنیک ، تنایخ ، ره  زا  ناشیاه  لد  ام ، نایعیش  نامگ ، یب 
ح 11. ص 156 ، ج 68 ، راونألا ، راحب 

126 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ًۀَِفنآ ًۀَمِْعن  یضَتْقَی  ٍۀَِفلاس ، ٍۀَمِْعِنل  َكُرْکُش 

. تسا هدنیآ  تمعن  زاس  هنیمز  هتشذگ ، تمعن  رب  وت  رکش 
ص 80. رظانلا ، ۀهزن 

127 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ِِهتَیافِک َو  ِهینامَا  َقْوَف  ُهّللا  ُهاتآ  ِِهتَدابِع  َّقَح  َهّللا  َدَبَع  ْنَم 

. دیامن یم  اطع  وا  هب  شزاین  اهوزرآ و  زا  شیب  دنوادخ ، دنک ، تدابع  تسوا ، تدابع  ّقح  هک  نانچ  ار  ادخ  سک  ره 
ص 184. ج 71 ، راونألا ، راحب 

128 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؛ ِۀَمایْقلا َمْوَی  ٌَۀلْوَد  ْمَُهل  َّنِاَف  َيدایَا  ِءارَقُْفلا  َْدنِع  اوُذِخَِّتا 

. دنراد یتلزنم  ماقم و  تمایق  زور  نانآ  هک  دیبایب  دوخ  يارب  یهاگیاج  نانآ  دزن  نادنمزاین ) هب  کمک  یکین و  اب  )
ح 16582. لاّمعلا ، زنک 

129 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
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مُکِرمأ .  ِمظَنو  هّللا ِ  يَوقَِتب  یباتِک  ُهَغََلب  نَمو  یلهأو  يدلُو  َعیمَجو  امُکیصُوا  : 
: ـ  دز تبرـض  وا  هب  داب ،  وا  رب  ادـخ  نیرفن  هک  مجلم ،  نبا  هک  یماگنه   8 نیسح ماما  نسح و  ماما  هب  شرافس  رد  مالـسلا ـ  هیلع  یلع  ماما 
یم شرافـس  اهراک  رد  مظن  ادخ و  زا  ندرک  اورپ  هب  دسر ،  یم  نانادب  نم  همان  هک  ار  یناسک  منادناخ و  نادـنزرف و  همه  امـش و  هب  نم ، 

منک . 
 . باتکلا 47 ۀغالبلا :  جهن 

130 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
 ، ِهیبأ یف  ُنوکَت  الو  َِدلَولا  ِیف  ُنوکَتو  ِهَِدلَو ،  یف  ُنوکَت  الو  ِلُجَّرلا  ِیف  ُنوکَت  اهَّنِإَف  نُکَتلَف ،  َکیف  َنوکَت  نأ  َتعَطَتسا  ِنِإَف  ٌرـشَع ،  ُمِراکَملا 

ِّرُحلا .  ِیف  ُنوکَت  الو  ِدبَعلا  ِیف  ُنوکَتو 
َّنُه ؟ امو  َلیق : 

 ، ِِعئانَّصلا یَلَع  ُةَأَفاکُملاَو  ِِلئاّسلا ،  ُماعطإ  و  ِفیَّضلا ،  ُءارقإ  و  ِمِحَّرلا ، ُۀَلِـصو  ِۀـَنامَألا ، ُءادأو  ِناسِّللا ، ُقدِـصو  سأیلا ، ) ِسأَبلا /( ُقدِـص  َلاق :
ُءایَحلا .  َّنُهُسأَرو  ِبِحاّصِلل ،  ُمُّمَذَّتلاَو  ِراجِلل ،  ُمُّمَذَّتلاَو 

رد ار  اهنآ  یتسناوت  رگا  تسات .  هد  یقالخا ] [ي  اه تمارک   : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیطع : ـ  نب  نیـسح  زا  لـقن  هب  یفاـکلا ـ 
 ، دشابن شردپ  رد  دشاب و  دنزرف  رد  ای  دشابن ،  شدنزرف  رد  دشاب و  درم  رد  تسا  نکمم  اه  تلصخ  نیا  نک .  نانچ  يروآ ،  مهارف  دوخ 

دشابن . » دازآ  صخش  رد  دشاب و  هدرب  رد  ای 
دنا ؟ مادک  اه  تلصخ  نیا  دش :  هتفگ 

قوقح تیاعر  اه ،  یکین  ناربج  ریقف ،  ماعطا  يزاون ،  ناـمهیم  مِحَر ،  هلـص  يرادـتناما ،  يراـتفگ ،  ْتسار  دربن ،  رد  يدرمیاـپ   : » دومرف
تسایح . » اهنآ  نیرترب  و  قیفر ؛  زا  ررض  عفد  هیاسمه و 

 . ج 2 ص 55 ح 1 یفاکلا : 

131 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
بلاط یبا  نب  یلع  اب  دوب ،  هدوبر  باوخ  ار  اه  مشچ  دـندوب و  هتفر  باوخ  هب  نارئاز  دوب و  تولخ  فاوط ،  هک  يربا  کـیرات و  یبش  رد  : 

زا  ، ] درد زا  هدـنکآ  یلد  اـب  هک  دیـسر  یم  شوگ  هب  يا  هتـسکش  لد  دولآ  نزح  يادـص  ماـگنه ،  نیا  رد  مدوب .  فاوـط  رد  مالـسلا  هیلع 
تفگ :  یم  تساوخ و  یم  تمحر  تسج و  یم  هانپ  دیبلط و  یم  یسردایرف   ، [ راّفغ يادخ 

یناسر /! یم  تباجا  هب  ار  اه  یکیرات  رد  ناگدنامرد  ياعد  هک  نآ  يا 
يزاس ! یم  فرطرب  ار  اه  يرامیب  يراتفرگ  نایز و  هک  نآ  يا 
دنوش / یم  رادیب  دنباوخ و  یم  هبعک ،  درگادرگ  وت ،  نانامهیم 

دور .  یمن  باوخ  هب  هدنیاپ ـ  يا  وت ـ  مشچ  هک  یلاح  رد  دنناوخ ،  یم  ار  وت 
رذگرد / مناهانگ  زا  تشذگ ،  نیرتهب  اب  تا ،  یگدنشخب  اب 

دنراد .  هراشا  وا ] هب  دنراودیما و   ] وا هب  اهنت  شنما  مرح  رد  قیالخ  همه  هک  نآ  يا 
دنباین / رد  ار  وت  وفع  ناراکهنگ ،  رگا 
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دیاشخبب !؟ نانآ  رب  ار  دوخ  وفع ] تمحر و   ] تمعن یسک  هچ  سپ 
 ، دنک یم  یهاوخداد  شراگدرورپ  زا  دراد و  شناهانگ  زا  داد  هک  صخش  نیا  هب  ایآ  هّللا !  دبع  ابا  يا   : » دومرف نم  هب  نانمؤمریما )  ) مردپ

يدرپس . »؟ شوگ 
مدینش .  هلب ،  متفگ : 

ینیبب . » ار  وا  دیاش  ورب .  وا  یپ  زا   : » دومرف
 ، مدیسر ماقم  نکُر و  نیب  هک  نیمه  متـشگ .  یم  ناگتفخ  نایم  رد  مدیلام و  یم  وس ] نآ  وس و  نیا  هب   ] تسد بش ،  یکیرات  نآ  رد  سپ 
هب هک  ادخ  هدنب  يا  وت  رب  مالس  متفگ : تسا . هداتـسیا  زامن  هب  هک  تسومه  هک  متفایرد  مدرک ، ّتقد  دش . رادومن  نم  رب  هداتـسیا  یـصخش 

شزرمآ و  تشذگ و  ِیپ  رد  يراد و  فارتعا  دوخ ،  ناهانگ 
نک .  تباجا  ار  ادخ  ربمایپ  يومع  رسپ  یناوخ  ارف  ادخ ،  هب  ار  وت  يدنوادخ ! هانپ 

شیپ هک  دومن  هراشا  نم  هب  تسد  اب  تساخرب و ]  ، ] دیوگ ینخـس  هک  نآ  یب  درب و  نایاپ  هب  ار  زامن  مالـس  دهّـشت و  هدجـس و  باتـش ،  اب 
تفیب . 

