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مالسلا هیلع  يدهم  ِروهظ  ِعولط  ات  مالسلا  هیلع  ینیسح  ِياروشاع  ِبورغ  زا 

باتک تاصخشم 

يدـهم روهظ  عولط  ات  مالـسلا  هیلع  ینیـسح  ياروشاع  بورغ  زا  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  نیسح 1341 -  یمق  يدمحا  هسانـشرس : 
.یمق يدمحا  نیسح  ...هجرف /  یلاعت  هللا  لجع 

نارکمج 1387. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  144 يرهاظ :  تاصخشم 

 : 978-964-973-078-3 لایر لایر 12000 ؛   8500 کباش : 

.يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

 . 1386 لوا : پاچ  تشاددای : 

.مود پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  144 ؛ .ص 142 -  همانباتک : تشاددای : 

ثیداحا .ق --  255 مهدزاود ، ماما  جع ، )  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

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

تیودهم عوضوم : 

ثیداحا تیودهم -- عوضوم : 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

 4 1387 فلا  27 فلا  / BP224/4 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/462 ییوید :  يدنب  هدر 

1304213 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

فّلؤم همّدقم 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  ِباوخ  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  یتقو  يرجه ، مهن  لـهچ و  لاـس  رد 
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! يرآ .دندوب  تماما  ِنارتخا  یناشفارون  ِعنام  هک  دوب  هدش  یناشاّفخ  ِتسد  هچیزاب  یهلا ، تفالخ  یـسرک  .تفای  لماک  يریبعت  ملس ،
 . ...دنام دهاوخن  تملظ  دیایب ، رون  یتقو 

...دنتفرگ رابغ  اه  هنیآ  دش و  هتسب  اه  مشچ  هک  دوب  هتشذگن  یتّدم  مخ  ریدغ  زا 

ِفارطا دش و  هتخورف  رز  میـس و  یکدـنا  اب  يرهاظ  ياه  نامیا  دـیدرگ و  اهر  دوب ، قح  رب  ماما  هبعک و  ِدولوم  هک  مالـسلا  هیلع  یلع 
...دیدرگ نامیا  نیزگیاج  دادترا  تشگ و  یهاشداپ  ِتخت  هب  لیدبت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ِربنم  دش ! غولش  نالِد  هایس 

تخد مالسلا و  هیلع  یلع  دش و  نشور  ّتیلهاج ، ِرتسکاخ  ِریز  ِكاشاخ  هک  دوب  اج  نیمه 
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...داتفا قافّتا  دیابن ، هچنآ  دیناود و  هشیر  فارحنا ، دندنام و  اهنت  مالسلا  اهیلعربمایپ 

ِرّهطم ِنوخ  قفـش ، نیا  ِیخرـس  دوش و  زاغآ  اروشاع  ِقفـش  اب  فارحنا ، داسف و  ملظ و  ِّتیمکاـح  ِهایـس  ِبش  هک  دوب  نینچ  نیا  هجیتن 
...دشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ِنادنزرف 

.دـنابات دـندوب ، نایوما  ِتموکح  ِزاس  هنیمز  هک  ینـالهاج  هدرم  ِلد  رب  ار  رون  ییانـشور و  درک و  هراـبود  یعولط  خـیرات ، ِدیـشروخ 
رب ار  يروحم  نید  يرتسگ و  تلادـع  ِریـشمش  ماین ، زا  یهلا  یتسد  دـش و  نشور  اهرکف  دـیدرگ ، ینارون  اه  لد  دـش ، زاب  اـه  مشچ 

.تفرگ لکـش  اروشاع  ِیگرزب  تمظع و  هب  يا  هعقاو  .دَنایامنب  ار  تسار  ِهار  دنک و  عطق  ار  ملظ  فارحنا و  یهابت و  هشیر  ات  دیـشک 
رـشب ِناج  لد و  رکف و  رب  دـبا  ات  ار  دوخ  ِتملظ  هرتسگ  یهایـس ، دوبن و  يدّـمحم  نیئآ  نید و  زا  يربخ  داـتفا ، یمن  رگا  هک  یقاـفّتا 

.دومن یم  مکاح 

ناسنا ِياج  هب  ار  ناشاّفخ  دـنهاوخب و  ار  یکیرات  ِّتیمکاح  دـنهد و  مانـشد  ار  دیـشروخ  رگا  تسین  یبجع  نالدروک ، ِرهـش  رد  اـّما 
...دننیزگرب

وا دندرکن ؛ يرای  تفرن ، دیزی  نوچ  یتفص  ناطیش  ِتعیب  ِراب  ریز  هک  ار  قح  ِتّجح  مالسلا ، هیلع  نیسح  هک  یمدرم  دندوب  نینچ  نیا 
یلص يدّمحم  ِبان  ِمالسا  ِّتیناّقح  دومن و  بورغ  اروشاع  ِرصع  رد  ییاهنت ، ّتیمولظم و  ِجوا  رد  البرک ، ِدیشروخ  دنداد و  مانشد  ار 

...دیدرگ میسرت  اروشاع  ِخرس  ِقفش  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

...هچ رگا  دنزیرب ، ار  قشع  ِدیشروخ  ِنوخ  هچ  رگا  دندنبب ، ار  دوخ  ِنامشچ  هچ  رگا  اّما 

دیشروخ وا  هکلب  درادنپ ؛ یم  قلخ ، رب  یتّنم  ار  نآ  هن  هتخومآ و  یسک  زا  هن  ار  نداد  ضیف  وا  تسین ؛ یگشیمه  یبورغ  ار  دیـشروخ 
تسا و
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ِمسر هداتفا و  قافّتا  اهراب  شیدناریخ  ِعولط  نیا  .درادن  وا  یـضاّیف  رد  ریثأت  دنک ، یم  مورحم  نتفرگ  رون  ِضیف  زا  ار  دوخ  هک  یـسک 
 . ...تسه هدوب و  نیمه  رب  زین  ناهج 

رون ِيارب  عمـش  وچمه  خـیرات ، هرتسگ  رد  هک  دـشاب  ینامولظم  ِهاوخنوخ  ات  میتسه  بورغ  یب  لومـش و  ناهج  یعولط  ِرظتنم  راب  نیا 
 . ...دنتخوس دوخ ، ِيرهاظ  ِناعونمه  ِتیاده  یناشفا و 

زیگناروش و روآدـیما ، ِعولط  نیا  ِراـظتنا  دوـب و  دـهاوخ  ریذـپلد  َملاـع ، ِیجنم  مقتنم و  ِروـهظ  ِعوـلط  ِدـیما  هب  اروشاـع  ِبورغ  يرآ !
 . ...تسا هتشادهگن  ایوپ  هدنز و  خیرات ، ِیمامت  رد  ار  نایعیش  هژیوب  رشب ، هک  دشاب  یم  ینامرآ 

لیدب یب  يراوتسا  ریظن و  یب  يروالد  ایند ، ِیتوغاط  ِياه  تردق  همه  ندروآرد  وناز  هب  ناربکتـسم و  ناکرـشم و  همه  اب  ییورایور 
هتـشادن تشپ  شهرز  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ِدننامه  دشاب و  مزر  ِنادیم  ِدرم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچمه  هک  یـسک  .دبلط  یم 

شا هناعطاق  ِروضح  و  ناروآ ، مزر  یمرگلد  هیاـم  شمزر  اـهراکیپ ، ِمرگاـمرگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نوچمه  دـشاب و 
.دشاب نازیتس  رفک  هناوتشپ 

راب هب  یهللا  هفیلخ  ِياه  ناتـسوب  رد  تلادع  رمث  نیریـش  ِناتخرد  دوش و  ناتـسلگ  وا  ِتسد  هب  ناهج  دـیایب و  هک  يزور  نآ  دـیما  هب 
.ددرگ نیریش  نآ  هب  ملاع  ِنازیتس  ملظ  ِیمامت  ِماک  دننیشن و 

هیلع نیـسح  ِدنزرف  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هک  نیمه  دـنراد : مه  اب  یهباشم  کیدزن و  رایـسب  ِطابترا  تضهن ، مایق و  ود  نیا  هلـسلسرس 
.تسا و مئاق  نانآ  یمهن  نیسح و  ِلسن  زا  ناشرفن  هن  دنرفن ، هدزاود  ناماما  هک  دنا  هدومرف  ثیدح  تفه  دصکی و  رد  تسا ؛ مالسلا 

تداهش هب  تبسن  ( 1 (؛ تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ِدالوا  زا  يدهم  هک  هدمآ  ًاحیرص  ثیدح  تشه  لهچ و  دصکی و  رد 
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مالـسلا اـمهیلع  نینمؤملاریما  ربماـیپ و  ترـضح  ( 3) مالـسلا هـیلع  يدـهم  ِترـضح  ِروـهظ  تـبیغ و  و  ( 2) مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما 
رد تعدـب  ینید و  یب  ِجاور  یعامتجا ، داسف  هعماج ، يرکف  ِفارحنا  مالـسلا  امهیلع  ماـما  ود  نآ  هناـمز  هک : دـنا  هدومرف  ییوگـشیپ 

شزاس ود  ره  ( 4 (؛ دنرادروخرب دوخ  ِماما  هب  تبسن  تعاطا  ّتبحم و  تفرعم ، زا  ود ، نآ  ِنارای  تسا ؛ رگیدکی  ِهباشم  یناهج ، ِحطس 
يدهم ِترضح  ( 5 «) .هلثم عیابیال  یلثم  : » دیوگ یم  ّتیعطاق  اب  دیزی ، اب  تعیب  ِتساوخرد  ِّدر  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دـنریذپان 

وا ( 6 (؛ فیـسلا ّالا  هناش  سیل  : » دنیامرف یم  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  .درادـن  شزاس  ِرَـس  سک  چـیه  اب  زین  مالـسلا  هیلع 
یـضار ادخ  ات  دـشک  یم  ار  هعماج  ِيونعم  ِدـشر  ِنانمـشد  ( 8 (؛ هَّللا یـضری  یتح  هَّللا  ادـعا  لـتقی   » و ( 7) دسانش یم  ار  ریـشمش  طقف 
هیلعرقاب ماما  .دـنکرتشم  فدـه  رد  ماما  ود  ره  ( 9 (؛ دنکیرـش ود  ره  دـیدشلا » دـیرط   » و روتوملارتو »  » و هَّللاراث »  » ِباـقلا رد  .ددرگ »

ترایز رد  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِفده  و  ( 10) .دور یم  نیب  زا  لطاب  هنیآ  ره  دنک ، مایق  مئاق  هک  یماگنه  دیامرف : یم  مالـسلا 
تسا هدمآ  تایاور  رد  11 ؛) «) .دشخب ییاهر  یهارمگ  ینادان و  زا  ار  اه  ناسنا  ات  درک ، وت  میدقت  ار  دوخ  نوخ  : » تسا هدمآ  نیعبرا 

نیا و  ( 12) دش دهاوخ  عقاو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِتسد  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ِترضح  ِنفد  نفک و  لسغ و  تداهـش ، زا  دعب  هک 
رد مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ءادهّـشلادّیس ، ترـضح  خـیرات ، یبالقنا  هرهچ  نیرت  گرزب  هک  تسا  بلاج  رایـسب  دوخ  ياج  رد  مه 

.دراد ماما  ود  نیب  ِهباشم  کیدزن و  ِطابترا  رب  تلالد  همه  همه و  ...و  دبای  روضح  ناهج  گرزب  ِحلصم  ِنفد  نفک و  لسغ و 

هک تسا  يرَظنم  يودهم ، ِمایق  ینیسح و  ِتضهن  ِلماکت  لباقت و  نیا 

مالسلا هیلع  يدهم  ِروهظ  ِعولط  ات  مالسلا  هیلع  ینیسح  ِياروشاع  ِبورغ  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


.مینیشنب نآ  هراظن  هب  ماقم  نیا  رد  تسانب 

ماما هب  ءادهّـشلادّیس  ِلسن  زا  یهلا  ِتفالخ  تماما و  هبّیط  هرجـش  ِدادـتما  ِرگنایب  هک  تشاد  میهاوخ  یتاـیاور  هب  یهاـگن  مین  ادـتبا  رد 
مه هب  ناشیا ، ِنایب  رد  هچنآ  هدومن و  شواک  هرابود ، یلّمأت  اب  ار  ماـما  ود  ِمـالک  مّود ، ِلـصف  رد  .تسا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 

ِلـصف رد  میتسـشن و  لیلحت  هب  رگید  يراب  ار  البرکب » لوتقملا  مدب  بلاّطلا  نیا   » ِيادن مّوس ، لصف  رد  .میدومن  ادـج  دـندوب ، طوبرم 
يابیز ِعولط  ِفیـصوت  هب  مجنپ  ِلصف  رد  هرخالاب  هتـسشن و  وگتفگ  هب  ار  هار  نیا  ِدادـتما  البرک و  رد  یجنم  ِروهظ  روضح و  مراـهچ ،

فـصو  » لثملا برـض  هدومن و  نیریـش  یناـهد  نتفگ ، اولح  هب  دـیاش  هک  میزادرپ  یم  ناـهج  ِناـگدازآ  ِرـالاس  ِروضح  ّتیودـهم و 
....میشاب هدیشخب  یتّینیع  ار  شیعلا » فصن  شیعلا ،

.میهن یم  جرا  ار  نازیزع  ِياه  ییامنهار  ...دوش  یتیانع  مشچ و  هشوگ  هک  تسا  دیما 

یمق يدمحا  نیسح 

85  / 8  / 29

هسّدقملا مق 

دیفس

( مالسلا هیلع  نیسح  ِدنزرف  مالسلا ، هیلع  يدهم   ) هبّیط هرجش  لّوا : لصف 

مالسلا هیلعءادهّشلادّیس  ِلسن  زا  مالسلا ، هیلع  يدهم 

هب جارعم  بش  رد  یتقو  : » تسا هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ناذاش  نب  لضف  لیلج ، خیش  تبیغ  باتک  رد 
!« دّمحم ای  : » دیسر باطخ  بابرالا  ّبر  ترضح  زا  مدیسر ، یهتنملا  هردس 

!« نم ِراگدرورپ  يا  کیبل ! کیبل ! : » متفگ

ینیشناج وا  يارب  دوش ، یم  مامت  وا  ِتّوبن  تایح و  ِماّیا  یتقو  میداتـسرف ، ایند  ِلها  ایند و  هب  يربمغیپ  ره  ام  : » دومرف نایملاع  دنوادخ 
.دشاب تعیرش  ِنابهگن  دریگ و  هدهعرب  ار  تّما  ِتیاده  ات  مینک  یم  نییعت 

سپس نیـسحلا ، نب  یلع  سپـس  نیـسح ، سپـس  نسح و  زین  وا  زا  سپ  .میداد  رارق  وت  ِتّما  ِماما  وت و  هفیلخ  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  ام 
، یلع نب  دّمحم 
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نسح سپس  دّمحم ، نب  یلع  سپس  یلع ، نب  دّمحم  سپس  یسوم ، نب  یلع  سپس  رفعج ، نب  یـسوم  سپـس  دّمحم ، نب  رفعج  سپس 
!« نک الاب  رس  دّمحم ! يا  .میداد  رارق  ار  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولص  نسحلا -  نب  هجح  سپس  یلع ، نب 

دیشخرد یم  مدید  ناشیا  نایم  رد  ار  تّجح  مدید و  ار  نیسح  ِنادنزرف  زا  نت  ُهن  نیسح و  نسح و  یلع و  ِراونا  مدرک ، الاب  رس  نوچ 
.تسا هدنشخرد  يا  هراتس  ایوگ  هک 

هب اشوخ  سپ  .وت  زا  دعب  دـنأوت  يایـصوا  اه و  هفیلخ  نیمز و  رد  دـنا  نم  ياه  تّجح  اه و  هفیلخ  اه  نیا  : » دومرف یلاعت  يادـخ  سپ 
(13 «) .دراد نمشد  ار  ناشیا  هک  یسک  رب  ياو  دراد و  تسود  ار  ناشیا  هک  یسک  لاح 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ءادعّـسلا  هیادـه  رد  يدابآ  تلود  رمع  نب  نیّدـلا  باهـش  اـملعلا ، کـلم 
(14 «) .تسا مالسلا  هیلع  مئاق  ناشیا  ِرخآ  هک  تسا  ماما  ُهن  وا ، ِنارسپ  زا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  زا  دعب  : » دومرف

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  مدش  لخاد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يدّمحم  ناملـس  زا  دوخ  بقانم  رد  یمزراوخ  دمحا  نبا  ّقفوم 
یم دـییوب و  یم  ار  شنهد  دیـسوب و  یم  ار  شنامـشچ  ود  وا  دوب و  باـنج  نآ  ِيوناز  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدـید  هک  ملـس  هلآ و 

ردارب یتّجح ! رـسپ  یتّجح ! وت  يا ! هّمئا  ردـپ  یماما ! ردارب  یماـما ! رـسپ  یماـما ! وت  یتاداـس ! ِردـپ  يدّیـس ! ِرـسپ  يدّیـس ! وت  : » دومرف
(15 «) .تسا ناشیا  مئاق  ناشیا  ِمُهن  هک  دناوت  ِلسن  زا  هک  یتّجح  ُهن  ردپ  یتّجح !

هللا یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دوعـسم  نب  هَّللادبع  زا  ّتنـس  لها  قیرط  زا  ( 16) بقانم رد  بوشآ ، رهـش  نبا 
هیلع و
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« .تسا يدهم  ناشیا  ِمهن  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ِلسن  زا  ناشیا  نت  ُهن  دنا ، نت  هدزاود  نم  زا  دعب  هّمئا  : » دومرف یم  ملس  هلآ و 

، دندوب مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ِدزن  رد  ناشیا  هک  دنداد  ربخ  کی  ره  برش ، نب  ثراح  ینادمه و  ینراح  هَّللادبع  نب  ثراح 
!« ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ِرسپ  يا  ابحرم  : » دومرف یم  ترضح  دمآ ، یم  شیپ  مالسلا  هیلع  نسح  هاگره  سپ 

!« نازینک نیرتهب  ِرسپ  ِردپ  يا  وت ! ِيادف  مردپ  : » دومرف یم  دمآ ، یم  شیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  هاگره 

ِلوسر ِرسپ  يا  دییوگ  یم  مالسلا  هیلع  نسح  هب  امـش  هک  تسا  ببـس  هچ  هب  نینمؤملاریما ! ای  : » درک ضرع  بانج  نآ  هب  یـسک  سپ 
»؟ تسیک نازینک  نیرتهب  زا  امش  ِروظنم  نازینک ! نیرتهب  ِرسپ  ِردپ  دییوگ  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  و  ادخ !

« .تسا نیسح  ِنارسپ  زا  یلع ، نب  نسحلا  نب  م ح م د  هراوآ ، ِبیاغ  وا  : » دندومرف باوج  رد  ترضح 

(17) .تشاذگ مالسلا  هیلع  نیسح  ِرس  رب  ار  كرابم  تسد  و 

هللا یلص  ادخ  ِلوسر  هک  دنا  هدرک  تیاور  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  ربتعم  ِقیرط  هب  وا  ریغ  ینادیـص و  دّمحم  نب  نامثع  نب  دّمحم 
ِهام اه  هام  زا  ار و  ردـق  ِبش  اه  بش  زا  دـیزگرب و  ار  هعمج  ِزور  اـهزور  زا  یلاـعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و 

، مالسلا هیلع  نیـسح  زا  دیزگرب و  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  یلع ، زا  .دیزگرب و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ارم و  زین  ار و  ناضمر 
(18 «) .تسا ناشیا  ِمکحا  ِملعا  ِمئاق  ناشیا  مهن  هک  دیزگرب  ار  نایملاع  تّجح 

تیاور یسراف  ناملس  زا  بشوخ  نب  رهش  زا  ّتنس  لها  لاجر  زا  لدعم  یناسارخ  زیزعلادبع  نب  قاحسا  نبا  هَّللادبع  دّمحموبا 
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نآ ِيوناز  رب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  میدوب و  هتـسشن  ییاج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ِلوسر  اب  تفگ : هک  هدرک 
ناماما زا  یماما  وت  تاداس و  زا  يدّیـس  وت  هَّللادـبعوبا ! يا  : » دومرف درک و  هاگن  وا  ِراسخر  رد  لّمأت  هب  ترـضح  هاگان  هک  دوب  بانج 

(19 «) .تسا ناشیا  ِلضفا  ِمکحا  ِملعا  ماما و  تسا و  ناشیا  مئاق  ناشیا ، ِمهن  هک  ماما  ُهن  ِردپ  یتسه !

دیعـس یبا  ِدزن  تفگ : هک  مدینـش  يدبع  نوراه  یبا  زا  نامیلـس ، نب  لهـس  زا  هک  دیوگ  یم  دیزی ، نب  قاحـسا  نب  دّمحم  نب  میهاربا 
؟ يدوب رضاح  ردب  رد  ایآ  متفگ : وا  هب  متفر  يردخ 

! يرآ تفگ :

یمن يزیچ  نم  هب  يا ، هدینـش  وت  هدوـمرف و  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ِتلیـضف  ّقـح و  رد  ادـخ ، ِلوـسر  هک  هچنآ  زا  اـیآ  مدیـسرپ :
؟ ییوگ

مه ًادـعب  هک  دـش ، ضراع  ناـشیا  رب  یـضیرم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ِلوسر  میوگ ، یم  تَیارب  یلب ! تفگ : باوج  رد  وا 
یتقو .مدوب  هتـسشن  ادخ  ِلوسر  ِتسار  ِفرط  نم  .دمآ  ناشیا  ِتدایع  ِيارب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تلاسک ، ِتقو  نامه  رد  .دش  بوخ 

.تخیر کشا  تفرگ و  ار  شیولگ  هیرگ  دومن ، هدهاشم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ِّتیعضو  مالسلا  اهیلع  همطاف 

؟ ینک یم  هیرگ  هچ  يارب  دومرف : وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.مسرت یم  امش ] ِتامحز   ] ِندش هابت  زا  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف 

و تسیرگن ، نیمز  ِيوس  هب  دوخ ، ِتردق  ملع و  رظن  هب  یلاعت  يادخ  هک  یتسنادن  ایآ  همطاف ! يا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
، دیزگرب ار  وت  ِرهوش  تسیرگن و  نیمز  ِيوس  هب  مّود  هبترم  رد  هاگ  نآ  دومرف ؛ ثوعبم  يربمغیپ  هب  ار  وا  سپ  دیزگرب ، ار  وت  ِردپ 
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.مداد رارق  دوخ  ِّیصو  ار  وا  مدومن و  جیوزت  وا  هب  ار  وت  نم  دومرف و  یحو  نم  هب  سپ 

»؟ دومن جیوزت  مالسا  رد  ناشیا  ِنیرت  شیپ  نیرت و  میلح  نیرتاناد و  هب  ار  وت  مارکا ، ِتهج  هب  دنوادخ  هک  یتسنادن  ایآ 

يادخ هک  ار  يدایز  ِریخ  هک  دومرف  هدارا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ِلوسر  سپ  دش ؛ لاحشوخ  دیدنخ و  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
....دنک رتدایز  دوب ، هدومرف  تمسق  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولص  دّمحم -  لآ  دّمحم و  ِيارب  ار  نآ  یلاعت 

ام زا  ریغ  نیرخآ ، زا  يدحا  هدشن و  هداد  نیلّوا  زا  يدحا  هب  هک  هدش  هداد  تلـصخ  شـش  تیب ، ِلها  ام  هب  همطاف ! يا  : » دومرف سپس 
: درواین تسد  هب  ار  نآ  تیب  ِلها 

.تسا وت  ِردپ  نآ  تسا و  ناربمغیپ  نیرتهب  ام  ِربمغیپ 

.تسا وت  ِرهوش  نآ  تسایصوا و  نیرتهب  ام  ِّیصو 

.تسا وت  ِردپ  ِيومع  هزمح ، نآ  تسادهش و  نیرتهب  ام  ِدیهش 

.دنتسه وت  ِنارسپ  ود  نآ  تّما و  نیا  ِطبس  ود  تسا  ام  زا 

« .دتسیا یم  زامن  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  وا  ِرس  ِتشپ  هک  تّما  نیا  ِيدهم  تسا  ام  زا 

(20 !«) تّما نیا  ِيدهم  تسا  نیا  زا  : » دومرف دز و  مالسلا  هیلع  نیسح  هناش  رب  ار  دوخ  تسد  هاگ  نآ 

متفر مالسلا  هیلعداوج  ترضح  ِرتخد  نوتاخ ، همیکح  ِتمدخ  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ِتافو  زا  دعب  تفگ « : هَّللادبع  نب  دّمحم 
.منک لاؤس  مدرم  ِیفیلکتالب  مالسلا و  هیلع  تّجح  ترضح  نوماریپ  زا  وا ، زا  هک 

!« نیشنب : » دومرف نم  هب  ناشیا 

نسح و زا  دـعب  ردارب  ود  رد  ار  نآ  دراذـگ و  یمن  یلاخ  تّجح  زا  ار  نیمز  یلاعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  دّـمحم ! يا  : » دومرف سپس 
هدوب تهج  نیا  هب  مه  نآ  .تسا  هدادن  رارق  مالسلا  امهیلع  نیسح 
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.دهد رارق  رترب  همه  زا  ار  ناشیا  دشاب و  هداد  تلیضف  نیمز  رد  ار  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هک 

ِنادـنزرف هک  نانچ  دومرف ، تیانع  یگژیو  يرترب و  مالـسلا  هیلع  نسح  نادـنزرف  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ِنادـنزرف  یلاـعت  يادـخ 
.دوب تّجح  نوراه  رب  مالسلا  هیلع  یسوم  دنچ  ره  داد ، يرترب  مالسلا  هیلع  یسوم  ِنادنزرف  رب  ار  نوراه 

(21 «) ....تمایق ِزور  ات  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ِنادنزرف  ِيارب  لضف ، يرترب و  سپ 

رد ار  وت  دش ، دراو  نم  رب  ادخ  ِلوسر  يدمآ ، ایند  هب  وت  هک  یماگنه  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
دنهاوخ دوجو  هب  یِحلاص  ناماما  شَلـسن  زا  تسا و  ماما  ُهن  ِردـپ  وا  هک  نادـب  ریگب و  ار  تَنیـسح  همطاف ! يا  : » دومرف تفرگ و  لـغب 

.نومضم نیمه  هب  رگید  ثیدح  هس  و  ( 22  ...«) تسا مئاق  نانآ  ِیمُهن  هک  دمآ 

مردارب ِلسن  زا  ناشِرفن  ُهن  .دنرفن  هدزاود  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ِلوسر  زا  دعب  ناماما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح 
.نومضم نیمه  هب  رگید  ثیدح  راهچ  و  ( 23  ...«) تسا ناشیا  زا  تّما  نیا  ِيدهم  دنیآ و  یم  دوجو  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 

، دـنیرفایب ار  شقلخ  هک  نآ  زا  شیپ  لاـس  رازه  هدراـهچ  یلاـعت  يادـخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـیوگ : رمع  نب  لـضفم 
یلع و دّمحم و  : » دومرف دنتـسه »؟ یناسک  هچ  نت  هدراهچ  نآ  هَّللا ! لوسر  نب  ای  : » دـش هتفگ  .دوب » ام  ِحاورا  هک  دـیرفآ  رون  هدراهچ 
دـشکب و ار  لاجد  دـنک و  مایق  شتبیغ  زا  سپ  هک  تسا  یمئاق  اـهنآ  نیرخآ  نیـسح و  نادـنزرف  زا  همئا  نیـسح و  نسح و  همطاـف و 

(24 «) .دنک كاپ  یملظ  روج و  ره  زا  ار  نیمز 

ماما ِتاّیصوصخ  زا 
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ردام هیحان  زا  تسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِلسن  زا  ردپ  هیحان  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاق 
(25) .تسا مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ِنادنزرف  زا  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ردام  هک  ور  نیا  زا  تسا ، مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ِلسن  زا 

لیاضف رد  تهباشم 

هیلع یلع  مردارب  نم و  میتسه ، تشهب  ِناـگرزب  تاداـس و  بلطملادـبع  ِنادـناخ  اـم  : » دـندومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
(26 «.) مالسلا مهیلع  يدهم  نیسح و  نسح و  رفعج و  هزمح و  مَیومع  مالسلا و 

هب ارم  دراد و  تسود  ار  اـهنآ  ادـخ  هک  تسا  نم  ِنادـناخ  زا  رفن  راـهچ  ِقاتـشم  تشهب  : » دوـمرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
لّجع يدهم  مالسلا 4 - هیلع  نیسح  مالسلا 3 - هیلع  نسح  مالـسلا 2 - هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  - 1 تسا : هداد  نامرف  اهنآ  اـب  یتسود 

(27 «) .دناوخ یم  زامن  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  رس  ِتشپ  هک  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا 

وا ِلسن  زا  دنوادخ  هدنیآ  رد  : » دندومرف دوخ  ِباحـصا  هب  هدنکفا ، رظن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  يزور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
(28 «) .دراد تهابش  وا  هب  یقالخا  يایاجس  يرهاظ و  ِياه  یگژیو  رد  تسامش و  ربمایپ  ِمانمه  هک  دروآ  یم  دیدپ  ار  يدرم 

هللا یلص  ادخ  لوسر  هک  نانچ  تسا  اقآ  مرسپ  نیا  دومرف : درک و  هاگن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يزور 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ِمانمه  هک  دزاس  رهاظ  يدرم  وا  ِلسن  رد  دـنوادخ  يدوزب  و  دـناوخ ، اـقآ  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و 

یتقو تسا ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ِهیبش  تریس  تروص و  رد  و  تسامش ،
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هب دنگوس  .دیامن  یم  جورخ  هتشگ ، راکشآ  روج  ملظ و  هدش و  هدرم  هتفرگ و  رارق  اپ  ریز  قح  دنرب و  یم  رس  هب  تلفغ  رد  مدرم  هک 
هدمآرب یناشیپ و  دنلب  .دنوش  یم  داش  شجورخ  زا  نآ  نانکاس  نامـسآ و  لها  دننز ، یم  ار  شندرگ  دنکن ، مایق  هب  جورخ  رگا  ادخ 

رپ روج  ملظ و  زا  هک  نانچمه  ار  نیمز  دـشاب ، یم  نادـند  هداشگ  تسه ، یلاخ  شتـسار ، هنوگ  رد  نار و  رغال  مکـش ، ربطـس  ینیب ،
(29 «) .دنک رپ  داد  لدع و  زا  هدش ،

دوخ ِباحـصا  هب  اروشاع  ِبش  رد  مالـسلا  هیلعادهّـشلا  دّیـس  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  نیعلارون  باـتک  زا  ( 30) نازحالا جـیهم  رد 
یسک سپ  دش ؛ دهاوخ  هتشک  هنشت  سک و  یب  بیرغ و  البرک ، ِنابایب  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  مدنزرف  هک  داد  ربخ  ارم  مّدج  : » دومرف

« .هدومن يرای  ار  مالسلا  هیلعرظتنم  مئاق  شدنزرف ، هدرک و  يرای  ارم  قیقحت  هب  دنک  يرای  ار  وا  هک 

رون ِنابز  زا  رون  فیصوت  مّود : لصف 

هَّللاراث ِمالک  رد  یجنم 

مالـسلا هیلع  نیـسح  هب  روعا ، ثراح  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ِباـنج  هک  هدرک  تیاور  ( 31) دوخ ِریـسفت  رد  میهاربا  نب  تارف  خـیش 
! هد ربخ  ( 32 «) اهیحُض ِسْمَّشلاَو َو   » دوخ ِباتک  رد  دنوادخ  ِلوق  زا  ارم  موش ! وت  ِيادف  هَّللا ! لوسر  نبای  درک : ضرع 

« .تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ِلوسر  دّمحم ، نیا  ثراح ! يا  وت  رب  ياو  : » دومرف

! هد ربخ  اهیلَت » اذِإ  ِرَمَْقلاَو   » دنوادخ ِلوق  زا  ارم  موش ! وت  يادف  متفگ :

« .تسا هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصدّمحم  زا  دعب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما ، نیا  : » دومرف

! هد ربخ  اهیَّلَج » اذِإ  ِراهَّنلاَو   » دنوادخ ِلوق  زا  متفگ :

« .دنک ُرپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  مالسلا  مهیلعدّمحم  لآ  زا  تسا  مئاق  نیا  : » دومرف

ینالوط یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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ءام نم  ًانیعو  نهد  نم  ًانیع  هفوکلا  دجـسم  نم  جرخی  هَّللا  ّنإ  ّمث  : » دومرف شباحـصا  هب  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  ِروهظ  ِنوماریپ 
« .دروآ یم  نوریب  ریش  زا  يا  همشچ  بآ و  زا  يا  همشچ  نغور و  زا  يا  همشچ  هفوک  دجسم  زا  دنوادخ  سپس  ( 33 (؛ نبل نم  ًانیعو 

ار هناد  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  دـینک ، قاـفنا  ناـسحا و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  ِروهظ  ِنوماریپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  1
(34 «) .دوشن ادیپ  یّلحم  قحتسم  هب  رانید  کی  ای  مهرد و  کی  قافنا  ِيارب  رگید  هک  دسر  یم  ارف  يزور  دیرفآ ! ار  ناسنا  تفاکش و 

مهنم ّيدهملا  مئآقلا  مدق  اذإ  شیرق  ءآقب  ام  رـشب ! ای  : » دومرف نم  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دـیوگ : يدـسا  بلاغ  نب  رـشب  2
؟ ًاربص مهقانعأ  برـضف  هئام  سمخ  مدـق  ّمث  ًاربص ]  ] مهقانعأ برـضف  هئام  سمخ  مدـق  ّمث  ًاربص ، مهقانعأ  برـضف  لجر  هئام  سمخ 

نب ریشب  یل   ] لاقف لاق : مهنم ، موقلا  یلوم  ّنإ  مالسلا : امهیلع  ّیلع  نب  نیسحلا  لاقف  کلذ ؟ نوغلبیأ  هَّللا ! کحلـصأ  هل :   ] تلقف لاق :
، شیرق ياقب  تسا  هنوگچ  رُشب ! يا  ( 35 (؛ تادع ّتس  ّیلع  ّدع  مالسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسحلا  ّنأ  دهشأ  بلاغ : نب  رشب  وخأ  بلاغ 

رفن دصناپ  رگید و  رفن  دصناپ  سپـس  دننز ؟ یم  ار  ناشیاه  ندرگ  دنروآ و  یم  ار  درم  دصناپ  دمآ ، مالـسلا  هیلع  « يدـهم مئاق   » یتقو
.رگید

؟ دسر یم  دادعت  نیا  هب  ناشددع  متفگ :

.دشاب یم  اه  نآ  اب  ناشنامالغ  دومرف :

« .درمش ار  دادعت  نآ  هبترم ، شش  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک  مهد  یم  تداهش  تفگ : رشب  ِردارب  بلاغ  نب  ریشب 

؟ یتسه وت  رما  نیا  ِبحاص  ایآ  متفگ : مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هب  دنک : یم  لقن  باّشخ  یسیع  زا  دّمحم  نب  دعس  3

هینامث هقتاع  یلع  هفیس  عضی  هّمعب ، یّنکملا  هیبأب  ( 36) روتوملا دیرشلا  دیرطلا  رمألا  اذه  بحاص  نکلو  ال ، : » دومرف
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زا هدـش  یفخم  ردـپ و  ِنوخ  صاصق  ّقح  هدـش  لامیاپ  هداـتفا و  رود  هدـش و  هدـنار  يرارف  رما ، نیا  ِبحاـص  نکل  و  هن ، ( 37 (؛ رهشأ
« .دراذگ یم  شود  هب  هام  تشه  ار  شریشمش  دشاب و  یم  شیومع  هینُک  مه  هک  تسا  سرت 

مهـضعبو لتق  مهـضعبو  تام  مهـضعب  لوقی  یّتح  لوطت  امهادـحإ  ناتبیغ : رمألا  اذـه  بحاصل  ّنإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
دهاوخ تبیغ  ود  رما  نیا  بحاص  ِيارب  اـنامه  ( 38 (؛ هرمأ یلی  يّذلا  یلوملا  ّالإ  هریغ  الو  ّیلو  نم  دحأ  هعـضوم  یلع  علّطیالو  بهذ ،

: دنیوگ یـضعب  تسا و  هدش  هتـشک  دنیوگ : رگید  یخرب  هتفر ، ایند  زا  دـنیوگ : یـضعب  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، یم  ینالوط  یکی  دوب ،
یگدیـسر شَیاهراک  هب  هک  يراکتمدـخ  رگم  دوشن ، علّطم  تسود ، ریغ  تسود و  زا  سک  چـیه  شا ، یگدـنز  لـحم  هب  .تسا  هتفر 

« .دنک یم 

ِمئاق ( 39 (؛ ّیح وهو  هثاریم  مّسقی  يّذلا  وهو  رمألا  اذه  بحاص  يدلو  نم  عساتلا  هّمألا  هذـه  مئآق  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  4
(40 «) .دننک یم  میسقت  ندوب  هدنز  ِلاح  رد  ار  شثاریم  هک  تسا  یسک  وا  .تسا  رما  نیا  بحاص  نم  دالوا  زا  رفن  نیمهن  تّما ، نیا 

هَّللا لوسر  يدـی  نیب  فیـسلاب  دـهاجملا  هلزنمب  بیذـکتلاو ، يذألا  یلع  هتبیغ  یف  رباصلا  ّنأ  امأ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  5
نانزریـشمش هلزنم  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ِتبیغ  ِنامز  رد  بیذـکت  ّتیذا و  رب  نایابیکـش  شاب ! هاـگآ  ( 41 (؛ هلآ هـیلع و  هللا  یلص 

« .دنتسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يور  شیپ  رد  ادخ ) هار  )

(42 (؛ یتایح ماّیأ  هتمدخل  هتکردأ  ول  ال ، : » دومرف تسا ؟ هدش  ّدلوتم  مالسلا  هیلع  يدهم  ایآ  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  6
« .مدوب یم  وا  تمدخ  ردار  مرمع  ِياهزور  مدید ) یم  و   ) مدرک یم  كرد  ار  وا  رگا  هن ،

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  ( 43) جاجتحا رد  7
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وا هاگ  نآ  دنک ، یم  ینالوط  ار  ترـضح  نآ  ِرمع  دنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ِتالاح  ِنمـض  رد  هک  تسا  هدش  تیاور 
رداق زیچ  همه  رب  دـنوادخ  دـننادب  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  دـنک و  یم  رهاـظ  هلاـس ، لـهچ  دودـح  ناوج ، نوچمه  دوخ  ِتردـق  هب  ار 

(44 «) .تسا

مالسلا و هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما ، ناشیا ، ِلّوا  تسا ، يدهم  هدزاود  ام  زا  : » دومرف مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  8
وا هب  دـنوادخ  دـنک و  هدـنز  ندرم  زا  دـعب  ار  نیمز  وا ، هب  دـنوادخ  هک  یّقح  هب  مئاق  تسوا  تسا و  نم  ِنادـنزرف  زا  مُهن  ناشیا  ِرخآ 

هدزیس و  ( 45 «) .دـندرگرب یعمج  نآ  رد  هک  تسا  یتبیغ  وا  ِيارب  دـنهاوخن ؛ نیکرـشم  دـنچره  دـنک  بلاـغ  اـه  نید  همه  رب  ار  نید 
.نومضم نیمه  هب  رگید  ثیدح 

ناگمه ِزاین  مارح ، لالح و  ِتخانش  راقو ، هنیکس و  اب  ار  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  : » دندومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  9
(46 «) .تخانش دیهاوخ  همه  زا  وا  ِيزاین  یب  وا و  هب 

10

مچرپ ریز  وا  و  دناوخن ، دوخ  تعیب  هب  ار  وا  یـسک  ات  تسا  ناهنپ  اهرظن  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
(47 «) .دورن یتسیاشان  ربهر  چیه 

11

قرـشم و لها  همه  هک  دنک  یم  ادـن  مالـسلا  هیلع  يدـهم  مان  هب  ینامـسآ  ِيدانم  روهظ ، ِماگنه  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
(48) .دنونش یم  ار  ادن  نآ  برغم 

12

زا نینمؤم  هب  نم  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  زا 
هب تسا  رتراوازـس  نسح  وت ، زا  دـعب  سپ  يرتراوازـس ، ناـشدوخ  هب  نینمؤم  زا  یلع  يا  وت  سپ  مرتراوازـس ، ناـشدوخ  هب  ناـشدوخ 

زا رتراوازس  نینمؤم  هب  نسحلا  نب  هجح  ...ناشدوخ و  زا  نینمؤم 
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(49 «) .تساه نآ  اب  قح  قح و  اب  اه  نآ  راکوکین ، ناماما  .ناشدوخ 

مقتنم ِمالک  رد  ءادهّشلادّیس 

لوا تمسق 

(50) صعیهک ریسفت 

ُهَْدبَع اَْهیَلَع  ُهَّللا  َعَلْطَأ  ِْبیَْغلا  ِءاَْبنَأ  ْنِم  ُفوُرُْحلا  ِهِذَه  مالـسلا  هیلع  َلاَق  صعیهک  ِلیِوْأَت  ْنَع  مالـسلا  هیلع  َِمئاَْقلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدْعَـس  َلَأَس 
هیلع َلـِیئَْربَج  ِْهیَلَع  َطَـبْهَأَف  ِهَسْمَْخلا  َءاَمْـسَأ  ُهَمِّلَُعی  ْنَأ  ُهَّبَر  َلَأَـس  اَّیِرَکَز  َّنَأ  َکـِلَذ  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـصٍدَّمَُحم  یَلَع  اَـهَّصَق  َّمـُث  اَّیِرَکَز 
ُهُّمَه ُْهنَع  َيِّرُس  مالسلا  هیلع  نسْحلا  َهَمِطاَف َو  ًاِّیلَع َو  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلصًادَّمَُحم  َرَکَذ  اَذِإ  مالسلا  هیلعاَّیِرَکَز  َناَکَف  اَهاَّیِإ  ُهَمَّلَعَف  مالسلا 

ْذِإ ِیلَاب  اَـم  یَِهلِإ  ٍمْوَی  َتاَذ  مالـسلا  هیلع  َلاَـقَف  ُهَرُْهْبلا  ِْهیَلَع  ْتَعَقَو  ُهَْربَْعلا َو  ُْهتَقَنَخ  مالـسلا  هیلع  نیـسْحلا  َمْسا  َرَکَذ  اَذِإ  ُُهبْرَک َو  یَلَْجنا  َو 
ْنَع َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ُهَّللا  ُهَأَْـبنَأَف  ِیتَْرفَز  ُرُوثَت  ِیْنیَع َو  ُعَمْدَـت  َْنیَـسُْحلا  ُتْرَکَذ  اَذِإ  یِموُمُه َو  ْنِم  ْمِِهئاَمْـسَِأب  ُْتیَّلَـسَت  ْمُْهنِم  ًهََعبْرَأ  ُتْرَکَذ 

ُداَّصلا ُهُشَطَع َو  ُْنیَْعلا  مالـسلا َو  هیلع  نیـسْحلا  ُِملاَظ  َوُه  ُدیِزَی َو  ُءاَْیلا  ِهَْرتِْعلا َو  ُكاَلَه  ُءاَْهلا  َءاََلبْرَک َو  ُمْسا  ُفاَْکلاَف  صعیهک  َلاَقَف  ِِهتَِّصق 
(51 (؛ هُْربَص

ار شـسرپ  لهچ  ِدودـح  مدـش ، لکـشم  راچد  اه  یبصان  زا  یـضعب  اب  هرظانم  رد  هک  نآ  زا  سپ  دـیوگ : یم  یمق  هَّللادـبع  نب  دـعس 
هتفر مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  اب  تاقالم  يارب  رفـس  هب  وا  هک  دـنتفگ  .مسرپب  قاحـسا  نب  دـمحا  رهـش ، ِملاع  زا  هک  متفر  متـشون و 

.تسا

قحسا نب  دمحا  .میدش  فّرـشم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رـضحم  هب  مه  اب  .مدیـسر  وا  هب  هار  رد  متفر و  شلابند  هب  مه  نم 
.دنک میدقت  هک  دوب  هدروآ  تاهوجو  زا  يا  هسیک 

.هدب يدهم  مرسپ  لیوحت  دومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

اه و مارح  تفگ و  ار  یماسا  کی  هب  کی  دوب ، ردپ  يوناز  يور  یکدوک  هک  فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامز -  ماما 
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هک دوب  هدرک  شومارف  هتـشاذگ و  اج  تماقا  ّلحم  رد  ار  نزریپ  کی  ِرـصتخم  هلآ  وح  قاحـسا  نب  دـمحا  اّما  .درک  ادـج  ار  اه  لالح 
.دروآ شدای  هب  فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترضح  دروایب و 

ِروضح هب  هک  دش  هچ  دعس ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هلصاف  نیا  رد  .دروایب  ار  هتسب  نآ  ات  تفر  قاحسا  نب  دمحا 
.میایب امش  ِترایز  هب  مناوت  یم  هک  درک  مقیوشت  قاحسا  نب  دمحا  متفگ : يدمآ ؟ ام 

.مسرپب مهاوخ  یم  مه  زونه  يرآ ! مدرک : ضرع  دش ؟ هچ  یسرپب  یتساوخ  یم  هک  ار  لئاسم  نآ  سپ  دومرف : ترضح  نآ 

 -. فیرّشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترضح  هب  درک  هراشا  .سرپب و  مرسپ  زا  دومرف : ترضح 

: دومرف فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترضح 

.سرپب يراد  نهذ  رد  هچ  ره  اهنم ؛ کل  ادب  اّمع  ْلَس 

هملک ریسفت  زا  هَّللا ! لوسر  نب  ای  مدرک : ضرع  هک  دوب  نیا  اهنآ  زا  یکی  .مدیـسرپ  يدایز  تالاؤس  دیوگ : یم  یمق  هَّللادبع  نب  دعس 
! وگب میارب  صعیهک » »

عالّطا هب  ار  اه  نآ  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یبیغ  ياهربخ  زا  فورح  نیا  دومرف : فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدـهم -  ترـضح 
شنایرج .درک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدّمحم  ترضح  يارب  ار  نآ  ناتـساد  سپـس  دناسر و  مالـسلا  هیلعایرکز  ترـضح  شا ، هدنب 

جنپ ياه  مسا  دش و  لزان  لیئربج  .دزومایب  وا  هب  ار  نت  جنپ  ياه  مسا  تساوخ ، دنوادخ  زا  اّیرکز  ترـضح  هک  تسا  هدوب  هنوگ  نیا 
ماما نسح و  ماما  همطاف ، ترضح  یلع ، ترـضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  زا  دنترابع  نانآ  تفگ  دروآ و  شیارب  ار  نت 

تفر و یم  نیب  زا  شا  هّصغ  مغ و  اه ، مان  نیا  اب  مالسلا و  مهیلع  نیسح 
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یم هقلح  شَنامشچ  رد  کشا  دیـسر ، یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  ِمان  هب  یتقو  اّما  .تشگ  یم  لیدبت  یـشوخ  هب  شهودنا 
.داتفا یم  هرامش  هب  شَیاه  سفن  دز و 

ادیپ رطاخ  شمارآ  اه  نآ  مان  اب  مرب ، یم  ار  نت  جـنپ  زا  لّوا  رفن  راهچ  ِمان  یتقو  هک  دوش  یم  هچ  ارم  اراگدرورپ ! درک : ضرع  يزور 
هآ دوش و  یم  يراج  مکشا  منک ، یم  يراج  نابز  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِمان  یتقو  اّما  ددرگ ، یم  فرطرب  مهودنا  منک و  یم 

؟ دوش یم  دنلب  مرگج  زا 

البرک مان  يراصتخا  تمالع  فاک »  » سپ صعیهک :» : » دومرف درک و  لقن  اّیرکز  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ِناتـساد  دـنوادخ 
رب ار  متس  نیا  هک  یسک  نامه  تسا ، دیزی  مان  تمالع  ءای »  » تسا و مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادناخ  تداهـش  تمالع  ءاه »  » تسا و

« داص  » تسا و اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یگنـشت  شطع و  تمـالع  نیع »  » و تشاد ؛ اور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرابدرب  ربص و  تمالع 

13

ِضرع هب  .دوب  مراوشد  لئاسم  رب  لمتـشم  هک  ار  يا  همان  مدرک  تساوخرد  يرمَع  ناـمثع  نب  دّـمحم  زا  دـیوگ : بوقعی  نب  قاحـسا 
.دناسرب ماما 

: دش رداص  نینچ  مالسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  ام  ِيالوم  ِّطخ  هب  یعیقوت  دعب 

(52) .تسا یهارمگ  بیذکت و  رفک و  نآ  تسا ، هدشن  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  دیوگ  یم  هک  یسک  ِداقتعا  اّما  و  .... 

14

َْلثِم َُبتْکَن  ْنَأ  اََنل  ُزوُجَی  ْلَهَف  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْـشَی  ُلیِعاَمْـسِإ  ُُهْنبا  َلیِعاَمْـسِإ  ِراَزِإ  یَلَع  َبَتَک  ُهَّنَأ  مالـسلا  هیلع  ِقِداَّصلا  ِنَع  اََنل  َيِوُر 
َباَجَأَف ٌلْضَف  ِهِیف  ْلَه  ِْربَْقلا َو  ِنیِِطب  ُلُجَّرلا  َحِّبَُـسی  ْنَأ  ُزوُجَی  ْلَه  َلَأَـس  َکـِلَذ َو  ُزوُجَی  مالـسلا  هیلع  َباَـجَأَف  ِهِْریَغ  ْمَأ  ِْربَْقلا  ِنیِِطب  َکـِلَذ 

َلَْضفَأ ِحِیبْسَّتلا  َنِم  ْیَش ٍء  ْنِم  اَمَف  ِِهب  ُحِّبَُسی  مالسلا  هیلع 

مالسلا هیلع  يدهم  ِروهظ  ِعولط  ات  مالسلا  هیلع  ینیسح  ِياروشاع  ِبورغ  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


(53 (؛ حِیبْسَّتلا َُهل  ُبَتُْکیَف  َهَْحبُّسلا  ُریُِدی  َحِیبْسَّتلا َو  یَْسنَی  َلُجَّرلا  َّنَأ  ِِهلْضَف  ْنِم  ُْهنِم َو 

دناوت یم  ناسنا  ایآ  دیسرپ : فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامّزلا -  بحاص  ترـضح  زا  يا  همان  ّیط  يریمح  هَّللادبع  نب  دمحم 
؟ دراد یتلیضف  راک  نیا  ایآ  دنک و  هّیهت  حیبست  مالسلا » هیلع  نیسح  ماما  تبرت   » ربق ِكاخ  زا 

نآ هلیسو  هب  دناوت  یم  تسا ، هدرک  هّیهت  حیبست  ِياه  هناد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِتبرت  زا  هک  یـسک  دندومرف : باوج  رد  ترـضح 
نیا نآ  ياه  تلیـضف  زا  یکی  هنومن ، ِيارب  تسین و  نآ  زا  رت  تلیـضفاب  نتفگ ، حیبست  ِيارب  يزیچ  چـیه  دـیوگب و  دـنوادخ  حـیبست 
هناد هک  نیمه  اّما  دنک ، شومارف  ار  رکذ  نتفگ  یهاگ  تسا  نکمم  دیوگ  یم  رکذ  هک  تبرت  زا  هدش  هّیهت  حیبست  اب  ناسنا  هک ، تسا 

.دنک یم  تیانع  وا  هب  ار  رکذ  نتفگ  ِباوث  دنوادخ  دنادرگ ، یم  دراد و  تسد  رد  ار  اه 

15

(54 (؛ ...  ُلْضَْفلا ِهِیف  َِکلَذ َو  ُزوُجَی  مالسلا  هیلع  َباَجَأَف  ٌلْضَف  ِهِیف  ْلَه  ِْربَْقلا َو  ِنیِط  ْنِم  ٍحَْول  یَلَع  ِهَدْجَّسلا  ِنَع  َلَأَس  َو  ... 

نیسح ماما  ِربق  تبرت  زا  هعطق  کی  رب  ندرک  هدجـس  ایآ  دندیـسرپ : فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامّزلا -  بحاص  ترـضح  زا 
؟ دراد مه  یباوث  تلیضف و  راک  نیا  ایآ  و  تسا ؟ حیحص  مالسلا  هیلع 

: دنتشون باوج  رد  فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامز -  ماما 

.دراد مه  تلیضف  تسا و  زیاج  راک  نیا 

16

: دندومرف مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

دیوشب و بآ  یمک  اب  ار  نآ  دعب  دسیونب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ِتبرت  اب  هدـشن ، فرـصم  ِفرظ  کی  ِيور  ار  اعد  نیا  سک  ره 
.دنک یم  ادیپ  افش  يرامیب  زا  دشونب ، ار  بآ  نآ 

ُدْمَْحلاَو ٌءاَوَد  ِهَّللا  ِمِْسب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » تسا نیا  اعد  نآ  و 
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یَلَع ُهَّللا  یَّلَصَو  ٌمْقُس  ُهُرِداَُغی  ًءاَفِـش ال  ِساَّنلا    ّ ِبَِرب َسْأَْبلا  ُبِهْذُأ  ًءاَفِک  ِیفاَْکلا  َوُهَو  ًءاَفِـش  ِیفاَّشلا  َوُه  ٌءاَفِک  ُهَّللا  ّالِإ  ََهلِإ  َال  ٌءاَفِـش َو    ِ ِهَّلل
(55 (؛ ِءاَبَجُّنلا هلآ  ٍدَّمَُحم و 

يافـش هک  تسا  ییادـخ  صوصخم  شیاتـس  دـمح و  و  تسا ، درد  ياود  هک  يدـنوادخ  ماـن  هب  ناـبرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب 
.تسا یلکشم  ره  زا  هدنراد  هگن  هک  تسین  اتکی  يادخ  زج  ییادخ  تسا و  اه  يرامیب 

هک ییافش  نانچ  نآ  .روایب  ار  افـش  ربب و  ار  يرامیب  راگدرورپ  تردق  اب  .تسادخ  یلـصا  هدنراد  هگن  تسادخ و  یلـصا  هدنهد  افش 
« .تسرف دورد  وا  ِبیجن  نادناخ  دمحم و  رب  دشاب و  هتشادن  ار  نآ  ربارب  رد  تمواقم  يارای  یضرم  درد و  هنوگ  چیه 

17

هنوگ نامه  هب  مالسلا  هیلعربمایپ  يایحی  ترضح  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترـضح  زا 
نیمز و دندیرب و  ندرگ  تشپ  زا  ار  راوگرزب  ود  ره  رـس  دش و  هدیرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  ِرـس  هک  دش ، هدـیرب  رَـس  يا 

(56) .داتفین ریخأت  هب  ود  نآ  تداهش  راثآ  زگره  رفن و  ود  نآ  يارب  رگم  دندشن  نایرگ  نامسآ 

18

نیـسح ماما  ِترایز  هدارا  یتقو  هک  دـندومرف  داریا  ار  ریز  ِروتـسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  ِدروم  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
ّقح هب  یتسه و  همه  تیاده  يارب  وت  هداتسرف  ناربمایپ ، متاخ  دّمحم ، ّقح  هب  اراگدرورپ ! : » دییوگب روط  نیا  دیدومن ، ار  مالسلا  هیلع 
ماما ّقح  هب  ناهج و  نانز  ِگرزب  همطاف ، ّقح  هب  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  ینعی  هبترم ، الاو  دنمشناد  نامه  شیومعرـسپ ، ردارب و 

هب نادیهش و  زا  درف  نیرت  میرک  نیسح ، ماما  ّقح  هب  ناراکزیهرپ و  نابهگن  اسراپ و  رهاط و  ّبیط و  نسح ،
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ماما ّقح  هب  نیدباعلا و  نیز  نیسحلا ، نب  یلع  ماما  ّقح  هب  و  نیسح ، ماما  مولظم  تیب  لها  ّقح  هب  نیـسح و  ماما  ِدیهـش  نادنزرف  ّقح 
نب یسوم  ماما  ّقح  هب  و  نایوگتسار ، نیرتوگتـسار  مشـش ، ماما  ّقح  هب  و  ( 57) ناگدـننک تشگزاب  گنهآ  شیپ  لوارق و  شیپ  رقاب 
هار هنومن  یلع ، نب  دـمحم  مهن ، ماما  ّقح  هب  نید و  روای  یـسوم ، نب  یلع  متـشه ، ماـما  ّقح  هب  نیهارب و  لـیالد و  هاـگ  هولج  رفعج ،
ّقح هب  ناگدنامزاب و  ثراو  یلع ، نب  نسح  مهدزای  ماما  ّقح  هب  نایاسراپ و  نیرتاسراپ  دمحم ، نب  یلع  مهد ، ماما  ّقح  هب  ناگتفای و 
لآ نامه  شرادرک ، تسار  كاپ و  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هک  مهد  یم  مسق  ار  وت  تاـقولخم ، همه  رب  هاوگ  تّجح و  مهدزاود ، ماـما 

.یهد رارق  هدید ، تراشب  لاحشوخ  و  هتفای ، تاجن  ِنئمطم  ياه  نمیا  زا  ارم  تمایق  رد  یتسرف و  دورد  نیسای  اهاط و 

تیانع وگتـسار  نابز  نارگید ، هب  تبـسن  نم  هب  و  زاس ، قحلم  ناراکوکین  هب  ارم  سیونب و  ناناملـسم  تسیل  رد  ارم  ِماـن  اراـگدرورپ !
.رادب رود  نم  زا  ار  نارگ  هلیح  همه  هلیح  نک و  ظفح  نادوسح  هلیح  زا  امرف و  تیانع  يزوریپ  ناشکرس  رب  ارم  نک و 

ناگرزب اب  ارم  ناگدننک ، محر  همه  زا  رت  هدننک  محر  يا  تدوخ  تمحر  هب  نادرگب و  هاتوک  نم  رـس  زا  ار  نارگمتـس  هطلـس  ِتسد 
نیشنمه شنموکین ، ِناراتفگوکین  نادیهش و  زین  يداد و  رارق  دوخ  تمعن  لومشم  هک  یناربمایپ  نامه  هارمه  هب  تکرب ، اب  هتسجخ و 

.هد رارق 

شترایز يارب  نادنمتدارا  هک  يربق  نیا  ِّقح  هب  تناهنپ و  یهن  تراوتـسا و  تباث و  مکح  هب  تموصعم و  ربمایپ  هب  ار  وت  اراگدرورپ !
نورد رد  هک  دنیآ ، یم 
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ردـق اضق و  ّرـش  ینک و  فرطرب  ار  میاه  هودـنا  همه  هک  مهد  یم  تمَـسَق  تسا ، هتفرگ  ياج  مولظم  هتـشک  نامه  موصعم ، ماما  نآ ،
.یهد مهانپ  روآ  ناقفخ  نیگآرهز و  شتآ  ّرش  زا  يرادب و  رود  نم  زا  ار  ناهنپ 

، يداد نم  هب  هک  يزور  زا  هزادنا  نآ  هب  تبسن  هد و  رارق  دوخ  شیاتس  ِروخ  رد  ارم  نم ، رب  دوخ  تمعن  نتشاد  ینازرا  اب  اراگدرورپ !
یم تنانمـشد  هیلع  هک  ییاـه  هشقن  شیوـخ و  بضغ  زا  ارم  هد و  رارق  شیوـخ  مرک  دوـج و  شـشوپ  تـحت  ارم  زاـس و  یـضار  ارم 

.رادب رود  یشک ،

نک داجیا  نم  لجا  تّدم  رد  ینوزف  یخارف و  نک و  تیانع  يراوتسا  نم  هب  رادرک  راتفگ و  رد  راد و  هگن  شزغل  زا  ارم  اراگدرورپ !
لـضف و هب  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناـماما  ما ، ینید  ناربهر  ّقح  هب  راد و  هگن  رود  یـضیرم  یگنـسرگ و  یتخـس  لـیمحت  زا  ارم  و 

.امرفب نم  بیصن  ار  اهوزرآ  نیرتهب  تمرک ،

مود تمسق 

رذگرد و نم  شزغل  زا  نک و  مّحرت  مدیدش  هودنا  هیرگ و  رب  ریذپب و  ار  ما  هبوت  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  اراگدرورپ !
.نک حالصا  كاپ و  ار  نم  لسن  زرمایب و  ار  مناهانگ  زاس و  فرطرب  ار  میاه  یتخس 

ار میاه  هّصغ  مامت  ناشوپب و  ار  میاه  بیع  هّیلک  زرمایب و  ار  مناهانگ  یمامت  تمارکاب ، ِناکم  یتوکلم و  هاگراب  نیا  رد  اراـگدرورپ !
یگدنز دسافم  همه  شخب و  ینوزف  ار  ما  یعامتجا  ّتیعقوم  ماقم و  هدب و  شرتسگ  اه  هنیمز  همه  رد  ار  ما  يزور  نادرگ و  فرطرب 

.نادرگ باجتسم  ار  میاهاعد  همه  ناسرب و  میاهوزرآ  همه  هب  ار  نم  نک و  حالصا  ار  ما 

نادرگ لّدبم  هافر  هب  ار  نم  یگدنز  ياهانگنت  همه  و 
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نادرگ رایسب  ار  ما  ییاراد  لاوما و  ناسرب و  ماجنارـس  هب  ار  نم  هب  طوبرم  راک  ره  نادرگ و  مجـسنم  ار  نم  هب  بستنم  ّتیعمج  ره  و 
راوخ و ار  نم  هب  تبـسن  دوسح  ره  هد و  رارق  شوخ  یلاس  ارم ، لاس  هد و  رارق  رتراوازـس  اج و  هب  ار  مقافنا  .نک و  وکین  ار  مقالخا  و 

.رادزاب يّرش  ره  بیسآ  زا  ار  نم  نادرگ و  كاله  ار  میاه  نمشد  همه  نادرگ و  لیلذ 

ار ما  یگدـنز  رد  یگدـنکارپ  ره  هد و  رارق  یـسرتسد  لباق  کیدزن و  ار  مرود  ياهوزرآ  همه  شخب و  افـش  ار  میاه  يرامیب  همه  و 
.امرف اطع  نم  هب  ار  میاه  تساوخرد  همه  دراوم  نک و  عمج 

.مهاوخ یم  وت  زا  ار  ترخآ  شاداپ  ایند و  ریخ  اراگدرورپ !

یب تاقولخم  مامت  زا  ار  نم  دوخ ، تمحر  لضف و  هلیسو  هب  نادرگ و  زاین  یب  مارح  ِلام  زا  ارم  تلالح ، ِيزور  هلیسو  هب  اراگدرورپ !
.نادرگ زاین 

میظع یـشاداپ  وـکین و  يربـص  كاـپ و  يرادرک  لـماک و  ینیقی  نتورف و  یبـلق  هدـنناسر و  تعفنم  ینمـشد  وـت  زا  نم  اراـگدرورپ !
.مراد تساوخرد 

نادرگ و شیپ  زا  شیب  نم  رب  ار  تمرک  ناسحا و  امرف و  تیانع  ار  يا  هداد  نم  هب  هک  ییاه  تمعن  يرازگرکـش  قیفوت  اراـگدرورپ !
راد هنماد  ار  میاه  یکین  تاریخ و  هد و  رارق  هاـگیاج  بحاـص  تدوخ  دزن  رد  ار  مرادرک  نادرگ و  اونـش  مراـتفگ  هب  تبـسن  ار  مدرم 

.نادرگ لیلذ  راوخ و  ار  منمشد  نادرگ و 

ار نم  رادزاب و  نم  زا  ار  رارشا  ّرش  تسرف و  دورد  زور  بش و  ِياه  هظحل  ِمامت  رد  مالسلا ، مهیلع  شنادناخ  دّمحم و  رب  اراگدرورپ !
رد زاس و  كاپ  اه  لابو  رزِو و  ناهانگ و  زا 
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مّحرت همه  زا  رت  هدـننک  مّحرت  يا  تدوـخ ، تمحر  هب  نادرگ و  رّرقم  مـیارب  ار  نادـیواج  تـشهب  شاـب و  مهاـنپ  مـّنهج  شتآ  ربارب 
« .زرمایب ار  نم  ینید  نارهاوخ  ناردارب و  همه  نم و  ناگدننک ،

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  هدننک  ترایز  هب  شروتسد  همادا  رد  نامّزلا  بحاص  ترضح 

مود تعکر  رد  ناوخب و  ار  ءایبنا  هروس  دـمح » زا  دـعب   » لّوا تعکر  رد  .روآ  ياج  هب  زاـمن  تعکر  ود  تسیاـب و  هلبق  هب  ور  سپـس  »
: وگب تونق  رد  .ناوخب و  ار  رشح  هروس  دمح » زا  دعب  »

.تسا تمارکاب  رابدرب و  هک  اتکی  يادخ  زج  تسین  ییادخ 

اه و نامسآ  نآ  رد  هک  هچ  ره  و  نیمز ، نامسآ و  تفه  ِيادخ  زج  تسین  ییادخ  تمظع ، اب  هبترم و  دنلب  يادخ  زج  تسین  ییادخ 
.دنتسه اه  نیمز  اه و  نامسآ  نیا  نیب  هک  نآ  ره  دننک و  یم  یگدنز  اه  نیمز 

هب رارقا  باب  زا  دنا و  هدرک  ضارعا  دنوادخ  زا  هک  یناسک  بیذکت  ادـخ و  نانمـشد  اب  تفلاخم  باب  زا  ار  یگناگی  هب  تداهـش  نیا 
.ما هدرک  يراج  نابز  رب  وا  تمظع  ربارب  رد  ینتورف  ادخ و  يدنوادخ 

رب دوخ  تردق  اب  درادن و  يرخآ  دوخ  تسا و  زیچ  همه  رخآ  تسا و  هدوبن  چیه  وا  زا  شیپ  تسا و  زیچ  همه  هنیشیپ  هک  سک  نامه 
.دراد عالّطا  زیچ  همه  نورد  زا  دوخ ، ینابرهم  شناد و  اب  دراد و  فارشا  يزیچ  ره 

وا دوجو  یگنوگچ  موهفم  دنک و  یمن  كرد  ار  وا  ِدوجو  يرشب ، ِرّوصت  دنرادن و  یسرتسد  وا  ِيدوجو  ِتقیقح  هب  يرشب  ِياه  لقع 
زا اه و  مشچ  تنایخ  زا  دسانـش و  یم  ار  اـه  ناـسنا  لد  رارـسا  دراد و  یهاـگآ  صاخـشا  نطاـب  رب  تسین و  رّوصت  لـباق  رـشب ، ِيارب 

اه هنیس  رد  هدش  ناهنپ  ياهزار 
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.تسا هاگآ 

یم یهاوگ  مریگ و  یم  هاوگ  ار  وت  وا ، عیفر  هاگیاج  هب  مندوب  هاـگآ  وا و  هب  مَندروآ  ناـمیا  تربماـیپ و  شریذـپ  رب  نم  اراـگدرورپ !
هب ناربماـیپ  همه  تفگ و  نخـس  وا  ِتلیـضف  رد  میرک  نآرق  هک  تسا  يربماـیپ  ناـمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  هک  مهد 

.دننک رارقا  وا  يربمایپ  هب  هک  درک  توعد  مدرم  زا  دوب ، هدروآ  وا  دوخ  هک  ینآرق  تایآ  نآ  دنا و  هداد  تراشب  وا  ندمآ 

، ادـخ هداتـسرف  زا  هک  اه  نامه  : » دومرف هک  دومن  وا  قیدـصت  هب  قیوشت  ار  مدرم  درک ، لزان  هک  يا  هکراـبم  هیآ  ِقیرط  زا  دـنوادخ  و 
روتـسد فورعم  هب  ار  اه  نآ  .دنبای  یم  تسا ، ناشدزن  رد  هک  یلیجنا  تاروت و  رد  ار  شتافـص  هک  يربمایپ  دـننک ، یم  يوریپ  ربمایپ 

.دراد یم  زاب  رکنم  زا  دهد و  یم 

زا  ) دوب اه  نآ  رب  هک  ار  ییاهریجنز  نیگنس و  ياهراب  دنک و  یم  مارح  ار  اه  یکاپان  درمش و  یم  لالح  اه  نآ  يارب  ار  هزیکاپ  ءایشا 
(58 «) .دراد یم  رب  ناشندرگ ) شود و 

كرـشم مه  ندز  مه  هب  مشچ  کی  رد  یّتح  هک  يراوگرزب  ود  نامه  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  ربماـیپ ، يومع  رـسپ  ردارب و  رب  و 
هب مالـسلا ، امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تشهب ، ناـناوج  يـالوم  ود  رب  ناـهج و  ناـنز  يوناـب  ارهز ، همطاـف  رب  زین  دـنا و  هدـشن 

بش یگدنز و  دنهد و  گرب  ناتخرد  هک  یعقوم  ات  اه ، هوک  اه و  هّپت  نزو  مه  ناراب و  من  من  ياه  هرطق  دادعت  هب  ّتیدبا و  يرادیاپ 
.تسرف دورد  دشاب ، رارقرب  زور  و 

، مالـسلا هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  ینعی : ادـخ ، نید  نیعفادـم  هدـش و  تیادـه  ِموصعم  ناماما  نامه  ربمایپ ، نآ  ِنادـناخ  رب  و 
، مالسلا هیلعدّمحم  نب  رفعج  ترضح  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  دمحم  ترضح 
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نب یلع  ترضح  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  دمحم  ترضح  مالسلا ، هیلع  یسوم  نب  یلع  ترضح  مالسلا ، هیلعرفعج  نب  یسوم  ترـضح 
ياپ رب  هک  اه  نامه  مالسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  نب  تّجح  ترـضح  و  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  نسح  ترـضح  مالـسلا ، هیلعدّمحم 

.تسرف مالس  دورد و  دنتسه ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما   ] ربمایپ ِطبس  لسن  زا  یگمه  دنتسه و  لدع  ناگدنراد 

کیدزن ار  شروهظ  هک  میهد  یم  تمـسق  فیرّـشلا »-  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع  ناـمز -  ماـما   » مهدزاود ماـما  نیمه  هب  اراـگدرورپ !
یـضار وت  هک  هچ  نآ  هب  یبای  تسد  قیفوت  تیاده و  هار  رد  يرادیاپ  قلخ و  زا  يزاین  یب  لماک و  يزوریپ  وکین و  يربص  و  ییامن ،

.ییامرف تیانع  ام  هب  يراد ، یم  تسود  یتسه و 

قایتشا هقالع و  دروم  و  دـشاب ، هتـشاد  ینوزف  فرط  ره  زا  هک  ناور  یگـشیمه و  کبـس ، كاپ ، لالح ، ناوارف ، ِيزور  اراـگدرورپ !
.امرف تیانع  ام  هب  دیآ ، تسد  هب  نارگید  زا  ندیشک  ّتنم  نودب  دایز و  تمحز  رسدرد و  نودب  دشاب و 

تیانع ام  هب  ار  تیاه  تمعن  رب  یتمالس و  رب  يرازگرکش  ِقیفوت  شخب و  ییاهر  یضیرم  درد و  يراتفرگ و  ره  زا  ار  ام  اراگدرورپ !
اب ات  ناریمب  میـشاب ، وت  تاروتـسد  تیاعر  وت و  تعاط  ِلاح  رد  هک  یتلاـح  نیرتهب  رب  ار  اـم  دیـسر ، اـم  گرم  ِناـمز  هاـگ  ره  اـمرف و 

.ینک دراو  نادیواج  تشهب  هب  ار  ام  نانابرهم ! نیرت  نابرهم  يا  دوخ ، تمحر 

ثعاب وت ، زا  سرت  زج  زیچ  چیه  اریز  زاس ، سونأم  ترخآ  اب  رازیب و  ایند  زا  ار  نم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  اراگدرورپ !
.ددرگ یمن  ترخآ  اب  سنا  ثعاب  وت ، هب  دیما  زج  زیچ  چیه  دوش و  یمن  ایند  زا  رارف 

ناهرب اراگدرورپ !
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نارگید متس  زا  ناگمه  اراگدرورپ ! .يدشن  موکحم  وت  دشن و  هماقا  وت  هیلع  یناهرب  زگره  یمکاح و  هشیمه  وت  تسوت و  رایتخا  رد 
.دوش یمن  هدرب  لاح  ضرع  یسک  يوس  هب  وت  تسد  زا  زگره  دنروآ و  یم  لاح  ضرع  وت  يوس  هب 

منورد رد  هک  یناوارف  یتسرپاوه  شکرس و  رگمتـس و  سفن  رب  يزوریپ  تهج  رد  ار  نم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دمحم و  رب  سپ 
.نادرگ ریخ  هب  تبقاع  ار  نم  امرف و  يرای  دراد ، رارق 

رطاخ هب  مزرو ، یم  رارـصا  تیـصعم  باـکترا  رب  رگید  یفرط  زا  منک و  یم  ترفغم  بلط  وت  زا  فرط  کـی  زا  هک  نیا  اراـگدرورپ !
، میامن یمن  ترفغم  بلط  وت  زا  منک و  یمن  هبوت  مه  زاب  تسا ، عیـسو  وت  يراـبدرب  هرئاد  مناد  یم  هک  نیا  اـب  زاـب  تسا و  اـیح  یمک 

.تسوت هب  دیما  نداد  رده  نتخاس و  عیاض 

رب سپ  .دوش  یم  وت  زا  ندیـسرت  عنام  تتمحر ، يریگارف  هب  نم  ِنیقی  دنک و  یم  دیماان  وت  هب  نتـسب  دیما  زا  ارم  مناهانگ  اراگدرورپ !
هب ناگدننک  نامگ  نیرتهب  هاگیاج  رد  ریگب و  هدیدان  ارم  ِیهاتوک  نک و  لوبق  هب  یّقلت  ار  مدیما  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و 

! نامیرک میرک  يا  شاب ، نم  هارمه  دوخ ،

ینالقع شناد  تمکح و  هب  ار  منابز  نک و  مکمک  هانگ  زا  ندـنام  نوصم  يارب  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  اراگدرورپ !
ره ِتصرف  زا  هدافتسا  رد  دنوش و  یم  نامیـشپ  هتـشذگ  ِتصرف  نداد  تسد  زا  ببـس  هب  هک  هد  رارق  یناسک  ءزج  ار  نم  زاس و  ایوگ 

.دنرادن ار  ادرف  يزور  هّصغ  دنوش و  یمن  رّرضتم  دوخ  زور 

يزاین یب  نارگید  زا  وت  هلیسو  هب  دشاب و  وت  جاتحم  هک  تسا  یسک  نآ  زاین  یب  اراگدرورپ !
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.دنادب زاین  یب  وت  زا  ار  دوخ  ندرک ، زارد  قلخ  يوس  هب  زاین  تسد  اب  هک  تسا  یسک  نآ  ریقف  دیوجب و 

يوس هب  هک  هد  رارق  یناسک  ءزج  ار  نم  نک و  زاین  یب  تاقولخم  زا  ار  نم  دوخ ، فطل  اب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  سپ 
.دننک یمن  زارد  ار  شیوخ  تسد  وت  زج  سک  چیه 

تمحر شرـس  تشپ  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  هبوت  شیور  شیپ  رد  هک  یلاح  رد  دوش  سویأم  هک  تسا  یـسک  تخبدـب  اراـگدرورپ !
فعـض سپ  متـسه ، اه  نیرتدنموزرآ  زا  وت  تمحر  هصرع  رد  اّما  متـسه ، فیعـض  رادرک  رد  هچ  رگا  .تسا  هدش  عقاو  وت  نایاپ  یب 

.شخبب نم  رب  وت ، هب  میوزرآ  دیما و  ینوزف  هب  هّجوت  اب  ار  مرادرک 

رد وت  زا  رترب  هک  مناد  یم  مه  نم  اـّما  تسین ، رتراـکهنگ  رت و  لدگنـس  نم  زا  تناگدـنب  نیب  رد  هک  یناد  یم  وـت  رگا  اراـگدرورپ !
.درادن دوجو  ییالوم  تمحر  وفع و  رد  وت  زا  رت  هدرتسگ  تمظع و 

وفع و دروم  دنک ، یم  ار  وت  ینامرفان  هک  تسین  يدرف  اهنت  ایند  نیا  رد  هک  ار  یـسک  ییاتکی ، تمحر  وفع و  رد  هک  ییالوم  يا  سپ 
.هد رارق  دوخ  تمحر 

و میدرکن ؛ يرود  اه  يدـب  زا  ام  یتشاد و  رذـحرب  اه  يدـب  زا  ار  ام  و  میدرک ؛ ینامرفان  ام  اـّما  يداد ، روتـسد  اـم  هب  وت  اراـگدرورپ !
هب ار  نامدوخ  ام  اـّما  يدـناشک ، ییاـنیب  يوس  هب  ار  اـم  وت  و  میدز ؛ یـشومارف  هب  ار  دوخ  اـم  اـّما  يدرک ، يروآداـی  اـم  هب  ار  اـهرطخ 