تسا .  درم  نامه  نیا ،  متفگ :  هدروآ ،  نانمؤمریما  روضح  هب  ار  وا  مداتفا و  شیپ 
یتسیک . »؟  : » دیسرپ وا  زا  دوب .  سابل  هزیکاپ  ور و  شوخ  یناوج  هک  تسیرگن  وا  رب  مالسلا  هیلع  ماما 

متسه .  برع  لیابق  یخرب  زا  تفگ : 
تسیچ . »؟ تمان   : » دیسرپ

ینابیش .  لزانُم  تفگ : 
يدرک . »؟ یم  هثاغتسا  هیرگ و  ارچ  تسا ؟ هنوگچ  تلاح   : » دیسرپ

هنوگ نآ  تسالب ، یتخبدـب و  ورگ  رد  تشیعم و  یگنت  رد  نونکا ،  هدـمآ و  راتفرگ  ّقاع ،  هانگ  هب  هک  یـسک  لاح  دـشاب  هنوگچ  تفگ : 
دنریذپ !؟ یمن  دنک ، هبوت  رگا  هک 

يا . »؟ هدش  نینچ  ارچ   : » دیسرپ
زین نابعـش  بجر و  ياه  هام  رد  ار  یلاعت  قح  یناـمرفان  مدوب ،  ینارذـگ  شوخ  ینار و  سوه  مرگرـس  دوخ ،  مدرم  ناـیم  رد  نم  تفگ : 

 ، راگزور زادنارب  هشیر  ِراوگان  ياهدماشیپ  زا  ارم  هک  متشاد  وخ  مرن  نابرهم و  يردپ  مدیـسرت .  یمن  نابرهم ،  راگدرورپ  زا  مداد و  همادا 
لاس اه و  هام  اهزور ،  اه و  بش  یکیرات ،  رون و  ردق  هچ  تفگ :  یم  دناسرت و  یم  يدنوادخ  مشخ  شتآ  باقِع  زا  تشاد و  یم  رذحرب 

يدرگنرب !؟] دوخ  هانگ  اطخ و  زا  وت  و   ] دنیآ دایرف  هوتس و ]  ] هب وت  تسد  زا  راوگرزب ،  ناگتشرف  و  اه ، 
همیخ رد  هک  ار  الط  هّکـس  يردق  متـساوخ  يزور  مدز .  یم  کتک  ار  وا  هنارگـشاخرپ ،  نم ،  دیزرو ،  یم  رارـصا  منداد  زردنا  رد  هاگره 

وا متفر .  متشادرب و  ار  رز  ياه  هّکس  مدناچیپ و  ار  شتسد  مدرزآ و  ار  وا  نم ،  دش و  عنام  مردپ  منک .  فرص  یـشاّیع  رد  مرادرب و  دوب ، 
دورس :  ار  راعشا  نیا  سپ  تسناوتن .  یتحاران  درد و  تّدش  زا  یلو  دزیخرب ؛ ياج  زا  ات  داهن  وناز  هب  ار  شتسد 

دمآ /  شیپ  یتبارق  لزانُم ، »  » نم و نایم 
دبلط .  یم  ار  نآ  ناراب ،  بلاط  هک  هنوگ  نامه  هب  تسرد 

تشگ /  تماقدنلب  دنمورین و  ات  مدنارورپ  ار  وا 
دوب .  هلاسوگ  لای  نوچ  وا  لای  تساخ ،  یم  رب  هاگره 

دش /  یم  هنسرگ  هاگره  شا  یلاسدرخ  رد 
مداد .  یم  وا  هب  ار  كاروخ  نیرتاراوگ 
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دیسر /  یناوج  ناوفنُع  هب  هک  نیمه  سپ 
تشگ .  ناّرب ] زارد و   ] ینیّدُر هزین  نوچمه  شنابز 

دناچیپ /  ار  متسد  دوبُر و  ار  ملام  متس  هب  نینچ ،  نیا 
دناچیپب ! ار  شتسد  تسا ،  بلاغ  وا  هب  هک  ییادخ 

زامن تعکر ،  نیدنچ  تفرگ و  هزور  هتفه ،  نیدنچ  دبلطب .  يرای  نم  هیلع  ادخ  زا  ات  دـیآ  ادـخ  هناخ  هب  ًاعطق  هک  درک  دای  دـنگوس  سپس 
زا دـش .  هّکم  دراو  ربکا ،  ّجـح  زور  رد  ات  تشذـگ  اه  هوک  اه و  نابایب  اه و  تشد  زا  دـش و  راوس  ورهار ،  يرتش  رب  درک و  اـعد  درازگ و 

هنوگ نیا  درک و  شیاین  هبال ،  ساـمتلا و  اـب  تخیوآ و  هبعک  هدرپ  هب  فاوط ،  یعـس و  زا  سپ  دروآ .  ادـخ  هناـخ  هب  ور  دـش و  هداـیپ  رتش 
دورس : 

دوخ / ششوک  ياهتنم  اب  اه  هواجک  رب  نایجاح  هک  نآ  يا 
دنیآ .  یم  وا  يوس  هب  اه  نیمزرس  نیرترود  زا 

ما / هدمآ  وت  يوس  هب  زین  نم 
دناوخب .  يزاین  یب  یگناگی و  هب  يراز  هبال و  اب  ار  وا  هک  ار  یسک  دزاس ] یمن  دیماان   ] هک نآ  يا 

تسا / دونشخ  نم ،  ندرُزآ )  ) ینامرفان زا  هک  تسا  لزانُم  نیا ، 
ریگب .  مدنزرف  زا  ارم  ّقح  راّبج ! يا 
دوش / جلف  شیولهپ  وت  يرای  هب  ات 

يداز ! ار  يزیچ  هن  يدش و  هداز  دوخ ،  هن  یکاپ و  صقن ،  بیع و  ره  زا  هک  نآ  يا 
نم رب  ینیب ،  یم  هک  ییالب  نیا  هک  دوب  هدربن  نایاپ  هب  ار  شیاعد  تخادنا ،  نایرج  هب  ار  بآ  تشارفا و  ار  نامـسآ  هک  ییادخ  هب  دنگوس 

دش .  لزان 
تسا .  هدش  جلف  مدید  دوشگ .  ار  دوخ  تسار  يولهپ  سپس ، 

نم رب  هک  لاسما  ات  تسا ،  هتفریذـپن  و  دـنک ،  میاعد  درک ،  منیرفن  هک  اج  نامه  رد  ات  مهاوخ  یم  وا  زا  هک  تسا  لاـس  هس  داد ]:  همادا  [و 
نیمه میدمآ .  نوریب  دوخ  نطوم  زا  شالت ،  باتـش و  اب  مدرک و  راوس  رغال ،  يرتش  هب  ار  وا  تیفاع ،  دیما  هب  سپ  تفریذپ .  داهن و  ّتنم 

هب ار  وا  درک و  مَر  مردـپ  رتش  نآ ،  يادـص  زا  دـیمر و  يا  هدـنرپ  بش ،  رد  میدیـسر ،  كایـس  نیمزرـس  ياه  هبارخ  كارا و  لزنم  هب  هک 
نونکا هک  تسا  نیا  اه  تبیصم  نیا  همه  زا  رتالاب  مدومن .  نفد  اج  نامه  ار  وا  تشذگرد .  دید و ] همدص   ] گنس ود  نایم  دنکفا و  نیمز 

ردپ . »! نیرفن  ِراتفرگ   : » ِناونع اب  رگم  متسین ،  هتخانش  مدرم ،  نایم  رد 
مـسا نآ ، رد  تخومآ و  نم  هب  ربمایپ  هک  مزوماـیب  ار  ییاـعد  وت  هب  اـیآ  تسا .  هدیـسر  ارف  تا  یـسرداد  هظحل   : » دومرف وا  هب  ناـنمؤمریما 

وا  زا  هک  ره  دهد و  یم  خساپ  دناوخب ،  ار  وا  هک  ره  نآ ،  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  یمسا  تسا ؛ مرکا  ِزیزع  ِربکا  يادخ  مظعا 
دوبهب ار  يرامیب  دََرب ،  یم  ار  اه  مغ  دزاس ، یم  فرطرب  ار  اه  یتحاران  دیاشگ ،  یم  ار  اه  هودـنا  نآ ،  اب  دـشخب و  یم  شیاطع  دـهاوخب ، 

، دزرمآ یم  ار  ناهانگ  دَنادرگ ، یم  رب  ار  مشچ  دزادرپ ، یم  ار  اه  ضرق  دنک ، یم  ینغ  ار  ریقف  دـهد ، یم  ناماس  ار  هتـسکش  دـشخب ،  یم 
هوک رب  ار  نآ  ادخ ،  زا  رادربنامرف  رگا  و  دهد ،  یم  ناما  ار  تخسرس  رگمتـس  شکرـس و  ناطیـش  زا  كانمیبره  ،و  دناشوپ یم  ار  اه  بیع 

هک یتروص  رد  دناوخب ـ  بآ  رب  ار  نآ  رگا  دـنک و  یم  هدـنز  ار  وا  ادـخ  دـناوخب ،  يا  هدُرم  رب  رگا  دوش و  یم  هدـنَک  شیاج  زا  دـناوخب ، 
زا دیاب  ناحبس ،  يادخ  دزوس .  یم  تیارب  ملد  هک  زاس  هشیپ  یهلا  ياوقت  درم ! يا  سپ ،  دور ؟ یم  هار  نآ  رب  دریگن ـ  ار  وا  یگتفیش  ْدوخ 

رگا رادم .  ینازرا  تسا ،  نانیمطا  دروم  وت  نید  رد  هک  نآ  هب  زج  ار  نآ  ناوخن و  تیـصعم  هب ] یگدولآ   ] رد ار  نآ  دنیبب .  ّتین  ِقدص  وت 
هدژم وت  هب  هک  ینیب  یم  ایؤر  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  دوخ ،  ربمایپ  دریذـپ و  یم  ار  تیاعد  ادـخ  ینک ،  مادـقا  ّتین  صولخ  اـب 
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دهد . » یم  تباجا  تشهب و 
دوب هدمآ  شیپ  شیارب  هچنآ  دوخ و  تیفاع  هب  ناوج  نآ  ینامداش  زا  رتشیب  اعد  هدیاف  هب  نم  ینامداش  دیوگ :  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

متشاد .  يربخ  نآ ،  زا  هن  و  مدوب ،  هدینش  نانمؤمریما  زا  ار  نآ  هن  نیا ،  زا  شیپ  نم  اریز  دش ؛ ، 
سیونب . » منک ،  یم  الما  وت  رب  ار  هچنآ  روایب و  يذغاک  ملق و   : » دومرف نم ] هب  مالسلا  هیلع  یلع  مردپ   ] سپس

دنمهوکـش و هک  نآ  يا  ناـبرهم ،  هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب  وـت ،  ماـن  هـب  مـنک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  اـهلا ! راـب   : » دوـمرف مدرک .  نـینچ 
يراوگرزب . ». ... !