.میداد همادا  يراکزواجت  هب  ام  اّما  يداد ، رادشه  ام  هب  وت  و  میدز ؛ ییانیبان 

نآ زا  يرت  هاگآ  وت  دوبن و  ام  هب  وت  ياه  یکین  نآ  يازس  ام ، دروخرب  نیا 
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، میهد یم  ماـجنا  ًادـعب  هک  هچ  نآ  میداد و  ماـجنا  نونکاـت  اـم  هک  هـچ  نآ  زا  وـت  مـیهد و  یم  ماـجنا  ناـهنپ  ادـیپ و  رد  اـم  هـک  هـچ 
.نکن تازاجم  اه  يراک  شومارف  اه و  يراک  هابتشا  نآ  رطاخ  هب  ار  ام  تسرف و  دورد  وا  نادناخ  دمحم و  رب  سپ  يرتربخاب ،

تمحر نادرگ و  دـنم  هرهب  تناسحا  مامت  زا  ار  ام  ناسرب و  رخآ  هب  ام  هب  ار  تناسحا  رذـگرد و  يراد  ام  ندرگ  رب  هک  یقوقح  زا  و 
.زاس يراج  ام  رب  ار  شیوخ 

هب میوش و  یم  لّسوتم  وت  هب  مینک و  یم  زارد  وت  ِيوس  هب  زاین  ِتسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما   ] نیتسار ماما  نیا  تمرح  هب  ام  ایادخ !
رارق دنتـسه ، تمحر  تیب  لـها  ءزج  هک  همطاـف  یلع و  شرداـم ، ردـپ و  تدوخ و  لوسر  شّدـج  ماـما و  نیا  ِيارب  هک  یتمظع  ِّقح 

یگدـنز روـما  حالـصا  .ییاـمرفب و  رّرقم  اـم  يارب  تساـم ، تاـیح  ياـه  هیاـپ  هک  ار  میاد  يزور  هـک  مـیهد  یم  مـسق  ار  وـت  يداد ؛
.ینادرگب رّرقم  ار  ام  یگداوناخ 

ییاناوت تردق و  اب  ینک ، غیرد  یسک  زا  هک  ار  يزیچ  یهاوخب  هاگ  ره  يراد و  ناوارف  یگدنـشخب  هک  یتسه  یمیرک  نامه  وت  سپ 
.دشاب نآ  رد  ام  ترخآ  يراگتسر  ام و  يایند  حالص  هک  میهاوخ  یم  ار  يزور  قزر و  نآ  وت  زا  ام  ایادخ ! .ینک  یم  غیرد  وا  زا 

درم نز و  همه  نامیا و  اب  نانز  نمؤم و  نادرم  همه  ام و  ردام  ردپ و  ام و  ناهانگ  تسرف و  دورد  شنادناخ  دمحم و  رب  اراگدرورپ !
مّنهج باذع  زا  ار  ام  نادرگ و  دنم  هرهب  ار  ام  ترخآ  ایند و  یکین  زا  زرمایب و  ار  همه  هدرم ، هچ  هدنز و  هچ  ناملسم ،
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« .شاب رادهگن 

دعب يور و  یم  هدجـس  هب  یهد و  یم  ماجنا  عوکر  : » دومرف فیرّـشلا -  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع  ناـمّزلا -  بحاـص  ترـضح  سپس 
راذگب و كاخ  يور  ار  شیوخ  تروص  یتفگ ، ار  ارهز  ترضح  تاحیبست  یتقو  دعب  .یهد  یم  مالـس  ار  زامن  یناوخ و  یم  دّهـشت 

.تسا گرزب  ادخ  تسین و  اتکی  يادخ  زج  ییادخ  تسادخ و  صوصخم  ساپس  ادخ و  تسا  هّزنم  وگب :

ریخ و راـک  قیفوت  ناـهانگ و  شزرمآ  تارطخ ، زا  تاـجن  هاـنگ ، زا  ندـنام  نوصم  سپـس  ینک ، یم  رارکت  هبترم  لـهچ  ار  رکذ  نیا 
.هاوخب ادخ  زا  ار  یگمه  يراد ، ار  نآ  يوزرآ  وت  دنوش و  یم  دنوادخ  هب  ندش  کیدزن  ثعاب  هک  ار  یلامعا  یلوبق 

ربق يور  ار  دوخ  ور  هب  سپـس  روآ ، اج  هب  زامن  تعکر  ود  دـش ، هتفگ  هک  یتروص  نامه  هب  تسیاب و  رـس  يالاب  تمـسق  ورب  دـعب  و 
زا دعب  .داب  امش  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  ادخ و  دورد  دنک و  دایز  ار  امش  تفارـش  دنوادخ  وگب : سوبب و  ار  رّهطم  ربق  زادنایب و 

(59 «) .نک اعد  یتساوخ  هک  سک  ره  يارب  زین  تردام و  ردپ و  دوخ و  يارب  نآ 

نیسح مقتنم  يدهم  موس  لصف 

...دیآ یم  وا 

نیا البرکب  لوتقملا  مدـب  بلاطلا  نیا  : » میناوخ یم  هبدـن  ياعد  رد  هک  ناـنچ  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ِنوخ  مقتنم  هناـگی  وا 
رب هک  نآ  تساجک  دش ؟ هتـشک  البرک  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ِنوخ  ِبلاط  تساجک  يرتفاو ؛...  هیلع  يدتعا  نم  یلع  روصنملا 

« .تسا هدش  يرای  وا  رب  نایرتفم  نازواجتم و 

یسدق یثیدح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصدمحم  لآ  مئاق   » هب مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يراذگمان  ِهجو  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  1
وا رب  ادخ  تاولص  هک  نیسح  مدج  هک  ینامز  : » دومرف تیاور  ار 
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هدیزگرب هک  نانآ  زا  ایآ  اراگدرورپ ! دنتفگ : دندیلان و  ّلجوّزع  دنوادخ  هاگرد  هب  يراز  هیرگ و  اب  ناگتشرف  دیـسر ، تداهـش  هب  داب 
ِناگتشرف : » دومرف یحو  نانآ  هب  دنوادخ  يرذگ !؟ یم  رد  دنتشک ، ار  قلخ  نیب  زا  هدش  باختنا  ماما  و  ار ، وت  ( 60) هدیزگرب دنزرف  و 

سپـس .دـشاب » ینالوط  ینامز  تشذـگ  زا  دـعب  هچرگا  مریگ ، یم  ماقتنا  ناـنآ  زا  هک  ملـالج  تّزع و  هب  دـنگوس  .دـیریگ  مارآ  نم !
.دندش داش  نانآ  داد و  ناشن  هکئالم  هب  دنسر  یم  تماما  هب  وا  زا  سپ  هک  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  لسن  زا  نادنزرف 

؛ مهنم مقتنأ  مئاقلا  کلذـب  ّلجوّزع : هَّللا  لاقف  یّلـصی  مئاق  مهدـحا  اذإف   » دوب هداتـسیا  زاـمن  هب  ناـشرفن  کـی  ناـیاوشیپ ، نیا  نیب  رد 
(61 «) .مریگ یم  ماقتنا  مالسلا  هیلع  نیسح  نالتاق  نانمشد و  زا  مئاق »  » نآ هلیسو  هب  دومرف : ّلجوّزع  دنوادخ 

هنأ مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  يور  ثیدح  یف  لوقت  ام  هَّللا  لوسر  نب  ای  : » مدرک ضرع  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هب  هک  دـیوگ  يوره  2
 - هَّللا لوقو  تلقف : .کلذـک  وه  مالـسلا : هیلع  لاـقف  مهئاـبآ !؟ لاـعفب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هلتق  يرارذ  لـتق  مئاـقلا  جرخ  اذإ  لاـق :

مالـسلا هیلع  نیـسحلا  هلتق  يرارذ  نکلو  هلآ  وقأ  عیمج  یف  هَّللا  قدـص  لاق : هانعم ؟ اـم  ( 62  ) يرْخُأ َرْزِو  ٌهَرِزاو  ُرِزَت  ـالَو   - » ّلـجوّزع
ناکل برغملاب  لجر  هلتقب  یضرف  قرشملاب  لتق  ًالجر  ّنأ  ولو  هاتأ  نمک  ناک  ائیـش  یـضر  نمو  اهب  نورختفیو  مهئابآ  لاعفب  نوضری 
لوسر دنزرف  يا  ( 63 (؛ ...مهئابآ لعفب  مهاضرل  جرخ  اذإ  مالسلا  هیلع  مئاقلا  مهلتقی  امنإو  لتاقلا  کیرـش  ّلجوّزع  هَّللا  دنع  یـضارلا 

: هدومرف ترضح  نآ  و  تسا ؟ هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یثیدح  هرابرد  دییامرف  یم  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
هیرذ درک ، جورخ  مالسلا » هیلع  مئاق   » هک ینامز  »
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»؟! دشُک یم  ناِشناردپ  ِياهراک  ِرطاخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ِنالتاق 

(! يا هدینش  هک   ) تسا نانچ  دومرف :

؟ تسیچ شَیانعم  ( 64  ) يرْخُأ َرْزِو  ٌهَرِزاو  ُرِزَت  الَو   » هیآ سپ  متفگ :

ناردـپ ِياـهراک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ِنـالتاق  ِنادـنزرف  نکل  .تـسا  قداـص  شیاـه  هـتفگ  ِماـمت  رد  دـنوادخ  : » دوـمرف ترـضح 
ماجنا ار  نآ  دوخ ، هک  تسا  یسک  ِدننام  دوش ، یـضار  يزیچ  هب  سک  ره  دننک و  یم  راختفا  نآ  هب  دنوش و  یم  یـضار   [ ناِشناکاین ]

 - ّلـجوّزع يادـخ -  ِدزن  رد  یـضار  دوـش ، یـضار  وا  راـک  هب  برغم  رد  يرگید  دوـش و  هتـشک  قرـشم  رد  يدرم  رگا  تـسا ، هداد 
.دوب دهاوخ  وا  ِمرج  ِکیرش 

« .دوب دهاوخ  ناِشناردپ  ِلامعا  هب  ناِشتیاضر  ِببس  هب  دشک ، یم  ار  اه  نآ  جورخ ، زا  دعب  هک  مالسلا  هیلع  مئاق 

هکئالم دش ، هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  مّدج  یتقو  هک  دش  هدیمان  مئاق  مالسلا » هیلع  مئاق   » تهج نآ  زا  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  3
مئاق اه  نآ  زا  یکی  درک ، فشک  ار  هّمئا  ِراونا  اه  نآ  ِيارب  دنوادخ  سپ  دومرف : هک  نیا  ات  دندرک  هّجض  هلان  هیرگ و  اب  ادخ  ِيوس  هب 

(65) .دیشک مهاوخ  ماقتنا  اه  نآ  زا  مالسلا  هیلع  مئاق  صخش  نیا  اب  دومرف : دنوادخ  سپ  .درازگ  یم  زامن  دوب و  هداتسیا ) )

هب زین  اه  نآ  نوچ  تفرگ ؛ دـهاوخ  ماقتنا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیلتاق  هیّرذ  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـمآ  رایـسب  تاـیاور  رد 
: دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  دنناد ؛ یم  حیحـص  ار  نآ  دنتـسه و  دونـشوخ  یـضار و  دوخ  ناردـپ  ياهراک  اه و  هدرک 

.دشک یم  دوخ  ناردپ  لاعفا  هب  تیاضر  ّتلع  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ِنیلتاق  نادنزرف  دنک ، جورخ  مالسلا  هیلع  مئاق  هاگره 

: دهد رس  ادن  جنپ  ماقم  نکر و  ِنیبام  دسرب ، مارحلادجسم  هب  هک  یتقو  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  4

؛ َرَشَع یناَّثلا  ُمئاقلا  ُمامالا  اَنَا  َِملاْعلا  َلْهَأ  ای  الَأ  »

الَأ
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؛ مِقَْتنُملا ُماصْمّصلا  اَنَا  َِملاْعلا  َلْهأ  ای 

؛ ًاناشْطَع ُهولَتَق  ْنیَسُْحلا  َيّدَج  َّنِا  َِملاْعلا  َلْهأ  ای  الَأ 

؛ ًانایْرُع ُهوحَرَط  ْنیَسُْحلا  َيّدَج  َّنِا  َِملاْعلا  َلْهأ  ای  الَأ 

(66 (؛ ًاناودُع ُهوقَحَس  ْنیَسُْحلا  َيّدَج  َّنِا  َِملاْعلا  َلْهأ  ای  الَأ 

نیسح مّدج  ناهج ! مدرم  يا  .متسه  هدنریگ  ماقتنا  ناّرب  ریشمش  نم  ناهج ! مدرم  يا  متسه ، مئاق  مهدزاود  ماما  نم  ناهج ! مدرم  يا 
يا .دنتخادنا  نیمز  رب  هنهرب  ندش  هتشک  زا  دعب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مّدج  ناهج ! مدرم  يا  .دنتـشک  ناشطع  ِبل  اب  ار  مالـسلا  هیلع 
(67 «) .دنداد رارق  ناروتس  نابسا و  ّمس  لاماپ  ینمشد ، ِيور  زا  ندش ، هتشک  زا  سپ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مّدج  رکیپ  ناهج ! مدرم 

(68) .تسا هدش  دای  ناشیا  زا  بقل  نیا  هب  زین  اوموبلرب  روبز  رد  .تسا  ترضح  نآ  هلوادتم  هروهشم  هّصاخ  ِباقلا  زا  مئاق  5

ِضحم هب  هک  تسا  یهلا  نامرف  ِياّیهم  زور ، بش و  رد  هتـسویپ  ترـضح ، نآ  هچ  یلاـعت ؛ قح  ِناـمرف  رد  هدـنوش  اـپ  رب  ینعی  مئاـق » »
.دیامن روهظ  هراشا ،

قح هب  مئاق  امش  همه  ایآ  هَّللا ! لوسر  نبای  : » مدرک لاؤس  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  هک  هدش  تیاور  یلامث  هزمحوبا  زا 
»؟ دیتسین

« .میّقح هب  مئاق  همه  یلب ، : » دومرف

؟ دندیمان مئاق  ار  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترضح  هنوگچ  سپ  متفگ :

: دنتفگ دندرک و  دنلب  هلان  هیرگ و  هب  ادص  یهلا  هاگرد  رد  هکئالم  دش ، دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  مّدج ، نوچ  : » دومرف
؟ يوش یم  لفاغ  دوخ  قلخ  نیرتهب  دوخ و  هدیدنسپ  ربمغیپ  ِدنزرف  دوخ و  هدیزگرب  ِلتق  زا  ایآ  ام ! دّیس  دنوادخ و  يا 

مهاوخ ماـقتنا  هنیآ  ره  هک  دوخ  لـالج  تّزع و  هب  مسق  دـیریگ ! رارق  نم ! هکئـالم  يا  : » درک یحو  ناـشیا  ِيوس  هب  یلاـعت ، قح  سپ 
سپ .دشاب » اه  نامز  زا  دعب  دنچ  ره  ناشیا ، زا  دیشک 
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نآ زا  یکی  سپ  دـندش ؛ داش  نآ  هب  هکئالم  دومن و  ناشیا  هب  ار  نیـسح  نادـنزرف  زا  ناماما  رون  تشادرب و  ار  اه  باجح  یلاعت  قح 
ماقتنا ناشیا  زا  مئاق   ] هداتـسیا نیا  هلیـسو  هب  : » دومرف یلاعت  قح  دوب ؛ لوغـشم  زاـمن  هب  هداتـسیا ، اـه  نآ  ناـیم  رد  هک  دـندید  ار  راونا 

(69 «) .دیشک مهاوخ 

.تسا هدش  دای  روتْوَم »  » هب مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  تیاور ، دنچ  رد  6

.تسا هدشن  وا  ِیهاوخنوخ  هدش و  هتشک  شردپ  هک  دنیوگ  یم  یسک  هب  روتوم 

ای مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِبانج  ای  تسا  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ِترـضح  ای  ردپ ،] ] ِدلاو هب  دارم  : » هدومرف هللا  همحر  یـسلجم  موحرم 
(70 «) .دوخ ِدادجا  ِمامت  ِنوخ  هدنریگ  ماقتنا  ینعی  دشاب ؛ مالسلا  مهیلع  هّمئا  همه  لماش  هک  دلاو ، ِسنج 

َِلُتق ْنَمَو   » هفیرـش هیآ  ِریـسفت  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ترـضح  زا  ( 71) یفوک میهاربا  نب  تارف  خیش  ریـسفت  رد  7
.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  هدش  هتشک  ِمولظم  دومرف : ( 72 «) ...ًاناْطلُس ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم 

دّـمحم و دـمحا ، هک  ناـنچ  دـیمان ، روصنم  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  دـنوادخ  : » دومرف ( 73 «) ًاروُْصنَم َناک  ُهَّنِا  ِلـْتَْقلا  ِیف  ْفِرُْـسی  ـالَف  »
روصنم ماما  هب  بانج  نآ  زا  ریبعت  هتکن  دیاش ، و  .تسا » هدش  هدیمان  حیسم  مالسلا  هیلع  یسیع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدومحم 

(74) .ملاعلا هَّللاو  .تسا  حضاو  نآ  ِهجو  هک  یتبسانم  هب  دشاب  روکذم  هیآ  اروشاع ، ترایز  رد 

َهَّماَْعلا َّنِإ  َلاَق  ( 75 «) َنُولَتاـُقی َنیِذَِّلل  َنِذُأ   » ِِهلْوَق ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَکْـسُم  ِْنبا  ِنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  8
ُنَْحن ُُهلْوَق  َوُه  ِْنیَسُْحلا َو  ِمَِدب  ُُبلْطَی  َجَرَخ  اَذِإ  مالسلا  هیلع  ُِمئاَْقلا  َوُه  اَمَّنِإ  َهَّکَم َو  ْنِم  ٌْشیَُرق  ُْهتَجَرْخَأ  اََّمل  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  َْتلََزن  َنُولوُقَی 

(76 (؛ ِهَیِّدلا ُباَّلُط  ِمَّدلا َو  ُءاَِیلْوَأ 

هکرابم هروس  زا  هیآ 39  ِریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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: دیامرف یم  دنوادخ  هک  جح 

رب ادـخ  دـنا و  هتفرگ  رارق  متـس  دروم  هک  ارچ  تسا ، هدـش  هداد  داهج  هزاجا  تسا ، هدـیدرگ  لیمحت  نانآ  رب  گنج  هک  یناـسک  هب  »
هک ینامز  تسا  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ِدروم  رد  هیآ  نیا  دنیوگ : یم  ّتنس  لها  دومرف : .تساناوت » اه  نآ  يرای 

.دندرک نوریب  هّکم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  شیرق ،

هک ینامز  هب  تسا  طوبرم  هیآ  تسا و  فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  دّـمحم -  لآ  مئاق  ِدروم  رد  هیآ ، ِلوزن  نأش  هک  یلاـح  رد 
نیا دزیخ و  یمرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یهاوخ  نوخ  هب  دنک و  یم  روهظ  فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترـضح 

« .میتسه هید  ِناگدننک  بلط  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ناهاوخ  نوخ  ام  : » هک تسا  ترضح  نآ  هلمج  ِيانعم 

دیهـش مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  ماما   ] مدنزرف ود  نیا  نم و  مسق  ادخ  هب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  9
ات دش  دهاوخ  بیاغ  یتّدـم  وا  تخیگنا و  دـهاوخرب  ام  ِیهاوخنوخ  هب  ار  مَنادـنزرف  زا  يدرم  نامّزلارخآ  رد  دـنوادخ  دـش ، میهاوخ 
(77 «) .درادن يراک  دّمحم  ِلآ  هب  رگید  دنوادخ  دنیوگ : یم  نادان  ِدارفا  هک  ییاج  ات  دندرگ ، ادج  ناهارمگ  دنوش و  شیامزآ  مدرم 

10

همحر يرّهطم  دیهش  داتسا  تسا ، نیملسم  نیب  ِيداقتعا  یخیرات و  ِتامّلسم  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ِندوب  مقتنم  هک  نیا  رد 
نیـسح ماما  ِنیلتاق  زا  راتخم  ِماقتنا  ِنایرج  رد  مینیب ، یم  مالـسا  خـیرات  رد  ار  ّتیودـهم  ِداقتعا  ِرثا  هک  يراـب  نیلّوا  : » دـنیامرف یم  هللا 

ینید ِدرم  کی  ِشور  هک  نآ  زا  شیب  مه  ششور  هدوب و  يرادمتسایس  رایـسب  ِدرم  راتخم  هک  تسین  دیدرت  ِياج  .تسا  مالـسلا  هیلع 
هدوب یسایس  ِدرم  کی  ِشور  دشاب ، یبهذم  و 
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هک نیا  ولو  هک  تسناد  یم  راـتخم  مرادـن ، تهج  نآ  هب  راـک  تسا ، هدوب  یبوخ  اـی  دـب  ِمدآ  راـتخم  میوگب  مهاوخ  یمن  هّتبلا  .تسا 
ِيربهر ِتحت  مدرم  اّما  تسا  يا  یلاع  رایـسب  هنیمز  هنیمز ، نیا  تسا و  ءادهـشلادّیس  نالتاق  مدرم  زا  نتفرگ  ماـقتنا  عوضوم  عوضوم ،

لوبق ناشیا  تفرگ و  سامت  مه  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ترـضح  اـب  یتیاور ) رباـنب   ) دـیاش .دنتـسین  راـک  نیا  هب  رـضاح  وا 
.دندرکن

ردارب نینمؤملاریما و  رسپ  هیفنح  نب  دّمحم  مان  هب  دوب ، هداد  ربخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  ار  دوعوم  يدهم  هلئسم 
: تفگ .تسا  نم  ِمان  وا  ِمان  یمـسا » همـسا   » تسا هدـمآ  يوبن  ِتایاور  رد  اریز  دوب ، دّـمحم  وا  ِمسا  نوچ  .درک  حرطم  ءادهـشلادّیس ،

(78) .تسا هداد  ربخ  ربمغیپ  هک  يا  يدهم  نآ  منامز ، يدهم  ِبیان  نم  ساّنلا ! اهّیا 

یم لوبق  مه  شدوخ  ًاعقاو  هیفنح  نب  دّمحم  ایآ  لاح  .داد  ماجنا  ار  شدوخ  ِیسایس  ِيزاب  نامز ، ِيدهم  زا  تباین  ِمان  هب  یتدم  راتخم 
.تسین تباث  نیا  هک  دنشِِکب  ار  ماقتنا  دنناوتب  هک  نیا  ِيارب  درک  یم  لوبق  دنیوگ  یم  یضعب  هن ، ای  متـسه  دوعوم  يدهم  نم  هک  درک 
ِبهذـم اـج  نیمه  زا  اهدـعب  و  تسین ، یّکـش  درک  یم  یفرعم  دوعوم  يدـهم  ِناوـنع  هب  ار  هیفنح  نبدّـمحم  راـتخم ، هک  نیا  رد  اـّما 

، دنک داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  نیا  رگم  دریم  یمن  هک  دوعوم  ِيدهم  دنتفگ  دُرم  هک  مه  هیفنح  نب  دّـمحم  .دـمآ  دـیدپ  هّیناسیک 
(79 «) ...تسا هدش  بیاغ  يوْضَر  ِهوک  رد  تسا و  هدرمن  هیفنح  نبا  دّمحم  سپ 

زار هگ  اشامت  مراهچ  لصف 

ءادهّشلادّیس ِگوس  رد 

هسّدقم هیحان  ِترایز 

، شّدج ِياه  جنر  بیاصم و  رب  راوگرزب  نآ  ِدنلب  هیثرم  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  همانگوس  هیرگ و  نوخ  هسّدقم ، هیحان  ِترایز 
میسرت ترایز ، نیا  .تسا  اروشاع  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللادبعابا 
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نیرتدنتـسم و نیرتربـتعم ، مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  ِّتیموـلظمو  تبرغ  مالـسلا ، هیلع  هَّللادـبعابا  تداهـش  ِياـه  هـظحل  ِفیـصوت  و 
هک تسا  یسک  نابز  زا  هیثرم  نیا  .تسا  هدیسر  ام  هب  نادیهش  ِدّیـس  ِهاوخنوخ  مقتنم و  موصعم  ِنابز  زا  هک  تسا  يا  هضور  نیرتدنلب 

يدـنمزآ رد  هدز  شطع  يا  هرجنح  کـشا ، ِياـه  هدرپ  سپ  زا  وا  تسوا و  ِهاـگن  ِلـباقم  زور  ره  اروشاـع ، ِياـه  هظحل  اـه و  هنحص 
یـشرازگ تسا ؛ اروشاع  ِشرازگ  هسدقم ، هیحان  ترایز  .دـنک  یم  هراظن  ار  نویـش  شتآ و  هناتـسآ  رد  ییاه  همیخ  تواسق و  رجنخ 

: تسا شخب  تشه  لماش  همان  ترایز  نیا  .تسا  هدش  فیصوت  زین  یئزج  ِياه  هنحص  قیاقد و  نآ  رد  هک 

.ایلوا ایبنا و  رب  مالس   - 1

.شراکادف هباحص  دیهش و  ماما  رب  مالس   - 2

.مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  يوزرآ   - 3

.ترضح نآ  تداهش  ریثأت  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تریس  اه و  یگژیو  فاصوا ، حرط   - 4

.مالسلا هیلع  هَّللادبعابا  سدقم  بالقنا  تضهن و  حرط   - 5

.ناریسا هلفاق  ناگدنامزاب و  بیاصم  اه و  جنر  تداهش ، البرک ، هنحص  فیصوت   - 6

هیلع هَّللادـبعابا  تداهـش  رد  تادوجوم  تانئاک و  يراوگوس  تداهـش و  زا  سپ  مالـسا  تبرغ  البرک و  هثداـح  باـتزاب  لـیلحت   - 7
.مالسلا

(80) .راگدرورپ اب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياه  تساوخرد  حرط  اعد و  شیاین ،  - 8

(81) .تسا هدش  لقن   269 ج 98 :  راونالاراحب ، رد  زین  573 و  سوواط :  نب  دیس  لابقا  باتک  رد  ترایز  نیا 

هسّدقم هیحان  ترایز  همجرت  - 1

لوا تمسق 

صاصتخا هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  يارب  يردارب  هب  هک  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما ، ترـضح  رب  مـالس 
.دش هداد 

.هلآ هیلع و  هللا  یلصدّمحم  ترضح  رتخد  مالسلا ، اهیلعارهز  همطاف  ترضح  رب  مالس 

.مالسلا هیلع  یلع  ترضح  شردپ ، نیشناج  ّیصو و  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دّمحموبا ، رب  مالس 

هک مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  مالس 
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.تشاد ینازرا  ادخ  هار  رد  ار  شناج  دوخ ، نوخ  اب 

.تخاس دوخ  هشیپ  ار  دنوادخ  تعاطا  ناهنپ ، ادیپ و  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما   ] یماما نآ  رب  مالس 

.داد رارق  ار  نارامیب  يافش  وا  ربق  ِكاخ  ِتبرت  رد  دنوادخ  هک  یماما  نآ  رب  مالس 

.تسا باجتسم  وا  دبنگ  ریز  رد  اعد  هک  یماما  نآ  رب  مالس 

.دنا هدمآ  ایند  هب  وا  لسن  زا  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  رگید  هک  یماما  نآ  رب  مالس 

.ناربمایپ متاخ  ِدنزرف  رب  مالس 

.ناربمایپ يایصوا  نیرتهب  دنزرف  رب  مالس 

.مالسلا اهیلعارهز  همطاف  دنزرف  رب  مالس 

.يربک هجیدخ  دنزرف  رب  مالس 

(. 82 «) یهتنملا هردس   » دنزرف رب  مالس 

(. 83  ) يوأملا هّنج   » دنزرف رب  مالس 

.افص مزمز و  دنزرف  رب  مالس 

.نوخ هب  هتشغآ  ماما  نآ  رب  مالس 

.دندرک هراپ  هراپ  ار  شیاه  همیخ  هک  یماما  نآ  رب  مالس 

«. ابع لآ  سماخ   » ابع لآ  زا  رفن  نیمجنپ  رب  مالس 

.نابیرغ همه  زا  رت  بیرغ  نآ  رب  مالس 

.نادیهش همه  زا  رتالاب  ِدیهش  نآ  رب  مالس 

.دیسر لتق  هب  بسن  لصا و  یب  دارفا  تسد  هب  هک  یماما  نآ  رب  مالس 

.البرک نکاس  ِماما  نآ  رب  مالس 

.دنتسیرگ شیازع  رد  نامسآ  ناگتشرف  هک  یماما  نآ  رب  مالس 
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.دنا هدیزگرب  اسراپ و  دارفا  زا  وا  لسن  همه  هک  یماما  نآ  رب  مالس 

.نید ناطلس  رب  مالس 

.یهلا حضاو  لیالد  نیهارب و  لوزن  ّلحم  رب  مالس 

.يرَورس ماقم  ياراد  ِناماما  رب  مالس 

«. هزین ریشمش و  زا   » كاچ كاچ  ياه  هنیس  رب  مالس 

«. یگنشت زا   » هدیکشخ نابل  نآ  رب  مالس 

«. ایند زا   » هدش هدنک  ياه  مسج  رب  مالس 

.هدش هدوبر  ياه  ناج  رب  مالس 

.هنهرب ياه  ندب  رب  مالس 

.درک رییغت  ناشگنر  نانآ ، رب  باتفآ  شبات  رثا  رب  هک  ییاه  مسج  رب  مالس 

.هدش يراج  ياه  نوخ  نآ  رب  مالس 

.هدش هعطق  هعطق  نآ  ِياضعا  هک  ندب  نآ  رب  مالس 

رارق يدنلب  رد  هک  ییاهرس  رب  مالس 
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(84 «.) دوب تکرح  رد   » ناریسا ناوراک  هارمه  و  هزین » يالاب   » تفرگ

.یتسه يادخ  تّجح  رب  مالس  هتفر ، تراسا  هب  بسانم » ششوپ  نودب   » نانز رب  مالس 

.تدیهش نادنزرف  رب  وت و  رب  مالس  .وت  كاپ  ناردپ  رب  و  نیسح » يا   » وت رب  مالس 

.دنا هتساخرب  وت  يرای  هب  هک  تا  هّیّرذ  رب  وت و  رب  مالس 

.ترانک رد  هتفخ  ناگتشرف  رب  وت و  رب  مالس 

.مولظم هتشک  نآ  رب  مالس 

.مالسلا هیلعربکا  یلع  ترضح  رب  مالس  مالسلا ،» هیلع  یبتجم  نسح  ماما   » شمومسم ردارب  رب  مالس 

.مالسلا هیلعرغصا  یلع  ترضح  هراوخ ، ریش  رب  مالس 

.نابایب رد  هدش » اهر   » هداتفا ياه  ندب  رب  مالس 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  کیدزن  نادناخ  رب  مالس 

.اه نطو  زا  رود  رب  مالس  .نابایب  رد  ناگداتفا  رب  مالس 

.دندش ادج  اه  ندب  زا  هک  ییاهرس  نآ  رب  مالس  .اه  هدش  نفد  نفک  یب  رب  مالس 

.رابدرب هدننک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ِماما  نآ  رب  مالس 

.كاپ ِكاخ  نکاس  رب  مالس  .روای  یب  مولظم  رب  مالس 

.هوکشاب هاگراب  بحاص  رب  مالس 

.تخاس كاپ  اه  يدیلپ  زا  ار  وا  گرزب  يادخ  هک  یماما  نآ  رب  مالس 

.درک راختفا  وا  ِدوجو  هب  لیئربج  هک  یماما  نآ  رب  مالس 

.تفگ نخس  یکدوک  نابز  هب  وا  اب  لیئاکیم  ترضح  هراوهگ ، رد  یکدوک و  رد  هک  یماما  نآ  رب  مالس 

.دندرک ینکش  نامیپ  وا  ياه  نامیپ  مه  هک  یماما  نآ  رب  مالس 

.دنتسکش ار  وا  میرح  تمرح  هک  یماما  نآ  رب  مالس 
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.دش هتخیر  نیمز  رب  قحان  هب  شنوخ  هک  یماما  نآ  رب  مالس 

.دوب شندب  ياه  مخز  نوخ  اب  شلسغ  هک  یماما  نآ  رب  مالس 

.دمآ دورف  وا  رب  يدایز  ِياه  هزین  هک  یماما  نآ  رب  مالس 

.دش حابم  شنوخ  هک  يا  هدید  متس  نآ  رب  مالس 

.دش هدیربرس  نابایب  رد  هک  یماما  نآ  رب  مالس 

هک یماما  نآ  رب  مالس 

مالسلا هیلع  يدهم  ِروهظ  ِعولط  ات  مالسلا  هیلع  ینیسح  ِياروشاع  ِبورغ  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


.دندرک نفد  ار  وا  ناییاتسور 

.دندرک عطق  ار  شندرگ  گرهاش  هک  یماما  نآ  رب  مالس 

.دنام روای  نودب  اروشاع » زور  رد   » هک یتیامح  دروم  ِماما  نآ  رب  مالس 

.هدش باضخ  نوخ  هب  ِنساحم  نآ  رب  مالس 

.هدنام نیمز  رب  هزانج  نآ  رب  مالس  .هداتفا  كاخ  رب  ِتروص  نآ  رب  مالس 

.دندز نآ  هب  نارزیخ » بوچ   » اب هک  ینادند  بل و  نآ  رب  مالس 

.اه هزین  ِيالاب  ِرس  نآ  رب  مالس 

یـشحو ناگدنرد  .دندش و  رگمتـس  ياه  گرگ  متـس  شین  راتفرگ  دندوب و  هداتفا  اه  نابایب  رد  هک  يا  هنهرب  ياه  ندب  نآ  رب  مالس 
.دندوب دمآ  تفر و  رد  نانآ  يوس  هب 

.دندمآ تفر و  رد  تهاگراب  فارطا  رد  هک  یناگتشرف  رب  و  نم ! يالوم  يا  وت  رب  مالس 

.دندش دراو  وت  رب  تترایز  يارب  دنفاوط و  لاح  رد  تیارس  نحص و  رد  دندز و  هقلح  وت  تبرت  رب  هک  یناگتشرف  نامه 

.میوج یم  وت  دزن  ار  يراگتسر  ما و  هدمآ  وت  يوس  هب  نم  انامه  وت ، رب  مالس 

یم وت ، هب  ّتبحم  زاربا  اب  تسا و  هتفریذپ  ار  وت  تیالو  صالخا ، اب  دسانش و  یم  ار  وت  میرح  ِتمرح  هک  یـسک  ِفرط  زا  وت  رب  مالس 
.ددرگ رازیب  وت  نانمشد  زا  دوش و  کیدزن  دنوادخ  هب  دهاوخ 

مالس .تسا  يراج  شیاه  کشا  وت  دای  ماگنه  رد  تسا و  حورجم  یمخز و  وت  رب  هدراو  ياه  تبیـصم  رطاخ  هب  هک  یبلق  زا  یمالس 
.لیلذ راوخ و  نادرگرس ، نوزحم و  دنمدرد و  یناسنا 

تظفاحم اهریـشمش  زا  ار  وت  مسج  دوخ ، ناج  نداد  رارق  رپس  اـب  تشاد ، روضح  ( 85) البرک رد  رگا  هک  یـسک  فرط  زا  وت  رب  مالس 
ار وت  درک و  یم  داهج  وت  باکر  رد  درک و  یم  هیده  ار  دوخ  سَفَن  نیرخآ  وت ، هار  رد  ندرم  يارب  درک و  یم 
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ناج يادف  ار  دوخ  ناور  حور و  دنزرف و  لام و  ناج و  مسج و  داد و  یم  يرای  دنا ، هدـیروش  وت  رب  هک  ینانمـشد  هیلع  رب  گنج  رد 
.داد یم  رارق  وت  تیب  لها  يالب  رپس  ار  دوخ  تیب  لها  هدرک و  وت 

رد ور  وت  نمـشد  ربارب  رد  متـسناوتن  تشادزاب و  وت  يرای  زا  ارم  یهلا  ردق  اضق و  تخادـنا و  ریخأت  هب  ار  نم  دـّلوت  راگزور ، هچ  رگ 
یم تیارب  يراز  هحون و  هب  ماش ، حبص و  ره  هنیآ  ره  اّما  مزیخاپب ، هتشارفارب  وت  هیلع  رب  ینمشد  مَلَع  هک  یـسک  ربارب  رد  مگنجب و  ور 

.مراب یم  هدید  زا  نوخ  کشا ، ِياج  هب  تیازع  رد  مزادرپ و 

.مروخ یم  فّسأت  تا  يراتفرگ  رب  متسه و  نیگمغ  مروخ و  یم  ترـسح  تشذگ ، وت  رب  هک  هچ  نآ  رب  هک  تسا  نیا  يارب  همه  نیا 
.مریمب یگتسکش  لد  یگدرسفا و  هّصغ  وت و  رب  هدراو  تبیصم  هودنا  زا  ات  مروخ  یم  سوسفا  نانچ  مه  و 

يدرک و یهن  ادـخ  اب  ینمـشد  رکنم و  زا  هدومن و  فورعم  هب  رما  يدرک و  ادا  ار  تاکز  یتشاد و  اپرب  ار  زامن  وت  مهد  یم  تداـهش 
.یتسُج کّسمت  یهلا  نامسیر  دنوادخ و  هب  يدرکن و  ینامرفان  يدوب و  دنوادخ  عیطم 

.يدرک و تباـجا  ار  دـنوادخ  توعد  يدومن و  سْفَن  تبقارم  يدرک و  هشیپ  یـسرت  ادـخ  یتـشاد و  هگن  یـضار  دوـخ  زا  ار  وا  سپ 
تـسرد یتـسار و  هار  يدرک و  توـعد  ار  مدرم  تیادـه ، هار  هب  يدرک و  شوماـخ  ار  اـه  هنتف  یتـشاد و  اـپ  هب  ار  یهلا  ياـه  تـّنس 

.یتخاس نشور  ار  يرادرک 

هیلع هللا  یلصدّمحم  ترضح  تّدج  راگدرورپ و  عیطم  يدرک و  داهج  ادخ  هار  رد  دوب ، شّقح  هک  هنوگ  نآ  و 
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نسح ماما  تردارب  ّتیصو  تعرس ، هب  یتشاد و  اونش  شوگ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تردپ  راتفگ  هب  .يدوب و  ادخ  لوسر  هلآ ، و 
هدنبوک يدرب و  نیب  زا  هدرک و  هفخ  هفطن  رد  ار  یشکرس  نایغط و  یتشارفارب و  ار  نید  نوتس  يدرک و  لمع  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم 