دندوب و هتفر  باوخ  هب  نارئاز  دوب و  تولخ  فاوط ،  هک  يربا  کیرات و  یبش  رد  مالـسلا : ـ  هیلع  نیـسح  ماما  زا  لقن  هب  تاوعدلا ـ  جـهُم 
هب يا  هتسکش  لد  دولآ  نزح  يادص  ماگنه ،  نیا  رد  مدوب .  فاوط  رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  دوب ،  هدوبر  باوخ  ار  اه  مشچ 
یم تساوخ و  یم  تمحر  تسج و  یم  هاـنپ  دـیبلط و  یم  یـسردایرف   ، [ راّـفغ يادـخ  زا   ، ] درد زا  هدـنکآ  یلد  اـب  هک  دیـسر  یم  شوگ 

تفگ : 
یناسر /! یم  تباجا  هب  ار  اه  یکیرات  رد  ناگدنامرد  ياعد  هک  نآ  يا 

يزاس ! یم  فرطرب  ار  اه  يرامیب  يراتفرگ  نایز و  هک  نآ  يا 
دنوش / یم  رادیب  دنباوخ و  یم  هبعک ،  درگادرگ  وت ،  نانامهیم 

دور .  یمن  باوخ  هب  هدنیاپ ـ  يا  وت ـ  مشچ  هک  یلاح  رد  دنناوخ ،  یم  ار  وت 
رذگرد / مناهانگ  زا  تشذگ ،  نیرتهب  اب  تا ،  یگدنشخب  اب 

دنراد .  هراشا  وا ] هب  دنراودیما و   ] وا هب  اهنت  شنما  مرح  رد  قیالخ  همه  هک  نآ  يا 
دنباین / رد  ار  وت  وفع  ناراکهنگ ،  رگا 

دیاشخبب !؟ نانآ  رب  ار  دوخ  وفع ] تمحر و   ] تمعن یسک  هچ  سپ 
 ، دنک یم  یهاوخداد  شراگدرورپ  زا  دراد و  شناهانگ  زا  داد  هک  صخش  نیا  هب  ایآ  هّللا !  دبع  ابا  يا   : » دومرف نم  هب  نانمؤمریما )  ) مردپ

يدرپس . »؟ شوگ 
مدینش .  هلب ،  متفگ : 

ینیبب . » ار  وا  دیاش  ورب .  وا  یپ  زا   : » دومرف
 ، مدیسر ماقم  نکُر و  نیب  هک  نیمه  متـشگ .  یم  ناگتفخ  نایم  رد  مدیلام و  یم  وس ] نآ  وس و  نیا  هب   ] تسد بش ،  یکیرات  نآ  رد  سپ 
هب هک  ادخ  هدنب  يا  وت  رب  مالس  متفگ : تسا . هداتـسیا  زامن  هب  هک  تسومه  هک  متفایرد  مدرک ، ّتقد  دش . رادومن  نم  رب  هداتـسیا  یـصخش 

شزرمآ و  تشذگ و  ِیپ  رد  يراد و  فارتعا  دوخ ،  ناهانگ 
نک .  تباجا  ار  ادخ  ربمایپ  يومع  رسپ  یناوخ  ارف  ادخ ،  هب  ار  وت  يدنوادخ ! هانپ 

شیپ هک  دومن  هراشا  نم  هب  تسد  اب  تساخرب و ]  ، ] دیوگ ینخـس  هک  نآ  یب  درب و  نایاپ  هب  ار  زامن  مالـس  دهّـشت و  هدجـس و  باتـش ،  اب 
تفیب . 

تسا .  درم  نامه  نیا ،  متفگ :  هدروآ ،  نانمؤمریما  روضح  هب  ار  وا  مداتفا و  شیپ 
یتسیک . »؟  : » دیسرپ وا  زا  دوب .  سابل  هزیکاپ  ور و  شوخ  یناوج  هک  تسیرگن  وا  رب  مالسلا  هیلع  ماما 

متسه .  برع  لیابق  یخرب  زا  تفگ : 
تسیچ . »؟ تمان   : » دیسرپ

ینابیش .  لزانُم  تفگ : 
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يدرک . »؟ یم  هثاغتسا  هیرگ و  ارچ  تسا ؟ هنوگچ  تلاح   : » دیسرپ
هنوگ نآ  تسالب ، یتخبدـب و  ورگ  رد  تشیعم و  یگنت  رد  نونکا ،  هدـمآ و  راتفرگ  ّقاع ،  هانگ  هب  هک  یـسک  لاح  دـشاب  هنوگچ  تفگ : 

دنریذپ !؟ یمن  دنک ، هبوت  رگا  هک 
يا . »؟ هدش  نینچ  ارچ   : » دیسرپ

زین نابعـش  بجر و  ياه  هام  رد  ار  یلاعت  قح  یناـمرفان  مدوب ،  ینارذـگ  شوخ  ینار و  سوه  مرگرـس  دوخ ،  مدرم  ناـیم  رد  نم  تفگ : 
 ، راگزور زادنارب  هشیر  ِراوگان  ياهدماشیپ  زا  ارم  هک  متشاد  وخ  مرن  نابرهم و  يردپ  مدیـسرت .  یمن  نابرهم ،  راگدرورپ  زا  مداد و  همادا 

لاس اه و  هام  اهزور ،  اه و  بش  یکیرات ،  رون و  ردق  هچ  تفگ :  یم  دناسرت و  یم  يدنوادخ  مشخ  شتآ  باقِع  زا  تشاد و  یم  رذحرب 
يدرگنرب !؟] دوخ  هانگ  اطخ و  زا  وت  و   ] دنیآ دایرف  هوتس و ]  ] هب وت  تسد  زا  راوگرزب ،  ناگتشرف  و  اه ، 

همیخ رد  هک  ار  الط  هّکـس  يردق  متـساوخ  يزور  مدز .  یم  کتک  ار  وا  هنارگـشاخرپ ،  نم ،  دیزرو ،  یم  رارـصا  منداد  زردنا  رد  هاگره 
وا متفر .  متشادرب و  ار  رز  ياه  هّکس  مدناچیپ و  ار  شتسد  مدرزآ و  ار  وا  نم ،  دش و  عنام  مردپ  منک .  فرص  یـشاّیع  رد  مرادرب و  دوب ، 

دورس :  ار  راعشا  نیا  سپ  تسناوتن .  یتحاران  درد و  تّدش  زا  یلو  دزیخرب ؛ ياج  زا  ات  داهن  وناز  هب  ار  شتسد 
دمآ /  شیپ  یتبارق  لزانُم ، »  » نم و نایم 

دبلط .  یم  ار  نآ  ناراب ،  بلاط  هک  هنوگ  نامه  هب  تسرد 
تشگ /  تماقدنلب  دنمورین و  ات  مدنارورپ  ار  وا 

دوب .  هلاسوگ  لای  نوچ  وا  لای  تساخ ،  یم  رب  هاگره 
دش /  یم  هنسرگ  هاگره  شا  یلاسدرخ  رد 

مداد .  یم  وا  هب  ار  كاروخ  نیرتاراوگ 
دیسر /  یناوج  ناوفنُع  هب  هک  نیمه  سپ 

تشگ .  ناّرب ] زارد و   ] ینیّدُر هزین  نوچمه  شنابز 
دناچیپ /  ار  متسد  دوبُر و  ار  ملام  متس  هب  نینچ ،  نیا 

دناچیپب ! ار  شتسد  تسا ،  بلاغ  وا  هب  هک  ییادخ 
زامن تعکر ،  نیدنچ  تفرگ و  هزور  هتفه ،  نیدنچ  دبلطب .  يرای  نم  هیلع  ادخ  زا  ات  دـیآ  ادـخ  هناخ  هب  ًاعطق  هک  درک  دای  دـنگوس  سپس 

زا دـش .  هّکم  دراو  ربکا ،  ّجـح  زور  رد  ات  تشذـگ  اه  هوک  اه و  نابایب  اه و  تشد  زا  دـش و  راوس  ورهار ،  يرتش  رب  درک و  اـعد  درازگ و 
هنوگ نیا  درک و  شیاین  هبال ،  ساـمتلا و  اـب  تخیوآ و  هبعک  هدرپ  هب  فاوط ،  یعـس و  زا  سپ  دروآ .  ادـخ  هناـخ  هب  ور  دـش و  هداـیپ  رتش 

دورس : 
دوخ / ششوک  ياهتنم  اب  اه  هواجک  رب  نایجاح  هک  نآ  يا 

دنیآ .  یم  وا  يوس  هب  اه  نیمزرس  نیرترود  زا 
ما / هدمآ  وت  يوس  هب  زین  نم 

دناوخب .  يزاین  یب  یگناگی و  هب  يراز  هبال و  اب  ار  وا  هک  ار  یسک  دزاس ] یمن  دیماان   ] هک نآ  يا 
تسا / دونشخ  نم ،  ندرُزآ )  ) ینامرفان زا  هک  تسا  لزانُم  نیا ، 