.يدوب هدنهد  زردنا  مالسا ، تّما  يارب  يدوب و  ناشکرس  نایغاط و 

يارب يدرک و  مایق  یهلا  نیهاَرب  اب  يدرک و  هزرابم  ناقـساف  اب  یتفر و  رطاخ  هدوسآ  ندـنک ، ناج  ِیتخـس  گرم و  ِياـه  هظحل  رد  و 
رابدرب یهلا ، ياه  شیامزآ  يراتفرگ و  رد  يدرک و  يرای  ار  قح  .يداد و  جرخ  هب  هفطاع  هداد و  ناـشن  تقفـش  نیملـسم  مالـسا و 

.يدرک عافد  نید  روضح  هرتسگ  زا  يدرک و  تظفاحم  نید  زا  يدوب و 

يرای ار  نید  .يا  هدرک  مادقا  نآ  رـشن  هب  هداد و  شرتسگ  ار  تلادـع  .يا  هدومن  يرای  ار  نآ  هدرک و  يراد  هگن  تیادـه ، نامرآ  زا 
.يدش نانآ  عنام  هتشاد و  زاب  ناشراک  زا  ار  نید  ناگدنهد  رارق  هچیزاب  .یتخاس  ینلع  ار  يراد  نید  گنهرف  هدرک و 

دیما ِراـهب  .يدرک  میـسقت  يواـست  هب  فیعـض  يوق و  نیب  هدرک و  هرداـصم  فعـضتسم  دارفا  عفن  هب  ار  ملاـظ  ِناراد  هیامرـس  ِییاراد 
.يدوب اه  تمعن  مزالم  یهلا و  ماکحا  ندعم  مالسا و  تّزع  هیام  و  نامدرم ، هدنراد  هگن  نامیتی و 

اه نامیپ  رد  .يدرک  ّتیصو  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تردارب  شور  هب  ندرک  ّتیـصو  رد  يدرک و  ّیط  ار  تردپ  ّدج و  شور  هار و 
هار يداد و  همادا  ششوک  هب  ناهج » ینادان  لهج و   » اه یکیرات  رد  یّتح  .یتسه  نشور  تمارک  هدیدنسپ و  تلصخ  يوخ و  ياراد 

.يدرک باختنا  ار  راوتسا  ياه 

يا هنیشیپ  .یتاقولخم  همه  زا  رت  تمارک  اب  فرش و  اب 
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، رابدرب .يا و  هدیدنـسپ  يداژن  رایـسب و  بقاـنم  ـالاو و  هبتر  ِياراد  و  يراد ، يدـنلب  فیرـش و  بَسَن  بَسَح و  .يراد  یلاـع  میظع و 
.ییادخ ِيوس  هب  هدننک  تشگزاب  راگتسر و 

.ییادخ يوس  هب  هدننک  تشگزاب  ادخ و  هاگـشیپ  رد  هدـننک  هلان  رایـسب  دیهـش ، ماما  .یتسه  هبترم  دـنلب  دـنمورین و  اناد ، هدنـشخب  وت 
.يراقو تبیه و  ياراد  ینتشاد و  تسود 

هب تبـسن  اشوک و  راگدرورپ  تعاط  رد  .یناوزاب و  مالـسا  تّما  يارب  هدننک و  یـسررب  میرک  نآرق  يارب  دنزرف و  ادـخ ، ربمایپ  يارب 
عوکر و ياراد  زین  یتسه و  شالت  یعـس و  یمامت  هدـنهد  ماجنا  يا و  هدـننک  يریگ  هرانک  ناقـساف  هار  زا  و  راداـفو ، ناـمیپ  دـهع و 

.یتسه ینالوط  دوجس 

هاگن دشاب ، هتشاد  تشحو  ایند  زا  هک  یـسک  دننام  ایند  هب  یتفرگ و  هرانک  ایند  زا  دنک ، چوک  ایند  زا  دهاوخ  یم  هک  یـسک  ِدننامه  و 
ایند ياه  یـشوخ  زا  تهاگن  يدـنادرگرب و  ایند  ياه  تنیز  زا  ار  دوخ  تّمه  رظن  يدیـشوپ و  مشچ  ییایند  ياـهوزرآ  زا  .ینک  یم 

.تسا هدش  هتخانش  ترخآ  هب  تقایتشا  تسا و  هدش  هتفرگرب 

؛ دناوخارف ار  شناوریپ  یهارمگ  تشادرب و  هرهچ  زا  هدرپ  يرگدادیب  دروآ و  نادـیم  هب  ار  دوخ  ناوت  همه  متـس ، یتقو  هک  اج  نآ  ات 
هرانک بارحم و  هناخ و  نیـشنمه  يدوب و  هناگیب  نارگمتـس  اب  یتشاد و  تنوکـس  هنیدم ، رد  تّدـج  مرح  ِرانک  رد  ماگنه  نآ  رد  وت 

.يدومن یم  رکنم  زا  یهن  تنابز  بلق و  اب  دوخ ، تقاط  هزادنا  هب  يدوب و  تاّذل  تاوهش و  زا  هدنریگ 

ناراکهبت ربارب  رد  ًالمع  و  یهد ؛ ماجنا  ینلع  یلمع و  رکنم  زا  یهن  هک  درک  اضتقا  هعماـج ، رد  تارکنم  زا  تا  یهاـگآ  نآ ، زا  سپ 
دربن هب  نانآ  اب  هداتسیا و 
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هارمه هب  لیلد  نیمه  هب  .يزادرپب 

مود تمسق 

اب يدرک و  راکـشآ  ناـهرب  لـیلد و  اـب  ار  دوخ  دوصقم  يدرک و  زاـغآ  شـشوک  تناتـسود ، ناوریپ و  زین  تیب و  لـها  تنادـنزرف و 
زا تعاطا  یهلا و  دودـح  هماـقا  هب  يدرک و  توعد  دـنوادخ  يوس  هب  ار  مدرم  وکین ، هظعوم  يراـبدرب و  شناد و  ملع و  زا  هدافتـسا 

.يدرک یهن  اه  یشکرس  يدیلپ و  زا  رما و  دنوادخ 

داهج هب  اه  نآ  اب  نانآ ، رب  ناهرب  هنّیب و  رارکت  ناـنآ و  نتـشاد  رذـح  زا  دـعب  وت  دـندرک و  هلباـقم  وت  اـب  زواـجت  متـس و  اـب  ناـنآ  اـّما 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تّدـج  زین  تراگدرورپ و  .دنتـسکش و  ار  وت  اب  تعیب  وت و  میرح  تمرح  اه  نآ  یلو  .یتساخرب 

.دندوب وت  اب  گنج  رگزاغآ  دندرک و  نیگمشخ 

قرغ گنج  نادیم  رابغ  درگ و  رد  يدرک و  لیمحت  راّفک  رکـشل  رب  ار  گرم  وت  دش و  هزین  ریـشمش و  تبرـض  هنحـص  هنحـص ، سپ 
.تسا هدش  رضاح  گنج  نادیم  رد  یضترم  ّیلع  ایوگ  هک  يدش  دراو  يراقفلاوذ  اب  يدش و 

دوخ زیگنارب  بوشآ  ياه  هلیح  دوش ، یمن  هدهاشم  وت  رد  سرت  يرارق و  یب  يراد و  یمدـق  تباث  نارای  ماوقا و  وت  دـندید  هک  یتقو 
زا هک  درک  رما  شرکـشل  هب  نوعلم  نآ  دـنتخادرپ و  دربن  هب  وت  اـب  ناـشیاه  يدـب  گـنرین و  هلیح و  اـب  دـندرک و  ارجا  وت  دروم  رد  ار 

البرک نابایب  رد  دنتـساوخ  وت  زا  هلجع  اب  دـندیگنج و  وت  اب  دـندش و  بآ  هب  تندیـسر  عنام  زین  دوش و  يریگولج  وت  هب  بآ  ندیـسر 
.ییآ دورف 

زارد اه  تسد  تا ، هشیر  ِندروآ  رد  يارب  دندرک و  باترپ  تَیوس  هب  اهریت  و 
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رکف زگره  تلاوما ، هرداصم  تنارای و  ناتـسود و  نتـشک  هماگنه  رد  دـندرکن و  تیاعر  دـندوب ، هتـسب  وت  اب  هک  ار  ینامیپ  دـندرک و 
.تسا گرزب  یهانگ  اه  نآ  ِمادقا  نیا  هک  دندرکن 

زا نامسآ  ناگتـشرف  یّتح  هک  هنوگ  نآ  يدرک ، یم  لّمحت  ار  اه  ّتیذا  رازآ و  يدوب و  گنج  رابغ  درگ و  نایم  رد  وت  هک  یلاح  رد 
َتناوتان دندرک ، دراو  وت  رب  هک  يدایز  ِياه  مخز  اب  دندرک و  هرصاحم  ار  وت  تهج  ره  زا  نانمـشد  نآ  دندرک ، بّجعت  تا  يرابدرب 

روای کی  یّتح  هک  هنوگ  نآ  دندش ، مرح  ِياه  همیخ  هب  تندمآ  تفر و  عنام  دنتخادنا و  هلصاف  مرح  ِياه  همیخ  وت و  ِنیب  دنتخاس و 
.يدوب رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  وت  هک  یلاح  رد  دنامن ، تیارب  مه 

حورجم هک  یلاح  رد  سپ  .دـنتخادنا  نیمز  رب  بسا  زا  ار  وت  هک  نآ  ات  يدرک ؛ یم  عافد  تنادـنزرف  نانز و  زا  مادـم  يدوب و  راـبدرب 
گرم ِقرع  دندز و  وت  ندب  رب  ریشمش  ناشکرـس ، هک  نیا  ای  یتفرگ ، رارق  نابـسا  مُس  ریز  هک  اج  نآ  ات  یتفرگ ، رارق  نیمز  رب  يدوب ،

.يدش یم  ولهپ  نآ  هب  ولهپ  نیا  زا  تسشن و  وت  یناشیپ  رب 

تفر یم  تاحارج  اهدرد و  تّدـش  زا  هک  هنوگ  نآ  .يدرک  شیوخ  تیب  لها  مرح و  ياه  همیخ  هب  يا  هناسویأم  هاـگن  هک  هاـگ  نآ 
رد تفر ، مرح  ياـه  همیخ  فرط  هب  درک و  مَر  تعرـس  هب  حاـنجلاوذ  نیب  نیا  رد  .ینک  شوـمارف  ار  دوـخ  تیب  لـها  نادـنزرف و  هک 

.تشاد دولآ  هیرگ  ياه  ههیش  هک  یلاح 

یلاح رد  ناشیرپ و  وم  تسا ، نازیوآ  تبسا  رب  بسا  نیز  هک  دندرک  هدهاشم  دندید و  راسمرش  لیلذ و  ار  بسا  مرح  نانز  هک  یتقو 
یلیس هک 
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ّتلذ راثآ  هک  یلاح  رد  نانک و  نویـش  دـندیود و  نوریب  هدرپ  تشپ  زا  دـنتفرگ ، هرهچ  زا  باقن  دـنتخاون ، یم  دوخ  ياه  تروص  رب 
.دندیود ناباتش  تهاگلتق  يوس  هب  دندید ، یم  ار  تّزع  زا  دعب 

ِشیر شرگید  تسد  اب  هک  یلاح  رد  دیشک ، یم  تیولگ  رب  ار  شریـشمش  .دوب  هتـسشن  تا  هنیـس  يور  نوعلم  رمـش  لاح ، نامه  رد 
.دنک ادج  تندب  زا  رس  دوخ ، يدنه  ریشمش  اب  هک  دوب ، هتفرگ  ار  وت  كرابم 

، وت تیب  لها  تفرگ و  رارق  هزین  يور  ترـس  يدز و  ار  رخآ  ِياه  سفن  داتفا و  راک  زا  تا  هناگ  جـنپ  ّساوح  هک  دوب  لاح  نامه  رد 
هب دندش ، راوس  نارتش »  » نایاپراهچ نالاپ  يور  رب  دندش و  هدیـشک  دـنب  هب  ینهآ  ریجنز  اب  دـندش و  هدرب  تراسا  هب  ناگدرب  دـننامه 

.دندش هدُرب  اه  نابایب  اهارحص و  زا  نانآ  دینازوس و  ار  نانآ  تروص  ناتسبات  يامرگ  تّدش  هک  يا  هنوگ 

.دندش یم  هدناخرچ  اهرهش  رازاب  رد  دوب ، هدش  نازیوآ  ناشندرگ  هب  نانآ  هتسب  ياه  تسد  هک  یلاح  رد  و 

یهلا ماکحا  اه و  ّتنس  دندرک و  لیطعت  ار  هزور  زامن و  دندناسر و  لتق  هب  ار  مالـسا  وت ، نتـشک  اب  هک  دساف  ناراکهنگ  رب  ياو  سپ 
مهیلع تیب  لها  اب  ینمـشد  يرگ و  نایغط  رد  دـندرک و  فیرحت  ار  نآرق  تایآ  دـندرک و  مدـهنم  ار  نامیا  ياه  هیاپ  دنتـسکش و  ار 

.دنداد جرخ  هب  تواسق  دنتفرگ و  تعرس  مالسلا 

یقاب شیارب  نتفرگ  ماقتنا  ّقح  دش و  مد  ّیلو  تفرگ و  رارق  متـس  ِدروم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگید  راب  کی  سپ  نیا  زا 
.دش عقاو  بیرغ  رگید  راب  کی  میرک  نآرق  دنام و 

تفرگ و رارق  تنایخ  دروم  رگید  راب  کی  قح  يدش ، هدناشک  تسکش  هب  وت  هک  یتقو  و 
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زا دـعب  .تفر و  نیب  زا  یگمه  نآ ، ریـسفت  نآرق و  مارح و  لـالح و  هَّللا و  اـّلا  هلا  ـال   ] لـیلهت ریبـکت و  وت  نتفر  اـب  دروـخ و  تسکش 
، ییارگ لطاب  داسف و  یهارمگ و  یتسرپاوه و  ماکحا و  ندش  لیطعت  نید ، اب  ینمشد  ماکحا و  ِفیرحت  لیدبت و  رییغت و  وت  تداهش 

.دش رهاظ  دمآرد و  هعماج  گنهرف  تروص  هب 

ياه کشا  اب  درک ، یم  نالعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تّدج  ربق  رانک  رد  هنیدـم  رد  ار  وت  تداهـش  ربخ  هک  سک  نآ  سپ 
.داد ربمایپ  هب  ار  وت  گرم  ربخ  ینالوط 

هب ضّرعت  دش و  هتـشک  نیـسح   ] تناوج هون و  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  باطخ  هک  یلاح  رد 
ریغ راتفر  ره  دـندش و  هدرب  تراسا  هب  وت  ِياه  هون  نادـنزرف و  وت ، زا  دـعب  دندرمـش و  حابم  ار  وت  تیامح  دروم  دارفا  وت و  تیب  لها 

.دنداد ماجنا  وت  تیب  لها  ترتع و  هب  تبسن  ار  یناسنا  ریغ  یلوصا و 

تیلـست وا  هب  یهلا  ناربمایپ  ناگتـشرف و  وت  يازع  رد  دـمآرب و  وا  مارآ  ِبلق  نورد  زا  هیرگ  تفـشآرب و  ادـخ  ربمایپ  هک  دوب  اـج  نآ 
تیلـست يارب  دنوادخ ، هاگرد  بّرقم  ناگتـشرف  زا  ییاهرکـشل  دـش و  راوگوس  مالـسلا  اهیلعارهز  تردام  وت  تداهـش  رد  دـنتفگ و 

ازع لفاحم  تشهب ، ِتاقبط  نیرتالاب  رد  وت  ِيازع  رد  دندوب و  دمآ  تفر و  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تردـپ ، هب  نتفگ 
نآ نانابهگن  تشهب و  نآ و  نانکاس  اه و  نامـسآ  همه  دندز و  یلیـس  دوخ  ِياه  تروص  رب  یتشهب  ِنانز  وت  ِيازع  رد  دندرک و  اپرب 

نآ ياه  هنماد  عفترم و  ياه  هوک  و 
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زا هک  نانآ  زین  دـندوب و  مارحا  رد  هک  نانآ  رعـشم و  میهاربا و  ماقم  هبعک و  هناخ  و  نآ ، دارفا  تشهب و  نآ و  ياه  یهام  اـهایرد و  و 
.دندرک هیرگ  وت  يازع  رد  یگمه  دندمآ ، نوریب  مارحا 

هورگ ءزج  نانآ و  هارمه  هب  تمایق  رد  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  البرک ]  ] دنمـشزرا ناکم  نیا  تمرح  هب  اراگدرورپ !
.نک تشهب  دراو  ارم  نانآ  تعافش  اب  نک و  روشحم  نانآ 

رد ینک ، ترایز  اروشاع  زور  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتساوخ  رگا  دومرف : فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامز -  ماما  2
: وگب تسیاب و  شربق  لباقم 

.تاقولخم نیب  زا  ادخ  هدیزگرب  مدآ ، ترضح  رب  مالس 

.وا هدیزگرب  ادخ و  ّیلو  ثیش ، ترضح  رب  مالس 

.تخادرپ مدرم  نیب  رد  یهلا  ناهرب  هماقا  هب  هک  سیردا  ترضح  رب  مالس 

.درک باجتسم  رفاک  موق  رب  باذع  لاسرا  دروم  رد  ار  شیاعد  دنوادخ  هک  حون  ترضح  رب  مالس 

.تفر شیپ  هب  دنوادخ  يرای  اب  هک  دوه  ترضح  رب  مالس 

.دش هّجوتم  راگدرورپ  يوس  هب  وا ، رب  دنوادخ  تمارک  رطاخ  هب  هک  حلاص  ترضح  رب  مالس 

.درک تیامح  وا  زا  شنداد ، رارق  لیلخ  دوخ و  تسود  اب  دنوادخ  هک  میهاربا  ترضح  رب  مالس 

.داتسرف وا  يارب  وا  ییادف  ناونع  هب  دوخ  ِتشهب  زا  ار  دنمشزرا  يدنفسوگ  دنوادخ  هک  لیعامسا  ترضح  رب  مالس 

.داد رارق  وا  لسن  زا  ار  ناربمایپ  دنوادخ  هک  قاحسا  ترضح  رب  مالس 

.دنادرگزاب وا  هب  ار  وا  ییانیب  شدوخ  تمحر  هب  ادخ  هک  بوقعی  ترضح  رب  مالس 

.داد تاجن  هاچ  نورد  زا  ار  وا  دوخ  تردق  تمظع و  هب  دنوادخ  هک  فسوی  ترضح  رب  مالس 

شیارب ار  ایرد  شدوخ  تردق  هب  دنوادخ  هک  یسوم  ترضح  رب  مالس 
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.تفاکش

.داد صاصتخا  دوخ  هب  ار  وا  يربمایپ ، هب  شندیزگرب  اب  دنوادخ  هک  نوراه  ترضح  رب  مالس 

.تخاس زوریپ  شموق  رب  ار  وا  دنوادخ  هک  بیعش  ترضح  رب  مالس 

.تفریذپ ار  وا  هبوت  تشذگرد و  وا  ياطخ  زا  دنوادخ  هک  دوواد  ترضح  رب  مالس 

.دنتفرگ رارق  وا  ریخست  رد  نایرپ  نایّنج و  دنوادخ ، لالج  تّزع و  هلیسو  هب  هک  نامیلس  ترضح  رب  مالس 

.دومرف تیانع  شیافش  يرامیب  نآ  زا  دنوادخ  هک  بّویا  ترضح  رب  مالس 

.داد تاجن  ار  اه  نآ  و  تفریذپ ، سنوی  نیرفن  زا  ار  شموق  تنامض  دنوادخ  هک  سنوی  ترضح  رب  مالس 

.درک هدنز  هرابود  ار  وا  دوب ، هدرم  وا  هک  نآ  زا  سپ  دنوادخ  هک  ْریَزُع  ترضح  رب  مالس 

.درک هشیپ  يرابدرب  ربص و  ییحی  لتق   ] هدراو تبیصم  رد  هک  اّیرکز  ترضح  رب  مالس 

.درک کیدزن  دوخ  هب  ار  وا  تداهش ، تقایل  نداد  رطاخ  هب  دنوادخ  هک  ییحی  ترضح  رب  مالس 

.راگدرورپ هملک  ادخ و  حور  یسیع ، ترضح  رب  مالس 

(86) .وا هدیزگرب  ادخ و  تسود  بیبح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدّمحم  ترضح  رب  مالس 

روهظ عولط  اروشاع ، بورغ  مجنپ  لصف 

تعجر هلئسم 

اهب یقتلا  دق  ضرأ  یهو  قارعلا  یلإ  قاستس  کنإ  ینب  ای  یل : لاق  هَّللا  لوسر  نإ  لتقی : نأ  لبق  هباحـصأل  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لاق  »
سم ملأ  نودجی  کباحصأ ال  نم  هعامج  کعم  دهشتسیو  اهب  دهشتست  کنإو  ارومع  یعدت  ضرأ  یه  نییبنلا و  ءایـصوأ  نویبنلا و 

.مهیلعو کیلع  امالسو  ادرب  برحلا  نوکی  ( 69 ءایبنألا : « ) میهاربإ یلع  امالسو  ادرب  ینوک  ران  ای  انلق  : » التو دیدحلا 

کلذ قفاوی  هجرخ  جرخأف  هنع  ضرألا  قشنی  نم  لوأ  نوکأف  هَّللا  ءاش  ام  ثکمأ  مث  لاق : انیبن  یلع  درن  اناف  اـنولتق  نئل  هَّللاوف  اورـشباف 
نم ءامسلا  نم  دفو  ّیلع  ّنلزنیل  مث  انمئاق  مایقو  نینمؤملا  ریمأ  هجرخ 
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.هکئالملا نم  دونجو  لیفارسإو  لیئاکیمو  لیئربج  یلإ  نلزنیلو  طق  ضرألا  یلإ  اولزنی  مل  هَّللا  دنع 

قولخم اهبکری  مل  رون  نم  قلب  لیخ  برلا  تالومح  نم  تالومح  یف  هیلع  هَّللا  نم  نم  عیمج  یخأ و  اـنأ و  یلع و  دّـمحم و  ّنلزنیلو 
انیع هفوکلا  دجسم  نم  جرخی  هَّللا  نإ  مث  هَّللا  ءاش  ام  کلذ  دعب  نم  ثکمن  انإ  مث  هفیس  عم  انمئاق  یلإ  هنعفدیلو  هءاول  دّمحم  نزهیل  مث 

.نبل نم  انیع  ءام و  نم  انیعو  نهد  نم 

ودع یلع  یتآ  الف  برغملاو  قرشملا  یلإ  ینثعبیو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  فیس  یلإ  عفدی  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نإ  مث 
نالوقی نینمؤملا  ریمأ  یلإ  ناجرخی  عشویو  لایناد  نإو  .اهحتفأف  دـنهلا  یلإ  عقأ  یتح  هتقرحأ  الإ  امنـص  عدأ  ـالو  همد  تقرهأ  ـالإ  هَّلل 

.مهل هَّللا  حتفیف  مورلا  یلإ  اثعب  ثعبیو  مهیلتاقم  نولتقیف  الجر  نیعبس  هرصبلا  یلإ  امهعم  هَّللا  ثعبیو  هلوسرو  هَّللا  قدص 

و للملا : رئاسو  يراصنلاو  دوهیلا  یلع  ضرعأو  بیطلا  ـالإ  ضرـألا  هجو  یلع  نوکی  ـال  یتح  اـهمحل  هَّللا  مرح  هباد  لـک  نلتقـأل  مث 
هیلإ هَّللا  لزنأ  الإ  انتعیش  نم  لجر  یقبی  همد و ال  هَّللا  قرهأ  مالسالا  هرک  نمو  هیلع  تننم  ملسأ  نمف  فیسلاو  مالـسالا  نیب  مّهنّریخأل 

فـشک الإ  یلتبم  الو  دـعقم  الو  یمعأ  ضرألا  هجو  یلع  یقبی  الو  هنجلا  یف  هتلزنمو  هجاوزأ  هفرعیو  بارتلا  ههجو  نع  حـسمی  اـکلم 
.تیبلا لهأ  انب  هءالب  هنع  هَّللا 

فیـصلا یف  ءاتـشلا  هرمث  نلکأتلو  هرمثلا  نم  اـهیف  هَّللا  دـیری  اـمب  فصقتل  هرجـشلا  نأ  یتح  ضرـألا  یلإ  ءامـسلا  نم  هکربلا  ّنلزنیلو 
نکلو ضرألاو  ءامـسلا  نم  تاکرب  مهیلع  انحتفل  اوقتاو  اونمآ  باتکلا  لهأ  نأ  ولو   » یلاـعت هلوق  کـلذو  ءاتـشلا  یف  فیـصلا  هرمثو 

« نوبسکی اوناک  امب  مهانذخأف  اوبذک 
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هتیب لهأ  ملع  ملعی  نأ  دـیری  مهنم  لجرلا  نأ  یتح  اهیف  ناک  اـمو  ضرـألا  یف  ئـش  مهیلع  یفخی  ـال  همارک  انتعیـشل  بهیل  هَّللا  نإ  ّمث 
نع هدانـسإب  ینـسحلا  دیمحلا  دبع  نب  میرکلا  دبع  نب  یلع  دیـسلا  یل  هاور  امم  تاجرّدـلارئاصب : رـصتخم  .نولمعی  ام  ملعب  مهربخیف 

.هلثم لهس 

(87) .رامثلا نم  تلمح  ام  هرثکل  اهناصغأ  رسکنت  يأ  فصقتل ) : ) حاضیا

: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  هک  دیوگ  رباج  لوق  زا  بالجلا  دعـس  دیوگ : لیـضف  نبا  هک  دنک  یم  لقن  بوبحم  نبا  زا  دایز  نب  لهس 
هب وت  اـنامه  دومرف : نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : دوـخ  باحـصا  هب  شتداهـش  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
نآ دـنا و  هدیـشک  اه  يراتفرگ  نآ  رد  اـه  نآ  يایـصوا  ناربمغیپ و  هک  تسا  ینیمز  نآ  يوش و  یم  هدـناشک  قارع  يوس  هب  يدوز 

.دوش یم  هتفگ  ارومع »  » نآ هب  هک  تسا  ینیمز 

دیوش و یم  دیهش  نآ  رد  دننک ، یمن  ساسحا  ار  دوخ  ِندب  رب  نهآ  ِندش  هدیـشک  درد  هک  تباحـصا  زا  یهورگ  و  نیـسح ) يا   ) وت
سپ .دوش  یم  ملاس  درس و  تباحـصا  وت و  يارب  گنج  ( 88 «) َمیِهاْربِإ یلَع  ًامالـسَو  ًادَْرب  ینوُک  ُراَن  ای  اَْنُلق  : » دومن توالت  ار  هیآ  نیا 

! امش رب  داب  هدژم 

یـسک نیلّوا  نم  سپ  .دهاوخب  ادخ  ات  مینام  یم  اج  نآ  رد  میوش و  یم  دراو  نامربمغیپ  روضح  هب  دنـشکب ، ار  ام  رگا  مسق ! ادـخ  هب 
.ام مئاق »  » ِمایق نینمؤملاریما و  جورخ  اب  نامز  مه  میآ  یم  نوریب  سپ  .دوش  هتفاکش  وا  يارب  نیمز  هک  متسه 

لیفارسا لیئاکیم و  لیئربج و  دنا و  هدماین  دورف  ًادبا  تقو  نآ  ات  هک  دنیآ  یم  دورف  نم  يارب  ادخ  دزن  زا  نامـسآ  زا  يا  هتـسد  سپس 
هللا یلصدّمحم  ًامتح  .دنوش  یم  لزان  نم  يارب  اه  هتشرف  رکشل  و 
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یم دورف  تسا ، هتـشاذگ  ّتنم  اه  نآ  هب  دـنوادخ  هک  نانآ  یمامت  مردارب و  نم و  دـنوش و  یم  لزاـن  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و 
.تسا هدشن  اهنآ  ِراوس  نونکات  یقولخم  چیه  هک  ینارون  یناشیپ و  دیفس  ینابسا  ادخ ، بکارم  زا  ییاه  بکرم  رب  دنیآ ،

یم لیوحت  ام  مالـسلا » هیلع  مئاـق   » هب دوخ  ِریـشمش  ِهارمه  دروآ و  یم  رد  زازتها  هب  ار  دوخ  مچرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  سپس 
؛ دروآ یم  نوریب  ریش  بآ و  نغور و  زا  ییاه  همـشچ  هفوک  دجـسم  زا  دنوادخ  مینام و  یم  دهاوخ  ادخ  هک  رادقم  نآ  زا  دعب  دهد ،

یم برغم  قرـشم و  هب  ارم  دـهد و  یم  نم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ریـشمش  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  سپـس  ( 89)
هب اـت  منازوس  یم  ار  نآ  رگم  منک ، یمن  اـهر  یُتب  مزیر و  یم  ار  شنوخ  هک  نیا  رگم  مور ، یمن  ادـخ  نمـشد  يوس  هب  سپ  .دتـسرف 

تسار دنیوگ : یم  دنیآ و  یم  نوریب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يوس  هب  عشوی  لایناد و  میاشگ و  یم  ار  نآ  مسر و  یم  ناتسودنه » »
يدحاو دنشک و  یم  ار  اج  نآ  نایوجگنج  دتـسرف و  یم  هرـصب  يوس  هب  ار  رفن  داتفه  اه  نآ  هارمه  دنوادخ  شلوسر ! ادخ و  تفگ 

.دننک یم  حتف  ار  اج  نآ  دنراد و  یم  مازعا  مور  هب  ار  شترا  زا 

.دوشن ادیپ  كاپ  تشوگ و ) لالح   ) زا ریغ  نیمز  يور  رد  هک  يا  هنوگ  هب  مشک ، یم  ار  تشوگ  مارح  تاناویح  مامت  سپس 

ناملسم سک  ره  سپ  مزاس ، یم  ّریخم  ریشمش  مالسا و  نتفریذپ  نایم  ار  اه  نآ  منک و  یم  داهنشیپ  اه  ّتلم  ریاس  اراصن و  دوهی و  هب 
.مزیر یم  ار  شنوخ  تفریذپن  ار  مالسا  سک  ره  وا و  هب  مراذگ  ّتنم  دش ،

دتسرف یم  وا  يوس  هب  يا  هتشرف  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنام ، یمن  یقاب  ام  نایعیش  زا  يدرم 
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نیمز يور  رد  دـنام  یمن  دـننک و  یم  یفّرعم  وا  هـب  تـشهب  رد  ار  وا  هاـگیاج  نارـسمه و  هتخاـس و  فرطرب  ار  كاـخ  وا  يور  زا  و 
.مالسلا مهیلع  تیب  لها  ام  رطاخ  هب  دراد  یم  رب  وا  زا  ار  الب  دنوادخ  هک  نیا  رگم  يراتفرگ ، ریگ و  نیمز  ییانیبان و 

ياه هویم  دنکـش و  یم  هویم  ِترثک  زا  تخرد  ياه  هخاش  یّتح  لاعتم  دـنوادخ  هدارا  هب  دوش ، یم  لزاـن  تکرب  نیمز  هب  نامـسآ  زا 
يدابآ اهرهش و  لها  رگا  و   » دنوادخ هتفگ  يانعم )  ) تسا نیا  دوش و  هدروخ  ناتسمز  رد  ناتـسبات  ياه  هویم  ناتـسبات و  رد  ناتـسمز 

بیذکت ار ) ّقح   ) اه نآ  یلو  میدوشگ ، یم  اه  نآ  يارب  ار  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  دـندرک ، یم  هشیپ  اوقت  دـندروآ و  یم  نامیا  اه 
(90 «) .میدرک تازاجم  ناشلامعا  رفیک  هب  ار  نانآ  مه  ام  دندرک ،

نآ زا  يدرم  یّتح  دنامن ، یفخم  تسا  نآ  رد  هچ  ره  نیمز و  رد  يزیچ  اه  نآ  هب  هک  دیامن  یم  یتمارک  ام  ِنایعیش  هب  دنوادخ  سپس 
علّطم نانآ  ياه  هدرک  زا   ) دهد یم  ربخ  دننک  یم  هک  ار  يراکره  اه  نآ  هب  دـنادب ، ار  دوخ  هداوناخ  ینورد  ياه  نایرج  دـهاوخب  اه 

(.« دنوش یم 

1

مئاقلا رثأ  یلع  جرخی  نیـسحلا  لاق : جرخی ؟ نم  لوأ  نم  هل : لـیقف  معن  لاـق : یه ؟ ّقحأ  هعجرلا  نع  لئـس  مالـسلا  هیلع  قداّـصلا  نع 
دعب موق  اجاوفأ » نوتأتف  روصلا  یف  خـفنی  موی   » هباتک یف  یلاعت  هَّللا  رکذ  امک  لب  ال ، لاـق : مهلک ؟ ساـنلا  هعمو  تلق : مالـسلا  اـمهیلع 

(91 (؛ موق

!؟ تسا ّقح  تعجر »  » ایآ دندرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

؟ تسیک دیآ  نوریب  هک  یسک  نیلّوا  دش : هدیسرپ  .یلب  دومرف :

.دیامن جورخ  مالسلا » هیلع  مئاق   » ِرس تشپ  مالسلا » هیلع  نیسح  : » دومرف

؟ دوب دنهاوخ  وا  اب  نامدرم  همه  متفگ :

هورگ دش ، هدیمد  روص  رد  هک  يزور  : » تسا هدومرف  شباتک  رد  یلاعت  يادخ  هک  هنوگ  نآ  هکلب  هن ، دومرف :
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.یهورگ زا  دعب  یهورگ  ینعی  دییآ » یم  هورگ 

2

عقی یّتح  کلمیف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  مکراجل  عجری  نَم  لّوأ  ّنإ  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلعرفعج  یبا  زا  نارمح  زا  دشار  نب  دوواد 
زا ات  دوش  یم  کلام  سپ  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نات  هیاـسمه  ددرگ  یم  رب  هک  یـسک  لّوا  اـنامه  ( 92 (؛ ربکلا نم  هنیع  هاـبجاح 

« .دزیرب شنامشچ  ِيور  هب  شَناوربا  نس ، ِيدایز 

3

کلمیف مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسحلا  ایندلا  یلإ  عجری  نم  لّوأ  : » دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دیوگ  سینخ  نب  یّلعم 
ردـق نآ  سپ  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ددرگ  یمرب  ایند  هب  هک  یـسک  لّوا  اـنامه  ( 93 (؛ ربکلا نم  هینیع  یلع  هاـبجاح  طقـسی  یّتح 

« .دزیر یم  شنامشچ  يور  هب  شناوربا  نس  يدایز  زا  ات  دنک  یم  تموکح 

4

امهیلع یلع  نب  نیـسحلا  همایقلا  موی  لبق  سانلا  باسح  یلی  يذـّلا  ّنإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـیوگ  ناـیبظ  نب  سنوی 
دـسر یم  مدرم  باـسح  هب  تماـیق  زا  شیپ  هک  یـسک  نآ  ( 94 (؛ رانلا یلإ  ثعبو  هّنجلا  یلإ  ثعب  وه  اـّمنإف  هماـیقلا  موی  اـّمأف  مالـسلا 

« .تسا مّنهج  ای  تشهب  يوس  هب  ندش  هتخیگنارب  تمایق  زور  اّما  ( 95 ،) تسا مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح 

5

ءارمح هتوقای  نم  هبق  هیلع  تبرـض  دـقو  عضو  دـق  رون  نم  ریرـسب  ّینأک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـیوگ  رمع  نب  لّضفم 
هنوروزی نینمؤملاب  ّینأکو  ءارـضخ  هبق  فلأ  نوعـست  هلوحوریرـسلا  کلذ  یلع  اسلاج  مالـسلا  هیلع  نیـسحلاب  ّینأکو  رهوجلاب  هللکم 

جئاوح نم  هجاح  ینولأستال  موی  اذهف  متدهطـضاو  متللذو  متیذوأ  املاطف  ینولـس ! یئایلوأ  مهل : ّلجوّزع  هَّللا  لوقیف  .هیلع  نوملـسیو 
رون زا  یتخت  اـیوگ   [ تعجر ناـمز  رد  ( ] 96 (؛ همارکلا هَّللاو  هذـهف  هنجلا  نم  مهبرـشو  مهلکأ  نوکیف  مکل  اهتیـضق  الإ  هرخآلاو  ایندـلا 

نیـسح ایوگ  دنا و  هدز  ار  رهوگ  زا  هدش  هداد  تنیز  خرـس و  توقای  زا  يا  هّبق  نآ  يور  رب  هک  یلاح  رد  منیب ، یم  ار  هدـش  هتـشاذگ 
وا رب  هدرک و  ترایز  ار  وا  نانمؤم  هک  تسا  زبس  هّبق  رازه  دون  نآ  فارطا  رد  هتسشن و  تخت  نآ  يور  رب  هک  منیب  یم  ار  مالسلا  هیلع 

.دننک یم  مالس 

هار رد  ینالوط  نامز  نوچ  دیهاوخب ؛ نم  زا  دهاوخ ) یم  ناتلد  هچره  ! ) نم ناتـسود  دیامرف : یم  اه  نآ  هب  ّلجوّزع -  يادـخ -  سپ 
امـش يارب  دیهاوخب  هچره  ترخآ  ایند و  ياهزاین  زا  هک  تسا  يزور  زورما  .دیدیـشک  یتخـس  دیدیدرگ و  لیلذ  دـیدش و  ّتیذا  نم 

.منک یم  هدروآرب 

(.« يدنوادخ  ) تمارک دنگوس  ادخ  هب  تسا  نیا  .دوش  یم  نیمأت )  ) تشهب زا  اه  نآ  ندیماشآ  ندروخ و  سپ 

6
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تلق لاق : یلجعلا  دیرب  نع  ملسم  نب  ناورم  نع  لاضف  نب  یلع  نبا  نسحلا  نب  دمحأو  باطخلا  یبأ  نبا  نع  زازرلا  رفعج  نب  دّمحم 
: لوقی ثیح  هباـتک  یف  هَّللا  هرکذ  يذـلا  لیعمـسإ  نع  ینربـخأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  نب  اـی  مالـسلا : هیلع  هَّللا  دـبع  یبـأل 