ریگب .  مدنزرف  زا  ارم  ّقح  راّبج ! يا 
دوش / جلف  شیولهپ  وت  يرای  هب  ات 

يداز ! ار  يزیچ  هن  يدش و  هداز  دوخ ،  هن  یکاپ و  صقن ،  بیع و  ره  زا  هک  نآ  يا 
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نم رب  ینیب ،  یم  هک  ییالب  نیا  هک  دوب  هدربن  نایاپ  هب  ار  شیاعد  تخادنا ،  نایرج  هب  ار  بآ  تشارفا و  ار  نامـسآ  هک  ییادخ  هب  دنگوس 
دش .  لزان 

تسا .  هدش  جلف  مدید  دوشگ .  ار  دوخ  تسار  يولهپ  سپس ، 
نم رب  هک  لاسما  ات  تسا ،  هتفریذـپن  و  دـنک ،  میاعد  درک ،  منیرفن  هک  اج  نامه  رد  ات  مهاوخ  یم  وا  زا  هک  تسا  لاـس  هس  داد ]:  همادا  [و 

نیمه میدمآ .  نوریب  دوخ  نطوم  زا  شالت ،  باتـش و  اب  مدرک و  راوس  رغال ،  يرتش  هب  ار  وا  تیفاع ،  دیما  هب  سپ  تفریذپ .  داهن و  ّتنم 
هب ار  وا  درک و  مَر  مردـپ  رتش  نآ ،  يادـص  زا  دـیمر و  يا  هدـنرپ  بش ،  رد  میدیـسر ،  كایـس  نیمزرـس  ياه  هبارخ  كارا و  لزنم  هب  هک 

نونکا هک  تسا  نیا  اه  تبیصم  نیا  همه  زا  رتالاب  مدومن .  نفد  اج  نامه  ار  وا  تشذگرد .  دید و ] همدص   ] گنس ود  نایم  دنکفا و  نیمز 
ردپ . »! نیرفن  ِراتفرگ   : » ِناونع اب  رگم  متسین ،  هتخانش  مدرم ،  نایم  رد 

مـسا نآ ، رد  تخومآ و  نم  هب  ربمایپ  هک  مزوماـیب  ار  ییاـعد  وت  هب  اـیآ  تسا .  هدیـسر  ارف  تا  یـسرداد  هظحل   : » دومرف وا  هب  ناـنمؤمریما 
وا  زا  هک  ره  دهد و  یم  خساپ  دناوخب ،  ار  وا  هک  ره  نآ ،  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  یمسا  تسا ؛ مرکا  ِزیزع  ِربکا  يادخ  مظعا 

دوبهب ار  يرامیب  دََرب ،  یم  ار  اه  مغ  دزاس ، یم  فرطرب  ار  اه  یتحاران  دیاشگ ،  یم  ار  اه  هودـنا  نآ ،  اب  دـشخب و  یم  شیاطع  دـهاوخب ، 
، دزرمآ یم  ار  ناهانگ  دَنادرگ ، یم  رب  ار  مشچ  دزادرپ ، یم  ار  اه  ضرق  دنک ، یم  ینغ  ار  ریقف  دـهد ، یم  ناماس  ار  هتـسکش  دـشخب ،  یم 

هوک رب  ار  نآ  ادخ ،  زا  رادربنامرف  رگا  و  دهد ،  یم  ناما  ار  تخسرس  رگمتـس  شکرـس و  ناطیـش  زا  كانمیبره  ،و  دناشوپ یم  ار  اه  بیع 
هک یتروص  رد  دناوخب ـ  بآ  رب  ار  نآ  رگا  دـنک و  یم  هدـنز  ار  وا  ادـخ  دـناوخب ،  يا  هدُرم  رب  رگا  دوش و  یم  هدـنَک  شیاج  زا  دـناوخب ، 
زا دیاب  ناحبس ،  يادخ  دزوس .  یم  تیارب  ملد  هک  زاس  هشیپ  یهلا  ياوقت  درم ! يا  سپ ،  دور ؟ یم  هار  نآ  رب  دریگن ـ  ار  وا  یگتفیش  ْدوخ 

رگا رادم .  ینازرا  تسا ،  نانیمطا  دروم  وت  نید  رد  هک  نآ  هب  زج  ار  نآ  ناوخن و  تیـصعم  هب ] یگدولآ   ] رد ار  نآ  دنیبب .  ّتین  ِقدص  وت 
هدژم وت  هب  هک  ینیب  یم  ایؤر  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  دوخ ،  ربمایپ  دریذـپ و  یم  ار  تیاعد  ادـخ  ینک ،  مادـقا  ّتین  صولخ  اـب 

دهد . » یم  تباجا  تشهب و 
دوب هدمآ  شیپ  شیارب  هچنآ  دوخ و  تیفاع  هب  ناوج  نآ  ینامداش  زا  رتشیب  اعد  هدیاف  هب  نم  ینامداش  دیوگ :  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

متشاد .  يربخ  نآ ،  زا  هن  و  مدوب ،  هدینش  نانمؤمریما  زا  ار  نآ  هن  نیا ،  زا  شیپ  نم  اریز  دش ؛ ، 
سیونب . » منک ،  یم  الما  وت  رب  ار  هچنآ  روایب و  يذغاک  ملق و   : » دومرف نم ] هب  مالسلا  هیلع  یلع  مردپ   ] سپس

دنمهوکـش و هک  نآ  يا  ناـبرهم ،  هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب  وـت ،  ماـن  هـب  مـنک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  اـهلا ! راـب   : » دوـمرف مدرک .  نـینچ 
يراوگرزب . ». ... !

هب ار  ادـخ  راب  دـنچ  مدرب و  الاب  هتـشوناعد  نآ  اب  ار  متـسد  داتفا ،  ورف  بش ،  کیرات  هدرپ  دوبُر و  ار  منامـشچ  باوخ  نوچ  تفگ :  ناوج 
 ، باوخ رد  متفر .  باوخ  هب  سپس  يدناوخ . » وا  مظعا  مسا  هب  ار  ادخ  هک  تسا  سب   : » مدینـش خساپ  مود ،  هبترم  رد  مدناوخ .  نآ ،  ّقح 

عقاو کـین  تشونرـس  رب  وت  هک  راد  هگن  دوخ ] يارب   ] ار گرزب  يادـخ   : » دومرف دیـشک و  نم  رب  ار  دوخ  تسد  هک  مدـید  ار  ادـخ  ربماـیپ 
يدش . »

مدوب .  هتفای  افش  هک  یلاح  رد  مدش ،  رادیب  سپ 
« . لولشم  » ياعد نانجلا ،  حیتافم  ك :  ر . 

132 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ِۀَِئنهَّتلِاب ُلیئَربَج  َطَبَه  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ُنب  ُنَسَحلا  َدـِلُو  اََّمل  َلاق :  ُهَّنِإ  َلاقَف :  یتَم ؟ ِدـَلَولِاب  ِۀَِـئنهَّتلا  ِنَع  مالـسلا  هیلع  اضِّرلا  ِنَسَحلا  َابأ  ُتلأَس 
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َِدلُو َنیح  َناک  َِکلذَـکو  ُهَنُذُأ ، َبُقثَیو  ُهنَع  َّقُعَیو  ُهَسأَر  َِقلحَیو  ُهَیِّنَُکیو  ُهَیِّمَُـسی  نأ  ُهَرَمأو  ِِعباّـسلا ،  ِموَیلا  یِفهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  یَلَع 
ینُمیلا ِنُذُألا  ِیف  ُبقَّثلا  َناکو  ِرَْـسیألا ،  ِنرَقلا  ِیف  ِناَتبؤُذ  امَُهل  َناکو  َلاق :  َِکلذ .  ِلثِِمب  ُهَرَمَأَف  ِِعباّسلا  ِموَیلا  ِیف  ُهاتأ  مالـسلا ، هیلع  ُنیَـسُحلا 

ُفنَّشلاَو  ینُمیلا  ِیف  ُطرُقلاَف  ِنُذُألا ،  یَلعأ  ِیف  يرُسیلا  ِیفو  ِنُذُألا ،  ِۀَمحَش  ِیف 
نب نسح  یتقو   : » دومرف مدیـسرپ .  ار  دنزرف  يارب  نتفگ  کیربت  ماگنه  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دـلاخ : ـ  نب  نیـسح  زا  لقن  هب  یفاکلا ـ 

ناشیا هب  دـمآ و  دورفهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  نتفگ  کـیربت  يارب  متفه  زورمالـسلا  هیلع  لـیئربج  دـش ،  ّدلوتممالـسلاامهیلع  یلع 
هک یماگنه  دوب ،  هنوگ  نیمه  دـیامن .  خاروس  ار  شـشوگ  دـنک و  هقیقع  دـشارتب و  ار  شرـس  دراذـگب و  وا  رب  هینک  مان و  هک  داد  ناـمرف 

خاروس دنتشاد ؛  پچ  تمس  وسیگ  ود  نانآ ،  داد .  نامرف  لکش ،  نامه  هب  دمآ و  ناشیا  دزن  متفه ،  زور  دش .  ّدلوتممالـسلا  هیلع  نیـسح 
پچ .  شوگ  رد  فنش  دوب و  تسار  شوگ  رد  طُرق  سپ  نآ .  يالاب  رد  پچ  شوگ  خاروس  دوب و  شوگ  همرن  رد  تسار  شوگ 

«( . فنش  » ج 2 ص 980 نیرحبلا :  عمجم   ) نُذُالا ِّیلُح  نم  ُْفنَّشلا : 