سانلا ناف  مالـسلا  امهیلع  میهاربإ  نب  لیعامـسإ  ناکأ  ( 97 «) ًایبن الوسر  ناکو  دـعولا  قداص  ناک  هنإ  لیعامـسإ  باـتکلا  یف  رکذاو  »
نومعزی
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یلإف هعیرـش  بحاص  امئاق  هَّلل  هجح  ناک  میهاربإ  نإو  میهاربإ  لبق  تام  لیعامـسإ  نإ  : مالـسلا هیلع  لاـقف  میهاربإ ؟ نب  لیعامـسإ  هنأ 
هموـق یلإ  هَّللا  هثعب  مالـسلا  هیلع  یبـنلا  لـیقزح  نب  لیعامـسإ  كاذ  لاـق : كادـف ؟ تلعج  ناـک  نمف  تلق : .اذإ  لیعامـسإ  لـسرا  نم 

لیئاطاطـس انأ  لیعامـسإ  ای  هل : لاقف  باذـعلا  کلم  لیئاطاطـس  هیلإ  هجوف  مهیلع  هل  هَّللا  بضغف  ههجو  هورف  اوخلـسو  هولتقو  هوبذـکف 
ای کلذ  یف  یل  هجاح  ال  لیعامـسإ : هل  لاقف  تئـش  امک  باذـعلا  عاونأـب  کـموق  بذـعال  کـیلإ  هزعلا  بر  ینهجو  باذـعلا  کـلم 

دمحملو هیبوبرلاب  کسفنل  قاثیملا  تذـخأ  کنإ  بر  ای  لیعامـسإ : لاقف  لیعامـسإ ؟ ای  کتجاح  اـمف  هیلإ : هَّللا  یحوأـف  .لـیئاطاطس 
نأ نیسحلا  تدعو  کنإو  اهیبن  دعب  نم  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسحلاب  هتما  لعفت  امب  کقلخ  تربخأو  هیالولاب  هئایـصوألو  هوبنلاب 
یب کلذ  لعف  نمم  مقتنأ  یتح  ایندـلا  یلإ  ینرکت  نأ  بر  ای  کیلإ  یتجاحف  هب  کلذ  لـعف  نمم  هسفنب  مقتنی  یتح  ایندـلا  یلإ  هرکت 

(98) .مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسحلا  عم  رکی  وهف  کلذ  لیقزح  نب  لیعامسإ  هَّللادعوف  .نیسحلا  رکت  امک  لعف  ام 

وا زا  نآرق  رد  دنوادخ  هک  یلیعامسا  زا  هد  ربخ  نم  هب  هَّللا  لوسر  نبای  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : یلجع  دیرب 
، تسا میهاربا  رـسپ  لیعامـسا  ایآ  تسا ، هدرک  دای  ( 99 «) ًاّیبن ًالوسر  ناکو  دـعولا  قداص  ناـک  ّهنإ  لیعامـسإ  باـتکلا  یف  رکذاو   » هب

؟ تسا میهاربا  دنزرف  لیعامسا  وا  دننک  یم  نامگ  مدرم 

هک هب  لیعامـسا  سپ  .دوـب  تعیرـش  بحاـص  ادـخ و  تّجح  میهاربا  هـک  یلاـح  رد  درک ، تاـفو  مـیهاربا  زا  شیپ  لیعامـسا  دوـمرف :
! دوب هدش  هداتسرف 

!؟ دوب یسک  هچ  لیعامسا  نآ  سپ  موش ، تیادف  متفگ :

ار وا  سپ  درک ، ثوعبم  شموق  يوس  هب  ار  وا  دنوادخ  دوب  مالسلا  هیلعربمغیپ  لیقزح  نب  لیعامسا  وا  دومرف :
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باذع کلم  لیئاطاطـس »  » وا يوس  هب  درک و  بضغ  اه  نآ  رب  دنوادخ  .دندنک  ار  شتروص  تسوپ  دنتـشک و  ار  وا  هدرک و  بیذکت 
نآ ار  وت  موق  ات  هداتسرف  وت  يوس  هب  ارم  تّزع ، بحاص  دنوادخ  مباذع ! هتشرف  لیئاطاطس  نم  لیعامسا ! يا  تفگ : وا  هب  داتسرف و  ار 

! باذع عاونا  اب  میامن  باذع  تساوخ  تلد  هک  هنوگ 

.مرادن یتجاح  دروم  نیا  رد  نم  لیئاطاطس ! يا  تفگ : لیعامسا  سپ 

؟ تسیچ تتجاح  لیعامسا ! يا  درک : یحو  مالسلا ) هیلعربمغیپ  لیقزح  نب  لیعامسا   ) وا هب  دنوادخ  نیاربانب 

يدادربخ تیالو و  هب  وا  يایـصوا  هب  تّوبن و  هب  دّمحم  هب  ّتیبوبر و  هب  تدوخ  يارب  یتفرگ  نامیپ  وت  اراگدرورپ ! تفگ : لیعامـسا 
يداد هدعو  وت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شربمغیپ  زا  دعب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  وا  تّما  ياه ) ملظ   ) اهراک زا  دوخ  قلخ  هب 
تجاح سپ  دریگب ؛ دنتشاد  اور  وا  رب  ار  اه ) متس  ) اهراک نآ  هک  یناسک  زا  ار  دوخ  ماقتنا  ات  ینادرگرب  ایند  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح 
مالسلا هیلع  نیسح  هک  هنوگ  نآ  مریگب ، ماقتنا  مناراکمتس  زا  زین  نم  ات  ینادرگرب  ایند  هب  مه  ارم  راگدرورپ ! يا  تسا ، نیا  وت  هب  نم 

زا ار  دوـخ  ماـقتنا   ) ددرگرب مالـسلا  هیلع  نیـسح  اـب  اـت  داد  هدـعو  لـیقزح  نـب  لیعامـسا  هـب  ار  نـیا  دـنوادخ  سپ  ینادرگ ! یمرب  ار 
(. دریگب شناملاظ 

7

لکل نإ  لاقف : مکیلإ ؟ قلخلا  اذه  هجاح  عم  ضعب  نم  اهـضعب  مکلاجآ  برقأو  تیبلا  لهأ  مکءاقب  لقأ  ام  كادـف  تلعج  زیرح : لاق 
یعنی یبنلا  هاتأو  رضح  دق  هلجأ  نأ  فرع  هب  رما  امم  اهیف  ام  یـضقنا  اذإف  هتدم  یف  هب  لمعی  نأ  هیلإ  جاتحی  ام  اهیف  هفیحـص  انم  دحاو 

.هَّللا دنع  هل  امب  هربخأو  هسفن  هیلإ 
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لاتقلا یلإ  جرخف  ضقنت  مل  ءایـشأ  اهنم  یقبو  یقبی  امو  یتأی  ام  هل  رـسفو  اـهیطعا  یتلا  هتفیحـص  أرق  هیلع  هَّللا  تاولـص  نیـسحلا  نإو 
تلزنف لتق  یتح  کلذل  بهأتتو  لاتقلل  دعتست  تثکمف  مهل  نذأف  هترصن  یف  هَّللا  تلأس  هکئالملا  نأ  تیقب  یتلا  رومالا  کلت  تناکو 

دقو انردـحناف  هترـصن  یف  انل  تنذأورادـحنالا  یف  انل  تنذأ  بر  ای  هکئـالملا : تلاـقف  .هیلع  هَّللا  تاولـص  لـتقو  هتدـم  تعطقنا  دـقو 
هترـصن نم  مکتاـف  اـم  یلعو  هیلع  اوکباو  هورـصناف  جرخ  دـق  هنورت  یتح  هتبق  اومزلا  نأ  مهیلإ  یلاـعتو  كراـبت  هَّللا  یحوأـف  هتـضبق ؟
نونوکی هیلع  هَّللا  تاولص  جرخ  اذإف  هترـصن  نم  مهتاف  ام  یلع  اعزجو  ابرقت  هکئالملا  تکبف  هیلع  ءاکبلاو  هترـصنب  متـصصخ  مکنإو 

(100) .هراصنأ

تیب و لها   [ امش رمع  تسا  هاتوک   ] امش ندنام  تسا  مک  ردقچ  موش ! تیادف  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : زیرح 
!؟ دنراد زاین  امش  دوجو  هب  مدرم  هک  نیا  اب  تسا  کیدزن  يرگید  زا  یکی  ناتیاه  لجا 

سپ تسا ، هدش ) هتشون   ) دراد جایتحا  هچره  هب  شرمع  نایاپ  ات  نآ  رد  هک  تسا  یلمعلاروتسد  ام  زا  کی  ره  يارب  دومرف : ترـضح 
غالبا ار  وا  گرم  هتفای ، روضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمغیپ  تسا و  هدیـسر  ارف  شلجا  هک  دناد  یم  دـش ، یـضقنم  شتیرومأم  ینامز 

.دراد هچ  ادخ  شیپ  رد  هک  دیوگ : یم  وا  هب  دیامن و  یم 

لمع هب  زوـنه  هک  ییاـهزیچ  دـنام  یم  دـیآ و  یم  هچ  نآ  درک و  تئارق  دـندوب ، هداد  وا  هب  هک  يا  هفیحـص  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.تفر نوریب  ندیگنج  هب  درک و  ریسفت  ار  هدماین 

ندیگنج هب  زین  اه  نآ  داد و  هزاجا  مه  ادخ  دننک و  کمک  وا  هب  دنتـساوخ  ادخ  زا  هک  دوب  اه  هتـشرف  نایرج )  ) دنام هک  ییاهراک  زا 
وا هک  نیا  ات  دندش  یم  هدامآ 
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.دوب هدمآ  رس  هب  شتماما )  ) تّدم هدش و  دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دندمآ  یماگنه  .دش  هتشک 

!؟ يا هدرک  شحور  ضبق  میدش ، لزان  هک  لاح  يداد ، هزاجا  ام  هب  ار  ندومن  کمک  ندمآ و  دورف  ایادخ ! دنتفگ : اه  هتشرف 

هب دینک و  کمک  وا  هب  تسا و  هدرک  جورخ  تعجر ) رد   ) وا هک  دینیبب  ات  دیـشاب  وا  هاگراب  مزالم  درک : یحو  اه  نآ  هب  دنوادخ  سپ 
! دیتفای صاصتخا  وا  هب  نتسیرگ  ترصن و  هب  امش  نوچ ) ( ؛ دییرگب تسا  هدش  توف  امش  زا  هچ  نآ  وا و 

وا ناروای  زا  درک  جورخ  هک  یماگنه  ات  دندیلان  دـندوب ، هداد  تسد  زا  هک  ار  هچ  نآ  يدردـمه و  راهظا  بّرقت و  يارب  هکئالم  سپ 
« .دنشاب

8

هباحصأو مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  ایندلا  یلإ  ّرکی  نم  لوأ  نإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دیوگ  یـسوم  نب  هعافر 
مکانددـمأ مهیلع و  هرکلا  مکل  انددر  مث   » مالـسلا هیلع  هَّللادـبعوبأ  لاق  مث  هذـقلاب  هذـقلا  وذـح  مهلتقیف  هباحـصأو  هیواعم  نب  دـیزیو 

دیزی شباحصا و  مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ددرگ  یمرب  ایند  هب  هک  یـسک  نیلّوا  ( 101 (؛» اریفن رثکأ  مکانلعج  نینب و  لاومأب و 
مکل اـنددر  ّمث   » هیآ مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  سپـس  .دـناسر  یم  لـتق  هب  رفن  هب  رفن  ار  اـه  نآ  سپ  دنتـسه ؛ شناراـی  هیواـعم و  نب 

« .درک توالت  ار  ...هّرکلا »

9

هّمئا نینمؤملاریما و  ربماـیپ و  دومرف : ( 102 «) داعم یلإ  كّدارل  نارقلا  کیلع  ضرف  يذـّلا  ّنإ   » هیآ ِلیوأت  رد  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما 
(103) .دندرگ یم  زاب  هرابود  مالسلا  مهیلع 

هب دنک ، یم  یگدنز  لاس  لهچ  تسا و  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ددرگ ، یمرب  تعجر  رد  هک  یـسک  نیتسخن  دومرف : نینچ  مه 
(104) .دزیر یم  شمشچ  ود  ِيور  رب  شَناوربا  هک  يا  هنوگ 
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هماعب تسیل  هعجرلا  نإو  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسحلا  ایندلا  یلإ  عجریو  هنع  ضرألا  قشنت  نم  لوأ  لوقی : مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  »
(105) .ًاضحم كرشلا  ضحم  وأ  اضحم  نامیالا  ضحم  نم  الإ  عجری  هصاخ ال  یهو 

امهیلع یلع  نب  نیسح   » ددرگ یم  زاب  ایند  هب  دوش و  یم  هتفاکش  شیارب  نیمز  هک  یسک  نیلّوا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
ضحم كرـشم  اـی  ضحم  نمؤـم  هک  یـسک  رگم  دـنک ، یمن  عوـجر  .تسا  ّصاـخ  هکلب  تسین ، یناـگمه  تعجر  تسا و  مالـسلا »

« .دشاب

11
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دعب لجر  تیبلا  لهأ  اّنم  ّنکلمیل  هَّللاو  : » دومرف ترضح  نآ  مدینش  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یفعج  دیزی  نب  رباج 
عست لاق  هملاع !؟ یف  مئاقلا  موقی  مکو  تلق  مئاقلا  دعب  لاق  کلذ ؟ نوکی  یتم  تلق : ًاعست  دادزیو  هنـس  هأمثالث  مئاقلا ) دعب  يأ   ) هتوم

نینمؤملا ریمأ  وه  و   ) حافسلا جرخی  یّتح  یبسیو  لتقیف  هباحصا  ءامدو  مالسلا  هیلع  نیسحلا  مدب  بلطیف  رصتنملا  جرخی  ّمث  هنس  رـشع 
هفاضا 9 هب  لاس   300 مالـسلا ) هیلع  مئاق  ینعی   ) وا گرم  زا  دـعب  تیب ، لها  اـم  زا  يدرم  نیقی  هب  مسق ! ادـخ  هب  ( 106 (؛) مالسلا هیلع 

(. دیامن یم  تموکح   ) دوش یم  کلام  لاس 

؟ دش دهاوخ  تقو  هچ  نیا  متفگ :

«. مالسلا هیلع  مئاق   » زا دعب  دومرف :

؟ دنام یم  ردق  هچ  ملاع  رد  دوخ  مالسلا » هیلع  مئاق  : » متفگ

ات دنک  یم  ریـسا  دـشُک و  یم  شنارای ؛ مالـسلا و  هیلع  نیـسح  یهاوخنوخ  يارب  دـنک ، یم  جورخ  رـصتنم »  » سپـس .لاس   19 دومرف :
(.« تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مه  وا   ) دیامن جورخ  حاّفس » »

12

ناهجو هضیب  ّلکل  هبهذملا  ضیبلا  مهیلع  هباحصأ  نم  نیعبـس  یف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  جورخ  ( 107 «) مهیلع هّرکلا  مکل  اـنددر  ّمث  »
هیلع مئاقلا  هّجحلا  108)و  «) ناطیش لاّجدب و« سیل  ّهنأو  هیف )  ) نونمؤملا کشی  یّتح ال  جرخ  دق  نیـسحلاذه  ّنأ  سانلا  یلإ  نوّدؤملا 

هلّسغی یلی  يّذلا  نوکیف  توملا  هّجحلا  ءاج  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  ّهنأ  نینمؤملا  بولق  یف  هفرعملا  تّرقتـس  اذإف  مکرهظأ  نیب  مالـسلا 
جورخ هب  هکرابم  هیآ  لیوأت  ( 109 (؛ ّیصولاّالإ ّیصولا  یلی  مالسلا و ال  امهیلع  ( یلع نب   ) نیسحلا هترفح  یف  هدحلیو  هطّنحیو  هنّفکیو 
نیـسح نیا  هک  دـننک  یم  مالعا  مدرم  هب  ...تسا و  ییالط  دوخ  هالک  اـه  نآ  رـس  رب  هک  شباحـصا  زا  نت  اب 70  مالسلا  هیلع  نیـسح 

.تسامش نایم  رد  تّجح  هک  یلاح  رد  ...دننکن  کش  وا  هب  نانمؤم  ات  تسا  هدرک  جورخ  هک  تسا  مالسلا  هیلع 
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هک نآ  سپ  .دسر  یم  ارف  تّجح  گرم  تسا ، مالسلا  هیلع  نیـسح  دوخ  وا  هک  نانمؤم  ياه  لد  رد  ییاسانـش  ِنتفای  رارقتـسا  زا  سپ 
دهد و لسغ  یصو  ار  یصو  اریز )  ) دوب دهاوخ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دوش ، یم  شنفد  طونح و  نفک و  لسغ و  راد  هدهع 

« .دنک یم  نفد  نفک و 

13

نب یسوم  عم  اوثعب  امک  ایبن  نوعبس  هعمو  هعم  اولتق  نیذلا  هباحصأ  یف  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  لبقی  و  مالـسلا : هیلع  ( قداص ماما   ) هنع و 
.هترفح یف  هیراویو  هطونحو  هنفکو  هلـسغ  یلی  يذلا  وه  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نوکیف  متاخلا  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  هیلإ  عفدـیف  نارمع 

(110)

ءزج هک  نامیلس  متاخ  دیاش   ] ار متاخ  مالسلا » هیلع  مئاق   » دیآ و یم  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نآ دشاب و  یم  يو  طونح  نفد و  نفک و  لسغ و  راد  هدهع  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنک و  یم  میلـست  يو  هب  تسا  ایبنا  ثیراوم 

.دراذگ یم  ربق  نورد  ار  ترضح 

14

سانلا رهظأ  نیب  مالـسلا  امهیلع  مئاـقلا  هّجحلا  نیـسحلا  نع  غلبو  هیف  نوّکـشیال  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ّهنأ  نمؤملا  دـنع  ّرقتـسا  اذإـف  »
ّالإ یصولا  یلی  الو  نیـسحلا  هترفح  یف  هجالیاو  هطنحو  هنفکو  هلـسغ  یلی  يّذلا  نوکیف  توملا  هّجحلاءاج  کلذب  نونمؤملا  هقّدصو 
هب نمؤم  دزن  هک  ینامز  سپ  ( 111 (؛ هینیع یلع  هابجاح  عقی  یتح  مالسلا  هیلع  نیسحلا  مهکلمی  ّمث  ( هثیدح یف  میهاربا  داز  و   ) ّیصولا

نیسح بناج )  ) زا هاگره  دننک و  یمن  کش  نآ  رد  تسا ، مالسلا  هیلع  نیـسح  هتفای ) روضح  صخـش  نآ  ینعی   ) وا هک  دیـسر  نیقی 
نب  ) تّجح گرم  دـندرک ، قیدـصت  ار  نیا  زین  نانمؤم  مدرم و  نایم  رد  تسا ، مالـسلا » هیلع  مئاـق   » تّجح وا  هک  دیـسر  مالـسلا  هیلع 

ّیـصو ياهراک  هب  نوچ  دش ؛ دهاوخ  ربق  رد  هدنراذگ  طونح و  نفک و  لسغ و  ّیلوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  .دـسر  ارف  نسحلا )
.ّیصو رگم  دنک ، یمن  مادقا 

دریگ و تسد  رد  وا ) زا  دعب   ) ار روما  مامز  مالسلا  هیلع  نیـسح  سپـس  تسا ) هدرک  هفاضا  دوخ  ثیدح  رد  نایوار  زا  یکی  میهاربا  )
« .دزیرب شنامشچ  يور  شیاهوربا  يریپ ) رثا  رد   ) ات دیامن  تموکح 

15

یلع یقبیالو  : » دومرف اروشاع  بش  رد  دوخ  باحصا  هب  مالسلا » هیلع  مئاق   » زا دعب  دوخ  تعجر  حیرشت  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ییانیبان و نیمز  يور  رد  دنام  یمن  یقاب  و  ( 112 (؛ ...تیبلا لهأ  انب  هئالب  هنع  هَّللا  فشک  ّالإ  یلتبم  الو  دعقم  الو  یمعأ  ضرألا  هجو 

« ...دراد یمرب  وا  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  رطاخ  هب  ار  الب  دنوادخ  هک  نیا  رگم  يراتفرگ ، يریگ و  نیمز 

16

لجرلا ّنإ  یتح  اهیف  ناک  امو  ضرألا  یف  یـش ء  مهیلع  یفخیـال  همارک  انتعیـشل  بهیل  هَّللا  ّنإ  ّمث  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
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اه نآ  هب  هک  دیامن  یم  یتمارک  ام  نایعیـش  هب  دـنوادخ  سپـس  ( 113 (؛ نولمعی اـم  ملعب  مهربخیف  هتیب  لـهأ  ملع  ملعی  نأ  دـیری  مهنم 
دوخ هداوناخ  ینورد  ياه  ناـیرج  زا  دـهاوخب  رگا  اـه  نآ  زا  يدرم  یتح  دـنام ، یمن  یفخم  تسا  نآ  رد  هچ  ره  نیمز و  رد  يزیچ 

(.« دنوش یم  علّطم  نانآ  ياه  هدرک  زا   ) .دوش یم  ربخاب  دننک ، یم  هک  ار  يراکره  اه  نآ  دوش ، رادربخ 

17

يدلو ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  يّدج  لاق  دق  و....هتبطخ  یف  هباحـصأل  ءاروشاعلا  هلیل  یف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لاق 
یف وهف  هناسلب  انرـصن  ول  هّجحلا و  هدلو  رـصن  ینرـصن و  دقف  هرـصن  نمف   ، ًادـیرف ًاشاطع و  ًادـیحو  ًابیرغ  ءالبرک  ّفطب  لتقی  نیـسحلا 

(114) .همایقلا موی  انبزح 

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  دومرف : دناوخ  هک  يا  هبطخ  نمض  رد  اروشاع  بش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
شدـنزرف ارم و  دـیامن ، يرای  ار  وا  سکره  سپ  دوش ، یم  هتـشک  اهنت  ناشطع و  دـیحو و  بیرغ و  ـالبرک  ّفط  رد  نیـسح  مدـنزرف 

.دوب دهاوخ  هَّللا  بزح   ] ام بزح  رد  تمایق  زور  دیامن ، کمک  ام  هب  زین  نابز  اب  رگا  و  تسا ، هدرک  يرای  ار  تّجح 

18

هک نادرم  نت  سپ 72  نم ، يالوم  اقآ و  يا  تفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  تسا  هدش  تیاور  لّضفم  زا  یلّـصفم  ثیدح  رد 
یم رهاظ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هَّللادبعوبأ  : » دومرف دوب !؟ دنهاوخ  نت  اب 313  دندش  دیهش  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  اب 

(115 «.) تشاد دهاوخ  هایس  همامع  شرس  رب  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  زا  نمؤم  رفن  رازه  اب 12  دوش 

19

موی هباحـصأ  ًـالجر  نیعبـسو  نینثاو  قیّدـص  فلأ  رـشع  ینثا  یف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  رهظی  ّمث  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
ود داتفه و  قیّدص و  رازه  هدزاود  اب  دوش  یم  رهاظ  مالسلا  هیلع  نیسح  سپس  ( 116 (؛ ءآضیب ءآرهز  هّرک  نم  اهدنع  کل  ایف  ءالبرک ،

« .ینارون ِياه  هرهچ  اب  هدنشخرد  دیفس  ناگدش  هتخیگنارب  لاح  هب  شوخ  يا  البرک ، رد  وا  باحصا  نت 

20

نم تالومح  یف  هیلع ، هَّللا  ّنم  نم  عیمجو  یخأو  انأو  ّیلعو  دّمحم  ّنلزنیلو  : » دومرف ینالوط  ِثیدح  ِنمض  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
دعب نم  ثکمن  ّانإ  مث  هفیـس ، عم  انمئآق  یلإ  هّنعفدـیلو  هءآول  دـمحم  ّنّزهیل  ّمث  قولخم ، اهبکری  مل  رون  نم  قلب  لیخ  ّبرلا  تـالومح 

(117 (؛» هَّللا ءآش  ام  کلذ 

دورف تسا ، هتـشاذگ  ّتنم  اه  نآ  هب  دـنوادخ  هک  نانآ  یمامت  مردارب و  نم و  دـنوش و  لزان  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  دّـمحم و  ًاـمتح  و 
.تسا هدشن  راوس  اه  نآ  هب  یقولخم  هک  رون  زا  قلبا  ینابسا  ادخ ، بکارم  زا  ییاه  بکرم  رد  دنیآ ،

، دهد لیوحت  ام  مالسلا  هیلع  « مئاق  » هب شریشمش  اب  ار  مچرپ  نآ  دروآرد و  زازتها  هب  ار  دوخ  مچرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  سپس 

مالسلا هیلع  يدهم  ِروهظ  ِعولط  ات  مالسلا  هیلع  ینیسح  ِياروشاع  ِبورغ  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


« .مینام یم  دهاوخ  ادخ  هک  يرادقم  نآ ، زا  دعب  سپس 

21

« .دنک یم  مایق  اروشاع  زور  مئاق  ( 118 (؛ ءاروشاع موی  مئآقلا  موقی  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دیوگ  ریصب  یبا 

22

ثالث هلیل  همساب  يدانی  مالـسلا  هیلع  مئآقلا  ّنإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  ریـصب  یبا  زا  صفح  نب  بیهُو 
بش 23 رد  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ماـن  هـب  اـنامه  ( 119 (؛ مالـسلا اـمهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  هیف  َلـُِتق  موی  ءاروشاـع ، موی  موقیو  نیرـشعو 

« .دنک یم  مایق  دش ، دیهش  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک  يزور  اروشاع ، زور  دوش و  ادن  ناضمر ) )

23

هلیل یف  مالـسلا  هیلع  مئآقلا  مساب  يدانی  کلذ  دنعف  : » دومرف یثیدح  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دیوگ  ملـسم  نب  دّـمحم 
ادن مئاق »  » مان هب  ناضمر ، هام  زا  مّوس  تسیب  بش  رد  روهظ ، ِماگنه  رد  ( 120 (؛ ءاروشاع موی  موقیو  ناضمر  رهش  نم  نیرشعو  ثالث 

(121 «) .دیامن یم  مایق  اروشاع  زور  دوش و  یم 

24

هَّلل ّنإف  ناقلاطلل ! ًاـحیو  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  زا  حوتفلا  ِباـتک  رد  یفوک  مثعا  نبا 
رخآ یف  ّيدـهملا  راصنأ  ًاضیأ  مهو  هتفرعم  ّقح  هَّللا  اوفرع  نونمؤم  لاجر  اهب  نکلو  هّضف ، نم  الو  بهذ  نم  تسیل  ًازونک  هب  ّلجوّزع 

اب نادرم  نکلو  دشاب  یم  هرقن  زا  هن  الط و  زا  هن  تسه ، ییاه  جنگ  نآ  رد  ادخ  يارب  انامه  ناقلاط ! لاح  هب  اشوخ  يا  ( 122 (؛ نامزلا
یم مالـسلا  هیلع  يدـهم  نارای  زا  نامّزلا  رخآ  رد  اه  نآ  زین  دنـسانش و  یم  لماک  ِتفرعم  اـب  ار  ادـخ  اـج  نآ  رد  هک  دنتـسه  یناـمیا 

« .دنشاب

لاجرو تیوط ، ذنم  رشنت  مل  هیارو  هّضف ، الو  بهذب  وه  ام  ناقلاطلاب  زنک  هل  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : راسی  نب  لیـضف 
هدلب مهتایارب  نودـصقی  ال  اهولازأل ، لابجلا  یلع  اولمح  ول  رجحلا ، نم  ّدـشأ  هَّللا  تاذ  یف  ّکش  اهبوشی  دـیدحلا ال  ربز  مهبولق  نأک 

یف مهـسفنأب  هنوقی  هب  نوّفحیو  هکربلا ، کلذب  نوبلطی  مالـسلا  هیلع  مامإلا  جرـسب  نوحّـسمتی  نابقعلا  مهلویخ  یلع  ّنأک  اهوبرخ ، ّالإ 
، مهفارطأ یلع  ًاـمایق  نوتیبـی  لـحنلا ، يودـک  مهتالـص  یف  يود  مهل  لـیللا ، نوماـنی  ـال  لاـجر  .مـهیف  دـیری  اـم  هنوـفکیو  بورحلا ،

نم مهو  لیدانقلا ، مهبولق  ّنأک  حـیباصملاک  اهدّیـسل ، همألا  نم  هل  عوطأ  مه  راهنلاب ، ثویل  لـیللاب  ناـبهر  مهلویخ ، یلع  نوحبـصیو 
ریسی اوراس  اذإ  نیسحلا ! تاراثل  ای  مهراعش : هَّللا  لیبس  یف  اولتقی  نأ  نّونمتیو  هداهشلاب ، نوعدی  نوقفشم  هَّللا  هیشخ 
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(123) .ّقحلا مامإ  هَّللا  رصنی  مهب  ًالاسرإ ، یلوملا  یلإ  نوشمی  رهش  هریسم  مهمامأ  بعرلا 

هک يزور  زا  هک  تسا  یمچرپ  تسین و  هرقن  ـالط و  زا  هک  ناـقلاط ، رد  تـسا  یجنگ  وا  يارب  دـندومرف : مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما 
هار نانآ  ِياه  لد  هب  یکش  ادخ  تاذ  رد  تسا ، نهآ  تاعطق  اه  نآ  ياه  لد  ییوگ  هک  ینادرم  تسا و  هدشن  هدوشگ  هدش ، هدیچیپ 

دنزات یمن  يرهـش  هب  ناشیاه  مچرپ  اب  .دننک  یم  اج  زا  دنرب ، هلمح  اه  هوک  هب  رگا  .دنـشاب  یم  گنـس  زا  رت  تخـس  دنک ، یمن  ادـیپ 
اب دنلام و  یم  تسد  ار  ماما  بسا  نیز  دنراوس ، گرم  ياه  باقع  نابـسا ، رب  هک  تسا  نیا  دننام  دـنزاس ، ناریو  ار  نآ  هک  نیا  رگم 
هچ ره  دـنراد و  یم  هگن  دـنزگ  زا  اـه  گـنج  رد  ار  وا  دوخ  ناـج  اـب  دـنریگ و  یم  ار  وا  فارطا  .دـنیامن  یم  تکرب  بلط  راـک  نیا 

هدـنز بش  لسع ، روبنز  همزمز  دـننام  تسا  يا  همزمز  اه  نآ  يارب  ناشزامن  رد  دـنباوخ ، یمن  اه  بش  .دـننک  یم  تیاـفک  دـهاوخب 
رترادربنامرف ناشیالوم  تعاطا  رد  نانآ  .دنتسه  زور  ناریش  بش و  نابهار  رازراک ؛) هدامآ   ) دوخ نابـسا  رب  راوس  نادادماب  دنناراد و 

نآ .دشاب  یم  نکفا  وترپ  ياه  لیدنق  دننام  ناشیاه  لد  شخب و  ییانشور  ياه  غارچ  دننام  دنتسه ، دوخ  يالوم  هب  تبسن  نازینک  زا 
.تسا نیسحلا » تاراثلای   » ناشراعش .تسادخ  هار  رد  ندش  هتشک  ناشیوزرآ  .دنتسه  تداهش  راتـساوخ  دنناساره و  ادخ  سرت  زا  اه 

نآ هلیـسو  هب  دنوادخ  .دنور  یم  تناتم  اب  الوم  يوس  هب  .دنک  یم  تکرح  اه  نآ  زا  رتولج  هام  کی  سرت  بعر و  دـنور ، هار  هاگره 
« .دیامن یم  يرای  ار  قح  ماما  اه 

25

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 

َیلِإ َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َالَأ َو  ِِقئاَلَْخلا  َرَشْعَم  اَی  ُلوُقَی  ِهَبْعَْکلا َو  َیلِإ  ُهَرْهَظ  ٌِدنْسُم  مالسلا  هیلع  ُِمئاَْقلا  اَنُدِّیَس  َو  ... 

مالسلا هیلع  يدهم  ِروهظ  ِعولط  ات  مالسلا  هیلع  ینیسح  ِياروشاع  ِبورغ  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


ٌماَس ٌحُون َو  اَذ  اَنَأ  اَهَف  ٍماَس  ِهَِدلَو  ٍحُون َو  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َالَأ َو  مالسلا  امهیلع  ٌْثیَش  ُمَدآ َو  اَذ  اَنَأ  اَهَف  مالـسلا  امهیلع  ٍْثیَـش  َمَدآ َو 
اَذ اَنَأ  اَهَف  َعَشُوی  یَـسُوم َو  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َالَأ َو  ُلیِعاَمْـسِإ  ُمیِهاَْربِإ َو  اَذ  اَنَأ  اَهَف  َلیِعاَمْـسِإ  َمیِهاَْربِإ َو  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  اـَلَأ َو 

ِریِمَأ ٍدَّمَُحم َو  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َالَأ َو  ُنوُعْمَـش  یَـسیِع َو  اَذ  اَنَأ  اَهَف  َنوُعْمَـش  یَـسیِع َو  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َالَأ َو  ُعَشُوی  یَـسُوم َو 
ِنَسَْحلا َو َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َالَأ َو  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلصٌدَّمَُحم  اَذ  اَنَأ  اَهَف  اَمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  َنِینِمْؤُْملا 

مالـسلا مهیلعُهَِّمئَْألا  اَذ  اَنَأ  اَهَف  ِْنیَـسُْحلا  ِْدلُو  ْنِم  ِهَِّمئَْألا  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َالَأ َو  ُْنیَـسُْحلا  ُنَسَْحلا َو  اَذ  اَنَأ  اَهَف  مالـسلا  هیلع  نیـسْحلا 
ِفُحُّصلِاب ُئِدَْـتبَی  َُّمث  یِّنِم  ْعَمْـسَْیلَف  َفُحُّصلا  َُبتُْکلا َو  ُأَْرقَی  َناَک  ْنَم  ِِهب َو  اُوئَّبَُنت  َْمل  اَم  ِِهب َو  ُْمْتئُِّبن  اَِمب  ْمُُکئِّبَنُأ  یِّنِإَـف  ِیَتلَأْـسَم  َیلِإ  اُوبیِجَأ 

َْمل اَم  اَناَرَأ  ْدََـقل  ًاّقَح َو  ُفُحُّصلا  َیِه  ِهَّللا  ِهِذَـه َو  ِهَّللا  ِهَبِه  ٍْثیَـش  َمَدآ َو  ُهَّمُأ  ُلوُقَی  مالـسلا َو  امهیلع  ٍْثیَـش  َمَدآ َو  یَلَع  ُهَّللا  اََهلَْزنَأ  ِیتَّلا 
َهاَرْوَّتلا َو َمیِهاَْربِإ َو  َفُحُـص  ٍحُون َو  َفُحُـص  ُأَْرقَی  َُّمث  َفِّرُح  َلِّدـُب َو  اَْهنِم َو  َطِقْـسُأ  َناَک  اَم  اَْـنیَلَع َو  َیِفَخ  َناَـک  اَـم  اَـهِیف َو  ُهُمَْلعَن  ْنُکَن 
اَْهنِم َو َطِقْـسُأ  اَم  ًاّقَح َو  مالـسلا  امهیلع  َمیِهاَْربِإ  ٍحُون َو  ُفُحُـص  ِهَّللا  ِهِذَـه َو  ِرُوبَّزلا  ِلیِْجنِْإلا َو  ِهاَرْوَّتلا َو  ُلـْهَأ  ُلوُقَیَف  َرُوبَّزلا  َلـیِْجنِْإلا َو 

اَهَّنِإ ُلِماَْکلا َو  ُلیِْجنِْإلا  ُّماَّتلا َو  ُرُوبَّزلا  ُهَعِماَْجلا َو  ُهاَرْوَّتلا  ِهَّللا  ِهِذَه َو  اَْهنِم  َفِّرُح  َلُِّدب َو 
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اَم هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـصٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  َُهلَْزنَأ  يِذَّلا  ًاّقَح  ُنآْرُْقلا  ِهَّللا  اَذَه َو  َنوُِملْـسُْملا  ُلوُقَیَف  َنآْرُْقلا  ُوْلتَی  َُّمث  اَْهنِم  اَنْأَرَق  اَم  ُفاَعْـضَأ 
(124) .َلُِّدب َفِّرُح َو  ُْهنِم َو  َطِقْسُأ 

یم سک  ره  دیـشاب ! هاـگآ  مدرم  يا  دـیوگ : یم  دـهد و  یم  هبعک  راوـید  هب  تشپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  لآ  مئاـق  اـم ، ِيـالوم 
رد دهاوخب  هک  سک  ره  دیشاب ! هاگآ  .ثیش  مدآ و  نامه  منم  نیا  دنک ، هاگن  مالسلا  امهیلع  ثیش  مدآ و  ترـضح  هرهچ  رد  دهاوخ 

.ماس حون و  نامه  منم  نیا  درگنب ، ماس  شدنزرف  حون و  ترضح  هرهچ 

ره دیشاب ! هاگآ  .لیعامسا  میهاربا و  نامه  مَنم  نیا  درگنب ، مالسلا  هیلع  لیعامسا  میهاربا و  هرهچ  رد  دهاوخب  سک  ره  دیـشاب ! هاگآ 
.عشوی یسوم و  نامه  مَنم  نیا  درگنب ، مالسلا  امهیلع  عشوی  یسوم و  ترضح  هرهچ  رد  دهاوخب  سک 

نم نیا  سپ  درگنب ، مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  هرهچ  رد  دهاوخب  هک  سک  ره  دیـشاب ! هاگآ 
.مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  و  داب -  شنادناخ  رب  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  نامه  متسه 

ماما نسح و  ماما  ناـمه  منم  نیا  سپ  درگنب ، مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  هرهچ  رد  دـهاوخب  سک  ره  دیـشاب ! هاـگآ 
نیا سپ  درگنب ، مالسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  ِلسن  زا  موصعم  ناماما  هرهچ  رد  دهاوخب  سک  ره  دیـشاب ! هاگآ  .مالـسلا  امهیلع  نیـسح 

.مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  هرهچ  نامه  منم 

، دیدینـشن نونکات  هک  ییاهزیچ  نآ  دیدینـش و  نونکات  هک  ییاـهزیچ  ِدروم  رد  نم  اریز  دـیهد ، تبثم  خـساپ  نم  ِتساوخرد  هب  سپ 
.دهد ارف  شوگ  نم  ِفرح  هب  دیاب  سپ  تسا ، ینامسآ  ِياه  هفیحص  اه و  باتک  ندناوخ  ِلها  هک  سک  ره  .مراد و  يرابخا 

سپ
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ثیش مدآ و  ترضح  رب  هک  ینامسآ  باتک  نآ  ِندناوخ  هب  عورـش  ادتبا  فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ِترـضح  نآ  زا 
باتک نامه  مسق ! ادخ  هب  ینامسآ  هفیحـص  نیا  دنیوگ : یم  مالـسلا  امهیلع  ثیـش  مدآ و  ترـضح  تّما  دنک و  یم  تسا  هدش  لزان 

میتسناد و یمن  ام  هک  اهزیچ  زا  يرایسب  ِدروم  رد  باتک  نآ  ِقیرط  زا  ادخ  هّتبلا  .دیدرگ  لزان  ثیش  مدآ و  رب  هک  تسا  ینامسآ  ِياه 
.داد یهاگآ  ام  هب  دوب ، هدیشوپ  ام  رب  هک  مولع  زا  رگید  يرایسب 

نآ و بلاطم  رد  ییاج  هباج  زین  تفرن و  تسد  زا  دشن و  مک  نآ  زا  يا  هملک  چیه  تساه و  باتک  نآ  لصا  دیناوخ ، یم  هک  ار  نیا 
.تفاین هار  نآ  رد  فیرحت 

لیجنا و تاروت و  لـها  هک  يا  هنوگ  هب  روبز  لـیجنا و  تاروت و  زین  میهاربا و  حون و  ِياـه  باـتک  ِتئارق  هب  دـنک  یم  عورـش  سپس 
: دنیوگ یم  روبز 

لیدبت زین  هدشن و  فذح  نآ  زا  يا  هملک  چیه  تسا و  میهاربا  ترضح  حون و  ترضح  ياه  باتک  لصا  نیا  یتسار  هب  مسق  ادخ  هب 
.تسا هتفرگن  ماجنا  نآ  رد  فیرحت  و 

هک ییاه  نیا  دیدرگ و  يروآ  عمج  یـسوم  ترـضح  طّسوت  هک  تسا  عماج  تاروت  نامه  دراد ، رایتخا  رد  هک  ار  نیا  مسق ! ادـخ  هب 
یعوضوم ره  رد  درک ، تئارق  هک  ار  یبلاطم  نیا  تسا و  یـسیع  ترـضح  لیجنا  همه  میهاربا و  لـماک  روبز  ناـمه  دراد ، تسد  رد 

.میراد رایتخا  رد  میدرک و  یم  تئارق  ام  هک  تسا  یبلاطم  نآ  ربارب  نیدنچ 

: دنیوگ یم  دنراد  نآرق  هب  یهاگآ  هک  یناناملسم  اج  نیا  رد  هک  دنک ، یم  نآرق  ندناوخ  هب  عورش  سپس 

یلصدّمحم ترضح  رب  دنوادخ  هک  ینآرق  نامه  دناوخ ، یم  هک  تسا  نآرق  ِنیع  نیا  هک  مسق  ادخ  هب 
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(125) .تسا هدشن  داجیا  نآ  رد  یفیرحت  چیه  تسا و  هدرکن  اج  هباج  ای  مک و  نآ  زا  فرح  کی  تسا و  هدرک  لزان  هلآ  هیلع و  هللا 

26

هیلع مئاق  ترـضح  ِتالاح  ِنمـض  رد  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 127) یناـمعن تبیغ  و  ( 126) هارایزلا لماک  رد 
« .دوش یم  لزان  کلم  هدزیس  دص و  یس  رازه و  هدزیس  وا  رب  : » دومرف مالسلا 

»؟! هکئالم همه  نیا  متفگ  : » دیوگ یم  ریصبوبا 

مالسلا هیلع  میهاربا  اب  دندوب ؛ یتشک  رد  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  اب  هک  دنتـسه  ییاه  هکئالم  نامه  اه  نیا  يرآ ! : » دومرف ترـضح 
اب تفاکش و  لیئارسا  ینب  ِيارب  ار  ایرد  هک  ینامز  دندوب  مالسلا  هیلع  یسوم  اب  دنتخادنا و  شتآ  رد  ار  وا  هک  ینامز  نآ  دندوب  هارمه 

.درب الاب  نامسآ  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  ینامز  دندوب  مالسلا  هیلع  یسیع 

رازه دـندوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمغیپ  اب  هک  درز  ياه  هماّمع  هب  هدـش  هدرک  ناشن  ینعی  نیمّوسم ، هکئـالم  رازه  راـهچ  و 
یم دندش و  لزان  هک  کلم  رازه  راهچ  دندوب و  ردب  رد  هک  کلم  هدزیس  دصیـس و  هدمآرد و  رگیدکی  ِیپ  زا  ینعی  نیفدرم ، هکئالم 

ترضح نآ  ِربق  ِدزن  رد  اهنآ  دادن و  نذا  هلتاقم  رد  ار  ناشیا  ترضح ، دننک و  يرای  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دنتـساوخ 
.دنیوگ یم  روصنم  ار  وا  هک  تسا  یکَلَم  ناشیا  ِسیئر  .دننک  یم  هیرگ  تمایق  ِزور  ات  وا  رب  دنتسه و  دولآرابغ ، هدیلوژ 

نآ رگم  دنک  یمن  عادو  ار  وا  يا  هدننک  عادو  دننک و  یم  لابقتـسا  ار  وا  هک  نآ  رگم  دنک  یمن  ترایز  ار  ترـضح  نآ  يریاز  سپ ،
یمن یـسک  ناشیا  زا  دـننک و  یم  تدایع  ار  وا  هک  نآ  رگم  دوش ، یمن  ضیرم  يدـحا  ناشیا  ِنارئاز  زا  دـننک و  یم  هقردـب  ار  وا  هک 

دریم
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دنـشک یم  راظتنا  دنا و  نیمز  رد  اه  نیا  همه  شندرم و  زا  دعب  وا  رب  دننک  یم  رافغتـسا  دـنناوخ و  یم  وا  هزانج  رب  زامن  هک  نآ  رگم 
« .شجورخ تقو  ات  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  نتساخرب 

27

فجنلا رهظ  یلع  يوتسا  اذإف   ] فجن رهظ  یلع  مئآقلا  یلإ   ] رظنأ ّینأک  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینش  دیوگ : بلغت  نب  نابا 
رـشن اذإف  مهدالب ، یف  مهعم  ّهنأ  نّونظی  مهو  ّالإ  هدـلب  لهأ  یقبی  الف  هسرف ، هب  ضفتنی  ّمث  خارمـش ، هینیع  نیب  قلبأ  مهدأ  ًاـسرف  بکر 

مهو مالـسلا  هیلع  مئآقلا  نورظتنی  مهّلک  ًاکلم  رـشع  هثالثو  کلم  فلأ  رـشع  هثـالث  هیلع  ّطـحنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هیار 
یسیع عم  اوناکو  رانلا ، یف  یقلأ  ثیح  مالـسلا  هیلع  لیلخلا  میهاربإ  عم  اوناک  نیذلاو  هنیفـسلا ، یف  مالـسلا  هیلع  حون  عم  اوناک  نیذلا 
اوطبه نیذـلا  کلم  فالآ  هعبرأو  ردـب ، موی  ًاکلم  رـشع  هثالثو  هئاـمثالثو  نیفدرمو  نیمّوسم  فـالآ  هعبرأو  عفر ، نیح  مالـسلا  هیلع 

مهف مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتق  دقو  اوطبهو ، ناذیتسالا  یف  اودعصف  مهل ، نذؤی  ملف  مالسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسحلا  عم  لاتقلا  نودیری 
هیلع « مئاق  » ایوگ ( 128 (؛ هکئـآلملا فلتخم  ءآمـسلا  یلإ  نیـسحلا  ربق  نیب  اـمو  هماـیقلا ، موی  یلإ  نیـسحلا  ربق  دـنع  نوکبی  ربغ  ثعش 

ود ناـیم  رد  هک  دیفـس  هایـس و  یبـسا  رب  دـش ، رقتـسم  فجن  تشپ  رد  هک  یناـمز  سپ  .منیب  یم  هفوک )  ) فـجن ِتشپ  رد  ار  مالـسلا 
ترضح نآ  هک  دننک  یم  لایخ  رگم  دنام ، یمن  يرهش  دهد ، یم  تکرح  ار  بسا  دوش ، یم  راوس  تسا  ینشور  يدیفـس  شمـشچ 
نارظتنم یگمه  دنیآ ، یم  دورف  هتشرف  هدزیس  یس و  رازه و  هدزیس  دوشگ ، ار  مالـسلا  هیلعادخ  لوسر  مچرپ  هک  یتقو  .تساه  نآ  اب 

هیلع میهاربا  اب  دندوب و  یتشک  رد  مالسلا  هیلع  حون  اب  هک  دنناگتشرف  نامه  نانآ  .دنتسه  مالسلا  هیلع  مئاق 
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یتقو مالسلا  هیلع  یسیع  اب  دش ، هتفاکش  وا  يارب  ایرد  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  یسوم  اب  دش ، هتخادنا  شتآ  هب  هک  اج  نآ  رد  مالسلا 
یس دندوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هک  نیفدرم  نیمّوسم و  ناگتشرفرازهراهچ  دربالاب و  دوخ  يوس  هب  ار  وا  دنوادخ  هک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  دنتساوخ  یم  هک  يا  هتشرف  رازه  راهچ  دندوب و  ردب »  » زور رد  ترضح  نآ  اب  هک  يا  هتشرف  هدزیس  دص و 
ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  باکر  رد  گنج  هزاجا  ات  دـنتفر  الاب  نامـسآ  هب  سپ  دـشن ، هداد  گنج  هزاـجا  اـه  نآ  هب  دـنیامن و  کـمک 

زور ات  دنتسه ، دولآرابغ  ناشیرپ و  وا  ربق  دزن  رد  نانآ  دوب و  هدش  هتـشک  ترـضح  نآ  دندمآ ، دورف  نیمز  هب  هک  یتقو  یلو  دنریگب ،
« .تسا هکئالم  دمآ  تفر و  لحم  اه  نامسآ  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ریسم  دنیرگ و  یم  وا  رب  زیخاتسر 

28

ْنَع ِّیِمَْعثَْخلا  ٍناَُـنب  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ٍکـِلاَم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِلْـضَْفلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  ُّيِدَّمَحُْملا  ٍدَّمَُحم  وـُبَأ 
َهَفوُْکلا َو ُّيِدْهَْملا  ُلُخْدَی  َلاَق  ٍلیِوَط  ٍثیِدَح  ِیف  مالـسلا  هیلعٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِتباَث  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ِرِمَتْعُْملا  ِْنب  یَیْحَی  ِْنب  َدَمْحَأ 

ُلْوَق َوُه  ِءاَُکْبلا َو  َنِم  ُلوُقَی  اَم  ُساَّنلا  يِرْدَـی  َال  َبُطْخَی َو  َرَْبنِْملا َو  َِیتْأَی  یَّتَح  ُلُخْدَـیَف  َُهل  وُفْـصَتَف  اَهَْنَیب  َْتبَرَطْـضا  ِدَـق  ٍتاَیاَر  ُثاََلث  اَِـهب 
َلاَق ُهَِیناَّثلا  ُهَعُمُْجلا  َِتناَک  اَذِإَف  ُهَنوُِعیاَُبیَف  ِِّیْنیَسُْحلا  َیلِإ  اَهُمِّلَُسیَف  اَهاَداَق  ْدَق  ِِّیْنیَسُْحلا َو  ِِّینَسَْحلِاب َو  یِّنَأَک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر 

ٌداَتُْرم اَنَأ  ُلوُقَیَف  اَنُعَـسَی  َال  ُدِجْـسَْملا  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْفلَخ  َهاَلَّصلا  یِهاَُضت  َکَْفلَخ  ُهاَـلَّصلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَـی  ُساَّنلا 
ْمَُکل
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ًارَهَن ْمَُهل  مالسلا  هیلع  نیسْحلا  ِْربَق  ِْفلَخ  ْنِم  ُرِفْحَیَف  ُثَْعبَی  ٌصیِـصَأ َو  ِْهیَلَع  َساَّنلا  ُعَسَی  ٍبَاب  ُْفلَأ  َُهل  ًادِجْـسَم  ُّطُخَیَف  ِّيِرَْغلا  َیلِإ  ُجُرْخَیَف 
ٌُّرب ِهِیف  ٌلَتْکِم  اَهِـسْأَر  یَلَع  ِزوُجَْعلِاب َو  یِّنَأَک  ِلِیبَّسلا َو  ِیف  َءاَحْرَأ  َرِطاَنَق َو  ِِهتَهَُّوف  یَلَع  ُلَمْعَی  ِفَجَّنلا َو  ِیف  َِذْبنَی  یَّتَح  ِْنیَّیِرَْغلا  َیلِإ  يِرْجَی 

(129 (؛ َءاََلبْرَِکب ُهَنَحْطَت  یَّتَح 

زا یکی  هک  درک  تشادرب  ناوت  یم  دنا ، هدرک  لقن  هرس  سدق  یسلجم  هماّلع  هرس و  سدق  یسوط  خیش  موحرم  هک  یتیاور  ساسا  رب 
نامز رد  هفوک  رهـش  تسا و  هفوک  رد  فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامّزلا -  بحاص  ترـضح  ینـسح و  رادرـس  ِياه  تاقالم 
میلست فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترضح  ربارب  رد  هک  تسا ، ینسح  رادرس  کی  يربهر  تحت  ترضح ، نآ  روهظ 

.دوش یم 

ِربخ ِندینـش  اب  هفوک  هک  تسا  ینامز  نآ  دوش و  یم  هفوک  ِدراو  دـنک ، یم  روهظ  یتقو  دـمحم  لآ  مئاق  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
زا ییاریذپ  هدامآ  یگمه  مدرم  تسا و  رازتها  رد  ینسح ، رادرس  نآ  یتسرپرس  تحت  رهش ، رد  مچرپ  هس  تسا و  هتساخ  اپ  هب  روهظ 

.دنوش یم  ترضح  نآ 

شوگ شفرح  هب  دـنناوت  یمن  هیرگ  تّدـش  زا  مدرم  یلو  دـناوخ ، یم  هبطخ  دور و  یم  ربـنم  رب  دوش و  یم  رهـش  ِدراو  راوـگرزب  نآ 
.دیوگ یم  هچ  هک  دنمهف  یمن  دنهد و 

رادرـس نآ  ینـسح و  رادرـس  هک  منیب  یم  نونکا  مه  ایوگ  دومرف : هک  تسادـخ  ربماـیپ  شیاـمرف  ناـمه  ِقادـصم  هفوک  هب  دورو  نیا 
ِمیلـست رهـش  دـنریگ و  یم  تسد  هب  ار  يربهر  مایق و  مچرپ  ود  ره  فیرّـشلا »-  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدـهم -  ترـضح   » ینیـسح

.دننک یم  تعیب  وا  اب  مدرم  دوش و  یم  فیرّشلا »-  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترضح   » ینیسح ِرادرس 

مدرم دسر ، یم  ارف  مّود  هعمج  یتقو 
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، وت رـس  تشپ  ندـناوخ  زامن  هَّللا ! لوسر  نبای  دـنیوگ : یم  فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامّزلا -  بحاص  ترـضح  هب  باـطخ 
.درادن ار  ّتیعمج  همه  نیا  شیاجنگ  هفوک  دجسم  هک  یلاح  رد  .تسادخ  ربمایپ  رس  تشپ  ندناوخ  زامن  دننامه 

.منک یم  هدامآ  يدجسم  ناتیارب  نم  دیامرف : یم  فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامّزلا -  بحاص  ترضح 

دراد و برد  رازه  هک  دنک  یم  يزیر  حرط  ار  یگرزب  مکحتسم و  رایسب  ِدجسم  هشقن  دور و  یم  فرـشا  فجن  ِيوس  هب  نآ  زا  سپ 
(130) يرهن البرک ، رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رازم  تشپ  تمـسق  زا  دهد  یم  روتـسد  سپـس  دـنریگ  یم  ياج  نآ  رد  مدرم  همه 
اه لپ  رهن ، نآ  ریـسم  رد  دننک و  یم  هدافتـسا  رهن  نآ  زا  نازرواشک  دوش و  یم  يراج  هفوک  فجن و  ياه  نیمز  رد  هک  دننک  يراج 

(131) .دوش یم  هتخاس  يداب  ياه  بایسآ  و 

البرک فرط  هب  هتـشاذگ و  رـس  يور  یمدنگ  لیبنز  هک  ار  هفوک  لها  زا  ینز  منیب ، یم  نونکا  مه  ایوگ  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
(132) .دنک درآ  البرک  هار  نیب  ياه  بایسآ  رد  هک  دور  یم 

29

(133) .تسا بحتسم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ِترایز  نینچمه  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ِترایز  نابعش  همین  رد 

30

هک ره  هدـش  دراو  شربق ، راـنک  رد  ناـکما  ِتروص  رد  صوصخب  نابعـش  همین  ِبش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  دروم  رد 
يارب یئاشگهار  هلیسو و  دیدرگ و  تما  تاجن  بجوم  هک  ار  شتداهش  فده  وا و  تداهش  ار و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دسانـشب 

نتشیوخ هنوگ  نآ  دشاب ) صاخ  تفرعم  هقالع و  هجوت و  يور  زا  بش  نیا  رد  شتدابع  هک  نیا  هصالخ   ) دش میظع  زوف  هب  ندیـسر 
.دنک اضاقت  ار  شا  یعرش  ياه  هتساوخ  ادخ  زا  زین  دشاب و  یم  اراد  ار  نآ  یگتسیاش  هک  دیامن  عضاخ  ادخ  ربارب  رد  ار 

31

(134) .تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِترایز  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تدالو  بش  ِلامعا  نیرت  تلیضف  اب 

32

ِبش هک  تسا  تایاور  نیا  زا  یضعب  رد  و  تسا ، اهرمع  قازرا و  ِمیسقت  ردق و  ِبش  نامه  نابعـش  همین  هک  تسا  هدش  دراو  یتایاور 
.تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ِبش  ردق ، بش  تسا و  مالسلا  مهیلع  ناماما  ِبش  نابعش  همین 

مهیلعربمایپ رازه  دـص  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  صوصخم  ِياه  بش  زا  هک ، تسا  نیا  بش  نیا  ِلـیاضف  هلمج  زا 
(135) .دننک یم  ترایز  بش  نیا  رد  ار  ترضح  نآ  مالسلا 

ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تراـیز  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  دـّلوت  بش  رد  هدـش  دراو  یمالـسا  تاـیاور  رد  هک  هتکن  نیا  رد  ّتقد 
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مایق هلأسم  هکلب  تسین  راک  رد  یبلط  تحار  هلأسم  هک  میریگ ، یم  هجیتن  ود ، نیا  طابترا  ترایز و  نیا  ياوتحم  هب  هجوت  اب  دنناوخب ،
نامز ماما  هب  ار  دوخ  یشور  نینچ  اب  دیاب  تسا و  نمـشد  زا  دیدش  ترفن  تداهـش و  دح  رـس  ات  داهج  یبلط و  تداهـش  بالقنا و  و 

: دومرف یثیدح  نمض  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ، اجب  تیاور  نیا  لقن  اجنیا  رد  مینک ، کیدزن  مالسلا  هیلع 

دنک مایق  ام  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  یتقو  فیـسلاب ؛ الا  مهطعی  مل  سانلا و  نم  ذخأی  مل  فیـسلا و  درج  هیقتلا و  تطقـس  انمئاق  ماق  اذا  »
(136 «) .دشابن نایم  رد  تموکح )   ) ریشمش زج  دتس  داد و  رد  درمتم )  ) مدرم اب  ددرگ و  هدیشک  ریشمش  دوش و  هتشادرب  هیقت 

مئامض

هللا همحر  یبارتوبا  موحرم  زا  يا  هرطاخ 

هدروآ هاگودرا  هب  دیدج  ریسا  رفن  ای 28  دودح 27  هک  دنداد  ربخ  اشع  برغم و  زامن  عقوم  قارع  ربنع  ناگداپ  رد  لاس 1360  رخاوا 
رهز حالطصا  هب  ات  دندرک  یم  هیبنت  یباسح  دندش  یم  هاگودرا  دراو  هزات  هک  ار  يدارفا  هک  دوب  نیا  اه  یقارع  هویش  ًالومعم  .دنا 
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، دنوشن عقاو  نایماّدص  ِباعرا  ریثأت  ِتحت  دننکن و  ییاهنت  ِساسحا  دایز  اه  نآ  هک  نیا  يارب  ام  ....و  دنشاب  هتفرگ  اه  نآ  زا  یمـشچ 
دراو هزات  ِناردارب  ات  میناوخب  دنلب  يادص  اب  ار  ...رهگ » رپ  زرم  يا  ناریا  يا   » دورس یعمج  هتسد  ِروط  هب  زامن  زا  سپ  میتفرگ  میمصت 
حبـص ادرف  مینکب  ار  راک  نیا  رگا  هک  میتسناد  یم  هّتبلا  .دـننکن  ییاهنت  ساسحا  دنـشاب و  هاگودرا  رد  دوخ  ناـنطومه  روضح  هّجوتم 
یکی طّسوت  زور  نامه  ِيادرف  میدرک و  یلمع  ار  نامدوخ  میمصت  همه  نیا  اب  .تسام  راظتنا  رد  یعمج  هتـسد  دیدش  هیبنت  کی  دوز 

رد یبوخ  ِرثا  میتشاد ، راظتنا  هک  روط  نامه  راک  نیا  اّما  .میدروخ  کـتک  تّدـش  هب  دومحم  ماـن  هب  یثعب  لدگنـس  رایـسب  ِنارـسفا  زا 
.دوب هدرک  یثنخ  ار  نایمادص  ِياهدیدهت  يدایز  ِّدح  ات  دوب و  هتشاذگ  دراو  هزات  ناتسود  هیحور 

تشاد و نزو  ولیک  ای 80  ًابیرقت 70  نس و  لاـس  دودح 19  هک  دوب  ربکا  یلع  مان  هب  دیـشر  رایـسب  ردارب  رفن ،  27 نیا 28 -  ِنیب  رد 
وا ِدورو  زا  لاسکی  زونه  هک  دندرک  هیبنت  دنداد و  هجنکش  ار  وا  يا  هزادنا  هب  یقارع  نارودزم  اما  .دوب  نیریاس  زا  رت  لاح  ِرـس  رایـسب 
وا درد  لد  یتـقو  هک  يا  هنوگ  هب  .دـش  راـچد  دـیدش  درد  لد  هب  دیـسر و  ولیک  دودـح 28  هب  وا  ِنزو  هک  دوب  هتـشذگن  هاـگودرا  هب 
هب دندوب و  شبظاوم  هشیمه  رگید  ناردارب  اِذل  .دـیبوک  یم  نیمز  راوید و  رد و  هب  ار  دوخ  درد  ِتّدـش  زا  رایتخا  یب  دـش ، یم  عورش 

 . ...دسرن یبیسآ  وا  هب  ات  دنتفرگ  یم  ار  وا  رس  اپ و  تسد و  مکحم  درد ، عورش  ضحم 

داهنشیپ ام  نیعبرا ، ِياه  یکیدزن  تسه  مدای 

مالسلا هیلع  يدهم  ِروهظ  ِعولط  ات  مالسلا  هیلع  ینیسح  ِياروشاع  ِبورغ  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


هک میدومن  دیکأت  دنریگب و  هزور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ِياه  تبیـصم  دای  هب  دنناوت  یم  هک  یناتـسود  ار  رفـص  رخآ  ههد  میدرک 
هزور دـندوب  رفن  دـصراهچ  رازه و  دودـح  هک  ناردارب  همه  نیعبرا  زور  .دـننک  يراددوخ  راک  نیا  زا  فیعـض  یلیخ  ضیرم و  دارفا 

.تسا فصو  لباق  ِریغ  هک  دش  مکاح  هاگودرا  رد  یبیجع  يونعم  ياضف  کی  دنتفرگ و 

هاگودرا ناتـسرامیب  هب  ار  وا  هدش و  عورـش  ربکا  یلع  درد  لد  دـنداد  ربخ  هک  دوب  هدزاود  ای  هدزای  تعاس  دودـح  زور  نامه  ِيادرف 
ياپ تسد و  مکحم  يرفن  دنچ  مدید  .مدناسر  دندیمان  یم  ناتسرامیب  ار  نآ  حالطـصا  هب  هک  یلّولـس  هب  ار  مدوخ  ًاروف  نم  .دنا  هدرب 

دیماان ربکا  یلع  درد  لد  ندـش  تکاس  زا  هاگودرا  لدگنـس  نارومأـم  یتقو  .تسا  هداـتفا  لاـح  یب  ًاـبیرقت  مه  وا  دـنا و  هتفرگ  ار  وا 
هب رتهب  اج  نآ  هک  میدش  لاحـشوخ  راک  نیا  زا  ام  .دننک  لقتنم  هاگودرا  جراخ  رد  ناتـسرامیب  کی  هب  ار  وا  دنتفرگ  میمـصت  دندش ،

نیمز يور  هب  يزیچ  نتخادـنا  يادـص  .دـش  زاب  دـنب  رد  ناـهگان  هک  دوب  رـصع  ای 4  تعاس 5/3  دودح  ....دـننک  یم  یگدیـسر  وا 
یتقو یلو  دنا ، هتخادنا  نیمز  هب  هک  تسا  ربکا  یلع  ندب  نیا  هک  میداد  یمن  لامتحا  هجو  چیه  هب  هک  دیسر  شوگ  هب  نلاس  ینامیس 

یم لایخ  ام  .دـش  یم  هناوید  یلدگنـس  تواقـش و  همه  نیا  زا  ناسنا  ًاعقاو  .میدـش  ور  هب  ور  وا  ناـج  یب  ندـب  اـب  میتفر  رت  کـیدزن 
.دنتخادنا نلاس  هب  ار  ...و  وتپ  ددع  دنچ  ای  سابل  يرادقم  میدرک 

هداتفا اج  نآ  رد  کشخ  بوچ  لثم  تشادـن و  یتکرح  هنوگ  چـیه  هک  دـندش  ور  هب  ور  ربکا  یلع  ندـب  اب  اه  هچب  یتقو  لاـح  ره  هب 
.دوب
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ار ناردارب  همه  هلان  هنحـص  نیا  ندید  .دندرب  لّولـس  فرط  هب  دندرک و  دنلب  ار  وا  رفن  ود  .دندرک  هیرگ  هب  عورـش  یگمه  رایتخا  یب 
رد اـم  بش  ناـمه  .دـندرک  ربـکا  یلع  يافـش  يارب  اـعد  هب  عورـش  همه  .تـفرگ  ارف  متاـم  هچراـپ  کـی  ار  هاـگودرا  .دوـب  هدروآرد 

.دوب هداتفا  یبیجع  قافتا  حبـص  ناذا  زا  لبق  دوب ، ام  زا  دـعب  هاگـشیاسآ  ود  هک  هرامش 5  هاگـشیاسآ  رد  .میدوب  هرامش 3  هاگشیاسآ 
دوب يدرمریپ  هک  ار  دوـخ  ِياـه  یلّولـس  مه  زا  یکی  دوـش و  یم  دـنلب  باوـخ  زا  ناـهگان  دوـب  دـمحم  شمـسا  هک  ناردارب  زا  یکی 

: دیوگ یم  درمریپ  .دنداد » افـش  ار  ربکا  یلع  جع ) ) نامز ماما  اقآ ! جاح  : » دیوگ یم  دنک و  یم  رادـیب  دوب ، دیهـش  ردـپ  مه  شدوخو 
ییوگ یم  اجک  زا  هاگودرا ، برغ  رد  ربکا  یلع  میتسه ، هاگودرا  قرـش  هاگـشیاسآ  رد  ام  رادیب ؟ ای  یباوخ  ییوگ ؟ یم  هچ  دمحم  »

!« هن ای  میوگ  یم  تسار  هک  دوش  یم  مولعم  حبص  ادرف  اقآ ! جاح  : » دیوگ یم  دمحم  تسا »؟ هتفای  افش  ربکا  یلع  هک 

هک يریگرامآ  .دنریگب  رامآ  اه  یثعب  ات  دنتـسشن  یم  طخ  هب  ناردارب  همه  دـندرک و  یم  زاب  ار  هاگـشیاسآ  ِياهرد  ًالومعم  اه  حـبص 
.دندش یم  قّرفتم  اه  هّچب  دش ، یم  مامت 

همه .دندرب  موجه  دوب ، يرتسب  اج  نآ  رد  ربکا  یلع  هک  یلّولـس  ِفرط  هب  ّتیعمج  همه  مدید  دش ، مامت  يریگرامآ  هک  راب  نیا  یلو 
رد ربکا  یلع  .میتفر  لّولس  نامه  ِتمس  هب  تعرس  هب  مه  ام  .تسا  هداد  افش  ار  ربکا  یلع  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اقآ  دندز  یم  دایرف 

.دوبن يربخ  لاح  یب  هدیرپ و  گنر  نآ  زا  رگید  هدش و  ضوع  وا  هرهچ  یلو  دوب  دوخ  رتسب 

ار وا  دنتفرگ ، یم  شوغآ  رد  ار  ربکا  یلع  اه  هّچب  .دوب  باداش  شاّشب و  تراسا ، ِلّوا  ياهزور  ِلثم 
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اه نآ  دـماشیپ  نیا  رد  یلو  .دـنداد  یمن  ار  رفن  هس  زا  شیب  ِعّمجت  هزاجا  اه  یثعب  نآ  زا  شیپ  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دندیـسوب و  یم 
یکی یکی  دندوب و  هداتسیا  فص  هب  هدازآ  دودح 14  دندمآ و  یم  هنحص  ِندید  ِيارب  یثعب  ِنارومأم  ِدوخ  یّتح  .دنتشادن  يراک  مه 

هب .دیسر  مه  نم  هب  تبون  هرخالاب  .دنتشگ  یم  رب  دندرک و  یم  ترایز  ار  وا  دنتفر و  یم  دوب  يرتسب  نآ  رد  ربکا  یلع  هک  یلّولس  هب 
.متفای افـش  باوخ  ملاع  رد  .دـندومرف  یتیانع  بشید  تفگ : وا  يدـش ؟ بوخ  هک  دـش  هچ  مدیـسرپ  ناـشیا  زا  متفر و  ربکا  یلع  دزن 

مدیسرپ وا  زا  متفر و  دّمحم  ِغارس  مدمآ  نوریب  ربکا  یلع  شیپ  زا  هک  دعب  .وا  اب  منک  تبحص  دایز  متـسناوتن  دوبن ، ایهم  تصرف  نوچ 
تـسا نیا  بلطم  عقاو  درک : فیرعت  هنوگ  نیا  ار  نایرج  وا  تسا ؟ هدرک  ادیپ  افـش  ربکا  یلع  يدـیمهف  هک  يدـید  هچ  باوخ  رد  وت 

« نیعتـسن كایا  دـبعن و  كایا   » دـص اب  ار  نامز  ماما  اقآ  زامن  تعکر  ود  باوخ ، زا  لبق  بش  ره  یگلاس   18 دودح 17 -  زا  نم  هک 
یم نوچ  .تسا  نامز  ماما  اقآ  جرف  يارب  اعد  مه  نآ  منک و  یم  اـعد  کـی  طـقف  مه  زاـمن  زا  دـعب  مباوخ و  یم  سپـس  مناوخ و  یم 

ار ربکا  یلع  بشید  یتقو  اما  .دش  دهاوخ  لصاح  تسا ، تداعس  حالص و  یبوخ و  ریخ و  هچ  ره  دسرب ، ترضح  نآ  جرف  رگا  مناد 
حبص ناذا  ياه  یکیدزن  مدیباوخ  هک  دعب  .متساوخ  مالسلا  هیلع  ماما  زا  ار  ربکا  یلع  يافش  نامز  ماما  زامن  زا  دعب  مدید  لاح  نآ  رد 

.متسه زبسرس  ناکم  کی  رد  هک  مدید  باوخ  رد  هک  دوب 

هک نیا  لثم 
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.منک ترایز  ار  ترـضح  ات  مدوب  فارطا  ِبظاوم  ّتقد  اب  نم  اِذل  .درک  دـهاوخ  روبع  لحم  نیا  زا  نامز  ماما  اقآ  الاح  دـنتفگ  نم  هب 
هیلع نامز  ماما  اقآ  زا  هک  مدرک  لاؤس  .دندوب  هتسشن  نیشام  لخاد  رد  دیس  رفن  دنچ  متفر  رتولج  .دیسر  ینیشام  مدید  لاح  نیمه  رد 
یمن تسه  هاگودرا  رد  هک  ار  يرون  رگم  تفگ  نم  هب  اه  نآ  زا  یکی  .دمآ  دهاوخ  اج  نیا  هب  الاح  دنیوگ  یم  دیراد ؟ ربخ  مالـسلا 

؟ ینیب

هار هب  دوب  يرتسب  نآ  رد  ربکا  یلع  هک  یلّولس  فرط  هب  .متسه  مّوس  ِهاگـشیاسآ  ِيولج  مدید  مدرک  هاگن  دوخ  ِرـس  ِتشپ  هب  ناهگان 
هدش هدیـشک  دنک ، یم  راک  مشچ  هک  اج  نآ  ات  نامـسآ  فرط  هب  نوتـس  کی  تروص  هب  ییابیز  رایـسب  رون  لّولـس  زا  مدـید  .مداتفا 
نامز ماما  تشذگ ، منهذ  زا  باوخ  ملاع  نامه  رد  رایتخا  یب  .تسا  هدش  نشور  رون  نآ  زا  هاگودرا  هکلب  هاگشیاسآ و  همه  تسا و 

رادـیب باوخ  زا  هظحل  نیا  رد  .دـنهد  افـش  ار  وا  ات  دـنا  هدـمآ  تسا ، هداد  رارق  دوخ  فطل  تیانع و  دروم  ار  ربکا  یلع  مالـسلا  هیلع 
 . ...متفگ وا  هب  ار  عوضوم  مدرک و  ادص  ار  دیهش ) ردپ   ) اقآ جاح  هلصافالب  مدش و 

ترایز ار  ترـضح  هک  مدوب  باوخ  رد  نم  تفگ : ناشیا  .مدیـسرپ  ار  ناـیرج  حورـشم  ربکا  یلع  دوخ  زا  تصرف  کـی  ِرـس  اهدـعب 
یم ادیپ  افـش  هَّللا  ءاش  نا  : » دـندومرف مباوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـهد  افـش  ارم  ات  متـساوخ  اقآ  زا  متـشاد  درد  یلیخ  نوچ  مدرک و 

رد تسه  مدای  دـنتفرگ  هزور  یگمه  دـعب  ِزور  اه  هّچب  .دـشن  هدـید  ربکا  یلع  درد  لد  زا  يرثا  یّلک  روط  هب  خـیرات  نامه  زا  ینک »!
هک اهزور  نامه 
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نآ ربانب  دنتفگ  یم  دـندوب و  هدـمآ  اه  هچب  هنیاعم  تهج  هک  دوب  رتکد  دـنچ  اه  نآ  هارمه  دوب  هدـمآ  یتأیه  خرـس  بیلـص  فرط  زا 
.دننک هضواعم  ناریا  رد  یقارع  ضیرم  يارسا  اب  ار  اه  ضیرم  ات  تسا  هدش 

تفرن و سک  چیه  دننک ، هعجارم  اه  نآ  ياهرتکد  هب  اه  ضیرم  هک  دندیزرو  رارصا  خرـس  بیلـص  نارومأم  زور  نآ  هک  همه  نیا  اب 
(137 !«) میرادن امش  ياهرتکد  هب  يزاین  میراد  نامز  ماما  یتقو   » هک دوب  نیا  همه  لاح  نابز 

ءادهشلادّیس هب  موادم  ِتالّسوت  زود و  هنیپ  میرکدّیس 

زا نوچ  درک و  یم  شاعم  رارما  هار  نیا  زا  دوب و  لوغـشم  يزود  هراپ  يزود و  هنیپ  هب  نارهت  ِرازاـب  زا  يا  هشوگ  رد  يدومحم  میرک 
هَّللادبع ابا  ترضح  ِتحاس  هب  ماش  حبص و  ره  رد  موادم  تالّـسوت  هار  زا  هک  يدرمگرزب  .دنتفگ  یم  میرک  دّیـس  ار  وا  دوب ، تاداس 

.دوب هداد  رارق  رادـید ، هدـعو  وا  ِيارب  یگتفه  ِروط  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  هک  دوب  هتفاـی  تسد  یماـقم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 
(138)

مالسلا هیلع  نامز  ماما  اب  مولعلارحب  همّالع  ِتاقالم 

همّالع دـندوب ، تکرح  رد  البرک  ِفرط  هب  وس ، ره  زا  ناراوگوس  ِجوم  دوب و  ییاروشاـع  زور  دـنیوگ : یم  مولعلارحب  همـالع  هراـبرد 
ینز و هنیـس  هتـسد  هک  دندیـسر  جـیریوط  هّلحم  هب  .دـندرک  تکرح  نارادازع  ِلابقتـسا  هب  باّلط ، زا  یهورگ  ِهارمه  هب  زین  مولعلارحب 

ِّتیعقوم نس و  ِتلوهک  نآ  اـب  ناـهگان  دندیـسر ، ناـنآ  هب  شَناـهارمه  همّـالع و  هک  یماـگنه  .دوب  روهـشم  ناـش  ینز  هنیـس  ِکـبس 
هنیـس هب  ریذـپان  فصو  يروش  اب  نانز  هنیـس  فص  رد  دوشگ و  ار  شیوخ  هنیـس  هداهن ، يرانک  هب  ار  دوخ  ِسابل  یملع ، یعاـمتجا و 

.دندشن ّقفوم  دوش ، دراو  وا  رب  يا  همدص  ادابم  هک  دنوش  وا  راک  ِعنام  ات  دندرک  شالت  هچ  ره  باّلط  املع و  .تخادرپ  ندز 

هناصلاخ كاپ و  تاساسحا  راچد  نانچ  امـش  هک  دـمآ  شیپ  يدادـیور  هچ  دیـسرپ : وا  زا  صاوخ  زا  یکی  يراوگوس ، ِنایاپ  زا  سپ 
مالسلا هیلعرصع  ماما  اه ، لد  ِبوبحم  هب  ممشچ  هاگان  هب  ناراوگوس ، هتسد  هب  ندیسر  اب  هک  تسا  نآ  تقیقح  دومرف : هماّلع  دیدش ؟

ینامـشچ اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شیالاو  ردـپ  ِگوس  رد  نانز ، هنیـس  ِهوبنا  ِنایم  رد  هنهرب ، ِياپ  رـس و  اـب  یمارگ  نآ  مدـید  داـتفا و 
هب ارم  هرظنم  نآ  تهج  نیمه  هب  دنز ؛ یم  هنیس  رس و  هب  رابکشا 
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(139) .متخادرپ يراوگوس  هب  دوعوم  هلبق  دوصقم و  هبعک  ِربارب  رد  تفر و  فک  زا  مرارق  هک  تخادنا  یلاح 