133 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
مُکِرمأ . ِمظَنو  هّللا ِ  يَوقَِتب  یباتِک ـ  ُهَغََلب  نَمو  یلهأو  يدلُو  َعیمَجو  امُکیصوُأ ـ  : 

: ـ  دز هبرض  ناشیا  هب  وا ) رب  ادخ  نیرفن  هک   ) مجلم نبا  هک  یماگنه  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  هب  ششرافس  زا  مالـسلا ـ  هیلع  یلع  ماما 
یم شرافس  اهراک  نداد  مظن  دنوادخ و  زا  ندرکاورپ  هب  دسر ،  یم  وا  هب  نم  هتشون  هک  ار  یـسک  ار و  ما  هداوناخ  منادنزرف و  همه  امش و 

منک . 
ص 152. نیظعاولا :  ۀضور  باتکلا 47 ، ۀغالبلا :  جهن 

134 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ٍیّلَعَو ٍدَّمَُحم  ِْنیَلَْضفْألا : ِْهیََوبَا  َّقَح  َفَرَع  ْنَم 

: َُهل ـَل  یق ِِهت ، َـ عاط َّقَح  ام  ُـ هَعاطَاَو
. َْتئِش ٍنانِج  ِّيَا  یف  ْحَبْحَبَت 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ار اهنآ  دسانـشب و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  ینعی  دوخ  یعیبط ) ردـپ  زا   ) رترب ردـپ  ود  قح  هک  یـسک 

. ریگب ياج  يآ و  دورف  يراد  تسود  هک  تشهب  ياج  ره  رد  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  دنک  تعاطا  تسا  هتسیاش  هک  روطنآ 
ح589. مالسلا 590 ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم 

135 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
، َنُوِبلاْغلا هّللا ِ  ُبْزِح  ُنَْحن 

، َنُوبِّیَّطلا ِِهْتَیب  ُلْهَاَو  َنُوبَْرقالاهلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوُسَر  ُةَْرتِعَو 
 ِ هّللا ِباتِک  َِیناث  هّللا ِ  ُلوُسَر  انَلَعَج  َنیذَّلا  ِْنیَلَقَّثلاُدَحَأَو 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  زا  ثیدح   173www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


. . .
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ياتمه ار  ام  ادخ  لوسر  هک  مینیگنـس  هنزو  ود  زا  یکی  ام  و  مییوا ، كاپ  نادـناخ  ادـخ و  لوسر  رتکیدزن  ترتع  و  میزوریپ ، هّللا  بزح  ام 
. تسا هداد  رارق  ادخ  باتک 

ص 144. ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  ، 229 یسربط ، جاجتحا 

136 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
َِّرْبلا ُُهلْدَع  َعِسَو  ِلْدَْعلا  ُِمئاق  َماق  اذإ  ُهَّنإَف  اْینُّدِلل ، ّالإ  انُّبُِحیال  انَّبَحَأ  ْنَمَو  ِْهیََتباّبَـس ـ  َْنَیب  َرَّدَقَو  ِْنیَتاهَک ـ  َوُهَو  ُنَْحن  اْنئِج  ِهِّلل ، ّالإ  انُّبُِحیال  انَّبَحأ  ْنَم 

. َرِجاْفلاَو
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

مه ایند  رطاخب  ار  ام  هک  یـسک  و  مییآ ، یم  تشگنا ) ود  هب  هراشا   ) ود نیا  لثم  وا  ام و  درادـب ، تسود  ادـخ  رطاخب  اهنت ، ار  اـم  هک  یـسک 
. دوش یم  دب  بوخ و  لماش  وا  تلادع  دنک ، روهظ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  یماگنه ك  اریز ) تسا  دیفم  زاب   ) دشاب هتشاد  تسود 

ص 90 ج 27 ، راونالاراحب ، ص 134 ـ  ج 1 ، یقربلا ، نساحم 

137 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
. ُهاوِسام ِةَدابِع  ْنَع  ِِهتَدابِِعب  اُونْغَتْسا  ُهوُدَبَع  اذإَف  ُهوُدَبَع ، ُهُوفَرَع  اذِاَف  ُهُوفِْرعَِیل ، ِّالا  َدابِْعلا  َقَلَخام  ُهُرْکِذ  َّلَج  هّللا َ  َّنِا  ُساّنلا ! اَهُّیَا 

؟ِ  هّللا ُۀَفِْرعَم  امَف  یُّماَو  َْتنَأ  یبَِأب  هّللا ِ  ِلوُسَر  َْنباَی  ٌلُجَر : َُهل  َلاقَف 
.« ُُهتَعاط ْمِْهیَلَع  ُبِجَی  يذَّلَا  ْمُهَمامِإ  ٍنامَز  ِّلُک  ِلْهَأ  ُۀَفِْرعَم  : » َلاق

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
، درک دـنهاوخ  شتـسرپ  ار  وا  دنتخانـش  ار  وا  یتقو  دنـسانشب ، ار  وا  هکنآ  يارب  رگم  هدـیرفاین  ار  ناگدـنب  گرزب  يادـخ  اـنامه  مدرم ! يا 

: تفگ يدرم  دنوش . یم  زاین  یب  وا  ریغ  یگدنب  زا  دندرک  شتسرپ  ار  وا  هک  یماگنه 
؟ تسیچ ادخ  تخانش  داب ، تیادف  مردام  ردپ و  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا 

. تسا بجاو  اهنآ  رب  وا  تعاطا  هک  یماما  نآ  ار ، ناشماما  نامز  ره  مدرم  تخانش  زا  تسترابع  دومرف :
ص 9. عیارشلا ، للع 

138 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ِلوُسَر  ِدْهَع  یلَع  َنیِِقفانُْملا  ُفِْرعَن  اّنُک  ام 

. مالسلا هیلع  ُهَد  ـ ْلُوَو ًا  ّـ یل َـ ْمِهِضُْغِبب ع ِّالا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

اب طقف  ار  نیقفانم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لو  ـ سر نامز  مـا 
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. میتخانش یم  وا  نادنزرف  مالسلا و  هیلع  یلع  اب  ینمشد 
ص 302. ج 39 ، راونالاراحب ، ص 72 ـ  ج 2 ، اضرلارابخا ، نویع 

139 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ٍةَرْطَِقب ًۀَْعمَد  انیف  ُهاْنیَع  ْتَعَمَد  ْنَم 

. َۀَّن ـ َْجلا یلاعَت  هّللا ُ  ُهاطْعَا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

، دزیرب ام  يارب  کشا  يا  هرطق  شنامشچ  هک  یسک 
. در ـد کـ هاوخ اطع  وا  ار بـه  تشهب  دنواد  ــ خ

ص 228. ةدوملا ، عیبانی 

140 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ٌدِحاو ٌمْوَیّالإ  اْینُّدلا  َنِم  َْقبَی  َْملَْول 
َمْوَْیلا َِکلذ  َّلَجَوَّزَع  هّللا ُ  َلَّوََطل 

، يْدلُو ْنِم  ٌلُجَر  َجُرْخَی  یّتَح 
، ًاْملُظَو ًارْوَج  ْتَِئُلم  امَک  ًاطِْسقَو  ًالْدَع  اهُءَالْمَیَف 

. لوُقَیهلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  َلوُسَر  ُْتعِمَس  َِکلذَک 
: دومرفمالسلا هیلع  نیسح  ماما 

، دشاب هدنامن  یقاب  زور  کی  زجب  ایند  زا  رگا 
در ـد کـ هاوخ ینالو  ار طـ زور  نآ  دنواد  خـ
، دنک روهظ  نم  نادناخ  زا  يدرم  هکنیا  ات 

دنک داد  لد و  زا عـ ار پـر  ای  ـ ند و 
، تسا هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  هنوگنامه 

. مدینش نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 
ص133. ج51 ، راونالاراحب ، ص317 ـ  نیدلا ، لامک 

141 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ْنِکلَو ٍلَغَدَو ، ٍّلِغَو  ٍّشِغ  ِّلُک  ْنِم  ْمُُهبُوُلق  ْتَُملَـس  ْنَم  انَتَعیـش  َّنِإ  َكاوْعَد ، ِیف  َتْرَجَفَو  َْتبِذَک  ََکل  هّللا ُ  ُلوُقَی  ًاْئیَـش  َّنَیِعّْدَت  َو ال  هّللا َ  ـِق  َّتا

. ْمُکیّبُِحمَو ْمُکِیلاوَم  ْنِم  اَنَأ  ُْلق 
: تفگ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  يدرم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  زا  ثیدح   173www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف میامش ، نایعیش  زا  نم  ادخ  لوسر  دنزرف  يا 
ره زا  ناشیاهلد  هک  دـنا  یناسک  ام  نایعیـش  يدرک ، یفازگ  ياعّدا  یتفگ و  غورد  تدـیوگب  ادـخ  هک  نکن  اعّدا  ار  يزیچ  سرتب ! ادـخ  زا 

. میامش نادنم  هقالع  ناتسود و  زا  نم  وگب : وت  یلو  دشاب ، كاپ  يراکلغد  ّشغ و  ّلغ و  عون 
ص 156. ج 68 ، راونالاراحب ،

142 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ِِهْتَیب ِسالْحَا  ْنِم  ًاْسلِح  ْمُْکنِم  ٍئِْرما  ُّلُک  ْنُکَِیل 

ًا ّـ یَح ُل  ُـ جَّرلا اَذه  َمادا  مـ
اَنل هّللاَرِّیَُخی ُ  ْنَا  انْوَجَر  ٌءای  ـ ْحأ ُْمْتنَاَو  ْکَلُْهی  ْنِاَف 

، انِسُْفنا یِلا  انَلِکَی  الَو  انَدْشُر  انیتُْؤیَو 
.«َ نُونِسُْحم ْمُه  َنیذَّلاَو  اوَقَّتا  َنیذَّلا  َعَم  هّللا َ  َنِا  »

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هب وا  هک  یتقو  سپ  دـنکن ) یتکرح  ینعی   ) دـشاب شدوخ  هناخ  رد  نیـشن  هناخ  تسا  هدـنز  هیواعم )  ) درم نیا  هک  ینامز  ات  امـش  زا  کیره 

، دراذگماو نامدوخب  ار  ام  دنیزگرب و  ام  يارب  ار  يراگتسر  دشر و  دنوادخ  هک  تسا  دیما  دیدوب  هدنز  امش  دیسر و  تکاله 
( هک تسا  هدومرف  هدعو  نآرق  رد  هک  روطنامه  )

دننک هشیپ  اوقت  هک  تسا  یناسک  اب  ادخ 
. دنهد ماجنا  وکین  راک  و 

128 لحن ،  ـ

143 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ُمالَّْسلا ِمالْسِْالا  یَلَعَو  َنوُعِجار  ِْهَیِلا  ّانِاَو  ِهِّلل  ّانِا 

، َدیزَی َْلثِم  ٍعاِرب  ُۀَّمُْالا  ِتَِیُلب  ْدَق  ذِا 
: ُلوُقَیهلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  َلوُسَر  ُْتعِمَس  ْدََقلَو 

. َنایفُس یبَا  ِلآ  یلَع  ٌۀَمَّرَُحم  ُۀَفالِْخلَا 
: دومرف نک ) تعیب  دیزی  اب  هک  مکح  نب  ناورم  داهنشیپ  هب  خساپ  رد  ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما 

تسا و هدش  دیزی  دننامه  یناپوچ  راتفرگ  مالسا  تّما  اریز  دناوخ  ار  مالسا  هحتاف  نوعجار و  هیلا  انا  هّلل و  انا  تفگ : دیاب  ترو  ـ ـص نیا  رد 
: دومرف یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدوخ  نم 

. تسا مار  نایف حـ ـ سوبا لآ  رب  تفال  خـ
ح252. مالسلا 285 ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم 

144 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ینَکََرت ْد  َـ ِّی ق ـ ِعَّدلا َْنبا  َّی  ـ ِعَّدلا َّنِاَو  الَأ 

! یّنِم َِکلذ  َُهل  َتاْهیَهَو  َِۀلِّذلاَو ، ِۀَّلِسلا  َْنَیب 
!! ـِۀ َّلِّذلاا ـ َّنِم َتاه  ـ ْیَه

َنُونِمْؤُْملاَو ُُهلوُسَرَو  اَنل  َِکلذ  هّللا ُ  َیبَأ 
، َْتباط ٌدُود  ُـ َو ج ْتَرُهَط  ٌرو  ُـ ُـج َو ح

. ِمارِْکلا ِعِراصَم  یلَع  ِمائِّللا  َۀَعاط  َِرثُْؤی  ْنَا 
: دومرف اروشاع ) زور  رد  ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما 

، تسا رودب  ام  زا  ّتلذ  يراوخ و  یلو  هداد  رارق  تعیب )  ) يراوخ هدیشک و  ریشمش  نایم  ار  ام  هداز  مارح  رـسپ  هداز  مارح  نیا  دیـشاب  هاگآ 
!! زگره ّتلذ  ام و 

اب گنج  رب  ار  ناترطف  تسپ  زا  يرادرب  نامرف  هک  دندیدنـسپن  ام  يارب  هزیکاپ  نامدود  كاپ و  ياـهنماد  ناـنمؤم و  شربماـیپ و  دـنوادخ و 
 . مینیزگرب تّزع 

ح412. مالسلا 425 ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم 

145 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ٍّلُذ یف  ٍةایَح  ْنِم  ٌْریَخ  ٍّزِع  یف  ٌتْوَم 

ِراْعلا ِبوُکُر  ْنِم  یلْوَا  ُتْوَْملَا 
ِراّنلا ِلوُخُد  ْنِم  یلْوَا  ُراْعلاَو 

: دومرف اروشاع ) زور  ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما 
ـت. سا رتر  هنال بـ ـ یلذ یگدنز  زا  تّز  اب عـ گر  مـ

تسا يراوخ  راع و  اب  ندش  هارمه  زا  رترب  گرم 
تسا رترب  شتآ  رد  دورو  زا  يراوخ  و 

ح289. مالسلا 499 ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم 

146 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
، َنایْفُس یبَا  ِلآ  َۀَعیِش  ای  ْمُکَْحیَو 

َداعَْملا َنُوفاَختال  ُْمْتنُکَو  ٌْنیِد  ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِا 
. ْمُکا ـ ْینُد ِیف  ًارار  ـ ْحَا اُونوُکَف 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
، نایف لآ سـ ناور  ـ یپ ياام  ياو بـر شـ
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، دیسرت یمن  تمایق  زور  زا  دیرادن و  نید  رگا 
. دیشاب درمدازآ  ناتدوخ  يایند  رد  ّلقادح  سپ 

ص 33. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 51 ـ  ج 45 ، راونالاراحب ،

147 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ِتَْسَیلَو ًةَِدلاخ  ًةایَح  ِّالا  ِّزِْعلا  ِلیبَس  یف  ُتْوَْملا  َْسَیل  ِّقَْحلا ، ِءایِْحاَو  ِّزِْعلا  ِْلیَن  ِلیبَس  یلَع  ِتْوَْملا  َنَوْهَأ  ام  َتْوَْملا ، ُفاخَی  ْنَم  ُنأَش  ینْأَش  َْسَیل 

... یُنفِّوَُخت ِتْوَْملِابَفَا  ُهَعَم ، َةایَحال  يذَّلا  َتْوَْملاَِّالا  ِّلُّذلا  َعَم  ُةایَْحلا 
!؟ یْلتَق ْنِم  ِرَثْکَأ  یلَع  َنوُرِدْقَت  ْلَهَو 

. یفَرَشَو يّزِع  ِوْحَمَو  يدْجَم  ِمْدَه  یلَع  َنُورِدْقَتال  ْمُکَّنِکلَو  هّللا ،ِ  ِلیبَسیف  ِْلتَْقلِاب  ًابَحْرَم 
: دومرفمالسلا هیلع  نیسح  ماما 

تّزع هار  رد  گرم  تسا ، ناسآ  نم  شیپ  ردقچ  ّقح  يایحا  تّزع و  هار  رد  گرم  تسین  دـسرتب  گرم  زا  هک  یـسک  هاگیاج  نم  هاگیاج 
. دیناسرت یم  گرم  اب  ارم  ایآ  تسین ، درادن  هارمه  یتایح  چیه  هک  یتسین  گرم و  زج  ّتلذ  اب  یگدنز  تسین و  هنادواج  تایح  زج  يزیچ 

؟ دیناوت یم  نم  نتشک  زا  شیب  ایآ 
. دیربب نیب  زا  ار  متفارش  تّزع و  دینک و  دوبان  ارم  هوکش  دیناوت  یمن  امش  یلو  ادخ ، هار  رد  گرم  هب  نیرفآ 

ح 348 ، 360 مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک 

148 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ًادَحَا َیِْقُلت  الَف  َِکْتَیب ، ْنِم  َجُرَْخت  ْنَا  َوُه 

. َْکیَلَع َلْضَْفلا  َُهل  َْتیَأَر  ِّالا 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دندیسرپ ؟ ار  بدا  يانعممالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا 

يوش یم  جراخ  هناخ  زا  هک  یتقو  هکنیا  زا  تسترابع  بدا 
. ینیب دوخ  زا  رترب  ار  وا  ینک  یم  دروخرب  یسکره  هب 

ینیب رتهب  دوخ  زا  ار  نارگید  هشیمه  ینعی  )
( يرادهگن ار  اهنآ  مارتحا  و 

ص99، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ناوید 
.910 مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  و 

149 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
: ٍعَتْمَتْسُم ُریثَک  ِهِیف  ْنُکَی  َْمل  ِهِیف ، ْنُکَت  َْمل  ْنَم  ٌسْمَخ 

. ِْقلُْخلا ُنْسُحَو  ُءایَْحلاَو ، ُبَدَْألاَو ، ُنیّدلاَو  ُلْقَْعلَا ،
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: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: دوب دهاو  ـ خن يدایز  هر  ـ هب وا  رد  دشابن ، نا  ـ سنا رد  رگا  تسا  زیچ  ـج  نپ

. یقالخا شوخ  ایح 5 ـ  بدا 4 ـ  نید 3 ـ  لقع 2 ـ  1 ـ
ص 181. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ةایح 

150 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ِقُولْخَْملا َةاضْرَم  اْوَرَتْشا  ِمْوَق  َحَْلفَا  ال 

. ِِقلا ـ ْخلا ِطَخ  ـ َِسب
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ادخ مشخ  اب  ار  مدرم  يدونشخ  هک  یتّلم 
. دش دهاوخن  راگتسر  زگره  دنک  هلماعم 

ص 239. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 234 ـ  ج 17 ، ملاوع ،