ضیرم ِيافش 

ِدزن تفرگ و  ار  وا  تسد  شردپ  هک  دوب  هلاس  هدراهچ  ای  هدزیس  تشادن ، نتفگ  نخـس  ِتردق  دوب و  گنگ  یکدوک  زا  هک  رورـس » »
دوخ هک  دنک  اضاقت  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  زا  هک  درک  تساوخرد  وا  زا  دروآ و  حور  نب  نیـسح  بانج  صاخ ، ریفـس  نیمّوس 

هب مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تفگ : نانآ  هب  یکدنا  زا  سپ  حور  نب  نیسح  بانج  .دهاوخب  ادخ  زا  ار  وا  نابز  يافش  یمارگ ، نآ 
البرک هب  شیومع  هارمه  هب  شردپ  ار  گنگ  ناوج  نآ  .دـیورب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ِرّهطم  دـقرم  هب  هک  تسا  هداد  روتـسد  امش 

اب هاگان  هب  هک  رورـس »! : » دنتفگ دندرک و  ادص  مان  هب  ار  وا  شیومع  ردپ و  نادیهـش ، ياوشیپ  ِرّونم  دـقرم  ترایز  زا  سپ  دـندروآ و 
(140 !«) ناجردپ يرآ ! : » تفگ رورس  یتفگ »؟ نخس  مرسپ ! : » تفگ شردپ  کیّبل » : » تفگ هداشگ  حیصف و  ینابز 

البرک ِهار  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رضحم  هب  هرس  سدق  یّلح  هماّلع  فّرشت 

لهانملا باتک  بحاص  دهاجم ، دّمحم  دّیـس  مداتـسا  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  یجیهال  یلع  رفـصالم  دـنوخآ  زا  ینباکنت  موحرم 
سدـق یـسوط  خیـش  ماکحألا  بیذـهت  باتک  هیـشاح  رد  تفگ : نم  هب  ضایر  باتک  ّفلؤم  ییابطابط ، یلع  دّیـس  دـنزرف  هقفلا ، یف 

: دوب هتشون  یثیدح  رانک  رد  هک  درک  هدهاشم  دوب ، هرس  سدق  یّلح  هماّلع  ّطخ  هب  هک  ار  يا  هتشون  هرس ،

.داد نم  هب  ار  نآ  سردآ  فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترضح  البرک ، هب  هّلح  هار  رد  هک  تسا  یثیدح  نیا 

دصق هب  يا  هعمج  بش  رد  تفگ : هرس  سدق  یّلح  هماّلع  تسا : هدروآ  يدنس  اب  هرـس  سدق  ینباکنت  موحرم  ناتـساد ، نیا  ِدروم  رد 
ِندـنار يارب  يا  هنایزات  مدوب و  غالا  رب  راوس  اهنت و  هک  یلاـح  رد  .مدرک  تکرح  ـالبرک  ِيوس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز 

رد بکرَم 
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.متشاد تسد 

ِلئاسم ِدراو  تسا ، يدنمـشناد  صخـش  مدـیمهف  مک  مک  .دـش  تبحـص  مه  نم  اـب  داـتفا و  هار  هب  نم  هارمه  هداـیپ  یبرع  هار  نیب  رد 
نایم هب  نخـس  یعوضوم  رد  هک  نیا  ات  داد ، بسانم  خساپ  مدیـسرپ و  وا  زا  متـشاد  هک  ار  یملع  تالکـشم  زا  یخرب  میدش و  یملِع 

.میرادن نآ  قبط  رب  یثیدح  درادن و  یتیاور  هناوتشپ  اوتف  نیا  متفگ : مدش و  رکنم  نم  داد و  ییاوتف  برع  نآ  دمآ و 

رادـقم نـالف  بیذـهت ، لّوا  زا  امــش  .تـسا  هدروآ  ار  یثیدـح  بیذـهت  رد  یــسوط  خیــش  عوـضوم  نـیا  رد  تـفگ : برع  درم  نآ 
.تفای یهاوخ  ار  ثیدح  نالف  رطس  رد  نزب  ( 141) هحفص

ناکما نیا  ایآ  مسرپب  وا  زا  هک  دیسر  مرکف  هب  لاح  نیا  رد  دراد ؟ یملع  یگدامآ  همه  نیا  هک  تسیک ؟ صخش  نیا  هک  مدش  ّریحتم 
؟ دنیبب ار  فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامّزلا -  بحاص  ترضح  ناسنا  هک  دراد  دوجو 

رد تفرگ و  نیمز  زا  ار  هنایزات  دش و  مخ  راوگرزب  نآ  داتفا و  متسد  زا  هنایزات  تفرگ ، ارف  ار  مندب  هک  یـشزرل  ِتّدش  زا  اج  نیا  رد 
: دومرف تشاذگ و  متسد 

.تسوت ِتسد  رد  وا  ِتسد  نونکا  هک  یلاح  رد  ینیبب ، یناوت  یمن  ار  فیرّـشلا -  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع  ناـمّزلا -  بحاـص  هنوگچ 
(142)

ِياپ ات  تخادنا  نیمز  رب  دوب ، راوس  هک  ییاپ  راهچ  ِيور  زا  ار  دوخ  رایتخا  یب  نخـس ، نیا  ِندینـش  زا  سپ  هرـس  سدـق  هماّلع  موحرم 
.دیدن ار  یسک  دمآ  شوه  هب  هک  نآ  زا  سپ  داتفا ، نیمز  رب  شوه  یب  قوش ، تّدش  زا  اّما  دسوبب ، ار  ماما 

، باتک هیشاح  رد  درک و  ادیپ  ار  ثیدح  درک و  هعجارم  بیذهّتلا  باتک  هب  تشگزاب ، زا  سپ 
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ثیدح نیا  ِدوجو  ِربخ  فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترـضح  میالوم  هک  تسا  یثیدح  نیا  تشون : ثیدـح  رانک  رد 
.داد نم  هب  باتک  نیا  رد  ار 

(143) بانج نآ  تمدخ  يدادغب  یلع  جاح  فّرشت 

فیرش باتک  زا  ًانیع  هدش ، عقاو  اه  یکیدزن  نیا  رد  تسا و  يرایسب  دیاوف  نآ  رد  هک  يدادغب  یلع  یجاح  یقّتم  یفص  حلاص  هّیضق 
، مدوب يوأملا  هّنج  هلاسر  فیلأت  لوغـشم  هک  هتـشذگ  لاس  بجر  هام  رد  هک  تسا : ناـنچ  نآ  حرـش  هک  دوش  یم  لـقن  بقاـثلا  مجن 

.ثعبم ترایز  تهج  هب  مدش  فرشا  فجن  مزاع 

دّیـس دحوالا ، ملاعلا  نب  دّـمحم  دّیـس  اقآ  دـمتعم  ربح  دنـس و  دّیـس  لماک ، هیقف  لماع و  ملاع  بانج  تمدـخ  مدـش و  نیمظاک  دراو 
مالسالا رخف  نیدهتجملا و  متاخ  هذمالت  زا  وا  مدیسر و  هَّللا -  هدّیا  ینیمظاکلا -  ردیح  دّیس  لیبنلا  دحوملاو  لیلجلا  ملاعلا  نب  دمحا 

نآ ياملع  يایقتا  زا  تسا و  هماقم -  یلاعت  هَّللا  یلعا  یضترم -  خیش  مظعا  داتسا  لمعلا  ملعلا و  یف  هیمامالا  هسایر  هیلا  نیملسملا  و 
نیفورعم و ياملع  زا  شّدـج  ردـپ و  .راّوز  ابرغ و  باّلط و  ذالم  فیرـش و  مرح  نحـص و  تعامج  هّمئا  ياحلـص  زا  هفیرـش و  هدـلب 

.تسا دوجوم  هریغ  هقف و  لوصا و  رد  ردیح  دّیس  شّدج  فیناصت 

.دننک لقن  هدینش ، ای  هدید  باب ، نیا  رد  يا  هحیحص  تیاکح  رگا  مدرک : لاؤس  ناشیا  زا 

ار نآ  هک  مدش  یعدتسم  سپ  .مدوب  هدرکن  نآ  دنس  لصا و  طبض  نکلو  مدوب  هدینـش  ًاقباس  دوخ ، دومن و  لقن  ار  هّیـضق  نیا  سپس ،
.دسیونب دوخ  ّطخ  هب 

نکل مسیوـنب و  هاـگ  نآ  مسرپـب ، منک و  تاـقالم  ار  وا  دـیاب  دوـش ، یمک  داـیز و  نآ  رد  مسرت  یم  مدینـش و  تـسا  یتّدـم  : » دوـمرف
وا و تاقالم 
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.تسا هدش  مک  مدرم  اب  شسنُا  هّیضق ، نیا  عوقو  نامز  زا  وا  هچ  بعص ، وا  زا  یّقلت 

کی لاس  رد  هک  دوش  هاگ  ددرگ و  یم  رب  ترایز  زا  دعب  دور و  یمن  ییاج  هب  دوش  یم  فّرـشم  ترایز  هب  نوچ  دادـغب و  شنکـسم 
هک یناسک  زا  صاوخ  زا  یـضعب  يارب  رگم  تسا ، نامتک  رب  شیانب  هوـالع  دوش و  یم  تاـقالم  اهدـمآ  تفر و  رد  هعفد  ود  اـی  هعفد 

فوخ ار و  وا  تبیغ  مالسلا و  هیلع  يدهم  تیالو  دنرکنم  هک  نیرواجم  نیفلاخم  يازهتسا  فوخ  زا  نآ ، هعاذا  رشن و  زا  تسا  نمیا 
« .سفن هیزنت  رخف و  هب  ار  وا  ماوع  نداد  تبسن 

گنت تقو  گرزب و  تجاح ، هک  هدیسرپ  ار  هّصق  هدید و  ار  وا  تسا  مسق  ره  هب  هک  ما  یعدتـسم  فجن ، زا  ریقح  تعجارم  ات  متفگ :
.تسا

هب نوچ  هک  نآ  ایاضق  بجعا  زا  : » دندومرف دنتـشگرب و  ناشیا  بانج  دعب ، تعاس  هس  ای  ود  ردق  هب  مدرک و  تقرافم  ناشیا  زا  سپس 
.دینک زامن  نآ  رب  هک  دنرظتنم  دنتـشاذگ و  نحـص  رد  دندروآ و  دادغب  زا  يا  هزانج  هک  دمآ  یـسک  هلـصاف ، نودب  متفر ، دوخ  لزنم 

ار هّیـضق  دوب ، مسق  ره  هب  عانتما  زا  دعب  مدرب و  يا  هشوگ  هب  ار  وا  سپ  .مدید  نیعّیـشم  رد  ار  روبزم  یجاح  مدرک ، زامن  متفر و  نوچ 
.مدرک تبث  يوأملا  هّنج  رد  دنتشون و  ار  هّیضق  مامت  سپ  .مدرک  رکش  ار  يادخ  هّینس ، تمعن  نیا  رب  سپ  .مدینش 

میتفر دادغب  هب  اج  نآ  زا  میدش و  فّرشم  مالسلا  امهیلع  نیمظاک  ترایز  هب  ماظع  تاداس  مارک و  ياملع  زا  یعمج  اب  یتدم  زا  سپ 
 -. مهیلع هَّللا  ناوضر  هعبرا -  باّون  ترایز  تهج  هب 

بانج تمدخ  ترایز ، يادا  زا  سپ 
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روما رادم  دادغب و  رد  تسا  نکاس  هک  روکذم  دّمحم  دّیـس  اقآ  بانج  ردارب  ینیمظاک ، نیـسح  دّیـس  اقآ  لضاف ، دّیـس  لماع و  ملاع 
.دیامن راضحا  ار  روکذم  یلع  یجاح  هک  میدش  یعدتسم  فّرشم و  تسا ، ناشیا  اب  هَّللا -  مهدیا  دادغب -  نایعیش  هّیعرش 

هب سلجم ، نآ  ریغ  رد  دـش  یـضار  رارـصا ، زا  سپ  .دومن  ابا  دـنک ، لـقن  ار  هّیـضق  سلجم  رد  هک  میدـش  یعدتـسم  روضح ، زا  سپ 
دوخ هک  تشاد  عوضوم  هس  ود  رد  یفالتخا  هلمجلا  یف  درک و  لقن  میتفر و  یتولخ  هب  سپ  .دادـغب  لـها  زا  یتعاـمج  روضح  تهج 
مامت اب  نیرضاح  مامت  هک  دوب  ادیوه  حیال و  يوحن  هب  حالص  قدص و  راثآ  وا  يامیس  زا  تسا و  تّدم  لوط  ببس  هب  هک  دش  رذتعم 

.دندرک ادیپ  هعقاو  قدص  هب  عطق  دنراد ، هّیویند  هّینید و  روما  رد  هک  هقادم 

تـسیب فرـشا ، فجن  هب  متفر  .دش  عمج  مالـسلا  هیلع  ماما  لام  ناموت  داتـشه  نم  هّمذ  رد  : » درک لقن  هَّللا -  هدـّیا  روکذـم -  یجاح 
نیسح دّمحم  خیش  بانج  هب  ناموت  تسیب  و  هماقم -  هَّللا  یلعا  یـضترم -  خیـش  یقتلا  يدهلا و  ملَع  بانج  هب  مداد  ار  نآ  زا  ناموت 

رد متـشاد  دـصق  هک  ناموت  تسیب  نم  هّمذ  رد  دـنام  یقاب  یقورـش و  نسح  دّـمحم  خیـش  بانج  هب  ناموت  تسیب  ینیمظاک و  دـهتجم 
 -. هَّللا هدّیا  سی -  لآ  ینیمظاک  نسح  دّمحم  خیش  بانج  هب  مهدب  تعجارم 

هک دوب  هبنش  جنپ  زور  رد  سپ  .نم  هّمذ  رد  دوب  یقاب  هچ  نآ  يادا  رد  منک  لیجعت  هک  متـشاد  شوخ  دادغب ، هب  مدرک  تعجارم  نوچ 
بانج تمدخ  متفر  نآ  زا  سپ  مالسلا و  امهیلع  نیمظاک  نیمامه  نیماما  ترایز  هب  مدش  فّرشم 
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وح نم  رب  جیردت  هب  سانجا  زا  یضعب  شورف  زا  دعب  هک  مدرک  هدعو  ار  یقاب  مداد و  ار  ناموت  تسیب  نآ  زا  يردق  هَّللا و  همّلس  خیش 
مدش رّذعتم  .منامب  درک  شهاوخ  خیـش  بانج  .زور  نآ  رـصع  رد  دادغب  هب  تعجارم  رب  مدرک  مزع  مناسرب و  شلها  هب  هک  دـننک  هلآ 
سپ .مداد  یم  هبنـش  جـنپ  رـصع  رد  ار  هتفه  دزم  هک  دوـب  نینچ  مسر  نوـچ  .مهدـب  مراد  هک  یفابرعـش  هناـخراک  هلمع  دزم  دـیاب  هک 

.متشگرب

درک و مالـس  دش ، کیدزن  نوچ  .دیآ  یم  نم  هب  ور  دادغب  فرط  زا  هک  مدید  ار  یلیلج  دّیـس  مدرک ، یط  ًابیرقت  ار  هار  زا  ثلث  نوچ 
رگیدکی ود  ره  میدرک و  هقناعم  تفرگ و  لغب  رد  ارم  و  ًالهـس » ًالها و  : » دومرف هقناعم و  هحفاصم و  يارب  دوشگ  ار  دوخ  ياه  تسد 

.دوب یگرزب  هایس  لاخ  شکرابم  راسخر  رب  تشاد و  ینشور  زبس  هماّمع  رس ، رب  میدیسوب و  ار 

»؟ يور یم  اجک  هب  تسا ، ریخ  یلع ! یجاح  : » دومرف داتسیا و 

.دادغب هب  مدرگ  یمرب  مدرک و  ترایز  ار  مالسلا  امهیلع  نیمظاک  متفگ :

!« درگرب تسا ، هعمج  بش  بشما  : » دومرف

.متسین نّکمتم  يدّیس ! ای  متفگ :

تداهش خیش  ییام و  نایلاوم  زا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  نم  ّدج  نایلاوم  زا  هک  وت  يارب  مهد  تداهـش  ات  درگرب  یتسه ! : » دومرف
« .دیریگب دهاش  ود  هک  هدومرف  رما  یلاعت  يادخ  هک  اریز  دهد ؛

متیب لها  ناـیلاوم  زا  نم  هک  دـهد  نم  هب  هتـشون  منک  شهاوخ  خیـش  بناـج  زا  هک  متـشاد  رطاـخ  رد  هک  یبلطم  هب  دوب  هراـشا  نیا  و 
.مراذگب دوخ  نفک  رد  ار  نآ  مالسلا و  مهیلع 

؟ یهد یم  تداهش  هنوگچ  یناد و  یم  هچ  وت  متفگ : سپ 

ار هدنناسر  نآ  هنوگچ  دنناسر ، یم  وا  هب  ار  وا  ّقح  هک  یسک  : » دومرف
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»؟ دسانش یمن 

؟ ّقح هچ  متفگ :

«. نم لیکو  هب  يدناسر  هک  نآ  : » دومرف

؟ تسیک وت  لیکو  متفگ :

«. نسح دّمحم  خیش  : » دومرف

؟ تسا وت  لیکو  متفگ :

اب دناوخ  مسا  هب  ارم  لیلج  دّیـس  نیا  هک  درک  روطخ  مرطاخ ، رد  هک  دوب  هتفگ  دّمحم  دّیـس  اقآ  بانج  هب  و  تسا » نم  لیکو  : » دومرف
نیا متفگ : دوخ  سفن  رد  زاب  .مدرک  شومارف  ار  وا  نم  دسانش و  یم  ارم  وا  دیاش  متفگ : دوخ  هب  سپ  .مسانـش  یمن  ار  وا  نم  هک  نآ 

.مناسرب وا  هب  يزیچ  مالسلا  هیلع  ماما  لام  زا  هک  مراد  شوخ  دهاوخ و  یم  يزیچ  نم  زا  تاداس  ّقح  زا  دّیس 

نآ يارب  نسح  دّمحم  خیـش  بانج  هب  نآ  رما  رد  مدرک  عوجر  دوب ؛ هدـنام  يزیچ  امـش  ّقح  زا  نم  دزن  رد  نم ! دّیـس  يا  متفگ : سپ 
.وا نذا  هب  ار  تاداس  ینعی  امش ، ّقح  منک  ادا  هک 

« .فرشا فجن  رد  ام  يالکو  يوس  هب  ار  ام  ّقح  زا  یضعب  يدناسر  يرآ ! : » دومرف درک و  یمّسبت  نم  يور  رد  سپ 

؟ دش لوبق  مدرک ، ادا  هچ  نآ  متفگ : سپ 

« .يرآ : » دومرف

املع متفگ : سپ  .دـمآ  گرزب  مرظن  رد  نیا  و  ام »! يالکو  : » مالعا ياملع  هب  هبـسنلاب  دـیوگ  یم  دّیـس  نیا  هک  تشذـگ  مرطاـخ  رد 
.تفرگ تلفغ  ارم  تاداس و  قوقح  ضبق  رد  دنیالکو 

!« نک ترایز  ار  مّدج  درگرب و  : » دومرف هاگ  نآ 

فاـص دیفـس  بآ  رهن  اـم ، تسار  فرط  رد  مدـید  میداـتفا ، هار  هب  نوـچ  .دوـب  نم  پچ  تسد  رد  وا  تسار  تسد  متـشگرب و  سپ 
ام رـس  يالاب  رب  دوبن  اهنآ  مسوم  هک  نآ  اب  تقو  کی  رد  رمث  اب  همه  نآ  ریغ  روگنا و  رانا و  جـنران و  ومیل و  ناتخرد  تسا و  يراج 

.دنا هتخادنا  هیاس 

؟ تسیچ اه  تخرد  نیا  رهن و  نیا  متفگ :

سکره : » دومرف
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« .تسه وا  اب  اه  نیا  ار ، ام  دنک  ترایز  ار و  ام  ّدج  دنک  ترایز  هک  ام  نایلاوم  زا 

.منک یلاؤس  مهاوخ  یم  متفگ : سپ 

!« نک لاؤس  : » دومرف

اهزور دوخ ، رمع  لوط  رد  هک  یسک  تفگ : یم  هک  مدینش  متفر ، وا  دزن  يزور  .سّردم  دوب  يدرم  موحرم ، قازرلادبع  خیـش  متفگ :
نایلاوم زا  دریمب و  هورم  افـص و  نایم  رد  درآ و  ياج  هب  هرمع  لهچ  ّجح و  لهچ  درب و  رـس  هب  تدابع  هب  ار  اه  بش  دشاب و  هزور  ار 

.تسین يزیچ  وا  يارب  دشابن ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

« .تسین يزیچ  وا  يارب  هَّللاو ! يرآ ، : » دومرف

؟ تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایلاوم  زا  وا  هک  مدیسرپ  دوخ  ناشیوخ  زا  یکی  لاح  زا  سپ 

« .وت هب  تسا  ّقلعتم  هک  ره  وا و  يرآ ! : » دومرف

.تسا يا  هلأسم  نم  يارب  اندّیس ! متفگ : سپ 

!« سرپب : » دومرف

.دیسرپ مالسلا  هیلعادهشلادّیس  ترایز  زا  یصخش و  دزن  دمآ  شمعا ، نامیلس  هک  دنناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هیزعت  ءاّرق  متفگ :
.نامسآ نیمز و  نایم  ار  یجدوه  دید  باوخ  رد  سپ  تسا ! تعدب  تفگ :

؟ جدوه نآ  رد  تسیک  درک : لاؤس 

.مالسلا امهیلع  يربک  هجیدخ  ارهز و  همطاف  دنتفگ :

جدوه زا  هک  ار  ییاه  هعقر  دید  تسا و  هعمج  بش  هک  بشما  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هب  دنتفگ : دنور ؟ یم  اجک  هب  تفگ :
ثیدـح نیا  همیقلا » موی  رانلا  نم  ناما  هعمجلا  هلیل  یف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  راوّزل  رانلا  نم  ناما  : » تسا بوتکم  نآ  رد  دزیر و  یم 

؟ تسا حیحص 

« .تسا مامت  تسار و  يرآ ، : » دومرف

؟ تسا ناما  وا  يارب  سپ  هعمج ، بش  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دنک  ترایز  سکره  دنیوگ  یم  هک  تسا  حیحص  اندّیس ! متفگ :

!« هَّللاو يرآ  : » دومرف

.تسیرگ دش و  يراج  شکرابم  نامشچ  زا  کشا  و 
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.هلأسم اندّیس ! متفگ :

!« سرپب : » دومرف

مالسلا هیلعاضر  ترضح  هن  تصش و  تسیود و  رازه و  هنس  متفگ :
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، - دنا فرشا  فجن  یقرـش  فرط  نانیـشن  هیداب  زا  هک  ار -  هیقورـش  ياه  برع  زا  یـصخش  قطانم ، زا  یکی  رد  میدرک و  ترایز  ار 
هدزناپ زورما  تسا ، تشهب  تفگ : .مالـسلا  هیلعاضر  تیالو  تسا  هنوگچ  مدیـسرپ : وا  زا  میدرک و  تفایـض  ار  وا  میدرک و  تاـقالم 

؟ دـنیایب نم  دزن  ربق  رد  هک  ریکن  رکنم و  دراد  ّدـح  هچ  ما ! هدروخ  مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  دوخ ، يالوم  لام  زا  نم  هک  تسا  زور 
مالسلا هیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  هک  تسا  حیحص  نیا  .بانج  نآ  هناخ  نامهم  رد  هدییور  ترضح  نآ  ماعط  زا  نم  نوخ  تشوگ و 

؟ دنک یم  صالخ  ریکن  رکنم و  زا  ار  وا  دیآ و  یم 

« .تسا نماض  نم  ّدج  هَّللاو ! يرآ ، : » دومرف

.مسرپب مهاوخ  یم  تسا ، یکچوک  هلأسم  اندّیس ! متفگ :

!« سرپب : » دومرف

؟ تسا لوبقم  مالسلا  هیلعاضر  ترضح  زا  نم  ترایز  متفگ :

« .هَّللاءاش نا  تسا ، لوبق  : » دومرف

« .هلأسم اندّیس ! : » متفگ

!« هَّللا مسب  : » دومرف

کیرش قیفر و  نم  اب  وا  و  هن ؟ ای  تسا  لوبق  شترایز  یشاب ، زاّزب  دمحا  یجاح  موحرم  رسپ  یشاب  زازب  نیـسح  دّمحم  یجاح  متفگ :
.مالسلا هیلعاضر  دهشم  هار  رد  دوب  جراخم  رد 

« .تسا لوبق  شترایز  حلاص ، دبع  : » دومرف

.هلأسم ! اندّیس متفگ :

« .هَّللا مسب  : » دومرف

؟ تسا لوبق  شترایز  دوب ، ام  رفسمه  دادغب و  لها  زا  هک  نالف  متفگ :

.دش تکاس  سپ 

« .هلأسم اندّیس ! : » متفگ

« .هَّللا مسب  : » دومرف

؟ هن ای  تسا  لوبق  وا  ترایز  هن ؟ ای  يدینش  ار  هملک  نیا  متفگ :

مالسلا هیلع  يدهم  ِروهظ  ِعولط  ات  مالسلا  هیلع  ینیسح  ِياروشاع  ِبورغ  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


.دادن یباوج 

نآ دندوب و  لوغشم  بِعل  وْهل و  هب  هتسویپ  رفـس  نیب  رد  هک  دادغب  نیفرتم  لها  زا  دندوب  رفن  دنچ  ناشیا  هک  درک  لقن  روکذم  یجاح 
.دوب هتشک  زین  ار  دوخ  ردام  صخش 

زا یعضوم  تسا و  نیمظاک  فیرش  رهش  ِفرط  هب  ییاه  غاب  نآ  ِفرط  ود  دراد و  یعیسو  هّداج  هک  میدیسر  یناکم  هب  هار  رد  سپ 
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هب تموکح  هک  دوب  تاداس  ماتیا  زا  یضعب  لام  نآ  دیآ و  یم  دادغب  زا  هک  نآ  تسار  فرط  زا  اه  غاب  هب  تسا  لصّتم  هک  هّداج ، نآ 
.نیمز زا  هعطق  نآ  رد  نتفر  هار  زا  دندرک  یم  هرانک  هشیمه  دلب ، ود  نیا  هنکـس  عرو  اوقت و  لها  درک و  هّداج  رد  لخاد  ار  نآ  روج ،

.دور یم  هار  هعطق  نآ  رد  هک  ار  بانج  نآ  مدید  سپ 

.تسین اور  نآ  رد  فّرصت  تسا ، تاداس  ماتیا  زا  یضعب  لام  عضوم  نیا  نم ! دّیس  يا  متفگ :

« .نآ رد  فّرصت  ام  نایلاوم  يارب  تسا  لالح  تسام ، دالوا  وا و  هّیرذ  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ام ، ّدج  لام  عضوم  نیا  : » دومرف

مجع نیفورعم  نیلّومتم  زا  دنتفگ و  یم  يداه  ازریم  یجاح  ار  وا  هک  یصخش  لام  تسا  یغاب  تسار ، فرط  رد  ناکم ، نآ  برق  رد 
نب یـسوم  ترـضح  لام  يداه ، ازریم  یجاح  غاـب  نیمز  دـنیوگ  یم  هک  تسا  تسار  اندّیـس ! متفگ : .دوب  نکاـس  دادـغب  رد  هک  دوب 

؟ تسا مالسلا  امهیلعرفعج 

.دومن ضارعا  باوج  زا  و  .نیا » هب  يراد  راک  هچ  : » دومرف

هار ود  اج  نآ  درذگ و  یم  هّداج  زا  دودح و  نآ  نیتاسب  عرازم و  يارب  دنشک  یم  هلجد  هناخدور  زا  هک  بآ  يوج  هب  میدیـسر  سپ 
.تاداس هار  هب  درک  لیم  بانج  نآ  تاداس و  هار  يرگید  تسا و  یناطلس  هار  یکی  رهش ، ِتمس  هب  دوش  یم 

.میورب یناطلس ، هار  ینعی  هار ، نیا  زا  ایب  متفگ : سپ 

« .میور یم  دوخ  هار  نیمه  زا  هن ، : » دومرف

سپ .میدیدن  ار  يرازاب  هچوک و  چیه  میدید و  يراد  شفک  دزن  رد  سّدقم  نحـص  رد  ار  دوخ  هک  میتفرن  یمدق  دنچ  میدمآ و  سپ 
تساپ و نییاپ  فرط  یقرش و  تمس  زا  هک  دارملا  باب  فرط  زا  میدش  ناویا  لخاد 
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!« نکب ترایز  : » دومرف سپ  .داتسیا  مرح  ِرد  رب  دش و  لخاد  دناوخن و  لوخد  نذا  دومرفن و  ثکم  رّهطم ، قاور  ِرد  رد 

.متسین يراق  نم  متفگ :

»؟ مناوخب وت  يارب  : » دومرف

! يرآ متفگ :

زا کی  ره  رب  دندرک  مالس  نینچ  مه  و  ...نینمؤملاریما ».  ای  کیلع  مالسلا  هَّللا ! لوسر  ای  کیلع  مالسلا  هَّللا ! ای  لخداَء  : » دومرف سپ 
« .يرکسعلا نسحلا  دّمحم  ابا  ای  کیلع  مالسلا  : » دومرف مالسلا و  هیلع  يرکسع  ترضح  هب  مالس ، رد  دندیسر  ات  مالسلا  مهیلع  هّمئا 

»؟ یسانش یم  ار  دوخ  نامز  ماما  : » دومرف هاگ  نآ 

؟ مسانش یمن  ارچ  متفگ :

« .دوخ نامز  ماما  رب  نک  مالس  : » دومرف

« .نسحلا نب  ای  نامزلا  بحاص  ای  هَّللا  هّجح  ای  کیلع  مالسلا  : » متفگ

« .هتاکرب هَّللا و  همحر  مالسلا و  کیلع  : » دومرف دومن و  مّسبت 

.میدیسوب میدیبسچ و  ار  سّدقم  حیرض  رّهطم و  مرح  رد  میدش  لخاد 

!« نک ترایز  : » نم هب  دومرف 

.متسین يراق  نم  متفگ :

»؟ وت يارب  مناوخب  ترایز  : » دومرف

.يرآ متفگ :

»؟ یهاوخ یم  ار  ترایز  مادک  : » دومرف

.هد ترایز  نآ  هب  ارم  تسا ، لضفا  هک  ترایز  ره  متفگ :

« .تسا لضفا  هَّللا ، نیما  ترایز  : » دومرف

: دومرف ندناوخ و  هب  دندش  لوغشم  هاگ  نآ 
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« رخآ ات  .هدابع  یلع  هیتّجحو  هضرا  یف  هَّللا  نیما  ای  امکیلع  مالّسلا  »

، رگید يرون  هب  تسا  رّونم  نشور و  مرح  نکلو  تسا  نشور  مدید  ار  اه  عمـش  سپ  دندرک ، نشور  لاح  نیا  رد  ار  مرح  ياه  غارچ 
نیا تفتلم  چیه  هک  دوب  هتفرگ  تلفغ  نانچ  ارم  دننک و  نشور  باتفآ  رد  زور  هک  دندوب  یغارچ  دننام  اه  عمـش  باتفآ و  رون  دـننام 

ایآ : » دندومرف دنداتسیا و  یقرـش  فرط  رد  رـس و  تشپ  هب  دندمآ  اپ  نییاپ  تمـس  زا  دش ، غراف  ترایز  زا  نوچ  .مدش  یمن  اه  هناشن 
»؟ ار مالسلا  هیلع  نیسح  مّدج  ینک  یم  ترایز 

.تسا هعمج  بش  منک ، یم  ترایز  يرآ ، متفگ :

ناذا زا  اه  نّذؤم  دندناوخ و  ار  ثراو  ترایز  سپ 
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!« تعامج هب  وش  قحلم  نک و  زامن  : » دومرف نم  هب  .دندش  غراف  برغم 

ماما تسار  فرط  رد  دنداتسیا  دارفنا  هب  دوخ  دوب و  دقعنم  اج  نآ  رد  تعامج  رّهطم و  مرح  رس  تشپ  دجسم  رد  دروآ  فیرشت  سپ 
.دش ادیپ  یناکم  میارب  لوا و  فص  رد  مدش  لخاد  نم  وا و  يذاحم  تعامج ،

منک و تاقالم  ار  وا  متـشاد  دصق  مدیدن و  ار  وا  مدرک ، صّحفت  مرح  رد  مدـمآ و  نوریب  دجـسم  زا  .مدـیدن  ار  وا  مدـش ، غراف  نوچ 
.دشاب نامهم  هک  مراد  هاگن  ار  وا  بش ، مهدب و  وا  هب  ینارق  دنچ 

نآ اب  تعجارم  رد  ار  وا  رما  نم  دایقنا  زا  مدش ، تفتلم  ار  هتـشذگ  تازجعم  تایآ و  دوب ؟ یک  دّیـس  نیا  هک  دمآ  مرطاخ  هب  هاگ  نآ 
تداهـش نم   » هک نیا  و  ام » نایلاوم  : » وا نتفگ  مدوب و  هدیدن  ار  وا  هک  نآ  اب  مسا ، هب  ارم  ندناوخ  متـشاد و  دادـغب  رد  هک  مهم  لغش 

هب نم  نیقی  يارب  دش  ببس  هک  تشذگ  هچ  نآ  زا  اه  نیا  زا  ریغ  و  لصف » ریغ  رد  راد  هویم  ناتخرد  يراج و  رهن  ندید   » و مهد » یم 
يرکسع ترضح  رب  مالس  زا  دعب  نم ، زا  ندیـسرپ  و  لوخد » نذا   » هرقف رد  صوصخ  .تسا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  وا  هک  نیا 

درک و مّسبت  مدرک ، مالـس  نوچ  نک ! مالـس  دومرف : مسانـش ، یم  متفگ : نوچ  یـسانش »؟ یم  ار  دوـخ  ناـمز  ماـما   » هک مالـسلا  هیلع 
.داد باوج 

« .تفر نوریب  : » تفگ .مدرک  لاؤس  شبانج  لاح  زا  رادشفک و  دزن  رد  مدمآ  سپ 

»؟ دوب وت  قیفر  دّیس  نیا  : » هک دیسرپ  و 

دّمحم خیش  بانج  دزن  هب  متفر  دش ، حبص  نوچ  .مدرب  رس  هب  ار  بش  دوخ و  رادنامهم  هناخ  هب  مدمآ  سپ  یلب ، متفگ :
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.ّرس نیا  ياشفا  هّصق و  نیا  راهظا  زا  دومن  یهن  تشاذگ و  دوخ  ناهد  رب  ار  دوخ  تسد  سپ  .مدرک  لقن  مدوب  هدید  هچ  نآ  نسح و 

« .دنک ّقفوم  ار  وت  دنوادخ  : » دومرف

.تشذگ هّیضق  نیا  زا  هام  کی  هک  نآ  ات  مدومنن  راهظا  يدحا  هب  متشاد و  یم  یفخم  ار  نآ  سپ 

.زور نآ  هّصق  هب  درک  هراشا  يدید »؟ هچ  : » دیسرپ نم و  کیدزن  دمآ  هک  مدید  ار  یلیلج  دّیس  مدوب ، رّهطم  مرح  رد  يزور 

.مدیدن ار  وا  رگید  دش و  دیدپان  مرظن  زا  سپ  .مدرک  راکنا  تّدش  هب  .ار  مالک  نآ  درک  هداعا  زاب  .مدیدن  يزیچ  متفگ :

(144) اروشاع ترایز  تلیضف 

دنچ ره  دـشاب ؛ یموصعم  يالما  اشنا و  زا  رهاظ  هب  هک  تسین  تارایز  ریاس  خنـس  زا  هک  سب  نامه  اروشاع ، ترایز  ِماقم  لضف و  رد 
هب هک  تسا  هّیـسدق  ثیداحا  خنـس  زا  هکلب  .دـیاین  نوریب  دـسر ، اج  نآ  هب  الاب  ملاع  زا  هچ  نآ  زج  يزیچ  ناشیا ، هرّهطم  بولق  زا  هک 
هللا یلص  نییبنلا  متاخ  هب  وا  زا  نیما و  لیئربج  هب  هتمظع -  ّتلج  ّتیدحا -  ترضح  زا  اعد  مالس و  نعل و  ترایز و  زا  بیترت  نیمه 
عفد دوصقم و  هب  ندیسر  تاجاح و  ياضق  رد  رتمک ، ای  زور  لهچ  رد  نآ ، هب  تموادم  هبرجت ، بسح  هب  هدیسر و  ملس  هلآ و  هیلع و 

! ریظن یب  اه ، ینمشد 

تدابع و لوغـشم  هتـسویپ  تسا و  فرـشا  فجن  نیرواجم  ناکین  زا  هک  يدزی  نسح  اـّلم  یجاـح  یقّتم ، حـلاص  هقث  هک  نآ  لاـمجا 
ترخآ رما  حالـصا  لوغـشم  ًامئاد  هک  دزی  رد  دوب  یحلاص  لضاف  درم  هک  يدزی  یلع  دّـمحم  یجاح  نیما ، هقث  زا  درک  لقن  ترایز ،

رد هک  دزی  جراخ  هربقم  رد  اه  بش  دوب و  دوخ 
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.درب یم  رس  هب  رازم ، هب  تسا  فورعم  دننوفدم و  احلص  زا  یتعامج  نآ 

لغــش دــش و  گرزب  هـک  نآ  اـت  .دــنتفر  یم  مـلعم  کـی  دزن ، رد  هدــش و  گرزب  مـه  اـب  یکدوـک  رد  هـک  دوـب  يا  هیاـسمه  ار  وا 
سپ .دـندرک  نفد  درک ، یم  هتوتیب  حـلاص  درم  نآ  هک  یّلحم  کیدزن  هربقم ، نامه  رد  دُرم و  هک  نآ  ات  .تفرگ  شیپ  ( 145) يراّشع

.تسا ییوکین  تأیه  رد  هک  یهام  زا  رتمک  نتشذگ  زا  سپ  دید ، باوخ  رد  ار  وا 

رد یکین  دور  لامتحا  هک  اهنآ  زا  يدوبن  ار و  وت  نطاب  رهاظ و  وت و  راـک  ياـهتنم  أدـبم و  مناد  یم  نم  تفگ : تفر و  وا  دزن  هب  سپ 
؟ يدیسر ماقم  نیا  هب  لمع  مادک  هب  سپ  .ار  باذع  زج  دوبن  یضتقم  وت  لغش  ناشیا و  نطاب 