151 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
، ٌۀَنامَا ُّرِّسلاَو  ٌزْجَع ، ُبْذِْکلاَو  ٌّزِع ، ُقْدِّصلَا 

. ٌَۀبِرَْجت ُلَمَْعلاَو  ٌۀَقادَص ، ُۀَنوُعَْملاَو  ٌَۀبارَق ، ُراوِْجلاَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

، یناوتان ییوگغورد  تسا و  يراوگرزب  ییوگتسار 
يدنواشیوخ یگیاسمه  و  تسا ، تناما  يرادزار 

. هبرجت راک ، تسا و  تقادص  ندرک  کمک  و 
ص 246. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات 

152 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ًۀَنَسَح َنوُع  ـ ْبَس ِمالَّسِلل 

. ِّداّرِلل ٌةَدِحاوَو  يِدَْتبُْمِلل  َنوُّتِسَو  ٌعِْست 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

، دراد هنسح  داتفه  مالس ،
هدننک مالس  يارب  هنسح  هن  تصش و 
. تسا هدنهد  خساپ  يارب  یکی  و 

ص 120. ج 78 ، راونالاراحب ، ص 177 ـ  لوقعلا ، فحت 
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153 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
 ُ، هّللا َكافاع  ِمالَْکلا  َْلبَق  ُمالَّسلَا 

. َمِّلَُسی یّتَح  ٍدَحَِأل  اُونَذَْأتال  مالسلا :  هیلع  َلاق  َُّمث 
: دومرف درک  یسرپلاوحا  ادتبا  هک  یسک  باوج  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

، دهد تیفاع  وت  هب  ادخ  تسا ، راتفگ  زا  لبق  مالس 
: دومرف سپس 

. دنک مالس  هکنیا  ات  دیوگب ) نخس   ) یسک هب  دیهدن  هزاجا 
.175 لوقعلا ، فحت 

154 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ِِهلَجَأ ِیف  َأَْسُنی  ْنَأ  ُهَّرَس  ْنَم 

. ُهَمِحَر ْلِصَْیلَف  ِِهقْزِر  یف  َداُزیَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

دتفا ریخأت  هب  شلجا  دوش  یم  دنسرخ  هک  یسک 
( دوش نینچ  دراد  تسود   ) دوش دایز  شقزر  و 

ـد. هد ما  ـ جنا ـم  حر هل  سپ صـ
ص 91. ج 74 ، راونالاراحب ، ص 48 ـ  ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع 

155 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
، ِراّجُّتلا ُةَدابِع  َْکِلتَف  ًۀَبْغَر  هّللا َ  اوُدَبَع  ًامْوَق  َّنِا 

، ِدیبَْعلا ُةَدابِع  َْکِلتَف  ًۀَبْهَر  هّللا َ  اوُدَبَع  ًامْوَق  َّنِاَو 
، ِرارْحالا ُةَدابِع  َْکِلتَف  ًارْکُش  هّللا َ  اوُدَبَع  ًامْوَق  َّنِاَو 

. ِةَدابِعلا ُلَْضفَا  َیِه  َو 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

، تسا نارجات  تدابع  نیا  دننک ، یم  شتسرپ  شاداپ ) هب   ) هقالع اب  ار  ادخ  یهورگ 
، تسا ناگدرب  شتسرپ  نیا  دننک ، یم  تدابع  سر  يور تـ زا  ار  اد  یهورگ خـ

. تسا تدابع  نیرتهب  نآ  تسا و  نادرمدازآ  تداب  نیا عـ دننک ، یم  شتسرپ  وا  زا  رّک  ـ شت يرازگساپ و  رطاخب سـ ار  ادخ  یهورگ  و 
ح 906. نیسحلا 748 ، مامالا  تاملک  هعوسوم  . 117 ، 78 راونالاراحب ،

. راصق تاملک  موس  باب  ص 171  نیسحلا ، نب  یلع  مامالا  ۀغالب 
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156 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ِِهتَدابِع َّقَح  هّللاَدَبَع َ  ْنَم 

. ِِهتَیافِک َو  ِهِینامَا  َقْوَف  هّللا ُ  ُهاتآ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

دنک تدابع  تسوا  هتسیاش  هک  روطنآ  ار  ادخ  هک  یسک 
. دهد یموا  هب  تسوا  تیافکو  وزرآ  هچنآزا  شیب  دنواد  خـ
ح 906. ، 748 مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم 

157 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
، ُهَرِفْغَتْسَنَو ُهَوُعْدَنَو  َۀَْلیَّْللا  اَنِّبَِرل  یّلَُصن  انَّلََعل  َۀَّیِشَْعلا  اّنَع  ْمُهَعَفْدَتَو  ٍةَوْدَغ  یِلا  ْمُهَرِّخَُؤت  ْنَا  َْتعَطَتْسا  ْنِاَف  ْمِْهَیِلا  ْعِجِْرا 

. ِرافِْغتْسِالاَو ِءاعُّدلا  َةَْرثَکَو  ِِهباتِک  َةَوِالتَو  َُهل  َةالَّصلا  ُّبُِحا  ُْتنُک  ْدَق  یِّنَا  ُمَْلعَی  َوُهَف 
: دومرف لضفلاوبا ) شردارب  هب  دنک  زاغآ  ار  هلمح  تساوخ  دعسرمع  رکشل  هک  اروشاع  بش  ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما 

زامن نامراگدرورپ  يارب  بشما  هکنیا  ات  نک  عفد  ام  زا  بشما  ار  اهنآ  هلمح  زادـنیب و  ریخأت  ادرف  اـت  ارنآ  یتسناوت  رگا  ورب ، اـهنآ  فرط  هب 
، مینک رافغتسا  مینک و  اعد  میناوخب و 

. مراد تسود  ار  رافغتسا  دایز و  ياعد  نآرق و  توال  وا و تـ يارب  زامن  هک  دناد  یم  اد  اریز خـ
ح 379. ثیدح 392 ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم 

158 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
؟ َمْوَّصلا ِهِدیبَع  یلَع  َلّجَوَّزَع  هّللا ُ  َضَرَْتفا  َِمل 

. َنیکاسَملا یَلَع  ِلْضَْفلِاب  َدوُعَیَف  ِعوُْجلا  َّسَم  ُّینَْغلا  َدِجَِیل  : َلاق
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  درک ؟ بجاو  شناگدنب  رب  ار  هزور  دنوادخ  ارچ  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا 

. دنک کمک  ناگراچیب  هب  شتورث  يدایز  زا  هجیتن  رد  دشچب و  ار  یگنسرگ  یتخس  دنمتورث  هکنیا  يارب 
ح 759. ص 692 ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم 

159 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
، ِءاعُّدلا ِنَع  َزَجَع  ْنَم  ِساّنلا  ُزَجْعَا 

. ِمالَّسلاب َلَِخب  ْنَم  ِساّنلا  ُلَْخبَاَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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دشاب زجاع  اعد  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  ناوتان 
. دزرو لُخب  مالسرد  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  لیخبو 

ح 971. ، 781 مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  . 294 ، 93 راونالاراحب ،

160 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ًابات یلاعَت ِکـ ِهِّلل  َّنَأ  ْمَل  ـ ْعاَو

اهاصْحَا ِّالا  ًةَریبَکالَو  ًةَریغَص  ُرِداُغیال 
… ُهَءاِیلْوَا َِکْلتَقَو  ِۀَّنِْظلِاب ، َكِذْخَِأل  ٍساِنب  هّللا ُ  َْسَیلَو 

: دومرف هیواعم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
یمن شومارف  دنوادخ  و  دـسیون ، یم  ار  اهنآ  همه  و  دراذـگ ، یمن  ورف  ار  یتشرد  زیر و  ـچ  یه هک  تسا  یبا  ـ تک ياراد  دـنواد  هک خـ نادـب 

. یشک یم  ار  ادخ  ناتسود  ینک و  یم  ریگتسد  نامگ ، اب  اهنت  هک  ار  وت  ياهراک  دنک 
ص 32. یشک ، لاجر 

161 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
، َْتئِشام ِْبنْذاَو  َءایْشأ  َۀَسْمَخ  ْلَْعِفا 

، َْتئِشام ِْبنْذاَو  هّللا ِ  َقْزِر  ْلُکَْأت  ال  َِکلذ : ُلَّوَأَف 
، َْتئِش ام  ِْبنْذاَو  هّللا ِ  ِۀَیالِو  ْنِم  ْجُرُْخا  یناّثلاَو :

، َْتئِشام ِْبنْذاَو  هّللا ُ  َكارَیال  ًاعِضْوَم  ُْبلُْطا  : ُِثلاثلاَو
، َْتئِش ام  ِْبنْذاَو  َکِسْفَن  ْنَع  ُهْعَفْداَف  َکَحوُر  َضبْقَِیل  ِتْوَْملا  ُکَلَم  َءاج  اذِا  ُِعباّرلاَو :

. َْتئِش ام  ِْبنْذاَو  ِراّنلا  ِیف  ْلُخْدَت  الَف  ِراّنلا  یف  ٌِکلام  َکَلخْدَا  اذِا  ُسِماْخلاَو :
. نک هظعوم  ارم  منک  يرادوخ  هانگ  زا  مناوت  یمن  مراکهانگ و  يدرم  تفگ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  دمآ  يدرم 

: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
: نک هانگ  یتساوخ  هچ  ره  دعب  هدب  ماجنا  راک  جنپ 