نیا رد  دش و  توف  داّدح  فرـشا  داتـسا  هجوز  هک  زورید ، ات  تافو  زور  زا  مدوب  باذع  ّدـشا  رد  نم  یتفگ و  هک  تسا  نانچ  تفگ :
هَّللادـبع یبا  ترـضح  وا ، تاـفو  بش  رد  و  دوـب -  رود  وا  زا  عرذ ، دـص  بیرق  هک  یعـضوم  هب  درک  هراـشا  و  دـندرک -  نفد  ناـکم 

دش و وکین  ام  تلاح  سپ  .هربقم  نیا  زا  باذع  عفر  هب  دومرف  رما  موس  هبترم  رد  درک و  ترایز  ار  وا  هبترم  هس  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 
.میداتفا تمعن  هعس و  رد 

درک و صّحفت  وا  زا  اهرگنهآ ، ِرازاب  رد  سپ  .تسناد  یمن  ار  وا  هّلحم  تخانش و  یمن  ار  داّدح  دش و  رادیب  هناّریحتم  باوخ ، زا  سپ 
؟ دوب يا  هجوز  وت  يارب  دیسرپ : وا  زا  دومن و  ادیپ  ار  وا 

درب مسا  ار  عضوم  نامه  و  ناکم -  نالف  رد  ار  وا  درک و  تافو  زورید  يرآ ، تفگ :
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.مدرک نفد  - 

؟ دوب هتفر  مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  ترایز  هب  وا  دیسرپ :

.هن تفگ :

؟ درک یم  وا  بیاصم  رکذ  دیسرپ :

.هن تفگ :

؟ تشاد يراد  هیزعت  سلجم  دیسرپ :

.هن تفگ :

؟ ییوج یم  هچ  دیسرپ : هاگ  نآ 

.درک لقن  ار  باوخ 

.اروشاع ترایز  هب  تشاد  تبظاوم  نز  نآ  تفگ :

زا ندب  هماج و  تراهط  قوقح و  يادا  تارایز و  تاعاط و  بظاوم  ایقتا و  احلص و  زا  هّیضق  بحاص  دمحا ، دّیس  هک  دنامن  یفخم  و 
ره رد  دوش  یم  یـسک  هب  رتـمک  هک  ییاـه  فطل  رداون  هریغ و  دـلب و  لـها  رد  دادـس  يوقت و  هب  فورعم  و  هبتـشم ، ياـه  یگدوـلآ 

.تسین نآ  رکذ  ماقم  هک  دیسر  یم  وا  هب  ترایز 

همانباتک

.میرک نآرق  . 1

.اتیب هّیملع ، هعبطم  مق : م 1104ه ،)  ) نسح نب  دّمحم  یلماع  ّرح  خیش.هادهلا  تابثا  .2

يداه دّـمحم  يرداهب و  میهاربا  قیقحت : (م 620ه ،) یـسربط بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دـمحا  روصنم  وبا.جاجللا  لهأ  یلع  جاجتحالا  .3
 . .ه 1413، لّوا پاچ  هوسا ، تاراشتنا  نارهت : هب ،

دّیـس یمظعلا  هَّللا  هیآ  تاقیلعت  اـب  (م 1019ه ،) يرتشوش فیرـش  دّیـس  نب  هَّللا  رون  یـضاق  دیهـش.لطابلا  قاـهزإ  ّقحلا و  قاـقحإ  . 4
 . .ه 1411 لّوا ، پاچ  ، یفجن یشعرم  هَّللا  هیآ  هناخاتک ، مق : یفجن ، یشعرم  نیدلا  باهش 

یلع قیقحت : (، (م 413ه دیفم خیـش  هب  فورعم  يدادـغب ، يربکع  نامعن  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  هَّللادـبع  وبا  هب  بوسنم.صاصتخالا  .5
 . .ه 1414، لّوا پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق : يراّفغ ، ربکا 
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(م دـیفم خیـش  هب  فورعم  يدادـغب ، يربکع  ناـمعن  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  هَّللادـبع  وبا.داـبعلا  یلع  هَّللا  جـجح  هفرعم  یف  داـشرإلا  .6
 . .ه 1413  ، مالسلا مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  قیقحت : 413ه ،)

ریثا نبا  هب  فورعم  ، ینابیش میرکلادبع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  مرکلا  یبا  نب  یلع  نیدلا  ّزع  نسحلاوبا.هباحصلا  هفرعم  یف  هباغلا  دُسا  .7
 . .ه 1415، لّوا پاچ  هّیملعلا ، بتکلاراد  (م 630ه ) يرزج

مهیلع تیبــلا  لآ  هســسؤم  : قـیقحت م 711ه ،)  ) یملید دـّـمحم  نـب  نـسح  دـّـمحم  وــبا  .نینمؤــملا  تافــص  یف  نیدــلا  مــالعأ  .8
مهیلع تیبلا  لآ  هسسوم  : مق ، مالسلا

مالسلا هیلع  يدهم  ِروهظ  ِعولط  ات  مالسلا  هیلع  ینیسح  ِياروشاع  ِبورغ  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


.ات یب  ، مالسلا

: قیقحت (م 664ه ،) سوواط نبا  هب  فورعم  یّلح ، یـسوم  نب  یلع  مساقلاوبا.هنـسلا  یف  هّرم  لـمعی  اـمیف  هنـسحلا  لاـمعألاب  لاـبقإلا  .9
 . .ه 1414، لّوا پاچ  ، یمالسا تاغیلبت  رتفد  : مق ، یمّویق داوج 

، تثعب هسّـسؤم  قـیقحت : (م 381ه ،) قودـص خیــش  هـب  فورعم  یّمق ، هیوباـب  نـب  نیــسح  نـب  یلع  نبدّـمحم  رفعج  وبا.یلاـمألا  .10
 . .ه 1407، لّوا پاچ  تثعب ، هسّسوم  : مق

.ه 1414 لّوا ، پاچ  هفاقثلاراد ، مق : تثعب ، هسسوم  قیقحت : (م 460ه ،) یسوط خیش  هب  فورعم  نسح  نب  دّمحم  رفعج  وبا.یلامألا  .11
.

ربکا یلع  یلو و  داتُسا  نیـسح  : قیقحت (، (م 413ه دیفم خیـش  هب  فورعم  يدادـغب ، يربکع  نامعن  نب  دّـمحم  هَّللادـبع  وبا.یلامألا  .12
 . .ه 1404 مود ، پاچ  ، یمالسا تاراشتنارتفد  مق : يراّفغ ،

هسسؤم توریب : (م 1110ه ،) یـسلجم یقت  دّـمحم  نب  رقاب  دّمحم.مالـسلا  مهیلعراهطألا  هّمئألا  رابخأ  رَرُدـل  هعماجلا  راونالاراحب  .13
 . .ه 1403 مود ، پاچ  ءافولا ،

یشعرم یمظعلا  هَّللا  هیآ  هناخباتک  : مق (، (م 290ه خوّرف نبا  هب  فورعم  یّمق ، راّفـص  نسح  نب  دّـمحم  رفعج  وبا.تاجردـلا  رئاصب  .14
 . .ه 1404 لّوا ، پاچ  یفجن ،

: قیقحت (م 381ه ،) هبعـش نبا  هب  فورعم  یناّرح ، یلع  نب  نسح  دّـمحم  وبا   . هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  نع  لوـقعلا  فَُـحت  .15
 . .ه 1404 مود ، پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  : مق يراّفغ ، ربکا  یلع 

هناـخپاچ فجن : يریازج ، يوـسوم  ّبیط  دّیـس  حیحـصت : (م 307ه ،) یّمق مشاـه  نب  مـیهاربا  نـب  یلع  نـسحلا  وبا.یّمقلاریـسفت  .16
.اتیب فرشا ،

هـسسؤم مق : یتـالحم ، یلوسر  مشاـه  دیـس  قیقحت : (م 1112ه ،) يزیوـح یـسورع  هعمج  نب  یلع  دـبع  خیـش.نیلقثلارون  ریـسفت  .17
 . .ه 1412 مراهچ ، پاچ  نایلیعامسا ،

.اتیب بعص ، راد  فراعتلاراد و  توریب : (م 605ه ) سارف یبا  نب  ماّرو  نیسحلاوبا  ماّرو .) هعومجم  ) .رظاونلا ههزنو  رطاوخلا  هیبنت  .18

پاچ فراعتلاراد ، توریب : م 460ه ،)  ) یسوط خیـش  هب  فورعم  نسح ، نب  دّمحم  رفعج  وبا  .هعنقملا  حرـش  یف  ماکحألا  بیذهت  .19
 . .ه 1401، لوا

، يراّفغ ربکا  یلع  : قیقحت (م 381ه ،) قودـص خیـش  هب  فورعم  یّمق ، یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبا.لامعألا  باقع  لامعألا و  باوث  .20
.اتیب قودص ، هناخباتک  نارهت :
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ینیـسح دّـمحم  دّیـس  : قـیقحت مراـهچ ،) نرق  ) يزار نبا  هب  فورعم  یّمق ، یلع  نب  دـمحا  نب  رفعج  دّـمحم  وبا.ثیداـحألا  عماـج  .21
، يروباشین
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 . .ه 1413 لّوا ، پاچ  يوضر ، سدق  ناتسآ  تاراشتنا  پاچ و  هسّسؤم  دهشم :

ماما هسّـسؤم  : قیقحت (م 573ه ،) يدـنوار نیّدـلا  بطق  هب  فورعم  يدـنوار ، هَّللادـبع  نب  دیعـس  نیـسحلاوبا  .حـئارجلا  جـئارخلا و  .22
 . .ه 1409، لوا پاچ  جع ،) ) يدهم ماما  هسسؤم  مق : جع ،) ) يدهم

، یمالـسا تاراشتنا  رتفد  مق : (م 381ه ،) قودـص خیـش  هب  فورعم  یّمق ، هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا.لاصخلا  .23
 . .ه 1414 مراهچ ، پاچ 

(، جع ) يدهم ماما  هسّسؤم  قیقحت : (م 573ه ،) يدنوار نیدلا  بطق  هب  فورعم  يدنوار ، هَّللادبع  نب  دیعـس  نسحلا  وبا.تاوعدـلا  .24
 . .ه 1407 لّوا ، پاچ  جع ،) ) يدهم ماما  هسّسؤم  مق :

، ینیّزج یطبن  یلماع  دمحا  نب  دـماح  نب  دّـمحم  نب  یّکم  نیّدـلا  لامج  خیـش  نب  دّـمحم.هرهاطلا  فادـصألا  نم  هرهابلا  هّردـلا  .25
 . .ش  1365 يوضر ، سدق  ناتسآ  تاراشتنا  پاچ و  هسّسؤم  : دهشم م 786ه ،)  ) لّوا دیهش  هب  بّقلم 

 . .ه  1413 لّوا ، پاچ  تثعب ، هسّسؤم  مق : تثعب ، هسّسؤم  قیقحت : (م 310ه ،) يربط ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبا.همامإلا  لئالد  . 26

، ثیدحلاارد هرهاق : یقابلادـبع ، داؤف  دّـمحم  : قیقحت م 261ه ،)  ) يروباشین يریشق  جاّجح  نب  ملـسم  نیـسحلا  وبا.ملـسم  حیحـص  .27
 . .ه 1412 لوا ، پاچ 

 ، ثارتلا ءایحا  راد  توریب : (م 381ه ،) قودص خیش  هب  فورعم  یمق ، هیوباب  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبا.عئارشلا  للع  . 28
 . .ه 1408 لوا ، پاچ 

، یـضر تاروشنم  : مق ، یناقلاط لآ  قیقحت : (م 828ه ،) ینـسح یلع  نب  دـمحا  هبنع  نبا.بلاط  یبأ  لآ  باسنأ  یف  بلاـطلا  هدـمع  .29
 . .ش  1362 مود ، پاچ 

: قیقحت (م 940ه ،) روهمج یبا  نبا  هب  فورعم  یناسحا ، میهاربا  نب  یلع  نب  دّمحم  .هّینیدلا  ثیداحألا  یف  هّیزیزعلا  یلآللا  یلاوع  .30
.ه 1403، لوا پاچ  مالسلا ، هیلعءادهشلادیس  هناخپاچ  مق : ، یقارع یبتجم  خیش  جاح 

(، (م 381ه قودـص خیـش  هـب  فورعم  یمق ، هیوباـب  نـب  نیـسح  نـب  یلع  نـب  دـمحم  رفعج  وبا.مالـسلا  هیلعاـضرلا  راـبخأ  نوـیع  . 31
.اتیب ، یملعا هسّسؤم  توریب : يدروجال ، ینیسح  يدهم  دیس  : قیقحت

: مق يدنجریب ، ینسح  نیسح  قیقحت : مشش ه ،) نرق  ) یطساو یثیل  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا.ظعاوملا  مکحلا و  نویع  .32
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 . .ش  1376 لوا ، پاچ  ثیدحلاراد ،

هـسسوم مق : حـصان ، دـمحا  یلع  ینارهط و  هَّللا  داـبع  قـیقحت : (م 460ه ،) یـسوط نسح  نب  یلع  نب  نـسح  نـب  رفعج  وـبا.هبیغلا  .33
 . .ه 1411، لوا پاچ  ، یمالسا فراعم 

، قودص یشورف  باتک  نارهت : ، يرافغ ربکا  یلع  قیقحت : (م 350ه ،) ینامعن بتاکرفعج  نب  میهاربا  نب  دمحم  هَّللادـبع  وبا.هبیغلا  .34
.ات یب 

راد توریب : يراـفغ ، ربـکا  یلع  قیقحت : م 329ه ،)  ) يزار ینیلک  قاحـسا  نب  بوـقعی  نبدـمحم  مالـسالا  هقث  رفعج  وبا.یفاـکلا  .35
 . .ه 1401 مراهچ ، پاچ  فراعتلا ، راد  بعص و 

 . .ه 1417 لوا ، پاچ  ههاقفلا ، رشن  مق : یمویق ،  داوج  : قیحت م 367ه ،)  ) هیولوق نب  دمحم  نب  رفعج  مساقلا  وبا.تارایزلا  لماک  .36

یلع : قیقحت (م 381ه ،) قودص خیش  هب  فورعم  یمق ، هیوباب  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا.هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  .37
.اتیب مود ، پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق : يرافغ ، ربکا 

فیطللادبع دیـس  قیقحت : مراهچ ،) نرق   ) یمق زاّزخ  نب  دمحم  نب  یلع  مساقلا  وبا.رـشع  ینثإلا  هّمئألا  یلع  صّنلا  یف  رثألا  هیافک  .38
 . .ه 1401 رادیب ، تاراشتنا  مق : يرمک ، هوک  ینیسح 

یلع قیقحت : م 381ه ،)  ) قودص خیش  هب  فورعم  یمق ، هیوباب  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا.همعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  .39
 . .ه 1405، لوا پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق : يرافغ ، ربکا 

پاچ مالسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  یتاقیقحت  هسسوم  مق : یتشد ، دمحم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نانخس  گنهرف  هایحلا : جهن  . 40
 . .ش.ه  1384 لّوا ،

: توریب ، اقس هوفص  : حیحصت م 975ه ،)  ) يدـنه نیدـلا  ماسح  نب  یقتم  یلع  نیدـلا  ءالع.لاعفألا  لاوقألا و  ننـس  یف  لاّـمعلازنک  .41
 . .ه 1397، لوا پاچ  مالسالا ، ثارتلا  هبتکم 

پاچ رئاخذلاراد ، مق : همعن ، هَّللادبع  حیحـصت : م 449ه ،)  ) یـسلبارط یکجارک  نامثع  نب  یلع  نب  دمحم  حتفلا  وبا  .دـیاوفلازنک  .42
 . .ه 1410، لوا

 . .ه 1415 مود ، پاچ  یضر ، فیرش  تاراشتنا  مق : ناگدنسیون ، زا  یهورگ  هّمئألا .) تایفو  ) .هّمئألا تایفو  هعومجم  .43

: قیقحت متفه ،) نرق  ) یسربط یلع  لضفلا  وبا  .رابخألا  ررغ  یف  راونألا  هاکشم  .44

مالسلا هیلع  يدهم  ِروهظ  ِعولط  ات  مالسلا  هیلع  ینیسح  ِياروشاع  ِبورغ  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


 . .ه 1418 لوا ، پاچ  ثیدحلاراد ، مق : دنمشوه ، يدهم 

، يرافغ ربکا  یلع  : قیقحت (م 381ه ،) قودص خیش  هب  فورعم  ، یمق هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع  نبدمحم  رفعج  وبا.رابخألا  یناعم  . 45
 . .ش  1361، لوا پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق :

، مالـسلا مهیلع  تیبـلا  لآ  هسـسؤم  قـیقحت : م 1320ه ،)  ) یـسربط يرون  نیـسح  ازریم.لـئاسملا  طبنتـسم  لـئاسولا و  كردتـسم  .46
 . .ه 1407 لوا ، پاچ  مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسوم  : مق

.ه 1414، مود پاچ  رکفلاراد ، توریب : شیورد ، دمحم  هَّللادبع  قیقحت : (م 241ه ،) ینابیش لبنح  نب  دمحم  نبدمحا.دمحأ  دنسم  .47
.

هسسوم : توریب دیراورم ، رغـصا  یلع  قیقحت : م 460ه ،)  ) یـسوط نسح  نب  یلع  نب  نسح  نبدمحم  رفعج  وبا.دّـجهتملا  حابـصم  .48
 . .ه 1411، لوا پاچ  هعیشلا ، هقف 

م  ) یناردـنزام بوشآ  رهـش  نب  یلع  نب  دـمحم  نیدـلا  دیـشر  رفعج  وبا  بوشآ .) رهـش  نبال  بقانملا   ) .بلاـط یبأ  لآ  بقاـنم  . 49
 . .اتیب هیملع ، هناخپاچ  مق : 588ه ،)

هسسوم توریب : هدبع ، دمحم  : حرـش (م 406ه ،) يوسوم یـسوم  نب  نیـسح  نب  دـمحم  یـضر  فیرـش  نسحلا  وبا  .هغالبلا  جـهن  . 50
 . .ه 1416، فراعملا

مهیلع تیبلا  لآ  هسسوم  مق  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لآ  هسـسوم  قیقحت : م 1104ه ،)  ) یلماع ّرح  نسح  نب  دـمحم  .هعیـشلا  لئاسو  . 51
 . .م  1409 لّوا ، پاچ  مالسلا ،

اه تشون  یپ 

ات 76  1

.264  - 254 139 ؛   - 140 رثالا :  بختنم  ( 1

.295 راونالاراحب 41 :  ( 2

.629 رثالا :  بختنم  ( 3

308 و 386. راونالاراحب 52 :  ( 4

.325 راونالاراحب 44 :  ( 5

.331 نیّدلا 1 :  لامک  ( 6
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.تسا شخب  هجیتن  اراک و  بسانم و  ریشمش  ّتیرشب  ِنانمشد  ناشکرس و  يارب  ( 7

.32 یسوّطللهبیغلا :  ( 8

.رمالا بحاص  ترایز  نانجلا ، حیتافم  318 ؛ نیّدلا 1 :  لامک  ( 9

.278 یفاکلا 8 :  ( 10

.نیعبرا ترایز  نانجلا ، حیتافم  ( 11

.دوش هعجارم  تعجر  ثحبم  ِنوماریپ  بتک  هب  ( 12

.57 متشه :  ثیدح  هدیزگ ،   ] يدتهملا هیافک  .ك  ر  ( 13

.349 بقاّثلا 1 :  مجن  ( 14

.349 بقاّثلا 1 :  مجن  ( 15

.254 مالسلا 1 :  هیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  ( 16

بضتقم ( 17
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.395 هادهلاهابثا 6 :  304 ؛ نیّدلا 1 :  لامک  . 31 رشع :  ینثالا  همئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا 

.348 بقاّثلا 1 :  مجن  ( 18

.9 رشع :  ینثالا  همئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  بضتقم  ( 19

.503  - 501 مالسلا :  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطلا  هیافک  ( 20

.66 بقاثلا :  مجن  ( 21

.552 هادهلا 2 : تابثا  ( 22

.555 هادهلا 2 :  تابثا  ( 23

.7 نیّدلا 2 :  لامک  ( 24

.184 هادهلا 7 :  هابثا  ( 25

.208 هادهلا 4 :  هابثا  376 ؛ همغلا 3 :  فشک  ( 26

.103 هادهلا 7 :  هابثا  ( 27

ثیدح 19. ، 39 راونالاراحب 51 :  ( 28

.238 هادهلا 7 :  هابثا  ( 29

.مراهچ سلجم  ، 98 نازحالا :  جیهم  ( 30

.563 یفوکلا :  تارف  ریسفت  ( 31

هیآ 1. سمش ، هکرابم  هروس  ( 32

.61 راونألاراحب 53 :  ( 33

.171 ررّدلادقع :  ( 34

.349 راونالاراحب 52 :  ( 35

( دجنملا (؛ هتفرگن دوخ  هتشک  لتاق  زا  صاصق  هک  نآ  روتوم : هدش ؛ هدنار  دیرش : يرارف ؛ دیرط : ( 36
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.نیّدلا لامک  زا  لقن  هب   120 راونألاراحب 51 :  تسا ، هدمآ  زین  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  تیاور  ياجنیا  ات 

.نیّدلا لامک  زا  لقن  هب   133 راونألاراحب 51 :  ( 37

.134 ررّدلادقع :  ( 38

.401 يرولا :  مالعإ  ( 39

مالسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  شردارب  ِكرتام  هدش و  وا  دوجو  ّدلوت و  ِرکنم  باّذک ، رفعج  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  ِيومع  ( 40
يا هّصح  بیـصن و  فیرـشلا ،-  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاـق -  ماـما  وا  ِیقیقح  ِثراو  يارب  دومن و  میـسقت  یـساّبع  هفیلخ  ِیتسدـمه  اـب  ار 

.دندرکن نییعت 

 : صالخلا موی  153؛ نتفلا :  محالملا و  204 ؛ یسوط :  تبیغ  67 ؛ بصاّنلا :  مازلا  384 ؛ يرولا :  مالعا  133 ؛ راونألاراحب 51 :  ( 41
.89 يدهملا :  مامإلا  190 ؛

.132 يدهم :  دای  160 ؛ ررّدلادقع :  ( 42

.10 جاجتحالا 2 :  ( 43

 : بقاثلا 1 مجن  ( 44
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.10 جاجتحالا 2 :  202 ؛

133؛ راونألاراحب 51 :  584 ؛ نیّدـلا 1 :  لامک  384 ؛ يرولا :  مـالعا  23 ؛ رـشع :  ینثالا  هّمئـالا  یلع  صّنلا  یف  رثـالا  بضتقم  ( 45
333 و 339. هادهلا 2 :  تابثا 

.309 رثالا :  بختنم  127 ؛ ینامعّنلل :  هبیغلا  ( 46

.279 راونألاراحب 52 :  ( 47

.134 ینامعّنللهبیغلا :  ( 48

.270 نیّدلا 1 :  لامک  187 ؛  یفاکلا 1 :  ( 49

.میرم هکرابم  هروس  لّوا  هیآ  ( 50

.461 نیّدلا :  لامک  ( 51

.240  - 239 نیّدلا 2 :  لامک  ( 52

.583 جاجتحالا 2 :  457 ؛ هعیّشلا 6 :  لئاسو  ( 53

.165 راونألاراحب 53 :  366 ؛ هعیّشلا 5 :  لئاسو  583 ؛ جاجتحالا 2 :  ( 54

.307 بقاّثلا :  مجن  194 ؛ مالّسلاراد :  226 ؛ راونألاراحب 53 :  ( 55

.628 نیلقثلا 4 :  رون  92 ؛ بقانملا 4 :  ( 56

زا ندنام  نوصم  رطاخ  هب  اهرت  کچوک  نوچ  البرک ، زا  مالـسلا  مهیلعربمایپ  نادـناخ  ءارـسا  تشگزاب  هب  دراد  هراشا  هلمج  نیا  ( 57
اهنت دـیاش  هک  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  .دنـشاب  اـهرت  گرزب  تیاـمح  دروم  هک  دـنوش  یم  هداد  تکرح  يا  هنوگ  هب  یلاـمتحا  تارطخ 

ناریـسا گنهاشیپ  هب  لیلد  نیمه  هب  .دش  یم  هداد  تکرح  اهرت  گرزب  ياپ  شیپ  دوب  نیـسح  ماما  لسن  زا  هدنام  یقاب  رـسپ  كدوک 
.تسا هدش  هدیمان 

هیآ 157. فارعا  هکرابم  هروس  ( 58

.233 تارایزلا :  لماک  ( 59

.مالسلا هیلع  یلع  دنزرف  ( 60
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.313 راونألاراحب 52 :  455 ؛ هادهلا 3 :  تابثا  242؛ هدوملا 3 :  عیبانی  ( 61

هیآ 164. ماعنا ، هروس  ( 62

.72 بصاّنلا 1 :  مازلا  212 ؛ اضرلا :  رابخا  نویع  ( 63

 : ءارسإلا ، 164 ماعنا :  هکرابم  ياه  هروس  ِتایآ  رد  بلطم  نیا  دریگ »، یمن  شود  رب  ار  يرگید  ِهاـنگ  ِراـب  سک  چـیه  : » همجرت ( 64
.تسا هدمآ  ، 38 مجنلا :  ، 7 رمزلا :  ، 18 رطاف :  ، 15

 : همامإلا لئالد  ( 65
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.28 راونألاراحب 51 :  160 ؛ عیارّشلا 1 :  للع  368 ؛ رثألا :  بختنم  452 ؛

هک تسا  هدرک  دای  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زوسناج  تبیـصم  هس  زا  اهزارف  نیا  رد  جع »  » مئاق ماما  دینک  یم  هظحالم  هک  نانچ  ( 66
.وا نینزان  رکیپ  ندومن  لامیاپ  و  وا ، ندب  نتخادنا  هنهرب  و  وا ، یگنشت  زا : دنترابع 

.دیآ یم  ندرک » ِهل   » ینعم هب  یسراف  رد  قحس »  » هژاو هک  تسا  رکذ  لباق 

.7 نتفلاو 4 :  محالملا  مجعم  282 ؛  بصاّنلا 2 :  مازلإ  ( 67

.184 هّمئالا :  هرکذت  كر : ( 68

.160 عیارشلا 1 :  للع  ( 69

.37 راونالاراحب 51 :  ( 70

.240 تارف :  ریسفت  ( 71

هیآ 33. ءارسا ، هکرابم  هروس  ( 72

.ًاروْصنَم َناک  ُهَّنِإ  ِلتَْقلا  ِیف  فِرُْسی  الَف  ًاناْطلُس  ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  دَقَف  ًامولظَم  َِلُتق  نَمَو 

هیآ 33. ءارسا ، هکرابم  هروس  ( 73

.160 بقاّثلا 1 :  مجن  ( 74

هیآ 39. جح ، هکرابم  هروس  ( 75

.224 راونألاراحب 24 :  381 ؛ یفاص 3 :  ریسفت  ( 76

ات 145  77

.141 ینامعّنلل :  هبیغلا  ( 77

کی هچرگا  تسا ؛ هدشن  صّخشم  تقو  چیه  مالـسلا  هیلع  يدهم  روهظ  نامز  مالـسا ، ِردص  زا  دیـشاب : هتـشاد  هّجوت  مه  ار  نیا  ( 78
: دـندومرف ردـق  نیمه  هدـمآ  ربمغیپ  زا  هک  یتاـیاور  رد  یلو  تسا ، یـسک  هچ  رـسپ  تسا و  یـسک  هچ  وا  هک  دنتـسناد  یم  یّـصاوخ 

.تشادن دوجو  دیامن  صّخشم  زین  ار  نآ  ِخیرات  هک  ینخس  یلو  .دنک  روهظ  دیاب  ًامتح  نم  ِدالوا  زا  يدهم 

.281 مالسلا 1 :  مهیلعراهطا  همئا  هریسرد  يریس  ( 79
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.5 يرگنس :  رتکد  دوعوم ، مالس  ( 80

.227 یثدحم :  داوج  اروشاع ، گنهرف  ( 81

.یهلا شرع  تسار  فرط  رد  متفه  نامسآ  رد  ای  تشهب  رد  تسا  یتخرد  ( 82

.هناگ تشه  ياه  تشهب  زا  یکی  ( 83

يدنلب رد  هک  ییاهرس  هب  نآ  زا  تالاشملا » سوؤر   » ترابع رد  نونکا  هک  تالاشُم »  » هک تسا  رکذ  لباق  ( 84
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عافترا رد  يانعم  هب  ثنؤم و  عمج  لوشی » لاش   » لیـُشی لاشَا  زا  لوعفم  مسا  لاعفا و  باـب  زا  تغل  رد  تسا  هدـش  ریبعت  دـنتفرگ  رارق 
ار البرک  ءادهش  ياهرس  هک  تسا  نئارق  باب  زا  تسا  هدش  ماجنا  نیمجرتم  یخرب  طّسوت  هک  هزین »  » هب همجرت  تسا و  هدش  هداد  رارق 

.دشاب دید  ضرعم  رد  ات  دندوب  هتفرگ  رتالاب  اهزیچ  رگید  زا  ناوراک  نیب  رد  اه  هزین  يور  نداد  رارق  اب 

.تسا هدش  عقاو  لحاس  رب  تارف و  رانک  رد  نوچ  دنیوگ  فط  نیمزرس  البرک  هب  تباب  نیا  زا  ( 85

.121 راونألاراحب 98 :  498 ؛ رازملا :  ( 86

.61 راونألاراحب 53 :  ( 87

درـس و میهاربا  رب  شتآ ! يا  میتـفگ : [ » اـم یلو  دـندنکفا ؛ شتآ  هب  ار  میهاربا  ماجنارـس  : ] همجرت هیآ 69 . ءایبنا ، هکراـبم  هروس  ( 88
!« شاب ملاس 

رگید تایاور  اب  دوش و  یم  يزرواشک  يراجت و  زکرم  نیرت  گرزب  هک  دوش  یم  داـبآ  يردـق  هب  هک  تسا  نیا  روظنم  ًـالامتحا  ( 89
.دراد تقباطم  دنک ، یم  ادیپ  نایرج  هفوک  ِتشپ  هب  البرک  زا  بآ  هک 

اُوبَّذَـک ْنَِکلَو  ِضْرَأـْلاَو  ِءاَـمَّسلا  َنِم  ٍتاَـکََرب  ْمِْهیَلَع  اَـنْحَتََفل  اْوَقَّتاَو  اُونَمآ  يَرُْقلا  َلـْهَأ  َّنَأ  ْوـَلَو  . » هیآ 96 فارعا ، هکراـبم  هروـس  ( 90
« َنُوبِسْکَی اُوناَک  اَِمب  ْمُهاَنْذَخَأَف 

.103 راونألاراحب 53 :  هیآ 18 . أبن ، هکرابم  هروس  ( 91

.43 راونألاراحب 53 :  ( 92

.53 صاصتخالا :  ( 93

.57 صاصتخالا :  ( 94

.تسا تعجر  هب  هراشا  ًارهاظ  هک  ( 95

.هرخآلا یف  لأست  یه ال  ذإ  هعجرلا  یف  اذه  نأ  یلع  لدی  ایندلا  جئاوح  لاؤس  نایب : ، 116 راونألاراحب 53 :  ( 96

.54 میرم ، هکرابم  هروس  ( 97

.105 راونألاراحب 53 :  هیآ 6 . يرسأ ، هکرابم  هروس  ( 98

هیآ 54. میرم ، هکرابم  هروس  ( 99

.283 یفاک 1 :  لوصا  ( 100
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راونألاراحب 53 282 ؛ یشایع 2 :  ریسفت  هیآ 6 . يرسأ ، هکرابم  هروس  ( 101
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.76 : 

هیآ 86. صصق ، هکرابم  هروس  ( 102

.ثحب ِدروم  هیآ  ِلیذ  ناهربلا : ریسفت  ( 103

.صاصتخا زا  لقن  هب   46 راونألاراحب 53 :  ( 104

.تاجرّدلا رئاصب  زا  لقن  هب  ، 39 راونألاراحب 53 :  ( 105

.298 راونألاراحب 52 :  181 ؛ ینامعن :  تبیغ  نیرحبلا ؛) عمجم   ) مالکلا یلع  رداق  حاّفّسلا : ( 106

هیآ 6. ءارسا ، هکرابم  هروس  ( 107

تسد رد  زور  نآ  ات  لاّجد  هتشذگ  تایاور  قبط  هک  یلاحرد  دنا  هدرمن  زونه  ود  نیا  هک  تسا  نیا  رب  رعشم  تیاور  هلمج  نیا  ( 108
هب هک  نیا  ای  دش  دهاوخ  هتشک  مالسلا  هیلع  « مئاق  » ترضح هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسد  اب  ناطیـش  مالـسلا و  هیلع  حیـسم 

.ملاعلا هَّللاو  .دندرگ  یمرب  هرابود  ود  نآ  مدرم  نامگ 

...و  281 یشایع 2 :  ریسفت  206 ؛ یفاکلاهضور :  ( 109

تعجر ح 130. باب  ، 53 راونألاراحب :  ( 110

.281 یشایع 2 :  ریسفت  ( 111

.61 راونألاراحب 53 :  ( 112

.61 راونألاراحب 53 :  ( 113

.209 نیطبسلا : یلاعم  ( 114

.7 راونألاراحب 53 :  ( 115

.16 راونألاراحب 53 :  ( 116

.61 راونألاراحب 53 :  ( 117

.297 راونألاراحب 52 :  151 ؛ ینامعن :  تبیغ  ( 118

دوش و یم  باجتـسم  جرف  ِياهاعد  ردق ، بش  رد  هک  دـشاب  نیا  روظنم  دـیاش  . 290 راونألاراحب 52 :  341 ؛ دـیفملل :  داشرالا  ( 119
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ِياعد هب  شرافـس  دشاب ، ردق  ِبش  هک  ناضمر  ِكرابم  هام  ِمّوس  تسیب و  بش  رد  اهنت  هک  تسا  بلاج  تساروشاع و  ِزور  رد  روهظ 
.ناضمر كرابم  هام  مّوس  تسیب و  بش  ِلامعا  نانجلا :  حیتافم  كر : .تسا  هدش  ....نب » هجحلا  کیلول  نک  مهللا   » ِفیرش

.575 رثألا :  بختنم  ( 120

.دوش یم  زور  ِدودح 107  روهظ ، ینامسآ و  يادن  هلصاف  هفیرش ، ِتایاور  نیا  ِساسا  رب  ( 121

.167 هدوملا 3 :  عیبانی  باب 5 ؛ هّمغلا  فشک  لقن  هب   87 راونألاراحب 51 :  ( 122

راونألاراحب 52 ( 123
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.223 صالخلا :  موی  227 ؛ بصاّنلا :  مازلا  225 ؛ مالسإلاهراشب :  307 ؛ : 

.195 مراکملا 1 :  لایکم  258 ؛ بصاّنلا 2 :  مازلا  9 ؛ راونألاراحب 53 :  184 ؛ تاجرّدلا :  رئاصب  ( 124

ناشیاه تّما  هلیسو  هب  نامز  نامه  دوواد  میهاربا و  حون و  ثیش و  مدآ و  ياه  باتک  تایاور  ساسا  رب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  ( 125
هجرف یلاعت  هَّللا  لّجع  نامز -  ماما  هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  وریپ  ناونع  هب  يدارفا  روهظ  نامز  رد  ات  درادن  دوجو  یباتک  دش و  دوبان 

.دننک قیدصت  ار  فیرّشلا - 

زا یخرب  هک  تسا  نآرق  لـیجنا و  تاروـت و  ناوریپ  هب  طوـبرم  تسه  تیاور  رد  هک  ییاـه  قیدـصت  نیا  مییوـگب  تسین  دـیعب  هـّتبلا 
.دوب هدش  لقن  ناشیارب  ناربمایپ  رگید  مدآ و  ترضح  بتک  بلاطم 

.233 تارایزلا :  لماک  ( 126

.311 هبیغلا :  ( 127

.هلفحجلا غلبت  ملو  موشیخلا  تللجو  تلاسو ، تقد  اذإ  سرفلا  هرغ  خارمشلا  يرهوجلا  لاق  ( 128

.325 راونألاراحب 52 : 

.330 راونألاراحب 52 :  469 ؛ یسوّطلل :  هبیغلا  ( 129

لوط رد  رهن  يارب  تسا  ینادند  بل و  دننام  اه  بایسآ  اه و  لپ  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  تسا و  هدش  هتهَّوف  هب  ریبعت  تیاور  رد  ( 130
.دننک یم  هولج  نآ  ریسم 

فجن و ات  البرک  نیب  ِزیخرز  ِياه  نیمز  دننک و  یم  تیادـه  فجن  هقطنم  ِيوس  هب  ار  تارف  ِریـسم  هک  تسا  نیا  روظنم  دـیاش  ( 131
.دوش یم  دابآ  هفوک  ِفارطا 

دننک و یم  چوک  وس  نآ  هب  ناهج  ِرسارس  زا  فجن  البرک و  ِنارادوزرآ  همه  دوش و  یم  نما  هقطنم  هک  دشاب  نیا  روظنم  دیاش  ( 132
...هَّللا ءاش  نا  .ددرگ  یم  لصّتم  مه  هب  فرشا  فجن  البرک و 

.162 هادهلا 7 :  هابثا  ( 133

.نابعش همین  بش  لامعا  نانجلا ، حیتافم  ( 134

.322 راونالاراحب 51 :  ( 135

 : هادهلا 7 هابثا  ( 136
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.128

خیرات 18/8/79. هب  تلاسر  همانزور  ( 137

.145 یهللا :  فیس  نسح  دّمحم  دهاز ، ِياضترم  خیش  اقآ  ( 138

.200 یمرک 2 :  یلع  رای ، رادید  ( 139

.188 یسوّطللهبیغلا :  ( 140

باتک لّوا  زا  دنتفگ : یم  صاخشا  هب  نداد  سردآ  يارب  لیلد  نیمه  هب  دندوب و  هحفص  هرامـش  دقاف  اه  باتک  میدق  نامز  رد  ( 141
.درگرب بقع  هب  هحفص  دنچ  باتک  رخآ  زا  ای  ورب و  ولج  هحفص  دنچ 

.554 رثالا 2 :  بختنم  346 ؛ ءاملعلا :  صصق  61 ؛ ناسحلا 2 :  يرقبع  ( 142

121 بقاّثلا 1 :  مجن  ( 143

.610 بقاّثلا 1 :  مجن  ( 144

.ناتس جارخ  ریگ ، جاب  راد ، هار  راشع : ( 145
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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