؛ نک هانگ  یهاوخ  یم  هچ  ره  روخن  ار  ادخ  يزور  1 ـ 
؛ هد ماجنا  دهاوخ  یم  تلد  هچ  ره  وش ، جراخ  ادخ  یتسرپرس  تموکح و  زا  2 ـ 

؛ وش بکترم  هانگ  یهاوخ  یم  هچ  ره  ـد  عب دنیبن  ار  اد تـو  هک خـ نک  با  ـ ختنا ار  ییاج  3 ـ 
؛ هدب ماجنا  یتساوخ  هچ  ره  نک  رود  تدوخ  زا  ار  وا  دریگب  تندب  زا  ارت  حور  دمآ  لیئارزع  هک  ینامز  4 ـ 

 . هد ماجنا  یهاوخ  یم  هک  یهانگره  دعب  وشن  دراو  دنک  شتآ  دراو  ار  وت  تساوخ  منهج  کلام  هک  یتقو  5 ـ 
ح 559 مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم 

162 ثیدح
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مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ٍحابَص ْنِم  ام  ِۀَّمُْالا  ِهِذه  َلامْعَا  َّنِإ 
. یلاعَت هّللا ِ  َیل  َـ ُضَر ع ـ ُْعتَو ِّالا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
زور ـت هـر  ّما نیا  لام  ـ عا

. دوش یم  هضرع  لاعتم  دنوادخ  رب 
ص 353. ج 73 ، راونالاراحب ،

ص 48. ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع 

163 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
َنُونْفَی ِتاومَّسلا  َناّکُس  َّنِا 

َنوُْقبَی ِۀَّیِرَْبلا ال  ُعیِمَجَو  َنُوتوُمَی  ِضْرالا  َلْهَاَو 
. ُهَهْجَو ِّالا  ٌِکلاه  ٍء  ْیَش  َّلُکَو 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
، دنریم یم  ناینیمز  دنوش و  یم  یناف  ناینامسآ 

تسا ینتفر  نیب  زا  زیچ  همه  دنرادیاپان و  اهنآ  همه  و 
. اد ـــ جـز خ

ص 112. نییبلاطلا ، لتاقم  ص 94 ـ  ج 5 ، مثعا ، نبا  حوتف 

164 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
: ِهِیف ٌبُوتْکَم  ِِنئادَْملا  ْنِم  ٍۀَنیدَم  ِِطئاح  َتَْحت  ٌحَْول  َدِجُو 

؟ ُحَْرفَی َْفیَک  ِتْوَْملِاب  َنَْقیَا  ْنَِمل  ُْتبِجَع 
؟ ُنَزْحَی َْفیَک  ِرَدَْقلِاب  َنَْقیَا  ْنَِمل  ُْتبِجَعَو 

. اْهَیِلا ُِّنئَمْطَی  َْفیَک  اْینُّدلا  َرَبَتْخا  ِنَِمل  ُْتبِجَعَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: دوب هدش  هتشون  نینچ  نآ  رد  هک  دش  ادیپ  یحول  اهرهش  زا  يرهش  راوید  ریز 
، دنک یم  يداش  روطچ  دراد  نیقی  گرم  هب  هک  یسک  يارب  منک  یم  بّجعت 

، دوش یم  نیگهودنا  هنوگچ  دراد  لوبق  ار  تشونرس  هک  یسک  زا  متفگش  رد  و 
! دنک یم  ادیپ  نانیمطا  نآ  هب  هنوگچ  زاب  هدرک ، شیامزآ  ار  ایند  هک  یسک  زا  مراد  بجع  و 

ص 48. ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع 
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165 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
اَُهبابْرَاَو اْینُّدلا  ُكُوُلم  َْنیَا  ُْلقَو  ْرَّکَفَت  َمَدآ  َْنباَی 

اهَراجْشَأ اوُسَرَغَو  اهَراْهنَأ  اوُرَفَتْحاَو  اوُرَمَع  َنیذَّلا 
. َنوُهِراک ْمُهَو  اهُوقَراف  اهَِنئادَم ، اُونَدَمَو 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
دنتـشاک و ار  ناتخرد  دندنک و  اهرهن  دندرک و  دابآ  ار  نآ  هک  ایند  نابحاص  ناهج و  ناهاشداپ  دنیاجک  وگبو : نک  هشیدنا  مدآدنزرف ! يا 

. دندش ادج  اهنآ  زا  يدنسرخان  اب  دعب  دندرک و  انب  ار  اهرهش 
ص 29. ج 1 ، بولقلا ، داشرا 

166 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ٍء: ْیَِشل  ُهَسْأَر  َمَدآ  ُْنبا  َعَضَو  ام  ٌۀَثالَث  الَْول 

. ُتْوَْملاَو ُضَرَْملا  َوُْرقَْفلَا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

زی چیه چـ لباقم  رد  ناسنا  دوبن  زیچ  هس  رگا 
: دروآ یمن  دورف  رس 

. گر مـ يرام 3 ـ  ـ یب یتسدگنت 2 ـ  رقف و  1 ـ 
ص 80. رظانلا ، ۀهزن 

167 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
، َكِْریَغ َراد  َتْرَّمَعَو  َكَراد ، َْتبَرْخَا 

. ِءامَّسلا ِیف  ْنَم  َکَتَّقَمَو  ِضْرالا ، ِیف  ْنَم  َكَّرَغ 
نینچ هناخ  دـیدزاب  زا  سپ  ماما  دـنک  كّربت  تساوخمالـسلا  هیلع  ماما  زا  دوب و  هتخاس  للجم  هناخ  هک  یـسک  هبمالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

: دومرف
( ادخ  ) تسا نامسآرد  هکنآو  هدرک  رورغم  ار  وت  تسا  نیمز  يور  هک  یسک  يدومن ، دابآ  ار  نارگید  هناخ  يدرک و  بارخ  ار  دوخ  هناخ 

. تسا هتشاد  نمشد  ار  وت 
ص 467. ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم   . ص 70 ج 1 ، رطاوخلا ، هیبنت 

168 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
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، ُْهنِم ُرِذَتْعَت  امَو  َكاِّیا 
ُرِذَتْعَی الَو  ُء  یُِسیال  َنِمْؤُْملا  َّنِاَف 

. ُرِذَتْعَیَو ُء  یُِسی  ٍمْوَی  ُّلُک  َِقفانُْملاَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

دنک یم  دب  راک  زور  ره  قفانم  یلو  دـنک  یمن  مه  یهاوخرذـع  دـنک ، یمن  دـب  نمؤم  اریز  زیهرپب ، دوش  یم  یهاوخرذـع  بجوم  هچنآ  زا 
. دنک یم  یهاوخرذع  دعبو 

ص 120. ج 78 ، راونالاراحب ، ص 177 ـ  لوقعلا ، فحت 

169 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
َْملُظَو َكاِّیا  َّیَُنب  ای 

 َ. هّللا َِّالا  ًارِصان  َْکیَلَع  ُدِجَیال  ْنَم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هک یسک  رب  مت  زا سـ زی  ـ هرپب مدنزرف !
. درادن وت  لباقم  رد  يروای  ادخ  زا  ریغ 

ص 620. ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  ص 308 ـ  ج 75 ، راونالاراحب ،

170 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
، ِءادْعالا َنِم  ُْنبُْجلَا  ِكُولُْملا : ِلاصِخ  ُّرَش 

. ِءاطْعِْالا َْدنِع  ُلُْخْبلاَو  ِءافَعُّضلا  یَلَع  ُةَوْسَْقلاَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: زا تسا  ترابع  ناهاشداپ  تلصخ  نیرتدب 
نانمشد لباقم  رد  سرت  1 ـ 

نافیعض دروم  رد  تواسق  2 ـ 
. ششخب ماگنه  ندیزرو  لخب  3 ـ 

ص189. ج44 ، راونالاراحب ، ص65 ـ  ج4 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم 

171 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
. ِراّنلا َنِم  ًابَْوث  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  هّللا ُ  ُهاسَک  ُهُرِهُْشی  ًابَْوث  َسَِبل  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
. دناشوپ دهاوخ  وا  رب  شتآ  زا  یسابل  تمایق  زور  دنوادخ  دنک ، امن ) تشگناو   ) روهشم ار  وا  هک  دشوپب  یسابل  هک  یسک 
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ص 354. ج 3 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 445 ـ  ج 6 ، یفاک ، عورف 

172 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ِۀَبیْغلا ِنَع  َّفُک  اذَه  ای 

. ِراّنلا ِبالِک  ُمادِا  اهَّنِاَف 
: دومرف درک  ار  يرگید  درم  تبیغ  وا  شیپ  هک  يدرم  هبمالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

زیهرپب تبیغ  زا  ینال ! فـ
. تسا خزود  ياهگس  تشروخ  تبیغ ، اریز 

ص 117. ج 78 ، راونالاراحب ، ص 175 ـ  لوقعلا ، فحت 

173 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
ٍۀَنِمُْؤم ٍسْفَِنل  یغَْبنَی  ال 

. ُرِْکُنت الَف  هّللا َ  یِصْعَی  ْنَم  يَرت 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
دنیبب هک  تسین  هتسیاش  نمؤم  يارب 

دنک یم  تیصعم  ار  ادخ  یسک 
. دنکن یهن  يریگولج و  نآ  زا  و 

ص 85. ج 3 ، لامعلازنک ،

174 ثیدح

مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 

زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
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هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
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لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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